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ZEM 1982. GADA ZĪMES

Ne tikai lielās dabas dzīvē, bet arī katra cilvēka perso-

niskajā un visas mūsu sabiedrības dzīvē 1982. gadskārta
aizsāk jaunu attīstības loku, nesdama līdzi jaunas cerības

un jaunus darbus.

Sajā gadā taču izvērsti turpinām savas partijas XXVI

kongresa noteiktos darbus, un no uzdevumiem viens it

īpaši attiecas uz mums: «Pastiprināt dabas, zemes un tās

dzīļu, atmosfēras gaisa, ūdenstilpju, dzīvnieku un augu

valsts aizsardzību. Nodrošināt dabas resursu racionālu

izmantošanu un atjaunošanu.» Tādēļ arī kalendārā esam

centušies skatīt dabu tās kontaktā ar cilvēku un dot ma-

teriālu, kas palīdzētu apzināt un izprast dabu tiktāl, lai

katram gribētos to lolot un aizsargāt, un ietekmēt cilvēka

domu ūn rīcību tā, lai dabu vienmēr gribētos izmantot ar

apdomu, pilnīgi novērtējot savas darbības sekas.

Sajā gadā, godinādami mūsu nemirstīgo revolucionāro

pagātni, ar jaunām relikvijām, dokumentiem un atmiņu zī-

mējumiem atceramies Lielā Oktobra 65., KSDSP V un

LSD II kongresa 75., PSRS nodibināšanas 60. gadadienu,
atzīmēdami padomju tautas izcilo varonību un cilvēcību

Lielā Tēvijas kara cīņās pirms 40 gadiem, atceramies sa-

vus gvardistus. Atsvaidzinām kalendārā arī senākus no-

tikumus un aplūkojam dažādus kultūras pieminekļus.
Sajā gadā, mudinādami plašā dialektiskā aptvērumā

apzināties dabu ne tikai gadalaiku ritumā, bet daudzos

mazākos un lielākos ciklos, aicinām uzmanīgāk ieskatī-

ties un izvērtēt arī sirdspuksta, diennakts, septiņu dienu,
saulgriežu, gada, 11 gadu un veselu laikmetu lokus un

dzirdīgāk ieklausīties, ko daba stāsta par sevi.

Sajā gadā, gatavodamies Latvijas Dabas un pieminekļu
aizsardzības biedrības kārtējam kongresam, atcerēsimies,
ka tagad mūsu biedrība apvieno jau ap 270 000 individuālo
biedru — tātad vairāk nekā ceturtdaļmiljonu aktīvu, da-

bai un pieminekļiem līdz galam uzticīgu sargu (katru
desmito Padomju Latvijas iedzīvotāju) un simtiem kolek-
tīvo biedru — rūpniecības, celtniecības un transporta uz-

ņēmumu, kolhozu un padomju saimniecību, dažādu iestāžu

un organizāciju, augstskolu un zinātniskās -pētniecības
institūtu. Tas ir ļoti liels spēks, un tas mums pa īstam

ļjaapzinās un jāliek lietā vēl vairāk un vērienīgāk... Vis-

labākās sekmes šajā darbā un dzīvē!

Redkolēģija
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JANVĀRIS ZIEMAS MĒNESIS

a u es .ēness

tums ān ienas
...
. kulml-

le '<<s nācija riets
tumst

lēkts ļ riots ļ ce|j!

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

Pt 1 Laimnesis. Solvita 10 01 13 27 02 16 53 18 32 13 00 23 46 Z

S 2 Indulis, Ivo 1001 27 30 1654 1833 13 16 — Z

Sv 3 Miervaldis, Ringolds 1001 27 58 1656 1834 1331 106 jļ
P 4 Spodra, Ilva 10 00 28 25 16 57 18 35 13 48 2 29 A I
O 5 Sīmanis, Zintis 1000 28 52 1658 1836 14 06 3 54 Vrs
T 6 Spulga, Arnita 959 29 19 17 00 1838 14 30 5 23 Vri

C 7 Rota, Zigmārs, Juliāns 9 58 29 45 17 01 18 39 15 01 6 51 D?
Pt 8 Gatis, Ivanda 9 58 30 111703 1840 15 45 8 16 D

S 9 Kaspars 9 57 30 36 17 05 1842 16 44 9 28 $
Sv 10 Tatjana 956 3100 1706 1843 1757 1025 Vz

P 11 Smaida, Franciska 9 55 31 24 17 08 18 44 19 19 11 06 L

O 12 Reinis, Reinholds 9 54 31 47 17 10 18 46 20 43 11 35 L '
T 13 Harijs, Ārijs, Aris, Aira 9 53 32 10 17 12 18 47 22 07 11 57 J ;
C 14 Roberts, Raitis 9 52 32 32 17 14 18 49 23 26 12 15 J

Pt 15 Fēlikss, Felicita 951 32 54 17 15 1850 — 1230 Sv

S 16 Lidija, Lida 950 33 15 17 17 1852 0 42 12 44 Sv
Sv 17 Tenis 9 48 33 35 17 19 18 54 1 56 12 58 £

P 18 Antons, Antis 947 33 55 1721 1855 308 1312 Sk
O 19 Andulis, Alnis 9 46 34 13 17 23 18 57 4 19 13 30 Sk

T 20 Oļģerts, Ajģirts 9 44 34 31 17 26 18 59 5 30 13 52 St

C 21 Agnese, Agnija 943 34 49 1728 1900 637 14 19 St

Pt 22 Austris 9 41 35 05 17 30 19 02 7 40 14 55 St

S 23 Grieta 9 40 35 21 17 32 19 04 8 36 15 41 M

Sv24 Krišs, Ksenija 9 38 35 36 17 34 19 06 9 21 16 39 M

P 25 Zigurds 936 3551 1736 1907 9 58 1745 $
O 26 Ansis, Agnis 9 34 36 04 17 38 19 09 10 27 18 58 Ū

T 27 Ilze, Ildze, Izolde 933 36 17 1741 19 11 1049 20 15 O

C 28 Kārlis, Spodris 9 31 36 29 17 43 19 13 1108 2134 Z

Pt 29 Aivars, Valērijs 9 29 36 40 17 45 19 15 11 24 22 55 Z

S 30 Valentīna, Pārsla 9 27 36 50 17 47 19 17 11 39 — A

Sv 31 Tekla, Violeta 925 37 00 17 50 19 19 11 55 0 16 A

Saules
_ .

Saules Mēness

apak-
S)

.

a
.

u! es māksi-
_. p er

o i
0
i 141i

šējā Uzaust lekt a malais P, ienas
,

£ ļ pL J
kulmi- azi "

aug- ilgums Ap. 20. I
„

16 j
nācija

muts stums Fāzes

st m st m st m st m

L I 1 27 8 22 134° 10° 6 52 3 3. I pl. 746
10. I 131 8 19 132 11 7 10 ® 9. I

„
22 54

20.1 1 34. 8 11 128 13 7 42 (£17.1 „
2 59

30.1 1 37 7 58 122 15 8 20 #25.1 „
7 57
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1. Jaungada svētki, -fr 12. Pirms 70 gadiem (1912) dzimis PSKP CX

Politbiroja loceklis Kazahijas KP CX pirmais sekretārs Dinmuhameds

Kunajevs. fr 21. Miris Vladimirs Iļjičs Ļeņins (1870—1924). -fr
22. (9.) Krievijas pirmās revolūcijas sākums. 1905. gadā cara kara-

spēks apšauj mierīgu strādnieku demonstrāciju Pēterburgā (Asi-
ņainā svētdiena).

2.-4. Pirms 40 gadiem (1942) vācu fašisti un latviešu buržuāziskie

nacionālisti zvēriski izrēķinājās ar Rēzeknes apriņķa Makašēnu

pagasta Audriņu ciema iedzīvotājiem.

6. Pirms 60 gadiem (1922) Rīgā atklāta Baltijas valstu Komunis-

tisko jaunatnes savienību 1 konference.

7. Pirms 100 gadiem dzimis partijas un padomju darbinieks Kārlis
Matlauss (īstajā vārdā Pēteris Brants) (1882—1942).

11. Pirms 60 gadiem (1922) dzimis zinātnes vēsturnieks un socio-

logs Tālivaldis Vilciņš.

12. Pirms 100 gadiem dzimis starptautiskās strādnieku kustības da-

lībnieks, partijas un arodbiedrību darbinieks Kārlis Jansons

(1882—1939).
15. Pirms 60 gadiem (1922) dzimis zootehniķis lauksaimniecības zi-

nātņu doktors profesors Fjodors Garkāvijs.
17. Pirms 160 gadiem (1822) Jelgavā sāk iznākt pirmais laikraksts

latviešu valodā — «Latviešu Avīzes».

20. Pirms 70 gadiem (1912) dzimis ķirurgs medicīnas zinātņu dok-

tors profesors Ļevs Hnohs.

27. Pirms 150 gadiem dzimis Baltijas ģeologs akadēmiķis Fridrihs

Smits (1832—1908).

Purns 120 gadiem (1862) sāk iznākt pirmais latgaliešu kalendārs —

G. Manteifeļa «Infļantu zemes laika gromota».

Pirms 70 gadiem (1912) nodibināts LSD Ārzemju grupu birojs *—

Vakareiropas latviešu sociāldemokrātisko grupu vadošais orgāns.

Pirms 20 gadiem (1962) Latvijas Dabas un vēstures biedrība sāk

izdot «Dabas kalendāru» (kopš 1963. gada — «Dabas un vēstu-

res kalendārs»).
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TAUTAS LAIKA VĒROJUMI UN TICĒJUMI

I. A. Par dzīvniekiem

1. Ja irbes nāk pie mājam — būs putenis
2. Ja kraukji lido klajumā vai pie mājas —

būs atkusni»
3. Ja zvirbuļi pulcējas baros un trokšņo —» būs

putenis un atkusnis

4. Ja dzenis nāk mājā — būs aukstums

5. Ja kaķis skrāpē kādu priekšmetu — būs pu-

tenis

6. Ja kaķis pat sala laikā guj uz grīdas —

iestāsies silts laiks

7. Ja kaķis guļot ņnud — gaidāms stiprs sals

I. B Par augiem

8. Ja bērzi šalc — būs aukstuma

9. Ja bērziem zari kļūst sarkani — bus vēj-

putenis
10. Ja koki sarmo — būs aukstums
11. Ja UZ ābelēm liela sarma — pavasari būs

daudz ziedu

12. Ja janvārī uz kokiem metas sarma — gai-
dāma auglīga vasara

13. Ja koki piesnieg — būs slapja vasara

14. Ja egles piesnieg — gaidāms putenis un at-
kusnis

15. Ja zem eglēm sabirst skujas — būs laba

vasara

16. Ja egles šalc — pēc mēneša kusīs

17. Ja janvārī aug zāle — tā slikti augs vasarā

I. C. Par meteoroloģiskām parādībām

18. Ja janvārī maz sniega — daudz tā būs martā

19. Ja ziemā lielas kupenas — rudenī būs daudz

labības

20. Ja puteņains un dziļš janvāris — būs slapja
vasara

21. Ja silts janvāris — būs silts arī maijs
22. Ja janvāris ir vidēji silts — ziema un pa-

vasaris būs auksts

23. Ja janvārī daudz atkušņu —» vasara būs ne-

auglīga
24. Ja janvāris miglains — būs slapja vasara

25. Ja janvāri līst lietus — nebūs augļu gads
26. Ja janvāris maigs un lēns — būs auglīga

vasara

Pa-

zīme

Pie-

pildī-
jums

Jā Ne Jā Nē
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27. Ja ziemā daudz dienu, kad ir sarma, — vasarā

būs daudz dienu ar pērkona lietu

28. Ja ziema auksta un sārmaina — vasara būs

karsta un sausa

29. Ja janvāris sauss un auksts — būs sauss un

karsts jūlijs
30. Ja janvāra rītos salst deguns -— būs karsta

vasara

31. Ja lausks sper — nāk atkusnis

32. Ja ziemā saule lec sarkana — būs aukstums

I. D. Par citām parādībām

33. Ja skurstenī vai pie grāpja aizdegas
kvēpi — būs aukstums

34. Ja durvis čīkst — būs sals

35. Ja priekšnama durvis apsarmo — gaidāma
laika maiņa

36. Ja nosvīst loga rūtis — gaidāms atkusnis

37. Ja dū m i no skursteņa kāpj stāvus gaisā —

būs auksts laiks

38. Ja dūmi stīdz lejup — būs nokrišņi
39. Ja kājā m apakšas niez — būs atkusnis

i I. E. Par atsevišķām dienām

T 40. Ja Jaungadā (1. janvārī) rīta blāzma ir sar-

kana — vasarā bieži būs pērkons
41. Ja Jaungadā spīd saule — būs laba vasara

42. Ja Jaungadā labs laiks — labs būs arī Pēter-
diena (29. jūnijā)

43. Ja Jaungadā laiks ir slikts — arī Pēterdienā laiks
būs slikts

44. Ja Jaungadā snieg — būs daudz medus

45. Ja Jaungadā pirms gaismas krāsns labi deg —

augs gari lini
46. Ja Jaungadā vējš ābeles purina — būs daudz

augļu
47. Ja Jaungadā vējš pūš — būs daudz riekstu

Pa-

zīme

Pie-

pildī-

jums

Jā Nē Ja Nē
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FEBRUĀRIS SVEČU MĒNESIS

Da-

tums Vārda dienas

Saules
_

Mēness
Sa-

lēkts
nācija riets lēkts riets cej

Saules Mēness

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

P 1 Brigita, Indra

O 2 Spīdola
T 3 Aīda, Ida

C 4 Daila, Veronika

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

Sv 7 Nelda, Rihards

9 23 13 37 08 17 52 19 20 12 12 139 3
9 21 37 16 17 54 19 22 12 33 3 03 Vr

9 19 37 23 17 56 19 24 12 59 4 29 D

917 37 29 17 59 19 26 13 35 5 52 D

9 15 37 34 18 01 19 28 14 26 7 09 Vz

9 13 37 38 18 03 19 30 15 30 8 11 Vz

9 11 37 42 18 05 19 32 16 48 8 58 L

P 8 Aldona

O 9 Simona, Apolonija
T 10 Pauiīna, Paula

C 11 Laima, Laimdota

Pt 12 Karlīna, Lina

S 13 Malda, Melita

Sv 14 Valentīns

909 37 45 1808 1934 18 12 932 %
9 06 37 47 18 10 19 36 19 37 9 58 L
9 04 37 48 18 12 19 38 21 00 10 17 J

902 37 48 18 15 1940 22 19 1034 J

9 00 37 48 18 17 19 42 23 35 10 48 Sv

8 57 37 47 18 19 19 44 — 11 03 Sv

8 55 37 45 18 22 19 46 0 51 11 18 Sk

P 15 Alvils, Olafs, Aloizs

O 16 Jūlija, Džuljeta
T 17 Donats, Konstance

C 18 Kora, Kintija
Pt 19 Zane, Zuzanna

S 20 Vitauts, Smuidra

Sv 21 Eleonora

8 53 37 43 18 24 19 48 2 04 11 34 £
850 37 39 18 26 19 50 315 11 54 Sk

848 37 35 18 28 19 53 424 12 19 St

8 45 37 31 18 31 19 55 5 29 12 51 St

8 43 37 26 18 33 19 57 6 28 13 33 M

8 40 37 20 18 35 19 59 7 17 14 26 M

8 38 37 13 18 37 20 01 7 57 15 30 M

P 22 Ārija, Rigonda
O 23 Haralds, Almants

T 24 Diāna, Dina

C 25 Alma

Pt 26 Evelīna, Mētra

S 27 Līvija, Līva, Andra

Sv 28 Skaidrīte, Justs

8 35 37 06 18 40 20 03 8 29 16 42 O
833 3658 1842 2005 853 1759 O

8 30 36 50 18 44 20 07 9 13 19 19 ®
8 28 36 41 18 46 20 09 9 30 20 40 Z

8 25 36 31 18 49 20 11 9 46 22 02 A

8 23 36 21 18 51 20 14 10 02 23 26 A

820 36 10 1853 20 16 10 18 — Vr

Saules

apak-
šējā

kulmi-

nācija

Uzaust

Saules

lēkta

azi-

muts

Saules
maksi-

mālais

aug-
stums

Dienas

ilgums

Mēness

Per. 8. II pl. 17Bf

Ap. 17. II
„

11

Fāzes

st m st m st m st m

1. II

10. II

20. II

28. II

1 37

1 38

1 37

1 36

7 55

7 38

7 17

6 58

121°
116

109

104

16°

19

22

25

8 29

9 08

9 55

10 33

3 1. II pl. 1729

® 8. II
„

10 58

C 15. II „
23 22

£ 24. II
„

0 14
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7. Dzimis (1899) PSKP CX Poiilbiroja loceklis PSKP CX Partijas
kontroles komitejas priekšsēdētājs Latvijas PSR ZA korespondētāj-
loceklis Arvīds Pelše fr 7. Dzimis (1923) PSKP CX Politbiroja
loceklis PSKP Ļeņingradas apgabala komitejas pirmais sekretārs

Grigorijs Romanovs. fr 14. Aerofloies diena, fr 17. Dzimis (1918)
PSKP CX Politbiroja loceklis Ukrainas KP CX pirmais sekretārs

Vladimirs Ščerbickis. fr 23. Padomju Armijas un Juras Kara Flotes

diena, fr 23. Atklāts (1981) PSKP XXVI kongress.

5. Pirms 70 gadiem (1912) dzimis militārais darbinieks Padomju
Savienības Varonis Aleksandrs Bļaus.

6. Pirms 70 gadiem (1912) dzimusi agronome dārzkope lauksaimnie-

cības zinātņu doktore Jevdokija Taranova.

11. Pirms 75 gadiem dzimis pazīstamais Latvijas ģeologs paleonto-
logs Pēteris Liepiņš (1907—1964), kurš pirms 30 gadiem (1952)
atklāja Baltijā apakšējo devonu.

12. Pirms 60 gadiem dzimis partizānu kustības dalībnieks un anti-

fašistiskās pagrīdes organizācijas vadītājs Rīgā Vitolds Jaun-
tirāns (1922—1943).

13. Pirms 100 gadiem dzimis 1905. gada revolucionārās kustības da-

lībnieks jaunstrāvnieks Jānis Brigaders (1882—1905),

Pirms 40 gadiem (1942) 201. latviešu strēlnieku divīzija cīnījās
Ziemeļrietumu frontē pie Staraja Rūsas.

Pirms 200 gadiem (1782) iznāk viens no pirmajiem darbiem vēs-

turiskajā ģeoloģijā — Jelgavas Pētera akadēmijas profesora
J. Ferbera darbs «ležu vecums».

Pirms 150 gadiem (1832) iznāk Jelgavas matemātiķa, ģeodēzista
un metrologa M. G. Paukera darbs par krievu mēru un svaru

sistēmu.
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TAUTAS LAIKA VĒROJUMI UN TICĒJUMI

11. A. Par dzīvniekiem

1. Ja aitas brēc — būs aukstums
2. Ja govis staipās — k]ūs silts, ja drebinās —

auksts

3. Ja cūkas vakarā berzējas — būs sniegs, pu-

tenis, atkusnis

4. Ja gailis salā dzied — kļūs siltāks

5. Ja kaķis laiza logu — būs atkusnis

6. Ja kaķis meklē siltu vietu, lien krāsnī — būs

sals

7. Ja kaķis gari ņaud — pēc mēneša būs plūdi
8. Ja blusas kož — būs atkusnis

9. Ja februārī lido kodes — martā būs aukstums

10. Ja februārī staigā mušas — būs slikts labības

gads
11. Ja kurmis izcel zemi — drīz kusīs sniegs
12. Ja meža zvēri (cūkas, aļņi, stirnas, zaķi) nāk

dārzā — būs aukstums

13. Ja februārī meža putni ir trekni — būs ilga
ziema

14. Ja atlaižas kovārņi — pēc mēneša sāks kust

sniegs
15. Ja kovārņi staigā pa zemi — būs pielaidīgs

laiks

11. B. Par augiem

16. Ja pēc atkušņa zaros piesalst piles — vēl

būs atkusnis

17. Ja pēc atkušņa zari paliek tīri — vairs nekusīs
18. Ja salā piesarmo koki — gaidāms lietus

19. Ja eglēm jaunā mēnesī birst skujas —• nāka-

majā jaunajā mēnesī būs pali
20. Ja mežā daudz čiekuru — būs daudz kartu-

peļu

11. C. Par meteoroloģiskām parādibām

21. Ja ziemā daudz sniega — vasarā bieži līs

22. Ja ziemā birst krusa — būs stiprs atkusnis

23. Ja fabruāris silts — marts ir auksts un liel-

dienas (šogad — 11. aprīlī) aukstas
24. Ja ceļus pieputina ar kalnu — būs sausa va-

sara

25. Ja cc 1 i izbraucas kā grāvji — būs sausa va-

sara un kartupeļi jāstāda zemā vietā

Pa-

zīme

Pie-

pildī-

jums

Jā Nē Jā Ne-



26. Ja februāri bieži pūš ziemeļvējš — gaidāmi
jauki Jurģi (23. aprīlī)

27. Ja februārī bieži ir migla — būs lietains gads
28. Ja bieži ir atkala — nākamajā vasara labi

augs lini

11. D. Par citām parādībām

29. Ja krāsnī ogles maisot skan — pieturēsies sals

'30. Ja mēnesim ragi augšā — būs putenis vai

auksts laiks

31. Ja ledus plaisā — būs atkusnis

32. Ja ziemā bieži ezers kauc — vasarā bieži būs

pērkons
33. Ja žāvēta gaļa bēniņos vai pagrabā raud,

pil — būs lietus vai atkusnis

34. Ja ateja smird — būs atkusnis, ja ne — sals

35. Ja kūtsmēslus ved vecā mēnesī — tie labi

satrup
36. Ja aug garas lāstekas — būs gari lini un

garas rudzu vārpas
37. Ja februārī cērt lietaskokus — tie būs sausi

un stipri

11. E. Par atsevišķām dienām

38. Ja 1. februārī nakts ir zvaigžņota — būs

vēls pavasaris
39. Ja 1. februāra dienā spīd saule — būs labs

siena gads.
40. Dārtas dienā (6. februārī) gaidāma vislielākā

snigšana
41. Ja 15. februārī spīd saule — bus labs siena

laiks

42. Ja februāra beigās nav ziemeļvēju — tie būs

aprīlī
43. Ja februāra beigās ir stipri ziemeļvēji — būs

auglīgs gads

11
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MARTS SĒRSNU MĒNESIS

>au es ienesa

Da-

tums
Vārda dienas

Sa-

tumsttums
Vārdadienas . klllini . tumst

ļ lekts ļ naeija ritts I | nets cilēkts |
kulmi- ļ
nācija | r'y*

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

P I Ivars, Ilgvars 8 18 13 35 59 18 55 20 18 10 38 0 52 Vi

O 2 Lavīze, Luīze, Laila 8 15 35 47 18 58 20 20 11 02 2 17 V

T 3 Tālis, Marts 8 12 35 34 19 00 20 22 11 34 3 41 3
C 4 Alise 8 10 35 22 19 02 20 24 12 17 4 57 D

Pt 5 Austra, Aurora 8 07 35081904 2027 13 15 603 Vi

S 6 Vents, Centis 8 04 34 55 1906 2029 1426 6 54 Vi
Sv 7 Ella, Elmīra 8 02 34 40 1909 2031 1546 7 32 L

P 8 Dagmāra, Marga, 7 59 34 26 19 11 20 33 17 10 8 00 L

Margita
O 9 Ēvalds 7 56 34 11 19 13 20 35 18 33 821 (g
T 10 Silvija, Laimrota, 7 54 33 55 19 15 20 38 19 54 8 38 J

Liliana

C 11 Konstantīns, Agita 751 33 40 19 17 20 40 21 13 8 53 St

Pt 12 Aija, Aiva, Aivis 7 48 33 24 19 20 20 42 22 30 9 07 St

S 13 Ernests, Balvis 7 46 33 08 19 22 20 44 23 44 9 21 St

Sv 14 Matilde, Ulrika 7 43 32 51 19 24 20 46 — 9 37 Sk

P 15 Amilda, Amalda 740 32 34 19 26 20 49 0 59 9 56 Sk

O 16 Guntis, Guntars 738 32 17 1928 2051 209 10 18 Sl

T 17 Ģertrūde, Gerda 7 35 32 00 19 30 20 53 3 16 10 47 £
C 18 Ilona, Adelīna 732 3143 1932 2056 4 18 11 25 M

Pt 19 Jāzeps 7 29 31 25 19 35 20 58 5 11 12 13 M

S 20 Made, Irbe 7 27 31 07 19 37 21 00 554 13 12 M

Sv21 Una, Dzelme, 7 24 30 50 19 39 21 03 629 14 20 0

Benedikts

P 22 Tamāra, Dziedra 721 3032 1941 21 05 656 15 35 0

O 23 Mirdza, Žanete 7 19 30 14 19 43 21 07 7 18 16 55 Z

T 24 Kazimirs 7 16 29 56 19 45 21 10 735 1818 Z

C 25 Māra, Mārīte, Marita 7 13 2938 1947 21 12 751 19411
Pt 26 Eiženija, Ženija 7 10 29 20 19 50 21 14 8 07 21 07 A

S 27 Gusts, Gustavs, 7 08 29 01 19 52 2117 8 23 22 34 A

Tālrīts

Sv 28 Gunta, Ginta, Gunda 7 05 28 43 19 54 21 19 841 — Vi

P 29 Aldonis, Agija 7 02 28 25 19 56 21 22 9 04 0 03 Vi

O 30 Nanija, Ilgmārs 7 00 2807 1958 21 24 9 33 1 29 D

T 31 Gvido, Atvars 6 57 27 49 20 00 21 27 10 14 2 50 D

Saules o , c , Sau,es
n »

apak-
Saules Saules

niaksi-
Per- 4- 111 P

šējā Uzaust lēk' a augstums māiais P icnas
Ap. 17. III „ J

kulmi- azi
;

virs 30°
aug.

ilgums ,er 29. III
.,

H

nācija
niuts no ,ldz

stums Fāzes

st m st m st m st m st m st'

1. III 136 655 103° — — 25° 1037 3 3. III pl. I

10. III 1 34 632 96 — — 29 11 21 @ 9. III
„

23-

20. III 1 31 604 89 1201 1502 33 12 10 £ 17. III
„

20!

21. III 1 31 601 89 11 54 1508 33 12 15 ©25. III
„

13

80. III 1 28 534 82 11 08 1549 37 1258
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2. Dzimis (1931) PSKP CX Politbiroja loceklis PSKP CX sekretārs

Mihails Gorbačovs. -ft 8. Starptautiska sieviešu diena, -ft 14. Miris

Kārlis Markss (1818—1883). it 17. Vispasaules jūras diena. #

18. Parīzes Komūnas diena. 21. Dzīvokju un komunālās saimnie-

cības un sadzīves pakalpojumu darbinieku diena, -fc 27. Starptautiska

teātra diena.

1. Pirms 40 gadiem (1942) LKP CX birojs pieņem lēmumu par

partizānu kustības izvēršanu fašistu okupētajā Latvijā.
I—3. Pirms 50 gadiem (1932) LKP vadībā Rīgā, Daugavpilī, Jel-

gava, Ventspili v. c. notiek bezdarbnieku politiskas demonstrā-

cijas.

9. Pirms 60 gadiem (1922) dzimis betona mehānikas speciālists
tehnisko zinātņu doktors Latvijas PSR Nopelniem bagātais zi-

nātnes un tehnikas darbinieks Latvijas PSR Valsts proiTiijas lau-

reāts Georgijs Kunnoss.

18. Pirms 70 gadiem dzimis viens no latviešu padomju valodniecī-

bas pamatlicējiem folklorists filoloģijas zinātņu doktors Latvijas
PSR ZA korespondētājloceklis profesors Arturs Ozols (1912—

1964).
19. Pirms 90 gadiem dzimis bioķīmiķis medicīnas zinātņu doktors Lat-

vijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks Latvijas PSR
ZA akadēmiķis PSRS Medicīnas ZA korespondētājloceklis PSRS
Valsts prēmijas laureāts profesors Aleksandrs Smits (1892—1978),

20. Pirms 65 gadiem (1917) izveidota Rīgas Strādnieku deputātu
padome.

25. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks, par-:
tijas un padomju darbinieks Eduards Medne (1882—1974).

25. Pirms 75 gadiem (1907) dzimis koka konstrukciju aizsardzības

speciālists Konstantīns Kreišmanis.

Pirms 200 gadiem (1782) Ķieģeļmuižā pie Valmieras K. Hardcrs
sāk izdot pirmo latviešu kalendāru Vidzemē — «Vidzemes ka-
lendāru».

Pirms 75 gadiem (1907) sāk iznākt J. Raiņa «Virpuļa kalendārs».
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TAUTAS LAIKA VĒROJUMI UN TICĒJUMI

111. A. Par dzīvniekiem

1. Ja vardes kurkuļus nērš vietās, kuras parasti
izžūst, — būs slapja vasara

2. Ja vardes kurkuļus nēr§ vietās, kur vasaru

saglabājas ūdens, — vasara nebūs sausa

3. Ja līdakas nārsto pļavās un seklumos — būs

sausa vasara un labība jāsēj agri
4. Ja līdakas nārsta laikā ir asiņotas — būs

slapja vasara

5. Ja nārsta laikā līdakas liesai priekšgals res-

nāks — agrā sēja nesīs lielāku ražu, ja tievāks —

otrādi

6. Ja reņģu maz — arī labības būs maz

7. Ja kaijas pa gaisu skrien bariem — gai-
dāmi plūdi

8. Ja kaijas jeb kņāvi staigā pa pļavām — būs

plūdi
9. Ja pirmoreiz cīruli redz zemu lidojam — būs

neražas gads
10. Ja cīrulis augstu lido — būs jauks laiks

11. Ja cīruļi ir pelēki — būs īss pavasaris
12. Ja cīruļiem ir balta pavēdere — vēl snigs
13. Ja cīruļi ierodas, kad ir sniegs, — tikpat daudz

vēl piesnigs klāt

14. Ja cīruļi iedzied vecā mēnesī — būs silts

pavasaris
15. Ja cīruļi iedzied jaunā mēnesī — būs auksts

un vējains pavasaris
16. Ja cīrulis, kā baidīdamies vien iečerkstas —

būs lietus

17. Ja cīrulis skani dzied — būs silts laiks

18. Ja cīrulis vakarā dzied — otrā dienā būs
slikts laiks

19. Ja pirmoreiz redz cielavu — pēc deviņām
dienām ies ledus

20. Ja govis agri nomet spalvu — būs agrs pa-
vasaris

21. Ja kaķi sāk pāroties un ņaudēt — pēc divām

nedēļām būs atkusnis

111. B. Par augiem
22. Ja eglēm daudz ziedu un čiekuru -— būs laba

rudzu raža

23. Ja eglēm daudz ziedu un čiekuru — būs

daudz kartupeļu
24. Ja eglēm čiekuri ir galotnēs — vasara būs

sausa

Pa-

zīme

Pie-

pildī-

jums

Jā Nē JāNi
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25. Ja eglēm čiekuri ir vairāk pazarēs — vasara

būs slapja
26. Ja mežā koki ilgi piesniguši — būs bagāts

gads
27. Ja celmi top pliki — sāks laisties cīruļi

111. C. Par meteoroloģiskām parādībām

28. Ja ezeros vējš ledu sadzen dienvidu malā — va-

sara būs silta, ja ziemeļu malā — auksta

29. Ja pavasarī upē ūdens līmenis neceļas — būs

sausa vasara

111. D. Par citām parādībām

30. Ja ledus grimst dibenā — būs smags gads
31. Ja ledus paliek augstu upes krastā — tikpat

augstu siena laikā būs pali
32. Ja ledus izkūst krastmalā —• arī zivis mājo

krastmalā
33. Ja ledus izkūst tālumā — arī zivis aiziet

tālumā

34. Ja ledus saiet ezera dienvidu pusē — būs laba

raža, ja ziemeļu pusē — slikta
35. Ja ceļi izrūgst — būs sausa vasara

36. Ja ceļš nokūst ātrāk nekā pārējais lauks —

vasarā upēs būs maz ūdens
37. Ja ceļa vidus izkūst ātrāk nekā malas «■ būs

slapja vasara

38. Ja pēc sniega ceļi tūliņ kļūst sausi —> būs

slapja vasara

111. E. Par atsevišķām dienām

39. Ja Ģertrūdes dienā (17. martā) pūš auksti
vēji — tie auksti būs arī turpmāk

40. Ja Ģertrūdes dienā stāda kāpostus, zirņus, pu-

pas — tos noēd kukaiņi
41. Ja Jāzepa dienā (19. martā) saule spīd — būs

auglīgs gads
42. Ja pirmajā pavasara dienā (21. martā) pūš

ziemeļu vai ziemeļaustrumu vējš — būs auksts
pavasaris

43. Ja pirmajā pavasara dienā pūš dienvidu vējš —•

būs silts pavasaris
44. Ja Māras naktī (25. martā) salst — vēl 40 nak-

tis sals

Pa-

zīme

Pie-

pildī-

juirs

Jā Nē Jā Nē
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APRĪLIS SULU MĒNESIS

Saules Mēness

tums ar ienas

lēkts
kulmi- ļ
nācija ļ riets

tumst
lēkts riets ceH

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

C 1 Dagnis, Dagne 6 54 132731 2002 2129 1106 4 00 3
Pt 2 Irmgarde 6 51 27 13 20 04 2132 12 13 4 55 Vz

S 3 Daira, Dairis 6 49 26 55 20 07 21 34 13 30 5 35 L

Sv 4 Valda, Herta 6 46 26 38 2009 21 37 14 52 6 64 L

P 5 Vija, Vidaga 6 43 26 20 20 1121 40 16 14 6 26 J
O 6 Zinta, Vīlips 641 26 03 20 13 21 42 17 34 6 44 J

T 7 Zina, Zinaīda, 6 38 25 46 20 15 21 45 18 53 6 59 J

Helmuts

C 8 Edgars, Danute, Dana 6 35 25 29 20 17 2148 20 11 7 13 ®
Pt 9 Valērija 633 25 12 20 19 21 50 2127 7 27 S~v
S 10 Anita, Anitra, Zīle 6 30 24 56 20 2121 53 22 41 7 42 Sk

Sv 11 Hermanis, Vilmārs 6 27 24 40 20 23 21 56 23 54 7 58 Sk

P 12 Jūlijs, Ainis 6 25 24 24 20 26 21 58 — 8 19 St

O 13 Egils, Nauris 6 22 24 08 20 28 22 01 1 04 8 44 St

T 14 Strauja, Gudrīte 6 19 23 53 20 30 22 04 2 09 9 18 St

C 15 Aelita, Gastons 6 16 23 38 20 32 22 07 3 05 10 02 M

Pt 16 Mintauts, Alfs 6 14 23 24 20 34 22 10 3 53 10 56 C
S 17 Rūdolfs, Viviāna 6 11 23 10 2036 22 13 429 1200 0

Sv 18 Laura, Jadviga 6 09 22 56 20 38 22 16 4 59 13 12 0

P 19 Vēsma, Fanija 6 06 22 43 20 41 22 19 522 14 29 0
O 20 Mirta, Ziedīte 6 04 22 30 20 43 22 22 540 15 49 Z

t 21 Marģers, Anastasija 601 22 17 2045 2225 557 17 12 Z

C 22 Armands, Armanda, 5 59 22 05 20 47 22 28 6 12 18 37 A

Spartaks
Pt 23 Jurģis, Juris, Georgs 5 56 21 54 20 49 22 31 6 27 20 05 $

S 24 Visvaldis, Nameda 5 54 2143 20 51 22 34 6 44 2137 Vr

Sv 25 Līksma, Bārbala 5 51 21 32 20 53 22 37 7 05 23 08 Vr

P 26 Alīna, Sandris, Rūsiņš 5 49 21 22 20 55 22 41 7 31 — D

O 27 Tāle, Raimonda 5 46 21 12 20 58 22 44 8 08 035 D

T 28 Gundega, Terēze 544 21 03 21 00 2247 857 1 52 Vz

C 29 Vilnis, Raimonds, 5 41 20 54 21 02 22 51 10 02 2 54 Vz

Laine

Pt 30 Lilija, Liāna 5 39 20 46 21 04 22 54 11 18 3 39 3

Saules
_ , _ ,

Saules Mēness

apak- Sau es Saules māksi- An 14 IV d1 31t
Sēiā Uzaust l ēkta augstums

mālais Dienas Ap.i*. iv pi. o

kufmi «i« virs 30°
™a

u

™ s

ilgums Per. 26. IV ,.
0

nācija
'

mut* no 1Idz
stums Fāzes

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

1. IV 1 28 528 81* 1100 1556 38° 1308 3 1. IV pl. 809

'30. IV 1 25 459 74 1027 1624 41 13 51 ® 8. IV
„

1319

80. IV 1 23 4 26 67 957 16 49 45 14 39 C 16. IV
„

15 43

ftO. IV 1 21 350 61 933 1709 48 1525 ® 23. IV „
2330

3 30. IV
„

1508



4. Ģeologu diena, fr- 7. Vispasaules veselības diena, ■& 11. Valsts

Pretgaisa aizsardzības karaspēka diena, fr- 12. Kosmonau-

tikas diena. Vispasaules aviācijas un kosmonautikas diena, -fr
18. Padomju zinātnes diena, -fr 22. Dzimis Vladimirs Iļjičs Ļeņins
(1870—1924). -fr 24. Starptautiskā jaunatnes solidaritātes diena, -fr-
-25. Vispasaules pilsētu sadraudzības diena.

5. Pirms 90 gadiem dzimis folklorists un literatūrvēsturnieks pro-
fesors Jānis Alberts Jansons (1892—1971).

10. Pirms 65 gadiem (1917) LSD Rīgas pilsētas komiteja nodibina

revolucionārās jaunatnes organizāciju — Latvijas Sociāldemo-

krātijas Jaunatnes Savienību (LSDJS).
23. Pirms 60 gadiem (1922) dzimusi ķīmiķe organike Latvijas PSR

Valsts prēmijas laureāte ķīmijas zinātņu doktore Marija Šimanska.

24. Pirms 25 gadiem (1957) Latvijas PSR Ministru Padome pieņem
lēmumu «Par pasākumiem dabas aizsardzības pastiprināšanā».
Sajā lēmumā ir uzskaitīti Latvijas PSR dabas aizsardzības ob-

jekti un noteikts to saglabāšanas režīms.

24. Pirms 25 gadiem (1957) ar Latvijas PSR Ministru Padomes

lēmumu izveidots Slīteres rezervāts.
25. Pirms 120 gadiem dzimis bibliotekārs un bibliogrāfs, tagadējās

Latvijas PSR ZA Fundamentālās bibliotēkas latviešu literatūras

nodaļas izveidotājs un latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamat-
licējs Jānis Misiņš (1862—1945).

25.—30. Pirms 70 gadiem (1912) notiek Rīgas fabriku strādnieku

streiki, protestējot pret strādnieku apšaušanu pie Lēnas.
28. Pirms 70 gadiem dzimis astronoms fizikas un matemātikas zinātņu

doktors Latvijas PSR ZA Radioastrofizikas observatorijas dibinā-

tājs Jānis Ikaunieks (1912—1969).
29. Pirms 65 gadiem (1917) Valmierā sanāk Vidzemes bezzemnieku

un laukstrādnieku kongress, kas nolemj katrā pagastā dibināt
bezzemnieku padomes un konfiscēt muižnieku un baznīcas zemes.

Pirms 80 gadiem (1902. g. aprīļa sakumā) nodibināta Baltijas
Latviešu sociāldemokrātiskā strādnieku organizācija (BLSDSO),
Pirms 80 gadiem Bostonā (ASV) sāk iznākt zinātniski politisks
un literārs žurnāls «Proletāriets» (1902—1917) — Amerikas
latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku federācijas orgāns.

17
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TAUTAS LAIKA VĒROJUMI UN TICĒJUMI

IV. A. Par dzīvniekiem

1. Ja gājputni atgriežoties lido zemu — būs

auksts pavasaris
2. Ja cīruļi un kraukļi atlido agri — būs

silts pavasaris
3. Ja bezdelīgas un cīruļi augstu lidinās —

būs labs laiks

4. Ja bezdelīgas, pāri laižoties, nečivina —

būs lietaina vasara

5. Ja bezdelīgas, pāri laižoties, čivina — būs

jauka vasara

6. Ja dzērves atgriezdamās lido augstu —

drīz būs silts laiks

7. Ja dzērves atgriezdamās lido zemu — sil-

tums nav gaidāms
8. Ja dzērves atgriezdamās lido izteiktās rin-

dās — būs karsta vasara

9. Ja dzērves atgriezdamās lido izklaidus — būs

lietaina vasara

10. Ja, dzērvēm atgriežoties, garākais kāsis ir

jūras pusē — būs laba zveja
11. Ja, dzērvēm atgriežoties, garākais kāsis ir

meža pusē — būs laba raža

12. Ja dzeguze iekūko plikos kokos — būs neraža

13. Ja cielava dīdās sausā vietā — būs sausa

vasara

14. Ja cielava dīdās uz ūdens — būs slapja
vasara

15. Ja cielavu pirmo reizi ierauga pie ūdens —«

vasarā būs daudz piena
16. Ja cielavu pirmo reizi ierauga sausumā —

piena būs maz

17. Ja pavasarī daudz krupju — būs sausa vasara

18. Ja pavasarī daudz varžu — būs slapja vasara

19. Ja vardes vakarā kurc — būs lietus

20. Ja gailis vakarā dzied sliktā laikā — otrā

dienā būs labs laiks, un otrādi

21. Ja gailis dzied plivinādamies — būs lietus

IV. B. Par augiem

22. Ja alksnis saplaukst pirms bērza — būs

slapja vasara

23. Ja bērzs saplaukst pirms alkšņa — būs sausa

vasara

Pa-

zīme

Pie-

pildī-

jums

Jā Nē Jā Nē
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24. Ja alksnis un bērzs plaukst vienlaicīgi —

būs vienmērīgi slapja un sausa vasara

25. Ja alksnim pārsvarā ir apaļie pumpuri —
būs

slikta raža, ja garenie — būs bagāts rudens

26. Ja kārkla m daudz pūpolu — būs labi mieži

IV. C. Par meteoroloģiskām parādībām
27. Ja pērkons rūc aprīlī — vairs nebūs salnu

28. Ja aprīlī daudz līst — būs auglīgs gads
29. Ja aprīlī ir slikts laiks — būs auglīga vasara

30. Ja aprīlī līst silts lietus — būs kupla pļauja
31. Ja aprīlis ir slapjš — būs sauss jūnijs
32. Ja aprīlis ir sauss — būs slikta raža

33. Ja, saulei lecot, nav spožu staru — būs labs
laiks

34. Ja saule rietēdama neieiet mākonī — rīt būs

jauks laiks

35. Ja tievi, gari mākoņi, tā sauktās gaisa lai-

vas, stiepjas no jūras uz sauszemi — drīz līs

36. Ja tievi, gari mākoņi, tā sauktās gaisa laivas,

stiepjas no sauszemes uz jūru — būs jauks laiks

IV. D. Par citām parādībām
37. Ja ratu sliedēs daudz ūdens — būs gari lini

38. Ja ilgi tīrumi ķep — būs laba raža

39. Ja aparta zeme ātri žūst — būs lietus

40. Ja dārzus apar vecā mēnesī — nezāles neaug

IV. E. Par atsevišķām dienām

41. Ja 1. aprīlī līst — būs bagāta meža ogu raža

42. Ja pirmajā lieldienu dienā (šogad — 11. ap-

rīlis) ir lietus — tas līs katrā svētdienā līdz

pat vasarassvētkicm (šogad — 30. maijs)
43. Ja noteikts dienu skaits ar rasu būs pirms liel-

dienām — tikpat dienu būs ar salnu pēc tām

44. Ja vardes lieldienās iet pāri ceļam — būs lietaina

vasara

45. Ja pirms Jurģiem (23. aprīlis) ir rasa — tik-

pat dienu pirms Jēkabiem (25. jūlijs) būs pļau-
jami rudzi

46. Ja dzeguze sāk kūkot deviņas dienas pirms Jur-

ģiem — būs silta un auglīga vasara
47. Ja Jurģu naktī ir salna — arī rudenī agri sals
48. Ja Jurģu dienā līst — govis dos daudz piena
49. Ja Jurģu dienā labs laiks — tāds būs arī Miķeļa

dienā (29. septembrī)

Pa-

zīme

Pie-
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jums
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MAIJS LAPU MĒNESIS

au es .eness

Da-

tums Vārda dienas
Sa-

...
. kulmi- tumst

lckis
nācija nets ļ lēkts riets ce]S

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

S 1 Ziedonis 5 37 13 20 39 2106 22 58 12 39 4 12 L

Sv 2 Zigmunds . 534 2031 2108 23 01 14 00 4 35 J

P 3 Gints, Uvis 532 20 25 2110 23 05 15 21 4 54 J
O 4 Vizbulīte, Viola 5 30 20 19 21 12 23 08 16 39 5 09 J
T 5 Ģirts, Ģederts 5 27 20 13 21 14 23 12 17 56 5 22 Sv ļ
C 6 Gaidis, Didzis 5 25 20 08 21 17 23 16 19 11 5 34 Sv ■
Pt 7 Henriete, Henrijs 5 23 20 04 21 19 23 20 20 27 5 18 Sk
S 8 Staņislavs, Stefānija 5 21 20 00 21 21 23 24 21 40 6 04 $
Sv 9 Klāvs, Einārs, Ervins 5 19 19 56 21 23 23 28 22 51 6 22 Šk i

P 10 Maija 5 16 19 54 21 25 23 32 — 6 15 St ļ
O 11 Milda, Karmena 5 14 19 52 21 27 23 36 0 00 7 15 St 1
T 12 Valija, Ināra, Ina, 5 12 19 50 2129 23 40 100 7 54 M

Inārs

C 13 Irēna, Irīna, Ira, 5 10 19 49 21 31 23 45 1 51 8 45 M

Iraīda

Pt 14 Krišjānis, Elfa 508 1949 21 33 23 49 2 32 9 15 M j
S 15 Sofija, Taiga, Arita 5 06 19 49 21 35 23 54 3 02 10 53 0
Sv 16 Edvīns, Edijs 5 04 19 50 21 37 23 59 3 28 12 06 cS |
P 17 Herberts, Dailis 5 02 19 51 21 39 — 3 47 13 23 Z

O 18 Inese, Inesis, Ēriks 5 00 19 53 21 41 0 04 4 03 14 44 Z I
T 19 Lita, Sibilla, Teika 4 59 1955 21 42 0 09 4 17 1607 A

C 20 Venta, Salvis 4 57 19 58 21 44 0 15 4 32 17 33 A

Pt 21 Ernestīne 4 55 2002 21 46 021 4 18 1902 A

S 22 Emīliia 4 53 20 06 21 48 0 27 5 06 20 35 Vr

Sv 23 Leontīne, Lonija, 4 52 20 11 21 50 0 34 5 29 22 06 ®
Ligija

P 24 Ilvija, Marlēna 4 50 20 16 21 52 0 43 6 01 23 32 D

O 25 Anšlavs 4 49 20 22 21 53 0 53 6 45 — D

T 26 Eduards, Varis 4 47 20 28 21 55 1 10 7 45 0 44 Vz

C 27 Dzidra, Gunita 4 46 20 35 21 57 — 8 59 1 38 Vz

Pt 28 Vilis, Vilhelms 4 44 20 42 21 58 — 10 22 2 16 L

S 29 Maksis, Raivis 4 43 20 50 22 00 — 11 45 2 42 3

Sv 30 Vitolds, Lolita 4 42 20 58 22 01 — 13 08 3 02 J

P 31 Alīda, Jūsma 4 40 21 06 22 03 — 14 27 3 18 J

Saules
c . c , Saules Mēness

apak- Sau es Saules
māksi-

r.. Ao n V ol 13»*

šējā Uzaust
'ek a augstums māiais

Dienas AP- J P1

-
10

kuļmi. azi- virs 30"
aug.

ilgums Per. 24. V
.,

0

nācija
muts no lidz stums Fāzes

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

1. V 1 21 347 60° 931 17 11 48° 15 29 (g) 8. V pl. 346

10. V 1 20 3 12 55 9 14 17 27 51 1609 C 16. V
„

8 12

20. V 1 20 2 25 50 8 59 17 42 53 16 47 @ 23. V „
7 41

30. V 1 21 — 46 8 49 17 53 55 17 19 3 29. V
„

23 07
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I. Darbaļaužu starptautiskās solidaritātes diena. 5. Dzimis Kārlis
Markss (1818—1883). # 5. Preses diena. & 7. Radio diena, visu

sakaru nozaru darbinieku svētki, -fc 9. Uzvaras svētki, -fc 14. Dzimis

(1905) PSKP CX Politbiroja loceklis PSRS Ministru Padomes priekš-
sēdētājs Nikolajs Tihonovs. 18. Starptautiskā muzeju diena.

19. V. I. Ļeņina pionieru organizācijas nodibināšanas diena..
25. Āfrikas atbrīvošanas diena, -fr 28. Robežsargu diena, -fr 30. Ķī-

miķu diena.
,

11. Pirms 50 gadiem (1932) Rīgā atklāts tagadējais Latvijas Etno-
grāfiskais brīvdabas muzejs.

13. Pirms 75 gadiem (1907) atklāts KSDSP V (Londonas) kongress.

24. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks Jē-
kabs Tīnis (1882—1928).

25. Pirms 65 gadiem (1917) Rīgā atklāts Latviešu strēlnieku II kon-

gress, kas pieņēma «17. maija rezolūciju» un kurā latviešu strēl-

nieki pilnīgi pārgāja boļševiku pusē.

Pirms 100 gadiem (1882) Vidzemē un Kurzemē notiek tā sauktā

Manaseina revīzija, kas atklāj, ka te valsts varas orgāni, kuri

pilnīgi atrodas vācu baronu rokās, sistemātiski darbojas nelikumīgi
un noziedzīgi.

Pirms 70 gadiem (1912) Usmas ezerā izveidots Moricsalas re-

zervāts — vecākais rezervāts Latvijā un otrs vecākais Padomju
Savienībā.

Pirms 60 gadiem (1922) nodibināts tagadējās P. Stučkas Latvijas
Valsts universitātes Botāniskais dārzs.

Pirms 25 gadiem (1957) atklāta Liepas mālu atradne pie Lodes.
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TAUTAS LAIKA VĒROJUMI UN TICĒJUMI

V. A. Par dzīvniekiem

1. Ja pavasarī daudz odu — būs lietaina vasara

2. Ja maijā daudz odu — būs bagāts rudens

3. Ja vakaros knišļi spindz un dzeļ — būs lie-

tus

4. Ja kurmis pavasarī saceļ daudz rakumu —

būs sausa vasara

5. Ja maijv a b o | v kāpuriem galva zila — būs

slapjš pavasaris
6. Ja maijv a b o ļ v kāpuriem vidus zils — būs

slapja vasara

7. Ja ma i j vaboļu kāpuriem pakaļgals zils —

būs slapjš rudens

8. Ja pavasarī daudz maijvaboļu — būs karsta

vasara

9. Ja putni brēkādami mazgājas — būs lietus

10. Ja dzeguze vakarā ilgi kūko — būs labs laiks

11. Ja dzeguze ilgi kūko — būs auglīga vasara

12. Ja lakstīgala dzied pazarē — būs īsa vasara

13. Ja dzeguze jau ir kūkojusi — var staigāt
basām kājām un gulēt zemē

14. Ja grieze griež — būs labs āboliņš
15. Ja zvirbuļi daudz čakstina — būs lietus
16. Ja bezdelīgas no rīta izlido vēlu — būs

slikts laiks

17. Ja bezdelīgām ligzdas ir grumbuļainas un

nokārušās ar zālēm — būs lietus un plūdi
18. Ja bezdelīgas ligzdas taisa gludenas — būs

sauss pavasaris
19. Ja, pirmo reizi govis ārā laižot, vardi re iz

sausumā — būs maz piena
20. Ja, pirmo reizi govis ārā laižot, vardes redz

grāvī — būs daudz piena
21. Ja govis, pirmo reizi ārā izlaižot, ir rāmas —

būs auksta vasara

22. Ja cūkas vakarā berzējas — būs mīksts laiks,
lietus

23. Ja kaķis žāvājas — būs pērkons

V. B. Par augiem

24. Ja ievas kupli zied — būs auglīga vasara

25. Ja ievas agri zied — agri nogatavosies labība
26. Ja ievas bagāti zied — bagāti ziedēs rudzi

27. Ja ievas zied lietū — lietū ziedēs rudzi

28. Ja ievu ziedā ir sals — rudzu ziedā būs sals

29. Ja ievas zied — pēc mēneša rudzi ziedēs

Pa-

zīme

Pie-

pildī-
jums

Jā Ne .Jā Nē
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30. Ja ievas zied — mieži un auzas jāsēj
31. Ja daudz ievu ogu — rudeni būs bagāti rudzi

32. Ja daudz pīlādžu ziedu — būs labi mieži
33. Ja bērziem lapas vēlu plaukst un ātri

birst — būs gara ziema

34. Ja bērziem lapas stipri robotas —* ziemā būs

lielas kupenas
35. Ja apsēm daudz ziedu — vasarā labi padosies

mieži un auzas

36. Ja apsēm un alkšņiem daudz garo ķe-
karu — būs labas auzas

37. Ja, aug 1 v kokiem ziedot, pūš zieme]u vējš —-

nebūs augļu
38. Ja augļu koki zied vecā mēnesī — nebūs

augļu
39. Ja augļu koki zied pilnā mēnesī — būs labi

augļi
40. ja ķirši bagāti zied — būs daudz nēģu
41. Ja bagātīgi zied pienenes un pīlādži —

būs lietaina vasara

42. Ja pienenēm dienā aizveras ziedi — būs

lietus

43. Ja daudz sarkanā āboliņa — būs slapjš jūlijs
44. Ja agri plaukst koki — agri jāsēj agrīnas la-

bības

45. Ja labību sēj jaunā mēnesī — tā nelūst, ne-

veldrējas, nebirst

46. Ja grib iegūt labus sīpolus — tie jādēsta,
kad ābeļu ziedi ir pumpuros

V. C. Par meteoroloģiskām parādībām
47. Ja pavasarī daudz salnu — to būs daudz arī

rudenī

48. Ja maijā raženi līst — būs laba raža
49. Ja maija nelīst — ražas nebūs
50. Ja maija vakaros ir rasa — būs bagātīgs siens
51. Ja maijā bieži ir pērkons — būs lietaina, vē-

jaina vasara un kuplas pļavas

V. E. Par atsevišķām dienām

52. Ja lapu dienā (1. maijā) koku lapiņas ir vis-

maz peļu ausu lielumā — būs laba vasara
53. Ja 1. maijā ir jauks laiks — būs labs rudens
54. Ja Jetes dienā (7. mai jā) dēsta sīpolus — tie

aug lieli un to ir daudz
55. Ja gurķus sēj Urbāna dienā (25. maijā) —

tie nepadodas īpaši lieli

Pa-

zīme

Pie-

pildī-
jums

Ja Nē Ja Ne
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JŪNIJS ZIEDU MĒNESIS

Saules
Die-

Mēness
Da-

tums
Vārda dienas

nas

il-

gums
lēkts

kutmi-

nācija
riets lēkts riets ceļi

st m st m s st m st m st ni st m

0 1 Biruta, Mairita 4 39 13 21 15 22 04 17 25 15 45 3 32 Sv

T 2 Emma 4 38 21 24 22 06 17 28 17 00 3 44 Sv

C 3 Inta, Ineta 4 37 21 33 22 07 17 30 18 14 3 57 Sk

Pt 4 Elfrīda, Sintija 4 36 21 43 22 08 17 32 19 29 4 11 Sk

S 5 Igors, Margots 4 35 21 54 22 10 17 35 20 41 4 28 Sk

Sv 6 Ingrīda, Ardis 4 34 22 04 22 11 17 37 2150 4 49 § :

P 7 Gaida, Arnis, Kamena 4 33 22 15 22 12 17 39 22 54 5 16 St

O 8 Frīdis, Frīda, Mundra 4 32 22 26 22 13 17 41 23 49 5 52 M
T 9 Ligita, Gita 4 32 22 38 22 14 17 42 — 6 38 M
C 10 Malva, Anatols 4 31 22 49 22 15 17 44 0 33 7 35 M

Pt 11 Ingus, Mairis, 4 31 2301 22 16 17 45 1 07 8 40 0 I
Vidvuds

S 12 Nora, Ija 4 30 23 14 22 17 1747 1 33 951 0
Sv 13 Zigfrīds, Ainārs, Uva 4 30 23 26 22 18 17 48 1 53 11 06 Z

P 14 Tija, Saiva, Sentis 4 29 23 38 22 18 17 49 2 10 12 23 £

O 15 Baņuta, Zermēna, 4 29 23 51 22 19 17 50 2 25 13 12 Z

Vilija
T 16 Justīne, Juta 4 29 24 04 22 20 17 51 2 39 15 04 A

C 17 Artūrs, Artis 4 29 24 17 22 20 17 51 2 52 16 30 A
Pt 18 Alberts, Madis 4 29 24 30 22 21 17 52 3 09 17 59 Vr'

S 19 Viktors, Nils 4 29 24 43 22 21 17 52 3 28 19 30 Vr

Sv20 Rasma, Maira, Rasa 4 29 24 56 22 21 17 52 3 55 2100 D '

P 21 Emīls, Egita, Monvīds 4 29 25 10 22 22 17 53 4 32 22 22 ©
O 22 Ludmila, Laimdots 4 29 25 23 22 22 17 53 5 24 23 26 Vz

T 23 Līga 4 29 25 36 22 22 17 53 6 34 — vz

C 24 Jānis 4 30 25 49 22 22 17 52 7 55 0 13 L

Pt 25 Milija, Maiga 4 30 26 02 22 22 17 52 9 23 0 45 L

S 26 Ausma, Inguna, 4 30 26 14 22 22 17 52 10 49 1 08 J

Inguns
Sv27 Malvīne 4 31 26 27 2222 17 51 12 12 1 25 J

P 28 Viesturs, Kitija 4 32 26 39 22 21 17 49 13 31 1 40 3
O 29 Pēteris, Pāvils, Pauls 4 32 26 52 22 21 17 49 14 49 1 53 Sv

T 30 Tālivaldis, Mareks 4 33 27 04 22 21 17 48 16 03 2 06 Sv

Saules .
c
. Saules Mēness

apak- 5,*?I** baulcs māksi- Ar> 8 VI ol 2»»
š g.-3

lekta augstums mālais
p* p

kulmi- az'" virs 30° aug.
Per. 21. VI „

19

nācija mu{3 110 līdz
stums Fāzes

st m st m st m st m

1. VI 121 45° 848 1755 55° ® 6. VI pl. 1900

10. VI 1 23 42 8 43 18 03 56 C 14. VI
„

2107

20. VI 1 25 41 843 1807 56,5 #21. VI
„

1453
21. VI 1 25 41 8 43 18 07 56,5 3 28. VI

„
8 57

30. Vi 1 27 42 8 46 18 08 56
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1. Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, -fc 5. Vispasaules apkār-
tējās vides aizsardzības diena, it 6. Melioratoru diena, it 13. Vieglās

rūpniecības darbinieku diena, it 15. Dzimis (1914) PSKP CX Politbi-

; roja loceklis PSRS Valsts drošības komitejas priekšsēdētājs Jurijs

[ Andropovs. it 20. Medicīnas darbinieku diena, it 22. 1941. gadā
fašistiskā Vācija nodevīgi uzbrūk Padomju Savienībai — sākas Pa-

domju Savienības Lielais Tēvijas karš pret fašistisko Vāciju, it
27. Izgudrotāju un racionalizatoru diena, -fr 27. Padomju jaunatnes
diena.

2. Pirms 80 gadiem (1902) dzimis revolucionārās kustības dalībnieks

tiesību zinātnieks Latvijas PSR Nopelniem bagātais jurists pro-
fesors Oto Grīnbergs.

6. Pirms 50 gadiem (1932) dzimusi ķīmiķe organiķe Latvijas PSR
Valsts prēmijas laureāte ķīmijas zinātņu doktore Valentīna Sla-»

vinska.

16. Pirms 75 gadiem (1907) Londonā atklāts LSD II kongress, kurā

piedalījās un par proletariāta šķiras uzdevumiem buržuāziski

demokrātiskajā revolūcijā referēja V. I. Ļeņins.
16. Pirms 60 gadiem (1922) dzimusi ārste oftalmoloģe medicīnas

zinātņu doktore profesore Guna Dambīte.

19. Pirms 40 gadiem (1942) reidā uz vācu fašistu okupēto Latviju
dodas partizānu pulks «Par Padomju Latviju».

25. Pirms 75 gadiem dzimis ķīmiķis farmaceits bioloģijas zinātņu
doktors Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts profesors Jūda

Krēmers (1907—1979).
27. Pirms 120 gadiem dzimis fiziķis RPI profesors Hermanis Pflaums

(1862—1912), kurš Krievijā veicis pirmos pētījumus ar rentgen*
stariem.

Pirms 70 gadiem (1912) Rīgā atklāta LSD VII konference.

Pirms 70 gadiem (1912) Rīgā nodibināts LSD Boļševis
centrs — Latvijas bojševiku vadošais orgāns,
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VI. A. Par dzīvniekiem

1. Ja bites lido augstu — būs labs laiks

2. Ja bites vakarā ātri beidz darbu — rīt būs

jauks laiks

3. Ja bites vēl pēc saules laižas ziedos — rīt līs

4. Ja bites pat labā laikā paliek stropos vai ne-

laižas tālu — būs lietus

5. Ja bites steidzas stropā iekšā un ārā — līs

6. Ja bites sēž čupiņās — būs karsts laiks

7. Ja daudz dunduru — drīz būs lietus

8. Ja lapsenes savus pundurus taisa krūmos —

būs sausa vasara

9. Ja lapsenes savus pundurus taisa ēkās un

dobumos — būs slapja vasara

10. Ja mušas lido agri — dienā būs jauks laiks

11. Ja mušas guļ pie sienām — būs lietus

12. Ja kni š 1 i lien acīs, degunā, mutē — būs

lietus

13. Ja blaktis kož — būs lietus

14. Ja skudras lien zem siena vāliem, zārdos

būs lietaina vasara

15. Ja zirnekli vērpj — ilgi būs labs laiks
16. Ja grieze griež kalnā — būs sausa vasara

17. Ja grieze griež lejā — būs slapja vasara

18. Ja grieze griež rudzos — būs slapja vasara

19. Ja grieze griež pļavā — būs sausa vasara

20. Ja grieze griež rudzu druvā — būs bagāti
.rudzi

21. Ja grieze griež pļavā — būs daudz siena

22. Ja bezdelīgas lido augstu virs māju čuku-

riem — būs jauks laiks

23. Ja bezdelīgas lien ligzdā — būs pērkons
24. Ja suns vai kaķis ēd zāli — būs lietus

V. B. Par augiem

25. Ja pavasarī zied daudz ceriņu — vasarā būs

daudz siena

26. Ja pavasarī zied daudz ceriņu — rudenī būs

labi mieži

27. Ja baltā āboliņa vairāk nekā sarkanā —

būs jauka vasara

28. Ja baltā āboliņa vairāk nekā sarkanā —

būs lietains rudens

69. Ja sarkanā āboliņa vairāk nekā baltā —

būs lietaina vasara

80. Ja āboliņa pļaujamā laikā daudz bišu — būs

laba sēklu raža

Pa-

zīme

Pie-

pildi'

jums

Jā Nē Jā
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31. Ja āboliņu pļauj jaunā mēnesī — labi aug

atāls

32. Ja pļavās zied purveglītes jeb jāņeglī-
tes — gaidāmi lieti, pali

33. Ja ķimenēm resni graudi — lieli būs ari

rudzu graudi
34. Ja sēnes sāk agri augt — būs bada laiks

V. C. Par meteoroloģiskām parādībām

35. Ja vakarā pēc saules nav rasas — līs lietus

36. Ja no rīta nav rasas — dienā līs lietus

37. Ja rīta migla uzkāpj gaisa — būs lietus

38. Ja rīta migla nokrīt zemē — būs saulains laiks

39. Ja, saulei lecot, rīta puse sarkana, tajā lieli

stari, tai virsū sarkans stabs — būs slikts laiks

40. Ja miglainā rītā, izkapti asinot, švīksti skan

tālu — būs labs laiks

41. Ja bezpērkona lietus laikā peļķēs siias bur-

buļi — līs vēl ilgi
42. Ja jumta ūdens puto — lietus drīz pāries
43. Ja līst bez vēja — līs ilgstoši
44. Ja līstot apkārt tumši mākoņi — ilgi nelīs

45. Ja līstot apkārt balti mākoņi — vēl ilgi līs

46. Ja lietus laikā vējš griežas pa saulei — lietus

beigsies
47. Ja lietus laikā vējš griežas pret sauli — līs

vēl

VI. D. Par citām parādībām
48. Ja, izkapti strīķējot, roka paliek melna —

būs lietus

49. Ja avoti izsīkst
— būs lietus

50. Ja ūdens upē paliek tumšs — būs vējš
VI. E. Par atsevišķām dienām

51. Ja dzeguze beidz kūkot pirms Jāņiem (24. jū-
nija) — būs īsa vasara, agras salnas

52. Ja dzeguze beidz kūkot pēc Jāņiem — būs gara
vasara

53. Ja sarkanais āboliņš uzzied pirms Jāņiem — būs
plūdi

54. Ja jāņuzāles ilgi nevīst — arī siens nekaltīs un

līs lietus
55. Ja Jāņos līst — līs arī labības pļaujas laikā
56. Ja Jāņos līst tikai tik ilgi, kamēr zirgu apseglo,—

būs auglīga vasara
57. Ja dzeguze beidz kūkot ap Pēteriem (29. jū-

niju) — bus silts rudens

Pa-

zīme

Pie-

pildī-
jums

Jā Nē Jā Nē
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JŪLIJS SIENA MĒNES

au es eness

ār ienas
Sa-

tumsttums
lēkts

kulmi-

nācija
riets lēkts riets

st m st m s st m st m st m st m ļ
C 1 Imants, Ingars, Intars 4 34 13 27 15 22 20 — 17 17 2 20 3

Pt 2 Lauma, Ilvars 4 35 27 27 22 20 — 18 29 2 35 $]
S 3 Benita, Everita 4 36 27 38 22 1 9 — 19 40 2 55 I
Sv 4 Uldis, Sandis 4 37 27 49 22 18 — 20 46 3 19 3

P 5 Andžs, Edīte 4 38 27 59 22 18 — 2144 3 52 $1
O 6 Anrijs, Arkādijs 4 39 28 10 22 17 — 22 32 4 34 j
T 7 Alda, Maruta 4 40 28 19 22 16 — 23 10 5 28 H

C 8 Antra, Adele, Ada 4 41 28 2M 22 15 — 23 38 6 31 0
Pt 9 Zaiga, Asne 4 42 2838 22 14 — — 7410
S 10 Lija, Olīvija 4 44 28 47 22 13 — 0 00 8 55 C
SvllLeonora 4 45 2855 2212 — 0 17 10 11 Z

P 12 Indriķis, Ints 4 46 29 03 22 11 — 0 32 11 28 Z

O 13 Margrieta, Margarita 4 48 29 10 22 09 — 0 46 12 47 I
T 14 Oskars, Ritvars 4 49 29 17 22 08 — 1 00 14 08 ļ
C 15 Egons, Egmonts, Egija4 51 29 24 22 07 — 1 15 15 32 I
Pt 16 Hermīne 4 52 29 30 22 05 — 1 31 17 00 V;

S 17 Aleksis, Aleksejs 4 54 29 35 22 04 — 1 53 18 29 D

Sv 18 Rozālija, Roze 4 56 29 40 22 03 — 2 23 19 54 D

P 19 Jautrīte, Kamila, Digna 4 57 29 45 22 01 — 3 06 21 07 Vi

O 20 Ritma, Ramona 4 59 29 49 2159 0 59 4 07 22 02 |
T 21 Melisa, Meldra 501 2952 21 58 050 524 22 42 L

C 22 Marija, Marika, Marina503 2955 2156 0 42 651 23 10 L

Pt 23 Magda, Magone 5 04 29 57 21 54 0 36 8 20 23 30 J

S 24 Kristīne 5 06 29 59 21 53 0 29 9 48 23 46 J

Sv 25 Jēkabs 5 08 30 00 21 51 0 24 11 12 — J

P 26 Anna, Ance 5 10 30 00 21 49 0 18 12 31 0 01 S'

O 27 Marta, Dita 5 12 30 00 21 47 0 13 13 48 0 13 3
T 28 Cecīlija, Cilda 5 14 2959 21 45 0 08 15 05 027 ]
C 29 Edmunds 5 15 2958 21 43/ 0 03 16 18 0 42 ļ

\23 59

Pt 30 Valters, Renārs 5 17 29 56 21 41 23 54 17 29 0 59 S

S 31 Rūta, Ruta, Angelika, 5 19 29 53 21 39 23 50 18 37 1 23 S

■ Sigita

Saules
_ , . Saules Mēness

apak- s
.

a" e3 Sa Tes māksi-
Ad 5 vil pl 5

sējā Uzaust lcWa au.Rst»r"s mālais D'enas

»
Jt JJt I

kulmi- azi" virs 3"
aug- ''gums Per. 20. VII ,.

11

nācija
muts no Hdz stums Fāzes

st m st m st m st m st m st i

1. VII 1 27 — 42° 847 1807 56° 1746 @ 6. VII pl. 10i

10. VII 1 29 — 44 853 1804 55 1729 CH. VII
„

6'

20. VII 1 30 201 48 904 1755 54 1700 ©20. VII
„

21!

80. VII 1 30 302 53 9 17 1742 52 1624 327. VII
„

21!
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3. Starptautiskā kooperācijas diena, -fc 4. Jūras un upju flotes dar-

binieku diena. 11. Zvejnieku diena, -fr 18. Dzimis (1909) PSKP

CX Politbiroja loceklis PSRS ārlietu ministrs Andrejs Gromiko.

18. Metalurgu diena. 21. Latvijas Padomju Sociālistiskās Republi-
kas nodibināšanas diena, -fc 25. PSRS Jūras Kara Flotes diena.

25. Tirdzniecības darbinieku diena.

7. Pirms 170 gadiem (1812) pie lecavas notika kauja ar Napoleona
karaspēku.

9. Pirms 60 gadiem (1922) dzimis ķīmiķis tehnisko zinātņu doktors

Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts profesors Edgars Frei-

denfelds.

10. Pirms 70 gadiem dzimis lauksaimniecības zinātņu doktors Lat-

vijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks Sergejs Mu-

ravjovs (1912—1978).
14. Pirms 70 gadiem (1912) dzimis revolucionārās kustības dalīb-

nieks partijas un padomju darbinieks Pāvels Dergačs.
17. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks

Kārlis Rasmanis (1882—1959).
22. Pirms 65 gadiem (1917) Rīgā atklāts LSD V kongress.
23. Pirms 60 gadiem dzimis ķirurgs medicīnas zinātņu doktors Lat-

vijas PSR Nopelniem bagātais ārsts profesors Indulis Bākulis

(1922—1976).
26. Pirms 120 gadiem (1862) sak iznākt demokrātisks nedējas laik-

raksts «Pēterburgas Avīzes», kura izdevējs ir K. Valdemārs.
27. Pirms 80 gadiem (1902) dzimis literatūras un teātra zinātnieks

mākslas zinātņu doktors Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts

Kārlis Kundziņš.
27. Pirms 60 gadiem (1922) dzimis literatūrzinātnieks un kritiķis

filoloģijas zinātņu doktors profesors Vitolds Valeinis.

Pirms 75 gadiem (1907) atklāta LSD I konference.

Pirms 625 gadiem (1357) Rīgā atvērta pirmā aptieka.
Pirms 400 gadiem (1582) Daugavpilij piešķirtas pilsētas tiesības.
Pirms 325 gadiem (1657) Latvijā sākās lielā mēra epidēmija.
Pjrms 125 gadiem (1857) dzimis latviešu cilmes zinātnieks Sil»

cēns, kas vēlāk aprakstījis tajā pašā gadā notikušo zemestrīci
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TAUTAS LAIKA VĒROJUMI UN TICĒJUMI

VIL A. Par dzīvniekiem

1. Ja bezdelīgas laidelējas pār ūdeņiem — būs

ilgs lietus

2. Ja bezdelīgas un citi putni peras pa smil-

tīm — gaidāms lietus

3. Ja čakste čakstina pirms saules — būs lietus

4. Ja ķīvītes brēkdamas laižas zemu — būs lietus

5. Ja stārķis uzmetas uz jumta — būs ilgs,

stiprs lietus
6. Ja vardes lēkā pa zāli — būs lietus

7. Ja lietū staigā melnās vardes — līs vēl stip-
rāk

8. Ja krupji nāk uz māju un kurc — būs lietus

9. Ja dēles ūdenī guļ mierīgas — rīt būs labs

laiks

10. Ja dēles ložņā pa ūdens apakšu — rīt būs

slikts laiks

11. Ja dēles ložņā pa ūdens virspusi — būs labs

laiks

12. Ja mušas uzbāžas un kož — būs lietus

13. Ja skudras ļoti kustīgas — būs labs laiks

14. Ja pļavās daudz tīmekļu — ilgi būs sauss

15. Ja vakarā sisina sienāži — rīt būs siena laiks

16. Ja vakarā lido vaboles — rīt būs jauks laiks

17. Ja vasaras vidū dunduri lasās ap mājām —

būs agra salna

18. Ja govis no rīta spiežas kopā — būs lietus

19. Ja govis gaisu osta un ausis purina — nāk

negaiss, pērkons
20. Ja govis bizo — būs lietus

-21. Ja vakarā govis bizo — rīt līs

'22. Ja slaucot piens ļoti putojas — būs lietus

23. Ja vistas smiltīs peras un cāļi pīkst — būs

lietus

24. Ja cāļi lasās zem vistas pat jaukā laikā — būs

lietus

VII. B. Par augiem

25. Ja āboliņš nemaz neatver ziedus — būs pēr-
kons un lietus

26. Ja lapas novīst — drīz būs pērkona lietus

27. Ja vējš griež koku lapas otrādi — būs lietus

28. Ja istabas puķēm (spriganei uz lapām, mon-

sterai uz gaissaknēm) parādās ūdens pilieniņi —

gaidāms lietus

Pa-

zīme

Pi

pil

Jā Nē Jā



31

VII. C Par meteoroloģiskām parādībām

29. Ja rītā nav rasas — dienā būs lietus

30. Ja lietus pārstāj, bet no mežiem vēl celis balta

migla — līs vēl

31. Ja pēc lietus ce|as migla — līs vēl

32. Ja priežu mežos lietus laikā ceļas zilgana
migla — būs labs laiks

33. Ja bezpērkona lietū peļķēs veidojas burbuļi —

lis vel vairākas dienas

34. Ja tievi, gari mākoņi, tā sauktās gaisa lai-

vas, ar galu ir pret jūru — būs lietus

35. Ja tievi, gari mākoņi, tā sauktās gaisa laivas,
ir šķērsām pret jūru — būs sauss laiks

36. Ja pēc lietus ir ribaini mākoņi — vairs nelīs

37. Ja pēc lietus ir blāķaini mākoņi — līs vēl

38. Ja līst un spīd saule vai ir varavīksne —

līs arī nākamajā dienā

39. Ja veidojas spalvu mākoņi — otrajā vai tre-

šajā dienā būs lietus

40. Ja saule vakarā aiziet aiz mākoņa — līs

41. Ja saule noriet neaizklājusies — būs saulains

VII. D. Par citām parādībām

42. Ja akā uzkrītoši nāk ūdens — būs auksts laiks

43. Ja akas ūdens duļķojas, met burbuļus — līs
44. Ja ezers vakarā strīpains, ar tumšākām un gai-

šākām joslām — būs lietus
45. Ja ezerā tumši riņķveidīgi vilnīši — būs saule
46. Ja ezeros, dīķos un citās ūdenstilpēs līme-

nis krīt
— būs lietus

47. Ja pēc lietus pasaule skan — vairs nelīs
48. Ja, ārā ēdot, traukos lec kukaiņi — būs sauss

49. Ja žāvēta gaļa pil, svīst — būs lietus
50. Ja akmeņi, klons svīst — būs lietus
51. Ja durvis čīkst — būs sausums
52. Ja ļoti nāk miegs — būs lietus
53. Ja dūmi nāk istabā — būs pērkons

VII. E. Par atsevišķām dienām

54. Ja dzeguze kūko 9 dienas pēc Jāņiem (3. jū-
lijā) — 9 dienas pēc Miķeļiem būs sniegs

55. Ja Jēkaba diena un Annas diena (25. un 26. jū-
lijs) ir saulaina — būs daudz labu riekstu

56. Ja Annas dienā līst — līs vēl divas nedēļas
un visu rudeni

57. Ja silta un gaiša Jēkaba diena — būs auksti
ziemassvētki (25. decembris)

Pa-

zīme

Pie-

pildi*
jums

Jā Nē Jā Nē
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AUGUSTS RUDZU MĒNESIS

a u ēness
Sa-

tumsttums ar ienas
...,

kulmi- I . .
lekts naclja | riets lēkts riets cel;

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

Sv 1 Albins, Albina 5 21 13 29 50 21 37 23 46 19 38 1 52 St

P 2 Normunds, Stefans 5 23 29 46 21 35 23 41 20 30 2 31 M
O 3 Augusts 525 29412133 2337 2111 3 22 M

T 4 Romāns, Romualds 5 27 29 36 21312333 21 41 4 22 0
C 5 Osvalds, Arvils 5 29 2930 21 28 23 29 22 06 5 30 ā
Pt 6 Askolds, Aisma 5 31 29 24 2126 23 25 22 25 6 43 0

S 7 Alfrēds,'Madars 5 33 29 17 2124 23 2122 41 8 00 Z

Sv 8 Mudite, Vladislavs 5 35 29 10 21 22 23 17 22 55 9 17 Z

P 9 Madara, Genoveva 5 37 29 02 21 19 23 14 23 07 10 36 A

O 10 Brencis, Inuta 5 39 28 53 21 17 23 10 23 21 11 55 A

T 11 Olga, Zita, Liega 5 41 28 44 21 15 23 06 23 37 13 17 A

C 12 Vizma, Klāra 543 28 34 21 12 23 02 23 56 14 41 £
Pt 13 Elvīra, Velga 5 45 28 24 2110 2259 — 1608 Vr

S 14 Zelma 5 47 28 13 2108 22 55 0 21 17 32 D

Sv 15 Zenta, Dzelde 5 50 28 02 21 05 22 51 0 57 18 48 D

P 16 Astra, Astrīda 5 52 27 50 21 03 22 48 1 48 19 50 Vz

O 17 Vineta, Oļegs 5 54 27 37 21 00 22 44 2 55 20 36 Vz

T 18 Liene, Helēna 5 56 27 24 20 58 22 41 4 18 21 08 L

C 19 Melānija, Imanta 5 58 27 11 20 55 22 37 5 47 2131$
Pt 20 Bernhards, Boriss 6 00 26 57 20 53 22 34 7 17 21 50 J

S 21 Janīna, Linda 6 02 26 43 20 50 22 30 8 44 22 05 J

Sv22 Rudīte, Leonards 6 04 26 28 20 48 22 27 10 08 22 19 Sv

P 23 Vitālijs, Ralfs 6 06 26 13 20 45 22 23 11 29 22 32 Sv

O 24 Bērtulis, Bojeslavs 6 08 25 57 20 42 22 20 12 46 22 46 Sk

T 25 Ludvigs, Ludis, 6 10 25 41 20 40 22 16 14 02 23 04 Sk

Ivonna

C 26 Natālija, Broņislavs, 6 12 25 24 20 37 22 13 15 16 23 24 3
Broņislava

Pt 27 Žanis, Jorens 6 14 25 07 20 35 22 10 16 26 23 51 St

S 28 Auguste, Guste 6 16 24 50 20 32 22 06 17 30 — St

Sv 29 Armīns, Vismants, 6 18 24 32 20 29 22 03 18 25 0 27 M

Aiga

P 30 Alvis, Jolanta 6 20 24 14 20 27 22 00 19 10 1 13 M

O 31 Vilma, Aigars 6 22 23 55 20 24 21 56 19 45 2 10 M

Mēness

Sau es Saules Saules Saules
.

vm , 13,t
apak- Uz , lēkta augstums

maķ s.'- Dienas i

,

š ēiā aust azi. virs 30° malais
ilgums

p
.

er- v J.1 •« \
kulmi-

muts n0 udz
aug- Ap. 29. VIII „

i

nācija stums
Fāzes

st m st m st m st m st m st i»

LVIII 1 30 3 10 54° 9 20 17 39 51° 16 16® 5. VIII pl. 135

10. VIII 1 29 345 59 9 35 1722 49 1538 <£ 12. VIII
„

140

20. VIII 1 27 4 18 65 954 1700 46 1453 @ 19. VIII
„

5«

30. VIII 1 24 4 47 72 10 16 16 31 42 14 07 3 26. VIII
„

12&
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I. Dzelzceļnieku diena, -fr 5. Miris Fridrihs Engelss (1820—1895). -fr
5. 1940. gadā Latvijas PSR uzņemta Padomju Sociālistisko Repub-

liku Savienības sastāvā, -fr 8. Celtnieku diena, fr- 14. Fizkultūriešu

diena, fr 15. PSRS Gaisa Flotes diena, fr- 27. Padomju kino diena,

fr 29. Ogļraču diena.

1. Pirms 70 gadiem (1912) dzimis vēsturnieks Teodors Zeids.

11.—12. Pirms 65 gadiem (1917) Rīgā ievēlēts Iskolats — Latvijas
Strādnieku, zaldātu un bezzemnieku deputātu padomes izpildu
komiteja.

17. Pirms 60 gadiem (1922) dzimis traumatologs ortopēds medicī-

nas zinātņu doktors Arnolds Muižulis.

22. Pirms 100 gadiem dzimusi viena no pirmajām latviešu revolu-

cionārām Henriete Dermane (1882—1954).
24. Pirms 85 gadiem (1897) dzimis mežzinātnieks lauksaimniecības

zinātņu doktors Latvijas PSR Nopelniem bagātais mežkopis pro-
fesors Artūrs Kundziņš.

24. Pirms 250 gadiem dzimis igauņu ārsts Pēters Ernsts Vilde

(1732—1785), kas 1768.—1769. gadā izdevis «Latviešu Ārsti» —

pirmo periodisko medicīnas izdevumu, pec dažu bibliogrāfu do-

mām, — pirmo žurnālu latviešu valodā.

24. Pirms 80 gadiem (1902) dzimusi hidrobioloģe bioloģijas zinātņu
doktore Latvijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes darbiniece

Antonija Kumsāre.

31. Pirms 85 gadiem dzimis bērnu ķirurgs medicīnas zinātņu dok-

tors Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks Latvi-
jas PSR Valsts prēmijas laureāts profesors Aleksandrs Bieziņš
(1897-1975).

Pirms 65 gadiem (1917) netālu no Rīgas pie Mazās Juglas notiek

kauja starp latviešu strēlniekiem un uzbrūkošo vācu karaspēku.

Pirms 50 gadiem (1932) Lietuvas un Latvijas ģeologi atklāj
Latvijas devona mulduslāņu ieliekumu, kas aizņem pusi Latvijas
teritorijas.
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TAUTAS LAIKA VĒROJUMI UN TICĒJUMI

VIII. A. Par dzīvniekiem

1. Ja skudras pūžņos sanes daudz materiāla —

būs slapjš rudens un barga ziema

2. Ja skraida spārnotās skudras — būs slikts
laiks

3. Ja odi, knišļi lido stabveidīgi — gaidāms
vējš

4. Ja čūskas žirgti lodā — būs lietus

5. Ja čūskas uz ciņiem sildās — būs pērkona
lietus

6. Ja pēc lietus redz čūsku — būs sauss laiks
7. Ja vakarā redz ezi — otrā dienā līs

8. Ja kurmis rok — būs mīksts laiks

9. Ja zvirbuļi plunčājas ūdenī — būs silts

10. Ja zvirbuļi peras smiltīs vai tup sabozušies —

gaidāms lietus vai aukstums

11. Ja ezerā dumpis kliedz — būs jauks laiks

12. Ja dzērves kliedz purvā — būs salnas

13. Ja dzērves kliedz laukā — būs jauks laiks

14. Ja grieze griež laukā — būs labs laiks

15. Ja grieze griež kokā — būs lietus

16. Ja grieze griež labībā — tā kritīs veldrē

17. Ja vasaras beigās govs labprātāk ēd sienu,
nevis zāli — drīz iestāsies rudens

18. Ja vasaru govis ēdelīgas — būs gara ziema

19. Ja cūkas peras pa ūdeni, dubļiem — būs karsts

laiks, pērkons
20. Ja cūkas vārtās smiltīs — būs lietus

21. Ja cūkas dienasvidū kviec — būs slikts laiks

22. Ja cūkas vēlu vēl rok — būs slikts laiks

23. Ja, lietum uznākot, vistas saskrien pajumtē —

lietus pāries
24. Ja vistas staigā lietū — lietus nepāries
25. Ja cāļi iet agri gulēt — būs agrs rudens

26. Ja jaunie gailēni ātri sāk dziedāt — būs

agrs rudens

27. Ja gailis vakarā dzied — rīt mainīsies laiks

28. Ja gailis dzied, pakāpies uz sētmales vai kur

citur, — būs labs laiks

29. Ja gailis dzied uz zemes — būs lietus

30. Ja gailim vakarā aukstas kājas — rītā būs

saule

31. Ja, lietum līstot, gailis asti nolaidis — līs

ilgi
32. Ja vasaru sarodas daudz circeņu — būs

auksta ziema

33. Ja circenis dzied — būs karsts laiks

Pa-

zīme

Pie-

pildī-
jums

jā Ne Jā Ne-
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34. Ja circenis lec uz durvīm — būs labs laiks

35. Ja circenis lec uz krāsni — būs draņķa laiks

VIII. B. Par augiem

36. Ja dienasvidū eglēm zari izskatās tumši —

vakarā būs skaidrs laiks

37. Ja egju zari sliecas uz augšu un skujas uz

leju — nāk lietus

38. Ja egju zari sliecas uz leju un skujas uz

augšu — būs labs laiks

39. Ja lazdām daudz riekstu — pirms ziemas-

svētkiem (25. decembra) būs daudz sniega
40. Ja kokiem lapas sāk dzeltēt jau augusta

vidū — nākamā vasara būs laba

41. Ja daudz brūkleņu — nākamajā gadā būs

labi rudzi

42. Ja apiņiem daudz ziedu — nākamajā gadā
būs labi mieži

43. Ja dīķus sedz bieza zaļo lapu kārta — ziemā

būs dziļš sniegs
44. Ja atāls aug ātri — būs lietus

45. Ja atāls aug lēni — rudzi jāsēj vēlu

46. Ja ir labi āboli — būs labi kartupeļi

VIII. C. Par meteoroloģiskām parādībām

47. Ja, saulei noejot, ceļas vējš — būs slikts laiks

48. Ja lietus līst taisni — labi augs sēnes
49. Ja naktī līst un zibeņo bez pērkona — rītā

būs daudz sēņu
50. Ja augusts vēss — būs auksta ziema

VIII. D. Par citām parādībām
51. Ja pie ezera, dīķa dzirdama dunoņa — būs

pērkons
52. Ja dubļi drīz nožūst — būs lietus

VIII. E. Par atsevišķām dienām

53. Ja nedēļu pirms un pēc Labrenča (10. au-

gusta) nav salnu — būs vēls un silts rudens

54. Ja Labrenča naktī ir salna — būs agrs rudens
55. Ja Labrencī ar — tajā laukā zāle neaug
56. Ja Labrencī ir slapjš — būs auglīgs rudens
57. Ja Labrenča diena ir skaista — būs skaists ru-

dens

58. Ja Bērtuļos (24. augustā) ir labs laiks —

tads pats būs visu rudeni
59. Ja bezdelīgas pazūd pirms Bērtuļiem — pirms

Miķeļiem (29. septembra) būs sniegs

Pa-

zīme

Pie-

pildī-
jums

Jā Nē Jā Nē
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SEPTEMBRIS VIRŠU MĒNESIS

ati es Leness

Da-

tums
Vārda dienas

Sa-

tumst
lēkts | kulmi-

nācija rie^s lēkts ļ riets ļ ce|i

st m st m s st m st m st m st tn

T 1 Ilmārs, Iluta 6 24 132337 2021 21 53 2011 316 0

C 2 Elīza, Lizete, Zete 6 26 23 17 20 19 2150 20 31 4 29 Ū
Pt 3 Berta, Bella 6 29 22 58 20 16 21 46 20 47 5 45 <a

S 4 Dzintra, Dzintars 631 22 38 20 13 2143 2102 7 03 1
Sv 5 Klaudija, Persijs 6 33 22 18 20 11 21 40 2115 8 23 Z

P 6 Maigonis, Magnuss 6 35 21 58 2008 21 37 21 28 9 44 A
O 7 Regīna, Ermīns 6 37 21 38 20 05 21 34 21 43 11 06 A

T 8 Ilga 639 21 17 20 03 21 30 22 00 12 30 Vr

C 9 Bruno, Telma 6 41 20 57 2000 21 27 22 23 13 56 Vr

Pt 10 Jausma, Albertīne 6 43 20 36 19 57 21 24 22 54 15 19 (£
S 11 Signe, Signija 6 45 20 15 19 54 2121 23 39 16 37 D

Sv 12 Erna, Evita, Eva 6 47 19 54 19 52 21 18 — 17 43 Vz

P 13 Iza, Izabella 6 49 19 33 19 49 21 15 0 39 18 32 Vz

O 1-4 Sanita, Santa, Sanda 651 19 12 1946 21 12 1 54 1909 L

T 15 Sandra, Gunvaldis 6 53 18 50 19 43 2109 3 19 19 34 L

C 16 Asja, Asnate 6 55 1829 1941 21 06 4 47 1954 J

Pt 17 Vera, Vaira, Vairis 6 57 18 08 19 38 21 03 6 15 20 10 ®
S 18 Liesma, Elita 6 59 17 47 19 35 2100 7 40 20 23 Sv

Sv 19 Verners, Muntis 7 01 17 25 19 32 20 57 9 03 20 36 Sv

P 20 Guntra, Marianna 7 03 17 04 19 30 20 54 10 24 20 51 Sv

O 21 Modris, Matīss 7 05 16 43 19 27 20 51 1143 2106 Sk

T 22 Māris, Maigurs 7 07 16 22 19 24 20 48 12 59 21 25 Sk

C 23 Vanda, Veneranda 7 09 16 01 19 21 20 45 14 13 2149 St

Pt 24 Agris, Agrita 7 11 15 40 19 19 20 42 15 20 22 21 St

S 25 Rodrigo, Rauls 7 13 15 19 19 16 20 39 16 18 23 03 3
Sv 26 Gundars, Kurts, Knuts 7 15 14 58 19 13 20 36 17 07 23 56 M

P 27 Ādolfs, Ilgonis 7 18 14 38 19 11 20 33 17 45 — M

O 28 Sergejs, Svetlana, 7 20 14 18 19 08 20 30 18 14 0 59 0

Lana

T 29 Miķelis, Mikus, 7 22 13 58 19 05 20 27 18 37 2 09 0

Mihails

C 30 Elma 7 24 13 38 19 02 20 25 18 53 3 26 0

Saules Saules Saules Saules Mēness
aPak '

„ .
lēkta augstums

makst-
Dienas Per. 13. IX pl. 21"

kulmi-
azi

;
VirS,T "aug-' iigums

Ap. 25. IX .,
22

kuhjļj muts no l.dz ™S
s

Fāzes

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

1. IX 1 24 4 52 73° 10 21 16 25 41° 13 57 ® 3. IX pi. 1529

10.1X 1 21 5 15 79 1048 1553 38 13 14 Ķ 10. IX
„

2020
20. IX 117 539 86 11 26 1507 34 1227 #17. IX

„
1510

23.1X 1 16 5 46 89 11 42 14 49 33 12 12 325. IX
„

7 08

30.1X 1 14 6 01 94 12 44 13 43 30 11 38 3 25. IX
„

7 08
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5. Naftas un gāzes rūpniecības darbinieku diena, -fr 8. Starptautiskā

žurnālistu solidaritātes diena, -fr 8. Dzimis (1906) PSKP CX Polit-

biroja loceklis PSKP CX sekretārs Andrejs Kiriļenko. -fr 12. Tankistu

diena, -fr 18. Dzimis (1914) PSKP CX Politbiroja loceklis PSKP

Maskavas piisetas komitejas pirmais sekretārs Viktors Grišins. -fr
19. Mežu darbinieku diena, -fr 24. Dzimis (1911) PSKP CX Politbiroja
loceklis PSKP CX sekretārs Konstanlins Cerņenko. -fr 26. Mašīnbū-

vētāju diena.

2. Pirms 75 gadiem (1907) dzimis matemātiķis un ģeofiziķis Alberts

Krasliņš.
3. Pirms 25 gadiem (1957) nodibināts P. Stradiņa Medicīnas vēstu-

res muzejs.
4. Pirms 100 gadiem (1882) Rīgā atklāj pirmās trīs zirgu vilkmes

tramvaja līnijas.
7. Pirms 75 gadiem (1907) dzimis ģeodēzijas un būvkonstrukciju

speciālists Latvijas PSR Nopelniem bagātais celtnieks Jānis Ulpe.
10. Pirms 75 gadiem (1907) dzimis mežzinātnieks Latvijas PSR No-

pelniem bagātais mežkopis Jānis Gailis.
12. Pirms 240 gadiem dzimis Baltijas vācu vēsturnieks Johans Broce

(1742—1823). Viņa darbam «Monumente...> (111 sēj.) ir izcila

nozīme kā Baltijas tautu vēstures avotam.
19. Pirms 60 gadiem (1922) dzimis partizānu kustības dalībnieks

partijas darbinieks ilggadējs LKP CX Partijas arhīva vadītājs
Ivans Aluzikantiks.

Pirms 100 gadiem (1882) Liepājā nodibināts metalurģiskais
stiepļu, naglu un velmēšanas kombināts «Bekers un Ko» (no
1940. gada — rūpnīca «Sarkanais metalurgs»).
Pirms 100 gadiem (1882) nodibināta Daugavpils ārstu biedrība.

Pirms 75 gadiem (1907) Krievu-Baltijas vagonu fabrikā izveidota

automobiļu ražošanas nodaļa.
Pirms 40 gadiem (1942) izveidots Latvijas PSR Valsts Mākslas

ansamblis Ivanovā.

Pirms 30 gadiem (1952) nodibināts Daugavpils Pedagoģiskais
institūts.
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TAUTAS LAIKA VĒROJUMI UN TICĒJUMI

IX. A. Par dzīvniekiem

1. Ja kaijas nerēķinās ar lietu — līs ilgi
2. Ja kovārņi un žagatas no rīta brēc —

būs lietus

3. Ja kraukļi gaisā plēšas — būs lietus

4. Ja gājputni lido augstu un steidzīgi —

strauji tuvojas sals

5. Ja gājputni lido zemu — sala tik drīz nebūs

6. Ja dzērves iet zemu — jau trešajā dienā sals

7. Ja dzērves laižas zemu — būs silts un vēls

rudens un vēla ziema

8. Ja dzērves laižas augstu — būs auksts un

agrs rudens un agra ziema

9. Ja dzērves lido augstu — būs dziļa ziema

10. Ja dzērves lido zemu — būs mazsniega
ziema

11. Ja dzērves un zosis lido augstu — pava-
sarī būs lieli plūdi

12. Ja dzērves un zosis lido zemu — pava-
sarī plūdi būs nelieli

13. Ja dzērves laizdamās jaucas — būs pute-
ņaina ziema

14. Ja dzērves lido garā rindā — būs gara ziema

15. Ja dzērves aizejot daudz klaigā — tās pa-
vasarī atnāks vēlu

16. Ja dzērvēm kāsis garāks ziemas pusē —

būs garāka ziema

17. J.i dzērvēm kāsis garāks dienvidu pusē —

būs garāka vasara

18. Ja lido zosis — būs salna

19. Ja lido gulbji — būs sniegs
20. Ja lopi zāli ēd no vietas — būs gara ziema

21. Ja lopi zāii ēd pa puduram — būs īsa ziema

IX. B. Par augiem

22. Ja purva bērzi dzelteni un meža bērzi zaļi —

nākamā vasara būs sausa

23. Ja purva bērzi nodzeltē pirmie — nākamajā
vasarā ielejās būs labāka raža

24. Ja bērzs dzeltē no apakšas — pavasarī labība

jāsēj vēlu

25. Ja bērzs dzeltē no augšas — pavasari labība

jāsēj agri
26. Ja bērzi sāk dzeltēt no apakšas — rudens būs

ilgstošs un ziema iestāsies vēlu

27. Ja bēr z i sāk dzeltēt no galotnes — rudens

būs īss un ziema iestāsies agri

Pa-
zīme

Pie-

pildī-

jums

Jā Nē JāN
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28. Ja kokiem vispirms nodzeltē pazares — jāsāk
sēt vecā mēnesī

29. Ja kokiem vispirms nodzeltē galotnes — jā-
sāk sēt jaunā mēnesī

30. Ja Eiropas lapeglei skujas nodzeltējušas —

gaidāms sals

31. Ja maz apiņu — būs lēna, silta ziema

32. Ja daudz apiņu — būs stipra ziema

33. Ja lazdām nav riekstu — būs daudz kartu-

peļu
34. Ja ievām maz ogu — būs lēna, silta ziema

35. Ja pīlādžiem daudz ogu — būs lietains ru-

dens

36. Ja dzērvenes lien sūnās — nākamā vasara

būs slapja
37. Ja dzērvenes paliek virs sūnām — nākamā

vasara būs sausa

38. Ja dzērvenes lien sūnās — rudzi jāsēj dziji
39. Ja dzērvenes sārtojas no virspuses — jāsēj

sekli

IX. C. Par meteoroloģiskām parādībām
40. Ja vienlaikus līst un spīd saule — būs jauks

laiks

41. Ja pie debesīm ir tievi, gari mākoņi, tā sauk-
tas gaisa laivas, — drīz līs

IX. D. Par citām parādībām
42. Ja jūra krākdama novirzās uz dienvidiem —

bus lietus
43. Ja jūra krākdama novirzās uz ziemeļiem —

būs jauks laiks

44. Ja ābolus noņem pilnā mēnesī — tie labi stāv
45. Ja pēdas niez — būs lietus

IX. E. Par atsevišķām dienām

46. Ja bērzi nodzeltē pirms Miķeļiem (29. sep-
tembra) — nākamajā gadā būs labi mieži

47. Ja bērziem lapas nobirst pirms Miķejiem — nāka-

majā gadā zāle būs pirms Juriem (23. ap-
rīla)

48. Ja lapas nobirst pirms Miķejiem — nākamais pa-

vasaris būs silts
49. Ja dzērves aizlido pirms Miķejiem — deviņas die-

nas pec Miķeļiem sāks snigt
50. Ja dzērves /aizlido pirms Miķeļiem — būs silti

ziemassvētki (25. decembris)

Pa-

zīme

Pie-

pildī-
jums

Jā Nē Jā Nē
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OKTOBRIS ZEMLIKU MĒNESIS

au cs ēness
Da-
tums Vārda diena3

Sa-
tumst

,_,,
kulmi- , .

lekts
naCij a riets lēkts riets cejs

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

Pt 1 Zanda, Lāsma 7 26 13 13 18 19 00 20 22 19 08 4 44 Z

S 2 Ilma 7 28 1259 18 57 20 19 19 22 6 04 Z

Sv 3 Elza 730 1240 18 54 20 16 19 35 7 25 ®

P 4 Modra, Francis 7 32 1221 18 52 20 14 19 49 8 49 A
O 5 Amālija 7 34 12 03 18 49 20 11 20 06 10 15 Vr

T 6 Monika, Zilgma 7 36 11 45 18 46 20 08 20 26 11 42 Vr

C 7 Daumants, Druvvaldis 7 38 11 27 18 43 20 05 20 54 13 09 D

Pt 8 Aina, Anete 7 40 11 10 18 41 20 03 21 34 14 31 D

S 9 Elga, Helga, Elgars 7 43 10 53 18 38 20 00 22 29 15 40 Vz

Sv 10 Arvīds, Arvis, Druvis 7 45 10 37 18 36 19 58 23 39 16 34 £

P 11 Monta, Tince, Silva 7 47 1022 1833 1955 — 17 12 L

O 12 Valfrīds, Kira 7 49 10 06 18 30 19 52 0 59 17 39 L

T 13 Irma 7 51 9 52 18 28 19 50 2 26 18 00 L

C 14 Vilhelmīne, Minna 7 53 9 37 18 25 19 47 3 52 18 16 J ļ
Pt 15 Eda, Hedviga 7 55 9 24 18 22 19 45 5 17 18 30 J

S 16 Daiga 7 57 9 111820 19 42 6 40 18 43 Sv

Sv 17 Gaits, Karīna 8 00 8 58 18 17 1940 801 1855 $

P 18 Rolands, Ronalds 8 02 8 46 18 15 19 37 9 21 19 10 Sk
O 19 Elīna, Drosma, 8 04 8 35 18 12 19 35 10 40 19 27 Sk

Drosmis

T 20 Leonīds 806 8 24 18 10 1933 1155 1949 St

C 21 Urzula, Severīns 8 08 8 14 1807 19 30 13 07 20 16 St

Pt 22 Irisa, Irīda 8 11 8 05 18 05 19 28 14 10 20 54 St

S 23 Daina, Dainis 8 13 7 56 1802 19 26 15 04 21 42 M

Sv24 Renāte, Modrīte 8 15 7 48 18 00 19 23 15 46 22 41 M

P 25 Beāte, Beatrise 8 17 741 17 57 1921 1618 2349 0
O 26 Amanda, Kaiva 8 19 7 34 17 55 19 19 16 41 —

0

T 27 Lilita, Irita 8 22 7 28 1752 19 17 17 00 102 Z

C 28 Ņina, Ninona, 8 24 7 23 17 50 19 15 17 15 2 19 3
Antoniņa

Pt 29 Laimonis 8 26 7 18 17 48 19 13 17 29 3 37 Z

S 30 Nadīna, Ulla 828 7 14 17 45 19111742 4 58 A

Sv31 Valts, Rinalds 8 30 7 11 17 43 19 09 17 55 6 23 A

Saules
Saules

Saules Mēness

aPak"
„

lēkta māksi- Dienas Per. 9. X pl. 4»'

kŽf& UZaUSt "K? UgUmS Ap. 23. X
„

.8

nācija stums Fāzes

st m st m st m st m

l.X 1 13 603 94° 30° 1134 <&> 3. X pl. 409

10.X 1 11 622 101 26 1051 C 10. X
„

227
20. X 1 08 643 108 23 1004 © 17. X

„

305

30.X 1 07 703 114 19 917 3 25. X
„

309
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3. Skolotāju diena, iz 7. PSRS Konstitūcijas diena, iz 10. Lauksaim-

niecības darbinieku diena, iz 17. Pārtikas rūpniecības darbinieku

diena, iz 24. Starptautiskā Apvienoto Nāciju Organizācijas diena, iz
29. Komjaunatnes nodibināšanas diena. 1? 30. Dzimis (1908) PSKP CX

Politbiroja loceklis PSRS aizsardzības ministrs Padomju Savienības

maršals Dmitrijs Ustinovs. iz 31. Autotransporta darbinieku diena.

3. Pirms 90 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks filo-

zofijas zinātņu doktors Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes

darbinieks Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts profesors
Ernsts Karpovics (1892—1976).

9—lo. Pirms 180 gadiem (1802) notiek Vidzemes zemnieku sacel-

šanās — Kauguru nemieri.

14. Pirms 120 gadiem (1862) dibināts Rīgas Politehnikums, kas vē-

lāk tika reorganizēts par Rīgas Politehnisko institūtu.

14. Pirms 70 gadiem (1912) nodibināts Rīgas zooloģiskais dārzs.

18. Pirms 60 gadiem (1922) nodibināta Latvijas Universitātes Astro-

nomiskā observatorija.
18. Pirms 75 gadiem (1907) dzimis lauksaimniecības ekonomists

ekonomisko zinātņu doktors V. I. Ļeņina Vissavienības Lauk-

saimniecības Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Latvijas PSR
Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks profesors Jānis Vanags.

18. Pirms 60 gadiem (1922) nodibināta revolucionāra studentu orga-
nizācija — Darba studentu biedrība.

23. Pirms 100 gadiem dzimis revolūciju un pilsoņu kara dalībnieks

dzejnieks Šalkonis (īstajā vārdā Kristaps Dīriķis) (1882—1957).
24. Pirms 80 gadiem (1902) dzimusi lauksaimniecības zinātņu dok-

tore Latvijas PSR ZA korespondētājlocekle Latvijas PSR Nopel-
niem bagātā zinātnes un tehnikas darbiniece profesore Amālija
Cekuliņa.

25 Pirms 90 gadiem dzimis ķirurgs medicīnas zinātņu doktors Lat-

vijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks profesors Alek-

sandrs Liepukalns (1892—1966).
28. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks par-

tijas darbinieks Fricis Bajārs (1882—1919).

Pirms 75 gadiem (1907) atklāta LSD II konference.
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TAUTAS LAIKA VĒROJUMI UN TICĒJUMI

X. A. Par dzīvniekiem

1. Ja aitas badās — būs aukstums

2. Ja aitas badās — būs vējš
3. Ja aitas nemierīgas — būs pērkons
4. Ja aitas stāv pa vējam — būs lietus

5. Ja aitas stāv pret vēju — lietus nebūs

6. Ja nokautai aītai ir liela žults — gaidāma
atkušņaina ziema

7. Ja nokautai aitai ir maza žults — būs dziļa
ziema.

8. Ja govis kājas tirina — drīz būs sals
9. Ja kaķis kādu priekšmetu skrāpē — būs lieti

un vēji
10. Ja b1 v s a_s kož un augstu lec — būs lietus
11. Ja lapsām, vāverēm, seskiem v. c.

dzīvniekiem ātri nāk akots — būs agra un auksta

ziema

12. Ja gulbji iet prom vakarā — būs agrs ru-

dens

13. Ja gulbji iet prom rītā — būs vēls rudens,
bet agrs pavasaris

14. Ja kaijas laižas uz sauszemi, ezeriem, upēm —

jūrā būs vētra

15. Ja kaijas laižas uz jūru — būs skaists laiks

X. B. Par augiem

16. Ja kokiem lapas dzeltē no apakšas — būs

garš rudens

17. Ja kokiem lapas dzeltē no virsotnes — būs

īss rudens

18. Ja kokiem lapas birst vispirms pazarēs —

nākamgad labība nenogatavosies
19. Ja viss koks nodzeltē — nākamgad labība no-

gatavosies
20. Ja kokiem lapas birst no galotnes — pavasarī

sniegs kusīs no virspuses, ar sauli

21. Ja kokiem lapas birst no pazarēm — sniegs
kusīs no apakšas, ar ūdeni

22. Ja kokiem lapas nobirst agri un vienlaikus —

būs dziļa un agra ziema

23. Ja bērziem lapas nobirst pirmajiem — nā-

kampavasar būs plūdi
24. Ja kokiem lapas birst vēlu — būs dziļa ziema

Pa-

zīme
pile

jui

Jā Nē Jā



25. Ja kokiem lapas ilgi stāv — būs gara ziema

26. Ja kokiem lapas nobirst ātri — būs īsa ziema

27. Ja kokiem lapas vēlu krīt — nākampavasar
zāle augs vēlu

28. Ja kokiem lapas nenobirst «— būs plika un

auksta ziema

29. Ja sniegs pārsteidz lapas kokos — būs vēls

pavasaris
30. Ja augstu kokos paliek lapas — nākamgad

būs maz ābolu

31. Ja koki otrreiz uzzied — būs lēna ziema

32. Ja rudenī rozes atkal uzzied — būs bada

laiks

33. Ja brūklenāji ilgi zajo — nākamgad būs

daudz ogu
34. Ja meža koki sāk šņākt — gaidāms lietus

35. Ja lapu koku zari stāv augšup — būs skaists

laiks

36. Ja lapu koku zari stāv lejup — būs lietus

37. Ja koks vai akmens ziemeļu pusē apaug ar

biezu sūnu — būs dziļa ziema
38. Ja atmatu ar jaunā mēnesī — tā zaļo
39. Ja atmatu ar vecā mēnesī — tā labi satrup
40. Ja augļu kokus vai ogulājus stāda pilnā

mēnesī — tie būs auglīgi

X. C. Par meteoroloģiskām parādībām

41. Ja jūras viļņi nāk malā un sprakšķ — gai-
dāms pērkons ar lietu

42. Ja mierīgā laikā jūra šņāc— būs vējš
43. Ja pēc maza lietus saceļas stiprs vējš — būs

slikts laiks
44. Ja vējš griežas pretī Saules ceļam — būs sau-

lains laiks
45. Ja vējš iegriežas pa Saules ceļu — būs lietus

Pa-

zīme

Pie-

pildi
jums

Jā Nē Jā Nē
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SALNAS MĒNESI:NOVEMBRIS

au es eness

Da-

tums
Vārda dienas

Sa-
tumst

...
. kulmi- .

,

jefcta nācija riets lēkts riets ļ

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

P 1 Ikars 8 33 13 07 09 17 41 19 06 1 8 10 7 49 *

O 2 Vivita, Dzīle 8 35 7 08 17 39 19 05 18 29 9 18 \
T 3 Ērika, Dagnija 8 37 7 07 17 36 19 03 1 8 54 1049 1

C 4 Atis, Otomārs, Oto 8 39 7 07 17 34 19 01 19 29 12 16 [

Pt 5 Šarlote 8 42 7 08 17 32 18 59 20 20 1334

■ 6 Linards, Leons, Leo 8 44 7 10 17 30 18 57 21 26 1434 V

Sv 7 Helma, Lotārs 8 46 7 13 17 28 18 55 22 46 15 18 1

P 8 Aleksandra, Agra 8 48 7 16 17 26 18 53 — 1547 C
O 9 Teodors 8 50 7 21 17 24 18 52 0 11 1609 L

T 10 Mārtiņš, Mārcis 8 53 726 1721 1850 1 37 1626 J

C 11 Ojārs, Nellija 8 55 7 32 17 20 18 48 3 01 16 38J

Pt 12 Kaija, Kornēlija 8 57 7 40 17 18 1847 4 23 16515

S 13 Eižens, Jevgeņijs, 8 59 7 47 17 16 1845 543 1703 5

Jevgeņija ' 901 7 56 17 14 1844 7 03 1717 S.

Sv 14 Fricis, Vikentijs

P 15 Leopolds 904 806 1712 1842 82117311
O 16 Banga, Glorija 906 8 16 17 10 1841 839 17515

T 17 Hugo, Uga, Uģis 9 08 8 28 17 08 18 39 10 52 1816 5

C 18 Aleksandrs, Doloresa 9 10 8 40 1 7 07 18 38 1 2 00 1 8 48 5

Pt 19 Elizabete, Liza 9 12 8 53 1705 1837 1258 1932 )

S 20 Anda, Andina 9 1 4 9 07 1 7 03 1 8 36 13 45 20 27)

Sv21 Zeltite, Andis 9 16 9 21 17 02 18 34 14 20 2132)'

P 22 Aldis, Alfons 9 18 9 36 17 00 18 33 14 47 22 43 C

O 23 Zigrīda, Zigfrīda 9 20 9 53 16 59 18 32 15 07 23 57 J

T 24 Velta 9 22 10 10 1657 1831 1523 — l

C '25 Katrīna, Kate 924 1027 1656 1830 1535 1 13 Z

Pt 26 Konrāds 9 26 10 46 16 55 18 29 15 48 2 31 Z

S 27 Lauris, Norberts 9 28 11 05 16 54 18 28 16 01 3521

Sv 28 Rita, Vita, Olita 9 30 1125 16 52 18 27 16 14 5 15 -

P 29 Ignats 9 32 1145 16 51 18 27 1 6 3 1 6 43

O 30 Andrejs, Andris 9 34 12 06 16 50 18 26 16 52 8 151

Saules
Saules Saules Mēness

aPak"

IT
. lēkta māksi- Dienas Per. 4. XI pl.'

seja Uzaust mala.s ilgums |
kulmi-

muts au?-
AP- M- ai „

nācija stums Fāzes

st m st m st m st

1. XI 1 07 707 116° 19° 908 ® 1. XI pl. 15

10. XI 1 07 724 121 16 8 28 C 8. XI
„

?

20. XI 1 09 7 42 126 13 7 49 © 15. XI
„

1«
30. XI 112 7 58 131 11 7 16 3 23. XI

„
23



45

7. Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 65. gadadiena. iz 10. Vis-

pasaules jaunatnes diena, iz 10. Padomju milicijas diena. iz
17. Starptautiskā studentu diena, iz 19. Raķešu karaspēka un artilē-

rijas diena, it 21. Pirms 80 gadiem (1902) dzimis PSKP CX Politbi-

roja loceklis PSKP CX sekretārs Mihails Suslovs. iz 28. Dzimis

Fridrihs Engelss (1820—1895).

9. Pirms 60 gadiem (1922) dzimusi virusoloģe medicīnas zi-

nātņu doktore Latvijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes darbi-

niece Latvijas PSR ZA akadēmiķe profesore Rita Kukaine.

13. Pirms 90 gadiem dzimis zootehniķis Latvijas PSR Nopelniem
bagātais kultūras darbinieks profesors Jānis Ivans Bērziņš (1892 —

1966).

21.—22. Pirms 65 gadiem (1917) Valkā notiek Latvijas Strādnieku,
zaldātu un bezzemnieku deputātu padomes sēde, kas pasludina
padomju varu Latvija.

22. Pirms 60 gadiem (1922) dzimusi ftiziatre medicīnas zinātņu
doktore Latvijas PSR Nopelniem bagātā ārste profesore Jekate-

rina Ļeveņeca-Kuzņecova.

26. Pirms 100 gadiem dzimis grāmatu izdevējs un rakstnieks Atis

Freināts (1882—1955).

Pirms 350 gadiem dzimis pirmais latviešu ārsts un literāts Jānis
Reiters (1632—1695).
Pirms 330 gadiem dzimis vācu mācītājs, pedagogs un literāts

Ernsts Gliks (1652—1705), kas nodibinājis Vidzemē trīs pirmās
latviešu skolas, sastādījis latviešu ābeci un pārtulkojis latviešu

valodā katehismu un bībeli.

Pirms 200 gadiem (1782) Vidzemē notiek pirmā tautas skaitīšana,
ta sauktā dvēseļu revīzija.
Pirms 160 gadiem (1822) Jelgavā sāk iznākt pirmais laikraksts

latviešu valodā — «Latviešu Avīzes.,.

Pirms 125 gadiem (1857) sāk iznākt Carnikavā dzīvojušā (1827—.
1842) pasaulslavenā paleontologa K. Pandcra klasiskie darbi par
Baltijas devona zivīm.
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TAUTAS LAIKA VĒROJUMI UN TICĒJUMI

XI. A. Par dzīvniekiem

•I. Ja vistas vēlu iet gulēt — rīt līs

2. Ja cūkas vēlu iet gulēt — rīt līs

3. Ja cūkas rukšķ un velk salmus — būs lietus

4. Ja cūkas velk migu — būs vējš
5. Ja cūkas rok jau sasalušu zemi — laiks atlai-

dīsies

6. Ja nokautai cūkai liesa ir plāna — būs plāna
ziema, bez sniega

7. Ja nokautai cūkai liesa ir īsa
— būs īsa ziema

8. Ja nokautai cūkai liesa ir gara — būs gara

ziema

9. Ja nokautai cūkai liesa ir bieza — būs dzija
ziema

10. Ja nokautas cūkas liesai priekšgals biezāks —

ziema būs dziļāka no rudens puses
11. Ja nokautas cūkas liesai pakaļgals ir biezāks —

ziema būs dziļāka uz pavasara pusi
12. Ja nokautai cūkai aizkuņģa dziedzeris ir

biezs —
ziemas sākums būs dziļš

13. Ja nokautai cūkai aizkuņģa dziedzeris ir

plāns —
ziemas beigas būs dziļas

14. Ja vakarā kaķis ņaud — būs vējš
15. Ja kaķis guļ uz galda — būs slikts laiks

16. Ja kurmji pusdienas laikā rokas — būs lietus

17. Ja kurmji rok vēlā rudenī — būs auksta

ziema un vēls pavasaris

18. Ja putni pulcējas koku galos — būs vējš,
aukstums

XI. B. Par augiem

19. Ja sniegs uzsnieg uz nobirušām lapām — nā-

kamvasara būs sausa

20. Ja eglei zari nolīkuši — būs lietus vai sniegs

XI. C. Par meteoroloģiskām parādībām

21. Ja mežā atbalss neatskan — nāk lietus
22. Ja mežā atbalss tālu skan — būs labs, sauss

laiks

23. Ja atkala uzkrīt zem sniega — šis sniegs no-

kusīs
24. Ja ir rudens atkala — pavasarī būs salnas

Pa-

rā-
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25. Ja rudenī zem sniega pabirst krusa — tāds

sniegs nokūst

26. Ja novembris ir auksts — marts būs silts

27. Ja ve|u laikā ik nakti ir salna — būs vēls

pavasaris
28. Ja ir agras rudens salnas — nākamajā gadā

būs agra rudzu pļauja.
29. Ja ir agras rudens salnas — nākamajā gadā

būs liela raža

30. Ja ir silts un miglains novembris — būš
bada gads

31. Ja rudeni daudz miglas — ziemu būs daudz

sniega
32. Ja kādā novembra dienā no kokiem krīt at-

kala
— tajā dienā maijā lini jāsēj

33. Ja novembri snieg un stipri salst — būs ba-

gāts gads
34. Ja ir skaists rudens — būs agra ziema

35. Ja ir jauks rudens — būs jauka ziema

36. Ja ir sauss rudens — būs vējaina ziema
37. Ja ir vēls rudens — būs agrs pavasaris

XI. D. Par citām parādībām
38. Ja no skursteņa nāk biezi dūmi — būs lietus
39. Ja dūmi lien pa krāsni laukā — būs lietus
40. Ja sveces deg sprakšķēdamas — būs lietus
41. Ja sāls paliek mitra — būs lietus
42. Ja gaļa nosvīst — otrā dienā būs lietus

43. Ja veciem cilvēkiem kauli sāp — būs slikts
laiks

44. Ja vēlā rudenī pārplūst lauki, pļavas —
nā-

kamajā gadā būs maz kaitēkļu
45. Ja rudenī kurmji sadzen augstus rakumus —•

ziemā būs liels sniegs
46. Ja novembrī zvaigznes ir spožas — gaidāms

sals
47. Ja novembrī gaiša Vakarzvaigzne — būs

labs gads
48. Ja rudenī kokos ilgi stāv lapas — pavasarī

ilgi nebūs zāles
49. Ja rudenī uzzied ābeles, ķirši — nākamais būs

bagāts augļu gads.
W- Ja salijusi zeme kļūst sausa — būs salna

Ja rudenī skursteņi nevelk — nākamajā va-

sarā būs daudz pērkona negaisu

Pa-

rā-
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19. Dzimis (1906) PSKP CX Politbiroja loceklis PSKP CX ģenerāl-
sekretārs PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs PSRS

Aizsardzības Padomes priekšsēdētājs Padomju Savienības maršals

Leonids Brežņevs. -fr 22. Enerģētiķu diena, -fc 30. Padomju Sociālis-

tisko Republiku Savienības nodibināšanas diena. Pirms 60 gadiem

(1922) Vissavienības I padomju kongress pieņem Deklarāciju un Lī-

gumu par Padomju Sociālistisko Republiku Savienības izveidošanu.

4. Pirms 40 gadiem (1942) sākas Atsevišķās latviešu partizānu vie-

nības reids ienaidnieka aizmugurē.

9. Pirms 120 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks

inženieris Jēkabs Kovaļevskis (1862—1943).
9. Pirms 80 gadiem (1902) dzimusi ķīmiķe organiķe ķīmijas zinātņu

doktore Latvijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes un tehnikas

darbiniece Latvijas PSR ZA akadēmiķe profesore Varvara Ser-

gejeva.

16. Pirms 65 gadiem (1917) Rēzeknē atklāts Latgales iedzīvotāju
pārstāvju kongress, kas sveica sociālistiskās revolūcijas uzvaru

un izteicās par Latgales apvienošanu ar pārējo Latviju.
24. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks Jā-

nis Jurģis (1882—1940).
28. Pirms 60 gadiem (1922) dzimusi ģeoloģijas un mineraloģijas

zinātņu doktore Latvijas PSR Nopelniem bagātā ģeoloģe Tatjana
Bartoša.

29. Pirms 65 gadiem (1917) Valmierā atklāts Latvijas strādnieku,
zaldātu un bezzemnieku deputātu padomju kongress, kas ievēlēja
pirmo Latvijas Padomju valdību ar F. Roziņu priekšgalā.

Pirms 70 gadiem (1912) Briselē LSD Ārzemju grupu birojs sāk

izdot laikrakstu «Biļetens». Tā redaktors bija J. Bērziņš (Zie-
melis).

Pirms 425 gadiem (1557) Piltenei piešķirtas pilsētas tiesības.

Pirms 350 gadiem (1632) nodibināta Tērbatas universitāte, kurā

izglītību ieguvuši daudzi latvieši.

Pirms 75 gadiem (1907) Strenčos nodibināta psihoneiroloģiskā
slimnīca.

Pirms 70 gadiem (1912) nodibināts Liepājas vēstures un mākslas

muzejs.
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TAUTAS LAIKA VĒROJUMI UN TICĒJUMI

XII. A. Par dzīvniekiem

1. Ja kaķis lien sildīties vai guļ siltā vietā —-
būs aukstums

2. Ja gailis stāv uz vienas kājas — būs auk-
stums

XII. B. Par augiem

3. Ja decembrī zari pilni bieza sniega — vasarā

tie lūzīs no augļiem
4. Ja koka zāģējuma vieta apsarmo — būs

mīksts sniegs
5. Ja kārkliem nīcina atvases — tie jācērt vecā

mēnesī

6. Ja krūmus cērt jaunā mēnesī — tie ataug
7. Ja krūmus cērt vecā mēnesī — paliek tīrs

XII. C. Par meteoroloģiskām parādībām

8. Ja grib paredzēt decembri — jāatceras jūnijs,
kas tam pretējs

9. Ja ziemeļos tumši mākoņi — būs sniegs
10. Ja uz jūras ir zils mākoņu mūris — snigs
11. Ja decembrī pilnā mēnesī pūš ziemas vējš —

būs liels aukstums

12. Ja ziemā daudz sniega — būs bagāts gads
13. Ja ziemā līst atkala —

vasarā ap to pašu
laiku būs salnas

XII. D. Par citām parādībām

14. Ja dūmi iet stāvus gaisā — būs salts un sauss

15. Ja pīpējot dūmi iet uz krāsni — būs auksts

16. Ja cirvja kātu cērt un liek vecā mēnesī —

tas ir viegls un cirvis nemūk nost

17. Ja cirvja kātu cērt un liek jaunā mēnesī —

tas šļūk ārā un to saēd ķirmji
18. Ja cirvja pietā, kātu taisot, dzen resgali —

kāts nemūk nost

19. Ja cirvja kātu liek vakarā un aizķīlē no rīta —

tas nemūk nost

20. Ja grib siltus un izturīgus lietaskokus —

lapukoki jācērt vecā mēnesī

21. Ja grib siltus un izturīgus lietaskokus —•

skujukoki jācērt jaunā mēnesī

Parā-

dība
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pildi-
jums
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22. Ja ēku ceļ vecā mēnesi — tā būs sausa, silta

un izturīga
23. Ja ēku ceļ jaunā mēnesī — tajā iemetas ku-

kaiņi, pūst koki

XII. E. Par atsevišķām dienām

24. Ja uz ziemassvētkiem (25. decembri) ir lie-

las kupenas — būs laba raža

25. Ja pirms ziemassvētkiem ir atkala — labība nosals

26. Ja ziemassvētki ir melni, bez sniega — lieldie-

nas (šogad — 11. aprīlis) būs baltas, ar sniegu
27. Ja pirms Jaungada sniegs ir lielās kupe-

nās — būs lielas graudu kaudzes

28. Ja pēc Jaungada sniegs ir lielās kupenās — būs

lielas pelavu kaudzes

29. Ja Jaungada naktī debesis ir zvaigžņotas — būs

bagāta gurķu, kartupeļu v. c. dārzeņu raža

30. Ja Jaungada naktī daudz zvaigžņu — būs bagāts
meža un dārza ogu gads

31. Ja Jaungada naktī lausks sper — būs barga
ziema, bet vasarā bieži būs pērkons

32. Ja Jaungada naktī snieg — visu ziemu snigs
33. Ja Jaungadā uz kokiem ir daudz sarmas — vasarā

būs daudz ābolu

Apkopojis Oskars Gerts

DAŽI PAVADVĀRDI TAUTAS LAIKA VĒROJUMIEM

UN TICĒJUMIEM

Tāpat kā ar dainām un mīklām, un pārējām gara mantām, kuras
tauta krājusi no paaudzes paaudzē cauri gariem gadu simteņiem,
tauta dzīvojusi ar laika vērojumiem un ticējumiem. Taču, lai šodien
katrs pats varētu veidot pret tiem savu attieksmi, dodam ikvienam
pašam iespēju tos vērot, atzīmēt un analizēt. Tāpēc ik lappusei malā

i[ šīs pāris ailes. Pacentieties tajās fiksēt katru parādību, konstatēt
tās piepildīšanos un pēc tam pa grupām analizēt! Par cik procentiem
paredzējumi attaisnojas?

Jūsu novērojumu rezultātus no katra novada ar lielu interesi gai-
dīsim kalendāra redakcijā (226046, Rīgā, Kalnciema ielā 30. Lat-

vijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība, Kalendāram), lai
galu galā varētu analizēt visas republikas datus kopumā.

Bet tagad, sākumam daži P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes

Bioloģijas fakultātes katedras vadītāja bioloģijas zinātņu doktora
profesora Artura Mauriņa ievadspriedumi.

Parā-
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LAIKA ZĪMES

Draugs, pūlies vērā likt, ko laika zīmes rādal

Tā gans vai arājs īsts, kam gaitu daudz un gāda,
Kad, saulei rietot, sāk tie blāzmu novērot,
Kāds laiks ir paredzams, jau skaidri pateikt proti
Vai auglīgs lietus līs, kas druvas spirgtas dara,
Vai salnām agrajām būs dārzus postīt vara.

A. Puškins

Līdz ar zinātniskās meteoroloģijas veidošanos pieņēmās spēkā
diskusija par tā saucamo «tautas meteoroloģiju» — laika apstākļu
paredzēšanu pēc dzīvnieku uzvedības, augu reakcijas un citām pazī-
mēm. Sevišķi asas domstarpības izraisīja ticējumi par prognozējošām
dienām, pēc kurām sprieda par laika apstākļiem ilgākā periodā, pat
visā nākamajā sezonā. Jau pagājušajā gadsimtā vairāki ievērojami
zinātnieki iestājās par tautas ticējumu rūpīgu izpēti. Tā, izcilais krievu

lauksaimniecības zinātnieks, augsnes mācības pamatlicējs Pāvels

Kostičevs 1893. gada septembrī aicināja Dienvidaustrumu Krievijas
lauksaimniecības kongresa dalībniekus pārbaudīt tautas ticējumu no-

zīmi laika apstākļu paredzēšanā. Pēc sešiem gadiem agrometeorologs
Konstantins Agrinskis publicēja grāmatu «Krievu tautas vērojumi par
laiku un to nozīme praktiskajā meteoroloģijā un lauksaimniecībai.

Viņš Saratovas guberņā divus gadu desmitus bija rūpīgi salīdzinājis
laika apstākļus prognozes dienās un prognozējamajā periodā. Sevišķu
uzmanību viņš pievērsa dienām, kas norāda laika apstākļus nākama-

jai sezonai. Piemēram, pēc melnzemes joslā izplatītajiem ticējumiem,
Aksiņjas dienā (6. februārī) varot paredzēt, kāds būs pavasaris (sa-
līdziniet ar I. 20.—1. 22. paz.). Ja šajā dienā puteņo, tad pavasaris
gaidāms vēls un vēss, ja spīd saule, — savlaicīgs un saulains. Jev-

dokijas diena (14. marts) norādot vasaru. Ja šī diena esot saulaina-

gaidāma laba gurķu un sēņu raža; ja sniegot — labs graudu birums;

sniegs ar lietu norādot uz slapju vasaru; ja kopš šīs dienas pūšot
dienvidu vējš — būšot silta, bet, ja ziemeļu vējš, — auksta vasara

(sal. ar 111. 42.). Rudens laika apstākļus norādot Slapjā Makrina

(1. augusts), bet ziemas — Pokrova (14. oktobris), kā arī Platona

un Romāna (1. decembris) dienas. Agrinskis rūpīgi pētīja arī pazīmes,
kas norāda uz ražas vai neražas gadiem. Lai analīze būtu objektīva
viņš izveidoja oriģinālu metodiku, kas spēj atklāt šo procesu virzību

Viņa ilgstošo pētījumu rezultāti liecina, ka tautas ticējumi attaisno-

jas apmēram par 70% (t. i., no 20 gadiem 14).
20. gadsimta pirmajā pusē, strauji attīstoties meteoroloģijai, to"

tcrese par tautas ticējumiem mazinājās, nereti izpaudās pat nolie-

dzoša attieksme pret tiem kā pret nezinātniskiem. Taču kopš 70. ga'

djem sabiedrības interese par šīm tautas garamantām krasi pieaug
Tam ir dažādi cēloņi. Vispirms jau tīri praktiski. Ja meteoroloģija i'

stipri progresējusi īslaicīgo (1 —3 dienu) prognožu jomā, tad to ne-

būt nevar sacīt par ilgtermiņa prognozēm. Otrkārt, ne mazāk sva-



53

rīgs faktors ir visas sabiedrības augošā interese par dabu, tās daudz-

veidību un sarežģītajām savstarpējām saitēm tajā.
_

Sevišķu interesi

par dzīvnieku un augu īpašībām izraisīja jaunā zinātne bionika, kas

detalizēti pēta šīs īpašības, lai iegūtās atziņas izmantotu jaunu teh-

nisku ierīču un aparātu konstruēšanā. Treškārt, «prognožu bums»,

kas pasaulē radās 60. gados, saasināja interesi par visdažādākajiem
paredzēšanas veidiem. Mēs sākam arvien skaidrāk apzināties, ka dia-

lektikas likumi darbojas kā telpā, tā arī laikā: savstarpēja sakarība

pastāv starp tagadni un to, kas taps nākotnē.

Ir novērots, ka daudzi jūras dzīvnieki spēj jau laikus paredzēt
vētru. Vēl barometrs rāda augstu gaisa spiedienu un, šķiet, nekas

neliecina par vētras tuvošanos, taču delfīni un medūzas jau slēpjas

aizvējā, vaļi aizpeld tālu atklātā jūrā, bet «jūras blusas», kas labā

laikā lēkā gar pašu ūdens malu, vētrai tuvojoties, atkāpjas tālāk

krastmalā. Izrādās, ka šie dzīvnieki spēj uztvert infraskaņu, kuras

frekvence ir B—l38 —13 herci un pret kuru cilvēka auss ir nejūtīga. Mas-

kavas Valsts universitātes biofiziķi pēc medūzas «infraauss» darbī-

bas principa izveidojuši elektronisko aparātu vētru paredzēšanai. Ap-
brīnojama jutība pret dažādām pārmaiņām atmosfērā (pret gaisa

spiedienu, apgaismojumu, mitrumu, elektriskajiem lādiņiem v. c.) iz-

strādājusies putniem un kukaiņiem. Uz visām šīm pārmaiņām putni
un kukaiņi reaģē ar savu izturēšanos. Tuvojoties lietum, mušas un

lapsenes cenšas iekļūt telpās, pat automašīnas kabīnē. Ļoti jutīgas
pret gaisa spiediena maiņu ir daudzas zivis, sliekas, dēles, it īpaši
vardes. Čūska jūt gaisa temperatūras izmaiņu par grāda simtdaļām

(pat tūkstošdaļāml). Kā «dzīvos barometrus» gaidāmo laika ap-
stākļu paredzēšanai var izmantot arī simtiem augu sugu.

Kā dzīvnieki un augi «uzzina» gaidāmo laiku? F. Engelss par
svarīgāko dzīvo būtņu īpatnību izcēla vielu un enerģijas maiņu ar

apkārtējo vidi. Tas ir sarežģīts daudzpakāpju process. Bet jebkuram
procesam nepieciešams laiks. Tomēr dzīvais organisms nespēj mo-

mentāni pārkārtoties. Apkārtējās vides gaidāmajām pārmaiņām tam

jāgatavojas savlaicīgi. Agrīnā rudenī saule vēl dāsni silda zemi, bet
kokiem jau dzeltē lapas, dzīvnieku kažoks kļūst biezāks un sāk mai-
nīt krāsu — tie gatavojas ziemai. Dabiskā izlase darbojas nepielū-
dzami: kas nav paspējis savlaicīgi sagatavoties ziemai, tas to nepār-
dzīvos un nākamajā pavasarī nepiedalīsies pēcnācēju radīšanā. levē-

rojamais padomju fiziologs P. Anohins dzīvo būtņu spēju savlaicīgi
gatavoties apkārtējās vides gaidāmajām izmaiņām nosaucis par īste-
nību apsteidzošu atspoguļošanu. Šāda elementāra «paredzēšana» sā-

kās dzīvās dabas evolūcijā jau ar saskaņotiem fermentatīvo procesu
cikliem visvienkāršākajās dzīvajās būtnēs. Dzīvība, uzsver akadēmi-

ķis P. Anohins, vispār nav iespējama bez īstenības apsteidzošas at-

spoguļošanas.
Dabas sezonālā un diennakts ritmika notiek stingri periodiski.

Dzīvnieki un augi daudzu miljonu gadu gaitā labi pielāgojušies šādai

ritmikai, tā «ieprogrammēta» viņu iedzimtībā. Piemēram, arī tad, ja
balto zaķi vasaras nogalē pārvieto siltā telpā, viņa kažociņš, iestā-
joties ziemai, tik un tā kļūst balts. Istabas mušas parasti izkūņojas
rita stundās pat eksperimenta apstākļos, kad tiek saglabāta nemai-
nīga temperatūra, apgaismojums un gaisa mitrums. Sādu dzīvo or-

ganismu spēju «skaitīt» laiku sauc par «bioloģisko pulksteni». Taču

«bioloģiskais pulkstenis» neizolē organismu no apkārtējās vides.
Gluži otrādi, pateicoties savam «bioloģiskajam pulkstenim», organisms



spēj salīdzināt ārējās izmaiņas ar savu iekšējo ritmu un jutīgi uz*

tvert sev vitāli svarīgas novirzes apkārtējās vides ritmikā. Un, tā
ka dabā viss ir saistīts telpā un laikā, katrai parādībai ir savi vēst-

neši. Dzīvais organisms izjūt šos vēstnešus un, attiecīgi reaģējot, pa-

spēj sagatavoties sev svarīgām novirzēm ārējo procesu parastajā
ritmikā. Dzīvnieku un augu sagatavošanās šīm novirzēm vērīgam
dabas draugam var atklāt vērtīgas prognostiskas atziņas. Uz šādām

atziņām balstās daudzi tautas vērojumi un ticējumi.
Senos laikos cilvēki ar savu naturālo saimniecību daudz vairāk

nekā mēs bija atkarīgi no dabas parādībām, tās kaprīzēm. Sausums

un plūdi, viesuļvētras un zibens, neražas gadi, medījuma trūkums no-

darīja cilvēkiem lielu postu, pat apdraudēja dzīvību. Ārkārtīgi sva-

rīgi bija izvēlēties visizdevīgākos sējas un citu lauku darbu laikus,
paredzēt laika apstākļus, izredzes uz ražu, medību trofejām un zivju

lomiem. Gadsimtu gaitā uzkrājās pieredze, daudzkārt tika pārbaudītas
dažādas pazīmes. Izveidojoties rakstībai, laika pazīmes sāka pierakstīt.
Piemēram, senās Babilonas izrakumos atrasta māla tāfelīte ar uz-

rakstu: «Kad ap sauli ir aplis, tad līs.» Senajā Grieķijā pilsētu lau-

kumos un citās publiskās vietās pie kolonnām piestiprināja para-

pegmas — akmens plāksnēs iekaltus norādījumus gaidāmo laika ap-

stākļu paredzēšanai. Izplatoties kalendāriem, par tradīciju kļuva
tautas ticējumu ievietošana tajos par gaidāmo laiku.

K. Agrinskis norāda, ka tautas ticējumi jāizmanto prasmīgi, mek-

lējot tajos «vadošu sākotni, ar kuras palīdzību uzmanīgs novērotājs
spēs orientēties laika parādību norisē». Tautas ticējumos jāmeklē norā-

dījumi «par periodu maiņas sekvenci un to ilgumu atkarībā no attie-

cīgo periodu pierobežas īpatnībām». Sevišķi svarīgi atcerēties, ka

«tautas ticējumi jātraktē kā iespējamība (varbūtība)».
Tautas ticējumu atbilstības pārbaude var kļūt par aizraujošu un

vērtīgu darbu vērīgiem dabas draugiem. lespējams, ka daļa no šiem

ticējumiem, kas radušies jau sirmā senātnē, izrādīsies īstenībai ne-

atbilstoši. Dabas apstākļi taču mainās, sevišķi cilvēka darbības

ietekmē. Līdz ar to mainās sakarības un ritmi dabā. lespējams, ka

dažiem tautas ticējumiem vispār nav bijis objektīva pamata, un tie

radušies pat kā senās maģijas izpausme. Taču arī tad tautas ticē-

jumi ir interesanti kā kultūrvēsturisks fenomens.

Arturs Mauriņš



55

ASTRONOMISKO UN BIOKLIMATISKO SEZONU SĀKUMS

Piezīme. Vidējie dati doti Latvijas PSR centrālajam rajonam (Rī-
gai). lekavās dotais pirmais datums visās sezonās, izņemot pavasari,
atbilst republikas austrumu, otrais — republikas rietumu daļai. Bet

pavasaris vispirms sākas rietumu daļā un pakāpeniski aptver austrumu

rajonus.

Sastādījuši Matīss Dīriķis un Lūcija Ozola

APTUMSUMI 1982. GADĀ

1982. gadā būs četri Saules un trīs Mēness aptumsumi, no ku-
riem Latvijā būs novērojami tikai divi Saules un viens Mēness ap-
tumsums.

1. Pilns Mēness aptumsums 9. janvārī redzams Eiropā, Āzijā,

,
. Grenlandē, Ziemeļu Ledus okeānā un Indijas okeānā. Pa da-

ļai šis aptumsums redzams vēl Amerikā, Austrālijā, kā arī Atlantijas
un Klusajā okeānā. Aptumsums labi novērojams arī Latvijā. Tā gaita
būs šāda:

Daļēja aptumsuma sākums

Pilna aptumsuma sākums
Vislielākās fāzes moments
Pilnā aptumsuma beigas
Daļējā aptumsuma beigas

9. janvārī pl. 21Bt l3,5m

9. janvārī pl. 22 16,5

9. janvārī pl. 22 55,8
9. janvārī pl. 23 35,0

10. janvārī pl. 0 38,1

Astronomiskās Bioklimatiskās

Sezonas
1981 —1982. g.

vidēji
1881.—

1960. g.

1979.—

1980. g.

Piezīmes

Ziemas

sākums

22. XII

pl. l
8t51 m

24. XI 28. X gaisa temperatūra
(12.—30. XI) stabili noslīd ze-

māk par 0°C

Pavasara

sākums

21. III

pl. l st5Gm

26. III 28.—30. III gaisa temperatūra
(21.—31. III) stabili pacejas

virs 0°C

zied lazdas

Vasaras

sākums

21. VI

pl. 203t23m

18. VI 30. V—5. VI gaisa temperatūra
(10.—30. VI) stabili paceļas

virs 15°C
zied rudzi

Rudens

sākums

23. IX

pl. ll st46m

24. VIII 10.-15. VIII gaisa temperatūra
(15.—30. VIII) stabili noslīd ze-

māk par 15°C

zied virši

Ziemas

sākums
22. XII

pl. 7 st38m

24. XI 31. X gaisa temperatūra
(12.—30. XI) (1980.— stabili noslīd ze-

1981.) māk par 0 °C



Vislielākā aptumsuma fāze ir 1,337, tātad Mēness visai dziļi ieiet
Zemos ēnā.

2. Daļējs Saules aptumsums 25. janvāri redzams tikai Antarktīdā
un tās tuvumā — daļā Atlantijas un Klusā okeāna. Latvijā nav

redzams.

3. Daļējs Saules aptumsums 21. jūnijā redzams tikai Dienvid-
āfrikā, kā ari Atlantijas un Indijas okeāna dienvidu daļā. Latvija
nav redzams.

4. Pilns Mēness aptumsums 6. jūlijā redzams Amerikā, Antarktīdā,

Klusajā okeānā, daļēji vēl Austrālijā, Āfrikā un Atlantijas okeāni

Latvijā nav redzams.

5. Daļējs Saules aptumsums 20. jūlijā redzams Eiropas un Āzi-

jas ziemeļu daļā, Grenlandē un Ziemeļu Ledus okeānā. Mūsu repub-
likā būs saskatāms tikai aptumsuma sākums, turklāt labāk — tiJ
rietumu daļā. Toties republikas austrumu daļā Saule rietēs, jau ap-
tumsumam sākoties, tā ka tur aptumsumu praktiski redzēt nevarēs,

Tikko teikto ilustrē sekojoši dati:

Rīga Liepāja Daugavpils

Pirmais kontakts 213t4lm 15s 21Bt 43n,589 21 Bt41 m 128

Saules riets 21 59 22 09 21 43

6. Daļējs Saules aptumsums 15. decembri redzams Eiropā, Āzija
rietumu un Āfrikas ziemeļu daļā. Aptumsums būs novērojams arī

Latvijā, un tā gaita būs šāda:

Rīga Liepāja Daugavpils

Pirmais kontakts 10st32m 158 10st29m 57s 105,33m093

Vislielākās fāzes 11 53 22 11 49 21 11 55 55

moments

Pēdējais kontakts 13 19 04 13 13 50 13 23 06

Vislielākā iāze 0,617 0,594 0,623

Par fāzi sauc Saules redzamā diametra aizsegto daļu.

7. Pilns Mēness aptumsums 30. decembrī redzams Ziemeļameriki
Grenlandē, Klusajā okeānā, Ziemeļu Ledus okeānā, daļēji arī Aust»

lijā, Āzijā un Eiropas austrumu daļā,
Latvijā šis aptumsums nebūs saskatāms.

Matīss Dīriķis
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MEDNIEKA KALENDĀRS

Apzīmējumi:

+ -medīšanas termiņi
v -medību nolieguma termini

iim. -limitētie medījamie dzīvnieki

m

~ atlidošanas dienas
m — tikai ar Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas

atļaujām

Sastādījis Andris Vulfs

Medījamie
dzīvnieki
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Sastādījis Jānis Stikāns
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ūdenstilpe, tās robežas
Lieguma
termiņš Piezīmes

Visās vispārīgas lietošanas

Iekšējās ūdenstilpēs

16. IV-30. IV

1. V-31. V

1. X-5. XII

atjauts makšķerēt
vienu makšķeri
krasta

atļauts makšķerēt
vienu makšķeri
spiningu no krasta

aizliegts makšļf
foreles

Daugavā un tās baseinā

1. Hapakgrāvī no grīvas līdz

Bolderājas kombināta til-

tam

2. Ķīšezerā — TEC līča ra-

jonā
3 No ietekas jūrā līdz Rī-

gas HES

4. Aiviekstē no ietekas Dau-

gavā līdz Aiviekstes HES

1. IV—31. V

16. IV—31. V

1. IX-5. XII

16. IV—31. V .

aizliegts makšķerēt
spiningu un velci

Lielupē

1. No «Cīrulīšiem» līdz

a) kombināta «Saule» aiz-

sprostam Mēmelē

b) šosejas tiltam Mūsā

2. Kaugures kanāla ietekā

±200 m

1. V—1. VI

kad ir

ledus
liegums Kaugures
nālā no ietekas t

upē līdz šosejas
tam pār kanālu

Gaujā un tās baseinā

1. No Gaujas grīvas līdz

Dzirnupes ietekai un no

Krāčupes ietekas līdz

dzelzceļa tiltam Strenčos

2. Gaujā no grīvas līdz

šose-

jas tiltam

16. IV—1. VI

1. IX-5. XII noliegts makšķerē:
spiningu un velci

Ventā un tās baseinā

1, No Ventas grīvas līdz

Kuldīgas Rumbai, kā arī

Abavā līdz Abavas rum-

bai

Vitrupe, Bārtā, Užavā, Liel-

irbē, Rojā

1. IX-5. XII

l.IX—5.XII

noliegts makšķere:

spiningu un velci

noliegts makšķere:

spiningu un velci
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MAKŠĶERĒŠANAS LIEGUMI

Ūdenstilpe, tās robežas Piezīmes

2

1. Visās vispārīgas lietošanas Iekšējās

ūdenstilpēs

noliegts makšķerēt lašus,
taimiņus, ķert nēģus, līda-

kas — no ledus izkuša-

nas līdz 30. aprīlim

Daugavā

1. No grīvas līdz Mīlgrāvja kanālam

2. Rīgas HES +1000 m, — 8000 m, Iz-

ņemot sauso Daugavu
3. Ķeguma HES +1000 m, — 2500 m,

P|avinu HES ±1000 m

liegums attiecas arī uz

jūras līci 1000 m abpus
Daugavas ietekas

ar speciālām atļaujām

ar speciālām atļaujām

Ogrē

1. No ietekas Daugavā līdz autoce)a
tiltam

2. No aizsprosta pie kartonāžas fabrikas

līdz Lobes upes ietekai

Lielupē

1. Lielupes grīvā + 1000 m liegums arī jūras līcī

500 m abpus Lielupes
ietekas

2. Kanālos, kas savieno Lielupi ar Ba-

bītes ezeru

Gaujā un tās baseinā

1. Gaujas grīvā + 1000 m

2- Gaujā no Līgatnes ietekas līdz Ama-
tas ietekai, Amatā no grīvas līdz

Kārļu zivju audzētavai, Vildogā, Vaivē,
Skaļupītē, Kumadā, Pērļupē, Raunā
no grīvas līdz dzirnavu aizsprostam

Ventā un tās baseinā

liegums ari jūras līcī

500 m abpus Gaujas iete-

kas

I Ventspils ostas rajonā

ļ. Kuldīgas rumbā + 300 m, - 1000 m

<>• Abavas rumbā - 200 m



Liepājas juras ostas iekšējā līcī

1. piezīme. Amatieriem, kuri sastāv sporta biedrību makšķerēša:
sekcijās vai Latvijas PSR Mednieku un makšķernieku biedrībā,:

ļauti šādi makšķerēšanas veidi: a) ar spiningu; b) ar divām mak

rēm vai peldošām ūdām; c) ar mušiņu makšķeri. Neorganizēt*
makšķerniekiem atļauts lietot vienu makšķeri bez spoles, turklāt iļ
loms nedrīkst pārsniegt 3 kg.

2. piezīme. Aptuveni 450 Latvijas ezeri nodoti lietošanā daža:

organizācijām, un vairumā no tiem ir jāievēro šo organizāciju:
teiktie režīmi.

Sastādījis Jānis Stikāns

Zvejnieki. J. Nesenberga zīm.

ialacā

.
No grīvas līdz autoceļam liegums

500 m

ietekas

arī jūras i
abpus Salāt

l No tilta Pociemā līdz aizsprostam Stai-

celes ciematā

>. Jaunupē (Salacas)
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DABA SAVOS RITMOS

UN CIKLOS

DZĪVAIS TELPĀ UN LAIKĀ

«Jo sit pulss
tik taisnīgi un asi,
ka nav laika

stundās,

kalendāros,

mirkļos.
Laiks ir asinīs.»

O. Vācietis

Viss eksistē telpā un laikā. Kurš gan nav dzirdējis šo

dialektiskā materiālisma pamatatziņu? Paši telpas un

laika jēdzieni šķiet tik saprotami, ka nekādas neskaidrības

nerada. Taču, līdzko mēģinām skaidri un viennozīmīgi iz-

teikt šo jēdzienu būtību, tā nonākam lielās grūtībās. Šādu

apgalvojumu izteicis arī antīkās pasaules universālais

prātnieks Aristotelis. Viņa apgalvojumam pēc vairāk nekā

diviem gadu tūkstošiem arī mums jāpievienojas. Ņūtons
telpu iedomājās kā bezgalīgi lielu tilpni, kurā atrodas
visi materiālie ķermeņi, bet laiku — kā absolūtu un vien-

mērīgi plūstošu nemateriālu substanci. Turpretī viņa teo-

rētiskais antipods Leibnics apgalvoja, ka laiks ir notikumu

parādību «secības kārtība», bet telpa — esamības ob-

jektu līdzāspastāvēšanas kārtība. Sajā apgalvojumā jau
izteikta relatīva pieeja: laiks atkarīgs no parādību secī-
bas, bet telpa — no tajā esošajiem materiālajiem ķerme-
ņiem. Relatīvo pieeju dabas izzināšanā tālāk attīstīja Ein-
steins. Viņš izveidoja un pamatoja priekšstatu par vienotu

telplaiku, kas ir atkarīgs no tajā notiekošajiem materiāla-
jam procesiem.

1 Kā zināms, dzīvie organismi atšķiras no nedzīvās dabas
veidojumiem ar struktūru un funkcijām, kā arī ar citādu
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tajos notiekošo parādību secību. No relativitātes konci

cijas izriet, ka dzīvā daba eksistē savā specifiskā telplail
Priekšstats par dzīvo organismu un to kopu bioloģis
telpu vēl nav detalizēti izstrādāts. Kā zināms, vienā fi
■kāļajā telpā dzīvo dažādu sugu īpatņi. Taču dzīvības i
turēšanai tie izmanto atšķirīgu barību un atšķirīgi rej

uz vides faktoru līmeni (temperatūru, nokrišņu daudzim

augsnes skābumu, apgaismojumuu.c). Šo sugas bioloģii
noteikto «profesiju» sauc par ekoloģisko nišu. Ekoloģis
nišu var uzskatīt par specifiskās (bioloģiskās) telp
veidu.

Vēl mazāk paveikts specifiskā laika izpētē. Filozofs r
gelis, atzīmēdams visai nepietiekamās zināšanas k

jomā, rakstīja, ka jau sen izveidota zinātne par telpu
ģeometrija, taču aizvien vēl nav zinātnes par laiku. Si

gadus vēlāk biosfēras mācības izveidotājs V. Vernads

atzīmēja, ka dabaszinātnieki līdz šim ir pētījuši daži

parādību norisi laikā, bet ne pašu laiku. Viņš uzsvēra,

zinātnes tālākai attīstībai nepieciešamas daudz dziļi
zināšanas par laiku, tāpēc tam jākļūst par speciālu pf

jumu objektu. Kopš 60. gadiem laika izpētei pievēršas!
vien vairāk zinātnieku. Ir noorganizēta Starptautiskā la

pētīšanas biedrība, kura jau izdevusi trīs biezus ra:

krājumus (1972., 1975. un 1978. g.). Kopš 1976. gada
nāk zinātnisks žurnāls «Chronobiologia», kuru izd

Starptautiskā hronobioloģijas (bioloģiskā laika) biedri

Šī žurnāla raksti veltīti galvenokārt tā sauktajam bic

ģiskajam pulkstenim jeb dzīvības procesu ritmikai.

Taisnību sakot, specifiskais laiks, kurā dzīvo augi

dzīvnieki, jau sen nodarbinājis dažu biologu prātus. I:

tais Krievijas biologs K. Bērs 1860. gadā, atklājot pļ
Viskrievijas entomologu kongresu, nolasīja referātu «Xi

uzskats par dzīvo dabu ir pareizs un kā to izmantot ci

moloģijā?». Prāva daļa no referāta bija veltīta laikap
blēmai. Šajā referātā K. Bērs uzskatāmi parādīja, kals

gaitas uztvere atkarīga no dzīvības procesu tempa ļ
pašu organismā. Vecumā šie procesi noris lēnāk nekā;

nībā, tādēļ apkārtējo notikumu gaita šķiet paātrināta,
pēc, secināja zinātnieks, jāizšķir ārējo notikumu laiks

paša organisma laiks. V. Vernadskis 1933. gadā &

«Telpa un laiks nedzīvajā un dzīvajā dabā» uzsver,

bioloģiskais laiks būtiski atšķiras no planetārā (P

steņa) laika,
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Var jautāt: kāda gan vajadzība nodarboties ar šiem

specifiskajiem laikiem, ja mūsu parastais pulkstenis ir

precīzāks un vienkāršāks lietošanā nekā bioloģiskie pulk-
steņi, kuru gaita atkarīga no dzīvības procesu norises

organismā? Vienkāršāks, tas tiesa. Bet vai precīzāks?
ledomāsimies šādu eksperimentu. Viens no ģenētiski iden-

tiskiem dvīņiem mūžu pavada uz Zemes, bet otrs — uz

kādas citas planētas, kura divreiz ātrāk griežas ap savu

asi un ap savu sauli nekā Zeme. Citādi dzīves apstākļi
uz abām planētām ir līdzīgi. Abi dvīņi nodzīvo bioloģiski
vienādi garu mūžu. Zemes iedzīvotājs mirst 80 gadu ve-

cumā, nodzīvojis pēc mūsu planētas pulksteņa 29220

diennaktis. Bet dvīņubrāļa mūžs pēc viņa planētas pulk-
steņa būs ildzis 58 440 diennaktis jeb 160 gadus. Taču

bioloģiskais pulkstenis atskaitījis abiem pilnīgi vienādu

mūža garumu. Acīmredzot bioloģiskais laiks pareizāk
raksturo organisma mūža gaitu. Kā zināms, katrai pla-
nētai ir savādāks diennakts garums. Un arī katrs dzīvais

organisms pēc sava specifiskā laika gaitas ir atsevišķa
mikropasaule. Padomju zinātnieks N. Krenke, grāmatas
«Augu cikliskās novecošanās un atjaunināšanās teorija»
(1940. g.) autors, uzskatāmi pierādījis, ka daudzas dzī-

vības norises šķiet haotiskas, ja tās analizējam pēc pla-
netārā pulksteņa, ja novērojumus grupējam pa kalendāra
datumiem. Turpretī, šos pašus novērojumu datus saistot

ar paša organisma laika skalu, ir konstatējamas noteiktas
likumsakarības.

Vai viegli atbildēt uz jautājumu: kas bioloģiski ve-

cāks trīsgadīgs krokodils vai trīs mēnešus veca pele?
Ne velti tautas gudrība apgalvo, ka katrs esot tik vecs,
cik vecs tas jūtoties. Taču zinātniskajos pētījumos ar vis-

pārīgiem apgalvojumiem nepietiek. Jāprot nolasīt biolo-
ģiskā pulksteņa datus un korekti salīdzināt ar attiecīgiem
cita

organisma datiem. Konstruktīvu pieeju organisma
bioloģiska laika pētīšanai izstrādājis zviedru zinātnieks
Gastons Bakmanis (1883.—1964. g.). No 1920. līdz
1928. gadam viņš strādāja Latvijas Universitātē, bija pir-
mais anatomijas katedras vadītājs un iekārtoja anatomijas
muzeju. Viņš pētījis dažādu organismu — augu, dzīvnieku
un cilvēka augšanas un attīstības likumsakarības. Ar Bak-

maņa funkciju palīdzību var aprēķināt attiecīgā orga-
nisma bioloģisko laiku un pēc šī rādītāja to salīdzināt ar

citu organismu, kā arī aplēst, kad sagaidāms maksimālais
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pieaugums, kad apstāsies augšana, kādus izmērus sai

sniegs organisms, un iegūt citus rādītājus. Protams, ttj
ir tikai viens no pirmajiem soļiem šīs ļoti sarežģītās pw
blēmas risināšanā. Praksē, izmantojot Bakmaņa funkcijas}
nereti nākas sadurties ar nopietnām tehniskām grūtībāiīļ
Taču, kā rāda mūsu pētījumi, pēc Bakmaņa metodes apj
rēķinātais bioloģiskais laiks ir visai informatīvs rādītāji
dažādu bioloģisku parādību izpētē, sevišķi prognozēšana*
vajadzībām.

Pagaidām ir izstrādātas tikai dažas metodes sugas j
pulācijas bioloģiskās telpas un organisma bioloģiskā lai

pētīšanai. Taču, kā rakstīja Starptautiskās bioloģijas l

nātņu asociācijas bijušais prezidents X- Vadingtons, vie

maiņa, organisma attīstība un taksonu (organismu kopi

evolūcija ir būtiski saistīta ar dažādām laika skalār

Katrai laika skalai jāizstrādā sava formalizācijas metodi

Tas pats sakāms par biocenozes un visas biosfēras biok

ģiskās telpas izpēti.

Arturs Mauriņš

CILVĒKS DABAS DOTAJOS RITMOS

. Visdažādākajās specialitātēs krājas informācija parr"
miskām parādībām dzīvajā dabā. Ir notikuši jau vairi

starptautiski kongresi par šiem jautājumiem, un iegū

informācija ir stipri bagātinājusi mūsu zināšanas. Ir jt
zināmas vairāk nekā 100 funkcijas, kam cilvēka organisr.
ir diennakts periods. Ja šos datus papildina vēl ar mēneš

gada un sezonas ritmiem, rodas pavisam cits ieskats'

cilvēka fizioloģijā, tā arī slimību norisēs.

Jebkuras dzīvas būtnes orgānu sistēmām piemīt ģtf
tiski determinēts endogēns ritms. Uz šo ritmu iedarboj

dažādi ārpasaules iespaidi, arī ekoloģiskās attiecības, k

miskās parādības v. c. faktori, kas veido fiziskos bio

ģiskos ritmus — dienas un nakts, mēnešu ciklus, ga

ciklu utt. Ja, piemēram, cilvēku nomitina tumšā dziļā 2

kur neieplūst nedz virszemes trokšņi, nedz gaisma,

pārtrauc sakarus ar ārpasauli, ierastais diennakts rit

tomēr saglabājas. Ar laiku — pēc vairākām nedēļām1
mēnešiem gan rodas zināma fāžu pārbīde, tomēr bio

ģiskais pamatritms saglabājas, jo tas ir ieprogrammē
jkatrā dzīvā šūnā.



Lai kā ari būtu, visi šie procesi ir ģenētiski determi-

nēti. Bioloģiskā šūnas pulksteņa mehānisms ir dezoksiri-

bonuklcīnskābes molekula. Sūnu ritmus ietekmē gaisma,
kā ultravioletā, tā zilā un sarkanā, tā veicina olbaltum-

vielu sintēzi un fermentu aktivitāti. Ari elektriskajām no-

risēm, kas ir saistītas ar jonu sadalīšanos, ir sava no-

zīme. Visi ierosas procesi ir saistīti ar elektrofizioloģiskām
norisēm, kas notiek ritmiski, un šīs svārstības ietekmē arī

blakus šūnas. Maņu orgānu jutība tāpat ir ritmiska, kas

var būt saistāma, gan ar receptoršūnas īpatnībām, gan ar

pārmaiņām centrālajā nervu sistēmā. Spontānie ritmi

smadzeņu garozā konstatējami ar elektroencefalogrammu
(EEG) palīdzību un izpaužas kā alfa, beta, delta, teta

viļņi. Līdzīgi sirdsdarbības pamatā ir īslaicīgi ritmi,
kas veidojas nerva vai muskuļa šūnā un ir ļoti variabli:

valim sirds saraujas 15 reizes minūtē, cilvēkam — 70,

grauzējiem — 300, bet putnam kolibri — līdz 700 reizēm.

Asinsvadu spontānā ritmika ir minūtes ritmika, turklāt

tā nav atkarīga no parastā sirdsdarbības vai elpošanas
ritma. Bet muskulatūras un ādas caurasiņošana notiek ar

pretēju fāzi. Liekas, ka šo asinsvadu ritmu uztur simpā-
tiskā nervu sistēma, jo pēc nervu blokādes šis ritms iz-

zūd.

Principā atsevišķo ritmisko parametru (elpošana, sirds-

darbība v. c.) savstarpējā koordinācija visizteiktākā ir

naktī
ap pīkst. 2.00—3.00, kamēr dienā, eksogēno faktoru

ietekmē, tā ir vāji izteikta.

Taču bioloģiskās sistēmas atrodas dinamiskā līdzsvara

stāvoklī, un tām piemīt izteiktas attīstības tendences. Tā-

pēc mūsu uzdevums ir paredzēt, kādas pārmaiņas iestā-

sies attiecīgajā sistēmā, ja mainīsies daļa apkārtnes
ietekmju (industriālā attīstība, darbs maiņās, troksnis

utt.), lai neveidotos ekoloģiska krīze.

Šai virzienā ir jau daudz darīts, piemēram, ir pētītas
organisma izmaiņas nakts maiņas strādniekiem un spor-
tistiem. Normālais pamatritms ir ergotropā jeb darba
fāze dienā un trofotropā jeb atpūtas fāze naktī. Šīs nori-
ses regulē veģetatīvā nervu sistēma caur smadzeņu pie-
dēkli un virsnierēm. Bet maiņu darbs izjauc šo fāziskumu,
un īsta ritma inversija ari pēc atpūtas nenotiek. Tāpēc
paaugstinās riska faktors un pasliktinās psihiskā labsa-

jūta, jo nakts strādnieks tomēr nākamajā dienā pietiekami
aizguļas un turklāt dienā miegs nav tik pilnvērtīgs kā

65
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naktī. Tāpēc mediķiem jau

tagad visoptimālākās šķiet
12 stundu maiņas, jo tad

«laika stress» ir vismazāk

Izteikts. Jāmēģina saba-

lansēt ekonomisko nepie-

ciešamību ar bioloģisko
realitāti.

Mūsu straujās pārvieto-
šanās laikmetā, kad ar lid-

mašīnu tiek šķērsotas trīs

laika joslas, atsevišķu or-

gānu funkciju dcsinhroni-

zācija ir visai nozīmīgs

faktors, kas jāievēro, pie-

mēram, plānojot sportistu
izbraukumus.

Turklāt vēl ļoti daudz

slimīgu pārmaiņu orga-

nismā notiek citu ritma

traucējumu dēļ. Ritmu taču

var izjaukt kā infekcija
(baktēriju, toksīnu, vīrusu

iedarbība uz temperatūras
regulētāju centru), tā spē-
cīgas psihiskas ietekmes

(baudvielas, alkohols un

dažādi medikamenti).

Tāpēc mums nepiecie-
šams pārskatīt savu no-

stāju daudzos praktiskās
medicīnas jautājumos.
Normālo ritmu traucējumi,

piemēram, temperatūras
svārstības, ir patoloģiskā
procesa savlaicīgs indika- ,
tors un tādēļ jācenšas sa-

meklēt relatīvi vienkāršas metodes, lai konstatētu svarī-

gākos ritmus un to pārmaiņas. Jāpārskata arī tā saucamās

normas, jo analīžu rezultāti ir atkarīgi no diennakts stun-

das, kurā analīze ir ņemta. Piemēram, vakara un nakts

stundās noņemtais hemoglobīns un hematokrīts uzrāda

tik zemus skaitļus, ka tie ir zem katras «normas» un to
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1.—2. att. Dažu orga-

nisma funkciju un bioķī-
misko rādītāju svārstības

diennaktī: E0 — prosta-

glandīnu līmenis; P un

PQ — elektrokardiogram-
mas atsevišķo «zobu» iz-

maiņas; O2 — skābekļa
piesātinājums asinīs;
RR — arteriālais asins-

spiediens; nets — nepie-
sātinātās taukskābes.

mēr ir normāli. Tāpat svārstās ari olbaltumvielu, cukura,
minerālvielu, kreatinīna rādītāji.

Jāpārskata arī medikamentu lietošana. Kāpēc zāles jā-
dzer trīs reizes dienā, ja tās var iedzert vienu reizi, bet

attiecīgajā cikla fāzē, kad gaidāmi vislabākie rezultāti.

Piemēram, dodot kortikosteroīdus pirms to maksimālās

izdales organismā, t. i., ap pīkst. 5.00—6.00, izdodas ka-

vēt virsnieru funkciju un samazināt to masu. Dodot šos

preparātus ap pīkst. 10.00—11.00, nekādu efektu neno-

vērojam.

Sajā sakarā gribētos minēt vēl vienu labu ārstēšanas
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metodi — mūzikas klausīšanos. Vispirms jāatceras, ka

viena no mūzikas pamatīpašībām ir ritms, un, attiecīgi
izvēlēts, tas var izraisīt pozitīvas emocijas, nomierināt,
atslābināt, novērst psihiskus traucējumus, veicināt kon>

taktabilitāti, kas mūsdienu cilvēkam ir vairāk nekā nepie,
ciešama.

Vispār neaizmirsīsim, ka uz cilvēka organismu ar viņa
bioritmiku un sabalansētajiem endoritmiem kā periodiski,]
tā ari neperiodiski iedarbojas apkārtējā vide. Mūsu pienā-
kums ir palīdzēt organismam tam sagatavoties, lai tas va-|
rētu saglabāt stabilitāti šajos visai labilajos apstākļos.!

Valentīns Būmeisters

Diennakts

KAS LIEK ZIEDAM ATVĒRTIES UN AIZVĒRTIES

Fizioloģiskie procesi augos nenotiek vienmērīgi -

visā dzīves laikā vienādi intensīvi. To intensitāte pcrio-:
diski mainās, kas ir nepieciešams gan augšanai, gan foto-

sintēzei, gan atvārsnīšu kustībām un minerālvielu uz-

ņemšanai. Tā cēlonis ir gan periodiska ārējās vides ap-

stākļu — dienas garuma, apgaismojuma intensitātes un;
gaismas spektrālā sastāva, temperatūras, mitruma dau-

dzuma un citu faktoru maiņa, gan arī pašu augu biolo-

ģiskās īpašības.
Dienas garums ļoti krasi ietekmē dažu augu sugu, kas

pieder pie garās vai pie īsās dienas augiem, uzziedēšanu.

Garās dienas apstākļos, kas pie mums sakrīt ar vasaras!

sākumu, uzzied vairums vietējās floras ziedaugu. No kul-

tūraugiem garās dienas apstākļi ziedēšanai vajadzīgi!
graudaugiem, liniem, lupīnai, sinepēm, dillēm... Turpretī!
kukurūzas, prosas, sojas uzziedēšanai nepieciešami īsās

dienas apstākļi. Tāpat pret īso vai garo dienu nav «vien-j

aldzīgi» daudzi dekoratīvie augi. Tā, garā diena nepie-:
ciešama rudbekiju un lefkoju uzziedēšanai, bet īsā — aste]
rēm un krizantēmām. Dažu sugu augu uzziedēšanai ij
svarīgi, lai dienas garums pakāpeniski palielinātos ($
tas ir maijā) vai samazinātos (augustā).

Protams, selekcijas ceļā var izveidot šķirnes, kam nav

tik krasi izteiktas prasības pēc noteikta dienas garuma H

tie kļūst it kā par neitrālās grupas augiem un spēj uzzie-
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dēt gan īsās, gan garās dienas apstākļos. Tādas ir dau-

dzas tomātu, gurķu, kukurūzas šķirnes; pat kvieši, ko audzē

Indijā, kļuvuši par neitrāliem attiecībā pret dienas ga-

rumu. Vienai un tai pašai tabakas sugai izveidotas trīs

šķirnes ar krasi atšķirīgām prasībām pēc dienas garuma:

'Mamont' — īsās dienas. 'Silvestris' — garās dienas, bet

*Trapezona
n

— neitrālās grupas pārstāvis. So šķirņu at- ■
tīstības īpatnības ļāvušas akadēmiķim M. Čailahjanam ar

lieliem panākumiem tās izmantot pētījumos par augu at-

tīstības hormonālo regulāciju.
Dienas garums, pakāpeniski palielinoties un pēc tam

tikpat vienmērīgi samazinoties, ir faktors, kas uz dzīva-

jiem organismiem iedarbojas reizi gadā. Tāpēc tas ietekmē

procesus, kuri notiek organismos aptuveni ar gada in-

tervālu. Turpretī tāds ārējās vides faktors kā gaismas in-

tensitāte un tās spektrālais sastāvs mainās gan ar gada,
gan diennakts intervālu, tādējādi kļūstot par dzīvo orga-

nismu spēcīgu kairinātāju, jo izraisa tajos tā sauktos

cirkādiskos jeb diennakts ritmus. Šādi cirkādiskie ritmi

novērojami lapu kustībām, augu sulošanai un gutācijai,
transpirācijai, asimilātu aizplūšanai no lapām, elpošanai,
fotosintēzei un bioluminiscencei. Daudziem augiem šis

diennakts bioloģiskais pulkstenis regulē ari ziedu atvērša-

nos un aizvēršanos. Skaidrā laikā tas notiek precīzi zinā-

mās stundās un attiecīgā ģeogrāfiskā rajonā saskaņojas
ar Saules stāvokli.

Zināšanas par noteiktu ziedaugu sugu uzziedēšanu vai

ziedu atvēršanos konkrētās diennakts stundās deva iespēju
zviedru zinātniekam K. Linnejam 18. gadsimta 20. gados
Upsalā izveidot «ziedu pulksteni», šis pulkstenis «sāka

darboties» pīkst. 3.00—5.00 no rīta ar pazīstamā asteru

dzimtas auga «kazas bārdas», ko sauc arī par pļavas
plostbārdi (Tragopogon pratensis), ziedkopu atvēršanos

un «beidza darbu» pīkst. 24,00, kad atvērās ziedi kaktu-

sam «nakts karaliene» (Selenicereus grandiflorus). Bet,
kad laiks bija apmācies un lietains un kad galvenais zie-

dēšanas «dzinējspēks» — gaismas intensitāte un tās spek-
trālais sastāvs nevarēja iedarboties, šis «ziedu pulkstenis»,
dabiski, rādīja nepareizu laiku: ziedi atvērās ar lielu no-

kavēšanos vai pat neatvērās nemaz. Ņemot vērā šo prin-
cipu, mēs varam ieteikt šādu savu aptuvenu «ziedu pulk-
steni», kas atbilst pie mums sastopamajiem augiem
(l.tab.).
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«Ziedu pulkstenis»
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le vai apas

Auga latviskais

nosaukums

Auga latīniskais
nosaukums atveras,

pīkst.
aizveras,

pīkst.

Ziedē,

šanas

mēnesis

6

Pļavas
plostbārdis

Cigoriņi

Magones

Mauragu

rūgtpiene
Mārpuķīte

Tragopogon
pratensis

Cichorium

intijbus
Papaver

somniferum
Picris

hieracioides

Bcllis

3.00-4.00

3.00—5.00

3.00—5.00

4.00—5.00

4.00—5.00

13.00—14.00 VI—VIII

14.00—15.00 VII—IX

14.00—15.00 VII

12.00—13.00 VII—IX

18.00-19.00 V—VIII

Melnā naktene

Dzirkstclīte

Maijpuķīte

Cūkpiene

Mūru mauraga

perennis
Solanum

nigrum
Dianthus

delioides

Convallaria

majalis
Taraxacum

ofļicinale
Hieracium

5.00—6.00

5.00—6.00

5.00—6.00

6.00-7.00

6.00—7.00

20.00—21.00 VI—IX

13.00—14.00 VI—VII

14.00—15.00 V-VI

15.00—16.00 V

15.00—16.00 V—X

Mazā mauraga

Čemurainā

mauraga
Zeltainā

mauraga
Kodīgā

gundega
Kartupeļi

Mīkstpiene

murorum

Hieracium

pilosella
Hieracium

umbellatum

Hieracium

auricula

Ranunculus

acer

Solanum

tuberosum

Sonchus

6.00—7.00

6.00—7.00

8.00—9.00

6.00—7.00

•6.00—7.00

6.00—7.00

15.00—16.00 VI-X

16.00-17.00 VIII—IX

14.00—15.00 VI—VII

17.00—18.00 VI—X

14.00—15.00 VI—VII

12.00—13.00 VII-X

Strēļu
pulkstenīte

Tīruma tīteņi

Odensroze

Salāti
Dārza tulpe
Narcises

Kliņģerite

arvensis

Campanula
trachelium

Convolvulus

arvensis

Nijmphaea alba

Lactuca serriola

Tulipa
Narcissus

Calendula
officinalis

7.00—8.00

7.00—8.00

7.00—8.00

7.00—8.00

8.00—9.00

8.00—9.00

8.00—9.00

18.00—19.00 VI—VIII

17.00—18.00 VI-X

17.00—18.00 VII—VIII
17.00—18.00 VII—IX
18.00—19.00 V

18.00—19.00 V

16.00—18.00 V1-IX
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Līdzīgi ziediem arī augu lapas diennakts laikā izdara

ritmiskas kustības. Pirmais to 1832. gadā novēroja švei-

ciešu botāniķis O. Dekandols kautrīgajai mimozai (Mi-
mosa pudica).

Taču augu dzīvē novērojamas parādības, kuru periods
ir īsāks par 24 stundām. Pagaidām faktori, kas šo perio-
diskumu nosaka, maz pētīti, tomēr I. Gunārs un J. Kras-
tiņa Timirjazeva Lauksaimniecības akadēmijā Maskavā
šim darbam nodevušies ļoti nopietni. Jau konstatēti ritmi

ar 2—4 stundu gariem periodiem, kad mainās šūnu pro-

toplazmas stīgrība, augu kustības, brīvā un saistītā

ūdens daudzums un jonu saistīšana saknēs. J. Krastiņai,
veicot eksperimentus ar augiem nemainīgos ārējās vides

apstākļos, kā tas ir iespējams mākslīgā klimata kamerās,
izdevies konstatēt, ka kālija un kalcija jonu saistīšanā

ritmu minimumi un maksimumi atgādina spoguļattēlu:
kad kālija saistīšanā ir maksimums, tad kalcija saistī-
šana

— minimums, un otrādi.

Turpretī fizioloģisko procesu ritmus ar 1 stundu ilgiem
un īsākiem periodiem sauc par pulsāciju, kas tādos sva-

igos fizioloģiskos procesos kā fotosintēze, elpošana,
transpirācija savukārt notiek uz diennakts ritmu fona.

Krusta

genciana
Zilā vizbulīte

Māllēpes

Tīruma pavirza

Gentiana

cruciata

Hepatica nobīlis

Tussilago

farfara
Anagailis

arvensis

8.00—9.00 16.00—17.00

9.00—10.00 17.00—18.00

9.00—10.00 17.00—18.00

9.00—10.00 14.00—15.00

VI-VIII

IV—V

IV

VI-IX

Lini Linum 9.00—10.00 16.00—17.00 VII

Zaķskābeņu
lapas

Birztalu

veronika

Eiropas
saulpurene

Rudens vēlziede

Puķu tabaka

Nokarenā

plaukšķene
Naktsvijole

usitatissimum

Oxalis

acetosella

Veronica

chamaedrys
Trollius

europeus
Colchicum

autumnale

Nicoliana

alata

Silene
nutans

Platanthera

bifolia

9.00—10.00 20.00-21.00

9.00—10.00 17.00—18.00

10.00—11.00 16.00—17.00

10.00—11.00 17.00—18.00

20.00—21.00 2.00—3.00

20.00—21.00 3.00—4.00

20.00—21.00 3.00—4.00

v-x

VI—VII

V-VI

IX-X

VII—IX

VI—VII

VI—VIII
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Bet vispār ritmus ar dažas stundas ilgiem periodiem,
kā ari pulsāciju augos speciālisti mēģina skaidrot ar kai«

rinānūbu, proti, ar īpašību, kas piemīt katram dzīvam op

ganismam un pat katrai atsevišķai šūnai. Kairinājumam
seko atbilde, un tādējādi veidojas zināms ritmiskums.

Tas Jauj domāt, ka procesus, kuriem raksturīgi gada
cikli, nosaka gēnu regulācijas mehānismi. Sis regulācijas
veids ir daudzpakāpju un ir saistīts ar specifisku olbal-

tumvielu un fermentu sintēzi, tāpēc notiek gausi. Savukārt

otrs regulācijas mehānisms ir saistīts ar fermentu akti-

vāciju un inaktivāciju. Tas var notikt diennakts laikā rit-

miski mainīgu ārējās vides apstākļu ietekmē un veidot

cirkādisko ritmu. Trešais regulācijas mehānisms, kas dar-

bojas pēc atgriezeniskās saites principa, ir visdinamiskā-

kais. Tā darbība var izpausties ne tikai dažu minūšu, bet

pat sekunžu laikā.

Tātad, pēc visa spriežot, jebkura ārējā faktora ietekme

uz dzīvu organismu izpaužas iekšējo regulācijas mehā-

nismu darbības dēļ.

Helēna Mauriņa

TĀS KUKAIŅU DZĪVES DIENAS UN NAKTIS

Kukaiņu pasaule, kā zināms, ir ļoti plaša un daudzvei-l

dīga — to ir vairāk nekā visu pārējo dzīvnieku un augul
sugu kopā; kukaiņu sugu skaits jau pašreiz krietni pār-1
sniedz 1 miljonu. Un šajā ārkārtīgi lielajā daudzveidība

ir radies milzums grupu ar daždažādām īpatnējām dzīves»

norisēm, arī ar dažādu diennakts aktivitātes dinamiku,

Kukaiņi pieder pie tā sauktajiem poikilotermajiem dzīv-ļ
niekiem, t. i., pie dzīvniekiem, kuriem nav pastāvīgas ķer-ļ
meņa temperatūras, bet kuriem tā ir atkarīga no apkārtē-

jās vides temperatūras un kuri gaida optimālo tempera-
tūru, kas nosaka visas viņu dzīves pamatnorises. Vairu-;

mam kukaiņu optimālā temperatūra svārstās robežās noļ
+15 līdz +38°C, bet augstākā temperatūrā daudzi noļ
tiem parasti iet bojā. Temperatūra lielā mērā arī nosaka

kukaiņu diennakts aktivitātes dinamiku.

Diennakts aktivitātes dinamiku var labi izsekot asins-

sūcējiem divspārņiem. Asinssūcēji knišļi, piemēram, kļūst
aktīvi saulainā laikā ap .+ 12 līdz +14° C pīkst. 7.00-
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--9.00 no rīta. Apmēram stundas laikā, kamēr temperatūra

paaugstinās līdz optimālajai, to aktivitāte sasniedz maksi-

mumu, t. i., uzbrūkošo kukaiņu skaits ir vislielākais. Pēc

tam, ap pīkst. 11.00, kad optimālā temperatūra ir pār-

sniegta un pieaug Saules radiācijas intensitāte, uzbrūkošo

kukaiņu skaits samērā strauji samazinās — tie lido uz

tuvējiem kokiem un krūmiem, kur pavada karsto dienas

vidu, paslēpušies ēnā zem lapām. Pēcpusdienā, ap pīkst.
17.00—18.00, gaisa temperatūrai pazeminoties līdz opti-

mālajai un samazinoties Saules radiācijas intensitātei,

knišļi atkal kļūst aktīvi un turpina uzbrukt apmēram līdz

pīkst. 21.00. Ar krēslas iestāšanos tie atkal uzmeklē slēp-
tuves — koku un krūmu lapotni, kur pavadīt nakti.

Daļai kukaiņu var būt citi aktivitātes ritmi. Tā, odi, kā

zināms, ir aktīvi galvenokārt vakara un rīta krēslas stun-

dās. Un šādi divi aktivitātes maksimumi ir novērojami
daudzu sugu kukaiņiem. Lai gan nav mazums* arī tādu,
kuriem ir tikai viens aktivitātes maksimums, turklāt tieši
dienvidus stundās, kad gaisa temperatūra un Saules radiā-

cijas intensitāte ir augsta. Tā tas ir bitēm un lapsenēm.
Tāpat netrūkst kukaiņu, kuri ir aktīvi tieši nakts stundās.

Tādas, piemēram, ir skrejvaboles un citi kukaiņi, kas lie-

lākoties aktivizējas un medībās dodas tikai krēslas stun*

dās.

Bet kukaiņu diennakts aktivitātes ritmus nosaka ne tikai

temperatūra. Ne mazāk nozīmīgs ir apkārtējās vides mit-

rums. Liela daļa kukaiņu krēslas un nakts stundās ir ak-
tīvi tieši tādēļ, ka šajā laikā ir paaugstināts gaisa mit-

rums. Tā, piemēram, odi mitros, ēnainos mežos ir aktīvi
visu dienu.

Savukārt citiem kukaiņiem ir dažāda reakcija pret
gaismu. Nakts kukaiņiem, piemēram, aktivitāti stipri pa-
zemina Mēness gaisma. Taču dienas kukaiņus nomāc in-
tensīva Saules gaisma, kurā nakts kukaiņi pat iet bojā. Un

citus negatīvi ietekmē gaisa plūsmas jeb vējš.

Viens no maz pētītiem un nepilnīgi izskaidrotiem fak-

toriem, kuri ietekmē kukaiņu aktivitāti, ir atmosfēras spie-
diens un ar to saistītās parādības. Visi zina, ka pirms_ lie-

tus, it īpaši pirms negaisa, bezdelīgas lido cītīgi
medī kukaiņus, kuri lido virs zāles vai jau ir paslēpušies
tajā. Sajā gadījumā primārā «barometra» loma pienākas
kukaiņiem, kuri kā pirmie reaģē uz atmosfēras spiediena
maiņu.
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Skaidrojot dažādu ārējās vides faktoru ietekmi uz k

kaiņu aktivitāti, nedrīkst aizmirst, ka šo faktoru ieteki

dažādās, pat ģeogrāfiski ļoti tuvās vietās, var būt stipi
atšķirīga. Tas attiecas gan uz Saules radiācijas intensi

tāti, gan mitrumu, gan vēja stiprumu. Jo noteicošais viet

mēr ir tā sauktais mikroklimats, kuru veido visu iepriek
apskatīto faktoru summa.

Māris Šternbergs

ZIVJU PULKSTEŅI

AP SAULES LĒKTU UN RIETU

REŅĢE

Ir skaidrs, ka starp debess ķermeņu kustību un dzīvi

jiem organismiem uz Zemes pastāv ciešs kopsakars. Tac

dzīvajiem organismiem piemīt ne vien spēja uztvert Sat

les un Mēness gaismu un siltumu, bet ir arī dažādi rnehi

nismi, kas precīzi nosaka Saules stāvokli, reaģē uz pai
sumu un Mēness fāzēm, uz mūsu planētas kustību. Diei

nakts ritms skaidri izpaužas ari jūras iemītnieku dzīvi

kur līdz ar zooplanktona diennakts vertikālo migrācij
ceļas augšup vai nolaižas lejup zivis.

Kas attiecas uz mums labi pazīstamo pašmāju reņģ
tad tā vispār ir labi pielāgojusies fizikālo (temperatūra
sāļums un skābekļa daudzums ūdenī, apgaismojums v. c

faktori) un bioloģisko (barības organismi) faktoru pār

maiņām dažādos Baltijas jūras ūdens slāņos. Atšķirīgi
vecuma reņģes uzturas kopā grupās pēc lieluma, vecum

un dzimumnobrieduma pakāpes tādos slāņos, kur tāmi

optimāla ūdens temperatūra, labvēlīgāks apgaismojumi
Dzimumnobriedumu sasniegušās zivis, kam vasarā vi«

maiņa norit intensīvāk, uzturas siltajā piekrastes joslā j
vairāk sasilušajā augšējā ūdens horizontā. Vecākās zivis

kam elpošanai vajadzīgs mazāk skābekļa, uzturas dziļāko
slāņos. Taču reņģu, tāpat kā citu siļķu dzimtas un plank
tonēdāju jūras zivju, vertikālais izvietojums vienlaiktf

mainās arī diennakts ritmā. Novērojama diennakts vērti
kālo migrāciju precīza sakritība ar Saules lēktu un riets

Tas, bez šaubām, liecina, ka Saules gaisma tieši ieteknr

zivju migrāciju.
Zivis vakarā un naktī paceļas pie ūdens virsas, kur tem-

peratūra augstāka, arī tāpēc, ka sasilušajos ūdens sl»
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1. att. Reņģu kāpuru (1) un mazo jūrasgrunduļu
kāpuru (2) barošanās diennakts ritmi.

pos paātrinās gremošana un vielmaiņa. Diennakts laikā
zivis

uzņem barību nevienmērīgi, tomēr ritmiski. Siļķu
dzimtas zivju barošanos lielā mērā ietekmē tieši Saules

gaisma, jo reņģe barību uzmeklē ar redzes palīdzību. Tā-

pēc reņģes sāk baroties rītausmā un beidz, iestājoties tum-

sai, bet mākslīgā apgaismojumā barojas ari naktī. Ja

apgaismojums netiek izslēgts augu diennakti, tad reņģu
barošanas ritms mainās tik ļoti, ka zivis diennakts laikā

uzņem pat divas reizes vairāk barības nekā parastos ap-

stākļos. Turklāt diennakts gaišajā laikā reņģu kāpuru ba-

rošanas ritmam vēl ir trīs skaidri izteikti maksimumi.

Salīdzinot dažādu sugu zivju barošanās ritmus, kļūst
skaidrs, ka to maksimumi nesakrīt. Piemēram, reņģu un
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mazo jūrasgrunduļu kāpuru barošanās diennakts ritmf

Rīgas jūras līcī ir gluži pretēji: laikā, kad reņģes baroja
visintensīvāk, mazie jūrasgrunduļi uzņem vismazāk b
rības (1. att.). Domājams, ka tā izpaužas sugas pielāgo
šanās barības bāzes labākai izmantošanai. Bet varbūt I

ir kāda no dabas gudrībām — lai blakus mītošās suga
vienlaikus nedrūzmētos pie vieniem un tiem pašier
«ēdienu galdiem» un lai nerastos konkurence.

Tā vai citādi, arī reņģu dienas un nakts dzīves īpatni
bas ir sarežģīta parādība, kas ir saistīta ar adaptāciju ga:

fizioloģiskā, gan izturēšanās ziņā un ir izveidojusies evt

lūcijas procesā.

Helēna Trauberga

MENCA

Baltijas jūras mencas pārtiek no sīkvēzīšiem, sānpe-

dēm, grēvjiem, tārpiem, siļķēm un brētliņām. Grēv;

sānpeldes un tārpi ir bentosa pārstāvji, tie mīt jūras I

benam tuvajos ūdens slāņos, bet mīzes ģints sīkvēzīši, si

ķes un brētliņas sastopamas ūdens virsējos slāņos. Tai

ka mencu barības bāze sastāv no bioloģiskā un dzīvei

veida ziņā tik atšķirīgiem organismiem, atspoguļojas a:

to diennakts un sezonālajos ritmos, barības struktūrij
Vispār mencu barošanās intensitāte diennakts laikā ma-

nās. Divi barošanās maksimumi (no rīta un vakarā) kotf
statēti mazuļiem, kad tie izmanto ātri sagremojamu n

rību — mīzes ģints sīkvēzīšus. Turklāt mazuļi ar šie',

vēzīšiem barojas tad, kad to ir visvairāk: vakarā, kad vē

zīši migrē ūdens virsējos slāņos, un no rīta, kad tie no

laižas dibenam tuvajos ūdens slāņos. Naktī un dienā rrj
zes ģints sīkvēzīši turas izklaidus un mencas tos neē;

Vēlāk, kad mazuļi paaugušies un ir garāki par 20 ccc

timetriem, to ēdienkarte kļūst bagātāka, tajā parādās ļ
sānpeldes, tārpi, grēvji un pat siļķu dzimtas zivju nuļ
zuļi. Tad mencas barojas gan dienā, gan arī vakara stļj
dās, un to aktivitāte apsīkst tikai naktī.

Savukārt dzimumbriedumu sasniegušām, vairāk nek

30 centimetru garām mencām, kas jau pārtiek no 1ielier.

lēni sagremojamiem barības objektiem — zivīm un

jiem, barošanās maksimums ir rīta stundās un dienā,

mencu diennakts vertikālā migrācija ir mazāka nekā p
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1. att. Dažāda lie-

luma mencu baro-

šanās diennakts

dinamika (barības
patēriņš uz 10 000

mencām):

a- 10—20 cm ga-
rām mencām; b —

20-30 cm garām
mencām; c — par
30 cm garākām men-

cām.

nākajās vecuma grupās. Acīmredzot sakarā ar dzimum-?

produktu nobriešanu un izmešanu zivis ierobežo enerģijas
patēriņu barības ieguvei. Tās izvēlas lielus, kalorijām ba-

barības objektus un barojas tikai tad, kad to kon-

centrācija ir vislielākā un tie viegli iegūstami. Barošanās

ntms, kad mencas pārtiek no zivīm, kas ir ilgāk sagremo-
jamas, diennakts laikā mainās maz (1. att.). Šķiet, ka

mencas katru dienu nebarojas.
Tātad mencu barošanās diennakts ritms ir mainīgs un

tas atkarīgs no daudziem un dažādiem faktoriem, arī no

apgaismojuma maiņas diennakts laikā ūdenstilpē. Taču

viens no izšķirošajiem faktoriem ir barības pieejamība.

Danute Uzāre
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Mēness 7 diennaktis

KAM KLAUSA NĒĢI, ZUŠI, LAŠI

Zvejas ļaudīm jau kopš seniem laikiem zināms, k

daudzu zivju nozveja ir atkarīga no Mēness fāzēm. Ipaļ
nozīmīgas Mēness fāzes ir tām zivīm, kas nārsta laiki

ienāk upēs no jūras. Piemēram, nēģu zvejnieki VolgāJ
Narvā un Volhovā zvejas dziļumu allaž izvēlējās atbilstoši

Mēness fāzēm: murdi un tači tika likti tādā dziļumā!
kādā vajadzēja nākt nēģiem. īsi pirms jauna Mēnesi

nēģi nāk lielā barā, aizņemot upi visā dziļumā, līdz paša

virspusei. Šādos periodos nozveja ir maksimāla. Šādu nol

zvejas atkarību no Mēness fāzēm pazina arī nēģu zveļ
nieki Latvijas upēs — Daugavā un Gaujā.

Tomēr ne katrreiz šī sakarība skaidri izpaudās. Tāpāļ
allaž ļaužu prātus nodarbināja problēma: kādi citi faktori

veicina nozveju un kā to prognozēt?
Šīs problēmas risinājumam pievērsušies arī Baltija

zivsaimniecības zinātniskās pētniecības institūta speciāļ
listi. Institūtā kopš 60. gadiem pēta nēģu, zušu un laši

dzīves cikla bioloģisko īpatnību saistību ar ārējo vidi -I

ar hidroloģiskajiem, meteoroloģiskajiem un kosmiskai

jiem faktoriem. Pētījumu gaitā tika izdarītas gan speciāļ
las zivju un to mazuļu bioloģiskās analīzes, gan mateļ
mātišķi aprēķini, izmantojot datus par ikdienas nozvejļ
mūsu republikas zvejnieku kolhozos, kā ari datus paj
nozveju pagājušajā gadsimtā. Visplašāki pētījumi veikti

par nēģiem.

Vairākos darba gados citu pēc cita šķetinot dabas pa]
rādību komplicētos savijumus, izdevās atrast dažus vadoļ
sus pavedienus. Izrādījās, ka galvenais, kas nosaka nēģi
masveida ienākšanu upēs, ir pietiekami augsts ūdens līmēt

nis. Ja ūdens līmenis upē ir zemāks par kritisko, tad art

dilstošā Mēness naktīs nēģi upē neienāk. Ja turpretī ūdensļ
līmenis ir pietiekami augsts, tad izpaužas arī citu faktori

ietekme — un zvejas vīriem jāsāk ņemt vērā Mēness fH

zes. Te gan jāpiebilst, ka arī hidroloģiskā režīma pārļ
maiņas ir atkarīgas no Mēness — no tā izraisītajiem paiļ
sumiem. Tātad labi lomi gaidāmi tādās naktīs, kad, pirffļ
kārt, upē ir pietiekami augsts ūdens līmenis un, otrkāri
kad Mēness tuvojas jaunmēness fāzei. Turpretī, ja ūdeņi
līmenis ir augstu pacēlies pilnmēness fāzē, nēģu tači bi]
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patukši. Tas it kā viegli iz-

skaidrojams: nēģiem ir stipri
izteikta negatīva reakcija uz

gaismu. Tie ir aktīvi nakts stun-
t

dās, bet dienā slēpjas zem ak-
c

rneņiem un siekstām, proti, uz-

turas ūdenstilpes dibenā. Tā-

pēc gaišajās pilnmēness naktīs

nēģi dodas dziļumā, kur tos

grūtāk nozvejot, bet jaunmē-

ness naktīs tie uzpeld līdz ūdens

virsējiem slāņiem. Tāpēc arī

tumšās — miglainās un lietai-

nās — naktīs nēģu nozveja pa-

rasti ir laba neatkarīgi no Mē-

ness fāzes.

Tātad Mēness nosaka ūdens

līmeni upē, apgaismojumu un

līdz ar to arī nozveju. Tāpēc
var rasties doma, ka nu nēģu

1. att. Sakarība starp Mē-

ness fāzēm un nēģu nozveju

Gaujā (vidējie ilggadējie
skaitļi). Mēness fāzes: ( —

pēdējais ceturksnis; � —-

jauns Mēness; ) — pirmais
ceturksnis; � — pilns Mē-

ness.

zvejas noslēpums mums ir rokā. Nebūt ne. Izanalizējot
nēģu nozveju mūsu republikā, konstatējām, ka jaunmēness
naktīs un Mēness pēdējā ceturkšņa 7—B dienās gan

iegūti 65% no visas nēģu gada nozvejas, tomēr šī

sakarība rudenī un ziemā izpaužas daudz skaidrāk nekā

pavasarī un vasarā. Tas nozīmē, ka mēs vēl neesam izzi-

nājuši kādus faktorus, kas ietekmē nēģu dzīves ritmu.

Tāpat nav skaidrs, kāpēc nozveja ir lielāka īsi pirms jauna
Mēness nekā īsi pēc tā, lai gan apgaismojums abos ga-

dījumos ir vienāds. Turklāt šī sakarība konstatēta ne vien

seklās upītēs, kas tiek izgaismotas līdz pat dibenam, bet

arī dziļās upēs, kur apakšējos ūdens slāņos valda tumsa.
Bet nēģi abos gadījumos klausa Mēness dilstošajai fāzeil

Lašu un zušu migrācijas saistība ar Mēness fāzēm ir

mazāk pētīta. Lašu nozvejas atkarība no tām ir analoga
nēģiem, tikai vājāk izteikta. Turpretī zušu atkarība ir

diezgan liela. Baltijas baseina upju grīvās parasti visvai-

rāk zušu, tāpat kā nēģu, nozvejo Mēness pēdējā ceturksnī.
Vācu zinātnieki, veicot pētījumus pie Rīgenes salas, ir kon-

statējuši, ka zušu aktivitāti ietekmē Mēness fāzes arī tad,
kad laiks ir apmācies un kad Mēness gaisma zušus ne-

traucē.

Ņina Rjapolova
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Gadalaiki

«LAPAS DZELTENĀS UN TUMŠI SĀRTAS...»

Vasara pagājusi. lestājies rudens — krāsām visbagātāļ
kais gadalaiks. Bet šo krāsu prieku mums sagādā pigļ
menti — krāsneši, kas tik bagātīgi sastopami augu valsti!
hlorofili, karotinoīdi un antociāni.

Pie hlorofiliem pieder vairāki savienojumi, no kurieni

augstākajos augos sastopami galvenokārt hlorofils a m

hlorofils b. Turklāt hlorofilu a pārstāv vairākas formas!
kuras nedaudz atšķirīgi absorbē noteikta garuma gaismai
viļņus. Pigmentu uzdevums principā ir saistīt gaisma»

enerģiju un nodrošināt ar to fotosintēzes procesu. Un visi

lielākā nozīme gaismas enerģijas saistīšanā un tās izmani

tošanā fotosintēzē ir hlorofilam — zaļajam krāsnesimļ
Hlorofilam ir ļoti sarežģīta uzbūve. Tā biosintēze augoiļ

vēl visā pilnībā nav noskaidrota. Ir zināms, ka hlorofila

veidošanās ir daudzpakāpju process un tajā piedalās!
daudzi fermenti. Tiklīdz kāda fermenta darbība ir trauļ
cēta, hlorofils neveidojas. Taču hlorofils nepārtraukti atļ
jaunojas, jo, veicot tik grūtu un atbildīgu darbu kā enerl

ģijas transformāciju no gaismas enerģijas ķīmiskajā
hlorofila molekulas ātri «savu mūžu nodzīvo» un noārdās!

Dažos augos hlorofilam ir augsta stabilitāte un tas noļ
ārdās gausi. Tādi ir mūsu skuju koki, ceriņi v. c. Tieitļ
rudeņos nav novērojama arī lapu «krāsošanās».

Bet par lapu «krāsošanos» rudeņos ir atbildīga otri

pigmentu grupa — karotinoīdi, starp kuriem ir pēc struk

turas un krāsas daudz atšķirīgu izomēru. Ķīmiskās uzj
būves ziņā tie ir vienkāršāki par hlorofilu un zināmā mēri

atgādina fitolu, kas veido daļu no hlorofila molekulas.

Karotinoīdu krāsa var būt no gaiši dzeltenas līdz tumšļ
sarkanai. Šie pigmenti arī nelabvēlīgos laika apstākļos;!!
visai izturīgi, turklāt tie augos veidojas pirmie. Šim no

lūkam tiem pat nav vajadzīga gaisma, ja tikai ir pietie-
kami daudz rezerves vielu, no kā veidoties to biosintēzeiļ
izejvielām. Karotinoīdi kopā ar hlorofiliem vienmēr sastfr

pami hloroplastos, tie saista gaismas enerģiju un kopļ
ar hlorofilu b un vienu no hlorofila a formām veido otri

pigmentu sistēmu, kura fotosintēzes procesā ievada gais-
ma s reakcijas.
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Tie paši koki dažādos gados dzeltē un sārtojas atšķirīgi.
Dzeltēšana vai sārtošanās sākas ar to, ka hlorofils noār-

dās un no jauna vairs nespēj sintezēties. Noārdījusies
hlorofila molekulas daļa — fitols —. tiek izmantota dzel-

teno pigmentu — karotinoīdu — sintēzei. Ļoti nelabvēlī-

gos gados, kad laiks ir mitrs, apmācies un pat dienas

vidū temperatūra ir zema, karotinoīdu veidošanās no hlo-

rofila sairumproduktiem un citiem savienojumiem tiek ka-

vēta. Lapu krāsojumu tad nosaka tikai tie karotinoīdi,
kuri lapās bijuši jau agrāk kopā ar hlorofilu. Tādā gadī-
jumā lapu krāsojums ir blāvs, neizteiksmīgs, to veido

galvenokārt gaiši dzeltenie toņi.
Ja pirmajām salnām, kas vairumam koku pārtrauc hlo-

rofila veidošanos, seko dienas ar spilgtu, intensīvu apgais-

mojumu un karotinoīdu biosintēzei pietiekami augstu tem-

peratūru, var veidoties šo pigmentu izomēri ar oranžiem

un dažādas nokrāsas sarkanajiem toņiem.
Bet rožainie un violetie toņi? Arī tie augu valstī sasto-

pami ne tikai apziedņa vainaglapu krāsojumā vien. Da-

žām augu sugām ir dekoratīvas formas ar purpursarka-
nām lapām. Pazīstamas taču sarkanās galda bietes un

sarkanie kāposti ar īpatnēju sarkanu krāsojumu... Te

arī sastopamies ar trešo pigmentu grupu — antociāniem.

Pēc ķīmiskā sastāva un struktūras tie ir vienkāršāki par
hlorofiliem vai karotinoīdiem. Tie fotosintēzē nepiedalās,
jo atrodas šūnsulā un ar membrānu ir atdalīti no proto-
plazmas, kur ir hloroplasti un kur notiek fotosintēze. An-

tociānu krāsa ir atkarīga no vides reakcijas. Paskābinātā
vidē tie ir sarkani, bāziskā — violeti. Rožainie toņi vei-

dojas atkarībā no antociāniem un vides reakcijas.
Arī antociāni saista gaismas enerģiju. Tikai šī ener-

ģija netiek izmantota fotosintēzē vai citos ar enerģijas
izmantošanu saistītos procesos. Antociānu saistītā gais-
mas enerģija tiek atbrīvota šūnās siltuma veidā un tādē-
jādi piedalās siltuma režīma regulēšanā augos.

...Tātad augu pigmenti ir starpnieki starp sauli kā

enerģijas avotu un tiem fizioloģiskajiem procesiem, kas

notiek augos ar gaismas enerģijas līdzdalību. Tāpēc, pie-
nākot rudenim un mainoties meteoroloģiskajiem apstāk-
ļiem, augos sāk darboties fizioloģiskās sistēmas, kas mūsu

silus un birzis krāso tik krāšņus.

Helēna Mauriņa
att. 225. lpp.
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GULĒŠANA VAI SNAUDA?

lestājoties nelabvēlīgiem laika apstākļiem — aukstu-

mam vai stipram sausumam, daudziem dzīvniekiem no

vērojams savdabīgs un interesants stāvoklis — sastin-

guma stāvoklis jeb guļa. Vidējos un ziemeļu platuma grā-
dos, tuvojoties ziemai, bezmugurkaulnieki, zivis, abinieki,
rāpuļi un vairāku sugu zīdītāji ierīkojas uz ziemas guļu.
Bet atsevišķas dzīvnieku sugas gan pie mums, gan dien-

vidu zemēs nonāk sastinguma stāvoklī, lai pārlaistu karsto

un sauso vasaru.

Sāda guļa ir īpašs fizioloģisks organisma stāvoklis, kad

visi dzīvības procesi ir līdz minimumam pavājinājušies un

organisma noturība pret ārējās vides iedarbību palielinā-
jusies. Atrodoties sastinguma stāvoklī, dzīvnieki neuzņem

barību, viņi iztiek ar tām barības vielu rezervēm, kas uz-

krātas pirms guļas kā tauki vai citas vielas. Dzīvnieku

spēja izdzīvot bez barības ilgstošu laiku (dažreiz pat
6—B mēnešus) ir viena no interesantākajām šīs parādī-
bas izpausmēm.

Taču ne mazāk svarīga ir spēja guļas laikā pārciest
tādus nepiemērotus apstākļus vai faktorus, kas normāli

izraisa nāvi. Tā, zīdītājiem ziemas guļā ķermenis var at-

dzist līdz —5-.— 7°C, kamēr dzīvnieki, kuriem ziemas

guļas nav, iet bojā, ja ķermenis atdziest tikai dažus grā-
dus zem normālās temperatūras.

Tā kā labvēlīgie un nelabvēlīgie laika apstākļi mainās

cikliski, tad arī dzīvniekiem regulāri pienāk ziemas vai

vasaras guļa. Tas, savukārt, nosaka to dzīves īpatnības
aktīvajā periodā ar ierobežotiem vairošanās un jauno

īpatņu attīstības posmiem, ar pastāvīgām dzīves vietām

Visus dzīvniekus pēc to enerģijas bilances parasts ieda-

līt divās lielās grupās: poikilotermiskie jeb aukstasiņti
dzīvnieki un homeotermiskie jeb siltasiņu dzīvnieki. Pir-

mās grupas dzīvniekiem vielmaiņa nenodrošina nemainīgu

ķermeņa temperatūru, tāpēc tā ir vienāda vai nedaudz

augstāka par apkārtējās vides temperatūru. Vairums še

dzīvnieku mūsu platuma grādos liekas ziemas guļā

Gliemji, vēžveidīgie, zirnekļveidīgie, kukaiņi un citi bez-

mugurkaulnieki auksto laiku pavada dziļa sastinguma
stāvoklī. Arī abinieki (vardes, krupji, tritoni) un rāpuļi
(čūskas, ķirzakas) nelabvēlīgos laika apstākļus pārlaiž
bez barošanās ziemas miegā. Tā kā ūdens temperatūra
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reti noslīd zemāk par O°C, tad daļa zivju saglabā akti-

vitāti, kamēr dažām sugām ir raksturīgs īsts sastinguma

stāvoklis. lerakušās dūņās vai mālos, ziemu pavada kar-

pas, karūsas, līņi, sami un storveidīgās zivis.

Savukārt siltasiņu dzīvniekiem vielmaiņa nodrošina

pastāvīgu ķermeņa temperatūru, tāpēc tie spēj izdzīvot

un nezaudēt aktivitāti arī nelabvēlīgos laika apstākļos.
Tomēr daļa zīdītāju auksto gadalaiku pavada ziemas

miegā — tādi ir sikspārņi, eži, susuri, lēcējpeles, burun-

duki, susliki, murkšķi. Vairums šo dzīvnieku ziemu pa-

vada īpašās alās vai vecu celmu un stumbru ligzdās. Daļa

no dzīvniekiem, piemēram, kāmji, burunduki, susliki, sa-

gatavo samērā lielus barības krājumus; burunduka «pielie-
kamajā» var atrast līdz 8 kg ciedrupriežu riekstu v. c.

Ziemas guļā dzīvniekiem stipri pazeminās ķermeņa tem-

peratūra un tie atrodas pilnīgā sastinguma stāvoklī. Ja

parasti miegā zīdītāju temperatūra svārstās dažu grādu
robežās un nenoslīd zemāk par 35 °C, tad ziemas guļā
tā pazeminās līdz apkārtējās vides temperatūrai. Tā kā

zīdītāju slēptuvēs gaisa temperatūra parasti ir virs 0 °C,
tad viņu ķermeņa temperatūra ir tikai dažus grādus par
to augstāka. Piemēram, ja suslika alā gaisa temperatūra
ir 3°C, tad vairumam dzīvnieku ķermeņa temperatūra ir

5°C. Pretējā gadījumā, gaisa temperatūrai nokrītot zem

nulles, dzīvnieka audos sāktu veidoties ledus kristāli un

iestātos nāve. Kaut gan svarīga nozīme te ir tam, cik

ātri temperatūra mainās. Jo lēnāk temperatūra pazeminās,
jo vēlāk organismā sāks veidoties kristāli. Ir novērots, ka

susliki atdziest pat līdz —0,2 °C. Eksperimentāli ir izde-

vies sikspārņu mazuļus atdzesēt no — 3°C līdz —7,45 °C,
kamēr pieaugušie īpatņi iztur tikai temperatūras pazemi-
nāšanu līdz —O,9°C. Šādos gadījumos audos ledus ne-

veidojās un dzīvnieki pēc sasilšanas atguva dzīvotspēju.
Ir novērojumi, ka, strauji pazeminoties gaisa temperatū-
rai, daudzi ziemas miegā gulošie pamostas. Tomēr šī

spēja atmosties un sasildīties piemīt tikai zīdītājiem.

Ķermeņa temperatūrai pazeminoties, palēninās visi dzī-
vības procesi. Stipri samazinās elpošanas kustību skaits,
palēninās sirdsdarbība, tāpēc dzīvnieki patērē mazāk skā-

bekļa. Tā, murkšķiem guļas laikā nepieciešams 41 reizi

mazāk skābekļa nekā aktīvā stāvoklī. Tomēr vielmaiņas
procesi, kaut arī lēni, dzīvnieku organismā turpinās. Tā
kā ziemas miegā dzīvnieki nebarojas, tad vielmaiņu no-
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drošina organismā uzkrātās barības vielu rezerves. Tās

galvenokārt ir tauku veidā, kuri rudenī uzkrājas visiem

zīdītājiem, bet it īpaši tiem, kuriem raksturīga ziemas

guļa. Ja mazo susliku tēviņa masa pavasarī vidēji ir

160—180 g, tad rudenī — 230—260 g (atsevišķiem īpat-
ņiem pat 404 g). Tauki galvenokārt uzkrājas zemādā, kā

ari vēdera un krūšu dobumos. Ziemas guļas laikā barības

vielu rezerves lēnām tiek izmantotas un dzīvnieki zaudē

73 vai V2norudensmasas.

Taču masa zūd ne tikai uz taukaudu rēķina. Nedaudz

samazinās arī visu citu audu un orgānu masa. Bet zīdī-

tāju dzimumorgāni no jauna sagatavojas vairošanās cik-
lam.

Daļa zīdītāju ziemas miega laikā regulāri pamostas un

pat barojas ar iepriekš sagatavotiem pārtikas krājumiem
Tas izskaidrojams ne tikai ar apkārtējās vides temperatū-
ras strauju pazemināšanos vai paaugstināšanos, bet ari

ar dzīvnieka organisma fizioloģisko stāvokli. Pamošanās

var būt saistīta ar nepieciešamību atbrīvot urīnpūsli no

vielmaiņas galaproduktiem vai, gluži otrādi, ar nepiecie-
šamību papildināt organisma barības vielu rezerves.

īpatnējā ziemas guļā noliekas plēsīgie zīdītājdzīv-
nieki —- lāči, āpši, jenotsuņi. Tiem nav novērojama īsta

ziemas guļa ar sastingumu un ķermeņa temperatūras pa-

zemināšanos līdz apkārtējās vides temperatūrai, bet gan
tikai padziļināts, ilgstošs miegs. Šie dzīvnieki viegli pa-

mostas un bieži vien siltākās ziemas dienās klaiņo apkārt.
Nereti ziemas guļa tiek nepareizi dēvēta par anabiozi,

kurai lielu uzmanību veltījuši 19. un 20. gadsimta dab-

zinātnieki. Ar anabiozi jāsaprot tāds dzīva organisma

stāvoklis, kad visi tā dzīvības procesi ir pilnīgi apstāju-
šies, bet, ārējiem apstākļiem normalizējoties, organisms

turpina normāli eksistēt. Bet ziemas guļā dzīvības procesi
ir stipri palēnināti, tomēr nepārtraukti, tātad ziemas guļa
nav pielīdzināma anabiozei.

Dzīvnieku spēja nonākt sastinguma stāvoklī un nelab-

vēlīgos laika apstākļus pavadīt ziemas guļā ir evolūcijas
gaitā izveidojusies parādība, kas nodrošina daudzu sugu

izdzīvotību. Aukstasiņu dzīvniekiem sevišķi svarīgi bija

pielāgoties rezerves barības vielu uzkrāšanai, kamēr zīdī-

tājiem īpaša fizioloģiska nozīme bija ķermeņa temperatū-
ras pazemināšanas spēju saglabāšanai.

Dzintra Rūtenberga
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BET VAI VIENMĒR TĀ IR RASA?

Pavasaris pilnā plaukumā. Agrs rīts, un saules stari

zaigo ik rasas pilienā. Priekšā kā jūra plešas spilgti zaļš

vasarāju lauks. Skatoties pretī saulei, kas tikko pacēlusies

pāri koku galotnēm, acis žilbina tikpat kā dārgakmeņiem
nosēts tilts pāri visam laukam. leskatīsimies labāk šajos

zaigojošajos brīnumos. Uz labības dīgstiem šie pilieni
lieli, apaļi, iekārušies lapu galos, daudziem lakstaugiem
tie ierīkojušies uz lapu apmales robiņiem. Šādus pilienus
var novērot arī uz dažu kokaugu, it īpaši uz mitrās vietās

augošu vītolu, lapām. Ejot garām gar šādu koku, pilieni
uzkrīt uz galvas un rodas iespaids, ka lietus līst no skaid-

rām debesīm. Tie, kuriem istabā aug milzīgs krāšņs augs

ar lielām, caurumotām lapām un auklām līdzīgām gais-
saknēm, būs ievērojuši, ka, lietum tuvojoties, no lapām
sāk izdalīties pilieniņi un ritēt zemē. Tāpēc šo augu sauc

ne tikai par monsteru, bet arī par lietus koku.

Tātad pilieniņi izdalās pirms lietus, kad gaisā daudz

ūdens tvaiku. Ar saknēm uzņemtais ūdens nespēj caur

lapām iztvaikot un izdalās pilienu veidā. Labos transpi-
rācijas apstākļos šādu pilienu uz lapām un dīgstu galotnēm
nav. Tāpēc arī dīgstu galotnītēs šo mirdzošo brīnumu var

redzēt tikai agrās rīta stundās. Saulei paceļoties augstāk,
paaugstinās gaisa temperatūra, samazinās gaisa mitrums,
uzlabojas transpirācijas apstākļi un pilieniņi pazūd.

Kas ir šie pilieniņi, ko sauc par rasas pērlēm? Vai rasa?

No skolas fizikas kursa zinām, ka rasa ir tīri fizikāla

parādība. Tā ir ūdens tvaiku kondensācija, pazeminoties
apkārtējā gaisa temperatūrai. Jo lielākas temperatūras
svārstības diennaktī, jo lielāka rasa. Franču lidotājs un

rakstnieks Antuāns dc Sent-Ekziperī, kad bija avarējusi
viņa lidmašīna, tuksnesī slāpju remdēšanai savāca rasas

lāses. Lielās rasas dēļ tuksnešos augošie augi, it īpaši
kaktusi, kam sakņu sistēma atrodas augsnes virskārtā,
izmanto nakts stundas, lai ar rasu atjaunotu savas ūdens

rezerves. Mēs visi labi zinām, ka apraso ne tikai priekš-
meti — logu stikli, akmeņi, dzelzs izstrādājumi, no koka

pagatavotās lietas v. c, bet arī augi, kuru virsma vienmē-

rīgi pārklājas ar sīkiem ūdens pilieniņiem. Tad liekas, ka

visam augam pāri ir ūdens slānis. Migla faktiski ir tā

Pati rasa, kad gaisā esošie ūdens tvaiki kondensējas tur-

pat uz vietas, neuzkrītot uz priekšmetiem.
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Sākumā minētās saules staros zaigojošās rasas pērles
rada nevis fizikāls, bet gan fizioloģisks process. Tā ir pa-

rādība, ko sauc par gutāciju. Gutācija liecina ne tikai to,
ka sakņu darbība ir ļoti intensīva, bet arī to, ka augsnē
mitruma ir pietiekami. Ūdeni augi uzņem ar saknēm, virza

to cauri dzīvajām šūnām un iespiež trahejās vai traheī-

dās, no kurām ūdens paceļas uz augšu līdz lapām ar sak-

nes spiediena spēku. Saknes spiediens var veidoties tikai

tad, ja saknes ir labi apgādātas ar barības vielām un in-

tensīvi elpo. Ari augu sulošana, kas vislabāk novērojama
pavasaros, notiek saknes spiediena iedarbībā.

Gutācija notiek tur, kur lapu galotnītēs vai apmales ro-

biņos ir izveidojušās tā saucamās atvārsnītes. Tām piegu-
lošo dobumu klāj aktīvi funkcionējošas epitēmas šūnas.

Ūdenim izspiežoties cauri šīm šūnām, tajās tiek aizturē-

tas augam vajadzīgās barības vielas. Tāpēc gutācijas pi-
lienus veido gandrīz tīrs ūdens, jo dažādu izšķīdušu vielu

tajā ir ļoti maz. Un tomēr zināms daudzums vielu no

auga šādā veidā izdalās. Ar šādā veidā izdalīto vielu pa-

līdzību vienas sugas augi var ietekmēt citu, blakus esošu

sugu augu augšanu un attīstību.

Helēna Mauriņa

Gadi

GADS AIZ GADA IKVIENĀ MŪŽĀ

Gads. Laika gredzens. Vienmēr 525949 minūšu garumā.
Savas ērtības labad esam to sadalījuši dienās, reizi čet-

ros gados summējam pārpalikušās minūtes un radām

vienu lieku dienu. 1. janvāris—31. decembris. Tā rit visa

mūsu dzīve. Nākotnes plāni, ikdienas šaubas, gaišo dienu

gaviles un smago vakaru nasta. Kāpumi un kritumi mijas
cits ar citu, noslēgdamies lielajos gadu lokos.

Ik gadus ritmiski mainās gadalaiki, un tiem līdz — ne

vien āra temperatūra, bet arī jonosfēras īpašības, Zemes

magnētiskā lauka raksturs, kosmisko staru plūsmas. Siern

notikumiem seko Zemes dzīvā daba. Saules staru kāpumā
steidz plaukt augi, rudenim tuvojoties, tie atdod mums

savus augļus un ziemā norimst zem sniega segas. Pava-

saros un rudeņos, Zemei nonākot starpplanētu magnē-
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l. att. Zeme martā atrodas 7°15' zem Saules ekvatora plaknes Saules

dienvidu puslodes magnetosfērā, septembrī — 7°15' virs Saules ekva-

tora plaknes ziemeļu puslodes magnetosfērā.

tiskā lauka mainīguma zonā, biežāk skan trauksmainie

kardioloģisko brigāžu autosignāli.
Bet visu šo fizikālo apstākļu maiņu gada laikā nosaka

planētas rotācijas ass noliece attiecībā pret Saules sta-

riem un planētas ceļa plaknes noliece pret Saules ekva-

tora plakni. Zemes atmosfēras un dzīvās dabas ritmi tātad

ir ierakstīti lielajā dabas grāmatā jau pirms daudziem

gadu miljoniem, kad kosmisko putekļu vērpetē izveidojies
vielas kamols, kam bija lemts kļūt par mūsu Zemi, ap-

kārtējo debess ķermeņu gravitācijas spēku virzīts, nolie-

cies par 23°5/ pret savu rotācijas plakni, sāka rotēt ap
centrālo sabiezinājumu — Sauli. Bet, tā kā viena apriņ-
ķojuma laikā Zeme paceļas dažādā augstumā attiecībā

pret Saules ekvatoru, vistālāk atvirzoties martā un sep-
tembrī — 7°15' augstumā (1. att.), Zemes ceļam ap Sauli

ir četri pagrieziena punkti: vistālākais atvirzījums Saules

ziemeļu puslodē (pie mums tad ir rudens), vistālākais at-

virzījums Saules dienvidu puslodē (pie mums ir pavasa-

ris) un starplaikos — Zemes orbītas un Saules ekvatora
plaknes krustošanās (mums ir ziema vai vasara).

Šāds Zemes gada gaitas iedalījums gan ir maz pa-

zīstams, bet izdevīgs, ja gribam vērtēt situāciju no Saules

magnētisko lauku viedokļa. Ja turpretī par noteicošo fak-

toru, kā kopš gadu simtiem parasts, izvēlamies no Sauks

saņemto siltumu, tad gadalaikus nosaka Saules redzamais
stāvoklis pie mūsu debesīm. Jo no Saules staru krišanas

leoķa dažādos ģeogrāfiskos platumos ir atkarīgs enerģijas
daudzums, ko saņem Zemes atmosfēra atsevišķos planē-
tas rajonos. Līdz ar to mainās atmosfēras cirkulācijas re-
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žīms, mitrums un vēji dažādos zemeslodes apvidos. Tai

mērenajos platuma grādos ziema—pavasaris —vasara-

rudens, tropiskajā joslā — sausuma un lietus periods, poļ
lārajos apgabalos — garā diena un garā nakts. Šiem no-

tikumiem seko arī dzīvās dabas gada ritmi, kas katri

ģeogrāfiskā platuma joslā ir dažādi.

Taču dzīvo dabu ietekmē arī Zemes magnētiskā lauki

variācijas, kas rodas Zemes atmosfēras ārējos slāņos, kur
eksistē globālas elektriskās strāvas un magnētiskie lauki

Šie atmosfēras slāņi saista mūs ar kosmosu. Tāpēc dzīvo

organismu atsaukšanās uz magnētiskajām variācijām īs-

tenībā ir šo organismu atsaukšanās uz kosmisko laukt

iedarbību. Tomēr šo saišu apjausmai ērtāks ir nevis tra-

dicionālais, ģeocentriskais aplūkojums, bet gan lielie-

centriskais, kad tiek analizēts Zemes stāvoklis dažādās

pozīcijās attiecībā pret Saules vispārējo magnētisko lauki

Izpratne par šo -lauku ir radusies tikai pašos pēdējos
gados, kopš kosmosa aparāti sūta mums informāciju par
Saules vēja fizikālajām īpatnībām. Saules vējš, izrādās,

izplūstot starpplanētu telpā, aiznes sev līdzi ari magnētis-
kos laukus — tādus, kādi tie bijuši attiecīgajā Saules vir-

smas apvidū. Lielākā attālumā no Saules izzūd sīkās mag-

nētiskā lauka detaļas, un tad atklājas, ka visa telpa ap

Sauli jeb heliosfēra sadalās divās puslodēs. Tajā kosmis-

kās telpas apgabalā, kas aptver Saules ziemeļpolu, vaids

vienas polaritātes magnētiskais lauks, bet dienvidpus-
lodē — pretējais. Šāds lauku sadalījums saglabājas
11 gadus, pēc tam polaritāte mainās.

Bet starp polaritātēm, proti, Saules ekvatora joslā,
veidojas pārejas slānis, kas atkarībā no Saules plankumi
apgabalu ģenerētajiem triecienviļņiem vairāk vai mazai

viļņojas. Tāpēc Zeme, riņķojot ap Sauli, dabiski, nokļūsi
dažādas polaritātes telpās ne vien tad, kad tā savā gadi
gaitā izvirzās no Saules ekvatora plaknes, bet arī tai

kad tā iekļūst pārejas slāņa viļņojumā. Un tad Zemes

magnētiskais lauks svārstās, ietekmējot bioloģiskās sis

tēmas.

Tādējādi gada laikā Zeme nonāk dažādas polaritātes
heliomagnetosfērā un, no otras puses, Zemes dažādie ap

vidi tiek pakļauti dažādas intensitātes Saules staru pļj
mai. Un šīm pārmaiņām ritmiski seko Zemes atmosfēfl

un magnetosfēra, un arī Zemes dzīvā daba. Un gadi
ritmā savas dienas vada mazie un lielie savvaļas iemīt'
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nieki. Un arī šķietami neatkarīgais cilvēks vislabāk sa-

glabā darba spējas kontaktā ar dabas ritmiem. Jo kopš

senlaikiem debess mehānikas likumību ietekmē radušās

Zemes rotācijas parametru īpatnības nosaka Zemes fizi-

kālo lauku regulārās variācijas un tās, savukārt, — dzī-

vās dabas ritmus.

Natālija Cimahoviča

DZĪVES SPOGULIS —

GLIEMEŽNĪCAS, ZVĪŅAS, RAGI

Daudziem dzīvniekiem vielmaiņas intensitāte ir tieši

atkarīga no ķermeņa temperatūras, bet tā savukārt — no

apkārtējās vides temperatūras. Pavasari un vasarā, kad

ir optimāla temperatūra un barības pietiek, dzīvnieki in-

tensīvi barojas un aug, bet rudenī un ziemā, kad tempera-
tūra stipri pazeminās un līdz ar to samazinās barības

resursi, dzīvnieku augšana kjūst daudz lēnāka vai pilnīgi
izbeidzas. Un šīs sezonālās izmaiņas augšanā labi atspo-

i. gujojas organismu cietajos veidojumos — divvāku gliemju
čaulās, zivju zvīņās, otolītos, kaulos, pēc kuriem var no-

teikt dzīvnieku vecumu.

Tā, divvāku gliemjiem jeb gliemenēm čaulu klāj orga-
niska viela periostracum, kuras krāsa var būt dažāda. Bet,
ja ārējo slāni ar nazi viegli nokasa, var saskatīt baltu
prizmatiskā kaļķa slāni — ostracum, uz kura labi redza-
mas koncentriskas līnijas — gadskārtas,-kas stiepjas pa-
ralēli čaulas malām. Čaulas vāki pakāpeniski kjūst bie-

zāki, uz to iekšējās virsmas nogulsnējoties arvien jaunām
kaļķa plātnītēm, kā ari no brīvās malas pieaugot čaulu

veidojošas vielas slāņiem. Tiklīdz ziemā iestājas nelab-
vēlīgi laika un barošanās apstākļi, augšana kļūst lēnāka
vai pat apstājas pavisam un uz čaulas izveidojas šaura

f-iern
_

as josla, kas sastāv no koncentriskām satuvinātām

«nijām. Pēc šīm ziemas joslām var noteikt mūsu glie-
ļ ļpeņu vecumu. Der atcerēties, ka tropos, kur nav ziemu,

ļ sādas joslas uz gliemeņu vākiem neveidojas. Bet mūsu
saldūdens pērļgliemenei Margaritana margaritifera un

dīķu bezzobei Anodonta cygnea ir sezonāli augšanas pār-
saukumi un tāpēc gada joslas uz vākiem labi saskatā-

ļ mas, pat nenokasot organisko vielu slāni.
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Savukārt mūsu saldūdens zivīm vecumu var noteikt p;
zvīņām. Asaru dzimtas zivīm to var noteikt arī pēc žauti
vāka operculum. Lai uz zivs zvīņām varētu labi saskaļ
gada ciklus, iepriekš jāsagatavo zvīņu preparāti. No zļ
sāniem zem muguras spuras sākuma ņem B—lo8—10 zvīņļ
un, lai atbrīvotu tās no ādas epitēlija un gļotām, uz īo]
20 minūtēm ievieto vājā ožamā spirta šķīdumā. Pēc ta

zvīņas noslauka ar marli, novieto rindās uz sausa priej
metstikliņa un pārsedz ar citu priekšmetstikliņu. AI

priekšmetstikliņu galus salīmē kopā ar papīra sloksnītē

uz kurām atzīmē visus datus par šo zivi, un aplūko stati

lupā. Un tad uz zvīņas labi atklājas tumšās — ziemas

un gaišās — vasaras — joslas, kas veidojušās tiešā atk

rībā no zivs nevienmērīgās augšanas, respektīvi, no t
barošanās gada laikā. Jo kā vasaras, tā ziemas josl:
sastāv no valnīšiem, tā sauktajiem sklerītiem. Vasarā,;

vij ātri augot, šo valnīšu veidojas vairāk un atstati»

starp tiem ir lielāki — tātad vasaras pieauguma joslal
plata, bet rudenī un ziemā, kad augšana notiek lēnšļ
valnīšu ir mazāk un tie ir šaurāki. Šāda viena gaišā ļ
viena tumšā josla kopā veido gada joslu jeb gada giļ
dzenu.

Tādā pašā veidā var noteikt zivs vecumu pēc žaus

vāka operculum un otolītiem. Lai uz žaunu vāka kaulieļ
varētu labāk saskatīt gada joslas, tie iepriekš s—lo miri

tes jāvāra ūdenī, ar marles gabaliņu jāattīra no g|otij
un mīkstajiem audiem un tad šķērsām jānoslīpē. To daļ
tā: vispirms ar finierzāģīti no otolīta iegūst šķērsgriezursj
ko no abām pusēm slīpē uz galodas, kamēr tas kļūst cacļ
spīdīgs, tad uzliek uz priekšmetstikliņa Kanādas balzacj
pilienā un pārsedz ar segstikliņu. Nu preparāts ir ļļļ
tavs apskatīšanai mikroskopā mazā palielinājumā.

Ar klimatisko apstākļu sezonālo maiņu saistīta i

mūsu mežu iemītnieku — briežu dzimtas Cervidae m

stāvju staltbrieža Cervus elaphus, stirnas Capreolus m

reolus un aļņa Alces alces ragu mešana. Ragi šīm sugļ
ir tikai tēviņiem, tie sastāv no kaulvielas un katru m

tiek nomesti, lai pēc tam atkal ataugtu.

Vispār ragi sāk attīstīties jau nepilnu gadu vecnļ
īpatņiem. Uz piereskaula izciļņiem veidojas mīksti, ari

matotu ādu segti, nezaroti tā sauktie durkļveida ragi, Kļ
pakāpeniski sacietē, āda uz tiem izžūst, pārplīst un dziļ
nieki, berzējot ragus gar koku stumbriem un zariem,4



91

tās atbrīvojas. Un tā viņi staigā ar šo rotu, līdz februāri

no tās atvadās staltbrieži, oktobrī — stirnas, bet de-

cembrī, janvārī — ajņi. Pēc ragu nomešanas piereskaula
izci|ņi atkal pārklājas ar apmatotu ādu, un uz tiem sāk

attīstīties nākamā ragu ģenerācija — divžuburu ragi. Pēc

to nomešanas veidojas trīsžuburu ragi, un tā parasti līdz

noteiktam vecumam ar katru gadu palielinās ragu masa

un izaugumu skaits. Taču pienāk laiks, kad izaugumu
skaits sāk palielināties visai lēni.

Skat. att. 225. Ipp.
Austra Redliha

SKUJĀS IERAKSTĪTĀ LABSAJŪTA

Jau izsenis egles tumšzaļās skujas, sevišķi ziemas saul-

griežu laikā, tiek uzskatītas par izturības, pacietības, ilg-
gadības un uzticības simbolu. Tās tiešām ir apbrīnas vēr-

tas. Labos augšanas apstākļos mūsu eglei skujas kokā

turas no 9 līdz 12 gadiem. Karpatos dažām mūsu eglēm
ir saglabājušās 15 gadu vecas skujas. Vecākas skujas pa-
mazām zaudē fotosintēzes spēju, kļūst cietas, trauslas,
beidzot sāk patērēt jaunāko skuju ražotās vielas, kļūstot
par liekēdēm. Tad kāta pamatā veidojas korķa atdales slā-

nis un kokam nevajadzīgās skujas tiek nomestas. Labos

augšanas apstākļos vienlaicīgi tiek nomestas visvecākās

skujas. Taču nepiemērotos augšanas apstākļos tas neno-

tiek tik vienkārši.

Tāpēc mēs jau 15 gadus skaitām un mērām skujas da-

žādiem skuju kokiem dažādos augšanas apstākļos visur,
kur tik varam tās sasniegt. Mums ir paraugi no visas

Latvijas un no visām Baltijas republikām, no Karpatiem,
Kaukāza, Urāliem, Novosibirskas un Kamčatkas, no me-

žiem, kalnu nogāzēm, purviem, parkiem un pilsētu apstādī-
jumiem. Pavisam no 46 skuju koku sugām.

ļ Sākumā, kā parasti, viss likās ļoti skaidrs: jo sliktāki
lr augšanas apstākļi, jo skujas ātrāk noveco un tiek no-

mestas. Taču izrādījās, ka atšķirības skuju ilgmūžībā starp
atsevišķiem kokiem var būt samērā lielas — pat 2—4

gadi. Tātad vajag pētīt vairākus kokus: labos augšanas
apstākļos (skuju daudz) — 3—4 kokus, sliktos — 5—6.
turklāt dažādām sugām optimālie augšanas apstākļi var

l°ti atšķirties. Tā, piemēram, Rietumsibīrijas eglēm un
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balteglēm mūsu Kurzemes klimats ir par siltu un mitra

bet vienkrāsas baiteglei no Ziemeļamerikas — pāri
sauss. Mūsu priedei, kas tik labi aug samērā nabadzīgs!
augsnēs, Rīgas apkārtnē skujas parasti turas 2—3 gaduJ
bet Igaunijā Hījumā un Sāremā salās — 3—4 gadu]
toties Urālos, Rietumsibīrijā, Kaukāzā — pat 5—6 gadu
kaut gan koki nav tik slaidi kā Rīgas priede. Tātad" sfi

tākos augšanas apstākļos skuju it kā ir mazāk.

Tad šo hipotēzi pilnīgi sagrāva Kazahijas botāniļ
veiktie pētījumi ar Tjanšana (Šrenka) egles skujām. U;

skaitot skuju vecumu šai Vidusāzijas kalnu skaistulei pi
mūsu metodes, viņi ieguva savādu rezultātu: jo augsti
kalnā, jo skuju vairāk. Vispār ir zināms, ka Tjanšaa

egle uzskatāma par rekordisti — ir atrasti koki, kam sb

jas saglabājas 21 gadu. Kazahijas dendrologi ieguva p<

radoksālu rezultātu (tā viņi arī rakstīja): jo sliktāki a;

stākļi (augstāk kalnā), jo vairāk skuju... Un tikai \
lāk, kad skuju paraugus noņēma vēl augstāk par vi?

vākumu, noskaidrojās, ka Tjanšana egle ir izteikta augs

kalnu suga, tai optimālie augšanas apstākļi ir augs;

kalnos (2500 —2800 m virs jūras līmeņa), un tikai augstā
virs šās robežas skuju kopvecums atkal samazinās. Tāpē

ielejās un zemienēs introducēta, šī egle aug nelabprāt,m
tik krāšņa, kā, piemēram, nogāzēs pie Medeo kalnu I

dotavas.

Katrai sugai tika aprēķinātas skuju vecuma norm;;

kad koks ir nomākts un kad — izcili veselīgs pārējo savs

sugas koku vidū. Vidējais skuju vecums Baltijā parastaji
eglei ir 6,2, Kanādas eglei — 5,4, Serbijas eglei — i

bet asajai (sudraba) eglei — 5,0 gadi. Sibīrijas baltegļ
skuju vidējais vecums ir 7,6, balzama baiteglei — \
vienkrāsas baiteglei — 5,2 gadi.

Ap 1930. gadu Šoha dārzkopības firma, kuras mani

nieks Salaspilī ir Botāniskais dārzs, pārdeva ļoti datf

Ziemeļamerikas aso (sudraba) egļu dēstu apstādījumiem
Jau toreiz bija zināms, ka šī egle pilsētas dūmgāzēs
izturīgāka par mūsu egli. Un tā tika iestādīta dažā:

veida apstādījumos. Rīgā vien uzskaitījām ap 1200 ap*>;
veni viena vecuma koku. Vispirms izrādījās, ka kokiem 1
gaišākām, sudrabainākām skujām tās saglabājas vil

0,6 gadus ilgāk. Un tas jau ir 10% skuju. Rīgas cenc

pie lielajām ielām, atklātās vietās un lielu rūpnīcu
4

meņu tuvumā skujas asajai eglei saglabājas tikai 2-
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gadus. Tādi koki ir redzami Operas un baleta teātra ap-

stādījumos, gar Kr. Barona ielu. Tie aug nīkulīgi un ir

neizskatīgi. Turpretī nomalēs — Mežaparkā, «Teikas»

rajonā — skujas saglabājas 6—B gadus. Skuju mūža rā-

dītājus asajai eglei atzīmējot Rīgas kartē, iegūstam pār-
skatu par Rīgas apstādījumu stāvokli, kas lielā mērā at-

karīgs no gaisa piesārņojuma. Arī citu sugu koku skujas
sniedz tādu pašu informāciju, tikai šo koku ir mazāk un

dati tāpēc nav tik pārliecinoši.

Skuju kokiem katru gadu ir atšķirīgi augšanas ap-

stākļi — siltuma un mitruma daudzums, saules radiācijas
intensitāte un citi būtiski faktori. Taču 1980. gadā izau-

gušās skujas ietekmē ne tikai šā gada apstākļi, bet daļēji
ari iepriekšējā — 1979. un pat 1978. gada — apstākļi.
Tomēr galvenais ir tas, ka katra gada pieaugums pēc ga-

ruma, platuma, krāsas, šūnu lieluma v. c. rādītājiem
skujām var būt atšķirīgs. Taču ļoti ērti nosakāms lielums

izrādījās skuju garums. No koka mēs varam atsevišķi
ievākt vairāku gadu skujas — tā, kā saka, ir informācija
ar atmiņu. Un noskaidrojās, ka skuju garumi pa gadiem
vairāk svārstās, ja koks sliktāk jūtas. Vadoties no pre-

tējā — spēcīgam kokam ir lielākas pretestības spējas ne-

labvēlīgiem ārējiem apstākļiem, tāpēc skuju garuma
svārstības pa gadiem ir mazākas.

Mainoties augšanas apstākļu kompleksam, rezultāts
tomēr iznāk viennozīmīgs — jo mazāk kopējā labuma

koks dabū, jo skujas ir īsākas. Bet tajā pašā laikā skujas
resnumā nedaudz pieaug un mainās to struktūra. Tātad

pēc skujām, koku praktiski nebojājot, var uzzināt daudz
interesanta par koka dzīvi. Kā mainījušies augšanas ap-

stākļi? Kas šajās izmaiņās bijis noteicošais? Kādas ir

reakcijas atšķirības dažādu sugu, koku grupu, vecumu

kokiem?

Andris Zvirgzds

SLOKŠŅU MĀLI -KĀRTA VIRS KĀRTAS

Laika mērījumos parasti ģeologu iespējas ir visai iero-

bežotas.Miljons vai desmit miljoni gadu šurp vai turp—

ļāda bieži ir ģeoloģisko notikumu datēšanas precizitāte ...

'acu ir tāds ģeoloģisks veidojums — slokšņu māli, kuri

datējami tādās ikvienam labi aptveramās mērvienībās kā
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gadi. Tāpēc pamēģināsim iztēloties, kā te izskatījās piriJ
12 tūkstoš gadiem, kad Eiropas ziemeļu daļa, tātad i
Latvijas teritorija, beidzot atbrīvojās no ilgā leda

žņauga.
...Ir īsā arktiskā vasara. Tagadējo glezno, ziedošo a

zaļojošo pakalnu vietā — gandrīz kaila, retiem augk
klāta zeme, bet visapkārt milzīgas kūstoša ledus un fc

šanas ūdeņu masas. Neskaitāmi ezeri un ezeriņi, kurt

uzkrājas duļķainie ledāja ūdeņi. Sevišķi lieli ezeri radi

sies tagadējās zemienēs, kur atkāpjas ledāja mēles. &

ezerā ieplūstošie kušanas ūdeņi nes sev līdzi daudz smi

šaina, putekļaina un mālaina materiāla. Smilšainās i

putekļainās daļiņas, 'kā jau smagākās, samērā ātri s

gulsnējas ezera dibenā. Smalkākais mālainais materiāļ
straumju un viļņošanās iedarbībā vēl ilgi paliek uzdiļ
ķotā stāvoklī, izgulsnējoties tikai tad, kad pienāk zienļ
un ezeru noslēdz ledus vāks.

Tad nāk jauna vasara, saule atkal kausē un ārda leda

masīvu, un cikls atkārtojas. Tā rezultātā kušanas ūderj
ezeros veidojas skaisti, kārtaini nogulumi — slokšņu māj
ar gaišāku smilšaini putekļainu (vasaras) un tumšai

mālainu (ziemas) slāņu miju, kur katrs smilšainais i
mālainais slānis kopā atbilst vienam gadam.

Šī slokšņu mālu uzbūve vērīgai acij var pastāstīt visi

daudz. lelūkosimies, piemēram, kādā no Jelgavas apkaļ
tr.es mālu karjeriem, kur tie veido gandrīz visu rūpnieļ
čībā izmantojamo slāņkopu. Saskaitot sloksnes, uzzini

sim, ka mālu slāņkopa izveidojusies samērā īsā laikā -

kādos 40—50 gados. Turklāt apakšējās sloksnes ir vi«

biezas (10—15 cm), vasaras slānī tās satur pat grani
un sīku oļu ieslēgumus, kas liecina, ka slokšņu māli 4

dojušies tieši pie ledāja malas. Virzienā uz augšu sloksn;

paliek arvien plānākas, to materiāls smalkāks — tāta

ledāja mala atvirzījusies tālāk.

Tomēr attālums no ledāja malas nav vienīgais, kas nt

saka slokšņu biezumu. Ne mazāka nozīme ir arī ledi;

kušanas intensitātei. Tajās senajās dienās, tāpat kā taga>

vasaras bija gan siltākas vai vēsākas, gan sausākas v;
mitrākas. Līdz ar to dažāda bija arī ledus kušanas 'i

tensitāte, kas rada atspoguļojumu slokšņu mālu uzbūfl

Sevišķi uzskatāmi to ilustrē tā sauktās varvografi

mas — zviedru ģeologa dc Gēra ierosināts slokšņu b|
zuma izmaiņu attēlošanas veids. Salīdzinot vairāku f
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'dejā apledojuma skarto teritoriju varvogrammas, dc Gērs

secināja, ka klimatisko apstākļu ietekmē radušās slokšņu
mālu uzbūves īpatnības saglabājas visai plašos rajonos,

tāpēc varvogrammas izmantojamas, lai precīzi datētu

ledāja atkāpšanās gaitu.

Latvijas teritorijā dc Gērs gan tiešus slokšņu mālu pē-

tījumus nav izdarījis, taču, izmantojot datus par citiem

rajoniem, iekļāvis arī mūsu republiku kopējā pēdējā aple-

dojuma degradācijas shēmā, no kuras izriet, ka vidējais
ledāja atkāpšanās ātrums pie mums bijis 100—200 m

gadā.
Vēlāk izdarītie tiešie slokšņu mērījumi gan šos datus

neapstiprināja. Noskaidrojās, ka ledāja atkāpšanās āt-

rums, vismaz dažos Latvijas rajonos, bijis daudz lie-

lāks, — apmēram 1 km gadā. Acīmredzot tāpēc mūsu mā-

los sloksnes ir biezas un to skaits visumā neliels. Visvai-

rāk gadskārtu — 384 — izdevies saskaitīt nelielās Bal-

ticas atradnes mālos Krāslavas rajonā. Apmēram 70 gadus
veidojusies 7 m biezā mālu slāņkopa Ugāles atradnē. Bet

milzīgie Zemgales līdzenuma mālu krājumi radušies ap-
tuveni 50 gadu laikā.

Nereti slokšņu mālos var saskatīt arī sīkāku cikliskumu,
kas izpaužas plānu gaišāku un tumšāku kārtiņu mijā va-

saras slānī. Acīmredzot tas radies kušanas režīma maiņas
dēļ dienā un naktī. Pēc igauņu ģeologa E. Pirrusa do-

mām, šādi minicikli slokšņu mālos var izveidoties tikai

samērā tuvu ledāja malai (0,5—2 km attālumā), jo kuša-

nas intensitātes svārstības diennaktī tālāk izlīdzinās. Mini-

ciklu skaits sniedz zināmu liecību par vasaras (pareizāk,
kušanas perioda) ilgumu. Pēc E. Pirrusa datiem, tas nav

pārsniedzis 2—3 mēnešus.

Austra Stinkule

LATVIEŠU ZEMKOPIS STARP

MIĶEĻIEM—JURĢIEM—MIĶEĻIEM

Mūsdienu meteorologi stāsta, ka varot diezgan precīzi
paredzēt laika apstākļus 2—3 dienas iepriekš. Izmantojot

mākslīgos Zemes pavadoņus un sadar-
bību ar kaimiņvalstu meteoroloģiskajiem dienestiem, viņj
cer paredzēt laika apstākļus 5—6 dienas uz priekšu. Bet

noteikt optimālos sējas un pļaujas termiņus vēl neņemas.
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Taču kā gan laiku pratuši paredzēt vecie latviešu zerJ

kopj i un lopkopji?
Latviešu zemkopji lieliski saprata dabas ritmus, un ta

viņiem palīdzēja nodrošināt zemes un lopu auglību. Ga;

ietvaros tika izšķirti tikai divi gadalaiki — ziema, ld
sākās ap Miķejiem (29. IX) un ilga līdz Jurģiem (23. l\ļ
un vasara (no Jurģiem līdz Miķeļiem). Un šajos gadi
laikos veicamie lauku darbi balstījās uz ļoti dziļieJ
ilgstošiem vērojumiem un empīriskām atziņām.

Tā, vecie latviešu zemnieki lieliski saprata, ka gatavos:
nās spraigajiem vasaras darbiem jāsāk līdz ar ziemļ
iestāšanos. Tāpēc jau ziemassvētkos (25. XII) zemnieļ
pārbaudīja un salaboja darbarīkus un ari ratus. Un p;

mos mēslu vezumus uz lauka vajadzēja izvest meta

(februārī-martā). Ja ne ko citu, tad vismaz apmājusi

jadzēja nomēslot. Bet, kad izbeidzās ziemas aukstums i
sākās pavasaris, tika vēdināta sēklas labība, lai tā nesi

pelētu un saglabātu auglīgumu.
Lai noteiktu optimālos sējas un pļaujas termiņus, zd

nieki vēroja laika apstākļus ziemā un pavasarī. Cik i:

dējas pirms Jurģiem bija vērojama rasa, tik nedēļas pirrj
Jēkabiem (25. VII) būs pļaujami rudzi.

Turpretī nemainīgi zemkopju un lopkopju pavasa:j
darbi sākās Jurģu dienā. Tā, tāpat kā daudzās Eiropa
zemēs — Lietuvā, Igaunijā, Prūsijā, Krievijā, Ungāri
un citur

—, bija pirmā ganu diena. Jurģu naktī zirg-ļ
sāka dzīt pieguļā.

Jau 17. gadsimtā sējas laikam izšķīra šādu dalijum

agrā, vidējā un vēlā sēja. Agrā sēja sākās 23. aprīlīq
beidzās 8. maijā, vidējā ilga no 9. līdz 25.

vēlā — no 26. maija līdz 15. jūlijam. Taču pēc 23. jūnn
neviens labprāt nesēja. Līdzīgs iedalījums bija ziemā.ļ
sējai. Agrā sākās 10. un turpinājās līdz 15. augusta
vidējā no 16. augusta līdz 1. septembrim un vēlā —ļ
2. līdz 17. septembrim. Sēt centās pēc iespējas agri,ļ
uzskatīja, ka par katru sējas laikā nokavētu dienu rudeļ
uz ražu būs jāgaida vismaz nedēļu.

Sējas perioda ietvaros katram laukaugam tika atra;

optimālais sēšanās laiks. Tā, mieži bija jāsēj (un ai*

bija jācērpj), kad ziedēja Sērmūkši. Kartupeļi — zemnie

otrā maize — bija jāstāda ap vecajiem Jurģiem (dļ
nedēļas pēc 23. IV — ap 7. V). Linus, kas bija ne

saimnieciski nozīmīga kultūra, bet arī gandrīz vienīga
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ko zemnieki varēja pārdot, lubānieši, augšzemnieki un

daži citi centās iesēt laikā, kad ziedēja ievas, ābeles un

kadiķi. Bet, lai noteiktu vēl precīzāk, vidzemnieki meta

ūdenī plaukstošus sērmūkša un alkšņa zarus — ja tie

grima ūdenī no sulas pārpilnības, linu sējamais laiks bija
klāt. Vispār vēlākais līdz Jāņiem (24. VI) bija jāapsēj
visi lauki un dārzi, jo pēc saules «atlēkšanas» neko vairs

nedrīkstēja ne sēt, ne stādīt. Uz šo laiku arī nezālēm dār-

zos un laukos vajadzēja būt izravētām.

Sējas laiks bija spraiga darba laiks. Uzskatīja, ka sējas
laikā arājs drīkst nosnausties, tikai piespiedies pie zirga
siles malas. Tāpēc Līgo svētki nāca kā pirmā lielā atpūtas
diena pēc smagajiem sējas darbiem, kuriem drīz vien se-

koja nogurdinošā siena un labības novākšana.

26. jūlijā (Annas dienā) jau bija izauguši pirmie kartu-

peļi un burkāni. Tāpēc Annās bija pieņemts nogaršot pir-
mos jaunos kartupeļus, varēja sākt kaut pirmos jērus un

dzert pirmās kāzas.

Turpretī labības kulšana rijā turpinājās visu rudeni un

ziemu, līdz pat 23. aprīlim. Pēc 10. augusta (Uguns, Lab-
renča dienas) riju apgaismoja, lai kūlēji varētu labāk

redzēt. Pēc Labrenča dienas cēlās līdz ar pirmajiem gai-
ļiem, Labrenčos bija jānovāc sīpoli un jāsāk sēt rudzi.
10. augustā varēja pa īstam ķerties pie kartupeļu rakša-

nas, sākt ēst ābolus. Ar 10. augustu sāka krāt sviestu un

sierus ziemai.
Ļoti svarīgi bija notrāpīt vislabāko ziemāju sējas laiku.

Parasti izdevīgākais rudzu sējas laiks skaitījās ap Bēr-

tuļiem (24. VIII). Tad bērziem lapas jau bija kļuvušas
raibas

— bērzi bija pārstājuši augt.
Līdz 29. septembrim — līdz Miķeļiem — vajadzēja pa-

beigt visus lauku darbus, jo tad «ziemai veras vārti vaļā».
Miķelu vakarā visus lopus (arī zirgus) vajadzēja «iesiet

staļļos»...
Tā gadsimtu pieredzē bija izveidojies zemkopja kalen-

dārs, kas bija kļuvis par nerakstītu likumu — tautas tra-

dīciju. Lauku darbu un lopkopības darbu sākums un bei-

gas bija saistītas ar noteiktām kalendāra dienām (23. IV,

j* VI, 29. IX utt.) vai ar dažādām norisēm dabā. levē-

lot senā zemkopja kalendāru, cēlās lauku ražas un lop-
kopības ienesīgums.

Šodien, kad mūsu rīcībā ir modernā agrotehnika, jaunas
Jaukaugu šķirnes, darbus kopsaimniecībās vada mācīti
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agronomi un veterinārārsti, protams, neviens laukkopisr*
ies mest ūdenī sērmūkša zaru, lai noteiktu linu sējas laiki!
Jaunām šķirnēm bieži vien nepieciešami citi sējas un pļauj
jas laiki. Taču to, kā mūsu senči gadu gadā noteica lauks
darbu laiku un tieši kad tie iekrita, — tas varbūt ari

šodien jāzina gan darbu vadītājiem, gan izpildītājiem. Ūi
ne tikai aiz cieņas pret tautas seno 'gudrību, jo varbiii

kādi pozitīvi elementi ir izmantojami p*at mūsdienās.

Heinrihs Strods

Saules 11 gadi

MAKSIMUMI UN MINIMUMI DZĪVNIEKU DZĪVĒ

Nevienas sugas dzīvnieku skaits dabā nav nemainīgi
Taču līdztekus daudzajām neregulārajām dzīvnieku skaiti

svārstībām ir vērcjamas arī daudzas regulāras, cikliska:

to skaita svārstības, kad maksimumi un minimumi atkar

tojas pēc puslīdz vienādiem intervāliem.

Līdz šim visplašāk pazīstams ir 10 gadu cikls, kāds

sturīgs Ziemeļamerikā balto zaķu un lūšu skaita svārsti

bām. So dzīvnieku skaita maiņa ir izsekota vairāk nekā 10

gadu ilgā periodā, analizējot Hudzona līča kompānija;
pārdoto zvērādu reģistrācijas datus (1. att.). Desmit gadi
cikls tikpat raksturīgs arī vairākām Ziemeļamerikas visi

veidīgo putnu sugām, kuru interesantā kārtā «piesavināsi
arī no Eiropas ievestā un aklimatizētā laukirbe.

Savukārt īsākas, apmēram četrus gadus ilgas, cikliska:

svārstības ir raksturīgas vairākām grauzēju kārtas ķ
tīm — lemingiem, strupastēm un pelēm, kā arī to patērē
tājiem — baltajām pūcēm, polārlapsām un dažiem citte

plēsīgajiem putniem un zīdītājiem. īpaši iespaidīgai
lemingu skaita maiņa. Šie mazie, jūrascūciņai līdzīgi

grauzēji, kas izplatīti tundras joslā, ik pa 3—4 gadieJ
savairojas milzīgā daudzumā. Masveidīgi savairojoties
šie zvēriņi Ziemeļeiropā migrē no tundras uz mežu josls
virzoties cauri apdzīvotām vietām, šķērsojot automaģistfl
les un pārvarot nelielus ūdensšķēršļus, un bieži vien daud

lemingu noslīkst jūrā. Arī balto pūču un polārlapsu ļ
vairošanās maksimuma gados ir vērojama šo dzīvniek

migrācija, kas lielākoties ir vienpusīga — daudz lielā'
šo dzīvnieku skaits rudeņos izceļo no savām dzimtajā

vietām, nekā izdzīvo līdz atgriešanās laikam pavasaļ
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1. att. Lūšu un balto zaķu skaita dinamika (pēc Maklaliča datiem,

1937).

Pirms sīkāk aplūkojam dzīvnieku skaita svārstību cik-

liskuma cēloņus, jāpiezīmē, ka tas vērojams tikai tundras

un taigas joslā, respektīvi, visai vienkāršās biocenozēs,
kuras veido relatīvi neliels augu un dzīvnieku sugu skaits.

Lai rastu izskaidrojumu dzīvnieku skaita cikliskajām
svārstībām, bijis daudz dažādu pieņēmumu. Tā, 10 gadu
cikla izskaidrojums ticis meklēts arī ārpus Zemes — ilgu
laiku to mēģināja saistīt ar Saules plankumu, respektīvi,
ar Saules aktivitātes, 11 gadu ciklu, pie kā arī patlaban
daudzi pieturas, kaut vienlaikus daudzi to arī nepieņem.
Ne mazums mēģinājumu bijis dzīvnieku skaita cikliskās

svārstības saistīt ar periodisku klimatisko apstākļu maiņu,
taču arī nesekmīgi. Acīmredzot dzīvnieku skaita ciklisko

svārstību cēloņi meklējami pašās populācijās ...
No šī viedokļa samērā viegli izskaidrot plēsīgo dzīvnieku

skaita cikliskās svārstības. Kā redzam no zīmējuma, pie-
mēram, lūšu skaita maksimumi gan nesakrīt ar balto zaķu
skaita maksimumiem — lūšu skaits ir lielāks gados, kad

galvenā barības objekta — balto zaķu — skaits jau sācis

strauji samazināties, taču vēl bijis Visai augsts. Līdzīga
aina vērojama arī, salīdzinot lemingu un to galveno pa-

tērētāju — balto pūču un polārlapsu — skaita svārstības.
Bet tā ir tāpēc, ka, palielinoties balto zaķu un lemingu
skaitam, rodas labvēlīgi apstākļi lūšu un balto pūču, un

polārlapsu skaita pieaugumam (daudz barības!), turpretī,
barības daudzumam samazinoties, samazinās arī atbilstošo

Plēsīgo dzīvnieku skaits.
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Šķietami grūtāk ir izskaidrot iepriekšminēto grauzēju
skaita svārstību cikliskumu. Vispirms jau jāatzīst, ka plē-

sēju darbība nav uzskatāma par šo dzīvnieku skaita perio-
diskas samazināšanās cēloni — šo populāciju maksimumu

laikā upuru skaits ir pārāk niecīgs. Grauzēju problēma
kjūst skaidrāka, ja jautājumu aplūkojam n© patērētāja
un barības objekta attiecību viedokļa. Par lemingiem un

baltajiem zaķiem ir iegūti dati, ka, tuvojoties to skaita

maksimumiem, šo dzīvnieku barības objektu daudzums

samazinās. Par grauzēju skaita ciklisko svārstību atka-

rību no pašu populāciju iekšējām likumsakarībām liecina

tas, ka ciklu garums ir saistīts ar dzīvnieku potenciālo vai-

rošanās ātrumu. Sugām, kurām ir daudz mazuļu un ātra

paaudžu maiņa, cikli ir īsāki (strupastēm, lemingierc
v. c. — četru gadu cikls), sugām, kurām paaudžu maiņa
norit gausāk, cikli ir garāki (Amerikas baltajam zaķim -

10 gadu cikls).

Aplami būtu domāt, ka dzīvnieku skaita cikliskās svār-

stības norit pēc primitīvas shēmas — «daudz barības -

var skaitliski augt, barība apēsta — jāizmirst». Dzīvnieks

populācijās darbojas daudz sarežģītāki skaita regulāci-

jas mehānismi, kas parasti novērš krasas skaita svārsti'

bas un notur populāciju dinamiskā līdzsvarā ar dzīve:

nepieciešamajiem resursiem. Šie pašregulācijas mehānismi

iedarbojas arī uz skaita cikliskajām svārstībām, tikai vien-

kāršās ziemeļu biocenozes ir uzskatāmas par savā 21

ekstrēmu situāciju, kurā pašregulācijas mehānismi na?

pietiekami efektīvi. Tuvojoties skaita maksimumam, pieaug
dzīvnieku mazuļu mirstība, samazinās populācijas vairoj
šanās temps. Balto zaķu un lemingu skaita maksirnurnoļ
tiem novērojama tā saucamā «šoka slimība», ko izraisa!

ar pārapdzīvotību saistīts stress. Šādos gadījumos dzivļ
niekiem ir stipri palielinājies virsnieru dziedzeris, tātaļ
radušies neiroendokrīnās sistēmas līdzsvara traucējumi
Mainās dzīvnieku uzvedība, tie mirst krampjos no hipo-

glikēmiskā šoka. Un dabiski, pārapdzīvotības stresa 1

vājinātie dzīvnieki nespēj pretoties slimībām, turklāt mi*

nītās uzvedības dēļ biežāk krīt par upuri plēsējiem.
Dažādu dzīvnieku daudzveidīgās savstarpējās atkarība5

uzskatāms piemērs ir vistveidīgo putnu skaita cikliskai

svārstības (apkakles mežirbei Ziemeļamerikā — 10 gaļļ
cikls, baltirbei — 4 gadu cikls). Šo putnu, it īpaši afļ
kakles mežirbju, skaita svārstības nav saistītas ar peritļ
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disku barības objektu noplicināšanu. Šo putnu savairoša-

nās cikli ir ļoti cieši saistīti ar jau minēto balto zaķu
un lemingu skaita maiņu. Un šo dzīvnieku masveida sa-

vairošanās rada labvēlīgus apstākļus dažādu plēsēju skaita

pieaugumam. Sakarā ar pārapdzīvotības izraisīto zaķu un

lemingu skaita samazināšanos to patērētāji sāk pārslēg-
ties uz vistveidīgajiem putniem. Taču to ir daudz mazāk

nekā grauzēju, tāpēc pat īsā laikā lielais plēsēju skaits

reducē vistveidīgo populācijas līdz minimumam. Izzūdot

arī šim barības objektam, plēsēju skaits samazinās, bet

pa to laiku ir sācies jauns cikls, kurā ir iesaistītas dau-

dzas sugas, par kuru savstarpējo atkarību reizēm grūti
pat iedomāties.

Mūsu zināšanas par dzīvnieku skaita dinamikas liku-

mībām pagaidām ir gaužām nepilnīgas. Domājams, ka

nākotnē šo problēmu pētījumi sniegs daudz jauna, papla-
šinās mūsu iespējas mērķtiecīgi regulēt dzīvnieku skaitu

vēlamā virzienā. Nav pat izslēgta dzīvnieku skaita zināma

atkarība no kāda pagaidām nezināma, periodiski mainīga
kosmiska faktora, kas ietekmē biosfēras procesus. Taču

galvenie dzīvnieku skaita izmaiņu noslēpumi meklējami
pašās dzīvnieku populācijās un to savstarpējās attiecībās.

Jānis Vīksne

KĀDS DIRIĢENTS NOSAKA ŠĪS GADSKĀRTAS?

Katru gadu zem koku mizas rodas jauns koksnes slā-
nīt is — gadskārta. Tās veidošanās sākas pavasarī un

beidzas rudenī. Turklāt priedei, eglei un vairāku citu sugu
kokiem vasaras otrajā pusē koksnes pieaugums gadskārtā

tumšāks, ar blīvākām šūnu sieniņām. Tādējādi gads-
kārta sastāv no gaišāka — agrīnās — un tumšāka slā-

ifiša
— vēlīnās — koksnes. Šādas citu no citas krasi no-

robežotas gadskārtas iespējams viegli atšķirt, saskaitīt,
izmērīt un izmantot koksnes pētījumiem, kuri sniedz

daudzpusīgu informāciju par apkārtējo vidi. Te svarīgs ir

gadskārtu skaits, platums, koksnes blīvums un izotopu
(viena un tā paša ķīmiskā elementa atomu ar atšķirīgu
atomsvaru) koncentrācija.

Taču gadskārtu platums kokiem ir mainīgs. Sastopamas
gan šauras, gan platas gadskārtas, atkarībā no dažādu

klimatisko faktoru svārstībām, ko nosaka vietas ģeogrā-
uskais stāvoklis un meža augšanas apstākļu tips. Ziemeļu
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apgabalos koku augšanu galvenokārt limitē gaisa tem-

peratūra, bet dienvidos — pustuksnešu rajonos — no-

krišņu daudzums. Atbilstoši šo klimatisko faktoru svār-

stībām veidojas gadskārtu platuma maiņas cikli, kuru

vidējais ilgums ziemeļos — 22 gadi, bet dienvidos -

11 gadi.

Turpretī mērenā klimata joslā, kurā atrodas arī mūsu

republika, gadskārtu platuma svārstības lielā mērā atka-

rīgas no gruntsūdens režīma. Par to uzskatāmi liecina

lielās atšķirības gadskārtu platumā priedājos, kas aug

minerālaugsnēs un purvos. Minerālaugsnēs priedēm gads-
kārtu platuma svārstību ciklu vidējais ilgums ir 11—12

gadi, bet purvos — apmēram 22 gadi, jo minerālaugsnēs
augošo priežu saknes nav tiešā saskarē ar gruntsūdeni
Tāpēc tur koku augšanu galvenokārt ietekmē gaisa tem-

peratūra un mitruma svārstības. Savukārt purvos koku

saknes tieši saskaras ar gruntsūdeni, un tā līmeņa svār-

stības jūtami ietekmē gadskārtu platumu. Sausos gados
gruntsūdens līmenis parasti pazeminās un notiek dabiski!

meliorācija. Tā aktivizē organisko vielu noārdīšanos, kasļ
uzlabo koku apgādi ar barības vielām, un gadskārtu pla-ļ
tums palielinās. Bet ilgstošos sausuma periodos grunts-ļ
ūdens līmenis pazeminās tiktāl, ka koku saknes to vairsļ
neaizsniedz, un koku apgāde ar ūdeni un tajā izšķīdušai
jām barības vielām pasliktinās, izraisot gadskārtu pla-ļ
turna samazināšanos. Tāpat gadskārtu platums var sama-ļ
zināties ilgstoša slapjuma periodos, kad, gruntsūdens!
līmenim pārmērīgi ceļoties, organisko vielu noārdīšanās!

augsnē palēninās, līdz ar to pasliktinot koku apgādi ar i

barības vielām
...

Tas nozīmē, ka vienas sugas koki, augot krasi atšķirī-
gos apstākļos, var sniegt informāciju par dažādiem kli-

mata elementiem. Un šos datus var izmantot, pētot meteo-

roloģisko faktoru ietekmi uz koku augšanu, klimatiskol
faktoru svārstības pagātnē, kā ari izzinot citus dabast
procesus.

Tāpat koksnes blīvums gadskārtas robežās mainās n|

teoroloģisko faktoru ietekmē. Tā, palielināts nokrišņj|
daudzums augustā un septembrī stipri samazina šaji.
laikā veidojušās koksnes blīvumu. Pēc gadskārtu koksnes

blīvuma svārstībām iespējams spriest par meteoroloģisko
faktoru dinamiku veģetācijas periodā (1. att.).

Turklāt koksnes sastāvā vienlaikus ar atmosfēras og-
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1. att. Koku gadskārtu platuma svārstības meteoroloģisko faktoru

ietekmē: attiecīgajā gadā — gaisa vidējā temperatūra janvārī un

martā, minimālā temperatūra aprīlī un augustā, gaisa vidējā tempe-
ratūra maijā plkst. 13.00, gaisa mitruma deficīts jūnijā plkst. 13.00;
iepriekšējā gadā — gaisa vidējā temperatūra aprīlī, augustā, sep-

tembrī un oktobrī, nokrišņu daudzums maijā, jūlijā un septembrī—
novembrī.

lekli tiek saistīts arī radioaktīvais ogleklis un deiterijs
(ūdeņraža izotops). Tāpēc Saules aktivitātes, kā arī astro-

fizikālo un ģeofizikālo parādību ietekmē (jaunu zvaigžņu
veidošanās, Zemes magnētiskā lauka svārstības, magnē-
tisko polu ceļošana v. c.) gadskārtās fiksējas zināma in-

formācija par Zemes magnētismu un radioaktīvā oglekļa
daudzumu atmosfērā. Savukārt deiterija daudzums kok-

snē precīzi raksturo gaisa temperatūru gadskārtas veido-

šanās laikā. Un tā koku gadskārtas kļūst par precīzu da-

bas termometru.

Pēdējā laikā izstrādātas vairākas metodes, kas ļauj
precīzi noteikt radioaktīvā oglekļa un deiterija daudzumu

koksnē un sniedz datus par Zemes magnētismu gadskār-
tas veidošanās laikā. Gadskārtas veidošanās kalendāro

gadu iespējams noteikt gan augošiem, gan senāk cirstiem

kokiem. Tātad ir iespējams gūt informāciju parklimatisko
faktoru svārstībām, ģeofizikālām un astrofizikālām parā-
dībām garākā laika posmā.
.Visvecākie mūsu planētas koki atrasti ASV — Kalifor-

n'jā. Tur Baltajos kalnos aug priedes (Pinus aristata
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Engelm.), kuru vecums sasniedz 4900 gadu. Izmantojo!
labi saglabājušos nokaltušus kokus, iegūti koksnes pa-

raugi ar gadskārtām, kuras atbilst 7104 gadu ilgam perio-
dam. Jau tuvākajā laikā pēc dažu trūkstošu posmu aizpil-
dīšanas šis periods varētu sasniegt pat 10 tūkstošus gadu,
Šādu ilggadīgu gadskārtu pētījumi jaus spriest par kli-

mata elementu svārstībām un citiem dabas procesiem pa-

gātnē tur, kur meteoroloģiskie novērojumi instrumentāli

nekad nav veikti. Uz mūsu planētas ir tikai 187 vietas,
kur meteoroloģiskie novērojumi nepārtraukti turpinājušies
100 vai nedaudz vairāk gadu.

Bet, balstoties uz meteoroloģiskiem novērojumiem un

gadskārtu platuma svārstību analīzi, var izstrādāt ilgter-
miņa meteoroloģiskās prognozes. Tā, Latvijas Mežsaim-

niecības problēmu zinātniskās pētniecības institūtā veiktie

pētījumi ļāva jau 1976. gadā prognozēt aukstuma kulmi-

nāciju 1978./79. gada ziemā.

Šādas prognozes dod iespēju veikt profilaktiskus pasā-
kumus, kas daļēji vai pat pilnīgi novērš zaudējumus, ko

tautsaimniecībai nodara negaidīti, ekstrēmi laika apstākļi.
Tātad gadskārtu lokos ietvertajai informācijai ir ne tikai

zinātniska, bet arī liela praktiska nozīme.

Edvīns Špalte

Laikmeti

DILEMMA PLANĒTU KOPDZĪVĒ, ĪPAŠI ŠOGAD

Cilvēku likteņu atkarība no kosmiskajiem spēkiem — šī problēma
nekad nebeigs saistīt mūsu prātus. Laika gaitā naivo ticējumu vieti
ir stājušies vēsi apsvērumi, tomēr nav mainījusies pamatdoma, ka

daudzu Zemes notikumu pirmcēloņi meklējami kosmosā. Kad pagā-
jušā gadsimta vidū tika atklāts Saules plankumu skaita 11 gadu cikls

un tā saistība ar Zemes lielajām magnētiskajām vētrām, tūliņ sākās

arī pētījumi par dzīvās dabas atkarību no Saules aktivitātes. Līdz-

tekus tam tika meklēts Saules aktivitātes cikla pirmcēlonis. Radās

doma, ka lielā Jupitera gravitācijas spēks izraisa paisumus Saules

vielā un tādējādi stimulē plankumu ģenerāciju. Arī citu planētu kustibc

parametros izdevās atrast analoģijas ar Saules aktivitātes un Zemes

atmosfēras ritmiem.

Sādi pētījumi sevišķi izvērsušies, kopš zinātnieku rīcībā ir elek-
troniskās skaitļošanas mašīnas. Un nu vēl pamatīgāk tiek aplūkot*
šāds saišu komplekss:

planētas — Zeme

planētas — Saule

Saule — Zeme.
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Bet šo notikumu analīzi ap-

grūtina pretruna: no vienas

puses, ir atklāts |oti daudz kos-

misko ritmu kopsakarību; no

otras puses, nav skaidrības,

kāds varētu būt konkrētais sa-

darbības mehānisms. Gravitāci-

jas spēku izraisītie paisumi
tomēr ir niecīgi: planētu pai-
suma spēks uz Saules ir apmē-
ram 100 miljardu reižu mazāks

par smaguma spēku uz Saules

virsmas, un planētu izraisītās

deformācijas Zemes ķermenī ir

apmēram 300000 reizes mazā-

kas par Mēness izraisītajiem
paisumiem. Tāpēc apsvērumi par '
planētu ietekmi uz Zemi un

Sauli pagaidām nav teorijas,
bet gan hipotēžu līmenī.

Šāda ir zinātniskā situācija,
kādā varam diskutēt par tā

saukto planētu parādi šā gada maijā — planētu savstarpēju satuvo-

šanos Saules vienā pusē.
Laikam gan neviens nopietns zinātnisks atklājums nav izraisījis

plašā sabiedrībā tādu rezonansi, kā amerikāņu pētnieku Dž. Gribina

un S. Pleidžmena pareģojums par 1982. gada notikumu. Tas ap
rakstīts grāmatā «The Jupiter Effect» («Jupitera efekts»), kas nāca

klajā Ņujorkā 1974. gadā. Grāmatā izteikta šāda ideja: 1982. gada
visas Saules sistēmas planētas nonāks vienā Saules pusē, pat vienā

līnijā. Līdz ar to planētu gravitācijas ietekme uz Sauli būs māksi

māla. Maksimālais paisuma efekts izraisīs uz Saules plankumu «pār-
produkciju», kam sekos lieli uzliesmojumi Saules aktivitātes centros
un līdz ar to augstas enerģijas daļiņu izplatīšanās starpplanētu telpā
Saņemot šo enerģiju, Zemes atmosfēras augšējos slāņos pārvietosies
neparasti lielas gaisa masas un tāpēc radīsies Zemes rotācijas ātruma
maiņas. Un tām sekos lielas zemestrīces, konkrēti, Dž. Gribins un

S. Pleidžmens pareģo grandiozu zemestrīci Kalifornijā ...
Jā, šī notikumu secība vispār atbilst mūsdienu zinātnes loģis

kājām atziņām. Tikai tas nebūt nenozīmē, ka šai secībai ir obligāt
jāīstenojas. Jāuzsver, ka vairāki šīs secības posmi notiek pēc sta
tistiskām varbūtības likumībām. Tas nozīmē, ka vispārīgais princips
nekad nerealizējas simtprocentīgi, bet tikai dažkārt. Turklāt autori ir
nekorekti planētu kustības novērtējumā. Tāpēc kopš iznākšanas š

grāmata ir vairākkārt nopietnu zinātnieku kritizēta visā pasaulē. Ap
lūkosim šos apsvērumus arī mēs.

Vispirms par planētu parādi. Kā padomju, tā ārzemju astronomu
aprēķini rāda, ka planētas gan atradīsies samērā tuvu cita citai, tomēr
nebūt ne vienā līnijā, bet paplašā sektorā — 105° robežās (1. att.)
latad te nevar runāt par konjunkciju, bet gan par planētu sastapša
n°s ekliptikas vienā trešdaļā.

Tālāk — par plankumu «pārprodukciju» uz Saules. Te jāatgriežas
Pļe raksta sakumā izteiktajiem apsvērumiem. Un proti, — daudzi pēt-
niekl sav°s darbos uzrāda vienādus periodus starp planētu kustību

1. att. Saules un planētu stāvoklis

1982. gada maijā.
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un to pozīciju parametriem un Saules aktivitātes procesiem. Tomē;
neviens pētnieks neapgalvo, ka ikreiz, kad aplūkojamās planētas noj
nāk attiecīgajā pozīcijā pret Sauli, uz Saules katrā ziņā rodas daudij
plankumu. Nebūt ne. Piemēram, 1804. gada 11. oktobrī četras liels

planētas — Jupiters, Saturns, Urāns un Neptūns — bija satuvojušā;
vēl ciešāk nekā šogad, bet Saules plankumu skaits bija ļoti mazs]
Beļģu astronoms Zans Meuss ir rūpīgi pārbaudījis amerikāņu pētniefc
minētos piemērus un atradis, ka tie izvēlēti stipri tendenciozi. Ari pa

domju astronomu aprēķini rāda, ka planētu gravitācijas ietekme m

Sauli ir par vāju, lai izraisītu ievērojamus aktivitātes procesus. Tāds-

jādi apsvērumi par planētu tuvināšanās izcilo nozīmi Saules pbļ
kurnu, uzliesmojumu un daļiņu plūsmu ģenerēšanā izrādās balstīti c

nedrošiem pamatiem.
Tāpat vēl nav pierādīta zemestrīču atkarība no Saules aktivitāte!

vai no planētu izvietojuma. Sajā jomā strādā gan ģeofiziķi, m

astronomi, veikts krietni daudz matemātisku aprēķinu. Un tomēr -

jebkuras teorijas vienīgais kritērijs ir dabas procesi paši. Bet, piero-j
ram, lielas zemestrīces Lisabonā 1755. gadā un Jaunmadridē 1811.-

-1812. gadā notika Saules plankumu minimumā. Planētu «lielās s*

tikšanās» notiek reizi 179 gados, bet, atskatoties vēstures liecībā;

nekādi īpaši notikumi tieši ar šiem cikliem nav saistāmi.

Nebūt nav izslēgts, ka šogad notiks liela zemestrīce Kaliforniji
ka lieli taifūni nopostīs kādu piekrastes rajonu, ka uz Saules notikt

lieli uzliesmojumi. Bet šādi procesi novērojami vai ik gadus, v

tikai dažkārt tie iekrīt kādā nozīmīgā planētu konfigurācijā. Un, &

uzsver 2. Meuss, ja šajā gadā tiešām notiks liela zemestrīce Kalifa]
nijā, tas nebūt nepierādīs tās atkarību no planētu atrašanās vietas

jo atsevišķs gadījums vēl nav statistiskās teorijas pierādījums. Tapeti
kā ironizēja amerikāņu zinātnieks V. Kaula vēl 1974. gadā, droši viļ
rot apgalvot tikai to, ka 1975. gadā Dž. Gribins un S. Pleidžmens

pārdos krietni daudzus savas grāmatas eksemplārus ...
Dabas lielā vienotība ir neapstrīdams fakts. Zemes notikumi katri

ziņā ir saistīti ar kosmosā notiekošajiem procesiem, tikai, diemžēl

mēs vēl neesam atklājuši šo saišu konkrēto veidu. Katrā ziņā ā

saites ir visai komplicētas un grūti atklājamas.
Tāpēc apgalvojums par planētu tikšanās iespējamām sekām m

Zemes norāda tikai uz varbūtību, kas var īstenoties, ja tiešām reali-

zējas visi starpposmi — veidojas lieli plankumi, mainās Zemes aH

mosfērns cirkulācija, atbrīvojas Zemes dzīļu iekšējie spriegumi. Taffl

šie procesi ir pakļauti ne vien vājajām planētu ietekmēm, bet tffl

piemīt arī pašiem sava iekšējā dinamika. Plankumu veidošanās i\

Saules vispirms ir atkarīga no procesiem Saules zemfotosfērā un I

Saules diferenciālās rotācijas. Planētu paisuma spēki te var ienesfl

tikai niecīgas korekcijas.
Ja būtu pilnīgi skaidrs, kā Saules aktivitāte un planētu kustībai

ietekmē Zemes atmosfēras cirkulāciju, tad mums jau sen būtu izcili

gaidāmā laika prognozes. Un, beidzot, — par zemestrīcēm. To pH
redzēšanā seismologi tomēr lielāku nozīmi piešķir ģeofizikālajām nnj
todēm, piemēram, padomju zinātnieku atklājumam par radona plūsti
palielināšanos iežu pārvietošanās sākotnējā fāzē.

Tāpēc planētu ietekme pagaidām ir tikai interesanta hipotēze
kura tomēr vēl neļauj izdarīt praktiskus secinājumus un pamat
praktisku rīcību.

Natālija Cimahoviča
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KULTŪRSLĀŅI — VĒSTURES GRĀMATA

Arheoloģijas zinātne ļauj noteikt arheoloģisko kultūru ritmus.

Kopš pirmo iedzīvotāju ienākšanas Latvijas teritorijā pagājuši vairāk

nekā 12 gadu tūkstoši. Pa šo ārkārtīgi ilgo laiku vēsturiskās attīstī-

bas gaitā notikušas lielas pārvērtības (1. att.). Ja pirmie iedzīvotāji

arktiskajā klimatiskajā periodā dzīvoja Baltijas ledus ezera piekrastē
(šāda apmetne atklāta Salaspils Laukskolā) un ziemeļbriežu medī-

bām izmantoja no kaula un raga izgatavotas harpūnas ar lāpstveida

pamatu un vienpusējiem vai divpusējiem zobiem, kā ari krama bultu

galus ar izteiktu iedzītņa daļu, tad paleolītam jeb vissenākajam
akmens laikmetam sekojošajā mezolītā un neolītā, strauji mainoties

dabas apstākļiem, krasi mainījās arī senā kultūra.

Savukārt mezolītā — preboreālajā un boreālajā klimatiskajā pe-
riodā un atlantiskā perioda pirmajā pusē te mita dažādu kultūru cil-

tis. Joldijas jūras krastā dzīvojošajām ciltīm (šāda apmetne atklāta

Zvejniekos Burtnieku ezera piekrastē) bijušas raksturīgas pēc formas

vēlā paleolīta harpūnām tuvas kaula un raga harpūnas, bet zvejošanai
izmantoti kaula žebērkļi. Daudz bagātākas ir liecības par boreālo

klimatisko periodu, kad Ancilus ezera pastāvēšanas laikā apdzīvotība
konstatēta ne tikai Burtniekos (Zvejnieku apmetne), bet arī Lubānas

ezera piekrastē (Zvidzienaskrogs). Apdzīvotības pēdas Litorīnas jūras
sākumposmā, kas atbilst atlantiskā klimatiskā perioda pirmajai pusei,
izsekojamas minētajos baseinos.

Vēl lielākas pārmaiņas raksturīgas neolīta kultūrai — tās izpau-
žas jaunos rīku komplekta elementos, slīpēšanas un akmens urbšanas

tehnikā, kā arī keramikas izstrādājumu izgatavošanā. Galvenās eko-

nomikas nozares neolītā, tāpat kā mezolītā, ir medniecība un zvejnie-
cība. Neolīta beigās vērojama pāreja no piesavinošās uz ražojošo
saimniecību, konstatējami lopkopības un zemkopības pirmsākumi.

Agro metālu laikmetā, kurš būtībā pārstāv bronzas laikmetu, kā
ari dzelzs laikmeta senāko posmu, ir raksturīga ražojošā saimniecība.
Tiek apgūta bronzas ieguve un sākts lietot dzelzi. Bez atklātām ap-
metnēm rodas arī nocietinātas apmetnes. Krasas pārmaiņas skārušas
arī apbedīšanas tradīcijas. Tās bijušas ļoti dažādas. Blakus līdzena-

jiem skeletkapiem sastopami ugunskapi, uzkalniņkapi, akmens šķirsti,
velna laivas (senkapi, kam virspusē bijis no akmeņiem krauts laiv-
veida iežogojums), akmens šķirstu kapi. No šā laika atrodami arī
pirmie bronzas senlietu depozīti.

Ne mazāk bagāts ar arheoloģiskajiem pieminekļiem ir dzelzs laik-

meta agrākais posms (2.-4. gs.). Šajā laikā Latvijā, tāpat kā visā

Austrumbaltijā, sāk plaši lietot metālu. Par galveno materiālu darba-
rīku un ieroču pagatavošanā kļūst dzelzs. Savukārt bronzu plaši iz-
manto rotaslietu izgatavošanai. Rodas pirmie pilskalni, apbedīšanas
tradīcij as kļūst vienkāršākas: mirušos gulda līdzenos skeletkapos,
Mkalniņkapos vai akmens krāvuma kapos. Agrajā metālu laikmeta

pastāv tēva ģints, bet agrais dzelzs laikmets ir uzskatāms par pir-
matnējās kopienas sairšanas laiku.

Arheoloģiskie izrakumi izdarīti galvenokārt kapulaukos, mazāk

P«ītas šī perioda dzīvesvietas. Šim periodam raksturīgi romiešu mo-

nētu depozīti, kuru atradumi liecina par aktīviem tirdzniecības saka-
riem.

. Nākamajā periodā, ko dēvē par vidējo dzelzs laikmetu, notiek pār-
eJa uz šķiru sabiedrību (5. —9. gs.) un no kopienas izdalās bagātais
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1. att. Kultūrslāņu ritmi.

virsslānis. Sajā periodā straujāk nekā iepriekš iezīmējās ražojat
spēku attīstība visās galvenajās saimniecības nozarēs. Strauji 4

plauka sakari ar citu zemju iedzīvotājiem. Perioda beigās nobrifcj
apstākļi pārejai uz agro feodālismu, Tālaika arheoloģiskos pieminekli
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pārstāv pilskalni, apmetnes pie pilskalniem, nenocietinātas apmetnes,

ezerpilis un kapulauki. Vidējā dzelzs laikmetā apdzīvoti bijuši dau-

dzi pilskalni (Dignāja, Daugmale, Ķentes kalns, Sēlpils, Asote v. c).
Uz zemūdens sēkļiem un ezeru salām atradušās ezerpilis. It sevišķi
nozīmīgi izrakumi veikti Araišu pilī.

Agrajā feodālismā jeb vēlajā dzelzs laikmetā (10.—12. gs.) pakā-
peniski veidojās feodālā sabiedrība — radās lieli zemes īpašumi, at-

sevišķu personu rokās koncentrējās mantojama politiskā vara. Radās

pirmie valstiskie veidojumi. No šī laikmeta saglabājušies arī rakstītie

avoti. No cilšu apvienībām pakāpeniski veidojās latgaļu, zemgaļu,
kuršu, sēļu un lībiešu tautības, kas vēlā dzelzs laikmeta beigās sa-

plūda latviešu tautībā.

šī perioda arheoloģiskie pieminekļi atrasti visos Latvijas novados.

Starp tiem ir pilskalni (Sabiles, Talsu, Turaidas, Tērvetes, Mežotnes,
Asotes, Oliņkalna v. c), nocietinātas patvēruma vietas, nenocietinā-

tas apmetnes jeb ciemi un kapulauki. Pēdējos pārstāv kā līdzenie

skeletkapi, tā arī ugunskapi un uzkalniņkapi.
Agrajā feodālismā jeb viduslaikos (13.—17. gs.), Baltijā iebrūkot

vācu krustnešiem, radikāli mainās politiskā iekārta senajā Latvijas
teritorijā, bet ekonomiski tā tiek pakļauta vācu feodāļu varai. No

13. gadsimta līdz 16. gadsimta vidum Latvijas teritorija ietilpst vācu

ordeņa un bīskapa pārvaldītajā Livonijā. Pēc Livonijas kara poļi
ieguva Vidzemi un Latgali, bet Kurzemes un Zemgales teritorijā iz-

veidojās Kurzemes hercogiste.
Liecības par šo laiku sniedz bagātīgi materiāli, kas iegūti koka un

mūra pilīs veiktajos izrakumos Mārtiņsalā, Altenē, Lokstenē, Salas-

pilī, Sēlpilī, Ikšķilē, Koknesē, kā arī lauku apmetnēs — ciemos un

daudzos kapulaukos un kapsētās ...
Tādējādi tagadējās Latvijas PSR teritorijā ļoti interesanti un

spraigi nomainījušies vēsturiskie laikmeti. Tuvāk ar savdabīgo kultūr-

slāņu kalendāru lasītājs var iepazīties 1974. gadā iznākušajā «Lat-

vijas PSR arheoloģijā» — pirmajā fundamentālajā apcerējumā par

arheoloģijas zinātni un tās sasniegumiem mūsu republikā.

Ilze Loze

BALTIJAS JŪRAS MAINĪGĀS AMPLITŪDAS

Baltijas jūra ir viena no visjaunākajām jūrām pasaulē. Tā sākusi

veidoties nesenā ģeoloģiskā pagātnē, laikā, kad Baltijas ieplakas dien-
vidu daļa sāka atbrīvoties no kontinentālā ledus segas. Tad ledus-
laikmeta beigās ledāju kušanas ūdeņi izveidoja tā saucamos sprost-
ezerus, kurus no vienas puses noslēdza ledus siena, no otras — rel-
jefa paaugstinājums. Ledājam atkāpjoties, sprostezeru ūdeņi saplūda
aizvien lielākos baseinos. Latvijas teritorijā šādi ezeri acīmredzot
ū'juši Lubānas zemienē, Zemgales līdzenumā, Ventas-Usmas ieplakā
un daudzās citās vietās. Un apmēram pirms 13 tūkstošiem gadu šāds
baseins izveidojās arī Baltijas ieplakas dienvidos, kurš tad arī uzska-
tāms par nākamās Baltijas jūras aizsākumu (1. att.).

Baltijas jūras attīstības gaita ir cieši saistīta ar_ apkārtējo saus-

umi, it sevišķi ar piekrasti, kuru tieši ietekmēja ša baseina ūdeņi.
Ūdens līmeņa svārstības izraisīja pārmaiņas krasta kontūrās. Atka-
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1. att. Baltijas jū-
ras attīstības hro-

noloģija Latvijas
piekrastē.

ribā no ūdens sāļuma pakāpes un temperatūras radās vai izzuda ta

vai citi organismi. Un visas šīs pārmaiņas iezīmējās krastu līnijās,
iežu nogulumos un organiskajās atliekās, dodot iespēju noskaidro!

baseina vēsturi un paleoģeogrāfiskos apstākļus, kādi tad valdīji

ūdenstilpes apkaimē. Datējot organiskos ieslēgumus ar radioaktīvi

oglekļa metodi, galvenie Baltijas jūras attīstības etapi ir salīdzināti

ar absolūtā laika skalu. Un tā mums jauj saskatīt noteiktus posmus
arī Baltijas vēsturē.

Pirmais Baltijas jūras attīstības posms atbilst Baltijas leduseze-

ram, kas eksistējis apmēram pirms 12 100—10 200 gadiem. Odens

līmenis šī baseina maksimālās transgresijas laikā bijis apmēram P

20 m augstāks nekā mūsdienās. Baltijas ieplakā šajā laikā uzkrājās
ezera nogulumi: māli, smiltis, vietām arī oļi un akmeņi, kas liecina,

ka ezerā sākotnēji peldējuši leduskalni ar morēnu materiāla ieslēgu-

miem. Faktiski Baltijas ledusezers ir tipisks pieledāja sprostbasein*
Latvijas teritorijā var izdalīt trīs Baltijas ledusezeram atbilstošas

stadijas. Ūdens masām pārraujot ledus aizsprostu Zviedrijas vidus*

daļā pie Billingena kalniem, ezera ūdeņi noplūda uz Ziemeļjūru 1)1

ezera līmenis nokritās gandrīz par 30 m. Pēc zviedru ģeologu datiem



.i katastrofa notikusi pirms 10 194 gadiem īsā laika posmā. Baltijas
baseinam savienojoties ar Atlantijas okeānu, pirmajā sāka ieplūst sā-

ļais jūras ūdens. Izveidojās Joldijas jūra, kuras nosaukums atvasināfs

no arktiskā jūras gliemja Yotdia (Portlandia) arclica nosaukuma. Šī

gliemja čaulas atrastas Joldijas jūras nogulumos Dienvidzviedrijā,
Kaut ari ūdens līmenis jūrā pakāpeniski cēlās, taču pat maksimālās

transgresijas laikā tas bija zemāks par pašreizējo ūdens līmeni Bal-

tijas jūrā. Tāpēc Joldijas baseina nogulumus var atrast tikai zem

jaunākajiem nogulumu slāņiem. Joldijas jūra eksistēja apmēram
700 gadu. Klimatā šajā laikā notika pāreja no mēreni subarktiskiem

uz boreāliem apstākļiem, bet jūra vēl bija izteikti subarktiska.

Bet tad Zemes garozas tektoniskās celšanās dēļ Skandināvijā jūras
saistība ar okeānu pakāpeniski kļuva vājāka un jūra pamazām atsā J

ļojās. Baseinā ieviesās saldūdens gliemis Anchjs fluviatilis. Izveido-

jās tā saucamais Ancila ezers, kas saglabājās apmēram 1000 gadu.
Maksimālo lielumu ezers sasniedza pirms 8200—8400 gadiem.

Apmēram pirms 7500 gadiem sakarā ar Pasaules okeāna līmeņa

vispārēju celšanos Baltijas baseins Dānijas jūras šaurumu rajonā no

jauna savienojās ar Ziemeļjūru. Baseina ūdens kļuva sāļāks, un iesā-

kās jauns Baltijas attīstības posms — Litorīnas jūras stadija. Jūras

nosaukums cēlies no raksturīga gliemja — Litorina litorea apzīmē-
juma, kas šajā laikā apdzīvoja baseina ūdeņus. Litorīnas jūras izvei-

došanās sakrīt ar optimāliem klimatiskajiem apstākļiem pēcledus laik-

metā. Ūdens temperatūra un sāļums bija augstāks nekā pašreiz Bal-

tijas jūrā. Latvijas piekrastē tagad vērojamas divas Litorīnas jūras
krastu līnijas, kas atbilst divām transgresijām. Pirmā transgresija
attiecas uz atlantiskā laika vidu, kad ūdens līmenis bija par 4—5 m

augstāks nekā pašreiz. Tam sekoja regresīvā fāze, kurā ūdens līmenis

pazeminājās apmēram par 6 m. Otrā Litorīnas jūras transgresija
subboreālajā laikā nedaudz pārsniedza ūdens līmeni jūrā mūsdienās.

Un tikai pirms 4200—4500 gadiem Baltijas jūra ieguva tādu

raksturu, kāds tai ir pašreiz. Dānijas jūras šaurumu rajonā sakara

ar tektonisko pacelšanos samazinājās sāļā ūdens apmaiņa ar okeānu.

Seklajos piekrastes ūdeņos ieviesās gliemis Limnea ovata f. baltica.

Reizēm šo jūru dēvē par Limnejas jūru. Apmēram pirms 3000 gadiem
Baltijas jūras krasti ieguva pašreizējās kontūras. 16.—17. gadsimta
Baltijas jūrā ar kuģiem no Ziemeļamerikas .migrēja gliemis Mya
arenaria, kopš kura izplatības pēdējo Baltijas jūras attīstības posmu
dēvē par Mias jūru.

Baltijas jūras evolūcija turpinās arī_ mūsdienas — mainās jūras
krasti, augu un dzīvnieku valsts, mainās vides apstākļi. Un aizvien

lielāka nozīme Baltijas jūras attīstībā ir cilvēka darbībai.

Vilnis Stelle

Cienījamie lasītāji! Kā redzat, daba dzīvo ne tikai četros gada-
laikos — tā pastāv nepārtrauktos ritmos un ciklos, kas izpaužas
visdažādākajās norisēs. Tas īpaši attiecas uz dzīviem organismiem,

katrs to ir novērojis savā apkārtnē. Tāpēc rakstiet mums par
stan vērojumiem! Nav izslēgts, ka jūs pamanāt ko tādu, kas citu,
arī zinātnieku acīm, ir paslīdējis garām. Un tas var būt ne tikai

■Ņteresanti, bet arī svarīgi. Mēs pie šiem dažāda līmeņa ritmiem un

cikliem domājam atgriezties arī turpmāk. Aplūkosim tos kopīgi!
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DABA SAVĀ

EKOLOĢISKAJĀ VIENOTĪBĀ

EKOLOĢISKAIS DOMĀŠANAS VEIDS

Tās vai citas zinātņu nozares pēkšņs izrāviens no strauji
kopējās attīstības tempa k|uvis par parastu 20. gadsimi;
otrās puses parādību. Kodolfizikas, kibernētikas, tad mc

lekulārās bioloģijas izrāviens
...

Taču ekoloģija, zināta

par dzīvo organismu attiecībām ar apkārtējo vidi, te ieņer,

īpašu vietu. Sī zinātne sāka veidoties pirms apmēram sim:

gadiem. Taču vēl pirms pāris desmitgadēm par to intere-

sējās tikai nedaudzi dabaszinātnieki. 70. gados stāvoklis
krasi mainījās. Tagad ekoloģiskos pētījumus veic ne tika:

biologi, bet arī fiziķi, ķīmiķi, kibernētiķi un daudzu citi

zinātņu pārstāvji. Ekoloģija aptvērusi praktiski visas cii'

vēktl darbības jomas. Ražošanā svarīgākā problēma i:

ekoloģiski pamatotas tehnoloģijas izstrādāšana. Pilset

celtniecībā līdztekus funkcionālajam un estētiskajam p

pektam izvirzās ekoloģiskais. Sabiedrības un apkārtējas
vides mijiedarbības problēma ieņem aizvien

vietu valstu iekšējā politikā un starptautiskajās attiecī-

bās. Mūsdienās par ekoloģiju interesējas visdažādākie sa-

biedrības slāņi, jo apkārtējās vides kvalitātes pasliktinā-
šanos izjūt katrs cilvēks. Taču viss iepriekš teiktais «eko-

loģiskā buma» specifiku raksturo tikai daļēji. Pēc daudz,

autoru domām, galvenais te ir jauna visas esības redzē-

juma, jauna domāšanas veida tapšana.
Kas tad raksturīgs šim jaunajam, ekoloģiskajam domā-

šanas veidam? Pirmkārt, tas ir priekšstats par cilvēku sa-

biedrību un dabu kā vienotu sistēmu. So divu komponent
ietekme ir abpusēja ne tikai tāpēc, ka cilvēka darbība

seko dabas atbildes reakcija. Ne mazāk nozīmīga ir &

ziņa, ka pats cilvēks ir dabas daļa un sabiedrība neva:



eksistēt ārpus dabas likumiem. Protams, ir specifiski sa-

biedrības attīstības likumi, taču tie neaizstāj dabas liku-

mus, tikai papildina tos. No šīs atziņas izriet, ka cilvēks

nevar pārveidot un vadīt dabu tā, kā viņš, piemēram, pār-
veido radiouztvērēju un vada automašīnu. Cilvēks prin-

cipā nevar būt šoferis pie dabas vadības «stūres». Viņu
drīzāk var pielīdzināt dabas milzu organisma smadzeņu
šūnai. Ne jau velti K. Markss rakstīja, ka daba ir cilvēces

neorganiskais ķermenis.
Otrkārt, runājot Tūra Heijerdāla vārdiem, cilvēce ir

ieraudzījusi, ka tā līdz šim uzvedusies kā nevīžīga saim-

niece, kas netīrumus saslauka zem paklāja. Piesārņojuma
problēma izskan gandrīz katrā darbā par apkārtējās vides

aizsardzību. «Vai nu mēs likvidēsim piesārņojumu, vai ari

tas likvidēs mūs pašus!» raksta I. Grigoresku. Vides pie-
sārņojuma, atkritumu uzkrāšanās problēma sekmējusi ļoti

svarīgas ekoloģiskas atziņas tapšanu. Tā ir atziņa, ka

biosfēra var normāli funkcionēt tikai tad, ja tajā notiek

biotiskais vielu riņķojums. Ja cilvēki ar savu darbību

traucē šo «dzīvības ratu», ieslēdz biotiskajā riņķojumā
kaitīgas vielas vai arī izmet ārējā vidē tādus ražojumus,
kas neieslēdzas šajā riņķojumā, tad tiek degradēta daba

un apdraudēta paša cilvēka eksistence.

Treškārt, ir zudusi ilūzija par dabas resursu praktisko
neizsmejamību. Vienkārši aprēķini parādījuši, ka, turpino-
ties pašreizējām tendencēm dabas resursu izmantošanā,
vairums no tiem izsīks jau pāris nākamo paaudžu laikā.
Šī atziņa kā starmetis izgaismo pašreizējās ražošanas

tehnoloģijas kliedzošo atpalicību no ekoloģiskajām pra-
sībām: tikai nepilni 3% izmantotās izejvielas tiek pār-
vērsti derīgā produkcijā, viss pārējais nonāk atkritumos.

Tagad cilvēces uzmanības centrā ir principiāli jaunas,
ekoloģiski pamatotas tehnoloģijas izveidošana. Otrs šīs

problēmas aspekts attiecas uz dabas atjaunojamo resursu

atražošanu, kad apkārtējā vide jāuzskata par ražošanas

procesa svarīgu komponentu. Kļūst aizvien skaidrāks, ka

dabas kapitālistiskās izlaupīšanas apstākļos izveidojusies
koncepcija par dabu kā sabiedriskās ražošanas ārējo fak-
toru nav savienojama ar cilvēces tālāku progresu.

Ceturtkārt, nemitīga saskare ar ekoloģiskajām problē-
mām noved pie šaurā prakticisma kraha. Izrādās, ka visas

vērtības, ko iegūstam no dabas, nav mērāmas tikai ar

Materiālajiem labumiem vien, ka dabas kvalitātes paslikti-
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nāšanos nevar attaisnot ar ražošanas vajadzībām. Cii-

vēkus nodarbina jautājums: kāda gan jēga būs augstajai!
ražošanas līmenim un rentabilitātei, ja šo lielisko eko-

nomisko rādītāju sasniegšanas gaitā apkārtējā vide kļūs
dzīvošanai nepiemērota? Secinājums ir šāds: nevis 1
vēks — ražošanai, bet gan ražošana — cilvēkam. Visi

cilvēkam, visu cilvēka labā — tāds ir mūsu partijas m

valdības darbības galvenais princips. Komunisma cēla-

jiem jābūt vispusīgi attīstītiem. Taču cilvēka personībai
attīstībai nepieciešami ne tikai veselīgi dzīves apstākļi m

atbilstoša audzināšana, bet arī daudzveidīga un estētiski

augstvērtīga apkārtējā vide. Mūsdienu zinātnes skatījumi
pat materiālo labklājību nav iespējams nodrošināt tikai

ar ekonomiskiem līdzekļiem. Te nozīme ir visam sociālo

faktoru kompleksam, kas ietver sevī arī cilvēka un dabas

attiecības.

Piektkārt, ekoloģiskajam domāšanas veidam ir rakstu-

rīga jauna pieeja prognozēšanai, vienai no svarīgākajām
zinātniskās vadīšanas funkcijām. Ekoloģiskās prognozē-
šanas objekti ir lielas un sarežģītas dabas sistēmas, kam

piemīt krietna inerce. Tāpēc cilvēka neracionālas darbības

sekas te izpaužas ar prāvu nokavēšanos. Bet, ja nega-

tīvie rezultāti jau saskatāmi, tad to likvidēšanai nepie-
ciešams daudz laika un materiālo resursu. Nereti dabai

nodarīto postu vairs nevar atlīdzināt (piemēram, ja bojš

ir gājusi kāda dzīvnieku vai augu suga). Tāpēc racionāli

dabas izmantošana nav iespējama bez zinātniskas progno-
zēšanas. Tad visi ekoloģiskie procesi jāaplūko to attīstība

no tuvākas un attālākas perspektīvas. Dažādu sabiedrij
bas procesu prognozēšanas galvenais uzdevums parasti
ir noskaidrot visizdevīgāko variantu iecerētā mērķa sa-

sniegšanai. Sociālistiskajā sistēmā šie procesi ir vadāmi

Tātad cilvēki var pieļaut vai nepieļaut prognožu īsteno-

šanos. Turpretī hidrometeorologi prognozē parādības, kur»

norise pagaidām ir neatkarīga no cilvēka vēlmēm. Ekolo-

ģiskās prognozēs jāievēro kā dabas pašattīstības tenden-

ces, tā arī cilvēka ietekme. Un tā nav vienkārša divu me-

todisko pieeju apvienošana, bet gan kvalitatīvi jauns d

ziens zinātniskajā prognozēšanā.
Tādas ir ekoloģiskā domāšanas veida svarīgākās īpa''

nības. Šāds domāšanas veids būtiski ietekmē visas sa-

biedriskās apziņas formas — zinātni, filozofiju, mākslu

morāli, tiesisko apziņu, pat reliģiju. Raksta sākumā jf
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runājām par mūsdienu zinātnes «ekoloģizēšanos», par to,

ka visdažādāko zinātņu nozaru pārstāvji pievēršas ekolo-

ģijas problēmām. Taču acīmredzot galvenais ir tas, ka

ekoloģiskais domāšanas veids sāk būtiski ietekmēt zināt-

nes paradigmas — valdošās zinātnisko koncepciju sistē-

mas. Piemēram, pēc klasiskās zinātnes uzskatiem, katrā

jautājumā ir tikai viena patiesība un katrā sistēmā var

būt tikai viens visoptimālākais stāvoklis, kuru noskaidrot

un palīdzēt praktiķiem sasniegt ir zinātnes uzdevums.

Turpretī ekoloģiskie pētījumi liecina, ka dabā nav tāda

viena visoptimālākā stāvokļa, bet gan vairāki — kā no

dabas attīstības, tā arī no cilvēka vajadzību apmierinā-
šanas viedokļa. Ekoloģiskajā prognozēšanā jāizvērtē da-

žādas līdzvērtīgas iespējas — vairākas nākotnes patiesī-
bas. Perspektīvā domāšana sāk meklēt arī tagadnes pa-

tiesības līdzvērtīgus variantus. Top kritiski pārvērtēta arī

vecu vecā doktrīna par optimālo stāvokli. Veidojas uz-

skats, ka daudz piemērotāka sabiedrības un dabas harmo-

nisku attiecību nodrošināšanai ir nevis optimālā stāvokļa,
bet gan optimālās dinamikas stratēģija.

Tas, ka cilvēks sāk sevi apzināties kā dabas daļu, ienes

būtiskas izmaiņas morālē un tiesiskajā apziņā. Līdzšinē-

jās morāles un tiesiskās normas regulēja galvenokārt at-

tiecības starp cilvēkiem. Daba te figurēja tikai kā valsts

vai pilsoņu nekustamais vai kustamais īpašums. Ekolo-

ģiskā domāšanas veida ietekmē aizvien kārdinālāk sāk

pārveidoties arī šīs normas.

Ekoloģiskais domāšanas veids, tāpat kā ikkatra nozīmīga
jauna parādība, veidojas ar grūtībām. Šīs grūtības iz-

paužas galvenokārt cīņā ar novecojušiem, taču ļoti pie-
rastiem uzskatiem, arī ar naivo un ērto pārliecību, ka «gan
jau viss izkārtosies». Cilvēces līdzšinējā pieredze liecina,
ka nekas pats no sevis neuzlabojas. Vajadzīga zinātniski

pareiza un saskaņota rīcība. Bet pirms šādas rīcības ne-

pieciešams izveidot saskaņotu domāšanu. Tāds ekoloģis-
kais domāšanas veids pašreiz top.

Arturs Mauriņš
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DABAS PAŠREGULĀCIJAS LIKUMS

TEORIJĀ UN PRAKSĒ

Katrs atsevišķs dzīvais organisms, kā zināms, ir mērķtiecīga pas-
regulējoša sistēma. Zinātnes jaunākās atziņas liecina, ka arī dziv:

organismu dažādie grupējumi dabā gan paši par sevi, gan kopā a:

apkārtējo vidi — populācijas, sugas, biocenozes, bioģeocenozes uti
līdz pat visai biosfērai — ir sarežģītas daudzpakāpju (hierarhistiskasļ
biokibernētiskas sistēmas, kuras nodrošina organismu optimālu sada-

lījumu un eksistenci uz mūsu planētas. Līdz ar to šīm tā sauktajān
bioloģiskajām makrosistēmām piemīt arī pārējās biokibernētisko sis-

tēmu galvenās īpašības — ne tikai pašorganizācija un pašatjauno-
šanās spējas, bet arī mērķtiecīga pašregulācija.

Regulācijas un pašregulācijas likumsakarības dzīvnieku populāļ
cijās tiek pētītas Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas insiij
tūta Ornitoloģijas laboratorijā.

īpatņu skaita dabiskā regulācija dzīvnieku populācijā (vienas su-ļ
gas vienā vietā dzīvojošu dzīvnieku kopās) dažādos apstākļos notidtļ
dažādi. Rajonos, kur nelabvēlīgu klimatisko un citu no populācijai!
blīvuma neatkarīgu apstākļu ietekmē sugas mirstība ir liela, īpatni
savairošanos visbiežāk ierobežo tieši šie ārējās vides faktori. Sādoiļ
apstākļos, piemēram, sugas izplatības areāla robežrajonos, dotās suga;l
īpatņu skaits un «bioloģiskais» blīvums ir neliels, tas ir, suga parasti
aizņem tikai nelielu daļu no tās teritorijas, kura citādi būtu piemē-
rota tās eksistencei. Tad faktiski sugas robežās nav nekādas kos-ļ
kurences, īpatņu skaitu regulē galvenokārt jau minētie ārējās videi
faktori. *

Citādi tas ir vietās, kur klimatiskie un citi ārējās vides apstākļi
ir labvēlīgi un neierobežo sugas vairošanos. Šādiem gadījumiem evo-

lūcijas gaitā ir izveidojušies efektīvi mehānismi īpatņu skaita regula
cijai populācijās atbilstoši vides bioloģiskajai ietilpībai, tāpēc to a

pilnām tiesībām var dēvēt par pašregulāciju. Sis process «tīrā veidā)

ir vislabāk izprotams, ja izsekojam dzimstības un mirstības līmeņi

izmaiņām labvēlīgos ārējās vides apstākjos jaunā vietā, piemēram
tur, kur aklimatizācija bijusi sekmīga.

Kamēr populācijas blīvums vēl ir ļoti zems, izdzīvošanas līmenis

ir ļoti augsts, taču dzimstiba tad parasti vēl ir pazemināta, jo naīļ
paspējusi izveidoties normāla, sugai specifiska populācijas struktūra.

Daži zinātnieki uzskata, ka šādos apstākļos ir apgrūtināta pretēji
dzimuma īpatņu sastapšanās, turklāt vairošanās procesā var iesaistī-

ties fizioloģiski un ģenētiski nepilnvērtīgi īpatņi v. tml.; ja populāci-
jas blīvums ir pārāk zems (zemāks par tā saukto nestabilā līdzsvari

stāvokli), populācija izmirst. Blīvumam palielinoties, pieaug arī vairo-

šanās intensitāte, un parasti tā sasniedz maksimumu vidējā jeb opfr
mālā blīvuma stāvoklī. Tad dzimstība stipri pārsniedz mirstību, p*
dzimušo un izdzīvojušo pēcnācēju skaits uz katru pieaugušo ijM
ir liels. Blīvumam vēl vairāk pieaugot, saasinās konkurence dažāds

sugai nepieciešamu resursu dēļ, un tas rada fizioloģiskas pārmainās
populācijas īpatņu organismos. Savukārt tādēļ vai nu samazinās
dzimstība, vai palielinās mirstība (nereti vienlaicīgi atbilstoši maina*

imigrējušo vai emigrējušo īpatņu skaits), kamēr šie abi procesi sav-

starpēji līdzsvarojas, proti, iestājas stabils līdzsvara stāvoklis, m

tiklīdz populācijas īpatņu skaits no tā novirzās, pašregulācijas r*ļ
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hānismu ietekmē atbilstoši mainās dzimstības un mirstības proporcijas,
lai zaudētais līdzsyars tiktu atjaunots. Tā kā dzimstības un mirstības

līmenis dažādu ārējās vides faktoru ietekmē pa gadiem svārstās, arī

populācijas īpatņu skaits dabā vairāk vai mazāk svārstās tuvu šim

līdzsvara stāvoklim, turklāt, jo lielāka kaut kāda iemesla dēj ir no-

virze no šī stāvokļa, jo lielāka ir populācijas pašregulācijas mehā-

nisma pretdarbība. Stabilos ārējās vides apstākļos šīs svārstības pa-

kāpeniski samazinās.

Daudzi pētnieki uzskata, ka šis «svārsta» jeb «bumeranga» efekts

bieži vien izraisa kultūraugu kaitēkļu masveida savairošanos nākama-

jos gados pēc īslaicīgiem panākumiem šo kaitēkļu apkarošanā, jo
pēc populācijas blīvuma samazināšanās vairošanās intensitāte stipri

pieaug. Ja paaugstināta mirstība saglabājas ilgstoši, piemēram, re-

gulāru medību vai zvejas dēļ un populācijas blīvums nav pārāk
zems, tad attiecīgi saglabājas arī paaugstināta dzīvnieku vairošanās

intensitāte. Tieši pateicoties šādai pašregulācijas mehānismu darbī-

bai, kuri paaugstinātas mirstības apstākļos populācijā nodrošina «pa-

pildu produkcijas ražošanu», tiecoties saglabāt tās īpatnu skaitu sta-

bilā līdzsvarā, mēs bieži vien varam zināmā mērā izmantot vērtīgu
dzīvnieku resursus, neapdraudot šo dzīvnieku populāciju un sugu
eksistenci.

Turklāt, pētot ekspluatējamās medību ūdensputnu populācijas,
iegūta vēl šāda ļoti svarīga atziņa: ja medības nenotiek, populācijā
rodas «lieki» īpatņi, kuri tik un tā aiziet bojā dažādu dabisku mirstī-

bas faktoru ietekmē. Tas nozīmē, ka ekspluatācija un dabiskie mirstī-

bas cēloni, vismaz pīļu populāciju blīvuma regulācijā, līdz noteiktai

robežai var viens otru aizvietot.

Praktiski visgrūtāk ir noteikt populācijas «bioloģisko» blīvumu un

līdz ar to pieļaujamās ekspluatācijas robežas, kuras dažādām dzīv-

nieku sugām dažādos apstākļos var būt ļoti atšķirīgas. Tomēr tas

ir ļoti svarīgi, jo populāciju pašregulēšanas spējas nav neierobežotas.

Ja populācijas blīvums pastiprinātas ekspluatācijas vai citu nelabvē-

līgu ārējās vides faktoru ietekmē ir pazeminājies zem vidējā («opti-
mālā»), tad, kā jau minēts, vairošanās intensitāte atkal samazinās.
Mirstība šādos apstākļos ekspluatācijas rezultātā un dabisko mirstības
faktoru ietekmē vairs savstarpēji nekompensējas, bet gan papildina
viena otru. Tāpēc blīvums vēl vairāk samazinās un var noslīdēt zem

nestabilā līdzsvara stāvokļa. Tā sekas ir populācijas izmiršana. Šis

kritiskais blīvums atkarībā no sugas bioloģiskajām īpatnībām dažā-
diem dzīvniekiem var būt visai atšķirīgs. Jo zemāks ir nestabilā līdz-

svara punkts, jo vieglāk populācijām un visai sugai paglābties no

pilnīgas iznīcināšanas.

Ļoti svarīgs faktors ir arī potenciālā vairošanās intensitāte, kura
katrai sugai ir stipri savādāka. No tās ir atkarīgs, cik ātri populā-
cija spej kompensēt zaudējumus. Dažu zīdītāju un lielo putnu sugu
īpatņiem ir tikai viens mazulis, turklāt ne katru gadu. Turpretī ku-

kaiņi un zivis parasti dēj simtiem un tūkstošiem oliņu. Jo vairāk
kādas sugas dzīvniekiem ir pēcnācēju, jo grūtāk šo dzīvnieku skaitu

samazināt līdz kritiskajam nestabilā līdzsvara līmenim. Cilvēka ne-

saudzīgi vajātas, līdz šim izzudušas galvenokārt tādas dzīvnieku su-

gas, kurām ir maza dabiskā mirstība un līdz ar to evolūcijas gaita
nostiprinājusies zema vairošanās intensitāte. Tie parasti bijuši lieli

dzīvnieki, kurus cilvēks spējis atrast un nomedīt arī vel tad, kad to

blīvums jau bija stipri samazinājies un tuvojās kritiskajam. Toties



vairums kultūraugu kaitēkju ir sīki dzīvnieki (kukaiņi, peles v. c),
kuriem vienmēr bijis daudz dabisko ienaidnieku un tāpēc izveidojušie!
spēja intensīvi vairoties.

Lai gan vairākas no aplūkotajām likumsakarībām atsevišķām dzīv-
nieku sugām jau sen bija atklātas, galvenokārt laboratorijas ap-
stākļos, tomēr dzīvnieku populācijas īpatņu skaita pašregulācijas
teorija kopumā ir samērā jauna un vēl nav iekarojusi vispārēju atzi-

nību. Daudzi jautājumi vēl ir neskaidri, tie jāprecizē un jāpārbauda
turpmākos pētījumos ar daždažādām dzīvnieku sugām atšķirīgos ap-
stākļos. Tomēr jau tagad var droši apgalvot, ka īpatņu skaita pašre-
gulācija atkarībā no populācijas blīvuma ir universāls dabas likums,
kura sīka izpēte var pavērt mums plašas iespējas dzīvnieku skaita

mērķtiecīgai regulēšanai, faunas resursu racionālai izmantošanai un

aizsardzībai. Piemēram, lai saglabātu vērtīgus dzīvniekus, kuri zaudē

dzīves vietas cilvēka saimnieciskās darbības dēļ, tiek organizēti lie-

gumi un rezervāti cerībā, ka dzīvnieki tajos stipri savairosies. Taču

tas nenotiek, jo populāciju pašregulācijas mehānismi ierobežo dzīv-

nieku skaitu atbilstoši vides bioloģiskajai ietilpībai! Tātad vienīga
iespēja ir mākslīgi palielināt aizsargāto teritoriju bioloģisko ietilpību.
Bet, lai to izdarītu, vispirms precīzi jānoskaidro, kādi apkārtējās vides

apstākļi un atribūti ir pieskaitāmi pie «pirmās nepieciešamības priekš-
metiem» katrai aizsargājamajai dzīvnieku sugai. Tādējādi jaunas
iespējas varētu pavērties arī dažu kaitēkļu skaita samazināšanā, tikai

jānoskaidro, ar kādiem šo dzīvnieku dzīvei nepieciešamiem apstākļiem,
neskaitot barību, visvieglāk varētu radīt neaizvietojamu deficītu, lai

samazinātu vides bioloģisko ietilpību.
Pašregulācijas teorija var pavērt arī principiāli jaunas iespējas

kultūraugu kaitēkļu apkarošanā. Gan ekspluatējot vērtīgus dzīvnie-

kus, gan apkarojot kaitēkļus ar līdzšinējām metodēm, mēs pazemi-
nām populāciju blīvumu, t. i., darām tieši to, pret ko evolūcija ir

izstrādājusi un gadu miljonos noslīpējusi savus pretlīdzekļus. Rezul-

tātā mēs arī parasti panākam vienu un to pašu, proti, pastiprinātu
dzīvnieku vairošanos. Kaitēkļu apkarošanā tas nozīmē, ka nepiecie-
šams atkal un atkal atkārtot apkarošanas pasākumus un, ja lieto

ķīmiskos līdzekļus, pastiprināti piesārņot apkārtējo vidi ar kaitīgām
vielām. Bet kā būtu, ja mēģinātu «piemānīt» populāciju? Proti, ja

mēģinātu imitēt un apsargājamās kultūraugu platībās «izvietot» tādus

kaitēkļu sugai specifiskus signālus, kuri liecinātu par šķietamu pār-
apdzīvotību? Domājams, ka daudzām kaitīgo kukaiņu sugām pat
šādiem signāliem kalpo ķīmiskās vielas (metabolisma produkti), ku-

rām savas «dabiskās» izcelšanās dēļ nevajadzētu piesārņot apkārtējo
vidi.

Ja turpmākos pētījumos ar dažādu sugu dzīvniekiem tiešām ap-

stiprināsies, ka ekspluatācija (vai apkarošana) un dabiskā mirstība

zināmā mērā vienmēr var viena otru aizvietot, tad var nākties pašos
pamatos revidēt līdzšinējos principus vērtīgo dzīvnieku ekspluatā-
cijā un kultūraugu kaitēkļu apkarošanā.

Harijs Mihelsons
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DABA SAVĀ

KONTAKTĀ AR CILVĒKU

Mēs iedarbojamies uz dabu

MĒS UN PIEPILSĒTAS ZAĻAIS MEŽS

Cik atšķirīgi ir cilvēku priekšstati par pilsētas zaļo
zonu: daži ar to saprot tuvākos zināmos zaļumus, citi —

visus pilsētas zaļumus kopumā, vēl citi — mežus ārpus

pilsētas robežām un pat visai plašā ārpilsētā. Bet patiesībā
pilsētas zaļā zona ir pilnīgi noteikts jēdziens, un ar to

jāsaprot valsts mežu masīvi, kas atrodas ap pilsētu ārpus
tās administratīvajām robežām. Jau agrāk pilsētu zaļo
zonu izdalīšanu un to apmērus reglamentēja speciāli no-

teikumi un normas, bet kopš 1979. gada 1. janvāra to

nosaka Valsts standarts 17.5.3.01.-78. Zaļās zonas ir pir-
mās kategorijas meži, un tātad tie ir ari atsevišķas saim-

nieciskas vienības.

Pašreiz Padomju Savienībā zaļo zonu meži aizņem 16,6

milj. ha, tajā skaitā Latvijā 230,8 tūkst, ha jeb 8% no

mežu kopplatības.
Kāds ir šo mežu izdalīšanas un saglabāšanas mērķis?

Kam tie kalpo šodien un kam kalpos rīt? Vai zaļo zonu

izdalīšana vien jau garantē, ka tās sniegs cilvēkam gai-
dīto?

Mēs zinām, ka pilsētas ir cilvēka fantāzijas, prāta un

roku veidojums. Bet pilsētas — tā ir arī dzīves vide arvien

lielākam iedzīvotāju skaitam. Tā, Latvijā pilsētu iedzīvo-

tāju īpatsvars jau sasniedzis 68%. Un pilsētās ir īpaša
vide. Pilsētā ir augstāka gaisa vidējā temperatūra, ze-

māks gaisa relatīvais mitrums, lielāks nokrišņu daudzums

sakarā
ar putekļu un citu cieto daļiņu augstāku koncen-

trāciju pilsētas gaisā. Taču laikam visspilgtākā pazīme,
par ko ikkatrs varam pārliecināties, ir pastiprināta siltuma

akumulācija pilsētās. Te uzkrājas gan Saules siltuma
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enerģija, ko veicina dažādas lielas virsmas (ēku sienas

un jumti, transportlīdzekļu korpusi, ietves, ielas, lau-

kumi v. c), gan arī tehnikas un cilvēku radītā siltuma

enerģija. Virs pilsētām veidojas silta gaisa kupoli vai

«siltuma cepures», kuras var atrasties krietni augstu, pie.
mēram, Maskavā 200—400 m augstumā. «Siltuma cepu-
res» ir sevišķi izteiktas un stabilas vasarā un ziemā. Tās

sāk kustēties, ja vēja ātrums sasniedz 4—6 m/s, bet tās

pilnīgi noārda tikai stiprāks vējš — 7—9 m/s. Zem «sil-

tuma cepures» uzkrājas pilsētas atmosfēras piesārņo-
jums — putekļi, tvaiki, dūmgāzes v. c, tāpēc no tālienes

virs pilsētām nereti redzama izteikta dūmaka. Noārdoties

«siltuma cepurei», zem tās uzkrājušos piesārņojumu pār-
nes vējš. Sis process īpaši vēl nav pētīts, taču ir pamats
domāt, ka piesārņojuma lielākā daļa nosēžas un uzkrājas
ārpilsētai tuvā teritorijā, tātad arī mežos.

Pilsētu varam uzskatīt par vienotu, cilvēka radītu eko-

sistēmu, ko raksturo noteiktas iekšējās un ārējās mijiedar-
bības. Un šīs ārējās ietekmes sevišķi cieši saista pilsētt
ar tās tuvējo apkārtni, kurā ietilpst arī zaļā zona. Zaļc

zonu meži būtībā nodrošina pilsētām savdabīgu atslodzi,

proti, mazina un uztver pilsētu negatīvo ietekmi un sa-

glabā dabas vidi cilvēka vajadzībām. Citiem vārdiem sa-

kot, zaļo zonu meži pilda vairākas funkcijas ...

Nereti par vienu no galvenajām zaļo zonu mežu funk-

cijām uzskata pilsētas klimata regulēšanu. Kā jau redzē-

jām, šī funkcija var izpausties galvenokārt tad, kad tiek

noārdīta «siltuma cepure» un vēji no tuvākās un tālākās

apkārtnes pilsētā ienes svaigu gaisu. Tādējādi piepilsētas
mežus var uzskatīt par tīra gaisa rezervuāru. Taču pašreiz
vēl ir pārāk maz konkrētu faktu, lai pareizi novērtētu tu-

vējo mežu nozīmi pilsētas klimata regulēšanā. Atsevišķos

pilsētu problēmām veltītos darbos ir pat ziņas par lokā-

liem vējiem, kuru rašanos saista ar gaisa spiediena star-

pību starp pilsētu un tās apkārtni.
Daudz noteiktāka ir zaļo zonu mežu sanitāri higiēnisti

funkcija, kas būtībā ietver meža galveno uzdevumu — H

cilvēkam tīru, veselīgu gaisu. To parasti raksturo ar dažā;
diem rādītājiem un skaitļiem. Dažus no tiem minēsim afl

mēs.

Pirmkārt, meža gaisā ir maz patogēno baktēriju (vi*

maz 70 reizes mazāk nekā pilsētas gaisā), bet daudz fiton-

cīdu. Piemēram, ir aprēķināts, ka 1 ha lapu koku nteza
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vienā vasarā dod 2 kg, bet skuju koku meža — 5 kg fiton-

cidu. Visražīgākie ir kadiķi — 1 ha liela audze vasarā

izdala 30 kg fitoncīdu.

Otrkārt, meža galvenais uzdevums ir nodrošināt cil-

vēka elpošanai nepieciešamā skābekļa ražošanu. Bez šau-

bām, te pamatoti rodas jautājums, cik liela meža pla-
tība cilvēkam ir vitāli nepieciešama. Literatūrā par šo

jautājumu pašreiz atrodami atšķirīgi dati. Piemēram, ir

visai optimistiskas ziņas, ka vienam cilvēkam diennaktī

nepieciešamo skābekļa daudzumu spēj saražot viens koks.

Citur min četrus kokus. Taču ir arī dati, kas saskan ar

plānoto zaļo zonu normatīviem, proti, vienam cilvēkam

gadā nepieciešamo skābekli spēj saražot 0,1 —0,3 ha meža.

Bet meža skābeklim vēl ir arī sava īpaša vērtība — tas ir

jonizēts. Mežā gaisa jonizācijas pakāpe ir 2—3 reizes

augstāka salīdzinājumā ar jūras gaisu un s—lo5—10 reizes

augstāka salīdzinājumā ar pilsētu. Turklāt, runājot par
mežu, un it īpaši par zaļo zonu mežu, sanitāri higiēnisko

nozīmi, parasti atzīmē meža izcilo spēju filtrēt gaisu un

uztvert piesārņojumu, respektīvi, spēju attīrīt piesārņoto
gaisu. Tā, daudzkārt min faktu, ka 1 ha meža caur lapotni
gada laikā spēj izfiltrēt vidēji 50—70 t putekļu.

Tomēr būsim uzmanīgi, vērojot un lietojot minētos (un
neminētos) skaitļus, kā arī uz to pamata izdarot kādus

praktiskus secinājumus, it sevišķi attiecībā uz zaļajām
zonām! Kāpēc? Tāpēc, ka nereti, priecājoties par visu

labo, ko cilvēkam var dot un dod mežs, tiek piemirsts,
ka cilvēka darbība jau ir mežu būtiski ietekmējusi un vis-

vairāk — tieši pilsētu tuvumā. Turklāt šī ietekme ir lie-

lākoties negatīva nekā pozitīva un tā mazina meža spēju
pildīt sanitāri higiēnisko funkciju. Tā, gaisa piesārņojuma
ietekme desmitkārt samazinās koku fotosintēzes enerģija.
Tātad cilvēkam vajadzīgā skābekļa daudzuma ražošanai

nepieciešams nevis viens vai četri koki, bet gan desmit vai

četrdesmit. Tāpat, runājot par mežu kā gaisa attīrītāju,

yēlj)ārak reti piemin neapstrīdamo faktu, ka meža spējas
sa jā ziņā nav bezgalīgas. Par to liecina bojātās mežau-

dzes daudzu pilsētu un it īpaši rūpniecības centru tuvumā.

Bet kādā piesārņojuma līmenī un kā sākas atsevišķu
koku un veselu mežaudžu degradācija un bojā eja? Kā to

paredzēt un novērst? Tie laikam ir visbūtiskākie zajo zonu

"ježu apsaimniekošanas jautājumi. Cehoslovakijā ir kon-

statēts, ka koku augšanu negatīvi ietekmē nelielas SO2
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devas (0,01 mg/m 3), bet koku masveida atmiršana sāksi

ja S02 koncentrācija sasniedz 0,06 mg/m3
.

Mežaudzi

piesārņojuma ietekmē parasti iznīkst lēnām, it kā nerej
nāmi, pakāpeniski uzkrājoties dažādām pārmaiņām, ļj
pēc arī cilvēks pagūst pie tām pierast un nepievērš uzns

nību pat jau gluži viegli uztveramiem mežaudžu bojā;,
miem un tāpēc tos pareizi nenovērtē.

Treškārt, vēl noteiktāka un saprotamāka ir nākas

zaļo zonu mežu funkcija, proti, atpūtas funkcija. Patiesā:

piepilsētas mežs patīkami kontrastē ar pilsētas monote

steidzīgo un trokšņaino vidi, un mūsdienu cilvēks arvie

vairāk iemācās novērtēt mežu kā atpūtas vidi. Tas ar sa

vām krāsām, skaņām, dzīvību un daudzveidību, ar ves

līgo gaisu ļoti labvēlīgi iedarbojas uz cilvēku, mazi

nogurumu, aktivizē radošam darbam. Piepilsētas meži:

iemīļota pastaigu, pikniku, izbraukumu, sēņošanas unog?

šanas vieta. Tā, 1978. gada vasarā 15% aptaujāto rid;

nieku iepriekšējās nedēļas nogalē apmeklējuši piepilsēta:
mežus. Tur iekārtots arī vairums atpūtas bāžu, un ti

aizņem lielu teritoriju.
Ir mēģinājumi novērtēt to patiesībā nenovērtējamo,'

cilvēkam dod atpūta mežā. Piemēram, VFR ir aprēķināt
ka pastaiga mežā cilvēkam dod 2 markas lielu ekonc-

miju, bet ienākumi, ko iegūst no 1 ha atpūtai izmanto

jamā meža, sasniedz 2000 marku gadā. Šis aprēķins U

stās uz pieņēmumu, ka cilvēks, kas regulāri atpūšas meži

mazāk slimo un ražīgāk strādā. Līdz ar to mazāki ir īzdt

vumi par ārsta apmeklēšanu un zālēm, bet relatīvi lielāt

ieguvums no padarītā darba. Sis aprēķinātais netiešai:

ienākums ir 20 reizes lielāks par meža saimniecisko vtf

tību. Japānā atpūtas meži tiek vērtēti 50 reizes augsta
nekā saimnieciskie meži.

Taču, runājot par atpūtu mežā, šodien vairs nedrīkstas

neredzēt tās pretrunīgumu. Proti, vienlaikus ar meža JJ
zitīvo ietekmi uz cilvēku vērojams pretējs process -*J
vēka negatīvā ietekme uz mežu. Vai tad agrāk tā nebiji

Protams, bija, tikai daudz mazākos apmēros un tāpēc tas

nepievērsa uzmanību. Patiesībā katrs cilvēks, atrodoft

un darbojoties mežā, atstāj pēdas. Turklāt jāpiebilst,
dažādu tipu mežu jutīgums pret cilvēka iedarbību ir i

šķirīgs. Mūsu apstākļos visjutīgākie ir priežu meži, I

tieši tie apjož mūsu republikas lielākās pilsētas. Tagfc

mežā atpūšas nesalīdzināmi vairāk cilvēku nekā agri*
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1. att. Triju pilsētu A,

B, C zaļās zonas ar

atšķirīgu mežu masīvu

lielumu, savādāku

konfigurāciju un izvie-

tojumu. Kurš variants

labāks?

tāpēc arī ātrāk rodas meža vides bojājumi un straujāk
palielinās bojāto mežu kopplatība.

Kāds izskatās'bojāts mežs? Tajā parasti nav zaļās, dzī-

vas meža zemsegas vai arī tā saglabājusies tikai plan-
kumu veidā, tāpēc zemes virskārtā dominē brūnās meža

nobiras. Ir daudz taku un blīvi nostaigātu laukumiņu, vie-
tumis saārdīta augsnes sega un redzamas erozijas pēdas.
Sados mežos ir daudz bojātu koku, bet nav paaugas
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tātad mežs dabiski neatjaunojas. Tas nozīmē, ka šo mež.

nākotne ir apdraudēta.

Visbeidzot, zajo zonu mežiem nereti piedēvē arī tiešc

aizsargfunkciju. Tas nozīmē, ka tie sargā tālāko apkārtni
no pilsētas ietekmes un vienlaicīgi arī pašu pilsētu, tu

tverot tās radīto piesārņojumu, slāpējot troksni utt. Xi
jau iepriekš atzīmēts, pildot šo funkciju, pats mežs cieš.

un pakāpeniski tā stāvoklis pasliktinās. Tāpēc pastipn
nāti jārūpējas par zaļo zonu mežu noturības paaugstini
šanu un bojāto mežu atveseļošanu ...

No iepriekš teiktā var rasties priekšstats par ideālu pi:

sētu, ko apjož nepārtraukts zaļš mežu gredzens. Patie

sībā zaļo zonu veido dažāda lieluma atsevišķi, izolēti meži

masīvi, kuru izvietojumu un konfigurāciju nosaka pilni'
noteikti vēsturiskie apstākļi. Nelielu priekšstatu par pi
sētu zaļo zonu iespējamām atšķirībām sniedz 1. attēls.J»

domā, ka katrā no minētajām zaļajām zonām mežu fe

kcijas izpaudīsies savādāk, turklāt katrā pilsētā atšķirīg:
būs arī mežu īstā nozīme.

Pašreiz Padomju Savienībā pilsētu zaļo zonu platn.
nosaka pēc zonālajiem dabas apstākļiem un pēc iedzīve

tāju skaita pilsētā. Tātad pašreiz vēl netiek ievērots mei-

izvietojums ap pilsētām, kas var gan paaugstināt, ga:

pazemināt zaļo zonu efektivitāti. Mūsu apstākļiem piemē-
rotās normas ir, lūk, šādas (1. tab.).

1. tabula

Zaļo zonu normatīvi vidēji
mežainos rajonos (virs 25%)
Valsts standarts 77.5.3.01-78

Latvijā zaļās zonas ir izveidotas ap visam pilsētām m

pilsētciematiem (2, att.). Taču pašreiz dažas no tām nfr

Pilsētām ar

iedzīvotāju
skaitu, tūkst,

cilv.

Zaļo zonu norma,
na

1000 cilv. ļ ļ ci; v

500—1000

250— 500

100— 250

50— 100

12— 50

Līdz 12

200

165

125

105

70

55

0,20

0,17

0,13
0,11*
0,07
0,06
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2. att. Latvijas PSR pilsētu un pilsētciematu zaļās zonas:

!— galvaspilsēta Rīga; 2 — republikas pakļautības pilsētas;
3 — rajonu centri; 4 — pārējās pilsētas un pilsētciemati. Za-

ļās zonas platība: 5 — virs normas; 6 — normas robežās;
7 — zem normas.

atbilst normatīviem. Sevišķas bažas rada meža platību de-

ficīts republikas lielāko un strauji augošo pilsētu — Rīgas,

Daugavpils, Ventspils un Liepājas — zaļajās zonās. Bet

nākotnē šis deficīts kļūs vēl lielāks un tā sekas — vēl

jūtamākas. Un tas rada vēl vienu pilsētu zaļo zonu aizsar-

dzības uzdevumu: to platību normalizāciju un rezervē-

šanu nākotnes vajadzībām.

Aija Melluma

DABA EKONOMISTA SKATĪJUMĀ

Vērtējot cilvēka un dabas attiecības, jāievēro iedzīvo-

tāju skaita un tātad arī uzturlīdzekļu patēriņa pieaugums,
vēl ne visai sen mūsu galvenās pārtikas patēriņa vaja-
dzības sedza tieši daba — meži, tīrumi, ezeri, upes, jūras.
Mūs gandrīz pilnīgi apmierināja ekstensīvā lauksaimnie-
cība.

Jau 70. gadu sākumā kļuva pilnīgi skaidrs, ka ar tra-

dicionālajām ražošanas metodēm pieaugošo pārtikas pro-
duktu patēriņu pilnībā apmierināt nevarēs. Bija jāmeklē
cits ceļš — jāindustrializē visas lopkopības nozares, vien-
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laicīgi specializējot saimniecības atsevišķu produkcija;
veidu ražošanā. Pašreiz republikas saimniecībās ir 17i

piena ražošanas un 20 cūku nobarošanas kompleksi. Uz.

celtas vairākas olu un putnu gaļas ražošanas fabrikas
Visi šie uzņēmumi šobrīd saražo 17,9% piena, 11,6% cūk-

gaļas un gandrīz 100% olu no visa ražošanas apjoma ko!

hozos un padomju saimniecībās. Tipveida fermu un lieL

kompleksu celtniecība, esošo fermu ekspluatācija m

jaunu kompleksu celtniecība ir radījusi tādas problēmai
kādas agrāk nepazinām, — dzeramā ūdens trūkumi

ūdeņu piesārņošanu un vides mikroklimata pārmaiņas.
Republikā darbojošies lopkopības kompleksi gadā pa-

tērē vairāk nekā 2,7 milj. m 3 dzeramā ūdens, tas ir tīk-

pat, cik nepieciešams pilsētai ar 35 tūkst, iedzīvotāju.
Turklāt, jo lielāks ir lopkopības komplekss, jo vairāk ūdens

nepieciešams viena un tā paša produkcijas daudzumafi

žošanai. Tā, ūdens patēriņš 1 c piena ražošanai fermā a:

200 govīm ir 0,7 m
3,

ar 600 govīm — jau 1,1 m
3,

bet kora-

pleksā, kurā ir 1200 govis, — 1,5 m 3 ūdens, t. i., divrei:

vairāk nekā fermās ar 200 govīm.
Varētu likties, ka satraukums ir nevietā, jo ūdens mūsu

rīcībā tomēr ir daudz. Republikā ir 1500 upju, turklāt

1,6% teritorijas aizņem ezeri. Lauksaimniecība no kopējām
ūdens bagātībām izmanto tikai 12%, toties citas ražošanas

nozares — ap 65% un komunālā saimniecība — 11$
Lauksaimniecība nedaudz mazāk par pusi no visa ūdens

patēriņa sedz tieši ar virszemes ūdeņiem. Tomēr biologi

paredz, ka jau 20. gadsimta beigās cilvēcei būs jārēķinās
ar akūtu ūdens deficītu gan daudzuma, gan kvalitātes

ziņā. Tieši ūdens kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no mums

pašiem. Turklāt vistuvākajā nākotnē jārēķinās, ka lopko-
pības produkcijas ražošanas koncentrāciju ierobežos tāds

faktors kā kvalitatīva ūdens trūkums.

Bet upes un ezeri itin bieži tiek piesārņoti ne-

nokārtotās kūtsmēslu izvākšanas un vircas savākšanas

dēļ, galvenokārt lielfermās un lopkopības kompleksos
Daba ar ūdenstilpju pašattīrīšanos pati vairs galā ne-

tiek — tai jāpalīdz. Un palīdzēt varam, saprātīgi saimnie-

kojot, izmantojot zinātnes ieteikumus un uzstādot ūdens

attīrīšanas iekārtas.

Turklāt ap lopkopības kompleksiem parasti augsne
tiek

pārsātināta ar pārbagātu organiskā mēslojuma devu, kom-

pleksam tuvākajos tīrumos ik gadus iestrādājot pār»
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daudz mēslojuma, bet attālākajiem tīrumiem savukārt

mēslojuma pietrūkst. Mēslu izvešana visos kompleksos un

lielfermās kļūst par problēmu, kuru retas saimniecības

spēj atrisināt.

Mēslu izvākšanu no lopkopības kompleksiem un iestrā-

dāšanu augsnē atvieglo kūtsmēslu frakcionēšana ar bio-

lermisko apstrādi. Tas stipri samazina transportdarbu

apjomu. Piemēram, cūkkopības kompleksā «Lukna» cūku

mēsli tiek frakcionēti un to transportēšana līdz 3 km

attālumā izmaksā cietajai frakcijai — 1,9 tūkst, rbļ.,

šķidrajai — 11,4 tūkst. rbļ. Pavisam tas izmaksā 13,3
tūkst. rbļ. jeb 9,7 reizes lētāk, nekā mēslus kompostē-
jot ar kūdru. Bez tam jāievēro, ka kūdras krājumi mūsu

republikā ir visai ierobežoti.

Tomēr biotermiskā apstrāde ir saistīta ar lie-

liem kapitālieguldījumiem un ar importētu iekārtu iegādi,
tāpēc ne visām saimniecībām tā ir pieejama.

Taču ne mazāku ļaunumu nodara minerālmēslojuma
izsēšana agri pavasarī uz sniega, it sevišķi paugurainā
reljefā. Pirmkārt, apmēram 60% izsētā mēslojuma aizplūst
ar palu ūdeņiem, otrkārt, bagātīgais minerālmēslojums
veicina ūdenstilpju — ezeru un upju — paātrinātu aiz-

augšanu un izsīkšanu.

Kā redzam, saimnieciskās darbības nepilnību dēļ ir

sasniegta tā robežsituācija, ka vairākas ūdenstilpes vairs

nespēj bioloģiski pašattīrīties. Taču to novērst ir mūsu

spēkos.
Nedrīkst apiet arī veselīga mikroklimata uzturēšanu

lopkopības kompleksu apkaimē. Tāpēc acīmredzot vairāk
jādomā par to, kā pareizāk izvēlēties vietu jaunceļama-
jiem kompleksiem. Daudzi ekonomiskie apsvērumi prasa
tos pārāk neattālināt no apdzīvojamām vietām un saimnie-
niecību centriem. Taču tie nedrīkst būt arī tik tuvu, ka pa-
sliktinātu gaisu attiecīgajā apdzīvotajā vidē. Piemēram,
"* jāatzīmē, ka cūku nobarošanas komplekss «Acone» Ul-
brokā pie Rīgas, kur vienlaikus nobaro 21,6 tūkst, cūku,
tojā gaisu Rīgas piepilsētas un bieži vien arī Mežciema
un Purvciema iedzīvotājiem.

Bez šaubām
— protam celt arī savādāk. Pareizi izvē-

la šķiet Rīgas rajona kolhoza «Ādaži» kompleksa «Bril-

janti» būvvieta. Šajā 800 slaucamo govju novietnē arī

kūtsmēslu problēmas tiek risinātas perspektīvi. Jau
kajos gados te tiks ieviesta kūtsmēslu frakcionēšana bio-
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termiskās apstrādes laikā. Pašlaik te darbojas divas vir-

cas nosēdakas un 24 tūkst, t liela mēslu krātuve. Virc;;

nosūknē cisternā un ik nedēļas ar traktoru izved uz

lauka, bet kūtsmēslu krātuvi iztukšo 5—6 reizes gadi
Līdzīgi rīkojas arī Ogres padomju saimniecības cūkkopi-
bas kompleksā. Jāsaka, ka šāda tehnoloģija pašlaik ii

viena no progresīvākajām republikā.
Šodien, organizējot ražošanu, nevar nedomāt par rl

dienas dabu. Tas atmaksājas.

Īrija Vītola

TOP SKAISTI JAUNO JŪRU KRASTI

Rīgas un Pļaviņu jūras izveidojušās, applūdinot Dau-

gavas ieleju un tās terases. Tāpēc šo jūru kontūras no

putna lidojuma atgādina milzu ozolu, kura zarus veido

applūdināto Daugavas pieteku ielejas un gravas. Pļaviņt
jūra, kas stiepjas 60 km garumā un aizņem 42 km2

,
dzi-

ļākajās vietās ir 30—40 m dziļa. Rīgas jūra stiepjas ap-

mēram 30 km garumā, aizņem apmēram 28 km 2
un tii

maksimālais dziļums — 12—15 m. Salīdzinājumā ar Vol-

gas, Dņepras un citu upju lielajām jūrām PSRS līdze-

numos Rīgas un Pļaviņu akvatorijas ir nelielas, tomēr ari

tajās notiek tas pats, kas lielajās ūdenskrātuvēs.

Pēc projektētā līmeņa sasniegšanas (Pļaviņu jūrā -

1967. g., Rīgas jūrā — 1976. g.), kad izveidojās plaša
ūdens virsa, viļņu triecieni sāka strauji noārdīt sākotnējo
krasta līniju un tā sāka atkāpties. Veidojās stāvkrasti,

mainījās krasta līnijas konfigurācija, gāja bojā agrā»

lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Lai turpmāk šādos

gadījumos noteiktu iespējamos dabas spēku darbības ap;
mērus tuvākajos 10—20 gados un arī tālākā perspektīvā
pēc 50—100 gadiem, projektējot ūdenskrātuves, vienlaikus
tiek veikti speciāli pētījumi un aprēķini, bet pēc līmei) 3

pacelšanas — regulāri sekots, kā veidojas krasti. Pēc

ūdenskrātuves izveidošanas 5—6 gadus novērojumus p*

rasti veic hidroprojektētāji, pēc tam — vietējā hidrorne-

teoroloģiskā dienesta darbinieki — Pļaviņu ezera stacija
Stučkā. Bet kopš 1975. gada krastu veidošanās pētījumiem
pievērsusies arī LVU Ģeogrāfijas fakultātes fiziskās

grāfijas katedra.
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Tagad jau varam diezgan droši runāt par to, cik sta-

bili un skaisti veidojas mūsu jauno jūru krasti, kaut gan

šo procesu ietekmē daudzi gan aktīvi (vēju radīto viļņu

abrāzija, straumes, līmeņa svārstības), gan pasīvi (sā-

kotnējais krastu augstums, konfigurācija) faktori.

Visstraujāk krasti veidojas pirmajos 3—5 gados, kad

atsevišķos posmos tie atkāpjas par s—B5 —8 m, retāk par

10—15 m gadā. Tas tāpēc, ka vietās, kur ir liels dziļums

un augstas kraujas, vēl nav izveidojusies plašāka plud-
male, kas mazinātu viļņu trieciena spēku pret krastu. Viss

noārdītais materiāls vispirms tiek ieskalots dziļumā, izvei-

dojas zemūdens nogāze un tikai tad, kad pakāpeniski ra-

dusies 10—15 m plata pludmale, kuru klāj laukakmeņu
un rupju oļu kārta, viļņu iedarbības spēks jūtami apsīkst
un krasts atkāpjas arvien mazāk.

Bet visstraujākā krastu abrāzija vērojama tajos pos-

mos, kuri vērsti pret valdošajiem vējiem, un tieši tad, kad

ūdenskrātuves brīvas no ledus. Krasti visstraujāk atkāp-

jas tur, kur kraujas veido irdeni, viegli izskalojami ieži

(smiltis, aleirīti, morēnas smilšmāls).
Krastu veidošanās mākslīgajās jūrās tāpat lielā mērā ir

atkarīga no ūdenslīmeņa svārstībām, kas Pļaviņu jūrā
gada laikā sasniedz pat 5 m, bet diennaktī 0,5—2 m. Tā

rezultātā mainās gruntsūdens līmenis, kas krastos, kur

mijas ūdeni caurlaidīgi un necaurlaidīgi ieži, veicina no-

slīdeņu rašanos.

Tā kā Pļaviņu un Rīgas ūdenskrātuves stiepjas aptu-
veni ziemeļrieturnu-dienvidrietumu virzienā, kreisais krasts

tām intensīvāk tiek noārdīts pavasaros, bet labais rudeņos.
Bet tur, kur applūdinātās Daugavas ielejas krastu

kraujas veido cietie dolomīti, krasti tikpat kā nemaz ne-

atkāpjas. Tā kā abas jūras ir nelielas, vējš nevar «ieskrie-
ties» un līdz ar to viļņu enerģija nav pietiekama, lai no-

ārdītu dolomītus. Tikai vietumis Pļaviņu jūrā kraujās do-

lomīta sienas ir nobrukušas.

Atkarībā no applūdinātās ielejas ģeoloģiskās uzbūves
un krastu veidošanās ilguma katrā jūrā ģeoloģiskie pro-
cesi notiek atšķirīgi. Pašreiz krasti intensīvi izskalojas
Pļaviņu jūrā aptuveni 16% (galvenokārt ezerveidīgajā
Paplašinājumā 2—4 km augšpus Stučkas), bet Rīgas
jūrā

— 430/Q ( s tarp Daugmali un Nāves salu) no to kop-
garuma.
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1. att. Daugavas ūdenskrātuvju krastu veidi

PJaviņu jūras krasti aptuveni 39 km kopgarumā p

skaitāmi pie relatīvi stabiliem, jo tos veido dolomīti. Tur-

pretī Rīgas ūdenskrātuvē šādu stabilu krastu ir tik*

2,5%. Tāpēc šo krastu tuvumā jābūt ļoti uzmanīgiem,ju
dolomīti ir stipri saplaisājuši, nereti veido pārkares un at-

sevišķi bluķi var viegli atdalīties. Šīs kraujas virs līmens

paceļas tikai 2—B m augstumā un gandrīz vertikāli tur-

pinās zem ūdens līmeņa Pļaviņu jūrā 10—30 m un Rīga!

jūrā 6—15 m dziļumā.
Pļaviņu jūrai (mazāk Rīgas jūrai) lielākoties ir 'J

sauktie neitrālie krasti. Tie ir raksturīgi dažādas forma1
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un garuma līčiem, kuri ir pasargāti no tiešas viļņu iedarbī-

bas. Ari krastu atkāpšanās tur nav raksturīga.
Lielus posmus veido stabilie zemie krasti, kas radušies,

applūdinot samērā līdzenās Daugavas terases. Ja

terašu sākotnējais slīpums nav bijis lielāks par 2—9°, tad

abrāzijas kraujas neveidojas un viļņi izplūst līdzenā smil-

šainā vai šķembainā pludmalē. Tad līdz pat pašam kras-

tam var pienākt pļavas vai ganības (piemēram, randu

pļavas Vidzemes jūrmalā starp Ainažiem un Salacgrīvu).

Pļaviņu jūrā ir līdz 18%, bet Rīgas jūrā — līdz 21%
šādu krastu (1. att.).

Cik tālu ir atkāpušies abu jūru krasti un kādas ir pro-

gnozes? Pļaviņu jūrā vietās, kur krasti veidojušies kvar-

tāra iežos (morēnas smilšmāls, smilts v. c), tie atkāpu-
šies vidēji par 10—20 m, bet atsevišķos ragos — pat par
25—35 m. Savukārt Rīgas jūrā visstraujāk krasti noār-

dās Daugmales—Nāves salas posmā, kur kopš 1976. gada
tie atkāpušies par 20—25 m. Kopš 1977.—1978. gada Pļa-
viņu jūrā atkāpšanās intensitāte stipri samazinājusies, jo
ir izveidojusies 15—20 m plata smilšu, oļu un laukakmeņu
pludmale, kas jūtami slāpē viļņu iedarbību.

Tomēr samērā lielās gada un arī diennakts ūdens

līmeņa svārstības nesekmē tā sauktā līdzsvara profila ra-

šanos un līdz ar to — abrāzijas izbeigšanos. Jo, līmenim

krasi pazeminoties, viļņošanās iedarbībā liela daļa zem-

ūdens nogāžu smilts materiāla tiek ieskalota dziļāk un

nonāk jūras dibenā. Tāpēc var domāt, ka tajos krasta

posmos, kur notiek izskalošana, dinamiskā līdzsvara stā-

voklis tik drīz neiestāsies un krastu veidošanās turpinā-
sies vismaz kādus 10 gadus. Un tikai pēc 25—50 gadiem
varēsim runāt par galīgu krastu izveidošanos.

Skat. ielīmi.

Guntis Eberhards, Jānis Proboks

KĀ AUTO IETEKMĒ MEŽU

Pēdējos gados sakarā ar automobiļu skaita nemitīgu pieaugumu
strauji palielinās atmosfēras piesārņošana ar automobiļu izplūdes
?azēm. Ja gadsimta sākumā pasaules automobiļu parku veidoja ap-
mēram 11 tūkst., tad 1975. gadā — jau 400 mUj. transporta vienības.

Automobiļu izplūdes gāzes satur ap 200 dažādu ķīmisku savienojumu,
110 kuriem 170 ir indīgi. Automašīnas katru gadu izmet atmosfērā

Va'rāk nekā 200 milj. t tvana gāzes, 40 milj. t ogļūdeņražu un
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20 milj. t slāpekļa oksīdu. TuFklāt atmosfērā izdalās 50—70% no

benzīnā esošā svina, jo 1 1 etilētā benzīna ir ap 500 mg svina. Pie-
mēram, ASV — valstī ar visaugstāko automobilizācijas līmeni -

gaisā ik gadus nonāk līdz 200 tūkst, t svina. Ir konstatēts, ka laiki
no 1750. līdz 1940. gadam Grenlandes ledājos svina daudzums ir pa-

lielinājies 4 reizes, bet no 1940. līdz 1963. gadam — 10 reizes.

No automobiļu radītā piesārņojuma cieš arī zaļie augi, kas at-

jauno atmosfēras sastāvu un attīra to. Atmosfēras piesārņojums
būtiski samazina šīs ļoti nozīmīgās augu funkcijas. Tāpēc līdz ar

transporta straujo attīstību visā pasaulē tiek intensīvi pētīta auto-

ceļu ekspluatācijas un automobiļu radītā piesārņojuma negatīvā
ietekme uz apkārtējo vidi. Galvenokārt ir pētīti lakstaugi, īpašu vē-

rību pievēršot tajos uzkrāto kaitīgo vielu sastāvam, jo izplūdes gāza
komponenti, pirmkārt, svins, nosēžas ceļu tuvumā un uzkrājas augos,
ar kuriem barojas mājdzīvnieki. Šī trofiskā saite nobeidzas ar to,
ka svins nonāk cilvēka organismā un kļūst par dažādu patoloģisku
norišu izraisītāju.

Automobiļu radītā piesārņojuma ietekmei ir pakļauti arī meži,
kuri aizņem lielas platības gar autoceļiem un kuriem ir nozīmīga loma

biomasas sintēzē un skābekļa izdalīšanā. Mežaudžu degradēšanas
autotransporta piesārņojuma ietekmē ir atšķirīga salīdzinājumā ar

audzēm, kuras atrodas lielu rūpniecības uzņēmumu tuvumā. Tur gaisa
baseina piesārņošanas intensitāte ir augstāka un tāpēc jau pēc rela-

tīvi neilga laika (2—5 gadiem) ir vērojamas vizuālas pārmaiņas:

skuju (lapu) dzeltēšana un nobiršana, vainaga izretināšanās, galotņu
un atsevišķu koku pilnīga nokalšana, ķērpju izzušana utt. Nereti gāzu

nelabvēlīgo ietekmi pastiprina iedzīvotāju rekreatīvā darbība, proti,
zemsegas izmīdīšana, augsnes sablīvēšanās un erozija, koku sakņu

atkailināšanās, paaugas un pameža iznīcināšana utt. Sados apstākļos
audzes bojāejas pazīmes ir skaidri redzamas un šaubas nerada. Auto-

transporta piesārņojuma ietekme turpretī parasti noris slēptā veidā,

t. i., audzes, kas atrodas autoceļu tiešā tuvumā, ārēji neatšķiras no

dziļāk mežā esošajām audzēm. Varbūtējo izplūdes gāzu ietekmi uz

šādu audžu produktivitāti iespējams konstatēt vienīgi mērījumu un

aprēķinu ceļā. Taču audžu produktivitātes pārmaiņas autotransporta

piesārņojuma ietekmē pētītas maz. Joprojām nav noskaidrots, kāda

ir koku reakcija: cik spēcīga tā ir un kāds Ir tās raksturs. Tā kā

izplūdes gāzēs ir daudz oglekļa oksīda (75—80%), kas saskarē ar

gaisa skābekli veido fotosintēzei nepieciešamo ogļskābo gāzi, var

domāt, ka izplūdes gāzu sastāvdaļas varētu pat paaugstināt audžu

produktivitāti. Tāpat jāpieņem, ka, samazinoties autotransporta inten-

sitātei un palielinoties attālumam līdz ceļam, samazinās piesārņojuma
koncentrācija un audzes reakcija. Praktiski gandrīz nemaz nav zi-

nāms, kāda ir reakcijas dinamika jeb pārmaiņas laikā un kā to

ietekmē augšanas apstākļi, audzes fitocenotiskais un taksācijas rakstu-

rojums, ceļa klajums v. c. faktori.

Vispār vides piesārņojuma ietekmes pētīšanā iespējamas divas

principiāli atšķirīgas metodiskas pieejas. Pirmkārt, var noskaidrot

piesārņojuma komponentus un to koncentrāciju un šos datus sali;
dzināt ar maksimāli pieļaujamām normām, kaut gan tās ir visai

grūti nosakāmas — ne velti daudzās valstīs tās ir stipri atšķirīgas.
Otrkārt, nepieciešams noskaidrot dzīvo organismu reakciju uz P ie-

sārņojumu, un kokaudzēs tā visspilgtāk izpaužas tieši krājas
višķu koku stumbru tilpuma summas) papildu pieaugumā.
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Tāpēc autotransporta ietekmes skaidrošanai dažādos meža augša-
nas un autotransporta kustības intensitātes apstākļos tika ierīkoti

trīs parauglaukumi. Viens no tiem bija 75 gadus veca priežu purvāja
iiraudze, kurā izdarīta neliela kopšanas cirte un kurā automašīnu kus-

tības intensitāte bija vidēja. Otrais parauglaukums tika ierīkots 95 ga-

dus vecā nosusinātā priežu mētrāja tīraudzē, kur automašīnu kustība

bija ļoti intensīva. Trešais parauglaukums tika iekārtots 70 gadu vecā

egļu damakšņa tīraudzē, kuru šķērsoja neasfaltēts ce|š. Tika analizēta

kokaudzes reakcija pēdējo 15 gadu laikā atkarībā no attāluma līdz

ceļam, autotransporta kustības intensitātes un valdošās koku sugas.
Un, lūk, empīriskā materiāla analīze devusi vairākas jaunas atzi-

nās. Visos minētajos augšanas apstākļos koku reakcija bijusi nega-

tīva. Izplūdes gāzu kaitīgā ietekme mežaudzēs sniedzas līdz 12 m

attālumam, bet 6—B m platā pieceļa (depresijas) zonā ir krasi iz-

teikta. Meliorētajos mežos autotransporta ietekme izpaužas vājāk. Ari

kopšanas cirte daļēji samazina negatīvo efektu. Tāpat ir konstatēts,
ka priežu un egļu audzēs reakcija visumā ir līdzīga, vienīgi egle ir

jutīgāka nekā priede.
Mūsu pētījumi liecina, ka priežu audzēm piemīt augstas reģenerā-

cijas spējas. Ceļu, kura malā bija ierīkots pirmais parauglaukums, no

1968. līdz 1971. gadam remontēja, tātad autotransports pa to nekur-

sēja, un jau 1969. gadā bija vērojama audzes pozitīva reakcija, tās

biomasas producēšanas spēju uzlabošanās. Turpretī, autotransporta
kustibai atsākoties, kopš 1972. gada papildu pieaugums atkal sama-

zinās.

Turklāt automobiļu radītais piesārņojums audzēs negatīvi ietekmē

skābekļa sintēzes produktivitāti, jo mežaudzes depresijas zonā tiek

saražots aptuveni 5 reizes mazāk skābekļa nekā audzē, kura nav

saistīta ar autotransporta kustību.
Šīs audžu reakcijas visos parauglaukumos ir stabilas. Tāpēc, jā-

domā, ka arī turpmāk tās būtiski nemainīsies, proti, kokaudžu bio-

masa turpmāk samazināsies un skābekļa sintēze pavājināsies...

Imants Liepa, Tālis Gaitnieks, Gaida Reķe

NEMIERA FAKTORS UN SAVVAĻAS DZĪVNIEKI

Visu to, kas dzīvniekiem izraisa baiļu vai briesmu sajūtu, zoologi
sauc par nemiera faktoru. Un, tāpat kā jebkuri kairinātāji izraisa
noteiktas reakcijas, briesmu signāli izraisa aizsargreakcijas.

Nemiera izraisītāji var būt dažādi faktori. Nemiers var rasties

starp vienas sugas īpatņiem, cīnoties par augstāku rangu, labāku

teritoriju utt. Dabiski, bailēm ir pakļauti zemākā ranga dzīvnieki —

ue spiesti griezt ceļu augstāko rangu īpatņiem, vismaz tikmēr, kamēr

P aši_kļūs pietiekami spēcīgi, lai iekarotu sev stāvokli. Tāpēc šie īpatņi
biežāk emigrē uz vietām, kur dzīvnieku skaits ir mazāks vai ir neaiz-

ņemtas teritorijas. Tā vasarā dara, piemēram, stirnāži. Nemiera' fak-

!ors tātad regulē attiecības populācijā, tās teritorijas izmantošanu un

izslēdz no riesta jaunus, nenobriedušus vai vārgus vīriešu kārtas

'Patņus, tādējādi veicinot populācijas nostiprināšanos.
Oirs dabiskā nemiera faktors slēpjas zālēdāju un gaļēdāju attie-

cās. Tā kā tās slīpējušās miljoniem gadu, turklāt upuru un plē-
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sēju skaita attiecību svārstības nav lielas, šī faktora intensitāte m

raksturs ir relatīvi pastāvīgs. Tādēļ upuru aizsargreakcijas ir mērķ.
tiecīgas un nostiprina populāciju. No cilvēka viedokļa raugoties, šis
attiecības gan liekas nevēlamas, jo plēsēji ierobežo upuru skaitu' tik-
tāl, ka padara medību saimniecību nerentablu.

Trešais nemiera faktors ir pats cilvēks un tā darbība, kas kļūsi
aizvien jūtamāka un sasniedz tādu pakāpi, kurai dažas mazāk plas-
tiskas dzīvnieku sugas nespēj piemēroties. To var teikt par medņiem
un rubeņiem, daļēji — arī par pelēko zaķi. Tajā pašā laikā aļņi,
cūkas, stirnas un staltbrieži, kā arī vilki, lapsas, jenotsuņi un bebri
šim nemiera faktoram ir labi piemērojušies.

Uz sjgnāliem, kas rada baiļu sajūtu, dzīvnieki reaģē dažādi.
1. Mēs parasti domājam, ka visspecifiskākā reakcija ir bēgšana,

taču faktiski tā ir visnespecifiskākā aizsargreakcija. Tā pastiprinās,
pieaugot nemiera faktora intensitātei, piemēram, sākoties medību se-

zonai. Šajā periodā palielinās attālums, līdz kuram dzīvnieks ļauj
pietuvoties cilvēkam, un pagarinās bēgšanas distance. Tā, iztraucēts

zaķis medību sezonā bēg aptuveni 130 m, bet, ja vieta ir atklāta,

pat tālāk par kilometru. Turpretī saudzēšanas sezonā šis attālumi

samazinās līdz 40 m. Līdzīgi dati iegūti par aļņiem un pīlēm, us

droši vien tā dars arī citi dzīvnieki.

Šīs reakcijas īpašs paveids ir izvairīšanās no vietām, kur varēta

slēpties cilvēks. Tāpēc pīles medību sezonā izvairās no aizaugušām
ūdenstilpēm, kur parasti slēpjas mednieki. Un atklātās vietās mītošie

bara dzīvnieki bēgot saspiežas kopā, bet meža un citu šķēršļotu ap-

vidu iemītnieki izklīst. Tāpēc, kā norādīts literatūrā, Amerikā i

lielu skaitu bizonu varēja iznīcināt tikai tādēļ, ka tie, sajuzdami bries-

mas, saspiedās barā, bet, nezinādami to cēloni, palika uz vietas.

Un aizvēja pusē nomaskējušies mednieki tos bez žēlastības apšāva.
2. Jau mērķtiecīgāka reakcija ir funkciju aizvietošana, kas gar.

dzīvniekiem rodas līdz ar pieredzi. Tās būtība ir tāda, ka iztraucēti

dzīvnieki nebēg vis, kur pagadās, bet gan traucas uz turieni, kur tiem

tuvākajā laikā tāpat vajadzētu nokļūt. Tā, vēlā rudens vakarā rudzu

laukā iztraucēts zaķis pārbēg uz citu vietu, lai turpinātu baroties, bet

no rīta iztraucēts zaķis noteikti ļepato uz mežu, uz guļas vietu.

3. Daudzu dzīvnieku mazuļi, putni spalvu maiņas periodā, kā ari

ievainoti, slimi un pieredzes bagāti dzīvnieki izmanto slēpšanos
Stirnu, staltbriežu un aļņu mazuļi slēpjas vienmēr. Kamēr tie nav

sasnieguši 2 nedēļu vecumu, tie cilvēku pielaiž pavisam tuvu un ne

nodod sevi ne ar vismazāko kustību. Tāds mazulis ir grūti pama-

nāms, jo raibais kažociņš to ļoti labi nomaskē. Turklāt viena me-

tiena mazuļi nekad neguļ kopā. leraugot tādu mazuli, to nedrīkst

ņemt rokās vai nest uz māju, lai turētu nebrīvē. Daudzi domā, k»

tāds mazulis ir pamests. Patiesībā tā māte atrodas tuvumā un

zuli baros, tiklīdz briesmas būs garām. Pieaugušie dzīvnieki sadi

gadījumā bieži vien klusu aizlavās projām vai paliek stāvam

zoknī. Tā vismaz dara visi mūsu meža pārnadži, zaķi un lapsai

4. Vismērķtiecīgākā ir aizsargreakciju diferencēšana pēc briesmu

signāla rakstura un bīstamības pakāpes. Dzīvnieki ļoti labi spēj Ņ
vērtēt briesmu raksturu un izvēlēties katram gadījumam vismērķtie-

cīgāko aizsardzības veidu. Tikai tā bieži vajāti dzīvnieki saglabā dzī-

vību. Par to, cik labi dzīvnieki prot diferencēt savas aizsargreakcijas'
liecina tas, ka viņi nebaidās no transportlīdzekļu radītā vai dari)!

trokšņa, bet spēcīgi reaģē uz vismazāko troksnīti, ko rada pazagšu
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ejošs vai nomaskējies cilvēks. Tāpēc medībās staltbrieži un aļņi, daž-

reiz arī stirnas, mēdz virzīties pretī dzinējiem.
Lai dzīvnieki pareizi novērtētu briesmu pakāpi un raksturu, tiem

vajadzīgs zināms orientēšanās laiks. Tāpēc pēkšņi un ļoti spēcīgi
kairinājumi gandrīz vienmēr izraisa panisku bēgšanu. Bet, dzīvnie-

kiem nepārtraukti atrodoties trauksmes stāvoklī, ir traucēts to baro-

ļanās un savstarpējo attiecību režīms un nemiera faktors kļūst par

stresa izraisītāju.
Te nu jāatzīmē, ka bioloģija par stresu runā tad, kad organisms

vai populācija vairs nespēj ar specifiskiem aizsarglīdzekļiem piemē-
roties kādam nelabvēlīgam faktoram. Tad aizsargfunkcijas dekompen-
sējas, t. i., izsīkst, un sākas slimība. Un tad vairs nav nozīmes, kas

to radījis — pārmērīgs nemiera faktors, fiziska pārpūle, lielas indīgo
vielu devas ilgā laika posmā vai pat kāds virulents infekcijas slimības

ierosinātājs, pret kuru organisms nav imūns.

No teiktā izriet, ka medības — viens no nemiera faktora galvena-

jiem avotiem — uz populāciju var iedarboties gan labvēlīgi — veicinot

aizsargfunkciju pilnveidošanos, gan nelabvēlīgi — izraisot šo funk-

ciju izsīkumu... Jā, tā ir: ja tiek ievērots saudzēšanas laiks, medību

intensitāte un medību veidi tiek limitēti — medībām ir pozitīva loma.

Turpretī dzīvnieku traucēšana, kad tiem ir mazuļi un kad cilvēka

klātbūtne vien jau ir bīstama, izjauc mazuļu barošanas un aprūpē-
šanas režīmu un dažkārt pat vecāki tos pamet.

Tāpēc cilvēks nedrīkst radīt stresa situācijas tur, kur ir dzīvnie-

kiem vispiemērotākās riesta, vairošanās un barošanās vietas.

Intensīva tūristu, ogotāju un sēņotāju plūsma piespiež dzīvniekus

uz laiku pamest sev raksturīgās dzīves vietas. Rezultātā dzīvniekiem

jāapgūst jauna barība. Piemēram, ja aļņiem ilgāks laiks jāpavada
egļu mežā, tie sāk mizot jauno egļu stumbrus.

Arvīds Priedītis

Mēs jautājam dabai

KO PUTNI IEMĀCĀS?

Pat cilvēks, kas apbruņots ar materiālistisku pasaules
uzskatu un plašām zināšanām bioloģijā, nespēj bez apbrī-
nas vērot to mērķtiecību, ko evolūcijas gaitā sasnieguši
dzīvie organismi. Tādi piemēri dabā sastopami ik uz soļa.
Pārsteidzoša savā saskaņotībā ir daudzveidīgā fizioloģisko
procesu mijiedarbība dažādās dzīvības norisēs. Vienīgi
pati dzīvības pastāvēšana liek noticēt tam, ka ir iespējama
tik komplicēta ķīmiska kompleksa saskaņota darbība. Ne-

izsmeļamu vielu pārdomām par evolūcijas ceļiem un me-

hānismiem dabas pētniekiem sniedz apbrīnojamā dažādu

organismu pielāgotība konkrētam dzīves veidam un ap-

stākļiem. Ne mazāk interesanta ir arī dzīvnieku izturē-

šanās
— līdzeklis, kas nodrošina organisma pareizu sais-

tu ar apkārtējo pasauli. Tā kalpo optimālai visu nepie-
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ciešamo resursu un vides apstākļu izmantošanai, kā ari

attiecību regulēšanai ar savas sugas pārstāvjiem, ar vai-

rošanās partneri, pēcnācējiem un citām sugām.
Dzīvnieku izturēšanās, tāpat kā organisma uzbūve, nav

nemainīga — arī tā ir pakļauta evolūcijai. Turklāt iztu-

rēšanās, šī tiešā saikne starp organismu un mainīgo ārējo
pasauli, būdama augstākās nervu darbības produkts, ir

pats jutīgākais organisma instruments, lai savas prasības
pielāgotu vides apstākļu pārmaiņām. Spējīga mainīties

visātrāk, dzīvnieku izturēšanās kā izlūks meklē labāko su-

gas evolūcijas ceļu. Tāpēc ir pamats domāt, ka uzvediba

bieži vien ir pirmais solis sugas evolūcijā.
Salīdzinājumā ar cilvēku dzīvniekiem daudz lielāka no-

zīme ir iedzimtajām izturēšanās formām — instinktiem.

Jo primitīvāka suga, jo vairāk šo gatavo, noteiktai situā-

cijai piemēroto izturēšanās programmu. Tomēr nav jā-
domā, ka instinktīvā izturēšanās spēj pildīt tikai ļoti vien-

kāršas funkcijas. Ir ne mazums gadījumu, kas liecina, ka

evolūcija spēj ieprogrammēt gēnos ļoti sarežģītas reakci-

jas un reakciju virknes. Piemēram, paraudzīsimies kaut

vai uz dzeguzes mazuļa uzvedību pirmajās dienās pēc iz-

šķilšanās ...

Kailais, aklais, šķietami vārgais putnēns spēj izdarīt

daudzas saskaņotas, ļoti mērķtiecīgas kustības, lai atbrī-

votos no savu audžuvecāku olām vai mazuļiem — poten-
ciālajiem barības konkurentiem. Saskāries ar olu vai sa-

jutis kaimiņa kustības, dzeguzēns nekavējoties sarosās.

Putnēns atbalsta galvu pret ligzdas dibenu, izvērš kājas,
lai iegūtu lielāku stabilitāti, un sāk bīdīties atpakaļ, cenšo-

ties uzvelt olu vai mazuli sev uz krustiem. Dzeguzēna
spārni šajā laikā ir izslieti un sasprindzināti tā, lai uz-

tvertu un noturētu nastu, tikko tā nonāks mugurā. Kad

tas paveikts, dzeguzēns, ar nagiem ieķerdamies ligzdā un

piepalīdzēdams ar lejup noliekto galvu, sāk atmuguriski
rāpties tuvāk ligzdas malai. Vēl pēdējā piepūle, straujš
visa ķermeņa vēziens atpakaļ — un nesamais veļas pāri
malai. Atliecies un dažas sekundes sasprindzinājumā trī-

cēdams, neredzīgais putnēns it kā ieklausās sava upura

kritienā, tad pats iegāžas atpakaļ ligzdā un labu laiku pa-

liek nekustīgi guļam ... Patiesi tikko pasaulē nākuša dze-

guzes mazuļa paveiktais pēc grūtuma pakāpes
no Džeralda Darela aprakstītā jaunpiedzimuša ķengurēna
varoņdarba, kad tas ceļo līdz mātes somai.
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Nav šaubu, ka šī sarežģītā izturēšanās programma, viss

labi koordinēto kustību komplekss, kas dzeguzēnam ir pa

spēkam jau pirmajās dzīves dienās, ir iedzimts. Tikpat in-

stinktīva ir tikko izšķīlušos mazuļu atbilde uz vieglu

ligzdas satricināšanu vai noēnošanu (tas ir signāls, kas

liecina par barotāja ierašanos) ar atvērta knābja pacel-
šanu. Tomēr putniem ar viņu labi attīstīto augstāko nervu

darbību tīri iedzimtas izturēšanās formas raksturīgas gal-
venokārt ļoti agrā attīstības stadijā. Jau kopš pirmajām
dzīves dienām sugas iedzimtās izturēšanās «receptes» sāk

«apaugt» ar īpatņa individuālo pieredzi. Vairumā gadī-
jumu iedzimts ir tikai izturēšanās pamats, un instinktīvā

programma dod iespēju katram īpatnim šīs ģenētiski no-

teiktās rīcības pamatdirektīvas pilnveidot un pielāgot kon-

krētiem dzīves apstākļiem.
Ir zināms, piemēram, ka dziedātājputnu tēviņi spēj

dziedāt savai sugai raksturīgo dziesmu pat tad, ja tie

izperēti inkubatorā, audzināti pilnīgā skaņu izolācijā un

tāpēc nekad nav dzirdējuši dziedam savus ciltsbrāļus,
šādas dziesmas parasti ir ļoti vienkāršas, dažkārt tās var

pazīt tikai pēc sugai raksturīgā ritma un skaņu rakstura.
Tas liecina, ka dziedāšanas pamats ir iedzimts.

Mūsu ornitologi leva un Kārlis Vilki kādreiz veica

plašu eksperimentu dabā, pārvietojot melno mušķērāju
olas un mazuļus citu sugu dziedātājputnu ligzdās. Re-

zultāti bija diezgan negaidīti. Nākamajā vasarā Strenču

apkārtnes mežos pie izliktajiem būrīšiem melno mušķē-
rāju tēviņi dziedāja erickiņu, zīlīšu un svirlīšu dziesmas.

Tie īpatņi, kurus pētniekiem pie būrīšiem izdevās sastapt
arī turpmākajos gados, joprojām dziedāja «svešvalodās».

Tātad dziedātājputns uz visu mūžu par savu pieņem to

dziesmu, ko viņš agrā bērnībā pastāvīgi dzirdējis savā

tuvumā! Šie eksperimenti nepārprotami parādīja, ka dzie-

dātmākas apgūšanas periodā individuālā dzīves pieredze
dominē pār iedzimtību un normālos apstākļos auguša
jaunā tēviņa dziesma pirmām kārtām imitē bērnībā dzir-

dēto tēva balsi.

Si raksta autoram pirms daudziem gadiem Engures
ezera pļavās gadījās dzirdēt lukstu čakstīti, kas neatlai-

dīgi dziedāja paklusu, bet ļoti pareizu žubītes dziesmiņu.
Sevišķi pārsteidzošs šis novērojums toreiz likās tāpēc, ka

ļukstu čakstīte nav pazīstama kā citu sugu putnu dziesmu

imitētāj a. Acīmredzot šajā gadījumā dabā ir noticis kaut
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kas līdzīgs Vilku eksperimentam. Visticamāk, vēl mazuļa
vecumā lukstu čakstīte bija zaudējusi tēvu. Toties no

netālā meža tā bieži dzirdēja kaimiņu ligzdas īpašnieka-
žubītes tēviņa — dziesmu. Un tā tad arī uz visu mūžu
tika ierakstīta lukstu čakstītes atmiņā.

No visa teiktā izriet, ka dziesmas mācīšanās notiek ļoti
ierobežotā putna dzīves periodā. Lasītājs jau droši viei
būs gluži pareizi secinājis, ka programmai — kad un kas

tieši jāmācās — ir jābūt iedzimtai. No minētā piemēra
redzam, ka augstākajiem dzīvniekiem ļoti izplatīts iztu-

rēšanās veida attīstības princips ir sugai svarīgo signālu

pārmantošana ģenētiski ieprogrammētas apmācīšanas
ceļā. Jaunais dzīvnieks noteiktā dzīves posmā mēdz būt

īpaši jutīgs pret kādu konkrētu signālu (pazīmi, situā-

ciju) un, sastapdamies ar to, ieraksta šo signālu savā at-

miņā. Etoloģija šādu signālu pārmantošanas tipu sauc

par imprintingu. Imprintētā pazīme tad arī nosaka dzīv-

nieka izturēšanos tuvākā vai tālākā nākotnē. Protams,
konkrētiem apstākļiem pieskaņota izturēšanās ir daudz

smalkāks instruments sugas attiecību regulēšanā ar ār-

pasauli nekā visiem īpatņiem vienveidīga, nemainīga, no

dzimšanas gatava rīcības recepte.
Ir zināms, ka ligzdas būvēšanas prasme putniem ir

iedzimta. Ar šo uzdevumu gluži sekmīgi tiek galā pat
tādi īpatņi, kas izperēti gūstā un savu dabisko «šūpuli»
nekad nav redzējuši. Taču vietas izvēli acīmredzot lielā

mērā nosaka bērnībā imprintētā ligzdas novietojuma situā-

cija. Piemēram, melno mušķērāju paaudze, kas izaugusi
līdz zemei pakāpeniski nolaistā būrītī, nākamajos gados
dod priekšroku tieši šādam, pārējiem mušķērājiem nepie-
ņemam, būrīša novietojumam. Arī dabā vērojamas pār-
steidzoši straujas dažu sugu ligzdošanas tradīciju pār-

maiņas. Tā, melnais meža strazds pēdējo pārdesmit gadu
laikā apguvis ligzdošanu uz ēkām Jūrmalā, bet balti

stārķa ligzdas arvien biežāk ieraugām telefona līniju sta-

bos gar ceļmalām.

Raksturīgi, ka neparastas ligzdošanas paražas ļoti ilgi

var eksistēt kaimiņu apgabalos, līdz tās citur atklāj atse-

sevišķi «pionieri». Toties, kad tas noticis, jaunā tradīcija
izplatās relatīvi ātri. Visticamāk, ka šādu operativitāt
Jaunatklātu iespēju apgūšanā putni uzrāda, pateicoties
tūlītējai un steidzamai vecāku pieredzes pārņemšanai im-

printinga ceļā.
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Ļoti veiksmīgi imprintētas izturēšanās priekšrocības

(salīdzinājumā ar iedzimto uzvedības programmu) savā

bioloģijā ir izmantojusi dzeguze. Vienā un tajā pašā ap-

vidū dzīvojošās dzeguzes var būt specializējušās parazi-
tesanai atšķirīgu sugu dziedātājputnu ligzdās. Un attie-

cīgo dzegužu olas tad ir pārsteidzoši līdzīgas sava upura

sugas olām. Šī viegli pamanāmā specializācijas pazīme,

jādomā, nav vienīgā. Ļoti ticams, ka audžuvecāku biolo-

ģijai pieskaņoti arī dzeguzes dēšanas termiņi, «gaume»

apdzīvojamā biotopa izvēlē un vēl citi parazitēšanu veici-

noši faktori. Viegli saprast, ka šāda specializācija var iz-

veidoties un pastāvēt vienīgi tad, ja visi tās elementi tiek

pārmantoti no paaudzes paaudzē. Tā kā iespēja mācīties

tieši no saviem vecākiem dzeguzei ir liegta, tad jāpieņem,
ka specializācijas līnija tiek saglabāta putnu mazu-

ļiem, imprintējot galvenās audžuvecāku un viņu ligzdas
atrašanai vajadzīgās pazīmes.

ledzimtā nepieciešamība noteiktos attīstības posmos

atmiņā fiksēt noteiktus signālus putniem acīmredzot kalpo
informācijas uzkrāšanai ļoti dažādām dzīves vajadzībām.
Pati apgūstamā informācija var būt ļoti atšķirīga, piemē-
ram, sugas ārējās pazīmes, kas vēlāk būs nepieciešamas
vairošanās partnera izvēlei, vai ģeofizikālie parametri, kas

raksturo dzimteni un ļauj to atrast, atgriežoties no ziemo-

šanas vietām.

Vienlaikus ar imprintingu putnu uzvedības veidošanā

milzu nozīme ir individuālajai dzīves pieredzei, t. i., pie-
redzei, kuras uzkrāšana nav ierobežota ar īsu atfīstības

posmu un nav ģenētiski ieprogrammēta, šī pieredze ļauj
dzīvniekam samērā ātri piemēroties strauji mainīgajiem
dzīves apstākļiem. Turklāt, jo augstāka ir sugas intelekta

pakāpe, jo efektīvāk tā spēj mainīt vai variēt savu uzve-

dību, lai pārvarētu radušās grūtības un izmantotu jaunas
iespējas, Te nevar neminēt kraukli, kas vēl pirms gadiem
50 Latvijā bija sastopams kā rets ligzdotājs klusos, lie-
tos mežu masīvos. Tagad tas ir stipri savairojies, jo
iemācījies no civilizācijas gūt labumu. Kraukļi pēdējā
laikā ļoti bieži perē apdzīvotu vietu tuvumā, paretam pat
Pilsētu nomalēs. Tomēr attieksme pret cilvēku nav mai-

nījusies — krauklis joprojām ir ļoti uzmanīgs, perē tikai
augstos, nepieejamos kokos, bet barojas labi pārskatāmas
pilsētu atkritumu izgāztuvēs vai uz šosejām savāc auto-

ftobilizācijas upurus —■ sabrauktus sīkos zīdītājus un
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putnus. Tajā pašā laikā daudzas sugas — visi ērgļi, mel-

nais stārķis, mednis v. c. — nespēj piemēroties arvien pie-
augošajiem traucējumiem ligzdošanas vietās un no mūsu

mežiem izzūd. Nav izslēgts, ka šādu uzvedības neelastibu

nosaka ne tikai zemāks intelekts, bet arī lielāka iedzim-

tās programmas nozīme ligzdošanas apstākļu izvēlē.

lelūkojoties dziļāk, putnu uzvedība ir tikpat interesanta,

cik komplicēta. Vienā un tajā pašā aktivitātes izpausmē
dažādu sugu putniem iedzimto un dzīves laikā iegūto iztu-

rēšanās elementu attiecības var būt pilnīgi atšķirīgas. Tā,

tālajiem migrantiem, kas pārziemo aiz ekvatora, ceļoša-
nas gaitu galvenokārt nosaka iedzimtā programma. So

putnu ceļošanas dziņu varam saukt par instinktīvu. Tuvie

migranti turpretī uzrāda daudz lielāku atkarību no kon-

krētiem vides apstākļiem. Noteiktos apstākļos to ceļoša-
nas dziņa var pat pilnīgi izzust. Dažām sugām tieksme

ceļot mainās līdz ar vecumu. Pateicoties šādām atšķirī-
bām, kā arī metodiskām grūtībām, ar ko ik uz soļa jāsa-
stopas putnu izturēšanās pētniekiem, ļoti daudzu putnu
aktivitātes formu izcelsme vēl nav zināma.

Etoloģijas zinātne vēl ir ļoti jauna. Par noskaidrotiem

var uzskatīt tikai pašus izturēšanās veidošanās pamat-
principus. Kā jau redzējām, putnu ģenētiskajā kodā evo-

lūcijas gaitā saglabājusies tikai tāda izturēšanās, kas

kalpo ļoti šaurām, no vides apstākļu pārmaiņām neatkāri-

gām sugas vajadzībām. Tikai šāda veida reakcijas ar pil-
nām tiesībām varam saukt par instinktīvām. Pazīmju
vai signālu imprintēšana jau pieļauj zināmu izturēšanās

variēšanu atkarībā no konkrētiem apstākļiem. Instinktīva

te ir tikai nepieciešamība noteiktā laikā apgūt noteiktu

informāciju. Pati elastīgākā, uz vides pārmaiņām visātrāk

reaģēt spējīgā ir izturēšanās, kas veidojas, brīvi uzkrā-

joties individuālajai dzīves pieredzei un tādējādi nostipri-
noties sakariem smadzenēs starp signāliem un parādībām,
kas tiem seko. Šos sakarus dzīvnieks var uztvert arī, mā-

coties no citiem īpatņiem. Izturēšanās pamatā, kas vei-

dojusies, uzkrājoties dzīves pieredzei, tātad ir nosacījuma
refleksi. Tomēr tīrā veidā jebkuru no aplūkotajiem iztj
rēšanās veidiem dabā sastopam ļoti reti, Tieši tāpēc jē-
dzieni «instinkts» un «nosacījuma reflekss» tikai ar

li*

lām grūtībām piemērojami dabā novērojamās izturēšanās
klasificēšanai.

Varis Liepa
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KĀ BEBRS ATGRIEŽAS LATVIJĀ

Milzīgu teritoriju — visas ziemeļu puslodes mērenās

klimatiskās joslas saldūdeņus un to krastus — jau vairāk

nekā 30 miljonus gadu apdzīvo tās lielāko grauzēju bebru

(Castoroidae L.) dzimta. 20. gadsimta sākumā no šī are-

āla abos kontinentos bija palikuši vairs tikai nelieli frag-
menti — tāla atblāzma no šīs dzimtas ziedu laikiem ter-

ciārā perioda otrajā pusē (pirms 1,5—25 milj. gadu), kad

to vienlaikus pārstāvējušas B—lo8—10 no pavisam reģistrēta-

jām 23 ģintīm. Pašlaik šajā dzimtā vairs ir tikai viena

ģints ar trim sugām: austrumu bebru (Castor fiber L.),
rietumu bebru (C. albicus Matschie) un Kanādas bebru

(C. canadensis Kuhl).
Austrumu bebrs pēc pēdējā apledojuma un jāpieņem,

ka arī starpledus laikmetos, mūsu republikas teritorijā
bijis plaši un vienmērīgi izplatīts. Tam seno tautu dzīvē

bijusi visai liela saimnieciska nozīme. Par to liecina ar-

heoloģiskie izrakumi, vietvārdi, personu uzvārdi un latvju
dainas. No bebra ieguva aptuveni 10 kg augstvērtīgas

gaļas, ļoti stipru un skaistu kažokādu, kas vēlākos lai-

kos kļuva par valdnieku un garīdzniecības varas simbolu,
naudas vienību, modes preci. Bebra specifiskos dziedze-

rus (tos min jau Hipokrāts 400. g. p. m. ē.), ko tautā

sauc arī par bebra taukiem, sevišķi plaši lietoja tautas

medicīnā visdažādāko slimību ārstēšanai, šie dziedzeri,
kuru vidējā masa pārsniedz 100 g, 19. gadsimta 40. ga-
dos jau bija dārgāki par attiecīgu zelta masas vienību.

Bebrsaimniecība pastāvējusi jau ļoti sen (1. att.). Tās

primitīvo formu pirmsvēstures laikā nomainījusi augsti
attīstīta tautsaimniecības nozare, ko pārzinājusi tieši

valdniekiem pakļauta privileģēta kārta — bebrinieki. Jau

13. gadsimtā poļu bebrinieki noteiktos upju baseinos pra-
tuši izaudzēt noteiktas krāsas (melnus un brūnus) bebrus,
lai iegūtu krāšņas kažokādas.

Taču daudzās zemēs šī augsti attīstītā saimniecības no-

zare sabruka jau viduslaikos. Galvenais iemesls tam bija
Wumu līšana, kuras gaitā nopostīja daudz lielākas mežu

Patības, nekā ļāva apgūt toreizējās tehniskās iespējas,
Postošie kari, alkatīgās medības, lai iegūtu ādas. Pēdējos
sis sugas īpatņus iznīcināja ārkārtīgi strauji augošo kas-

toreuma (tikai bebram specifisku dziedzeru pāris) cenu

dēļ.
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Taču īstie zaudējumi, ko radīja bebrsaimniecības sa-

brukums, bija nesalīdzināmi lielāki. Tie bija saistīti ar

bebra ekoloģisko nišu, t. i., ar tām funkcijām, ko dabā

veica bebrs, prasmīgi būvējot dambjus mazajās upītēs
un tādējādi regulējot tajās ūdens režīmu. Šī bebru dar-

biba izlīdzināja noteci un samazināja eroziju arī lielajās
upēs, vienlaikus uzlabojot dzīves apstākļus zivīm, ūdens-

putniem, abiniekiem, rāpuļiem un zīdītājiem. Par bebru

iznīcināšanas seku ietekmi uz apkārtējo vidi Rietumeiro-

pas valstīs un Krievijā trūkst rakstisku ziņu. Turpretī
Ziemeļamerikas milzīgie bebru resursi saglabājās līdz pat
19. un 20. gadsimtu mijai. Reizē ar bebru izzušanu izsīka

ūdenstilpes un avoti, aizgāja dzīvnieki, kurus piesaistīja
bebru dīķi. Miljoniem tonnu auglīgu sanesu, ko aizturēja
bebru dambji, tika aizskalotas jūrā. Sākās gultņu erozija.
Medījumiem bagātie meži iztukšojās ...

Latvijas teritorijā pēdējais vietējais bebrs nogalināts
1871. vai 1873. gadā Rauzas upītē pie Smiltenes, taču savu

saimniecisko nozīmi šie dzīvnieki zaudējuši jau 18. gad-
simta vidū.

Bet nu bebrs, īstais saldūdeņu saimnieks un dabas sar-

gātājs, atkal atgriežas savās senajās dzīves vietās.

Republikā pirmos divus pārus brūno bebru (C. fiber)
1927. gadā ieveda no Norvēģijas, ielaida Stendes upē pie
Ugāles, un tie izplatījās Irbes baseinā. 1952. gadā 5 pārus
melno bebru (C. fiber orientoeuropaeus Lavr.) pie mums

ieveda no Voroņežas rezervāta. Tie strauji izplatījās Aba-

vas un Slocenes baseinā. Un, sākot ar 60. gadiem, no

Baltkrievijas un Lietuvas pa Daugavas, Lielupes un Ven-

tas upju sistēmām ieceļoja Baltkrievijas bebri (C. fiber
belorussicus Lavr.), kuru krāsa variē no gaišbrūnas līdz

melnai. Kopš 1975. gada republikas robežās pārvietots
vairāk nekā 100 bebru. Tie labi iedzīvojušies Gaujas Na-

cionālajā parkā, kā arī Inčukalna un Smiltenes mežrūp-
niecības saimniecību teritorijā, Aiviekstes baseinā pie Lu-

bāna v. c.

1979. gada rudenī Latvijā bija izveidojušies, septiņi
teritoriāli bebru grupējumi ar dažādu izcelsmi un blīvumu.
Pie mums tagad mīt gaišbrūnie, tumšbrūnie un .melnie
bebri. Pagaidām bebru nav izolētajā Salacas baseina. Ik-

gadējais vidējais bebru pieaugums ir aptuveni 25%,_ bet

«opējais dzīvnieku skaits — ap 10000. Tie atkarībā no

blīvuma apdzīvo vai nu tikai lielākās upes, kuf to dar-
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bība praktiski nav jūtama, vai arī iespiežas mazajās

upēs, strautos, grāvjos un ieņem ūdensšķirtnes, kur dzī-

ves apstākļu nodrošināšanai tiem nepieciešams būvēt

dambjus. Ar to palīdzību bebri ūdens līmeni savos «dīķos»
uztur tādā augstumā, lai ūdens nosegtu mītņu ieejas un

tā aizsargātu tās pret ienaidniekiem (vilkiem, suņiem) un

nodrošinātu pieeju barošanās vietām. Šādās vietās bebru

darbība pat paviršam garāmgājējam viegli pamanāma,
un te arī to iedarbība uz apkārtējo vidi ir visjūtamākā.

Bebra ekoloģiskā niša Latvijā bija brīva vairāk nekā

simt gadu — nebija nevienas dzīvnieku sugas, kas spētu
izpildīt bebra funkcijas dabā. Kā atbrīvotajās ūdenskrā-

tuvēs mainījies hidroloģiskais režīms, mums pagaidām
nav zināms. Zināms tikai tas, ka kuģojamo .upju senatnē

bijis daudz vairāk. Var domāt, ka pavasara plūdi Dau-

gavā, kas Jaunjelgavai kļuvuši postoši tikai kopš 18. gad-
simta, saistāmi ar bebru izzušanu. Arī mežs kļuvis «jau-
nāks» — veco, klimaksa stadiju sasniegušo mežu nomai-

nījušas, dažreiz pat atkārtoti, bebram daudz vairāk piemē-
rotas jaunaudzes, sevišķi tās, kur piemistrojumā ir lapu
koki.

Tieši pēdējos gadu desmitos vairāki faktori veicina visai

strauju bebru izplatīšanos. Lūk, galvenie no tiem — \Be

tensificējoties mežsaimniecībai un lauksaimniecībai, sīkās

meža pļaviņas, ganības, tāpat tīrumi aizauguši un tur-

pina aizaugt ar bebriem piemērotu augāju (kārkliem, vī-

griezēm). Upīšu un strautu krastu nogāzes, kas ir maz

piemērotas mežu izstrādei, teicami nodrošina «būvdarbus»

bebriem, proti, alu rakšanu (1. un 2. att.). Intensīvā, bet

ne vienmēr racionālā lauku mēslošana ar minerālmēsliem,
veicinot pastiprinātu ūdeņu aizaugšanu, sagādā bebriem

bagātīgu barības bāzi vasarā. Melioratoru neizlīdzinātās
krastu bermas «iztaisnoto un noregulēto» upīšu un jauno
novadkanālu krastos apaug ar bebriem piemērotiem barī-

bas augiem un lieliski papildina «apdzīvojamās platības»
Mūsdienās daudzos apgabalos visā pasaulē iezīmējas

saldūdens, sevišķi laba dzeramā ūdens, trūkums, visvai-

rāk biezi apdzīvotos novados. Pie tādām teritorijām pie'
skaitāma arī Latvija: ne velti, pēc ekonomistu aprēķiniem,
ūdens padeves palielināšana par 1 m 3 Baltijas apstākļos
papildus izmaksā 25 kap. Šodien bebram nākas samieri-
nāties ar stipri piesārņotiem ūdeņiem. Un bebru ģimens
rīkojas. Izēdot, izstumjot krastā un iebūvējot dambī augus
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2. att. Bebra ala — galvenā mītne: 1—4 — ar koka

skaidām izklātas ligzdas.

vai to dajas, samazinās zaļo augu masa ūdenstilpē. At-

mirušās un pūstošās augu daļas un dūņas tāpat tiek iz-

mantotas «būvēs» un nesadalās vairs uz ūdens, bet gan
iz gaisa skābekļa rēķina. Šo lielo grauzēju intensīvā pel-
dēšana

pa ūdeni un «materiālu transports», tāpat ūdens
plūšana pāri dambjiem veicina tā bagātināšanos ar skā-

bekli. Tā rezultātā palielinās upes pašattīrīšanās spēja,
piemēram, Riežupē pēc bebru iemitināšanās, kā liecina
P- Cimdiņa pētījumi, tā palielinājusies desmitkārt. Tas no-

zīmē, ka no piesārņošanas tiek pasargāts desmit reizes ga-
rāks upes posms vai ar to saistītās ūdenstilpes. Ūdens-

krātuve lejpus bebru apmetnes atkal kļuvusi piemērota
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5. att. Bebru pabaidu mītnes.

sīkajiem organismiem un zivīm. Bebru apmetņu pozitīva-

jai iedarbībai summējoties, uzlabojas ūdeņu tīrība arī vi-

dējās un lielajās upēs.
Un tā — cilvēka mērķtiecīgas darbības rezultātā pēc

200 gadiem republikas faunā atgriezies tās pamatiemit-
nieks ūdeņu saimnieks — bebrs. Bebra prombūtnes laikā

tā kādreizējās dzīves vietas pašos pamatos pārvērtušās,
ūdenskrātuves piesārņojot ar rūpniecības, lauksaimniecī-
bas un sadzīves notekūdeņiem. Bebra spējas aktīvi piemē-
rot dabas apstākļus savām vajadzībām spējušas novērst

reaklimatizācijas šķietamās grūtības. Izveidojusies bāze

rentablas intensīvas bebrsaimniecības organizēšanai re-

publikas medību saimniecības ietvaros. Bebrsaimniecība

spēj dot gan tautas saimniecībai tik ļoti nepieciešamās
kažokādas, gaļu un smaržvielu rūpniecībai fiksatoru, gan

labvēlīgi ietekmēt apkārtējo vidi, palīdzot saglabāt no-

pietni apdraudēto, cilvēka eksistencei vissvarīgāko dabas

bagātību — dzeramo ūdeni.

Mārtiņš Balodis
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CIK SALU IR GAUJĀ?

Vidējās un lielās upēs salas ir parasta parādība. Tās ir Daugavā,
Ventā, Lielupē. Un Gaujā, kas ar salām ir visbagātākā upe Baltijā.
Bet precīzi pateikt, cik salu pašreiz ir Gaujā, nav iespējams. Mums

gan ir labs kartogrāfiskais materiāls no 1926. gada un rūpīgu pētī-
jumu materiāli par šo upi 1977.—1980. gadā. Un tomēr!...

Ja no Gaujas iztekas līdz Lejasoiemam, proti, līdz Tirzas ietekai,

vēl diezgan precīzi izdodas saskaitīt 10 salas, tad grūtāk to izdarīt

tās vidustecē un lejastecē, tas ir, 320 km garā posmā, kur 1979.—

1980. gadā reģistrētas 165 salas. Jo nav tik viegli pašos pamatos
tikt skaidrībā, ko uzskatīt par salu un ko ne, kaut gan ir pieņemts
par salu upē uzskatīt ne jau katru smilšu vai grants un oju veido-

jumu, kas paceļas virs upes līmeņa vasarā mazūdens periodā, bet gan

tādu, kurš daļēji vai pilnīgi apaudzis ar krūmiem vai kokiem un da-

ļēji vai pilnīgi applūst pavasara palu laikā un saglabājas vairākus

gadus vai pat gadsimtus.
Kāpēc tieši Gaujā, nevis Daugavā vai Ventā Ir tik daudz salu?

To veidošanos veicinājuši tādi faktori kā izlīdzinātais upes garen-
profils ar nelieliem kritumiem, plašie viegli izskalojamie smilšainie

nogulumi gultnē un krastos, kā arī cilvēka saimnieciskā darbība upes
baseinā pēdējā gadsimtā. Tā, lūk, Gaujā veidojušās sānsēru, vidus-

sēru un upes daudzgultņu tipa salas (1. att.).
Sānsēru salas veidojas no smiltīm tuvu vienam vai otram kras-

tam tiklab taisnos posmos, kā arī aiz upes līkuma sēres lejasdaļā.
Savukārt vidussēru salas veidojas gultnes paplašinājumos upes vidū,
gadu no gada nogulsnējoties pa upes dibenu straumes nestajām smil-

tim vietās, kur kopā saplūst spēcīgas straumes. Abu šo tipu salas arī
ir pašas raksturīgākās Gaujā. Un tikai lejtecē, no Murjāņiem līdz

jūrai, sakarā ar krituma pakāpenisku samazināšanos, smiltis pastipri-
nāti uzkrājas gultnē, jo straume tās visas nespēj iznest uz jūru, upe

paplašinās, it kā sadalīdamās vairākos zaros, un rodas garas (līdz
1—1,5 km), gan lielākas, gan sīkākas salas un saliņas. Bet krāčainos

posmos, piemēram, pie Sikšņiem, veidojas vāji līkumotām upēm rak-

sturīgas salas, kad pavasara palu laikā, aptekot ledus sastrēgumus,
palienē tiek izrauta jauna gultne un vidū izveidojas jauna sala...

Jā, cik salu pašlaik ir Gaujā? Un kas ar tām notiek laika gaitā?
Pirms 55—56 gadiem 320 km garajā posmā no Lejasciema līdz

grīvai Gaujā bijušas 132 salas. Bet apmēram pēc 25—26 gadiem to
kopskaits jau sarucis līdz 94, t. i., par 30%. Turpretī pēdējos 20—25
gados salu skaits gandrīz visos Gaujas posmos (izņemot posmus
starp Lejasciemu un Mustjegi, Rakstupīti un Murjāņiem) ne vien
sasniedzis tādu pašu skaitu kā 1926.—1927. gadā, bet pat to stipri
Pārsniedzis, un 1979—1980. gadā pavisam jau bija 165 salas. Kopē-
jais salu skaits Gaujā, salīdzinot ar 1952.—1953. gadu, atsevišķos
posmos ir palielinājies vismaz 2—3 reizes, bet vietām — pat 7 rei-

zes!

Tagad Gaujā ir vidēji viena sala uz 2 km garu upes posmu, bet

pastecē — pat 1,3 salas uz kilometru. Krietni pieaugusi ari salu

kopējā platība. Vairāk vai mazāk stabilas ir lielās salas, tās sagla-
bājas ne vienu vien gadu desmitu. Piemēram, sala lejpus Vaidavas

'etekas, lejpus zvēraudzētavas «Gauja», Sikšņu krāču tuvumā, atsē-
das salas Vangažu—Ādažu posmā. Tomēr' aptuveni 80% ir sīku
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1. att. Salu veidi Gaujā: 1 — sānsēru salas; 2 — vidussēru salas;
3 — daudzgultņu tipa salas.

(garums līdz 30—70 m, platums 10—30 m, augstums līdz 1— 1,5 m,

retāk 2—2,5 m) un jaunu salu (ar biezām kārklu audzēm, bez alk-

šņiem, vītoliem, dažviet ar bērziem un skuju kokiem).
Salas turpina augt. Par to liecina tīras, dzeltenas smilšu «astes»

salu lejasgalos, dažkārt arī augšgalos, kuras vasarā un rudeni

straume bieži vien aizskalo, jo vispār pat lielās un augstās (2—4 m)

Gaujas salas, ja pali ir ūdeņiem īpaši bagāti, applūst, upe maina

gultni un tajās nav pastāvīgu iemītnieku.

Cik salu Gaujā būs pēc 10—20 gadiem?
To var tikai minēt. Tomēr, pēc analoģijas ar ūdensrežīmu Gauja

iepriekšējos gadu desmitos, jādomā, ka salu skaits samazināsies. Jo

turpmākajos gados Gaujā gaidāma ūdens daudzuma palielināšanās
un sakarā ar to — augsts pavasara palu līmenis, ledus sastrēgumu

veidošanās, pastiprināta krastu un gultnes izskalošana un pārvei-
došanās. Da|a salu tad saaugs ar krastu, vairākas attekas aizsērēs.

Bet pēc 20—30 gadiem salu skaits atkal stipri pieaugs un, iespē-

jams, būs lielāks nekā tagad, jo samazināsies ūdens daudzums ūde-

rukuma ciklisko izmaiņu dēļ un, bez šaubām, cilvēka iedarbības sekas

(lauku un mežu meliorācija, purvu nosusināšana, sīko upīšu iztaisno-
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Sana, plakniskā erozija laukos v. c. norises) visā Gaujas baseinā

būs vēl vairāk jūtamas. Tas palielinās upes noteces nevienmērīgumu
sezonās un sanesumu daudzumu, kas nonāk upē.

Guntis Eberhards

KĀPĒC OZOLIEM PIE PEDEDZES lEPATICIES?

Pededze ir viena no klusākajām, dziļākajām un skaistākajām vidējā
{aruma upēm Latvijā. Sevišķi skaista tā ir vidusdaļā un lejtecē —

s'arp Mālupi un Jaunannu (ap 23 km) un Liteni un Vikšņiem (ap
W km). Metot simtiem sarežģītu loku un cilpu, tā plūst pa zemu,

purvainu un mežiem apaugušu teritoriju.
Laukus meliorējot un upes regulējot, republikā daudzas līčainās

upes un strauti pārvērsti taisnos kanālos, gar kuru krastiem plešas
kultivētas pļavas un sējumi. Tur ir radīta savdabīga kultūrainava.

Taču tajā pašā laikā ir absolūti nepieciešams saglabāt nemainītus

zinātniski un ainaviski augstvērtīgus dabas etalonus. Un viens no

Šādiem unikāliem dabas kompleksiem, kas saglabājams nākamajām
paaudzēm, ir Pededzes ieleja no Litenes līdz Vikšņu tiltam jeb vēl

precīzāk — aptuveni 25 km garā posmā no Ostraviešu tilta līdz

Vikšņu tiltam.

šajā posmā, kur upes kritums ir niecīgs, tā līkumo pa plašo pa-
lieni (0,5—1 km platumā), apliecot krūmu pudurus un mitrus mežus

ar neskaitāmām vecupēm un veldzē savas ielejas krāšņāko rotu —

skaistās simtgadīgo ozolu parkveida audzes. Tādu ozolu, kam .stumbra

apmērs ir 1,5—4 m un lielāks, te ir vairāk par 800! Liekas, tā ir vie-

nīgā vieta Latvijā, kur ir tik daudz ozolu vienuviet. Tāpēc neliels

upes ielejas posms (22,2 ha) Stradu ciema teritorijā Gulbenes rajonā
ar Latvijas PSR Ministru Padomes 1977. gada lēmumu Nr. 241 jau
iekļauts aizsargājamo botānisko liegumu sarakstā.

Bet bez šīm ozolu audzēm un retajām augu sugām dabas draugu
tepārsteidz arī pati Pededze. Tā līkumotajā Ostraviešu—Vikšņu posmā

att.) pēc dziļuma apsteidz pat Latvijas lielākās upes Daugavu
un Gauju (neskaitot šo upju ieteku rajonus). Vairāk nekā 15 meandru
loku iedzelmēs maksimālie dziļumi pārsniedz 6—6,5 m, pat 8—8,5 m.

Salīdzinājumam varam pieminēt Gauju, kurai visā nacionālā parka
teritorijā 1977. gada vasarā bija tikai viena iedzelme ar dziļumu pāri

par 7 m. Tāpat Pededzei savdabīgumu piedod daudzie koku sagā-
!nmi, aizsprosti, celmi un varenu izskalotu ozolu stumbri, kas ik ūz
soļa redzami gultnē un krasta kraujās.

Kāpēc Pededzes palienē ir tik daudz ozolu? Faktiski visi ozoli tur

ļļug uz palienes vecvaļņiem, vecupju nogāzēm, t. i., vietās, kas ne-

audz (par 0,5—2,0 mj paceļas virs apkārtnes, un nav sastopami
starpvaļņu ieplakās vai vecupēs. Tātad noteicošais faktors ir palieni
Ve'dojošo iežu sastāvs un mitruma režīms (pavasarī applūst un vasarā

■nazūdens periodā uzņem gruntsūdeni, kura līmenis ir tikai 1,5—3 m

no zemes virsas). Vienīgi Pededzes lejtecē, pirms Vikšņu tilta, kur

Pavasaros jūtams Lubāna ezera uzstādinājums un paliene ilgstoši
atrodas zem ūdens līmeņa, ozoli gandrīz nav sastopami.

Pašus Pededzes palienes vecvaļņus veido ļoti smalka putekļaina
smilts

un aleirīti, bet tālāk no upes', kur palienes virsa labāk izlīdzi-
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1. att. Pededzes
shēma augšpus
Vikšņiem.

nāta, klājas mālsmilts un smilšmāia kārta. Aleirītu un putekļainās
smilts mineraloģiskā sastāva analīzes liecina, ka bez kvarca un lauk-

špata minerāliem tajā ir daudz (10—20%) karbonātu. Tie acīmredzot
arī ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas sekmē ozolu intensīvu

augšanu. Plašākas ozolu audzes te ir galvenokārt upes
meandru

lokos, kur ik pavasari tiek uznestas duļķes, sevišķi pie Jaunvanagiem,

pie Bebrupes ietekas v. c. vietās. Tur grupās aug pa 15—20 ozoliem

vai arī tie rindojas kā stādītā alejā.
Lai gan vienkopus sastopami dažāda lieluma un dažāda vecuma

ozoli, parkveida audzēs dominē koki ar 2—2,5 m lielu stumbra apkārt;
mēru. Dižkoki, kam stumbra apkārtmērs ir 4 m un vairāk, sastopami

lielākoties augšpus un lejpus Ostraviešu tilta. Blakus ozoliem H

vīksnas, bet plašajās pļavās starp Liteni un Ostraviešiem — arī liepas.

Parkveida audzēs 'ne mazums apdegušu, nolauztu ozolu, kas ve-

dina uz domām par cilvēka ļaunprātīgu rīcību. Tomēr šoreiz, izrādās,

galvenais vaininieks ir zibens, kas te ik gadu iznīcina kādu no W

lajiem ozoliem vai liepām. .
Guntis Eberhards
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Daba stāsta mums

DABAS ZIEDU POĒTIKA — VĀRDOS UN KRĀSĀS

«Zieds ir vecās un mūžam jaunās zemes

Nemirstīgs smaids,
Gaišā doma,

Klusā sirds.»

/. Jaunsudrabiņš

Dabā Ir ārkārtīgi liela ziedu dažādība. Reģistrēto ziedaugu sugu
skaits ir ap 300 tūkstošiem. Un katrai no tām ir savi īpatnēji ziedi.

Zieds, šis pasaules brīnums, uz mūsu planētas radies krīta periodā,

pirms apmēram 100 miljoniem gadu. Bezgala daudz to ir ziedējis jau
pirms cilvēka — zemes valdnieka — rašanās.

Jā, zieds ir viens no brīnišķīgākajiem un pilnīgākajiem dabas

meistardarbiem. Augiem ziedi ir vajadzīgi, lai pievilinātu kukaiņus, vei-

cinātu apputekšņošanos, nodrošinātu sugas eksistenci un vairošanos.

Tāpēc katram ziedam ir dots savs laiks, sava krāsa un smarža un var

teikt — arī savs liktenis. Ziedā notiek tik komplicēti bioķīmiski pro-

cesi un elpošana, ka tajos pat temperatūra tāpēc paaugstinās. Ziedi

augam ir krāšņs kāzu tērps, un ziedēšanas laikā augs sasniedz aug-
stākās pilnības brīdi.

Kāds austrumu prātnieks ir teicis šādus vārdus: «Ja cilvēkam ir

divi maizes klaipi, vienu lai viņš samaina pret ziediem. Jo maize

baro miesu, bet zieds veldzē dvēseli.»

Dabas skaistuma izjūtas zaudēšanu C. Darvins pielīdzinājis laimes

zaudēšanai. Un, pēc A. Einšteina uzskatiem, dzīvot n.ozīmē redzēt un

izjust ap sevi skaisto. Acīmredzot tāpēc, gribēdami otram cilvēkam

dāvināt skaistumu, mēs viņam sniedzam ziedus.

Uzlūkojot ziedu, parasti šķiet, ka tas pasaulē uzplaucis tikai tā-

dēļ, lai iepriecinātu mūs. Kā sirds atmaigst, kad ieraugām pirmos
pavasara vēstnešus — silpurenes, vizbulītes.., Japāņu dzejnieks
Saigjo 12. gadsimtā to izteicis šādi:

«Kas uzplauka? Vai brīnumziedi,

Kas manā dvēselē steidz dziedāt?

Nav pasaulē nekā tik dārga

Kā jūsu skaistums, smarža, vārgums.»

Bet, kad sākas lielā ziedēšana, šos ziedoņa vēstnešus it kā ne-

daudz piemirstam. Tomēr saule ir labi iesildījusi zemi, un nevaldā-

mais ziedēšanas prieks un spēks iet vaļā! Un visu zemi — tikai

uzmanīgi pavērosim — klāj ziedi. «Ziedi — tas ir spilgts un smār-

ds sapnis, ko augi ar sakņu palīdzību izvelk no tumšajiem zemes

dziļumiem un iznes saules gaismā,» saka Monteiru Inbotu.

.

Taču ziedi plaukst arī virs mūsu galvām. Palūkosimies uzmanī-

gāk un tad redzēsim, ka zied arī kokaugi, — priede, egle, lazda,
k|ava, kārkli... Un kur tad vēl ceriņi, kastaņas un daudzi jo daudzi
citi...

Atgriežoties no pastaigas vai izbraukumiem, bieži vien cilvēks pa-
nēm sev līdzi ziedus, ziedošus vai vienkārši zajus zarus. Gandrīz
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kairam patīk vāzē kaut ko ielikt — liekas, mājā tad ir ienācis gaba-
liņš pļavu krāšņuma un mežu pasaules... Bet tajā pašā laikā var-

būt biežāk atcerēsimies kādu sensenu padomu — nelauzt nevienu
zaru un neplūkt nevienu lieku ziedu. Uz to mudina arī jaunā dzej-
niece !. Rudene:

«Nenoplūc ziedu —

Ļauj, lai tas zied.

Ar viņa smaržu uz lūpām
Mīla pie cilvēkiem iet.»

Liekas, uz to pašu kādreiz mudināja arī slavenā krievu aktrise

Vera Komisarževska: «lemāciet savai dvēselei ne tikai uztvert, bet

arī paturēt sevī visu skaisto.»

Jā, paturēt un paturēt visu mūžu... Centīsimies to darīti

Skat. ielīmi.

Jāzeps Vuškāns

AUGS, KURIEM NAV ZAĻUMA

Parasti, pievērsdamies augiem ar zaļām lapām, mēs ne vienmēr

atceramies, ka ir taču arī tādi augi, kuriem nav ne zaļu lapu, ne

zaļu stublāju. Un tādi ir! Tie — parazītiskie augi, kuru vidū vis-

biežāk sastopami triju ģinšu — viju (Cuscuta), bezlapju (Lathraea)
un brūnkāšu (Orobanche) — pārstāvji.'

Bieži vien mūsu skatienu saista sārtā bezlape (Lathraea squamtitii
L.), kuras sulīgie paresnie stublāji ar iesārtām pretēji kārtotām lapām
atrodami gan maijā, gan jūnijā krūmājos zem dažādiem lapu ko-

kiem, galvenokārt lazdām un aikšņiem, uz kuru saknēm tā parazitē.
Ziedu ķekari bezlapei veidojas zem zemes pat 10 gadu ilgā periodā
un auga sakneņa masa var sasniegt pat 5 kg. Ziediem ir divlūpains,
rožaini sārts vainags. Tā kā šim augam nav zaļu lapu, pavasarī starp

citiem dzinumiem un lapām tas izskatās ļoti dīvains un neparasts
(1. att.).

Bezlapem tuvi radniecīgas ir brūnkates. Tām lapas uz stublājiem
atrodas pamīšus, bet stublāji paši ir stāvi un pie pamatnes nedaudz

paresnināti. Ziedi veidojas vārpā stublāja galotnē, katram ziedam i'

divas paziedlapas. Vispār brūnkātes ir grūti noteikt, tāpēc, ievācot

tās herbārijam, vienmēr vajag atzīmēt augu, uz kura brūnkāte par*

zitējusi. Un to var izdarīt, tikai uzmanīgi atrokot brūnkātes stublāja

pamatni. Ja tā būs lielā brūnkāte (Orobanche elatior Sutton -

2. att.), tad mūsu apstākļos sausā norā tā visbiežāk parazitēs JJ
lielās dzelzenes (Centaurea seabiosa L.) saknēm. Ja tā būs bāļziedu
brūnkāte (0. reticulata Walir.), to atradīsim uz lēdzerkstes (Cir*m
oleraceum (L.) Hill.) saknēm mitrās avoksnainās vietās, piemēraffl
Ezerniekos, Tērvetē, Tukuma apkārtnē v. c. Pagājušā gadsimta vidu

Heigels min briežsakņu brūnkāti (O. libanotidis Rupr.) Tukuma aP"

kārtuē. Tā parazitē uz briežsaknēm (Libanotis), rūgidillēm (PeUCt

danum), zirdzenēm (Angelica). Savukārt zilganā brūnkāte, kura* 1"
rasta Rīgā (A. Sulcs) un Lielajos Kangaros (E. Vimba), parazitē vi

lauku vībotnes (Artemisia campestris L.) saknēm.
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1.att.Sārtā bezlape (Lathraea
squamaria L.).

2. att. Liela brūnkāte (Oroban-
che elatior Sutton).

ļ Pavisam cita tipa augi ir dažādās viju sugas. Pretstatā icpriekšē-
Ifcm tie ir viengadīgi, ar tieviem, zarainiem stublājiem, kuri apvijas
aP saimniekaugu vai arī ar īpašiem piesūcekņiem (haustorijām) piesū'V
as pie tā. Ziedi ir zvanveida vai stobrveida, sakārtoti galviņveida*

«murveida vai ķekarveida ziedkopās.



Katrs, uzturēdamies mežā, pa gabalu būs ievērojis nokaltušus

kokus vai to grupas. Bet, rūpīgāk palūkojoties zem mizas, ļoti biezi

tur būs atradis dažāda lieluma un dažādas formas ejas. Parasti tas

ir mizgraužu dzimtas (Scolytidae) vaboļu un to kāpuru ejas. Un tas

mums spēj daudz pastāstīt. Katra mizgraužu suga veido tikai tai

raksturīgu eju sistēmu, un pēc tās precīzi var noteikt, kāds mizgrau-
zis to veidojis.
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3. att. Eiropas jeb
nātru vija (Cuscuta
europaea L.)

Latvijā atzīmētas četras viju sugas. No tām visbiežāk sastopama
Eiropas vija (Cuscuta europaea L.), kura mīl lielās nātres, kārklus,

kā arī tādus kultūraugus kā apiņus, upenes, miķelītes, vīķus un lu-

pinu. Savukārt gan uz savvaļas augiem, gan uz kultūraugiem parazitē
mārsilu jeb āboliņa vija (C. epithymum (L.) Murr.), ko sastopam pļa-
vās un ceļmalas uz dažādiem savvaļas augiem un āboliņa laukā kā

bīstamu nezāli. Bet linu vija (C. epilinum Weihe) un tīruma vija

(C. campestris Yuncker), it īpaši pēdējā, atrodama gan uz āboliņa,

gan liniem, gan burkāniem, gan galda bietēm, cukurbietēm un citiem

augiem.
Tātad pēc saimniekauga vien šos parazītus noteikt nevar. No-

sakot vijas, vadās pēc zieda elementu morfoloģijas (drīksnas un

irbuļa veidojuma), pēc stublāja krāsas un citām pazīmēm. Un šis

pazīmes jāzina katram no mums, jo vijas ir karantēnas nezāles un

par to atrašanu jāinformē vai nu tuvējo saimniecību speciālisti, vai

arī PSRS Lauksaimniecības ministrijas Latvijas PSR pierobežas
Valsts augu karantēnas inspekcija Rīgā, Sverdlova ielā 17.

Edgars Vimba

SAVUS HIEROGLIFUS RAKSTA — MIZGRAUŽI
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Vispār mizgraužu dzīvē ir daudz interesantu momentu. Tie pie-

saistījuši daudzu entomologu uzmanību. levērojamā krievu biologa
1. Sevirjova grāmata «Mizgraužu noslēpums» nāca klajā jau 1910.

gadā. Taču kopš tā laika uzkrājies daudz jaunu vērojumu, un uz

to fona arī mēs ieskatīsimies divu visizplatītāko eju veidotāju skuj-
kokos — egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typographus L.) un priežu
lielā lūksngrauža (Tomicus piniperda L.) dzīvē.

Šo sugu vaboles ziemo vai nu zemsegā, vai koku mizā tuvu

augsnei zem sniega un pavasarī līdz ar pirmajām siltajām aprīļa
un maija dienām sāk izlidot. Bet pēc tam dažādu sugu vabolēm dzī-

ves veids ir atšķirīgs.
Tā, no egļu astoņzobu mizgraužiem, kas ir poligāma suga, vis-

pirms pasaulē dodas tēviņi, kuri, novārgušo veco egļu terpēnu smar-

žas pievilināti, nemaldīgi atrod savus barības objektus. Tur tie

iegraužas mizā, izveido nelielu telpu, tā saukto kopulācijas kameru,
un sāk producēt īpašas pievilinošas vielas — populācijas feromonus,
kuri palīdz arī pārējām šīs sugas vabolēm atrast attiecīgos kokus un

salasīties uz tiem lielā skaitā. Un tad izlido mātītes, kuras, rāpojot pa
egles stumbru un vadoties no skaņu signāliem, uzmeklē kopulācijas
telpas, lai dotos pie tēviņiem, katrs no kuriem savā «mītnē» gatavs
uzņemt divas vai pat trīs viešņas.

Pēc kopulācijas mātītes tūlīt ķeras pie darba — sāk grauzt mā*

tes ejas, kuras virza zem mizas paralēli stumbra asij uz augšu un uz

leju no kopulācijas telpas. Sagrauztās mizas gabaliņus vaboles iz-

stumj no ejām ar ķerīšu palīdzību, ar virsspārnu galotnes daļas no-

šķēlumu, kuram katrā pusē ir četri, tātad kopā astoņi, zobi. No tā

ari faktiski radies šī mizgrauža latviskais nosaukums.

Pēc tam gar šo eju malām mātītes īpašās ligzdiņās dēj oliņas,
ko no ārpuses noslēdz ar speciāli sagatavotu mizas masu. Katra mā-

tīte izdēj ap 60 oliņu. Kad tas ir padarīts, vaboles, kuras vēl pali-
kušas dzīvas, ejas atstāj un uzmeklē jaunas attīstības vietas ■'—> citas

egles, kurās dibina jaunas, tā sauktās māsu paaudzes.
Bet pa to laiku no pirmajām oliņām jau izšķiļas kāpuriņi, kuri

perpendikulāri mātes ejām grauž kāpuru ejas. Kāpuriem augot, tās

arvien paplašinās un nobeidzas ar kūniņu gultni, kurā pieaugušie
kāpuri iekūņojas. Pēc zināma laika attīstās jaunās vaboles, kuras

papildu barošanos jeb dzimumnobrieduma barošanos atkal izdara

turpat zem mizas, izgraužot dažāda platuma ejas un laukumus, līdz

pilnīgi nobriest un atstāj šīs attīstības vietas, lai labvēlīgos laika

apstākļos dotos veidot otro paaudzi. Vienā gadā var attīstīties trīs
vai pat vairāk egļu astoņzobu mizgrauža paaudzes.

Priežu lielais lūksngrauzis, pretēji astoņzobu mizgrauzim, ir mo-

nogāms. Tam pirmās izlido mātītes, kas, terpēnu smaržas vilinātas,
meklē sugas attīstībai piemērotas nedaudz novājinātas priedes. Tām
seko tēviņi, kas, nolaidušies uz priedes mizas, uzmeklē mātīšu Jesāktās
ejas un, virzoties pa slīpo ieskreju, ar tām pirmoreiz sastopas, iepa-
zīstas un veic kopulācijas aktu. Nu mātes eja sāk virzīties vertikāli
uz augšu paralēli stumbra asij. Bet olu dēšana un kāpuru attīstība
notiek līdzīgi iepriekš aprakstītajiem mizgraužiem. Vienīgi jaunās va-

Nes savas attīstības vietas pamet tūlīt pēc izkūņošanas un aizlido

ļļz _papildbarošanās vietām — uz jaunajiem priežu dzinumiem, iedzi-
ms to pamatnē un grauž ejas uz augšu. Bojātie dzinumi, dabiski,
nokalst, vējā nolūst un ļoti bieži kopā ar vabolēm nokrīt zemē. Tad
tas bojātos dzinumus atstāj un uzmeklē ziemošanas vietas, Tapec
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lielajam priežu lūksngrauzim, neatkarīgi no laika apstākļiem, gada
attīstās tikai viena paaudze...

Tāds īsumā ir divu mūsu visnozīmīgāko mizgraužu sugu dzīves
veids. Pats interesantākais, neapšaubāmi, ir šo dzīvnieciņu augsti
specializētās spējas nekļūdīgi atrast savus barības objektus. Skuj-
koku mizgraužiem orientāciju barības objektu atrašanā, kā redzējām,
sniedz terpēnu iztvaikojumi, turklāt katrai sugai ir noteikts terpēnu
spektrs, uz kuru tā reaģē. Relatīvi primārās sugas reaģē uz augstāku

monoterpēnu koncentrāciju nekā relatīvi sekundārās sugas, kuras gal-
venokārt reaģē uz smagajām terpēnu frakcijām zemā koncentrācijā,

Taču vēl lielāku apbrīnu izraisa visai sarežģītais populācijas fero-

monu darbības mehānisms. Tie, no vienas puses, pulcina attiecīgās
sugas mizgraužus attīstībai vispiemērotākos kokos, no otras puses,

regulē mizgraužu blīvumu tajos un tādējādi lielā mērā novērš pārap-
dzīvotības draudus. Taču feromoni pievilina arī mizgraužu dabiskos

ienaidniekus — plēsīgās vaboles, blaktis, divspārņus, parazitāros

plēvspārņus. Tātad tie darbojas ne tikai mizgraužu labā, bet arī pret
tiem, palīdzot uzturēt dabisko līdzsvaru.

Vairums mizgraužu ir monofāgi — tie uzbrūk noteiktai koku

sugai, kad tā ir attiecīgi novājināta, proti, atrodas atbilstošā fiziolo-

ģiskā stāvoklī, un aizņem noteiktas koka daļas, sākot ar saknēm un

beidzot ar zariem. Pētīt mizgraužus to daļēji slēptā dzīves veida dēļ
nav viegli, toties ir interesanti. Tāpat kā ļoti interesanti ir to veidoto

eju raksti, kuru līčloču hieroglifos ierakstīta visa viņu dzīve.

Gints Ozols

SĒNES KĀ SIENA KLĒPJI

Ja runājam par sēņu lielumu, tad ar to saprotam sēņu augļķer-

meņu izmērus un masu. Cik lieli tie var būt un cik lieli tie atrasti

Latvijā? Lai atbildētu uz šo jautājumu, jāapcer gan savi vērojumi,

gan arī citu laimīgu atradēju sniegtie dati, gan muzeju materiāli un

literatūra.

1972. gada 7. decembrī laikrakstā «Izvestija» bija publicēta sen-

sacionāla korespondence «Sēņu karalis» (autors J. Balodis): «Daudz

interesantu eksponātu savākts izstādē «Cilvēks un daba», kuru atklāja
Latvijas PSR pilsētā Liepājā. Sevišķi interesanta ir sēne, kuras masa

ir' 10 kg un kuras augstums 1,7 m.» Pēc pāris dienām šo rindu

autors no Ļeņingradas V. Komarova Botānikas institūta saņēma vēstuli

ar lūgumu uzzināt, kas tā ir par sēni. Sākās sarakstīšanās, un gaļu
galā noskaidrojās, ka sēnes atradēja ir V. Seilone. Un sēne bija nevis

1,7 m augsta, bet tāds bija tās apkārtmērs. Sēnes augstums bija
50 cm, bet masa — 12 kg.

Acīmredzot tā bija daivainā grifola (Grifola frondosa (Fr;)
Grav), kura mūsu republikā paretam atrodama zem ozoliem. T as

augļķermenis ir zarains, sastāv no daudzām, kopā saaugušām cepu;
rītēm. Daivaino grifolu kopā ar M. Kundziņu 1979. gada septembri
atradu Dundagas parkā. Tur viena augļķermeņa apkārtmērs
bija 133 cm, augstums — 25 cm, bet masa — 5600 g.'Un 1980. gad»
septembrī turpat atradām grifolu, kuras apkārtmērs bija 110 cm,

augstums 26 cm, bet masa — 3 kg.
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Vispār mūsu republikā līdz šim konstatētas grifolu ģints tīfs

sugas: daivainā, čemurainā un milzu grifola. 19G8. gada «Dabas un

vēstures kalendārā» 100. lappusē ir atzīmēts: «Lielākā mūsu republikas
sēne laikam gan ir čemurainā grifola (Grifola umbellata).-» Tomēr

tā ir ļoti reti sastopama. Tāpēc vēl šodien mums nav konkrētu datu

par tās augļķermeņa lielumu.

Katrai grifolu sugai ir atšķirīgas pazīmes. Milzu grifolai ir ļoti
liels augļķermenis, tā apkārtmērs var sasniegt 1 m un vairāk, sporu
izmēri ir 5—6X4,5—5,5 u,m, t. i., tās ir ieapaļas. Atsevišķas
cepurītes grifolām pusapaļas, vēdekļveida, daivas platums — 20—

30 cm. Čemuraino grifolu veido sīkas atsevišķas sēņu cepurītes

1,5—4 cm diametrā, tām 7—10X2,5—4 um lielas sporas. Daivainajai
grifolai, kura, pēc mūsu datiem, republikā ir visizplatītākā, ir

4-10 cm platas un s—lo cm biezas cepurītes, kas pāriet ķīļveidīgi
sašaurinātā kātiņā. Visas trīs grifolu sugas paredzēts ietvert republi-
kas aizsargājamo sēņu sarakstā.

Lielus izmērus sasniedz arī citu piepju sēņu augļķermeņi; sēra-

piepes (Laetiporus sulphureus (Buli.) Bond. et Sing.), zvīņupiepes
{Polyporus squamosus (Huds.) Fr.), ziemeļu klimakodonas (Člimaco-
don septentrionalis (Fr.) Karst.) v. c. Uz zvīņupiepi acīmredzot attie-

cināma informācija, ko «Cīņas» 1975. gada 23. augusta numurā,snie-

dzis A. Kleins par Liepājas skolēna D. Čerņevska atrasto

lielo sēni, tā saucamo lakoto piepi ar trim cepurītēm, no kurām lie+

lākās diametrs sasniedzis pusmetru... Sīs sēnes piederība tā sauktajai
lakotajai jeb, vienkārši izsakoties, lakaspiepei gan ir Joti apšaubāma.
Taču sarakstīšanās ar Liepāju, lai noskaidrotu šī objekta sistemā-

tisko piederību, nedeva nekādus rezultātus, un tagad ir grūti ko

spriest ar zinātnisku precizitāti.

Tomēr pati lielākā Latvijas PSR augošā sēne laikam gan ir

milzu apaļpūpēdis (Langermannia gigantea (Pers.) Rostk.), Tā lielie

lodveida augļķermeņi sastopami pļavās, krūmāju malās, pat parkos
un dārzos. P. Stučkas LVU Bioloģijas fakultātes Botānikas katedrā

glabājas šī pūpēža eksemplārs, kas atrasts Rīgā 1922. gada 1. sep-
tembrī Sarkankalnā. Tā masa bijusi 5750 g un apkārtmērs sasniedzis
104 cm. Bet F. Stolls savā grāmatā «Latvijas sēnes», kas iznākusi
1934. gadā, min gadījumu, kad 1930. gada augusta sākumā viņam
atnests kāds pūpēdis no Latgales. Tā masa bijusi 2150 g, apkārt-
mērs — 75 cm, caurmērs — 26 cm, bet augstums — 29 cm,

Pavisam neparasta tikšanās ar milzu apaļpūpēžiem mums iznāca

Bukaišos. Ilga Skudra no Zemgaļu mājām 1979. gada augustā mums

pastāstīja, kādi milzīgi pūpēži pavasara palos peldot lejā pa izbaga-

ļēio Reņģes upīti. 1978. gada pavasarī to esot bijis sevišķi daudz.
Vēlāk tos atrodot siena laikā. Un toreiz vienu tādu zālē izkaltušu

eksemplāru atvedu uz Rīgu. Tā apkārtmērs bija — 120 cm! Bet, ja
Pūpēži pavasarī peld pa upīti uz leju, jādomā, ka tie tepat kaut kur
Pavisam netālu aug. Un šis pieņēmums apstiprinājās. Septembrī kopā
a [ V. Lūkinu, apmeklējot milzu apaļpūpēžu augteni. Reņģes upītes
Piekrastes pļavā, atradām vairākus augošus apaļpupēžus, kuri gan
Pagaidām nekādus rekorda apmērus neuzrādīja. Bet tos sa-

sniegt .traucē arī cilvēki, sevišķi bērni, kuri bieži bojā un saspārda
Pūpēžus.

Milzu apaļpūpēdis rekordists glabājas Valdemārpils_ mežnie-

cības muzejā. Tā' pārzinātāji un vadītāji M. un J. Metuzali sniedza



šādas ziņas: apkārtmērs — 166 cm, caurmērs — 25,4 cm, augstums-
-42 cm, masa (sausam augļķermenim!) — 700 g.

Par šo pūpēdi savā laikā mūs informēja arī V. Voika no Gul-
benes rajona Zeltalejas Kadiķu mājām. Un I. Berga 70. gados Baus-
kas rajona Brunavas ciema Lingu māju ābeļdārzā redzējusi vairākus
rudeņus pēc kārtas 3—4 šo pūpēžu augļķermeņus.

īpaši lieli sēņu augļķermeņi bija 1980. gada rudenī, kad
oktobra nogalē J. Naumenko Rīgas rajona Sauriešos vecā kluba vietā

atrada milzīgu sēni, ko veidoja 340 kopā saaugušas cepurītes. Visa
augļķermeņa apkārtmērs bija 150 cm, augstums — 25 cm, bet masa-

-10,5 kg. Un tas viss pēc tam, kad atradēji jau apmēram vienu treš-

daļu sēnes bija izlietojuši pārtikai (visai riskants pasākums ar nepa-
zīstamu sēni!). Nosakot, izrādījās, ka sēne ir salnas čemurpūkaine
(Ltfophļillum fumosum (Pērs. cx Fr.) Kūhn et Romgn.), kas parasti

aug vēlā rudenī un ir maz pazīstama ēdamā sēne. Zinājām, ka tā

vietumis atrodama arī Latvijā, taču nekad vēl nebija izdevies atrast

tik lielu šo sēņu puduri.
Latvijā ir atrastas arī citas sēnes ar lieliem augļķermeņiem. Tā,

1974. gada maijā Siguldā atradām dižo bisīti (Gtjromitra gigus

(Krombh.) Cooke), kuras augstums sasniedza 21 cm, bet masa -

603 g. Otra dižās bisītes augļķermeņa augstums sasniedza 20 cm,

bet masa — 614 g. Ir dzirdēts arī par lielām baravikām un

citām sēnēm. Taču mums nav konkrētu aprakstu ar precīziem izmē-

riem un nav arī fotogrāfiju. Tāpēc, lūdzu, rakstiet mums par saviem

novērojumiem.

Edgars Vimba

RETS lEMĪTNIEKS LATVIJĀ — VARŽUKRUPIS

Varžukrupis (Pclobates fuscus) ir viens no Latvijā visretāk sa-

stopamajiem bezastainajiem abiniekiem. Tā ķermeņa forma atgādina

bieži sastopamos krupjus, tikai varžukrupim ir garākas pakaļkājas,
kurām pirksti savā starpā savienoti ar platu peldplēvi. Ķermeņa ga-

rums 6—B cm, krāsa uz muguras zaļganpelēka vai gaiši pelēka ar

izplūdušiem brūngansarkaniem punktiem. Vēders — pelēkdzeltens,
āda — gluda, nevis ar «kārpām» kā īstajiem krupjiem. Un tomēr

varžukrupim ādā ir dziedzeri, kuri uztraukuma brīžos izdala sekrēts

ar ķiplokiem līdzīgu smaržu, tieši tāpēc šos dzīvniekus latvieši dažkāi.

dēvē arī par ķiplokkrupjiem.
A. Brēms savā darbā «Dzīvnieku valsts» par varžukrupjiem raksta'

«Smirdoņa, ko viņi izplata, ir tik spēcīga, ka ķiplokkrupi ir vieglā*

sajust ar degunu, nekā saredzēt ar acīm, un, tuvāk pieejot, acis s»

asarot gluži tāpat, kā tas ir, kad ož mārrutku vai sīpolu. 5ī smaka,

kā liekas, izplatās galvenā kārtā no viņa ķermeņa pakaļgala — ļffi
maz katru reizi, kad dzīvnieku aizskar, viņš pakaļgalu paceļ
un zināmā mērā vērš uz savu pretinieku.» Tas, protams, ir pe-
lējums. Ķiploku smaržu varžukrupis izdala visai reti, un ari ta_j
tā ir sajūtama tikai tad, ja pieliek dzīvnieku pie deguna. Tornčr p

tam, kad varžukrupis ir turēts rokās, nav ieteicams ar tām berzēt acij
Tas izraisīs spēcīgu un ilgstošu asarošanu. Jo varžukrupju ādas izd3"
lītais sekrēts satur indi.

158
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Atšķirībā no visiem pārējiem Latvijā sastopamajiem abiniekiem

varžukrupjiem acs redzoklis ir vertikāls nevis horizontāls kā pārējām
vardēm un krupjiem. Varžukrupjiem ir raksturīgs sacietējums pakaļkāju

iekšpusē. Ar tā palīdzību dzīvnieks 2—3 minūšu laikā ar pakaļgalu

pa priekšu var vertikāli ierakties mīkstā zemē. Varžukrupji ir īsti nakts

dzīvnieki. Dienu tie pavada ierakušies zemē, bet vietās, kur grunts
cieta, atrod sev paslēptuvi zem akmeņiem vai saknēm. lestājoties
tumsai, varžukrupji pamet savas paslēptuves un dodas medībās. Tie

barojas tikai ar sauszemes bezmugurkaulniekiem: zirnekļiem, gliem-
jiem, kukaiņiem un to kāpuriem, ēdelībā stipri pārspējot pārējās vardes

un krupjus. Varžukrupis var pārvietoties lēcieniem līdzīgi vardēm, bet

biežāk — rāpus kā krupji.
Varžukrupji nārsto tikai ūdenī. Pārējo laiku tie pavada uz saus-

zemes. No visiem mūsu abiniekiem varžukrupji visātrāk uzsāk ziemo-

šanu. Ziemo uz sauszemes, ierokoties zemē vai izmantojot šim no-

lūkam peļu un kurmju alas. Turpretī nārstot sāk, tiklīdz ir atmo-

dušies no ziemas guļas — aprīļa beigās—maija sākumā. Tad tēviņi
rada burbuļojošas skaņas. Mātīte izdēj resnā virtenē nekārtīgi izvie-

totus 1100—2500 ikrus, kuru diametrs ir 1,5—2,5 mm. Kurkuļu attīstība

ilgst apmēram 3—4 mēnešus. To garums pirms pārvēršanās no ūdens

iemītnieka sauszemes apdzīvotājā pārsniedz pieauguša dzīvnieka ga-
rumu. Kurkuļi var būt 7 —17 cm gari. Tie ēd tikai augu barību.

Pārvēršanās laikā varžukrupju mazuļi sava dzimtā dīķa jeb ezera

krastā ierokas zemē, kur paliek līdz nākamajam pavasarim.
Mūžs varžukrupjiem ir īsāks nekā pārējiem mūsu abiniekiem —

līdz 10 gadiem, kamēr ugunskrupis dzīvo līdz 29 bet pa-
rastais krupis — pat līdz 36 gadiem. Terārijā varžukrupis pārējo abi-

nieku vidū izceļas ar īpašu rijību. Tas ēd visu, sākot ar sliekām,
gliemjiem, prāviem kāpuriem un beidzot ar nelieliem gaļas gabali-
ņiem. Izsalkuma brīžos tas ir spējīgs apēst pat savus mazākos radi-

niekus un kaimiņus — sīkās vardes un mazos tritonus. Medījumu sa-

ķer ar pirmo tvērienu, ja tas neizdodas — uzbrukumu neatkārto.

Latvijā varžukrupji sastopami reti un tikai vietumis. Pēdējā laikā,
pastiprinoties antropogēnā faktora ietekmei, to kļūst arvien mazāk.
Tāpēc varžukrupi acīmredzot ir nepieciešams ietvert Latvijas aizsargā-
jamo dzīvnieku sarakstā.

Ingus Eipurs

KAS DZIRD ŪDENS ĀDERU BALSI

Ūdens āderu, dzīslu, lēcu, strāvu, staru v. tml. ietekmei uz dau-
dziem cilvēkiem ir sena vēsture. Bet par interesi, ko tā sabiedrībā
izraisa vēl arī tagad, var spriest kaut vai pēc izdotās attiecīgās litera-
tūras daudzuma un starptautiskajiem kongresiem, kuri par rīkstnie-
cibu regulāri notiek Eiropas valstīs. VFR, Austrijā, Anglijā, Francijā,

Šveicē un citur ir rīkstnieku biedrības. Piemēram, Amerikas

rīkstnieku biedrībā sastāv pāri par 25 tūkst, cilvēku, kuri izturējuši
Pārbaudījumus un kuriem izsniegtas apliecības, kas dod tiesības no-

darboties ar ūdens vai aku vietu meklēšanu ar rīkstītes palīdzību.
Tomēr līdz pat šodienai nav noskaidrots rīkstītes jeb indikatorā

griešanās mehānisms. Skaidrs ir tikai tas, ka rīkstītes noliekšanas
cilvēka rokās nav nekas cits, kā dažu cilvēka organismā notiekošo
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procesu izpausme. Turklāt liela nozīme te var būt pašsuģestijai un

pašiedvesmai. Tāpēc par šo jautājumu pašlaik visā pasaulē notiek

asas diskusijas. Sīs problēmas pētīšana ir saistīta ar daudzām grū-
tībām, no kurām pati galvenā — paša rīkstnieka rādījumu nenoturība

subjektīvo faktoru ietekmē. Rīkstīte nez kādēļ darbojas tikai cilvēka

rokās, un līdz šim nav izdevies atrast viennozīmīgu korelāciju starp
attiecīgajām biofizikālajām anomālijām un tur izdarītajiem fizikāla-
jiem mērījumiem. Tāpēc daži zinātnieki noliedz šā efekta, ko citi
ieteikuši nosaukt par biolokācijas efektu, iespējamību vispār.

Lai šo efektu izskaidrotu, ir izvirzīts milzum daudz dažādu hipo-
tēžu.

Saskaņā ar elektromagnētisko hipotēzi biofizikālās anomālijas \fr

dala elektromagnētisko starojumu, kuru jūt cilvēks ar rīkstīti rokās.

Aktīvās biolokācijas hipotēzes pamatā ir uzskats, ka cilvēka sma-

dzeņu sistēma ģenerē kādu starojumu, kas, atstarojoties no biofizi-

kālajām anomālijām, nonāk atpakaļ smadzenēs un, rezonējot ar to

primāro izstarojumu, izraisa rīkstnieka reakciju.
Pēc gravitācijas hipotēzes, cilvēks jūt gravitācijas lauka izmaiņas

virs ūdens dzīslām un rūdu iegulām.
Kura no šīm vai arī kāda jauna hipotēze ņems virsroku — to

rādīs nākotne. Par šiem jautājumiem jau ir rakstīts J. Valdmaņa,
J. Dolača, T. Kalniņa darbā «Rīkstniecība — gadsimtu mīkla>, kas

iznāca 1979. gadā «Zinātnes» apgādā. Pētījumi turpinās. Un droši

var teikt, ka šāds efekts dabā objektīvi eksistē. To apliecina dažādu

tautu vērojumi dažādās pasaules daļās, atšķirīgā vidē un laikā. Un,

lūk, īss kopsavilkums.

lETEKME UZ FLORU

Par ūdens āderēm, ar kurām mēs saprotam to globālo joslu sīs-

tēmu, kurā reaģē rīkstīte operatora rokās, un par šo āderu ietekmi

uz floru un faunu ir uzkrājies Joti daudz empīrisku datu, turklāt
daudzi no tiem ir visai pretrunīgi. Un tomēr — tajos slēpjas liela

Informatīva vērtība.

Tā, lielajā Brokhauza enciklopēdiskajā vārdnīcā (1935) rakstīts,
ka tādi indīgi augi kā suņstobrs, uzpirkstīte, rudens vēlziede un sēt-

vijas vislabāk aug uz ūdens āderēm, un mājas, kas uzceltas šādās

vietās, tiek pakļautas postošo sēnīšu jeb branta iedarbībai.

Par ūdens āderu ietekmi uz floru rakstījuši daudzi zinātnieki

Starp tiem holandiešu ģeoloģijas profesors, bijušais ANO padomnieks
ģeoloģijas jautājumos S. Tromps (1968. g.), somu mežkopības pro-

fesors V. Āltonens (1950. g.), vācieši: mežzinātnieks profesors L. Fab-

riciuss (1934.—1936. g.), hidroģeologs G. Franciuss (1910. g)>
inženieris K. Hincmans (1955. g.), dārzu arhitekts H. Verkmeisters

(1963. g.), P. Mano (1949. g.), kā arī Zviedrijā dzīvojošais igauņu

profesors G. Renks v. c.

No šo autoru novērojumiem izriet, ka virs ūdens āderēm slikti

aug stādījumi (ligustri, klintenes) dzīvžogos, augļu koki un dārzeņi:

gurķi, selerijas, sīpoli, tomāti. Augļu kokiem attīstās tā sauktie vēža

izaugumi, uz bērziem izaug čaga, dārza puķes nīkuļo. Tā, G. Frafl*

ciuss raksta: «Ejot cauri manam dārzam, ūdensmeklētājs Bilovs at-

rada, ka tajā vietā, kur es veltīgi trešo reizi stādīju vīteņrozi, at-

rodas ūdens ādere. Rīkstīte šajā vietā spēcīgi pagriezās uz augšu*



JAUNO JŪRU KRASTI

Rīgas jūra iepretī Ikšķilei.
A.Lāča krāsu foto.

Rīgas jūra iepretī Ogrei.
A.Lāčakrāsu foto.



Pļaviņu jūra pie Lielvārdes.

A. Lāča krāsu foto.

Rīgas jūra iepretī Ikšķilei.
A. Lāča krāsu foto.



PļaviņujūrapieKokneses.
* Liž''kri

S u loti.



ZIEDI

Neaizmirstules.

J. Vuškāna krāsu foto.

Ūdensroze un ezerrieksts.

i. Vuškāna krāsu foto.



Baltie vizbuļi

M. Kundziņa krāsu foto.

Melnais deviņvīruspēks.
J krāsu foto.

Sūrene spēku plaukumā.
J. Vuškāna krāsu foto.



Rūtainā fritilārija.
AA. Kundziņa krāsu foto.

Ziedošs lapegles zars.

J. Vuškāna krāsu foto.

Sibīrijas ciedrupriedes ziedi un

čiekuri.

J. Vuškāna krāsu loto.

Ziedoša egle.
J. Vuškāna krāsu foto.



Magone — pļavu saule.
M. Kundziņa krāsu foto.

Pāri pļavām, cauri ziediem
..

.
M- Kundziņa krāsu foto.



Zied gundegas un veronikas.
M. Kundziņa krāsu foto.

Dabas harmonija.
M. Kundziņa krāsu foto.

Sarkanā āboliņa zieds.
M. Kundziņa krāsu foto.



Dzeltenā
kaķpēdiņa.

Kundziņa krāsu foto.
Parastais dadzis.

M. Kundziņa krāsu foto.



čar*****

Zied kārkli.

M. Kundziņa krāsu foto.



Mežs viršu ziedu laikā.
« Kundziņa krāsu foto.



****

MĀKSLAS PIEMINEKĻI

Piemineklis Lielajā Tēvijas karā kritušajiem karavīriem Piltenē.

K. Danes krāsu foto.

Piemineklis Lielajā Tēvijas karā kritušajiem karavīriem Indrā.

I. Rankas krāsu foto.



Piemineklis padomju karavīriem Madonā.
)■ EglTSa krāsu foto.

Raiņa piemineklis Rīgā.G !irkm
«n« krāsu foto.



ARHITEKTŪRAS PIEMINEKĻI

Šlokenbekas muižas restaurētā

da|a. Klēts, un ziemeļu vārtu

tornis no pagalma puses

V. šaicāna krāsu foto.

Šlokenbekas muižas aizsardzī-
bas sienas šaujamlūka. Skats

no pagalma puses.

V. Saicāna krasu foto.



Jelgavas pils — Latvijas Lauksaimniecības akadēmija.
/. Eglīia krāsu foto.

TuraidasPils.
pus.

J E9"»« kri.u foto



ARHEOLOĢIJAS PIEMINEKĻI

Āraišu ezerpils ēka, kuras sienas saglabājušās septiņu vainagu

augstumā.
J. Apaļa krāsu foto.

Skats uz Āraišu ezerpili izra-

kumu laikā. Kreisajā pusē —

10. gs. iela.

J. Apaļa krāsu foto.

Āraišu ezerpils ēku stūru savieno-

jums. Kreisajā pusē sienas savie-

notas krusta paksī, labajā — jūg-

stūra savienojumā.
J. Apaļa krāsu foto.
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Tas pats attiecas arī uf istabas puķēm. Kā raksta V. Beķers grā-
matā «Apakšzemes ūdensdzīslu izstarojumu ietekme un tās pamats»

(R. 1939), monstera virs āderes nīkuļo, bet ārpus biofizikālā efekta

zonas aug labi. Pēc citu autoru datiem, virs āderēm nepadodas ari

istabas liepa.
Toties virs āderēm, kur augsnes mitrums ir lielāks, īpaši labi

aug ezera niedres, alkšņi, ozoli, kazenes, māllēpes, maura platkājini,
skābenes, vērmeles, nātres, papardes, mezglainās sūrenes, pļavas
lapsastes, kosas, dzelzszāle.

īpašu ievērību pelna šveiciešu profesora E. Goimana 1934.—1935.

gadā veiktie pētījumi ar kultūraugiem. Viņš veica kā laboratorijas, tā

ari lauka izmēģinājumus ar Meksikas samtenēm, tīruma sinepēm,

auzām, sīpoliem, gurķiem, tomātiem un pelargonijām. Visiem šiem

augiem, izņemot samtenes, raža neitrālajā zonā bija lielāka nekā

virs āderēm. Zaļā masa tīruma sinepēm bija lielāka par 16%, sīpo-
liem — par 40%, auzām — par 9%, gurķiem — par 26%, tomā-

tiem — par 41% un pelargonijām — par 21%. Samtenēm divās iz-

mēģinājumu dobēs neitrālajā zonā raža bija par 7% mazāka nekā

virs āderēm.

Ir novērots, ka vientuļi ozoli lauka vidū gandrīz vienmēr aug uz

ūdens āderēm. Lai noskaidrotu, kā tās iespaido koku augšanu mežā,
mēs 1974. gadā pārbaudījām ozolu stādaudzi Skrīveru • dendrārijā.
Tā ir apmēram 60 gadus veca audze, kur koku vidējais augstums
sasniedz 20,5 m. Pārbaudījām apmēram 40 m garu un 8 m platu
laukumu, kur ozoli sastādīti rindās 2,5 m attālumā cits no cita. Pie-

ņemot, ka stādmateriāls un augsnes apstākļi nelielajā platībā bijuši
apmēram vienādi, mēs par koku augšanas rādītāju izvēlējāmies
stumbra caurmēru krūšu augstumā. Izrādījās, ka ozoliem uz ūdens

āderēm vai to krustpunktos caurmērs bija no 28 līdz 32 cm, bet

starp tām 16—24 cm. Turklāt nebija neviena gadījuma, kas liecinātu,
ka uz ūdens āderes būtu gājis bojā kāds ozols.

Lai izskaidrotu kaut daļu no šiem novērojumiem, nolēmām vis-

pirms pārbaudīt augsnes minerālo sastāvu ūdens āderu vietās un

tām blakus. Ar šādu lūgumu griezāmies pie augu minerālās baro-
šanas speciālista lauksaimniecības zinātņu doktora Gunāra Riņķa, un

viņš piekrita palīdzēt. Augsnes paraugus no pļavas un meža ņēmām
divos dziļumos: 15—20 cm un 35—40 cm dzijumā. Pavisam tika

noņemti 32 paraugi — 8 vietās ūdens āderu krustpunktos un 8 vie-

tās blakus tām. Noteicām makroelementu (N, P, X, Ca, Mg, Fe) un

mikroelementu (Cv, Zn, Mn, Co, Mo, B) daudzumu augsnē.
Un rezultāts bija šāds: vidējais visu 12 elementu daudzums bla-

kus āderu krustpunktiem sastāda 75% no optimālā sastāva, bet

krustpunktos — tikai 25%. šī sakarība tika konstatēta kā no pļavas,
« no meža noņemtajos paraugos. G. Riņķis tādu elementu sadalī-
jumu izskaidroja ar parasto izskalošanos, jo ūdens āderu vietās

Ņgsne ir daudz mitrāka un ūdens līmenis atrodas tuvāk zemes

■Virsmai nekā citur. Un tas Joti vienkārši izskaidro to, kāpēc ūdens
āderu vietās labprāt aug nezāles un indīgie augi, bet kultūraugi,
Piemēram, kukurūza, sīpoli, selerijas, tomāti v. c, šajās vietās attīstās
sliktāk, jo kultūraugi ir daudz prasīgāki pret elementu sastāvu

:*ugsnē.
b

Protams, tie ir tikai pirmie mēģinājumi, tāpēc izdarīt kaut kādus

jalejošus secinājumus būtu par agru. Tomēr krietni padomāt tie
llek. Kā domājat jūs, botānikas speciālisti?
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lETEKME UZ FAUNU

Biofizikālo anomāliju zonu jeb ūdens āderu ietekmei uz faunu ari
ir izteikti selektīvs raksturs. Tā, plēvspārņi savus mājok|us izvēlas
tieši virs āderēm, kaut gan pārnadži zīdītāji tajā pašā laikā šajās
vietās saslimst un nīkuļo. Stārķi un žagatas savas ligzdas taisa
āderu krustpunktos. Pēc Daugavpils rajona kolhoza «Cīņa» bitenieka

Jāzepa Orbidāna novērojumiem, mājas zosis vietu dēšanai kā kūtī,
tā arī ārpus tās izvēlas virs āderēm. Turpretī vistas labāk tup zemē,
nekā sestās laktā, kas iegadījušies virs āderes. Tāpat arī bezdelīgas
savas ligzdas pažobelēs netaisa virs āderēm.

Uz liellopiem, zirgiem, cūkām un aitām, kas tiek turēti virs āde-

rēm, tās atstāj negatīvu ietekmi. Piemēram, pēc vācu hidroģeologa
J. Kopa (1965. g.) novērojumiem, liellopiem, kas uzturas virs āde-

rēm, ar laiku attīstās locītavu reimatisms, krampji, sterilitāte, tesmeņa
slimības, rodas izmetums, dzemdes izkrišana. Virs āderēm turēti

zirgi bieži vien paliek akli.

Suns labprāt neguļ būdā, ja tā atrodas virs āderes. Toties kaķis
labprāt izvēlas guļas vietu virs tās. Vardes, sliekas, meža gliemji un

zemes zirnekļi sausā laikā sastopami virs āderēm.

Meža rūsganās skudras ceļ savus mājokļus tikai saskaņā ar āderu

tīklu. Novērots, ja bišu strops atrodas blakus skudru pūznim, ienesums

ir lielāks. Sai parādībai ir savs izskaidrojums. Piemēram, kā raksta

daudzi autori, arī J. Priedītis, Z. Freimanis un A. Bokmelderis

(1979. g.), H. Ziemelis (1980. g.) «Dārzā un Dravā», virs āderēm

novietotos bišu stropos ienesums ir 2—7 reizes lielāks nekā kontrol-

saimju ienesums.

Empīriskos novērojumus par āderu ietekmi uz dzīvniekiem ap-

stiprina arī speciālie eksperimenti.
Pētnieku grupa ar G. Vilhelmu priekšgalā (1948. g.) veica eks-

perimentu sēriju ar 24 000 peļu un citiem grauzējiem un nonāca pie

secinājuma, ka to dzimstība virs biofizikālo anomāliju zonām ir par
15% zemāka nekā kontroles grupās. Sī sakarība bija vēl krasāk iz-

teikta pētījumos ar 1200 jūrascūciņām. Kad eksperimentos tās_ ievie-

toja šaurās un garās kastēs, kurām viens gals atradās virs āderes,

tās visas deva priekšroku gulēšanai otrā galā.
Veterinārijas zinātņu kandidāts Jānis Ligers mūsu republikā

veicis lielu darbu, 25 gadu laikā novērojot ap 60 tūkst, govju. Pēc

viņa vērojumiem, biofizikālo anomāliju zonā turētie mājdzīvnieki ar

leikozi un tesmeņa iekaisumiem saslimst apmēram par 50—60% vairāk

un tādēj tos izbrāķē par 40—50% biežāk. Tādējādi mūsu republikā
vien tiek zaudēti apmēram 80 milj. kg piena gadā.

lETEKME UZ CILVĒKU

Pasaules literatūrā ir ļoti daudz materiālu par biofizikālo anomā-

liju kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību. Viens no pirmiem rakstiska-

jiem pieminējumiem attiecas uz ķīniešu hroniku.
_

Daudz uzmanības šā jautājuma noskaidrošanai veltījis VFR ārsts

E. Hartmanis, kas savos praktizējošā ārsta novērojumos nonācis _PĶ
secinājuma: ja cilvēks guļ virs ūdens āderes, viņš saslimst ar vezi.
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Ari citi autori aprakstī-

juši līdzīgus gadījumus. Pie-

mēram, G. Pols (1932. g.)

apraksta gadījumu, kad no

ūdens āderēm cieš gandrīz
visi ģimenes locekļi (1. att.).

Istabā a gulēja vecāki.

Tēvs mocījās ar bezmiegu un

bija loti nervozs, māte tāpat

bija nervoza un sūdzējās par

sāpēm žultspūšļa apvidū.
Istabā b trešajā gultā gulēja
četrus gadus vecais bērns,

kā attīstība bija aizkavēju-
sies un kas pastāvīgi sli-

moja ar dziedzeru un pūšļa
iekaisumu. Ceturtajā gultā,
kas atradās virs āderu krust-

punkta, gulēja bērna kopēja.
Sājā gultā cita pēc citas līdz

šim bija gulējušas četras

jaunas meitenes no dažādām

ģimenēm, un visām bija pie-
meties smags žultspūšļa iekaisums, no kā visas četras bija mirušas

Istabā c septītā gulta nebija aizņemta, bet sestajā gultā gulēja jau
nākā meita, kas vienīgā no visiem mājas iedzīvotājiem bija spirgta
un vesela. Piektajā gultā gulēja vecākā meita ar galvu virs āderes

Viņai bija pastāvīgas neiralģiskas galvassāpes un žultspūšļa iekai

sums.

Līdzīgi gadījumi novēroti ari mūsu republikā. Piemēram, feldšeru

punkta vadītāja Aija Jemse no Valmieras rajona Jeru feldšeru punkta
raksta:

«Domāju, ka istaba, kur bija mana gulta, tiešām atradās
uz kādas ūdens dzīslas un tas ietekmēja manu un mana vīra vese-

lību. Man sākās klepus, elpas trūkums, kam nelīdzēja nekādi medi-

kamenti, bija atkārtotas pneimonijas. Vīru ļoti bieži mocīja stipras
muguras sāpes, viņš daudzreiz pat ar grūtībām (sāpju dēļ) cēlās no

gultas. Pirms kāda laika, 1978. gada rudenī, mainījām dzīves vietu —

pārcēlāmies uz Valmieras rajona Jeru ciema feldšeru punktu. Man
ir pārgājis klepus un izzudis elpas trūkums, pneimonijas nav bijušas
Vīrs ne reizi vairs nav jutis tik stipras muguras sāpes (medikament
nav lietoti). Tāpēc domāju, ka mūsu veselību Zosēnos būs ietekmē

jusi ūdens dzīsla.»
Un tas nav vienīgais gadījums. Lielu darbu pēdējos septiņos gados

Somijā veicis M. Pohjonens. Viņš ir konstatējis veselības uzlaboša-
nos 7663 cilvēkiem, kas sirguši ar 50 dažādām slimībām un kam
(Piltas tikušas pārvietotas ārpus āderu iedarbības zonas. Pēc viņa
novērojumiem, cilvēki saslimst ar vēzi, ja tie uzturas virs āderēm

h"N? gadus. No visiem apsekotajiem slimniekiem 3220 pilnīgi izvese-

ļojušies, 4443 — izveseļojušies daļēji. No 1160 vēža slimniekiem,
kuru gultas atradušās virs «zemes izstarojuma» vietām, 792 nomi-
rusi.

Bez tīri empīriskiem novērojumiem ir mēģināts noteikt arī objek-
ts pārmaiņas cilvēka organismā kā biofizikālās reakcijas laikā,

1. att. Dzīvojamā māja virs divām

ūdens āderēm,
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tā arī uzturēšanās laikā biofizikālās anomālijas zonā. Ir uzņemtas
elektrokardiogrammas, elektroencefalogrammas, miogrammas, uz ku-

rām skaidri saskatāmas atšķirības pirms reakcijas iestāšanās un reak-

cijas laikā. Bet to atšifrēšana saistīta ar lielām grūtībām, un tāpēc
līdz šim nav zināms, kādi smadzeņu centri un muskuļi ietekmē rīkstī-

tes griešanos.
Ir vispār pret biofizikālajām anomālijām ļoti jutīgi cilvēki, kas

bez jebkādiem rīkiem un instrumentiem jūt āderes un izvairās uz-

turēties virs tām. Sī sajūta izpaužas kā pēkšņa nervozitāte, paaugsti-
nāta uzbudināmība, nemierīgas kājas un rokas v. tml. Tādi cilvēki

nevar mierīgi nosēdēt biofizikālo anomāliju vietās — ne teātrī, ne

kinoteātrī, nedz ari jaunā vietā iemigt. Locekļi viņiem neapzināti sa-

raujas, kņud, rodas nemiera sajūta un gribas pārvietoties. Tā, vācu

landrāts fon Uslars, ap 1909. gadu Āfrikā meklējot vietas aku rakša-

nai, atstāsta šādu gadījumu. Viņa palīgstrādnieks nēģeris, atnesis

pusdienas, apsēdies uz kāda akmens un uzreiz sācis locīties krampjos.
Tiklīdz viņš pārvietojies nedaudz tālāk no šī akmens, krampji izbei-

gušies. Vēlāk viņam vajadzējis tikai tuvoties šim akmenim — un lo-

cekļi atkal viņam sākuši raustīties un tricēt. Izrādījies, ka akmens atro-

das uz ūdens āderes.

Savukārt citi cilvēki jūt āderi, sažņaudzot kopā plaukstas, sa-

sprindzinot žokļu muskuļus, izstiepjot horizontāli rokas v. tml.

Kā novērojis ārsts ftiziatrs A. Kalniņš no Vaiņodes, slimnīcās

šad tad iegadās dažas gultas, kas atrodas āderu zonā, un šajās gul-
tās pēc operācijas slimnieki atveseļojas lēnāk nekā citās turpat bla-

kus.

Bet ko jūs esat novērojuši vai dzirdējuši no veciem ļaudīm?

Jānis Dolacis

Interese par rīkstniecību tautā, arī mūsu republikā, ir liela. Par

to var spriest pēc lasītāju aktīvas atsaucības uz pērn Dabas un vēstu-

res kalendārā publicēto T. Kalniņa rakstu «Odens āderu efekts -

zinātnisko pētījumu objekts». Šajā rakstā bija izteikts lūgums rak-

stīt A. Popova Radioelektronikas un sakaru zinātniski tehniskās
biedrības Bioelektronikas sekcijai par savām rīkstnieka spējām, kā

ari uzrādīt zināmo rīkstnieku adreses. Un, lūk, tās pienāk.
Visvairāk ūdensmeklētāju — turpat vai 20 — ir uzdevis liels

rikstniecības problēmu pētīšanas entuziasts Pēteris Reinfelds no Tal-

siem. Trīs rīkstniekus uzrādījusi Elza Kazaine no Gulbenes rajona

Mālumuižas. Pa diviem rīkstniekiem uzrādījuši Anna Bāliņa no Cēsu

rajona Zosēnu ciema, Aina Lēle no Ventspils, Uldis Dambis no Li-

tenes, Laimonis Sedols no Cēsīm, pa vienam — Aija Jemse no Val-

mieras rajona Oleriem, Milda Krūmiņa no Bulduriem, Antons Sāvičs

no Tukuma rajona Lestenes ciema un daudzi citi.

Tomēr, lai varētu izvērst kolektīvus mērījumus, rīkstnieku nepie-
tiek. Tāpēc zinātnieki atkārto: rakstiet par sevi un jums zinā-

miem rīkstniekiem. Mūsu adrese: 229021, Rīgas raj., Salaspilī, Miera

lelā 32, Latvijas PSR ZA Fizikas institūtā, vecākajam zinātniskajam
līdzstrādniekam Tālivaldim Kalniņam. Mēs jums izsūtīsim rīkstnieka

praktiskās darbības anketu. Pēc tam dati nonāks A. Popova Radio-

elektronikas un sakaru zinātniski tehniskās biedrības Bioelektronikas

sekcijā, kuras locekļi nopietni pēta rikstniecības problēmas.
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VĒSTURE NEAIZMIRST

Lielā Oktobra sociālistiskā revolūcija — 65

RELIKVIJAS, DOKUMENTI NĀK UN APLIECINA

Arvien tālākā pagātnē paliek diena, kas iejundīja jaunu
laikmetu cilvēces vēsturē. Bet, jo lielāks laika posms mūs

šķir no tās, jo interesantāks un dārgāks kļūst viss, kas

ar to saistīts. Fotogrāfijas, dokumenti, karogi un citas re-

likvijas, tāpat arī varoņu personīgās mantas, ko arhīviem

un muzejiem nodevuši revolūcijas notikumu dalībnieki un

viņu tuvinieki, palīdz mums sīkākās detaļās, tiešāk un

uzskatāmāk izzināt Lielās Oktobra revolūcijas gaitu.
Latvijas PSR Revolūcijas muzejā ir vairāk nekā 170

tūkst, eksponātu par laika posmu no pagājušā gadsimta
beigām līdz mūsdienām. Krietna daja no tiem ir tieši

saistīta ar Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas saga-

tavošanu, tās uzvaras dienām, cīņu pret kontrrevolūciju
un interventiem. Un, lai gan kopš šiem notikumiem jau
aizritējuši 65 gadi, joprojām saņemam jaunus materiālus.

Pēdējos piecos gados vien muzeja Oktobra revolūcijas
nodaļas fondus papildinājuši vairāk nekā 2000 jaunu
eksponātu, tajā skaitā Pētera Urkeviča dokumenti par
1917.— 1920. gadu, kurus saglabājuši un no Ukrainas un

Gruzijas atsūtījuši viņa bērni. Jo viņu tēvs Pēteris Urke-

vičs taču bijis Petrogradas šrēdera rūpnīcas strādnieks

sarkangvards, partijas biedrs kopš 1913. gada un 1917.

gada oktobrī piedalījies Vladimira karaskolas junkuru
dumpja apspiešanā. Vēlāk, jau būdams 1. Petrogradas
Partizānu vienības priekšnieks, viņš piedalījās kaujās pret
vāciešiem Pleskavas guberņā, bet pēc tam bija Bobruiskas

"Jtadītisrna —•- ~ politiskās komisijas pilnvarotais,
cīnījās pret i.oiitrreVolūciju un interventiem rietumu

frontē... Par to visu stāsta P. Urkeviča dienesta lapa,
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apliecības, mandāti, priekšraksti un J. Lepses ieteikums

uzņemt viņu Sarkanajā gvardē.
Bet paša vīrišķīgā cīnītāja, triju revolūciju dalībnieka,

Petrogradas puses rajona partijas komitejas priekšsēdē-
tāja un Sarkanās gvardes štāba locekļa Jāna Lepses vārds

mūsu zemē ir plaši pazīstams, tas piešķirts rūpnīcām Ļe-
ņingradā, Kijevā, Kirovā. Un tomēr arī par J. Lepsi mu-

zeja līdzstrādnieki ieguvuši jaunus, ļoti interesantus ma-

teriālus. Mums izdevās uzmeklēt viņa mazdēlu Aleksandru

Lepsi, kas nodeva muzejam sava vectēva fotogrāfijas un

personīgās mantas. To vidū ir tējkanna ar uzrakstu «Vis-

krievijas metālrūpniecības strādnieku savienības CX

priekšsēdētājam J. Lepsem. A. Skorohodova rūpnīca
«Eļektrik». Ļeņingrada, 1925. g. 6. februārī», ādas somiņa,
ko viņš lietojis ārzemju komandējumos, un citas mantas.

Muzeja fondos nonācis arī uzsaukuma «Krievijas pil-
soņiem!» eksemplārs, vairāki avīzes «Rabočij putj» 1917.

gada oktobra numuri, avīzes «Pravda» 1917. gada 15. no-

vembra numurs, Petrogradas Viborgas rajona Sarkanās

gvardes štāba 1917. gada 16. oktobra biļetens Nr. 2.

Eksponātu vākšanā muzejam daudz palīdzējusi parti-

jas biedre kopš 1912. gada Marija Vilsone. Viņa nodevusi

tam savus, kā arī vīra Eduarda Vilsona dokumentus, fo-

togrāfijas, personīgās mantas un vēstules. Tas bija apbrī-
nojami skaists pāris, kas savas jūtas iznesa cauri «Krestp
cietumam un pilsoņkara cīņām, līdz pie Kijevas ienaid-
nieka lode aprāva vīrišķīgā revolucionāra F hiarda Vilsona

dzīves pavedienu. Tad Marija Vilsone aizbrauca uz Mas-

kavu, strādāja VAK pie F. Dzeržinska, bet vēlāk iestājās

armijā. Nesen viņa nodeva muzejam savus atmiņu pie-
rakstus, LSD XIII konferences delegāta E. Vilsona ģī-
metni un KSDSP biedra karti, ko Petrogradas latviešu

rajona organizācija viņam izsniegusi 1917, gada 18. martā.

Un arī viņa vijoli un iemīļoto skaņdarbu notis
~,

Bet Jaroslavļā uzieti Jāņa Kulpes dokumenti. Viņš bija

Viskrievijas II padomju kongresa delegāts un jaunās pa-

domju valdības emisārs Kostromā, kur uzrakstīja «Ko*

tromas Sarkanās gvardes reglamentu». Turpat izdevās

atrast vairāk nekā 50 Jaroslavļas 1917. gada revolucionāro
notikumu dalībnieka Zaņa Gūtmaņa dokumentu un daudz

citu vēsturiski nozīmīgu priekšmetu.
Taču Oktobra revolūcija — tā vienlaikus ir arī revolū*

cijas tālākgaita 1919. gada Latvijā. Un mums ir laimējies
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iegūt unikālus fotouzņēmumus, kuros redzam Osvaldu

Dzeni — Petrogradas kara revolucionārās komitejas komi-

sāru, Ziemas pils ieņemšanas dalībnieku, Latvijas un Rī-

gas kara revolucionāro komiteju locekli 1918.—1919. gadā.
Šos uzņēmumus muzejam dāvinājusi viņa sieva Emma

Strazdiņa. Bet no Martas Krustiņsones esam saņēmuši

viņas vīra Kārļa Pečaka, kas 1919. gadā bija rūpniecības
komisāra vietnieks, personīgās mantas, arī viņa rakstītās

grāmatas. Un no citiem — citas vēsturiskas vērtības, pie-
mēram, 1918. gada KPFSR Konstitūcijas eksemplāru ko-

šos vākos un 1919. gada Latvijas Sociālistiskās Padomju
Republikas Konstitūciju, kuras pamats un paraugs bija
KPFSR Konstitūcija.

Atcerēsimies: caur šiem dokumentiem mēs pietuvoja-
mies varoņdarbam. Visi šie vēstures materiāli ir pagātnes
revolucionāro notikumu liecinieki, un tāpēc tie mums ir

un būs joti dārgi.

Gaļina Grozova

KSDSP V un LSD II kongress — 75

ĻEŅINS UZRUNĀ LATVIEŠU KOMUNISTUS

Tolaik, 1907. gada pavasarī, Latvijas sociāldemokrāti-

jas rindās bija apmēram 14 tūkst, biedru. LSD CX vadībā

darbojās Rīgas organizācija ar 8500 biedriem, kā arī Lie-

pājas, Jelgavas, Ventspils, Talsu—Tukuma, Malienas, Vi-

dienas, Rīgas Jūrmalas, Madlienas un Gaismas organizā-
cijas. Un tās visas gatavojās savam II kongresam.

Tajā pašā laikā notika gatavošanās arī KSDSP V kon-

gresam. Un Latvijas Sociāldemokrātija pēc tam, kad tā

1906. gadā bija apvienojusies ar KSDSP, pirmoreiz ga-

tavoja savus delegātus uz šo kongresu. Tāpēc tas bija
Mi atbildīgs posms. Latvijas Sociāldemokrātijas delegāti
ļ>ija Fricis Roziņš — viens no Latvijas Sociāldemokrāti-
jas pamatlicējiem, kā arī revolucionāro cīņu vadītāji
J Lencmanis un R. Endrups, leģendārais kaujinieks

J' Dubelšteins, viens no Tukuma bruņotās sacelšanās va-

dītājiem E. Zvirbulis, skolotājs un

'

aģitators P. Doks,
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kvēlais propagandists R. Pelše, J. Gavēnis v. c. Ar pa-

domdevēja balsstiesībām kongresā bija ieradušies 10 de-

legāti, to vidū bija viens no izcilākajiem latviešu boļše-
vikiem J. Bērziņš (Ziemelis), kurš piedalījās kā KSDSP

Pēterburgas organizācijas pārstāvis, populārais publicists
J. Jansons (Brauns), ilggadīgais partijas biedrs J. Dani-

ševskis, J. Kovaļevskis, T. Kalniņš, E. Zandreiters v. c.

Un, lūk, 1907. gada 30. aprīlī Londonā darbu sāka

KSDSP V kongress. Latvijas Sociāldemokrātijas delegātu
lielākā daja pirmo reizi klausījās V. I. Ļeņina, viņa skol-

nieku un līdzgaitnieku M. Chakaja, J. Jaroslavska, M. Ļa-

dova, V. Nogina, S. Šaumjana un citu boļševiku dedzīgās
runas. Savukārt LSD II kongress darbu sāka

1907. gada 3. jūnijā — divas dienas pēc KSDSP V kon-

gresa sēžu nobeiguma, un tajā piedalījās tie paši delegāti.

Kongresu LSD CX uzdevumā atklāja J. Jansons (Brauns),
un LSD CX politiskās darbības pārskatu nolasīja CX

loceklis J. Tīnis. Kongresa protokoli atspoguļo boļševiku
un meņševiku principiālās domstarpības, kā arī svārstīgo

delegātu neizpratni vai nekonsekvenci.

Sādā situācijā par centrālo notikumu kongresā, dabiski,

kļuva V. I. Ļeņina uzstāšanās 1907. gada 6. jūnija vakara

sēdē. Ļeņins nolasīja referātu «Par proletariāta šķiras
uzdevumiem buržuāziski demokrātiskās revolūcijas taga-

dējā momentā», kurā ar dzelžainu loģiku nesaraujamā
ķēdē savienoja tās atsevišķās atziņas, kuras revolūcija

bija devusi cīņās rūdītajiem Latvijas strādnieku un zem-

nieku dēliem.

V. I. Ļeņina runas teksts nav saglabājies. Bet, tā kā

ir saglabājies V. I. Ļeņina paša uzrakstītais rezolūcijas

projekts, kuru kongress bez debatēm pievienoja protoko-
liem un kurš faktiski deva LSD visus galvenos principiā-
los norādījumus, acīmredzot nebūs lieki to šeit pilnīgi
citēt.

«Par proletariāta uzdevumiem buržuāziski demokrā-
tiskās revolūcijas tagadējā momentā.

levērojot to,

1) ka uz ilgstošās saimnieciskās krīzes pamatiem
vijā sakarā ar valdības reakcijas galēju pastiprināšanos
manāma šķiru cīņas saasināšanās starp proletariātu un

buržuāziju, kā arī — zemnieku cīņas padziļināšanas un

paplašināšanās pret veco kārtību;

2) ka pagājušais revolūcijas gads tapis ievērojams ar
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visu šķiru ātru apziņas celšanos, galējo partijas spēku
pieaugšanu, konstitucionālo ilūziju krišanu un «centra»,
t. i., liberālo, partiju pavājināšanos, kuras cenšas izbeigt

revolūciju caur piekāpšanos, pieņemamu meinsimtniecis-

kajiem muižniekiem un patvaldībai;

3) ka proletariāta šķiras intereses buržuāziskajā re-

volūcijā prasa tādu apstākļu radīšanu, pie kuriem iespē-

jama visplašākā cīņa pret mantīgajām šķirām par sociā-

lismu;

4) ka vienīgais līdzeklis tādu apstākļu radīšanai ir de-

mokrātiskās republikas, pilnīgas tautas pašvaldības un

proletariātam nepieciešamo sociāli ekonomisko prasību
minimuma iekarošana (8 stundu darba diena v. c. soc.-dem.

minimālās programmas prasības);

5) ka izvest līdz galam demokrātisku revolūciju spēj
tikai proletariāts ar to noteikumu, ja viņš kā tagadējās
sabiedrības vienīgā līdz galam revolucionārā šķira vedīs

sev līdzi zemniecības masu uz nesaudzīgu cīņu pret muiž-

niecisko zemes īpašumu un dzimtbūtniecisko valsti,
kongress atzīst,

a) ka galvenais proletariāta uzdevums tagadējā vēstu-

riskajā momentā ir Krievijas demokrātiskās revolūcijas
izvešana līdz galam;

b) ka katra šā uzdevuma pamazināšana nenovēršami
noved līdz strādnieku šķiras pārvēršanai no tautas revo-

lūcijas vadoņa, kurš ved sev līdzi demokrātiskās zemnieku

masas, par pasīvu revolūcijas līdzdalībnieku, kurš velkas

pakaļ liberālajai buržuāzijai;
c) ka, visiem spēkiem pabalstīdama šā uzdevuma iz-

pildīšanu, soc.-dem. partija nedrīkst ne uz acumirkli aiz-

mirst proletariāta patstāvīgos sociālistiskos mērķus.»
LSD delegācijas piedalīšanās KSDSP V kongresā un

V. I. Ļeņina runa LSD II kongresā Latvijas sociāldemo-
krātiem bija ļoti svarīgs posms ļeņinisma kā praktiskās
revolucionārās darbības vadošās mācības apguvē. Siem

notikumiem bija izcila nozīme arī V. I. Ļeņina sakaru at-

tīstībā un nostiprināšanā ar Latvijas strādnieku kustību.

Dzidra Paeglīte
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PSRS nodibināšanās — 60

SPĒKS AUG TIKAI VIENĪBĀ

Pašās šā gada beigās — 30. decembrī mūsu zemes tau-

tas atzīmēs Padomju Savienības nodibināšanās 60. gada-
dienu. Un tas vēlreiz apliecina, ka nacionālo jautājumu
ir iespējams atrisināt optimāli. Jo, pirms radās mar-

ksisms, sabiedriskā doma pat teorētiski nespēja pareizi iz-

skaidrot nācijas būtību, nāciju nevienlīdzības cēloņus, na-

cionālo apspiestību antagonistisku šķiru sabiedrībā un

nacionālā jautājuma atrisināšanas vispārējās iespējas. Bet

nu tas tika paveikts! K. Markss un F. Engelss bija šo

problēmu zinātniski izskaidrojuši un parādījuši, ka nacio-

nālais jautājums ir atkarīgs no tautu dzīves konkrētiem

ekonomiskiem, sociāliem un šķiru cīņas apstākļiem. Un

V. t. Ļeņins, tālāk attīstot marksismu, bija konkretizējis
uzskatus par nāciju būtību un to izcelšanos, atklājis nā-

ciju un nacionālo attiecību attīstības likumsakarības un

tendences kapitālisma apstākļos, raksturojis nacionālās

kustības sociāli ekonomiskās saknes, noteicis proletariāta
un partijas attieksmi pret šo kustību, parādījis, ka nacio-

nālais jautājums ir daļa no jautājuma par sociālistisko

revolūciju un proletariāta diktatūru.

Tādējādi, risinot nacionālo jautājumu, mūsu Komunis-
tiskā partija par savu vadmotīvu izvirzīja visu nāciju un

tautību internacionālo vienlīdzības principu un no paša
savas pastāvēšanas sākuma prasīja visu nāciju un tautību

piederīgajiem vienlīdzīgas tiesības, nācijām — pašnoteik-
šanos, dažādu tautību strādniekiem — apvienošanās ne-

pieciešamību vienotās organizācijās un konsekventi cīnī-

jās par šo principu īstenošanu. Sī Krievijas strādnieku šķi-
ras un dažādu tautību darbaļaužu internacionālā vienotība

arī bija viens no faktoriem, kas sekmēja Lielās Oktobra
sociālistiskās revolūcijas uzvaru.

Bet drīz pēc revolūcijas, kad atbrīvojušās tautas sāka

dibināt savas padomju republikas, V. I. Ļeņins vispusīgi
izstrādāja arī jautājumu par nacionālo valstu attiecībām

proletariāta diktatūras apstākļos un pats personiski va-

dīja mūsu sociālistiskās valsts izveidošanu.

Padomju Sociālistisko Republiku Savienības nodibinā-

šana bija nepieciešama no aizsardzības, ekonomiskā un

politiskā viedokļa, lai vislabāk nodrošinātu daudzu tau-
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tību darbaļaužu brālīgu sadarbību. Tūlīt pēc Lielās Ok-

tobra sociālistiskās revolūcijas PSRS izveidot nebija iespē-

jams: turpinājās pilsoņu karš un cīņa pret ārzemju in-

terventiem un pašu zemes kontrrevolucionāriern. Vajadzēja

paiet zināmam laikam, lai visas atbrīvotās tautas praksē
pārliecinātos par nepieciešamību apvienoties ar KPFSR

un tādējādi kopīgiem spēkiem nosargātu revolūcijas ieka-

rojumus.
Šajā pirmsdibināšanas posmā milzīga nozīme bija

V. i. Ļeņina rakstiem un runām, īpaši viņa «Vēstulei Uk-

rainas strādniekiem un zemniekiem sakarā ar uzvaru pār

Deņikinu», kurā formulēti galvenie apvienošanās principi.
No tiem pirmajā vietā revolūcijas vadonis izvirza brīvprā-
tību un otrajā — republiku līdztiesību. Tādiem principiem,
dabiski, ar sajūsmu varēja pievienoties visu padomju re-

publiku — Krievijas PFSR, Ukrainas PSR, Baltkrievijas
PSR un Aizkaukāza PFSR — plašās tautas masas gan

sapulcēs, gan presē, gan nozīmīgajos republiku padomju
kongresos.

Un ar tiešu V. I. Ļeņina līdzdalību tika sagatavots arī

padomju republiku līgums par PSRS nodibināšanu. Tāpēc
1922. gada 30. decembrī, kad sanāca Vissavienības I pa-

domju kongress, vairs nebija domstarpību, pieņemot De-

klarāciju par PSRS nodibināšanu. Tas bija visa partijas
teorētiskā un politiskā darba vainagojums. Ar to ļeņiniskie
nacionālās politikas principi tika likumdošanas kārtā no-

stiprināti Padomju Konstitūcijā.
Diemžēl Latvija tajā laikā jau bija vardarbīgi atrauta

no Padomju zemes un smaka buržuāzijas jūgā. Tomēr

Vissavienības I padomju kongresa darbā aktīvi piedalījās
arī latviešu tautas dēli, kas cēla jauno dzīvi padomju
republikās. Tā, P. Stučka, J. Rudzutaks un R. Eihe bija
KPFSR delegāti kongresā, no BPSR kā delegāts pieda-
lījās J. Fabriciuss, no UPSR — V. Krūmiņš, no Aizkau-

kāza PFSR — K. Ratnieks.

Un Vilhelms Krūmiņš, kurš dzīvo Rīgā, atceras:

«Kongresu atklāja 11 no rīta, taču Lielajā teātri visi

pulcējās jau daudz agrāk. Tikos ar Stučku, Rudzutaku un

Eihi... Par kongresa goda priekšsēdētāju vienbalsīgi
tika ievēlēts Vladimirs Iļjičs Ļeņins. Viņš diemžēl neva-

rēja ierasties, jo bija slims, taču Ļeņina idejas tika īsteno-
tas kongresā pieņemtajos vēsturiskajos dokumentos. Di-

žajam revolūcijas vadonim nosūtīja apsveikumu. Un tad
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pienāca svinīgais brīdis. Mēs — 2215 delegāti, vienprātīgi

balsojām par visu četru republiku apvienošanos...»
Bet Kārļa Ratnieka atmiņa glabā citus brīžus: «Labi

atceros spilgto, saviļņojošo runu, ko PSRS I padomju
kongresā teica S. Kirovs. Redzu tribīnē bulgāru komu-

nistu Vasili Kolorovu, kas sveica kongresu Kominternes

vārdā. Es toreiz, klausoties šos vārdus, domāju par savu

dzimteni — Latviju, jautāju sev, kad gan tā varēs pievie-
noties tautu brālīgajai saimei...»

Pēc gadiem padomju tautu saime kļuva vēl lielāka,

plašāka un stiprāka, jo no 1939. līdz 1940. gadam Ukrai-

nas PSR pievienojās Rietumukraina, Baltkrievijas PSR-

Rietumbaltkrievija un PSRS sastāvā iekļāvās Besarābija
Un padomju valstiskumu atjaunoja Lietuvas, Latvijas un

Igaunijas republikas, kas, izpildot tautu vēlēšanos, ari

brīvprātīgi kā līdztiesīgas padomju republikas iestājās
Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā... Taču mes

visi vienmēr īpaši atceramies sākumu, kad tika likti pa-

mati reālai sociālistiskajai tautu savienībai.

Antons Ivulāns

Starptautiskais pretkara kongress — 50

LATVIJAS BALSS AMSTERDAMĀ

Pasaules ekonomiskajai krīzei 30. gadu sākumā padzi-
ļinoties, saasinājās šķiru cīņa, imperiālistiskajās valstis

t i to kolonijās sākās revolucionārie uzplūdi, joprojām
] stiprinājās imperiālistisko valstu pretrunas un arvien

intensīvāk tika gatavots karš pret PSRS.

Tāpēc 1932. gadā sekmīgāk nekā iepriekšējos gados no-

i mājās pretkara kampaņa sakarā ar Starptautisko pret-
kara dienu — 1. augustu. Rīgā vien partijas un komjau-
i atnes organizācijas sarīkoja 45 masu sapulces, kā ari

pretkara mītiņus uzņēmumos un ielās. Tāpat partijas Vi-

Ci ānas un Ventspils apgabala organizācijas sasauca vai-

rākas masu sapulces. Visur plaši izplatīja LKP CX un

partijas vietējo organizāciju pretkara skrejlapas.
1932. gadā visā pasaulē plaši pazīstamie rakstnieki un

zinātnieki — M. Gorkijs, A. Barbiss, R. Rolāns, H. Manns,

T. Dreizers, A. Einšteins un citi — ierosināja sasaukt

starptautisku pretkara kongresu. Aicinājums guva dzīvu
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pasaules sabiedriskās domas atsaucību. To atbalstīja da-

žādu politisku uzskatu pārstāvji.

Sajā sakarā 1. jūlijā arī vairāki Latvijas progresīvie un

demokrātiskie rakstnieki un kultūras darbinieki —

A. Upīts, J. Sudrabkalns, P. Rozītis, E. Birznieks-Upītis,
A. Caks, J. Jaunsudrabiņš, A. Kurcijs un citi — publicēja
uzsaukumu «Pret kara gatavotājiem. Pret uzbrukumu Pa-

domju Savienībai», apsveica slaveno pasaules rakstnieku

un zinātnieku pretkara iniciatīvu, aicināja visplašākās tau-

tas masas uzstāties pret Latvijas ieraušanu karā un iz-

teica pārliecību, ka cīņa par savas zemes labklājību nav

šķirama no cīņas par mieru.

LKP CX norādīja, ka partijai jāizmanto šis uzsaukums,
lai saistītos ar tām inteliģences aprindām, kas ir pret
karu. J. Bērziņš-Ziemelis rakstā «Par Latvijas rakstnieku

pretkara uzsaukumu» norādīja, ka uzsaukumam gan ir

pacifistisks raksturs un tas Latvijas buržuāzijas pretpa-
domju ārpolitiku pilnīgi neatmasko, taču dod cerību, ka

«arī no tagadējās inteliģences rindām Latvijā radīsies ļau-

dis, kuri kopā ar komunistu partiju ies cīņā pret imperiā-
listisko karu, pret intervenci, pret buržuāzisko iekārtu».

Starptautiskais pretkara kongress notika Amsterdamā

1932. gada 27.—29. augustā. Tajā piedalījās vairāk nekā

2200 delegātu no 25zemēm, kas pārstāvēja 30 milj. aktīvu

pretkara cīnītāju. Holandes valdība neļāva kongresā ieras-

ties padomju delegātiem. No Latvijas kongresā piedalījās
vairāki delegāti. Kā liecina tālaika preses ziņojumi un

saeimas strādnieku un zemnieku frakcijas deputāta E. Sud-

maļa vēlākās atmiņas, šajā forumā piedalījās arī progre-
sīvā nedēļas laikraksta «Apskats» redaktors Komunistis-
kās partijas biedrs kopš 1930. gada B. Cinis, buržuāzis-

kās preses darbiniece rakstniece, kas atbalstīja revolucio-

nāro kustību, — A. Ozoliņa-Krauze, Komunistiskās parti-
jas biedre M. Ilgača (lai izvairītos no iespējamām repre-

sijām, viņa bija atteikusies atklātībā minēt savu vārdu)
un Latvijas literārās apvienības dibinātājs, žurnāla «Jauna

Tauta» izdevējs buržuāziskais pacifists I. Jurēvičs... Tā-

tad: dažādu aprindu pārstāvji, cilvēki ar dažādiem uzska-

tiem, bet vienlaikus cilvēki ar vienu mērķi — aizstāvēt

mieru.

Latvijas pārstāvji kongresā tikās un runāja ar vienu

n° šī pasākuma vadītājiem — franču rakstnieku Anrī

Barbisu. Bija paredzēts, ka nelielu runu teiks arī Latvijas
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saeimas strādnieku un zemnieku frakcijas deputāts
E. Sudmalis. Taču delegātu, kuri vēlējās runāt, sanāca

tik daudz, ka viņam neizdevās uzstāties vienkārši laika

trūkuma dēļ. Tāpēc E. Sudmalis un A. Ozoliņa-Krauze

referēja kopā ar Polijas un Somijas delegātiem atsevišķās
kongresa komisijās, kas sprieda par konkrētiem pretkara
pasākumiem atsevišķās valstīs.

Atgriezušies dzimtenē, Latvijas pārstāvji daudzās sa-

nāksmēs Rīgā un lauku rajonos atskaitījās par savu dar-

bību kongresā un runāja par pretkara cīņas aktivizēšanas

nepieciešamību. Latvijas saeimas strādnieku un zemnieku

frakcija, kā arī 29 legālās progresīvās organizācijas, soli-

darizēdamās ar Amsterdamas pretkara kongresa mani-

festu, publicēja uzsaukumu «Pret kara gatavotājiem». Šī

frakcija un legālās progresīvās organizācijas Rīgā, Al-

sungā, Bauskā, Jelgavā, Tukumā un citur organizēja

darbaļaužu sapulces, kas vienprātīgi atbalstīja Amsterda-

mas pretkara kongresa manifestu, kurā bija pasludināts:
«... Kongress griežas pie milzīgās proletariāta armijas,

kura varu savās rokās var saņemt, vienīgi izrādot apzi-
nību un organizētību. Pamatojoties uz pilnvarām, kādas

kongresam piešķir no visām pasaules malām ieradušies

dažādu politisko novirzienu delegāti, vadīdamies no vēlē-

šanās uzturēt patiesu mieru un būdami pārliecināti, ka

pretkara cīņa tikai tādā gadījumā varēs tiki godīgi veikta,

ja tā notiks nevis vārdos, bet darbos, kongress aicina

darbaļaužu masas, kuru vienīgais nepārvaramais spēks
ir ienaids pret pastāvošo iekārtu, disciplinētās rindās de-

monstrēt pret pastāvošo haosu un pacelt pret viņu savu

vareno balsi.

Kongress uzsver, ka pret imperiālistisko karu noorga-

nizētām cīņas komitejām arī turpmāk jāstrādā šinī vir-

zienā — tām jārada proletariāta vienotā fronte visā pa-

saulē.

Ikviens no mums dod šeit zvērestu, ka mēs visi turpmāk
nekad neatteiksimies no mūsu ienaidniekiem bīstamās

mūsu vienprātības un vienotības, kura izpaudās šeit starp

apspiesto un eksplutējamo masu priekšstāvjiem un kura

mājo šinīs masās.

Mēs zvēram cīnīties pret kapitālismu ar visiem līdzek-

ļiem, kādi mūsu rīcībā. Mēs zvēram ziedot sevi cīņai pret
bruņošanos, pret imperiālistiskā kara gatavošanu un līdz

ar to arī cīņai pret valdošo šķiru, pret šovinismu, pret
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kara budžetiem, kuru atbalstīšana ir kauna liela, pret
aizņēmumiem un nodokļiem, kuri tiek uzlikti darbaļaudīm

bruņošanās izdevumu segšanai. Mēs zvēram cīnīties pret
melu kampaņām, kuras vērstas pret jauna,, sociālistisko

sabiedrību ceļošu SPR Savienību. Mēs neļausim pacelt
roku pret to ...

Mēs zvēram cīnīties pret tuvo katastrofu. Saucam visu

zemju darbaļaudis sekot mums. Mēs griežamies pie visu

zemju strādniekiem, zemniekiem un inteliģentiem, pie visas

pasaules apspiestiem un ekspluatētiem ar uzaicinājumu

pievienoties mums.

Apsolieties sapulcēs un mītiņos darīt to, ko mēs svinīgi
šeit apsolām. Izpildiet doto solījumu!»

Pieņemot ma-nifestu, katrs kongresa delegāts parakstīja
sevišķu solījumu, kurā bija sacīts: «Apakšā parakstījies,
solos darboties manifesta garā, pielikt visus spēkus un

enerģiju, lai mobilizētu masas cīņā pret imperiālistisko
karu...»

Tā Starptautiskais pretkara kongress Amsterdamā kļuva
par varenu internacionālā spēka demonstrāciju — pret
imperiālistisko karu un pretpadomju intervenci.

Juris Punnalis

Lielais Tēvijas karš — 40

ZEM GVARDES SARKANĀ KAROGA

Ritēja otrais Lielā Tēvijas kara gads, grūtais 1942. gada
rudens. Un 201. latviešu strēlnieku divīzija, ko 1941. gada
augustā—septembrī saformēja galvenokārt no Padomju
Latvijas pilsoņiem, jau bija izstaigājusi smagu un varo-

nīgu kauju ceļu. 1941. gada decembrī—l942. gada janvāri
latviešu divīzija, kurā vairums karavīru bija brīvprātīgie,

piedalījās vācu fašistiskās armijas sagrāvē pie Maska-

vas — cīnījās pie Narofominskas, Jelaginas, Borovskas.

No 1942. gada februāra līdz 1943. gada septembrim divī-

zija gandrīz nepārtraukti izcīnīja smagas kaujas pret
vācu fašistu 16. armijas Demjanskas grupējumu. Par kādu

raksturīgu to dienu cīņu epizodi toreizējais latviešu divī-

zijas štāba priekšnieks majors O. Kincis vēlāk rakstīja;
«...nevar teikt, ka 92. strēlnieku pulka apakšvienības «at-
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kāpās ārkārtīgi stipra pretinieka pārspēka spiediena dēļ».
Tā būtu vēsturiska nepatiesība, jo no priekšējām pozīcijām

atkāpās tikai daži mīnmetējnieki, kas bija palikuši bez

mīnām. Kājnieki neatkāpās, viņi palika savās pozīcijās,
krizdami varoņu nāvē.»

1942. gada 10. septembrī divīziju izveda no kaujas. Tā

devās uz Višņijvoločoku, kur saņēma papildinājumu, jau-
nus ieročus un turpināja kaujas mācības. Tajās dienās

Ziemeļrietumu frontes laikraksts «Za Rodinu» veltīja sil-

tus vārdus divīzijas karavīriem: «Mēs atceramies pilsoņu
karu. Tolaik latviešu strēlnieku pulki kāvās ar interven-

tiem pie Pītera, pie Kahovkas un daudzās citās frontēs...

Viens pats nosaukums — latviešu strēlnieki — izraisīja
trīsas Padomju Krievijas ienaidniekos... Ar varoņu asi-

nīm saliedēta latviešu draudzība ar visām brīvību mīlo-

šajām Padomju Savienības tautām. Latviešu strēlnieki...

tagad cīnās Ziemeļrietumu frontes karavīru rindās. Atkal

atdzimušas varonīgās Pītera un Kahovkas tradīcijas...
Grūtas dienas pārdzīvo Latvija. Bet mēs esam pārlieci-
nāti, mēs zinām: Latvija būs brīva, laimīga, padomju!»

Ar PSRS aizsardzības tautas komisāra 1942. gada 5. ok-

tobra pavēli divīzijai par vīrišķību un neatlaidību, par
personālsastāva varonību kaujās pret vācu fašistiem tika

piešķirts 43. gvardes latviešu strēlnieku divīzijas nosau-

kums. Tas bija Padomju Dzimtenes apbalvojums par cī-

ņām pie Maskavas, pie Staraja Rūsas un Demjanskas.
Šādu augstu apbalvojumu piešķīra tikai labākajām no vis-

labākajām Padomju Armijas un Jūras Kara Flotes daļām

un vienībām, kas Lielajā Tēvijas karā īpaši izcēlās ar

augstu militāro prasmi, personālsastāva kaujas pieredzi,
masveida varonību, disciplinētību, organizētību, vīrišķību.

Sakarā ar gvardes nosaukuma piešķiršanu Latvijas PSR

Augstākās Padomes Prezidijs, LK(b)P CX un Latvijas

PSR Tautas Komisāru Padome 6. oktobrī atsūtīja apsvei-
kumu latviešu divīzijas kareivjiem, komandieriem un polit-
darbiniekiem. Tajā bija teikts: «Vesela gada varonīgās

cīņās ar nīsto ienaidnieku vienības cīnītāju rindas nostip-

rinājās un norūdījās, parādīja sīkstumu, vīrišķību, discip-

līnas un organizētības piemērus. Mēs esam pārliecināti,
ka kaujiniecisko gvardes nosaukumu vienība godam nesis
cauri Lielā Tēvijas kara cīņām par mūsu Dzimtenes at-

brīvošanu no vācu okupantiem. Nesiet ar godu slaveno

Gvardes karogu uz Daugavas krastiem un tālāk uz rie-
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tumiem līdz pilnīgai ienaidnieka sakāvei. Uz priekšu, Lat-

vijas dēli — slavenie drošsirdīgie gvardi!»
Ziņa par augsto apbalvojumu ātri aizskanēja līdz divī-

zijas pulkiem, bataljoniem, baterijām, rotām, vadiem...

Par šiem saviļņojošajiem mirkļiem runā gadu gaitā ap-

dzeltējušas arhīva lietu un laikrakstu komplektu lappu-
ses. Todien vecākais leitnants Vilis Ozoliņš ierakstīja savā

dienasgrāmatā:
«6.10.42. Strādājam koku pievešanā. Nāk komisārs

S. Trabo un apsveic mani kā gvardes leitnantu. Nemaz

negribas ticēt. Pēc tam pulka sapulcē uzzinām: ar PSRS

aizsardzības tautas komisāra 5.10. pavēli latviešu strēl-

niekiem piešķirts gvardes divīzijas nosaukums. Visu kara-

vīru sejās redzams prieks — ilgi gaidītais ir piepildījies.»
«Tajā vakarā apakšvienībās skanēja dziesmas, viss at-

dzīvojās, cilvēki kļuva runīgi,» vēlāk rakstīja 125. gvar-
des strēlnieku pulka komandiera vietnieks politiskajā darbā

Alfrēds Balodis. «Mītiņā es nolasīju pavēli, bet pēc tam

bija labas, sirsnīgas, pacilātas runas.»

9. oktobrī pienāca Lietuvas K(b)P CX un Lietuvas PSR

Tautas Komisāru Padomes apsveikuma telegramma. Lat-

viešu divīzijas karavīrus sirsnīgi sveica Tautas rakstnieks

Andrejs Upīts.
19. oktobrī latviešu divīzijai pasniedza gvardes kaujas

karogu. Par šo dienu stāsta gvardes vecākā leitnanta

V. Ozoliņa dienasgrāmatas lappuses:
«19.10.42. Pirmdiena. Laiks nomācies un līst. Esam lauka

mācībās kā parasti. Pl. 11.45 atjāj 123. gvardes pulka
adjutants un paziņo trauksmi bez ieročiem un pavēli:
ierasties pulka novietnē visai baterijai. No turienes visi

trīs gvardes pulki virzāmies uz svētku laukumu, kur mums

pasniegs 43. gvardes strēlnieku divīzijas karogu.»

«Kareivju un komandieru ierindas priekšā biedrs

Kirhenšteins pasniedz gvardes karogu divīzijas koman-

dierim gvardes ģenerālmajoram Veikinam,» tā šo vēstu-

risko brīdi aprakstīja laikraksts «Izvestija». «Ģenerālis no-

skūpsta karoga malu. Latviešu tautas dēli dod zvērestu

godam nest šo karogu līdz pilnīgai uzvarai pār ienaid-

nieku. Pēc gvardes karoga pasniegšanas ceremonijas no-

ļļka mītiņš. Ar spilgtu runu pie gvardiem griezās Latvijas
PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs A. Kir-
henšteins. Latvijas strēlniekus gvardus apsveica V. Lācis,
»• Kalnbērziņš un igauņu un lietuviešu tautas pārstāvji.»
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Vēl runā, kā to papildina V. Ozoliņa dienasgrāmata,

«... 123. gvardes pulka komandieris O. Kincis, komisārs
A. Prīverts, J. Veikins. Pēc katras runas saucam urā, or-

ķestris spēlē tušu... Ne katra Sarkanarmijas daļa var

nest šo goda karogu un slavu... Gvardi nepadodas, bet

mirst. Ozoli neliecas, bet lūst.»

Divīzijas kareivji, komandieri un politdarbinieki solījās
cīnīties vēl vīrišķīgāk un neatlaidīgāk, lai tādējādi vairotu

savas gvardes divīzijas kaujas slavu un drīzāk sakauto

ienaidnieku. Dīvizijas pulki ieguva jaunus nosaukumus:

92., 122. un 191. strēlnieku pulks tika attiecīgi pārdēvēti

par 121., 123. un 125. gvardes strēlnieku pulku; 220. artilēri-

jas pulks —

par 94. gvardes artilērijas pulku. Gvardes no-

saukumus dabūja arī citas divīzijas apakšvienības.
Pēc mītiņa divīzijas personālsastāvam nolasīja pavēli

par došanos uz Ziemeļrietumu fronti. Priekšā bija vēl

daudzas grūtas kaujas — 933 dienas un naktis kara uguns

ceļos. Un divīzijas karavīri godam izpildīja doto zvē-

restu — slavas apvīto Gvardes karogu aiznesa līdz Uzva-

ras rītam Kurzemes pakalnos.

Jūlijs Ozols

KARAVĪRS SAPŅO PAR NĀKOTNI

1981. gada «Dabas un vēstures kalendārā» jau

bija stāstīts par to, cik liela nozīme Lielā Tēvijas kara

vēstures pētījumos ir tā dalībnieku vēstulēm un kā esam

izvērsuši šo savdabīgo dokumentu meklējumus.
Piecos gados savākti vairāki tūkstoši vēstuļu, ko raksti*

juši Sarkanās Armijas latviešu vienību frontinieki, uz

aizmuguri evakuētie Latvijas PSR iedzīvotāji, latviešu par-

tizāni, fašistu koncentrācijas nometnēs un cietumos ieslo-

dzītie padomju patrioti. Turpinot meklējumus, kļuva iespē-

jams sagatavot izdošanai vēsturiski interesantāko un Bflj
mīgāko vēstuļu krājumu. Lielākās grūtības te sagādā
vēstulēs minēto cilvēku pilnu vārdu un uzvārdu, kā ari

likteņu noskaidrošana. Daudzi no viņiem krituši karā vai

miruši pēckara gados, tāpēc tagad pēc daudzu gadu des-

mitu apritēšanas vajadzīgo ziņu meklēšana arhīvos, ad*

resu birojos, kara komisariātos, civilstāvokļa aktu reģis*
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trācijas nodajās un citās iestādes ne vien Latvijas PSR,

bet arī brālīgajās republikās ir visai sarežģīta. Tomēr grā-
matas pamatā būs pašu kara dalībnieku un viņu tuvinieku

atminas un liecības. Bet šo cilvēku ar katru gadu kjūst

mazāk. Tāpēc jāpasteidzas vākt vēstules, kurās atspogu-

ļots ne mazums citos dokumentos neminētu notikumu un

faktu, saglabāti daudzi vārdi un ziņas par jau piemirstu
cilvēku likteņiem.

Tomēr šis faktu materiāls nav kara gadu vēstuļu vie-

nīgā vērtība. Nodzeltējušās, dažkārt jau pavisam sabir-

zušās lapiņas satriecoši reāli atdzīvina to cilvēku iekšējo
pasauli, ideālus, jūtas un cerības, kuri kopā ar visu pa-

domju tautu pirms četriem gadu desmitiem izturēja neie-

domājamas grūtības un cīņā uz dzīvību un nāvi uzvarēja
fašismu.

Mums tik dārgo Lielā Tēvijas kara relikviju vidū jāmin
Armīna Ankupa frontes vēstules. To autors stāsta par
201. (43. gvardes) latviešu strēlnieku divīzijas kaujām
pie Maskavas un Staraja Rūsas 1941.—1942. gadā.

Armīns Ankups dzimis 1908. gadā Ventspilī strādnieku

ģimenē. Četrpadsmit gadu vecumā sācis strādāt — bijis

krāsotāja māceklis, alvotājs, jaunākais matrozis uz tāl-

braucēja kuģa, krāvējs Ventspils ostā, strādnieks kokzā-

ģētavā. Viņš ļoti agri iesaistījies revolucionārajā cīņā.
lesākumā darbojies kreiso arodbiedrību jaunatnes sekcijā,
1926. gadā iestājies komjaunatnē, kopš 1928. gada bijis
Latvijas Komunistiskās partijas biedrs. 1935.—1940. gadā
viņš bija LDJS CX loceklis. Par revolucionāro darbību

piecas reizes arestēts, pēdējo reizi — 1940. gada pavasarī.
Pēc padomju varas atjaunošanas Latvijā A. Ankups bija
Ventspils apriņķa milicijas priekšnieks. Kara gados viņš
cīnījās Latvijas PSR milicijas vienībā, bet vēlāk, kad vie-

nību iekļāva 6. Narvas iznīcinātāju bataljonā, kļuva par
šī bataljona komisāru. Kaujās pie Kingisepas 1941. gada
22. augustā Ankupu kontuzēja, taču viņš neatstāja ierindu.

Kopš 1941. gada septembra Ankups cīnījās 201. latviešu
strēlnieku divīzijas 92. strēlnieku pulka rindās. Būdams
sā pulka mīnmetējnieku bataljona komisārs, vēlāk — gvar-
des kapteinis, 43. gvardes latviešu strēlnieku divīzijas 121.
strēlnieku pulka partorgs, piedalījās kaujās pie Maskavas

•jn Staraja Rūsas. Apbalvots ar Sarkanās Zvaigznes or-

deni un medaļu «Par kaujas nopelniem». Kritis 1942. gada
22, decembri.
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Armīna Ankupa sieva Ella Ankupe, kam adresētas viņa
vēstules, dzimusi 1908. gadā Ugāles pagastā. Komjau-
natnē iestājusies 1928. gadā, LKP biedre kopš 1930. gada.
Tāpat kā vīrs, par revolucionāro darbību piecas reizes

arestēta un pēdējo reizi' — 1940. gada aprīlī. Atbrīvota

no cietuma 1940. gada 21. jūnijā. Pirms kara viņa bija
LĻKJS Ventspils apriņķa komitejas sekretāre. Kara sā-

kumā evakuējās uz Kirovas apgabalu, 1942. gadā Kirovā
beidza pirmos padomju un partijas darbinieku sagatavo-
šanas kursus un kopš 1942. gada maija strādāja Maskavā

par LĻKJS CX sekretāri. Ilgāku laiku Ella Ankupe pil-
dīja LĻKJS CX pirmā sekretāra pienākumus, bet, kad

1943. gadā tika izveidots Latvijas partizānu kustības

štābs, bija štāba priekšnieka palīgs komjaunatnes lietās.

Tagad viņa ir personālā pensionāre un dzīvo Rīgā.
Armīna Ankupa vēstuļu fragmentiem seko levas Plies-

manes vēstule, kurā lasām, cik dziļu iespaidu karavīra

vēstules atstājušas uz dzejnieku Jāni Sudrabkalnu.

leva Pliesmane dzimusi 1897. gadā Lugažu pagastā.
Piedalījusies revolucionārajā kustībā. Komunistiskajā par-

tijā uzņemta 1927. gadā. Pēc padomju varas atjaunoša-
nas viņa bija LKP Madonas apriņķa komitejas pirmā sek-

retāre. Kara laikā I. Pliesmane kopā ar Madonas iznīci-

nātāju bataljonu atkāpās līdz Pleskavai un tad evakuējās

uz Permas apgabalu. 1941. gada septembrī viņa brīvprā-
tīgi iestājās 201. (43. gvardes) latviešu strēlnieku divīzijā

un bija 49. atsevišķā medicīniski sanitārā bataljona part-
ordze, piedalījās kaujās pie Maskavas, Staraja Rūsas un

citur līdz pat 1944. gada pavasarim. Apbalvota ar meda)u

«Par kaujas nopelniem». Mirusi Rīgā 1964. gadā.

Aurora ūdre

ARMĪNS ANKUPS NO FRONTES

ELLAI ANKUPEI KIROVĀ

11. XI [1941]

Vakar, Elluci, nosūtīju vēstuli, šodien jāraksta gribot vai negribot
Lieta tā, ka manā prombūtnē atnesta un uz galda nolikta medus pjl

'

dele no Tevis, ar visu adresi, un tāpēc jāatsauc, ka nebūtu to saņēmis.

Tecināju ārā un ēdu ar maizi. ~
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1. att. Armīns Ankups.

C. Jukumnieka zirn.

3. XII 41.

... Tagad jau labu laiciņu esmu frontē. Virzāmies straujiem
pārgājieniem pakaļ fričiem un fiņņiem [somiem], kuri laižas. Lau-

pītāju bandas atkāpjoties dedzina sādžas, apšauj lopus, pa ceļa ma-

lām kaisa mīnas, lai aizkavētu mūsu virzīšanos. Vakar soļojot redzē-
jām daudz izdegušu atstātu tanku, tjagaču [vilcēju], automašīnu, pa
starpām friču līķus plānos mētelīšos, pilotkās, somus baltos bašlikos.

ledzīvotājiem vigi atņem visu kas balts: logu aizkarus, veļu, pala-
gus — tos maskēšanās uzpletņiem. ledzīvotājiem atņem uz ceļa va-

ļenkus [velteņus]. Sevišķi zvērīgi fiņņi [somi], laupa, dzer vīnu un

Sl?abi, lielās iedzīvotājiem: «Russ kaput!», «Moskau, čai pitj!». Neiz-
nāca un neiznāks, jau vairākas dienas pjito pa šosejām un ceļiem,
nometot ieročus un kaujas piederumus. Gribi zināt, kā dzīvojam?
Karavīra dzīvi, daudz soļojam, guļam maz, reizēm nemaz, kur pa-
gadās; kur vēl veselas sādžas, tur istabā, kur nav — siena šķūnīšos
"n mežā. Dažreiz soļojot domāju, ka dzīvojam kā Džeka Londona

Aļaskas sniega laukos. Esi tak šo to lasījusi par viņa stip-
WO cilvēkiem cīņā ar dabu. Starpība, ka mums jācīnās reizē ar

jtobu un laupītāju' bandām. Tagad maz pavisam izdevības uzrakstīt

ggļ ko Tev, kaut gribas bieži, apstākļi neļauj, tumsa, pārpildītas
istabas utt. Nezinu vēl, kā nosūtīšu Tev šo vēstuli, šeit pasta vēl

nav, visi domā ne par aizmuguri, bet par naidnieku priekšā. Zinām

noteikti, ka to tikai Maskavā nelaidīsim, bet trieksim vēl tālāk. Ilū-
ziju nav — vēl būs arī smagas cīņas, bet lietu tas negroza... Viss
Vlens, vai mēs savas galviņas iznesīsim veselas vai ne...
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13.142.

Elluk! Vakar un aizvakar ieņēmām divas sādžas un tagad vienā

no šīm atvelkam mazliet elpu. Vācieši aizejot dedzina nost visu,
katrā mājā pirms aiziešanas istabas vidū sakur uguni ar benzīnu
un eļļu. Atnākot mēs no lielas sādžas atradām tikai dažas veselas

mājas, kūpošas krāsmatas, raudošas, vaimanājošas sievietes un bēr-

nus, kam nav ne ko ēst, ne ģērbt. Sādžā, kur pašreiz esam, sastapu
kādu gūstekni, kas no mūsu divīzijas bija kritis vācu gūstā. Draus-

mīgi bija uz viņu skatīties, melniem, apsaldētiem, pūžņojošiem locek-

ļiem. Stāstīja, ka viņa klātbūtnē apšauti 18 mūsu divīzijas gūstekņi.
levainotie saslodzīti mājās, kuras vēlāk aizdedzinātas, un ievainotie

dzīvi sadeguši. Tas pats notika vienā no ieņemtajām sādžām. Atradām

26 sadegušus, sakropļotus mūsu ievainoto līķus.
Tagad sēžam stāvgrūdām pilnā istabā uz salmiem un dalām sar-

kanarmiešiem dāvanas no Vidusāzijas, liekas, latviešu vāktas. Ap
pašu jauno gadu arī saņēmām no Maskavas strādniekiem paciņas...

25.142.

... Man, Elluk, tomēr ir tāda pārliecība, ka izdzīvošu cauri šo

karu, ka tiksimies un dzīvosim ne mazāk laimīgi kā pagājušo gadu.
Kur tas arī nebūtu — vai Ventiņos, ap kuriem asociējas daudzas

trauksmainas, bet reizē patīkamas dienas, viena otra kopā divatā

pavadīta svētdiena, vai arī citur, dzīvosim, Elluk, un strādāsim atkal

divtik daudz, celsim atkal, šoreiz stiprāku, pret naidnieku nežēlīgāku
darbaļaužu Latviju: Tā jābūt, Ellukl

1. 1142.

... Bija naktis, kuras mēs ilgi vēl atcerēsimies, pie R. sādžas

kalnā, pāri par četrdesmitgrādu salā. Mēs bijām vācu aizmugurē
kalnā, mežā, un otrā kalnā, cilvēka balss attālumā, sādžā atradās

vācieši. Sals bija tik velnišķīgs un mēs tik nekaunīgi pārsaluši, ka

cauru nakti kurinājām uguni — pārsteigto vāciešu priekšā. Simtiem

dūmu stabu pacēlās pār kalnu, cilvēki — vārgākie — šausmīgajā
salā stinga un beidza dzīvot, tūkstošiem citu teltīs spiedās ap uguns-
kuriem, sadedzināja drēbes un locekļus, cīnījās ar nogurumu, salu un

uguni. Daudzi pazaudēja balsi, izdeva tikai čukstošas, šņācošas ska-

ņas, citu klepus līdzinājās suņa riešanai. Vācieši otrā kalnā laba

laiku pārsteigumā un brīnumos plātīja rokas, rādīdami mūs"

dūmu stabiem, tas bija viņiem liels pārsteigums, bijām iegājuši viņu

aizmugurē negaidīti, ar risku, gandrīz vai avantūristiski, tad attapu-
šies metās pie smagajām mašīnām un rāva tās kliegdami un lamāda;
mies pa dziļo sniegu. Uznākot tumsai, tomēr viņiem bija atnākusi

papildspēki un, kļūdami drošāki, vācieši sāka mūs apšaudīt ar mi-

nām. Ilgi to lietu nevarējām ciest, nevarēja pielaist, ka mēs salstam,

un tepat lingas sviediena attālumā atradās sādža un tur silttuM

vācieši. Rrta cusmā mūsu mīnmetēji apspieda vācu ugunspunktus un

puiši, nikni par siltajām telpām, likās uz sādžu un to paņēma. Dabū-

jām apsildīties, novietot ievainotos un pašķirot trofejas. Vēlāk vācieši

sāka kārpīties atkal, apšaudīja sādžu ar artilēriju un tanku aizsega

nāca uz sādžu. Mums tanku nebija. Precīzi sita mūsu mīnmetēji J?
vācu kolonnām, ar pirmajām mīnām jau bija upuri pretiniekam. M>*

nas krita tieši vācu vidū. Kliedzieni, vaimanas un apjukums. Mus"
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prettanku lielgabals sasita vienu tanku. Tā šo pretuzbrukumu atsi-

tām. Neskatoties uz to, ka darīšanas ar tankiem bija pirmo reizi,

puiši izturējās aukstasinīgi, arī vācieši bija drusku nedroši. Nu, lūk,

gribēju paskaidrot, kāpēc daži var rakstīt vairāk vēstuļu, bet iz-

stāstīju par daudz...

19. II 42.

...
Pirms pāris dienām mūs, dažus puišus, tā piespieda pie zemes

un dabūjām tā nogulēt krietnu pusstundu, kamēr pāri drāzās viena

pēc otras fašistu {lidjmašīnas, apstrādājot mūs ar ložmetējiem. Gu-

lējām ar sajūtu, ka kuru katru mirkli mugurā ieurbsies lodes, tomēr

dzīvi palikām. Tā šādos un līdzīgos apstākļos nākas riskēt ik dienas,

un tā mēs dažreiz ar aukstu prātu sākam rēķināt, ka ir diezgan ma-

zas šanses palikt neskartam, ja karš turpinās ilgāku laiku. Lai nu

kā, bet šodien vēl esam veseli un dzīvespriecīgi skatāmies nākotnē...

13. 111 42.

...
Vakar pie mums uzstājās mūsu divīzijas ansambļa brigāde...

Dziedāja jaunas strēlnieku dziesmas par cīņām pie Narofominskas
un Jelaginas, jokoja, un apkārt šķūnim tanī pašā laikā sprāga vācu

mīnas. Šodien mums auksta, ledaina diena, nemaz nav kā pavasa-
rigais marts ar siltajiem, slapjajiem vējiem. lelenktie vācieši mūsu
tuvumā laikam par to ļoti neapmierināti, bet mēs taisni tāpēc apmie-
rināti ļoti...

ARMINS ANKUPS NO FRONTES —

ELLAI ANKUPEI MASKAVĀ

29. VI 42.

...
Tava vēstule par latviešu rakstnieku plēnumu modināja inte-

resi arī citos. Ka dziedātu pie mums «Dažu skaistu ziedu», dzirdējis
gan neesmu, bet toties «Pie dzintara jūras tie tikušies bij», «Āvu,
āvu baltas kājas», «Strauja, strauja upe tecēj'» un citas dziesmas

dzird dziedam bieži, sevišķi no tā laika, kad mūsu nacionālais sastāvs
atkal stipri latvisko]ies ...

18. VII 1942.

•:. Dabūju vienu AI. Tolstoja grāmatu, bet atmosfēra pārāk ne-

mierīga, lai varētu lasīt... Man gribas izgaisināt no Tavas galvas
domu, ka Tavam puisim jābūt par katru cenu bārdas rugājiem apau-
gušam. Sarkanarmijā tādas lietas nav paredzētas un nav arī pie
manis, izņemot retus izņēmuma gadījumus, stiprās kaujās, kad visi

ņaži un ziepju gabaliņi pazūd. Tātad manu izskatu savā galvā ne-

kavējoši grozi Mīļoju.'

13. VIII 42.

... Soviien atradu pie viena biedra «Kom. manifestu» ar komen-

Vienā otrā vaļas brīdī patīkami palasīt veco Marksu, pēc
P'gājušā laika atkal jaunā gaismā parādās vecās lietas... Ja kād-
raz apstākļi labvēlīgi sakristu, tad būtu labi, ja Tu varētu atsūtīt

Ņaza formāta koncentrētu grāmatiņu — kvintesenci no marksisma-
ienmisma vai kaut ko tamlīdzīgu...
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30. IX 42.

...
Man pašam ar kombatu mazi Jurģi, uztaisījām sev divatā

ērtu zemnīcu. Tagad vakars, sprēgā malka krāsnī, un es viens sēžu

pie «koptjilkas» gaismas pie galda un rakstu. Ir kluss, mierīgi un

siits. Tādā vakarā es labprāt arī Tev dotu naktsmāju, uz lāviņas
vietas pietiktu un nosalt ar Tu nenosaltu. Mums gar sienu divas

lāviņas un vidū galds, gluži kā pie kulturāliem cilvēkiem kaut kur

pilsētā. Arī logi mūsu būdai ir. Tātad atkal puisis ar būdu, un

meita atkal kaut kur tālumā, nesasniedzama...

9. X1142.

Elluk, ir aizdrāzušās un vēl turpinās karstas dienas, dieniņas, kas

pārdzīvotā ziņā līdzinās mēnešiem. Dzīvojam visu laiku kāpuTķēžu
žvadzoņā, mīnu un lādiņu sprādzienos. Sniegs melns nosvilis, bedres

un līķi — līķu vairāk, nekā jebkad esmu redzējis. Guļ juku jukām,
friči un mūsējie. Mēs laužam pušu nocietinājumu līnijas. Mūsējie
priekšā tālāk par citiem aizvirzījās. leņēmām desmitiem vācu

blindažu. Turas, sātani, sīksti, zina, nolādētie, cik svarīgu vietu tura

un cik daudz viņiem būs jāzaudē, ja iesim vēl tālāk. Sviež palīgā
aviāciju, mīnmetējus un arī bumbvedējus. Gūstekņi tomēr rāda prie-
cīgas sejas, viņiem karš jau beidzies. Kabatās viņiem saldskābi rūtai-

nas sentimentālas vēstules sievām un līgavām, pārmaiņus pornogrā-
fiskas kartiņas. Tā tas lielajam vairumam. Tā — fašistu Vācijas seja.
Kāds resnis (vēlāk izrādījās Vidusvācijas kulaks, kam mājās ukraiņu

verdzene) vēl pēdējā brīdī mēģināja granātu iemest mūsējo vidu.

Viņam pašam spriedums, ka ir iekritis drusku neapskaužamākā stā-

voklī, kādā atrodas viņa verdzene. Viņam nenācās vilties. Zemnīcās

atrod mūsējos ar nogrieztām ausīm. Viņi [fašisti] sakās dzirdējuši
ka boļševikiem esot sarkanie latvieši, no kuriem jābaidās.

IEVA PLIESMANE — ELLAI ANKUPEI MASKAVA

1943. g. 6. VII

Metu visu citu nost un ņemu loksni, lai runātu ilgi, ilgi...T J

cilvēkus un lietas proti aiz sirds ķert. To nesaku es vien, bet Sudrab-

kalns teica jau ziemā, kad iedevu viņam izlasīt Tavas īsiņās

par Armīnu. Lūk, ko viņš teica: «Esmu beidzamos divi mēnešus nelāgā

sastingumā un vienaldzībā iestidzis, bet, lasot sarkanās aploksnes
vēstuli, sajutu atkal ar prieku, ka sirds sāka sāpēt un itin kā kvēlot

Skumīgs es kļūstu, kad man ienāk prātā, ka pats es nekad nespēšu
būt tāds krietns cīnītājs un ka man nebūs arī tādas mīlestības tfļ

pilnīgas saprašanas atbalss, kāda šais vēstulēs no katras rindas (aņ
Armīna pēd. vēstules viņam iedevu), no katra vārda skan jums pretī
bet tā ir tīri egoistiska un mazdūšīga sajūta. Kāda brīnišķa sirsnība

dveš no jūsu draudzenes (Tavām) vēstulēm, kāda uzticība drau-

giem, taisnai cīņai, cilvēkam — lūk, par ko es sapņoju jaunībā, no

dzīves atrautu par brālību runādams, bet pats nesaprazdams, kur m

meklējama un kā tā radāma. Jūsu draugi to zina un prot dzīvē pļ e'
pildīt un aizstāvēt. Lasot es domāju, cik bieži rakstnieki grēko, skais-

tus vārdus lietodami, bet dziļi tos neizjuzdami. Tur, frontē, viss I»

kais, meklētais, nepatiesais atkrīt kā sausas zvīņas, tur cilvēki lf

vienkārši un patiesi.»
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ĻAUNUMS

(Daži skaitļi nacistu noziegumu bilancei)

Vai fašisms ir ļaunums? — tā vēl šodien ne viens vien

Rietumos izliekas un naivi jautā. Kaut arī šāda jautājuma
nostādne vien jau ir ņirgāšanās par lielāko traģēdiju cil-

vēces vēsturē, par miljoniem nacisma upuru.

Atcerēsimies: fašistiskā Vācija bija otrā pasaules kara

tiešā izraisītāja, fašistu karošanas metodes un briesmī-

gais terors pret neaizsargātiem iedzīvotājiem un gūstek-
ņiem atgādina cilvēces vēstures vistumšākās lappuses,
bet fašisma noziegumiem upuru milzīgā skaita ziņā vis-

pār nav precedenta. Pēc vispieticīgākā vērtējuma, otrais

pasaules karš prasījis 54—55 milj. cilvēku dzīvību, bet

kopā ar nāves nometnēs nobendētajiem bojā gājuši 66 milj.

(pēc ANO statistikas datiem). Tikai Padomju Savienība

vien, kā zināms, šajā karā zaudēja 20 milj. cilvēku (11,8%
iedzīvotāju), Polija — vairāk nekā 6 milj. (22%), Dien-

vidslāvija — 1,7 milj. (10,8%)... Nekad vēl cilvēces

sirdsapziņa nav tikusi konfrontēta ar šādu nāves un iznī-

cības bilanci, ko vēl drausmīgāku padara tas, ka daudzos

gadījumos upuru lielākā daļa bija mierīgie iedzīvotāji,
kuri miljoniem apšauti pie vaļējiem masu kapiem, nosma-

cēti gāzes kamerās vai nomocīti ar badu, sitieniem un

pārmērīgu darbu. Padomju Savienībā no 20 milj. kara

upuru vairāk nekā puse bija civiliedzīvotāji, bet to pa-

domju karavīru vidū, kuri neatgriezās no kara, visai daudz

bija tādu, kas, nokļuvuši vācu gūstā, tika nomocīti vācu

nāves nometnēs: 1944. gada maijā, gadu pirms kara bei-

gām, kādā slepenā nacistu atskaitē aplēsts, ka viņu no-

metnēs nomocīti 3 220000 padomju karagūstekņu. Polijā
krita frontē un karadarbības dēļ gāja bojā 2,4% no visiem

iedzīvotājiem, bet no okupantu terora — 19,8%! Pat Fran«

cijā, kur vācu fašisti nepaguva īstenot pilnībā visu iece-

rēto teroru, no 576000 kara upuru vairāk nekā puse

(292000) bija civiliedzīvotāju. Un vēl divi skaitļi: visa

kara laikā nacistu koncentrācijas nometnēs atradās 18milj,
ieslodzīto. No tiem ne mazāk par 11 milj. drausmīgā kārtā

tika nogalināti.

Skaitļu valoda nespēj pilnā mērā raksturot to ļaunumu,
ko fašisms nodarījis cilvēcei, jo var gan saskaitīt kritušos
un nomocītos, var aplēst visa nolaupītā un nopostītā ma-

teriālo vērtību, taču ar kādu mēru lai nosaka tos zaudē-
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jumus, ko cilvēces sirdsapziņai, sabiedrības morālei no-

darījušas baismās «teorijas» par «cilvēciskām būtnēm,
kuras nav pelnījušas tiesības dzīvot», par «zemcilvēkiem»,
par «mazvērtīgām rasēm»? Un. kā lai aprēķina tās sa-

biedrības ētiskās apziņas degradācijas pakāpi, kura tieši

vai netieši piedalījās šo «teoriju» īstenošanā, sākumā par

patriotisku rīcību atzīdama zākāšanos par cittautiešu cil-

vēcisko cieņu, lai pēcāk akceptētu ari miljonkārtīgu slep-
kavību kā «vēsturiski nepieciešamu» rasu higiēnas pasā-
kumu? Tikai sabiedrībā, kur veselu nāciju eksistences vēr-

tība jau bija devalvēta līdz nullei, armijas vadība varēja

atjauties savas pavēles par totālā terora ieviešanu moti-

vēt ar norādi, ka «... attiecīgajās zemēs (domāta Aus-

trumeiropa — M. V.) cilvēka dzīvībai visbiežāk nav abso-

lūti nekādas vērtības». (Vērmahta virspavēlniecības 1941.

gada 16. septembra pavēle Austrumu īrontes karaspēka
komandieriem ..)

Pirms kara Hitlers bija izteicies: «Mums jāattīsta izni-

cināšanas tehnika ..
.

Esmu nodomājis iznīcināt veselas

rases.» Tas, ko būtu varējuši uzskatīt par paranoiķa mur-

giem, kara laikā vērtās drausmā īstenībā. Cilvēku slepka-
vošana patiesi pārvērtās par vienkāršu industrializētu iz-

nīcināšanas tehniku, kas, Eiropas mērogā organizēta, deva

miljonkārtīgu nāves produkciju. Viss bija aprēķināts līdz

pēdējam sīkumam: tūlītējai nogalināšanai izraudzītā cil-

vēka likvidēšanas procedūrai bija atvēlēts — vīriešiem 10,

sievietēm 15 minūtes. Šajā laikā upurus ar sitieniem pie-

spieda izģērbties gluži kailus, tad pavēlēja skriešus doties

uz gāzes kameru. Sievietēm papildu dāvātajos esības

mirkļos pirms iedzīšanas gāzes kamerā vēl nogrieza mat-

us — vēlākai rūpnieciskai izmantošanai. Pēc šīm normām

diplomēti inženieri aplēsa nometņu iznīcināšanas jaudu:
Osvencima spēja diennaktī caur gāzes kamerām un krema-

toriju izlaist 30 000, Treblinka — 25 000, Sobibora -

20000 «apstrādājamo vienību». Atcerēsimies: šīs «vienī-

bas» bija dzīvi cilvēki. Bet, tā kā nosūtīšana uz koncentrā-

cijas nometnēm ne vienmēr bija iespējama un vēlama

transporta pārslodzes dēļ, esesiešu konstruktoru birojs

izstrādāja pārvietojamās gāzes kameras — gāzes auto-

mobiļa — projektu. Šo tehnisko jauninājumu izmēģināja
1941. gada nogalē Rīgas tuvumā Himlera galvenā_ pin"
varotā «ebreju jautājuma galīgai atrisināšanai» Ādolfa

Eihmaņa klātbūtnē, kurš, tāpat kā SD un Latvijas dro-
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šibas policijas komandieris Lange, nāves vāģus atzina par

neērtiem un neekonomiskiem masveida slepkavošanas ak-

cijām un ieteica palikt pie ložmetēja un automāta. Tomēr

vairākas nāves automašīnas Latvijā tika izmantotas visā

okupācijas laikā līdz pat Rīgas atbrīvošanai. 1944. gada
27. jūnijā šādā nāves automobilī savā pēdējā braucienā

kopā ar 37 likteņa biedriem bija jādodas arī vienam no

komjaunatnes pagrīdes vadītājiem — Maldam Skreijam.
Kad 1965. gadā Frankfurtē pie Mainas Osvencimas

benžu prāvā liecinieki un arhīvu dokumenti restaurēja no-

metnes ikdienu visās tās šausminošajās detaļās, kāds

jauns rietumvācietis atzinās klātesošajam padomju vēstur-

niekam un publicistam Ļevam Bezimenskim: «Piedodiet,
bet es tomēr nespēju noticēt, ka visas šīs nometnes šaus-

mas patiesi ir bijušas. Apsūdzētie taču ir tādi paši cilvēki

kā mani vecāki. Vai tiešām viņi būtu varējuši pastrādāt
tādas ļaundarības? Nē, tas nevar būt!»

Bet vai tā nebija? Osvencimas komandants Rūdolfs
Francs Ferdinands Hess pašrocīgi rakstītā dokumentā ap-

liecināja, ka Osvencimas gāzes kamerās gājuši bojā 2,5

milj. cilvēku, bet 500000 miruši no bada. Galvenajā no-

metnē un iās 40 filiālēs kopā gājuši bojā vairāk nekā

4 milj. cilvēku.
Jau kara laikā sarkanarmieši, ieslodzītie, nāvei nolemtie

domāja, ka pēcnācēji nespēs noticēt visām hitlerisma šaus-

mām. Tā radās tūkstošiem karavīru sastādīto ārkārtējo

komisiju aktu, tapa uzraksti uz cietumu sienām, dienas-

grāmatas un pirmsnāves vēstules. Šīs vispārējās rūpes,
lai cilvēce ar laiku neaizmirstu fašisma briesmīgās ļaun-
darības, jaušamas arī vārdos, ko Iļja Erenburgs toreiz

rakstīja kādā frontes korespondencē: «Pienāks laiks, kad

zaļu dārzu un rimtu pļavu vidū izaugs cita paaudze. Tā

izlasīs un nesapratīs.»
Vai tiešām nesapratīs?

Skaitļiem allaž piemīt kaut kas abstrakts, bezpersonisks.
Arī nacistu noslaktēto upuru kopējam skaitam. Bet mira

taču cilvēki, nevis skaitļi! No milzīgā kopskaita mums

tikai jāizdala atsevišķi cilvēki, atsevišķu ļaužu grupu un

novadu likteņi, lai izjustu to kā personisku sāpi, nedzīs-
tošu atmiņu brūci. Lūk, tikai daži detalizēti skaitļi par
nāves pļauju okupācijas laikā: Krievijas Federācijas oku-

pētajos apgabalos bojā gāja 1,7 milj., okupētajā Uk-

rainā
— 4,5 milj., Baltkrievijā — 2,5 milj. cilvēku, musu
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mazajā Latvijā — 314000 civiliedzīvotāju un 330 000 pa-

domju karagūstekņu...
Prātā nāk trakās asinsdzīres okupācijas pirmajās ne-

dēļās, kad katru, ko uzskatīja par «sarkano», ķēra ciet un

stiepa uz cietumu vai arī tieši uz tuvāko mežmalu. Lie-

pāja bija pirmā lielākā Latvijas pilsēta, kas krita oku-

pantu jūgā. Nekavējoties sāka pildīties masu kapi -

pirmie atradās Raiņa parkā pilsētas centrā, kur pēc kara

divos garos grāvjos uzgāja 1430 upuru. No 22. līdz 25.

jūlijam Zvejas ostā nošāva 3500, no 25. līdz 29. jūli-
jam kara ostā — 800 cilvēku. Bet, cik simtu nelaimīgo
tajās jūlija dienās noslepkavoja Šķēdes kāpās, tas nemaz

nav nosakāms.

Rīgā nāves pļauja bija vēl briesmīgāka. Hitleriešu spe-

ciālās masveida slepkavotāju vienības (SD operatīvās

grupas «A») komandieris Štālekers 1941. gada jūlijā zi-

ņoja Berlīnei: «...pirmajās dienās pēc pilsētas (Rīgas-
M. V.) ieņemšanas visi cietumi bija pārpildīti līdz pēdējai
iespējai.» Cietumu atslogošanas problēmu nacisti atrisi-

nāja elementāri: jau pirmās okupācijas dienas (1. jūlija)
vakarā Biķernieku mežā radās pirmais masu kaps. 1941.

gada jūlija pirmajās nedēļās no Rīgas Centrālcietuma vien

ik diennakti regulāri izveda nošaušanai 200—300 cilvēku.

Tāpat uz masu kapiem cilvēkus veda no Prefektūras pa-

grabiem, no Rīgas Termiņcietuma, no policijas iecirkņu
aresta telpām ...

Vēsturnieks E. Blūmfelds ir aplēsis, ka

Rīgas okupācijas pirmajās desmit dienās vien ticis noslep-
kavots 9000 cilvēku.

Kāda ir hitleriešu un viņu vietējo rokaspuišu izraisītā

pirmā terora viļņa bilance? Cik upuru prasīja šīs pirmās

izrēķināšanās, atriebības un sadisma orģijas, kad pašiem

viszemiskākajiem instinktiem bija ļauts iztrakoties bez

kādiem ierobežojumiem? Mūsu rīcībā pagaidām ir tikai

SD operatīvās grupas «A» atskaite par tās veikumu līdz

1941. gada oktobra beigām: no daudziem desmittūkstošiem

politiskā terora upuru SD vīri par savu roku darbu atzina

tikai 3281 nošauto, toties viņi uzrādīja reālu nogalināto

ebreju skaitu, proti, 35 238, turklāt atskaitē minēti ari

693 nogalināti psihiatrisko slimnīcu slimnieki.

Cietumus turpināja «tīrīt» arī nākamajos mēnešos, tacu

stāvgrūdām pārpildītajās kamerās joprojām trūka vietas.

Par to it īpaši žēlojās Latgales gebītskomisārs vēl 1941-

-----gada decembrī. Viņš pavēlēja Abrenē izbūvēt jaunu cie-
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tumu, Ludzā un Rēzeknē paplašināt esošos, bet Daugav-

pilī vēl papildus esošajiem ierīkot koncentrācijas nometni.

Šādas vietējas koncentrācijas nometnes (vācu dokumen-

tos tās apzīmētas kā EG — Ersatzgefāngnis — papildu
cietums) ar skubu ierīkoja Latvijas malu malās — Vec-

mokās un Valmiermuižā, Vecsaulē un Brocēnos, Siera-

muižā, Madonā, Gulbenē, Ludzā, Rēzeknē, pavisam 23 no-

metnes. Cik godīgu Latvijas darba cilvēku gan neaizgāja
moku pilnā nāvē šajās spīdzinātavās, līdz kamēr Rīgas
Centrālcietums un Salaspils nekļuva par galveniem nāves

konveijeriem Latvijā. Bez 46 cietumiem un jau minētajām
nometnēm hitlerieši Latvijas teritorijā bija ierīkojuši arī

41 nometni padomju karagūstekņiem un trīs geto tiem

dažiem tūkstošiem Latvijas ebreju, kas bija palikuši pāri
pēc 1941. gada lielā slaktiņa. Gandrīz katrai nometnei

bija savas «filiāles» — blakusnometnes, kuru saradās bez

gala. 1942. gada decembrī Latvijas ģenerālkomisāra darba

pārvalde uzrādīja, ka tās pārziņā vien esot 132 nometnesl

Hitlers bija apsolījies iznīcināt veselas rases. Ebreji,

poļi, čigāni bija šī tautu iznīcināšanas eksperimenta pir-
mie objekti. 1941. gada beigās «ebreju jautājuma atrisinā-

šanu» Latvijā varēja uzskatīt par praktiski pabeigtu —•

bija nogalināts vairāk nekā 70000 cilvēku. Taču nāves

mašinērija nedrīkstēja stāvēt dīkā, jo simtiem slepkav-
nieku tikai tagad pa īstam bija ievingrinājuši roku. Ar

Latvijas antifašistu un partizānu atbalstītāju apšaušanām
vien tiem nevarēja garantēt pilnu noslodzi, tāpēc ar 1941.

gada novembri no okupētās Eiropas uz Rīgu sāka ripot
ešelons pēc ešelona ar ārzemju ebrejiem, kurus Rīgas ap-
kaimes mežos jau gaidīja svaigi rakti masu kapi. Cik

bija šo nāvei nolemto? Kādā Langes parakstītā dokumentā

teikts, ka 1941. gada novembrī no Vācijas _un Cehoslova-

kijas atvesti 19000 ebreju, SS un policijas augstākais
pavēlnieks Ostlandē Jekelns vēlāk liecināja padomju tie-

sas orgāniem, ka, pēc viņa vērtējuma, varētu būt, ka at-

vesti noslepkavošanai kādi 87 000 ārzemju ebreju. Pēc

gada nāvei lemto ešeloni sāka pienākt arī no austru-

miem
— no Latgales, no Baltkrievijas un Krievijas par-

tizānu ciemiem...
Pēc sakāves pie Volgas, kad nometnēs pastiprinājās

bēgšana un pretošanās hitleriešiem, okupanti likvidēja
daudzas mazās nometnes. Salaspils, kā jau teikts, kļūst
Par galveno un lielāko nāves nometni civilajiem, bet Me-
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žaparkā iekārto jaunu nāves konveijeru — koncentrācijas
nometni «Kaiservald» (Mežaparka vāciskais nosaukums).
Pēc tam kad Austrumos bija likvidēti pēdējie geto, uz

Mežaparku atveda dažus tūkstošus Viļņas geto iemītnieku,

tāpat tos veda no citām Lietuvas, Baltkrievijas un Polijas
pilsētām. Pēdējais ieslodzīto transports — ebreju sievietes

no Ungārijas — Mežaparkā pienāca 1944. gada vasarā,

Caur Mežaparka nometni un tās filiālēm Strazdumuižā,
Mīlgrāvī, Balastdambī, Dundagā un Popervālē izgāja
vairāki desmittūkstoši ieslodzīto, no tiem kara beigas un

atbrīvošanu sagaidīja tikai daži simti.

Viena no šaušalīgākām traģēdijām ir padomju kara-

gūstekņu masveida miršana no bada, tīfa un necilvēcīgā
režīma 1941. gada ziemā, kad pilnīgi izmira veselas no-

metnes, piemēram, Salaspilī, Lilastē. 1943. gadā pa dau-

dzām darba nometnēm izkliedētos gūstekņus atkal savāca

tā sauktajos štalagos (no vācu — Stammlager) jeb gal-
venajās nometnēs: Rīgā bija štalags 350, Daugavpilī -

štalags 340, Rēzeknē — 347... No šīm nometnēm pāri
palika tikai milzīgi masu kapi...

Nacistiskās okupācijas postošo seku bija daudz un tās

bija dažādas, tomēr visbriesmīgākā ir šī vienkāršā un

daudznozīmīgā bilance: iznīcinātas turpat 650000 cilvēku

dzīvības. Nesakiet, ka tie mums ir nezināmi, to vidū bija

mūsu cīnītāji un mocekļi, arī Bauskā Mēmeles tilta galā

pirmajā okupācijas dienā publiski nošautie, Rēzeknē visu

acu priekšā apšautie audriņieši, pirmie dzīvi sadedzinātie

cilvēki Rīgas sinagogās 1941. gada vasarā un 1944. gadā

pēdējie sadedzinātie latviešu zemnieki Nagļos un Zlēkās,

Pēc Latvijas atbrīvošanas tika uzietas 659 okupantu
terora upuru kapu vietas, lielāki un mazāki masu kapi -

gan Rumbulā un Biķernieku mežā, gan Dreiliņos un Gar-

baru priedēs, gan Smeceru silā un Iršu parkā... Savas

varas pēdējos mēnešos slepkavas bija spiesti pārvērsties
arī kapračos. Lai slēptu to, ko vēl cerēja noslēpt, viņi

raka vaļā masu kapus, dedzināja līķus, nesadegušos kau-

lus sasmalcināja.
Taču pelni ir palikuši.
Vai lai mēs tos aizmirstam? Līdzīgi Klāsa pelniem tiem

fādeg mūsu sirdīs!

Marģers Vestermanis
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Hanzas savienība — 700

RĪGA ZIEMEĻU PILSĒTU SABIEDRĪBĀ

«... reizē ar vajadzību pēc tirdznieciskajiem sakariem tika radīti

ari līdzekļi šo sakaru aizsargāšanai,» ir teicis F. Engelss. Un šos

viņa vārdus no darba «Zemnieku karš Vācijā» gribas atcerēties, do-

mājot par kādu aktu pirms 700 gadiem — 1282. gada 8. septembrī,
kad Rīga pievienojās Lībekas un Visbijas pilsētu savstarpējas drošības

līgumam, kas bija noslēgts 1280. gadā. Līgums paredzēja abpusēju
palīdzību cīņā pret jūras laupītājiem visā Baltijas jūrā no Lībekas

līdz Somu jūras līcim. Un Rīgas pievienošanās tam jāuzskata par

svarīgu vēsturisku notikumu ar visai tālejošām sekām Baltijas reģiona
vēsturē. Nav šaubu, ka šo aktu var uzskatīt par pēdējo stūrakmeni

varenās Ziemeļvācijas tirdzniecības pilsētu savienības pamatos, kas

vēsturē pazīstama ar Hanzas vārdu. Lai teiktajam nebūtu tukša

skaņa, ir nedaudz jāatsauc atmiņā fakti, kas raksturo viduslaiku
tirdzniecību un Baltijas reģiona īpatnības.

Straujāka Eiropas saimnieciskā attīstība, kas bija sākusies jau
9. gadsimtā, sevišķi aktivizējās 17. gadsimta otrajā pusē un 18. gad-
simta sākumā. Preču sortimenta atšķirības starp Rietumeiropu un

Austrumeiropu veicināja preču apmaiņas strauju pieaugumu
starp šiem ekonomiskajiem rajoniem. Baltijas un Ziemeļu
jūra kalpoja dārgmetālu, ieroču, smalku audumu apmaiņai pret ka-

žokādām, vasku. Ar katru gadu desmitu apmaināmo preču apjoms
pieauga. Šādos apstākļos arvien lielāku nozīmi ieguva tie senie tirdz-

niecības centri, kuri atradās Baltijas jūras krastos un varēja kļūt

par preču savāktuvēm, apmaiņas punktiem un tirgotāju atbalsta bā-

zēm. Sevišķi izdevīgs stāvoklis bija virknei Ziemeļvācijas pilsētu, ku-

ras vācu «Drang nach Osten» rezultātā attīstījās bijušo rietumslāvu

tirdzniecības centru vietās (Lībeka, Rostoka, Štrākunde v. c). No-

stiprinājušies Baltijas jūras dienvidu piekrastē, vācu tirgotāji pa-
mazām, bet neatlaidīgi koncentrēja savās rokās starpnieka funkcijas
preču apmaiņā starp Rietumeiropu un Austrumeiropu, vienlaicīgi soli
pa solim veidojot savas tirgotāju apmetnes — atbalsta bāzes arvien
tuvāk Austrumeiropas tirgiem. Ar IĪ6I. gadu tie sāka apmesties Vis-

bijā Gotlandē, kura 12. gadsimtā bija kļuvusi par lielāko Baltijas
jūras tirdzniecības centru. Ne velti kāda sena gotlandiešu tautas-

dziesma stāsta, ka pie viņiem zeltu sverot podiem, dārgakmeņus bār-
stot kauliņu spēlē, sievas'vērpjot ar zelta vārpstiņām un cūkas rijot
no sudraba silēm.

-Gotiandieši jau pirms vāciešiem bija izveidojuši vairāk vai ma-

zāk regulārus tirdzniecības sakarus ar vietējiem iedzīvotājiem, kas

ļg ap Rīgas jūras līča piekrasti. Tāpēc nav grūti saprast, cik

nozīmīga loma piederēja senajai Rīgas apmetnei kā tirdzniecības

ļjentram ar izcilu ģeogrāfisko stāvokli: Rīgas jūras līcis iespiežas
Bļi sauszemē, bet senais Daugavas tirdzniecības ceļš nodrošināja
sakarus ar patiešām milzīgu un ļoti bagātu tirdzniecības aizmuguri,
ūo kurienes nāca visas tās preces, ko tik Joti pieprasīja Rietumeiropa.
Un vācu tirgotāji nelika uz sevi ilgi gaidīt. Būdami vācu feodāļu

?gresijas Baltijā tiešie atbalstītāji un veicinātāji un varbūt pat netiešie

Hiciatori, tie tūliņ saziņā ar bīskapu Albertu veidoja Rīgu par Ue-
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lāko vācu tirdzniecības centru Baltijā. Cits pēc cita tika slēgti līgumi
ar vācu tirdzniecības partneriem Austrumeiropa.

Feodālā sadrumstalotība un satiksmes ceļu tehniskais stāvoklis
viduslaikos izvirzīja preču transporta un tā drošības problēmu. Precu

pārvadāšana pa sauszemi bija saistīta ar lielām grūtībām. Smagas
kravas pārvadāšanai piemērotu ceļu bija maz, tie paši bija slikti.

Preču transports pa zemes ceļu bija lēnāks, dārgāks un nedrošāks.

Nebija tiltu un naktsmītņu. Katrs feodālis savas zemes robežās ierī-

koja muitnīcas. Daudzi sīkie un izputējušie feodāļi specializējās tir-

gotāju un vispār pilsētnieku aplaupīšanā. Šādos pasākumos ņēma da-

lību pat kronētas personas, piemēram, Francijas karalis Filips 1.

Ūdensceļam preču transportā bija vairākas priekšrocības. Ja vien

ūdensceļš bija piemērots tirdzniecības vajadzībām, tad tā izmantošana

neradīja tādas problēmas kā sauszemes ceļi. Preču transports pa
ūdensceļiem bija lētāks, varēja pārvest vairāk preču, turklāt uz ūdens

tirgotājus nebija tik viegli aplaupīt. Taču arī ūdensceļam bija savas

sliktās puses. Navigācijas prasme pa jūru nebija pietiekami attīstī-

jusies, parasti tirgotāji baidījās doties atklātā jūrā un tāpēc kuģoja
gar piekrasti. Ļoti no svara bija labvēlīgi laika apstākļi. Liela daļa

Baltijas jūras un vairums Austrumeiropas upju ziemā aizsala. Ari

ūdensceļus apdraudēja laupītāji. 9.—11. gadsimtā Baltijas jūru un

tās piekrasti pilnīgi kontrolēja vikingi, kas nekautrējās aplaupīt pat

pirmo ziemeļu misionāru Anskāriju, kurš 829. gadā devās uz Birku

sludināt kristīgo ticību. Bīstami jūras laupītāji bija sāmsaliesi un

kurši, kuri līdz pat 13. gadsimtam plaši laupīja Baltijas jūrā, sevišķi
Gotlandē, Dānijā un Baltijas jūras austrumu daļā. Un galu galā ari

paši tirgotāji nelaida garām izdevību iedzīvoties, izmantojot var-

darbību. Ne velti tirgotāja nosaukums daudzās Eiropas valodās nācis

no latīņu vārda hostis (Gast, rodb), kas apzīmē ienaidnieku, sveši-

nieku, pretinieku.
Valsts varas vājums lika tirgotājiem pašiem rūpēties gan par

savu, gan par preču drošību. Vācu pilsētu tirgotāji sāka slēgt sa-

vienības, kuras dēvēja par hanzām. Sākotnēji šis vārds apzīmēja
tirdzniecības nodevu, tirgotāju grupu ārzemēs, vēlāk bruņotu tirgo-

tāju pulku (arī bruņotu tirgotāju savienību). Tad, kad galīgi izvei-

dojās lielā pilsētu savienība, to sāka saukt par Vācu hanzu (Hansa
Theutonicorum, dudesche hense).

Par Vācu hanzas veidošanās sākumu var uzskatīt drošības līgu-

mus, kurus 13. gadsimtā savā starpā slēdza Ziemeļvācijas pilsētas.
1230. gadā tika noslēgts savstarpējs draudzības un aizsardzības līgums

starp Lībeku un Hamburgu. Tā nebija nejaušība. Ceļš ar kuģi ap-

kārt Jitlandes pussalai bija grūts un bīstams gan jūras laupītāju
dēļ, kuru uzbrukumus nereti sankcionēja pats Dānijas karalis, gan

zr\ sakarā ar sliktajiem navigācijas apstākļiem. Ne velti Jitlandes zie-

meļrietumu pusē ir vieta ar nosaukumu Vaimanu līcis (Jammerbucht).
Tā rezultātā milzīga nozīme bija sauszemes ceļam no Lībekas uz-

Hamburgu, no kurienes preces tālāk transportēja vai nu pa sauszemi,

vai pa jūru uz Brigi. Līdzīga veida līgumus Lībeka slēdza arī ar

citām Ziemeļvācijas pilsētām (piemēram, 1259. g. ar Rostoku un

Vismāru). 1264. gadā Vismārā Ziemeļvācijas pilsētas noslēdza savie-

nību uz vienu gadu pret jūras laupītājiem un feodālo senjoru pat-

varībām. 1265. gadā līgumu pagarināja uz nenoteiktu laiku. 1281J-
gadā Lībeka noslēdza līgumu uz desmit gadiem par abpusēju pa'l"
dzību cīņā pret laupītājiem «Travas upes ostā vai Zundā, vai, sākot
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no tās vietas, līdz Novgorodai, vai visā Baltijas jūrā un visās ostās,

un kuģu pieturas vietas ...».
Un šim līgumam 1282. gadā pievienojās Rīga. Arī citas Livonijas

pilsētas — Tallina, Tartu, Pērnava, Limbaži, Cēsis, Aizpute, Straupe,
Koknese, Valmiera, Kuldīga, Ventspils — pakāpeniski pievienojās pil-
sētu savienībai. Taču Rīga Livonijas pilsētu vidū ieņēma vadošo vietu

un k|uva par to tirdzniecības politikas paudēju un realizētāju. Rīga
bija ieguvusi lielas priekšrocības. Jāņem vērā, ka Vācu Hanzas mēr-

ķis un uzdevumi bija saistīti ne_ tikai ar drošības problēmu vien.

Hanza bija specifiska pirmskapitālisma tirdzniecības kapitāla orga-
nizācijas forma, kuras mērķis bija radīt, paplašināt 'un nodrošināt

vācu tirdzniecības kapitāla priekšrocības Ziemeļjūras un Baltijas jūras
baseina zemēs. Hanza bija vērsta pret teritoriālo firstu un ķeizara
varu un patvarībām attiecībā pret pilsētām. Vienlaikus Hanza bija
ari politisks un militārs spēks, kas izpaudās cīņā par tirdzniecības

monopolu atsevišķos Eiropas reģionos, par satiksmes ceju sagrābšanu,
pilsētu neatkarību no feodālajiem senjoriem. Pievienojoties Hanzai.

Rīga nodrošināja sev savienības pilsētu atbalstu un tiesības baudīt

tām piešķirtās privilēģijas ārzemēs. Tas veicināja tirdzniecības uz-

plaukumu Rīgā un labvēlīgi ietekmēja pilsētas attīstību.

Vilnis Pāvulāns

Pirmā aptieka — 625

PAGĀTNES AVOTOS RAKSTĪTS

Kur meklējamas mūsu pirmās aptiekas pēdas? šobrīd, kad pienā-
cis laiks svinēt tās 625. gadskārtu, atbildei jābūt drošai un pārlie-
cinošai. Taču pagājības avotu ir maz un tie visai neskaidri. Liekas,
ka vispilnīgāko atbildi uz šo jautājumu sniedzis senatnes pētnieks
un ģenealogs Erihs Zoiberlihs (1882—1946) savā 1912. gada publikā-
cijā, uz kuru galvenokārt balstās visi turpmākie pētījumi, minējumi
im papildinājumi Latvijas aptieku pagātnes skaidrošanā.

Jau 1291. gadā Rīgas pilsētas parādu grāmatā atrodamas no-

rādes par divām zāļu tirgotavām Kurpnieku (tagadējā šķūņu) ielā.
Taču pirmās aptiekas vārds parādās vēlāk. 1357. gadā Rīgas pilsē-
tas kases rēķinos atrasta ziņa, ka neliela summa izdota aptiekas ierī-
košanai. Vai tā bijusi jaundibināta aptieka vai arī astoņi artugi doti
kādas jau esošas aptiekas paplašināšanai, nav īsti skaidrs. Tāpat nav

minēts ne aptiekas, ne aptiekāra vārds. Tomēr pēc vēsturiskajā lite-
ratūrā pieņemtas tradīcijas ar 1357. gadu tiek saistīta pirmās aptie-
kas dibināšana Rīgā. Tā bija pirmā Baltijā un, domājams, arī viena
"o pirmajām pašreizējā Padomju Savienības teritorijā (Maskavā
P|fmā aptieka dibināta 1581. gadā, taču par Rīgas aptieku vecāka

varētu būt Buhāras aptieka).
. Domājams, ka Rīgas vecākā aptieka atradusies rātsnama tuvumā,

ļ° vēlākajos gadsimtos norādīts, ka tā tur stāvot «no vissenākajiem
'aikiem». Tātad aptiekas ēkas pamati tagad arheologiem būtu jā-
meklē Latviešu sarkano strēlnieku laukumā. 1409. gadā pilsētas rēķi-
ns minēts kāds Gerlaks, kurš no rātes saņēmis algu — piecas markas
Nā. Gerlaks ir pirmais Rīgas aptiekārs, kura vārds zināms. 15. gad-



1. att. Zāļu gatavo-
šana viduslaikuap-
tiekā, 15. gs. kok-

griezums.

simtā ar to nodarbojies Korts, tad Johans Osebruge, Augustīns, Niko-

lajs un Hilebrands Humpelts, 16. gadsimtā savukārt Andreass

Hogsters, Johanness un Silvestrs Zanderi un jau plašāk pazīstamais
aptiekārs un ārsts Johanness Hilhens, kurš uzaicināts uz Maskavu

dziedināt caru Borisu Godunovu.

Otru aptieku Rīgā nodibināja 1570. gadā un sauca par Mazo jeb
Ziloņa aptieku. Vecākā aptieka paturēja Lielās jeb Rātsaptiekas no-

saukumu. No 1643. gada tā piederēja aptiekāru un ārstu Mārtiņi—

Himzeļu dzimtai. Daži tās pārstāvji savā laikā guvuši plašāku ievē-

rību. Dāvids Mārtiņi 11, piemēram, 1698. gadā pieaicināts Kurzemes

hercoga Fridriha Kazimira obdukcijā, bet viņa dēls Nikolajs Mārtiņi
1735. gadā kjuvis par ķeizarienes Annas un viņas galma ārstu Pē-

terburgā.
Rīgas Lielās aptiekas pēdējais īpašnieks bija Joahims Gebhards

Himzelis, Nikolaja Mārtiņi audžudēls un znots. Mārtiņi un Himze|:

bija pazīstami kolekcionāri. Dzimtas pēdējais pārstāvis Him-

zelis (1729—1764) šo kolekciju stipri papildināja gan ar dažādieni

ārzemju ceļojumos savāktiem mākslas priekšmetiem, gan ar naturāli-

jām. Atbilstoši Nikolaja Himzeja testamentam 1773. gadā uz šis

kolekcijas pamata nodibināja tagadējo Rīgas vēstures un kuģniecības
muzeju un turpmāk, kolekciju sadalot, vairākus citus Rīgas muzejus-

Izbeidzoties Himzeļu dzimtai, 1758. gadā Lielā aptieka tika I*

vidēta. Tajā laikā Rīgā darbojās jau astoņas citas aptiekas (Maz«
jeb Ziloņa, Kaļķu ielas, Gulbja, Brieža, Lauvas, Zaļā, Kroņa ®

Priekšpilsētas aptieka), taču pastāvēja arī konkurences apsvērumu
diktēti noteikumi, ka jaunu aptieku pilsētā drīkst ierīkot vienīgi tai,

ja kāda no iepriekšējām aptiekām beigusi darboties. Līdz ar t0
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1758. gadā radās Zilā, vēlāk nosaukta par Ergja un Biržas, visbeidzot

par Ganību dambja aptieku, kura jāuzskata par 1357. gadā dibinātās

Lielās aptiekas netiešu mantinieci. Tagad tā ir 7. aptieka, kas kopš
1912. gada mājo ēkā Kirova ielā 21a.

Arnis Vīksna

Skat att. 227. Ipp.

Tērbatas universitāte — 350, 180

MŪSU TAKAS MĒTRAS KRASTOS

1982. gadā aprit 350 gadu, kopš dibināta vecā, slavenā,

bagātām tradīcijām apvītā Tērbatas (Tartu) universitāte,
kas savā laikā bija pats ievērojamākais zinātniskās pēt-
niecības un augstākās izglītības centrs visā Baltijā. Tiesa,
šis skaitlis ir izraisījis diskusijas, jo vairāki zinātņu vēs-

turnieki Tērbatas universitātes dibināšanu saista tikai ar

1802. gadu, kad augstskola atsākusi darbību pēc gandrīz
gadsimtu ilga pārtraukuma. Taču pēdējā laikā arvien bie-

žāk tiek izcelta 1802. gada universitātes vēsturiskā konti-

nuitāte ar 1632. gadā dibināto zviedru universitāti, un

nupat šis viedoklis guvis oficiālu apstiprinājumu, par ko

varam tikai priecāties, jo tas Jauj aplūkot senatnīgo zi-

nātnes centru visos tā pagātnes līkločos.

Zviedru universitātes mūžs gan bijis visai īpatnējs ne-

mitīgo karu dēļ, kas 17.—18. gadsimta sākumā plosījās
Baltijā un kas neļāva tai pilnā mērā izvērst savu darbību.
1656. gadā, pēc 24 pastāvēšanas gadiem, pirmā zviedru
Tērbatas universitāte bija spiesta savu darbību pavisam
pārtraukt. 1690. gadā turpat durvis vēra pēc skaita otrā

zviedru universitāte, kas gan drīz pārcēlās uz Pērnavu,
kur īsteni tās darbība iesākās tikai 1699. gadā. Pērnavā

augstskola funkcionēja mazliet ilgāk nekā 10 gadu, taču,

Ziemeļu karam sākoties, tās darbība tika dezorganizēta
un 1710. gadā atkal pārtraukta.

Vispār šajā sakarā ir interesanti atcerēties tādu faktu,

Ķa, dibinot universitāti «aizjūras provincēm», t. i., Balti-

jai. 17. gadsimta zviedru valdība apsvēra arī iespēju uni-

versitāti izvietot Rīgā, taču pret to iebilda Rīgas rāte. Arī

vēlāk, kad bija radies projekts par Tērbatas (Pērnavas)
universitātes pārcelšanu uz" Rīgu (1687., 1693. un 1703.

Nā), šim risinājumam pretojas feodālas Rīgas valdošas
aP rindas. Šī pretestība izskaidrojama ar lielās tirdzniect-
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bas pilsētas Rīgas sociāli politiskajām īpatnībām, vēl vaf.

rāk — ar feodālās virsotnes šķirisko aprobežotību, kas

ilgus gadsimtus liedza Rīgai kļūt par augstskolas pilsētu,
Bet pirmā zviedru Tērbatas universitāte (1632.—

1656. g.) tik un tā jau bija ietekmējusi intelektuālo attīstību

Latvijā. Tiesa, studentu un profesoru lielum lielais vai-

rums toreiz nāca no Zviedrijas un Somijas. No 1064 imat-

rikulētajiem studentiem tikai 300 bija no Vidzemes un

Igaunijas, rīdzinieki bija 27, kurzemnieki — 14. Taču no

šīs universitātes nākuši G. Mancelis un X- Fīrekers, ievē-

rojamākie 17. gadsimta latviešu valodā rakstītās garīgās
literatūras autori. Tērbatas universitāti 1656. gadā absol-

vēja Jānis Reiters —, šķiet, pirmais latviešu cilmes aka-

dēmiski izglītotais cilvēks, kurš bija ne vien teologs, pir-
mais bībeles tulkotājs latviešu valodā, bet arī mediķis un

alķīmiķis (un kura jubileju arī atzīmējam šajā kalendāra

laidienā). Rīgā darbojās Tērbatas universitātes absolventi:

matemātiķis J. Selenijs (1612 —1673) ,_
ārsts un ķīmiķis

U. Jērne (1641—1724). Kādreizējais Ādažu un Bukultu

mācītājs F. Menijs (? —1659) kļuva par Tērbatas univer-

sitātes vēstures profesoru un Tērbatā izdotajā grāmatā
«Syntagme dc origine Livonorum» (1635) publicēja pirmo
latviešu folkloras — tautasdziesmas — paraugu...

Un tad, 18. gadsimta beigās, pēc liela piespiedu pārtrau-
kuma sākās diskusijas par augstskolas atjaunošanu Bal-

tijā, īpaši aktuāla šī problēma kļuva pēc tam, kad 1798.

gadā imperators Pāvils I bija aizliedzis Krievijas pa-
valstniekiem mācīties ārzemēs, lai vairītos no franču re-

volūcijas «kaitīgās» ietekmes. Jau 1798. gadā tika panākta
imperatora principiāla piekrišana universitātes dibināša-

nai Baltijā, taču sākumā nebija vienprātības par tās atra-

šanās vietu. Vispirms pārsvaru ņēma Jelgavas universi-

tātes idejas piekritēji un 1800.—1801. gadā mēģināja to

organizēt uz Jelgavas Pētera akadēmijas bāzes. Bija jau
noteikts pat Jelgavas universitātes atklāšanas datums,

taču pēkšņi apstākļi mainījās, un 1801. gada 12. aprīlī par

jaunās universitātes atrašanās vietu galīgi apstiprināja
Tērbatu (Tartu).

Un, lūk, 1802. gada 21. un 22. aprīlī notika Tērbatas

universitātes svinīga atklāšana (tajā bija 19 studenti),

augustā sākās regulāras lekcijas, bet 1802. gada 12. de-

cembrī imperators Aleksandrs I apstiprināja precizētos
universitātes statūtus. So dienu ari uzskatīja par

Tērbatas
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universitātes dibināšanas dienu un līdz pat 1917. gadam
to atzīmēja.

Tērbatas universitātes pirmais rektors bija franču cil-

mes fiziķis un sabiedriskais darbinieks, apgaismotājs

Georgs Fridrihs Parrots (1767 —1852), kurš pirms tam

sešus gadus darbojās Rīgā kā Vidzemes Vispārderīgās un

ekonomiskās biedrības sekretārs. Parrots prata nodroši-

nāt jaunajai universitātei īpaši labvēlīgus materiālos ap-

stākļus, plašu autonomiju un izņēmuma stāvokli pārējo

Krievijas impērijas universitāšu vidū. Viņš arī prata pie-
saistīt Tērbatai izcilus mācību spēkus, un augstais zināt-

niskais līmenis kļuva par universitātes tradīciju. No 1827.

līdz 1839. gadam Tērbatas universitātē darbojās tā sauk-

tais Profesoru institūts, kas gatavoja zinātniekus un peda-
gogus citām Krievijas universitātēm.

Tērbatā dažādos laikos par profesoriem un docentiem

bijuši neskaitāmi izcili zinātnieki: astronoms V. Strūve,
matemātiķis F. Mindings, ķīmiķi X- Klauss, K. Smits,
V. Ostvalds, G. Tammans, I. Kondakovs, biologi M. Šlei-

dens un A. Severcovs, galvanoplastikas atklājējs B. Jakobi,
farmakoloģijas pamatlicēji R. Būheims un O. Šmīdebergs,
slavenie ķirurgi N. Pirogovs, E. Bergmanis, N. Burdenko,
vēsturnieks J. Tarle, psihiatrs E. Krepelīns, hromatogrā-

ļijas atklājējs M. Cvets un daudzi citi. Vairāki no viņiem
šodien tiek uzlūkoti par klasiķiem dažādās zinātnes noza-

rēs. So un daudzu citu zinātnieku atklājumi nodrošinājuši
šai augstskolai pasaules slavu. Daudzi turienes profesori
kļuva par Pēterburgas Zinātņu akadēmijas īstenajiem lo-

cekļiem vai korespondētājlocekļiem, vai nu turpinot darbu

Tērbatā, vai pārceļoties darbā uz Pēterburgu. Tā, profe-
sors V. Strūve kļuva par Pulkovas astronomiskās obser-

vatorijas dibinātāju un pirmo direktoru.
1893. gadā Tērbatu pārdēvēja par Jurjevu un par mā-

cību valodu noteica krievu valodu. Tad līdztekus studen-
r*m no Baltijas guberņām strauji pieauga studentu skaits

w no citiem Krievijas novadiem. Te kopējā darbā igauņu,
viešu, krievu un citu tautību studenti vienojās revolu-

cionārajai cīņai par carisma gāšanu, kopīgi apguva zi-

nātrju pamatus un daudzi arī pēc universitātes beigšanas
Niķa turpat pētnieciskajā vai pedagoģiskajā darbā. Jūr-

iņas universitātē medicīnu studējis V, L Ļeņina brālis

ļ

Plašumā vēršoties pirmajam pasaules karam un frontei



198

tuvojoties Baltijai, Tērbatas universitāte savu darbību

sašaurināja. 1918. gada februāri, pirms Tartu okupēja
vācu karaspēks, universitāte daļēji evakuējās uz Voroņežu.
Turp pārcēlās daudzi universitātes mācību spēki un stu-

denti. Uz šīs bāzes izveidoja Voroņežas Valsts universi*

tāti. Tad Tartu pēc zināma pārejas posma 1918. gada
decembrī darbu uzsāka igauņu Tartu universitāte, kas

darbojas arī šodien un ir uzlūkojama par vecās TērbaUi
universitātes turpinājumu un tās ievērojamo tradīciju
mantinieci.

Tērbatas vēsturiskā loma Latvijas zinātnes, augstākās

izglītības, sabiedriskās domas un vispār kultūras attīstībā

visspilgtāk izpaudusies pirmsrevolūcijas gados, kad Lat-

vijas Valsts universitāte vēl nepastāvēja un Tērlļata bija

kopējs zinātņu un izglītības centrs vienlīdz gan Latvijai,

gan Igaunijai. Tās mācību spēki nodarbojās ar Latvijas
dabas pētniecību, veica Latvijā zinātnisku darbu tādās

disciplīnās kā matemātika, ģeodēzija, medicīna, farmā-

cija, ģeoloģija v. c. (piemēram, fiziķis G. F. Parrots, as-

tronoms V. Strūve, ķīmiķis D. H. Grindelis, matemātiķis
M. G. Paukers, biologs X- Bērs, ķirurgi N. Pirogovs,
N. Burdenko). Daudzi nākamie Tērbatas universitātes pa-

sniedzēji un profesori bija dzimuši Latvijā un ari tur-

pmākajā mūžā saglabāja saites ar dzimto novadu (ķīmiķis
K. Smits, fiziologs F. Biclers, farmakologs O. Šmīdebergs,

ģeologs un vēsturnieks X- Grēvinks, biologs E. Eihvaids,

ķīmiķis V. Ostvalds v. c).
Bet tikai pavisam nedaudzi Tērbatas mācību spēki, pēc

ģenealoģijas datiem, bijuši latviskas izcelsmes (piemēram,
D. H. Grindelis, K. Grēvinks, G. Flors, 6. Šmīdebergs).
lomēr arī šie 19. gadsimta sākumā un vidū dzīvojušie iz-

glītotie latvieši pārvācojās un lielā mērā zaudēja sakarus

ar toreizējo latviešu kultūras dzīvi. Pirmais latviešu iz-

celsmes dabaszinātnieks D. H. Grindelis (1776—1836) bija

Tērbatas universitātes ķīmijas profesors un kādu laiku —

arī universitātes rektors. Pēdējos Tērbatas (Jurjevas) uni-

versitātes darbības gados tur docēja daži latvieši — iiu"
manitāro disciplīnu pārstāvji: filozofijas profesors Jēkabs

Oze (Osis), valodnieks Jānis Endzelīns, mākslas vēstur-

nieks Ernests Felsbergs, latviešu valodas ārštata lektors

Jēkabs Lautenbahs-Jūsmiņš. No pirmajiem Tērbatas stu-

dentiem — latviešiem jāpiemin matemātikas students-

dzimtcilvēka dēls Kārlis Viljams (1779 —1847),



199

Kopš 19. gadsimta vidus Tērbatas universitāte kļuva par

jo nozīmīgu faktoru latviešu sabiedriskajā dzīvē. Ar to

saistās divu izcilu sabiedrisku strāvu — jaunlatviešu un

daļēji ari jaunstrāvnieku — izveidošanās. levērojamākie

jaunlatviešu ideologi un kultūras darbinieki — Krišjānis
Valdemārs, Kaspars Biezbārdis, Krišjānis Barons — mācī-

jušies Tērbatas universitātē. Juris Alunāns, kurš arī bija

studējis Tērbatā tautsaimniecību, universitātes lomu 1860.

gadā vērtēja šādi: «Tērpata Krievzemē kā spoža zvaigzne

spīd, pa visu valstību savus starus izplatīdama un visur

gudrības gaismu izsūtīdama, tā ka gan droši var sacīt,

ka Tērpatas universitāte valstībai lielu lielo svētību piešķī-
rusi un uz priekšu vēl vairāk piešķirs.» Turpat gan viņš

piebilst, ka arī tolaik vēl «pie latviešiem maz vien svētī-

bas no šīs gaismas manāms, kas no Tērpatas augstākās
skolas iziet».

Tērbatas universitātē veidojās pirmie studentu pulciņi,
kas propagandēja latviešu vidū materiālistiskos uzskatus

par dabu un sabiedrību. Sai sakarībā atcerēsimies Latviešu

studentu zinātniski literāro biedrību «Pīpkalonija» (dib.
1888) un populārzinātnisko rakstu krājumu «Pūrs» (no
1891. līdz 1897. gadam iznāca septiņas burtnīcas), kura

izdošanā rosīgi līdzdarbojās revolucionārais dzejnieks
jurisprudences students Eduards Veidenbaums. «Tērbat-

nieki» bija tāpat Latvijas Sociāldemokrātijas dibinātāji
J. Jansons (Brauns) un F. Roziņš (Āzis). Vispār Tērbatas

(Jurjevas) universitāti no 1802. līdz 1918. gadam absol-

vējuši vairāk nekā 1400 latviešu, kuri vēlāk strādājuši gan

Baltijā, gan Krievijā un Ukrainā. Tērbatā jeb Mētraine

(no Emajegi upes latviskā nosaukuma Mētra) savā laikā

bija visai populāri latviešu valodas vārdi.

Tērbatas universitātes absolventiem bija svarīga loma

pirmās Rīgas augstskolas — 1862. gadā dibinātā Rīgas
Politehniskā institūta (sākotnēji — Rīgas Politehnikuma)
izveidē, īpaši tā darbības sākumposmā. Kad 1919. gadā
organizējās Latvijas Universitāte (Latvijas Augstskola),
Tērbatas universitātes absolventi bija jaunās augstskolas
pirmo profesoru un pasniedzēju kadru kodols. Veselu fa-

kultāšu (piemēram, Medicīnas, Filoloģijas un filozofijas,
daļēji arī Matemātikas un dabaszinātņu, kā arī Ķīmijas
fakultātes farmācijas nodaļas) pasniedzēju saraksts sa-

stāvēja vai vienīgi no bijušajiem Tērbatas universitātes

audzēkņiem.



Un pat 1946. gadā, dibinoties Latvijas PSR Zinātņu
akadēmijai, tās pirmo locekļu skaitā bija kādreizējie «tēr-

batnieki». Pirmais un pagaidām vienīgais Latvijas PSR
ZA goda loceklis ir bijis astronoms un metrologs Fricis

Blumbahs (1864—1949), kurš absolvēja Tērbatas univer-

sitāti 1889. gadā. Arī mūsu izcilais valodnieks — akadē-

miķis Jānis Endzelīns (1873—1961) — bija mācījies Jur-

jevas universitātē no 1893. līdz 1900. gadam un 1905.

gadā aizstāvējis te savu maģistra disertāciju. Tērbatas ve-

terinārā institūta absolvents bija akadēmiķis Augusts Kir-

henšteins (1872—1963), tāpat kā Oto Kalniņš (1856—1891),
Eižens Zemmers (1843—1906), Kristaps Helmanis (1848—

1892). «Tērbatnieks» bija arī viens no pirmajiem Latvijas

PSR ZA korespondētājlocekļiem — medicīnas zinātnieks

Jānis Miķelsons (1888—1952).
Tērbatas universitātes turpinājums un tās slaveno tra-

dīciju mantiniece, kā jau sacīts, ir Tartu Valsts universi-

tāte mūsu kaimiņu republikā. Bet arī Padomju Latvijas

zinātnieki, kaut daļēji, var uzskatīt sevi par šīs augst-
skolas tradīciju mantiniekiem un ar pateicību atceras mūsu

zinātnes Alma mater.

Skat. att. 226. Ipp.
Jānis Stradiņš

Mēra pļauja — 325

TAUTA TOMĒR AUGŠĀMCĒLĀS

Pirts, rutku sula un darvūdens viduslaikos bija svarīgākie mūsu

senču ārstniecības līdzekli. Higiēnu un sanitāriju viņi dažkārt vārdi

tiešā nozīmē nievājuši, tāpēc plosīgas sērgas nebija retums. Sevišķi

trakoja mēris, aizraudams kapā daudzus tūkstošus dzīvību.

Mazāk saglabājies ziņu par ikdienā pierastām infekcijām, kurām biji

pastāvīga mājvieta pie mums: par bakām, tīfu, dizentēriju, bērnu lipj*
gājām slimībām. Hronistu pierakstos tās minētas retāk, toties mēris

kā svešzemju viesis par sevi atstājis šaušalīgas ziņas. Gan tomēr

jāpiebilst, ka mēris jaukts ar citām sērgām, jo medicīnas attīstības

līmenis bija zems (par mēri sauca visas slimības ar strauju izp'a'
tību un augstu mirstību).

Pirmā lielākā epidēmija, kura izcēlusies reizē ar badu (tas ari

vēlāk raksturīgi), dokumentos minēta 1211. gadā. No Turaidas apvi-

dus pa visu Latviju izplatījusies sērga, un pagānu (lībiešu un lat-

gaļu) līķi ilgi gulējuši neaprakti. ,
Turpmākajos piecos gadsimtos mēris Baltijā plosījās bieži. Kāda

plaša sērga, atkal kopā ar badu un neražu, bijusi 1315. un divos
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turpmākajos gados, kad nomiris tik daudz cilvēku, ka vairs nav bijis,
kas apstrādātu laukus. Bada dzīti, ļaudis pastrādājuši šausmu dar*

bus: uzturā lietojuši parasti neēdamus zvērus, ieslēguši bērnus pirtīs
un ļāvuši nomirt,_ lai nebūtu jāraugās to ciešanās, un, ja var ticēt

hronistiem, bijis vērojams pat kanibālisms.

Noteiktāki dati par sērgas raksturu attiecas uz 1351. gadu, kad

pētnieki vairs nešaubās, ka Baltijā ieradies īstais mēris jeb melnā

nāve. Šajā epidēmijā sevišķi cieta Rīga.
1418. gada sērgas galvenās pazīmes bija asins spļaušana, durošas

sāpes zem lāpstiņām un kakla dziedzeru piepampums. Turpmāk mēris

Latvijā viesojies 1504.—1505., 1549., 1577—1580., 1601.—1603. un

1623. gada, katru reizi līdz paņemot tūkstošiem ļaužu dzīvību.

Tāpēc nācās domāt par pilsētu sanitāro labiekārtošanu. Sanitārie

noteikumi un likumdošanas akti pamazām aptvēra visas Latvijas pil-
sētas, gan pagaidām primitīvi un maz līdzēt spējīgi. 1606. gada
sanitārās policijas noteikumi Jelgavā, piemēram, paredzēja, ka diviem

pilsētas maģistrāta locekļiem jāuzrauga kārtība tirgū, namos, ūdens-

apgādē un tamlīdzīgi. Turpmāk lopi tirgū bija jānogādā dzīvi,

pēc apskates uz vietas jānokauj, jānodīrā un ādas jāapzīmogo. Kat-

ram namīpašniekam gar savu zemesgabalu ielas pusē bija jāierīko
koka trotuārs. Katras ielas iedzīvotāji kopīgiem spēkiem izraka aku
sabiedriskai lietošanai. Krogos un dzertuvēs venērisko slimību pro-
filakses nolūkos (sifiliss pie mums bijis pazīstams vismaz no 1518.

gada) drīkstēja strādāt ne vairāk kā divi godīgi precēti pāri katrā.

Vicntu|ām sievietēm krogos strādāt bija liegts, par to draudēja smags
sods — pēriens vai izraidīšana no pilsētas.

Tomēr pēc laika mēris atkal bija klāt. 1655. gadā izcēlās zviedru

un poļu karš, un pēc diviem gadiem (tātad no mūsdienām pirms
325 gadiem) sākās jauna plaša mēra epidēmija. Par tās patiesajiem
apmēriem spriest grūti, jo nebija, kas reģistrētu mirušos, taču nāves

pļauja bija baismīga. Rīgā nomira 7 rātskungi, 12 mācītāji, dom-

skolas rektors, 3 skolotāji un 153 skolnieki, Lielās ģildes eltermanis
un 16 vecākie, bet pavisam kopā — 16 tūkst, cilvēku (tātad gandrīz
visi pilsētnieki). Jelgavas draudžu metriku grāmatas liecina, ka mi-

rušo skaits 1657. gadā bijis 15 reižu lielāks nekā citos gados. Vietējie
ārsti pašaizliedzīgi pūlējušies mēri ierobežot, nežēlojot pat dārgāko —

dzīvību. Tā 1657. gadā, sniedzot palīdzību, Jelgavā inficējušies un

gājuši bojā īpaši ieceltais mēra ārsts Jēkabs Kompins, ķirurgs Jo-
hans Knikenbergs un aptiekārs Johans Dāvids, juniors. Bet Valmierā
1657. gadā pēc mēra dzīvi palikuši tikai divpadsmit cilvēki... Tātad

mēris tautas dzīvajam spēkam nodarījis milzīgu postu.
Tautas ticējumi liecina, ka mēris nācis cilvēka (retāk kāda kus-

toņa) izskatā, baltās drēbēs, citreiz jājis uz balta zirga, kuram pakaļ
lidojuši balti putniņi. Pienācis pie kādas apdzīvotas vietas, mēris

izšķirstījis savu grāmatu, aizsitis to ciet un klusēdams devies tālāk.

Dažreiz mēris nostājies kalniņā, iebēris taurē baltus putekļus un iz-

Pūtis tos gaisā. Mēri varējis aizdzīt, sitot ar stibu pa lieliem. Zint-
nieki pratuši mēri iedzīt salmu kūlī, kuru tad sadedzinājuši, bet no

ļita skatījušies, vai pelnos nav palikušas kādas pēdas — tad šo vietu
tūlīt vajadzējis atstāt. Lai mēris aizietu garām, vajadzējis turēt mel-

nus zirgus, melnas govis un melnas vistas. Kāda cita metode iesaka
uz pannas kvēpināt vecas ādas un saku siksnas, pie reizes runājot
vārdus: «Mēra Indriķi! Nenāc manā mājāl Man ir divi melni suņi, divi
melni kaķi, tie tevi ēdīs, tie tevi plēsīs, tie tavus kauliņus skrubinās!»
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Kad sērga tomēr pielipusi, dziei
niecībai izmantoti sakaltuši un s

berzti žurku kauli.

Tālaika ārsti domāja, ka ka
un bads paši par sevi mēri rat

nevarot, taču tie bojājot gaisu, s

višķi aplenktās pilsētās. Jo put
mērim sākoties, parasti aizlaižoti

prom, kas novērots arī Rīgā. P

labāko līdzekli pret mēri ieteik

aizceļošana no sērgas piemeklē!
jiem apgabaliem, taču tas varē

veicināt mēra tālāku izplatību. Ga

venais tomēr esot drosme un auks

asinība, vispirms saslimstot bai

māktie. Dziedniecībai ieteikti kam

pars, vērmeles un asins nolaišan

Šodien par dažiem rīkojumie
un ieteikumiem var pasmaidīt, tač

viens otrs noderīgs padoms tajo

bija. Nenoniecinot tālaika mediķ
pūles un centienus, jāņem vērā, k

līdz mēra izraisītājas sīkbūtnes a

klāšanai bija jāpaiet vēl vairā

nekā diviem gadsimtiem, un tik

pēc tam ar skaidru pārliecību va

rēja teikt, ka ar ārkārtīgi bīstam

slimību parasti slimo grauzēji, ku

inficē cilvēkus ar vairāku sup
blusu starpniecību. Cilvēkiem mēn

izpaužas divās formās — kā bi

bonu mēris, kad inficēšanās notic

caur ādu un slimībai raksturīgs sāpīgs limfmezglu iekaisums, un k

plaušu mēris, kad ar to aplīp caur elpošanas ceļiem, kam seko plauš
karsonis ar ātru un tikpat kā neizbēgamu nāvi.

Pēdējā mēra epidēmija pie mums plosījās 1710. gadā. Tā bij

pati baismīgākā no visām nāves pļaujām (ieskaitot pat karus), kur

līdz pat šodienai tiek saukta par Lielo mēri. Mēra upuru kapu kaļ
niņi atrodami ikvienā Latvijas novadā; aptuveni var lēst, ka boj

gājusi gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju, bet daudzi novadi vispā

palikuši bez ļaudīm.
Taču, līdzīgi kariem, tautu pilnībā iznīcināt mēris nekad na

spējis. Vairāk cieta pilsētas, kur iedzīvotāji bieži vien pat pili'ž
izmira, taču dzīvā spēka resursi saglabājās laukos, nomaļākās vie

tās, kuras mēris- parasti skāra retāk. Ļaudis dzima no jauna. U"

par spīti neizmērojami smagajam sociālajam slogam, postam £
varmācībai, jau pēc dažiem gadu desmitiem iedzīvotāju skaits arvie

atjaunojās, ar to vēlreiz apliecinot tautas milzīgo dzīvotspēju un gai»
uz nākotni.

2. att. Mēra ārsta tērps
viduslaikos.

Arnis Vīksna
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Pieci atskati periodikā — 200,

160, 150, 120, 120

MAZĪTIŅAS, NECILAS LAPPUSĪTES —

"VIDZEMES KALENDĀRS"

Pirms 200 gadiem Rubenē pie Valmieras viens no inteliģentāka-
jiem tālaika cilvēkiem — Kristofs Harders (par ko plašāk 1977. gadā
rakstīts krājumā «Bibliotēku zinātnes aspekti», rakstā «Šķietami vien'

tūļīgajā darbības- lokā») mazā mājas tipogrāfijā iespieda vairākas

zemniekiem domātas grāmatas. Galvenais viņa izdevums bija «Vid-«

zemes kalendārs». Tas saglabājies kopš 1782. gadagājuma, bet biblio-

grāfs H. Baumanis reģistrējis «Vidzemes kalendāru» jau 1781. ga-
dam, un šī ziņa pēc dažādām pazīmēm liekas ļoti ticama. Ir vairāki

netieši norādījumi, ka Hardera kalendārs bijis tautā populārs. Tas

iespiests uz lēta, raupja papīra, pavisam mazā formātā (apm.
9XB cm). Tūlīt redzams neveikla neprofesionāla darbs — Harders taču

bija mācītājs. Bet kalendārā lasāmas tikai pavisam laicīgas lietas.

Hardera sākotnējais nolūks acīmredzot bija stiprināt laika izman-

tošanas organizētību latviešu zemnieku ikdienā. Taču «Vidzemes ka-

lendārā» ir daudz novatoriska dažādās jomās. Piemēram, Harders

radījis vairāk nekā 70 jaunu personvārdu, kuros ietvēris sava ētiskā

ideāla pazīmes: Gudriņš, Sirsnīte, Strāduls, Bezbailis... Daži no

tiem — Krustiņš, Modriņš, Skaidrīte — saglabājušies līdz pat šim.

1784.—1789. gada kalendāra pielikumā ievietots plašs raksts «No

Saules un Mēness aptumšošanām». Līdztekus pamattematam Harders

tajā prasmīgi veido priekšstatu par Saules lielumu un milzīgo at-

statumu no Zemes: «Redz, kad tu gribi ņemt divi vezumus rudzu

un izskaitīt, cik tur gan graudu būs iekšā: cik tur graudu, tik jūdzes
tā Saule atstāv no mūsu Zemes. Voi tas nav brīnuma tālums?...

Nejēgi saka, ka [Saule] gan tik liela esot kā pūra vieta; cits ari

gan tāpat trīs pūru vietu viņas lielumu nosaka. Bet tas ir tīra auša

valoda vien. Ne ar tūkstošu reiz tūkstošiem pūriem rāciņu sēklu tu

ne to tūkstošu tiesu no Saules vēl neapsēsi.» Šis priekšstats bija
svarīgs posms ceļā uz heliocentrisko pasaules uzskatu. Ar Hardera
rakstu praktiski sākās heliocentriskā uzskata izplatīšana tieši tautā.

Tajās pāris vietās, kur Harders rakstā pieminējis dievu, atklājas,
ka autors jau bija deisis — pēc viņa atziņas, dievs gan Sauli radījis,
bet tālāk tās kustību nosaka pašas likumi — «mūžam taisni un zi-

nāmi Saules celi». Harders ieminas arī par dzīvības iespēju uz citiem

debess ķermeņiem. Abi šie momenti bija raksturīgi tālaika progresī-
vajai filozofiskajai domai.

Jaunībā Harders draudzējās ar apgaismības garā noskaņotu in-

teliģentu pulciņu Rīgā un tur iemantotos uzskatus saglabāja līdz pat
mūža beigām. 1786. gadā vācu valodā anonīmi iznāca Baltijas ap-

gaismotāja H. Jannaua grāmata «Verdzības vēsture un zemnieku

raksturs Vidzemē un Igaunijā». Viena no galvenajām Jannaua ide-

jām — zemniekam jādara zināms viņa klaušu un nodevu apjoms, lai

V'oš saprastu, ka likums ir spēcīgāks par dzimtkungu. Tāpēc Jannaus

ieteica likumus ievietot kalendāra pielikumā. Un tūlīt «Vidzemes ka-

lendāra» 1787. gadā gājumā Harders sāka iespiest savu rakstu «Pa-
tentēs un pavēlēšanas, kas zemniekiem visuvairāk vaijaga zināt»

(patentēs
— noteikumi). Raksta turpinājumā 1789. gada kalendārā

ieskanējās kas līdz tam latviešu grāmatās nebijis: «Gan tiem zem-
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niekiem ir pavēlēts, ka saviem kungiem un uzraugiem būs paklausīt;
bet ko tad būs darīt, kad tie paši zemniekiem atkal pārāki dara?»

Harders mācīja savus lasītājus, kur un kādā kartībā griezties tiesās,
kad muižnieki pārkāpj noliktās klaušas un nodevas. Šajā sakarā viņš
pārstāstījis 1765. gada patentu par klaušu normām, turklāt savā in-

terpretācijā, gluži tolaik modernās angļu politiskās ekonomijas garā —

noteikumi ir nevis dzimtkungu žēlastība, bet zemnieku tiesība. Jāat-

ceras toreizējā situācija — muižturi nesodīti tik lielā mērā pārkāpa
klaušu un nodevu normas, ka no 60. līdz 80. gadiem zemnieku

ekspluatācija bija vairākkārt pieaugusi. Vieni zemnieku nemieri bija
sekojuši citiem, vislielākie bija norisinājušies tieši 1784. gadā. Kaut
ari tie beidzās ar sakāvi, tomēr bija ieviesta jauna muižniekiem ne-

tīkama tiesu sistēma, un Harders mudināja zemniekus konfliktu ga-
dījumos griezties tiesā!

Tā iedzeltenās, nemākulīgi iespiestās kalendāra lappusītes sevi

slēpa lielu atziņas, domas un — drosmes lādiņu.
Kad Harders gatavoja 1790. gada kalendāra pielikumu, līdz Bal-

tijai jau bija atbalsojušies Francijas Lielās revolūcijas pirmie gran-
diem un vairums Baltijas vācu autoru savos rakstos strauji kļuva
reakcionārāki. Bet Harders vēl paskaidroja lasītājiem, kā pašiem ap-
rēķināt «galvasnaudas» nodokļa tiesu, ko zemnieki atlīdzina muiž-

niekam, kurš par viņiem samaksājis. (Muižu īpašnieki pastāvīgi lika

zemniekiem pārmaksāt, izmantodami viņu nezināšanu.)
Tas nu bija par daudz! Mācītāji taču vienmēr bija muižturu inte-

rešu aizstāvji. Tiesa, pāris gadu pirms tam kāds cits mācītājs bija
iedrošinājies no kanceles paziņot, ka zemnieku klaušām un nodevām

esot sen noteikts mērs, bet par to viņu atlaida no amata un vēl

sodīja. (Šo notikumu Harders, bez šaubām, zināja.) Taču ar Har-

deru, kas bija augstā baznīcas amatā un vislielākajā cieņā visā Vid-
zemē, tā izrīkoties nevarēja. Muižnieciskajai administrācijai bija jā-
meklē cits veids, kā pārtraukt viņa aktivitāti. Turīgais Rīgas izdevējs
J. K. D. Millers vārdu vārdā pārdrukāja Hardera «Vidzemes kalen-

dāru» 1790. gadam, tikai izlaizdams bīstamo rakstu «Patentēs. ..>

Pēc tā laika rakstītajiem un nerakstītajiem noteikumiem tā bija
klaja nelikumība, Milleru vajadzēja sodīt, iespiedumu viņam atņemt.
Bet — nekas tāds nenotika. Tāpēc ir acīmredzams, ka Milleru at-

balstīja kādas ļoti ietekmīgas aprindas, droši vien tās, kas bija iein-

teresētas Harderu apklusināt. Un 1791. gadam Hardera kalendāru
vairs neizlaida, kaut no iepriekšējā gadagājuma var noprast, ka viņš
bija gribējis to darīt. Līdz šim nav atrasti tuvāki norādījumi par
šā mīklainā pārtraukuma cēloni, tomēr skaidrs, ka tam sakars ar

rakstu «Patentēs ...».

Bet Millera firma Rīgā turpināja kalendāra izdošanu. Par pieli-
kuma vadītāju tika pieaicināts mācītājs G. Bergmanis, kas to vei-

doja krasi reakcionārā garā. Un konservatīvs, uzbāzīgi reliģiozs,
saturā maznozīmīgs «Vidzemes kalendārs» bija arī pēc 1813. gada,
kad to pārņēma V. F. Hekera izdevniecība. Tāpēc 1860. gadā J. R u"

ģēns rakstīja par kalendāru: «Pielikumā vienmēr tās pašas atņemu

ņemas uz sprediķu vīzi ronas»...

Garš bija šī izdevuma mūžs — līdz pat 1944. gada gājumam. Bet

«Vidzemes kalendārs» pēc Hardera jau ir citas apceres temats. MfiSi

dabiski, interesē tā sākums — mazītiņas, necilas lappusītes ar godīgu
saturu.

Aleksejs Apīnis
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AR PIRMREIZĒJU MISIJU — «LATVIEŠU AVĪZES»

Kaut periodiskie izdevumi — kalendāri, žurnāli, «Latviešu Ārste»

un «Latviska Gada Grāmata» sāka iznākt jau 18. gadsimtā, pirmais
vispārīga satura laikraksts latviešu valodā nāca klajā tikai pirms
160 gadiem. Un tas bija — «Latviešu Avīzes» (1822—1915), ko

sākumā iespieda daudzu latviešu grāmatu izdevējs J. F. Pēterss-

Stefenhāgens Jelgavā uz divām kvartformāta lapām vienreiz ne-

dēļā un kam pirmais redaktors bija Lestenes mācītājs K. Vatsons.

Sakarā ar brīvlaišanu (to Kurzemē pasludināja 1817., Vidzemē —

1819. g.) radās nepieciešamība biežāk informēt zemniekus par val-

dības iestāžu pavēlēm un rīkojumiem. «Latviešu Avīzēs» publicētie
informatīvie raksti par vietējiem un ārzemju notikumiem, populārzi-
nātniskie un praktisku padomu raksti, kā arī stāstiņi un dzejoļi adre-

sēti galvenokārt zemniekiem un topošajai latviešu sīkburžuāzijai. Tā,
<Latviešu Avīžu» redaktors stāsta, ka 19. gadsimta 20. gados Kur-

zemē esot bijuši 1852 krogi, 210 ūdens un 60 vēja dzirnavas. Nereti

krodzinieki un dzirnavnieki bija latvieši. No viņu vidus nāca arī

paligmuižiņu nomnieki, tirgotāji un amatnieki, sīki ierēdņi un sko-

lotāji.

Svarīgu vietu, dažkārt pat pusi laikraksta, aizņem paziņojumi,
kurās muižās iznomā krogus, dzirnavas, brandvīna dedzinātavas,
slaucamas govis, kurās muižās meklē kalpotājus, piemēram, vagaru,
kučieri, bērnu aukli. Visvairāk ir pagasttiesu sludinājumu par ūtru-

pēm zemnieku saimniecībās. Avīzes pauž izbrīnu par daudzu saim-

niecību izputēšanu 19. gadsimta 20. gados. Rakstītājs vainu meklē

saimniekošanas neprasmē. Šajā sakarā uzskaitītas ap 20 laba saim-

nieka īpašībām. Noklusēts galvenais saimniecību izputēšanas cēlo-

nis — pārmērīgās klaušas muižā.

Pilsētu tirgotāji izmantoja avīzes, lai sazinātos ar zemniekiem.

Tā, kāds Rīgas tirgotājs ziņo, ka pārņem tēvabrāļa veikalu un turp-
māk iepirks no zemniekiem linus, linsēklas, kaņepes un labību. Sa-

vukārt tirgotājs piesola zemniekiem sāli, siļķes gan mucās, gan

pusmucās. Veikala interesēs tirgotājs nepiemirst atgādināt tēvabrāļa
palamu, latvieši viņu saukuši par Buku. Avīzes ziņo, ka arī zem-

nieki, iemaksājot zināmu drošības naudu, var saņemt uz vienu gadu
«andelēšanās pasi».

Te lasāmi arī neparastu dabas parādību apraksti. Citās ziemās

ļaudis rindām vien braukuši pa Daugavu, vedot preces vezumos no

poļu zemes uz Rīgu, bet 1822. gada janvārī Daugava vēl neesot

bijusi aizsalusi. Zvejnieki ar dukuriem un venteriem saķēruši «lielu

pulku nēģu jeb zutiņu». No Lindes muižas kroga, kas uz paša Dau-

gavas krasta, piecus lielus vezumus aizveduši. Nēģu kāļu varējis
Pirkt par 5 kapeikām.

Ne vien mūsdienās, bet arī 19. gadsimta 20. gados bijuši lauk-

saimniecībai nelabvēlīgi gadi. 1823. gada maijā lopiem vairs nebijis
barības, bet laukā auksts, zāle neaugusi. Muižās, bet it īpaši zemnieku

sētās, lopi nīkuļojuši. Reti bijis atrodams saimnieks, kam nebūtu

zirgs nobeidzies. Dažās saimniecībās ganāmpulks samazinājies par
četrām govīm. Palikušie lopiņi bijuši vāji, nespēcīgi. Nevarējis zināt,
kā lai savus un muižas laukus apstrādā. 1828. gada vasarā lietus

ļ|jis ik dienas. Jau ceturto reizi tajā vasarā upes izgājušas no kras-
tiem. Siens sapuvis, rudzi izdīguši, lai pļauti vai ne.
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Mācītāji avīzēs stāsta par iedzīvotāju maiņu savas draudzēs ~-

cjk draudzes locekju gada laikā miruši, cik dzimuši, cik laulājušies.
Līdzīgas ziņas dotas arī par pilsētām. Rīgā 1824. gadā dzimuši 1477
bērni (774 zēni, 703 meitenes), miruši 1388 cilvēki, salaulāts 351 pā-
ris. Tajā pašā ziņojumā stāstīts arī par Rīgas saimniecisko dzīvi.
No Rīgas ostas izgājuši 939 kuģi, aizvedot linus, pakulas, kaņepju
eļļu, linsēklas, gultas spalvas, labību. Rīgas ostā ienākuši_932 kuģi.

Kaut gan gausi, tomēr tiek izveidotas tautskolas. Kamēr vēl nav

semināru, skolotājus gatavo enerģiskākie mācītāji pēc savas inicia-

tīvas. Korespondencēs no pagastiem stāstīts arī par skolu telpām,
inventāru, skolēnu skaitu, kopgaldu, skolotāju atalgojumu. Vērojama
tāda kā pieredzes apmaiņa skolu iekārtošanā. Redzam, kā vairojas
lasīšanas prasme. Dobeles draudzē 1824. gadā iesvētīti 300 jaunieši,
no tiem lasīt pratuši 220, bet pirms gadiem 20 — tikai 30 no 100 jau-
niešiem.

Informatīvie ziņojumi parasti ir apjomā nelieli. 20. gados plašā-
kais ir K. Vatsona apraksts «No Kurzemes» (četros gada gājumos
28 turpinājumi), šajā rakstu sērijā noskaidrota Kurzemes platība, robe-

žas, administratīvais iedalījums, pārvalde; aprakstīti ūdeņi, iedzīvotāji,
nodarbošanās, lauksaimniecībā ieviestās kultūras, to produkcijas izlie-

tojums. No populārzinātniskiem apcerējumiem plašākie sniegti Latvijas
un Krievijas vēsturē. K. Šulca rakstu sērija iznāca arī atsevišķā iz-

devumā — «Kurzemes stāstu grāmata» un ir pirmā latviešu lasītā-

jam adresētā grāmatā Latvijas vēsturē (1832).

Oto Čakars

JAUNU ZIŅU LAPAS —

«TAS LATVIEŠU ĻAUŽU DRAUGS»

Taču šis pats 1832. gads zīmīgs mūsu kultūras vēsturē arī citā

sakarā — sāka iznākt «Tas Latviešu Ļaužu Draugs» (1832—1846),
ar 1838. gadu — «Tas Latviešu Draugs» (turpmāk rakstīts

«... Draugs»), kurš iznāca Rīgā vienreiz nedēļā tādā pašā formātā

un apjomā kā «Latviešu Avīzes» un kura redaktors un izdevējs bija

mācītājs H. Treijs. Tas radās sakarā ar sabiedrībā pieaugošo prasību
pēc informācijas. Paziņojumā par jaunā laikraksta iznākšanu teikts,

ka latvieši jau sen lūguši, lai kāds mācītājs sagādātu jaunu ziņu

lapas.
Laikraksta tematika, faktu izvēle un apgaismojums bija līdzīgs

«Latviešu Avīzēm». Vietējās ziņās «...Draugs» informēja par no-

tikumiem pagastos un pilsētās. Tā, zemniekiem Dzērbenes draudze

1833. gada ziema esot bijusi grūta, jo vasarāji rudenī nosala, pļau-
jas laikā rudzus izkūla vētra. Āraišu draudzes mācītājs pārbaudījis
skolas bērnus un atlaidis vasaras brīvdienās. No Pēterburgas ziņo-

jot, ka ķeizars apbalvojis Kaukāzā kādu astoņus gadus vecu mei-

teni, kas izglābusi Terekas upē slīkstošu zēnu.

Notikumi ārzemēs. No Romas ziņojot, ka divi kalni «kvēlainas

ogles un kusušu sēru, un piķi izsviež ārā». Zviedru zemē dzirdēta

gauži reta parādība — «zeme trīcējusi». Starp Angliju un Franciju

plosījusies stipra vētra. Ņujorkā iekārtota skola melnajiem.
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c...Draugā» ir vairāk populārzinātnisku rakstu un praktisku pa-

domu nekā «Latviešu Avīzēs». Daudzos turpinājumos publicētas «Tās

īsas ziņas par mūsu pasauli jeb zemi», dodot ieskatu visas pasaules

ģeogrāfijā. Praktisku padomu raksti ir lauksaimniecībā, dārzkopībā,
biškopībā, mājsaimniecībā. Dažkārt pievienoti arī zīmējumi, piemē-
ram, bišu koku._ A. Leitāns publicē turpinājumos «Darbu rulli», kurā

sīki izklāsta, kādi darbi veicami lauku sētā katrā mēnesī. «Darbu

rullis» grāmatā iznāca 1842. gadā.
Viens no zemnieku neapmierinātības izpausmes veidiem 19. gad-

simta 30. un 40. gadu mijā bija pāreja pareizticībā. Zemnieki noti-

cēja baumām, ka ķeizara ticība atvieglos zemes iegūšanu. Aizplīvu-
rotā izteiksmē «... Draugs» aicina neklausīt viltīgiem vārdiem, ncat-

krist «no tās baznīcas, kurā mēs līdz šim kristīti, iesvētīti un

bagāti mieloti tapuši». Neiecietīga attieksme pret pareizticīgo baznīcu

turpinājās, un 1846. gadā valdības iestādes laikraksta izdošanu pār-
trauca.

Kaut gan «Latviešu Avīzes» un «... Draugs» bija stiprā reliģijas
ietekmē, kaut gan mācītāji centās vadīt laikrakstus muižniecībai vē-

lamā garā, laikmeta izvirzītās prasības nespēja ignorēt ne redaktori,

ne līdzstrādnieki. Blakus izplūdušiem reliģiskiem prātojumiem un at-

pakaļrāpulīgiem iegalvojumiem laikraksti deva informāciju, kas pa-

plašināja lasītāju redzesloku, rosināja uz aktivitāti gan saimniecis-

kajā, gan kultūras laukā.

Jau 19. gadsimta 20. gados «Latviešu Avīzēs» savus dzejoļus un

publicistiskos apcerējumus iespieda Neredzīgais Indriķis, M. Fītiņš,
M. Aumanis v. c. latviešu literāti. Tālākajos gadu desmitos viņu
skaits arvien palielinājās, viņu paustie uzskati kļuva arvien patstā-
vīgāki. Taču mācītāji centās paturēt latviešu literātu idejisko vadību
savās rokās, tālab pastiprinājās laikrakstu klerikālā ievirze. Tāpēc,
kad sāka iznākt latviešu literātu vadītie laikraksti — «Mājas Viesis»

(1856), it īpaši «Pēterburgas Avīzes» (1862), iedegās sīva cīņa.

Oto Čakars

PIRMAIS LATGALIEŠIEM —

«INFĻANTU ZEMES LAIKA GRŌMOTA»

1861. gada nogalē Latgales lasītāji saņēma viņiem neierastu grā-
matu, proti, kalendāru «Infjantu zemes laika gromota aba kaļenders
uz 1862tru godu». Tagad, no simt gadu distances raugoties, tam ir

nozīme ne tikai kā pirmajam šādam izdevumam latgaliešu rakstu

valodā, jo pavisam novatoriska ir tajā ietvertā laicīgā satura infor-

mācija. Jau vāka ilustrācija, kur redzams pēc jaunākās modes ģērbts
inteliģents vīrietis ar grāmatu rokā uz attālāka Rīgas skata fona,

aicina lasītāju uz garīgu rosību ...
Kalendāru iespieda Rīgā enerģiskais latviešu grāmatu izdevējs

E- Plātess. Bet to sastādījis un izdevis Gustavs Manteifelis (1832—

1916), pārpoļojušās vācu muižnieku dzimtas pārstāvis no Rēzeknes

apriņķa Dricēniem, kurš mācījies Jelgavas ģimnāzija un Tērbatas

universitātes juridiskajā fakultātē, tad dažus gadus ceļojis pa ārze-

mēm un beidzot, 19. gadsimta 60. gadu sakumā, strādājis Rīgā, lekš-
lietu ministrijas resorā. Darba pienākumi reižu reizēm atsauca G. Man-.



208

teifeli uz Latgali, ļāva iepazīt turienes zemnieku dzīvi. Tāpēc viņa
zinātnisko publikāciju temati bieži vien aptvēra Latgales vēstures un

etnogrāfijas jautājumus. Viņš sastādīja latgaliešu rakstu valodā iznā-

kušo grāmatu sarakstu, kopā ar grāfieni X- Plāteri savāca un no-

publicēja tautasdziesmu kopu. Zinātniskai interesei par novadu pie-

vienojās arī tieksme garīgi bagātināt turienes zemnieku dzīvi — viņš
ķērās pie grāmatu sagādāšanas latgaliešu dialektā — izdeva pirmo
rēķināšanas grāmatu, dzimtbūšanas atcelšanas cirkulāra tulkojumu,
vairākus reliģiskus izdevumus. Bet pats nozīmīgākais tomēr ir ka-

lendārs.

Vairumu kalendāra rakstu izdevējs sacerēja pats vai pārtulkoja,
vai arī par autoriem pieskaitīja nedaudzos Latgales mācītājus literā-

tus. Pavisam lasītāji saņēma desmit kalendāra gadagājumus — seši

pēdējie iznāca pat latīņu rakstu aizlieguma laikā. Varbūt sakarā ar

to dažus gadagājumus iespieda H. Lākmanis Tērbatā, pēc tam iespie-
šanu atsāka E. Plātess. Manteifelis būtu turpinājis sava kalendāra

izdošanu — 1872. gadam manuskripts jau bija sagatavots, bet valdī-

bas iestādes lika viņam parakstīties, ka viņš neizdos nekādas grā-
matas latgaliešu rakstu valodā latīņu burtiem.

Kalendārija daļa bija veidota pēc tālaika tradīcijām. Pēc satura

universālu informāciju lasītājs varēja atrast pielikumā «Kaļendera
pīlikums parakstīts ne tikvīn dēļ apskaidrynošonas, bet vēj un dēļ

prīceiga laika kavēkļa vysu kaļendera laseitoju». Pirmajam numuram

tas aizņēma apmēram % kalendāra apjoma, vēlāk — samazinājās.
levietoto rakstu ievirze liecina, ka sastādītājs adresējis kalendāru pēc-
dzimtbūšanas apstākļos topošajam saimnieku slānim, kam patstāvīgi
bija jāuzņemas rūpes ne tikai par saimniecības vadīšanu, bet arī par
saimes audzināšanu. Tāpēc rakstu lielumlielā daļa bija pamācīgi, gal-
venokārt akcentējot ētiku, cenšoties veidot zemnieku pasaules uzskatu

un sadzīves tradīcijas, sniedzot praktiskās zināšanas. Tādēļ liels

īpatsvars ir praktiskiem padomiem mājsaimniecībā, medicīnā, lauk-

saimniecībā. Lai gan tiešu populārzinātnisku rakstu nav daudz (tikai
par J. Gūtenbergu un kalendāru izdošanas vēsturi), lasītāju redzes-

loku paplašina reliģiska satura rakstos ietvertā vēsturiskā viela.

Vispār daudzie rakstiņi un didaktiski moralizējošie stāstiņi sniedz
kādu dzīves vai morāles mācību. Šāda veida materiālus sastādītājs
bieži cenšas beletrizēt pēc Vecā Stendera parauga, tie uzskatāmi par

pirmajiem stāstiņa mēģinājumiem latgaliešu rakstu valodā. Ar be-

letristisko izveidi sevišķi interesants ir pirmais gadagājums, kur vai-

rums zinisko materiālu uzrakstīti dialoga formā, kas dažreiz tuvinās

viencēlienam. Dzīvīgu morālo kodolu pauž aforismu un parunu kopas.
Lasītāja atpūtināšanai noder smieklu stāstiņi un mīklas. Literatūr-
vēsturiski nozīmīgas ir latgaliešu tautasdziesmu publikācijas. Liela

viela pielikumā ierādīta dzejai (kopumā ap 60 dzejoļu) — te Latga-
les lasītājs pirmoreiz sastapās, lai arī ar mazvērtīgu, tomēr estētisku

informāciju. Dzejoļi rakstīti jūtamā reliģiskās dzejas ietekmē, folklo-

ras tradīcijas tos ietekmējušas mazāk. Dzejai ir tieksme iezīmēt zem-

nieku dzīves realitāti mācītājiem raksturīgā idilliskā kolorējumā. Dze-

joļiem izteikti didaktiska ievirze, un, tāpat kā stāstiņos, tajos jūtama
1

G. F. Stendera tradīcija. Šī dzeja ietekmēja latgaliešu dzejas Ijk*
rārās tradīcijas, ko vēlāk attīstīja A. Jurdžs. Vairums kalendārā

publicēto dzejoļu, tāpat kā aforismu, pārceļo uz viņa rokraksta grāma-
tām, kaut gan nav konkrētu faktu, kas apliecinātu Jurdža līdzda-

lību- to sacerēšanā.
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Tādējādi ar kalendāru pirms 120 gadiem Latgales lasītāji saņēma

pašu apjomīgāko un vērtīgāko lasāmvielu. Kalendārā iepazinuši daiļ-

literatūras darbus, viņi sāka meklēt grāmatā ne tikai derīgo, bet art

patīkamo. No dažu rakstu toņa var nojaust, ka kalendārs lasītāju
vidū bijis visai iecienīts. A. Jurdžam vēlāk tik ļoti patika veidot ka-

lendārus — vai tur nenoderēja G. Manteifeļa paraugs? Kalendārs

maksāja 15 kapeikas, spriežot pēc reklāmām uz tā vākiem, izdevumu

varēja iegādāties Rīgā pie grāmatu iesējēja O. Ziberta, Jelgavas
cgromotu būdī» un Ilūkstē, tādēļ jādomā, ka kalendāra izplatīšanā

iesaistījās atkalpārdevēji. Kalendāra lappuses rotāja daudzas kok-

grebuma tehnikā darinātas ilustrācijas. Tas saglabāja savu dzīvīgumu
līdz pat latīņu burtu aizlieguma beigām, jo 1910. gadā sāka izdot

tā pēcteci ar tādu pašu nosaukumu, pārpublicējot pat dažus G. Man-

teifeļa kalendāra dzejoļus.

Lilija Limane

KRIŠJĀNIS BARONS — PAR ČARLZU DARVINU

«Dabas mācības un dabas mācību izplatīšana līdz pat zemākām

laužu šķirām ir tas ierocis, caur ko šī māņu ticības čūska, kas daudz-

kārtīgā ģīmī un mums pašiem nezinot mūsu vidū mīt, caur ko šī var

patiesi galēta kļūt.»
Sos Krišjāņa Barona vārdus varētu likt par pamatmotīvu visai

viņa populārzinātniskajai darbībai, kur jau ar pirmajiem rakstiem

«Mājas Viesī» 1856. gadā («Zvaigznes», «Saule») Kr. Barons pie-
vēršas savam studiju priekšmetam Tērbatas universitātē — astrono-

mijai — tuviem jautājumiem. Dabaszinātņu propaganda, kas pagājušā
gadsimta 50. gados ir viens no galvenajiem mūsu Dainu tēva darbī-

bas veidiem, atklāj Kr. Barona progresīvos tautas izglītības centie-

nus: Kr. Barons uzskata, ka izglītība jāsniedz visiem, un zinātnes

vārdā viņš izvērš cīņu pret māņticību un baznīcas sludināto tum-

sonību.

Tematikas daudzpusības ziņā iezīmīgi ir «Pēterburgas Avīzēs»
iespiestie Kr. Barona darbi. Te sastopam rakstus par astronomiju
(«Krītošas zvaigznes»), dažādām fizikālām parādībām («Kas ir

uguns un kas caur degšanu notiekas»), meteoroloģijas pamatiem
(«Gaisa nojēgšana») v. c. Taču īpašu vietu šo rakstu vidū ieņem
1862. gadā «Pēterburgas Avīžu» 5. numurā publicētā apcere «Mū-

žīgs kara lauks»
— pirmais darbs, kas latviešu lasītāju iepazīstināja

ar Darvina mācību.
Tolaik tikko bija pagājuši nepilni trīs gadi, kopš 1859. gada 24. no-

vembrī Londonā bija iznākusi izcilā angļu zinātnieka Čarlza Darvina

pamata «Sugu izcelšanās dabiskās izlases ceļā jeb pielāgotāko formu

cīņā par dzīvību», kas līdz tam valdošo ideālistisko

priekšstatu vietā izvirzīja dziļi pamatotu materiālistisku evolūcijas
kūriju. Savā apcerē Kr. Barons pievēršas Darvina mācības pamattē-
zēm, noraidot līdzšinējos uzskatus par dzīvnieku un augu sugu ne-

mainību:

«Ārīgi aplūkojot, mums dabā rādās prieks, laime un svētības pil-
nu.ms, bet, īsti sakot, viņā vienumēr karš un nemiers valda. Kur vien
ac's metam, visur ieraugām mūžīgu karu starp dabas radījumiem.
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Viens zvērs žņaudz otru, viena zivs rij citus ūdeņa dzīvniekus, viena
zāle vai stāds vēršas otru nomākt un pate jo tāļāki izplesties. Put-
niņi uzturas no mušām, kukaiņiem, tārpiem, sēklām un tādēļ daudi
dzīvības nomāc. Paši top atkal vajāti no vanagiem un citiem ienaid-

niekiem. Trūkums, bads, salnas un citas kaites tos pa tūkstošiem nī-
cina. Tāpēc tik tie spēcīgākie, ātrākie jeb ar citiem tikumiem apdāvi-
nātie var cerēt uz priekšu tikt un dzīvot. Ganībās, kas vienumēr top
noganītas, daudz zaļu izmirst un tik tās stiprākās un sīkstākās at-

liekas. Ja dažādu kviešu sēklu pajuku sējam un bez atšķiršanas
kuļam un atkal izsējam un tā j. pr., tad pēdīgi tik tā stiprākā, aug-

līgākā un tai zemē ģeldīgākā zorte vien atliekas ...
Šo redzēdams, dažs nopūtīsies, ka neesot vairs tas miers pasaulē,

kas bijis paradīzes dārzā, kur visi vēl vienprātīgi kopā dzīvoja. Bet,
labi apdomādami, atrodam, ka daba caur šo karu savus radījumus
ne vien uztur, bet arī pārlabo un pilnīgākus dara.»

Savā apcerē Kr. Barons parāda, ka līdz Darvinam valdošais uz-

skats par visu organisko būtņu pilnīgumu kopš to radīšanas brīža

ir pretdabisks cilvēka praktiskajai darbībai jaunu mājdzīvnieku un

kultūraugu šķirņu izveidošanā.

«Cilvēks», viņš raksta, «sev ģeldīgus lopus un stādus audzinā-

dams, ņem priekš vaislas un sēklas tos brangākos un stiprākos, jo
no labas zortes nāk laba vaisla.»

Tā ilgā attīstības gaitā dabiskās izlases ceļā pārveidojusies ari

visa organiskā daba: «Mūsu pasaule arī nav vienumēr tāda izska-

tījusies kā tagad. Zemes iekšu izmeklēdami, atrada daudz un dažādas
atliekas no senu seniem zemes dzīvniekiem un stādiem, kas bojā

gājuši, tādēļ ka ar laiku ciltis un slakas cēlās, kas kaut kādā vīzē

bij pārākas par vecām un labāki pasēja pie zemes dabas. Tagadējā pa-

saule ir tā jaunākā un arī tagad tā stiprākā.»
Pievēršoties cilvēku sabiedrībai, Kr. Barons atzīmē: «Starp cilvē-

kiem ne vien miesīgs, bet arī garīgs karš mājo. Gara spēki tāpat no

vecākiem uz bērniem, no viena auguma uz otru nāk un augļojas, kā-

dēļ arī cilvēku cilts vienumēr jo pilnīga top.»

Pastāvīgajā kustībā, sugu savstarpējā karā, kas valda visā dzī-

vajā dabā, Kr. Barons māca smelties pārliecību par jaunā uzvaru:

«Tāpēc varam ar mierīgu prātu uz šo karu skatīties, jo mūžam tas

spēcīgākais, veselākais, mundrākais un gudrākais paliek uzvarētājs,

un pasaule, lai gan pamazām, taču iet uz priekšu.»
Simt divdesmit gadu laikā kopš Krišjāņa Barona apceres «Mūžīgs

kara lauks» publicēšanas darvinisma idejas propagandētas gan atse-

višķos žurnālu rakstos, gan vairākās oriģinālās (K. Ābele un K. Ba-

lodis. «Čarlzs Darvins» v. c.) un tulkotās grāmatās un brošūrās.

Divreiz (1914. un 1953. g.) latviešu valodā iznācis C. Darvina pētī-
jums par sugu izcelšanos. Lai gan Darvina atziņas vienmēr bijušas

progresīvo skolotāju redzes lokā, bija jāpaiet vēl turpat 80 gadiem,
līdz darvinismu varēja ieviest skolās kā mācību priekšmetu. Vien-

laikus — 1940. gadā — profesora P. Valeskalna vadība tika nodi-

bināta arī pirmā darvinisma katedra Latvijas Valsts universitāte,

Kārlis Arājs
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Divi ieskati zemes slāņos — 125, 25

BALTIJAS DEVONA ZIVIS

Aprit 125 gadi, kopš nākusi klajā akadēmiķa Kristiāna Pandera —

embriologa, salīdzinošās anatomijas speciālista un paleontologa —•
publikācija par Baltijas devona zivīm «Über Placodermen des devo-

nischen Systems». St. Petersburg, 1857.

Bet pirms tam bija daudzi cītīga darba gadi. Dzimis Rīgā 1794.

gada 23. jūlijā, studējis vairākās universitātēs, 1820. gadā viņš devās

ģeoloģiskā ekspedīcijā apkārt Ladogas ezeram. Pēc tam nodevās Pē-

terburgas apkārtnes ģeognostikai un paleontoloģijai. Un senajā paleo-
zoja lormācijā saskatīja piecas slāņkopas. Tas bija laikā, kad ievēro-

jamajiem angļu ģeologiem Merčisonam un Sedžvikam vēl nebija
ienācis nemaz prātā sīkāk iedalīt paleozoja nogulumus sistēmās...

No tā laika Panders ne uz brīdi nepārtrauca paleontoloģiskos pētī-
jumus.

Tomēr tikai 1857. gadā iznāca pirmā no viņa trim monogrāfijām
par devona zivīm. Šos darbus zinātnieks gan bija sagatavojis jau
sen. Panders pie tiem strādāja 30 gadus, taču tikai 19. gadsimta
50. gadu beigās bija spējis noformēt nepieciešamos zīmējumus un

galīgi sakārtot savāktos materiālus, jo no 1827. līdz 1842. gadam
viņš dzīvoja Carnikavā un ar zinātni nodarbojās vienīgi līdztekus

lauksaimniecībai. Zīmētājs Prutņevs sešus gadus gandrīz ik dienas

strādāja, lai pēc iespējas precīzāk attēlotu sīkās un smalkās pārak-
meņojumu un dzīvnieku atlieku struktūras, turklāt lielu daļu zīmē-

jumu viņš veidoja pēc mikroskopiskiem preparātiem, kurus bija izga-
tavojis pats Panders.

Par devona zivīm Panderam bija ļoti plašs materiāls. Viņa rīcībā

bija Pēterburgas Kalnu korpusa muzeja kolekcijas, paša savāktie

priekšmeti un dažādu personu atsūtītie pārakmeņojumi. Devona zivju
sistemātikā tolaik nebija nekādas kārtības. Vienas un tās pašas sugas
bija aprakstītas ar dažādiem nosaukumiem. Apgūt Baltijas materiālus
un salidzināt tos ar devona zivju pārakmeņojumiem no Skotijas un

Devonšīras bija ļoti grūti, vēl jo vairāk tāpēc, ka vairumam sugu bija
atrasti tikai atsevišķi fragmenti. Tāpēc vispirms nācās radīt zivju

rekonstrukcijas un tikai pēc tam varēja noteikt to vietu sistemā-
tikā. Taču Panders visas šīs grūtības uzveica tik prasmīgi, ka brī-

žiem pārspēja pašu Agasī — pazīstamo paleontologu, kuru uzskatīja
Par lielāko autoritāti šajā jomā.

Pirmā monogrāfija par devona zivīm, kuras iznākšanas gadskārtu
šogad atzīmējam, bija veltīta Placodermi — seno bruņu zivju dzim-
tai, kuras izmira devona perioda beigās. Pirmajā grāmatas daļā au-

tors sniedz Asterolepis aprakstu un rekonstrukciju. Tās bija nelielas

zivis, kuru galva un ķermenis bija klāts ar smagām bruņām. Un
vienā no visbagātākajām bruņu zivju kapsētām pasaulē — Liepas
mālu raktuvēs — atrastie apmēram 150 ļoti labi saglabājušies
eksemplāri arī izrādījās Asterolepis, kas pēc vairāk nekā 100 gadiem
vēlreiz apstiprināja Pandera rekonstrukciju pareizību... Savukārt

otrajā daļa aprakstītas Coccosteus — apmēram 0,5 m garas zivis,
kurām galvu un žaunu daļu sedza kaula bruņas ar atsevišķam, sava

starpā savienotām plāksnēm. Droši vien tie bijuši plēsīgi dzīvnieki.
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Un Panders pirmais pierādīja, ka Baltijas devona nogulumos ir izpla*
tīti Coccosteus, tāpat kā analogos nogulumos Anglijā.

1858. gadā iznāca Pandera otra monogrāfija par devona zivīm
Šoreiz rūpīgi tika aprakstīta Dipterus ģints un sniegtas veiksmīgas
tās pārstāvju rekonstrukcijas. Un 1860. gadā sekoja trešā grāmata,
kas bija veltīta primitīvajām devona bārkšspuru zivīm...

Pandera silūra un devona nogulumu organismu atlieku pētījumi
vēl šodien pārsteidz ar savu apbrīnojamo precizitāti un rūpību. Viņš
pirmais šos pētījumus izdarīja ar mikroskopisko metodi. To gan da-

rīja arī Agasī, bet viņš bieži kļūdījās. Pandera apraksti ir tik pre-
cīzi un attēli tik detalizēti, ka viņa darbi nav zaudējuši nozīmi ari

mūsdienās, ko nevar teikt par citu paleontologu — viņa laikabiedru—

darbiem.

Kā cilvēks Kristiāns Panders ir bijis visai savdabīgs. Viņš zinātnei

ir atdevis visu, pat savus personiskos līdzekļus, un tajā pašā laikā

viņam absolūti trūcis jebkādas zinātnieka godkāres.

Skat. att. 226. Ipp.
Angelīna Nagle

LIEPAS MĀLU KLĒTS

Latvijas devona māli jau sen izraisījuši lielu praktisku interesi,

jo keramikas izstrādājumiem, kas ražoti no tiem, ir blīva koši sārta

drumstala un augsta mehāniskā izturība. Tomēr devona māliem pie-
mīt arī negatīva īpašība — tie satur daudz cietu karbonātieslēgumu,
kuri keramikas izstrādājumiem izraisa drumstalas bojājumus. Nepa-

rasti tīru devona mālu nogulumi Cēsu rajonā Liepas tuvumā uzreiz

izraisīja pieredzējušā ģeologa Jāņa Sleiņa interesi. Tas bija 1953.

gadā, kad Cēsu rajonā meklēja saldūdens kaļķakmens atradnes stikla

rūpniecības vajadzībām. Līdz 20.—30. gadiem pie Liepas bija dar-

bojušies nelielie Jullas un Baiža ķieģeļu cepļi, kuri, šķiet, pārtrau-
kuši darbu māla krājumu izsīkuma dēļ.

Jānis Sleinis atkal atgriezās Liepā 1957. gadā, kad vajadzēja at-

rast izejvielu bāzi jaunām drenu cauruļu rūpnīcām, un atklāja lielu

augstvērtīgu devona mālu atradni ar kopējiem krājumiem apmēram
20 milj. m 3. Turklāt mālu iegulā tika atrastas septiņas gaišo, grūti
kūstošo, sevišķi tīro mālu lēcas. Šāds māla paveids iepriekš bija uziets

tikai Cēsu pilsētas robežās Vinterupītes krastā, kur mālus izstrādāt
lielā apjomā nav iespējams.

Liepas atradnes izpētes rezultātā tika atklāti daudzkārt lielāki

mālu krājumi, nekā bija prognozēts — 4—5 milj. m 3māla. Vēlāk, kad

strauji auga pieprasījums pēc drenu caurulēm un rūp;
nīcu minimālā jauda sasniedza 50 milj. cauruļu gadā, mālu krājumi

atļāva uzbūvēt pie Lodes stacijas divus cehus, kuri pašlaik ražo

130 milj. drenu cauruļu un 44 milj. ķieģeļu gadā. Lodes ķieģeļi ir

mehāniski izturīgi un salturīgi, ar patīkamu sarkanu nokrāsu; tiem

piešķirta Valsts kvalitātes zīme. Liepas atradnes mālus labi paz,st

arī ārpus mūsu republikas robežām — tos izmantoja Maskavā Kremļa

remontam, Lietuvā — sarkano kārniņu un keramikas bloku ražošana,

šādi bloki izmantoti Viļņas jaunā operas teātra apdarē.
Gaišie, grūti kūstošie Liepas atradnes māli tiek izmantoti apdares

plākšņu (Cieccrē), kanalizācijas cauruļu (Bolderājā) un Latvijas bar
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rāma pudeļu (Jelgavā) ražošanai. Gaišo mālu krājumi gan ir ne-

lieli, un tie jāizmanto visai racionāli — tikai izstrādājumiem ar blīvu

drumstalu.

Lai gan sarkano, viegli kūstošo mālu kopējie krājumi Liepas at-

radnē un tās apkārtnē (uz dienvidiem no rūpnīcas ciemata) ir visai

prāvi (40 milj. m 3), šo teritoriju nedrīkst apbūvēt vai kā citādi iero-

bežot atradnes izmantošanas iespējas, jo līdzīgi augstvērtīgi devona

māli citos republikas rajonos nav atrasti un turklāt to patēriņš strauji

aug.

Liepas atradnes mālu karjers deva iespēju mūsu ģeologiem sīki

iepazīt devona mālainos nogulumus, to veidošanās apstākļus un de-

vona perioda augu un dzīvnieku atliekas. Karjera sienā 1969. gadā
tika atrasts vairāk nekā 200 devona zivju atlieku. Uz vairākiem māla

slāņiem cieši cits pie cita vai atsevišķās grupās atradās 80—120 cm

gari ideāli saglabājušies zivju ķermeņi; nebija sairušas pat mīkstās,

ar zvīņām klātās ķermeņa daļas. Citos māla slāņos tika atrastas

pirmo sauszemes augu paparžu atliekas ar sporangiju «vārpiņām».
Atradums paleontologus ļoti ieinteresēja.

Liepas atradnes mālos ir īpatnēji samērā reti minerālu sakopojumi,
bieži sastopamas arī fosforītu konkrēcijas, kuru kodolā reizēm ir zivju
skeleta drumslas. Pirmo reizi Latvijā šajā atradnē uzieti molibdena

minerāli. Smilšu starpkārtu sodraini melnais cementējošais materiāls,
kas reizēm ir redzams gaišo mālu karjerā, sastāv no molibdena sul-

fīda jordizīta. Tas ātri oksidējas un pēc dažām dienām pārklājas ar

koši zilu molibdena hidroksīda ilzemanīta garoziņu.

Karjera'sienas ar savu īpatnējo rakstu — ar koši sārto un zaļgano
iežu krāsu pārejām, kā arī ar sarežģīto slāņu sagulumu ataino ģeolo-
ģiskos procesus no mālu izgulsnēšanās pirms 350 milj. gadu līdz

mūsdienām. Sevišķi spilgti saskatāma pazemes ūdeņu darbība, kuri

Odenscaurlaidīgajos slāņos reducējuši sarkanos dzelzs oksīdus, pār-
gulsnējuši vai iznesuši no slāņkopas dzelzs savienojumus, veidojot
dažādas nokrāsas joslu un plankumu miju.

Liepas mālu atradnes atklāšana bija nozīmīgs notikums mūsu re-

publikas minerālizejvielu bāzes paplašināšanā un zemes dzīļu uz-

būves noskaidrošanā. Atradne vēl vairākus gadu desmitus dos būv-

materiālu rūpniecībai augstvērtīgas izejvielas, bet pētījumi mālu kar-

jerā sniegs ģeologiem daudz interesantu zinātnisku datu.

Visvaldis Kuršs

Latvijas
Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs — 50

PĀRLIECINOŠAIS PAGĀTNES SPOGULIS

. Sis spogulis mums ir nepieciešams. Nepieciešams, lai izprastu
lePriekšējo paaudžu dzīves veidu, centienu materializējumu, lietderības
1111 skaistuma izpratni ikdienišķajā un svinīgajā. 1932. gadā tajā vēl
maz ko bija redzēt — pasīka priedulāja izcirtumos, tikko stādītu sīku
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kociņu vidū pacēlās piecas vidzemnieku un viena latgaliešu ēka. Zh

miga šķiet pat pirmo senceltņu uzstādīšanas secība — 1928. gada
tika uzstādīta rija un slietenis jeb vasaras virtuve. Slietenis, ko vei-

doja konusā saslietas kārtis, savulaik bija līdumniekam visvienkāršāk

ierīkojamais pavards, bet rija jau nodrošināja sausu, iekultu un labi
uzglabājamu labību, mitekli tās neapkurināmajā kambarī vasarā vai

pašā rijā ziemā. 1929. gadā pienāca kārta maltuvei ar rokas dzirna-
vām un piestu, 1930. gadā — klētiņai, kuras apcirkņi vēl bija sagla-

bājuši tik tikko manāmu graudu smaržu, bet tīnes un lādes atsauca

atmiņā pūra darināšanu pie skala uguns. Pirmā dzīvojamā māja no

Vestienas «Skaldiem» uz muzeju tika pārvietota 1930.—1931. gadā.
Vairākām zemnieku paaudzēm pirmās mājas bija dūmistabas; dūmi

no krāsns mutes, kas atradās namā, plūda uz istabaugšu un tikai

tad pa brodiņiem laukā. Bet, kā tas bijis, mēs varam tikai iedomā-

ties, jo 19. gadsimta vidū istabā iemūrēta krāsns ar dūmvadu un

siltuma mūrīšiem. Pat saulainā dienā te ir krēslains — trīs zemos

sešrūšu logus noēno jumta malas. Krēslā tinas puiša gulta pie dur-

vīm, krēsla klāj skaisto krustakāju saimes galdu un mazā bērna

pirmo soju balstītāju — grīzekli. Gaišāks ir tikai istabas otrajā pusē,
kur virs saimnieka galda pret logu iezīmējas kaltā svečtura žuburi.

Bet ziemā šo vietu aizņēma stelles, un ne jau velti svečturi sauca

arī par «kāzu lukturi» — pie skala gaismas bija uzaudzis ne viens

vien no 6000 tūkst. 1932. gada Brīvdabas muzeja apmeklētāju.
1935. gadā seno šurp pārvesto, atkal uzstādīto un iekārtoto ēka

skaits bija trīskāršojies un tās bija apskatījuši jau 30 tūkst, apmek-
lētāju.

Ainava spogulī piesātinājās — parādījās pirmā sabiedriska rak-

stura celtne — 17. gadsimta dzīvojamā rija, kuras kambarī lasīt mā-

cījušies Valmieras apkārtnes zemnieku bērni, pirmais tautas tehnikas

piemineklis — vējdzirnavas jeb «būcenes», kas malušas Zemgales
labību kopš 19. gadsimta sākuma, vecākā Latvijas koka ēka — 1537.

gadā celtā Bornes baznīca, 66 m garais Priedes krogs — 18. gad-
simtā iecienīta muižā darītā alus tirgošanas, ceļavīru atpūtas un

kalpu līgšanas vieta. Bet gadījās arī kāds greizāks attēls — gald-
auts darbdienā uz saimes galda, pārāk grezns skapis kalpa meitai,

balta dēļu grīda noslēpusi visiem mājas iemītniekiem pazīstamo klonu.

Tagad ik gadus 200 un vairāk tūkstoši viesu skata seno Latvijas
lauku dzīvi visā tās daudzveidībā — cik maza bijusi atvaļinātā zab

dāta rocība uz pāris desetīnām meža vai purva zemes, kā dzīvojusi

Baltijas senās cilts — lībiešu — zvejnieki, cik vienota savā daudz-

veidībā bijusi Latgales sādža. Un šodien, neprotot novērtēt sena

zemnieka un amatnieka darbu, vienalga, vai tas bijis darvdeģis vai

kalējs, podnieks, audējs, dreimanis vai dzirnavnieks, nav iespējams

izprast mūsdienu tehnikas sasniegumus.
Kad, atstājot krēslaino istabu, riju vai pirtiņu, pārkāpjot jebkuru

no 83 sliekšņiem, pieliecam galvas (ne velti virs tām ir palodā), at-

cerēsimies arī šī žesta simbolisko nozīmi.

Mārtiņš Kuplais
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Medicīnas vēstures muzejs -25

OTRU TĀDU PASAULĒ NEATRADĪSIM

Labam muzeju zinātājam šis virsraksts varbūt liksies paskajš, jo
runa būs par muzeju, kuram tik tikko aprit divdesmit pieci gadi,
tajā pašā laikā kad daži citi mūsu muzeji lepojas ar veselu gadsimtu
vai pat diviem gadu simtiem ilgu raženu mūžu. Tomēr otru tādu

muzeju grūti atrast ne tikai visā mūsu valstī, bet arī aiz robežām.

Paula Strādina Medicīnas vēstures muzejs ir pirmais un līdz pat šim

brīdim vienīgais Padomju Savienībā, kura ekspozīcijās uzskatāmi pa-
rādīta pasaules medicīnas attīstība no vissenākajiem laikiem līdz mūs-

dienām. Citi nedaudzie Padomju Savienības medicīnas muzeji tālu

atpaliek gan apjoma, gan problemātikas ziņā, jo tie veltīti vai nu

kādam reģionam, nozarei, medicīnas iestādei, vai izcilam pagātnes
darbiniekam. Arī ārvalstu medicīnas vēstures muzeji, cik nu izdevies

uzzināt, gan reizēm lepojas ar vērtīgākiem eksponātiem, tomēr tāpat
aptver tikai kādu noteiktu zemi, laikmetu, disciplīnu, bet ne visu

medicīnas attīstības gaitu kopumā.
Profesora Paula Stradiņa iecere bija patiešām grandioza — Lat-

vijā, Rīgā, kura, godīgi atzīstot, pasaules medicīnas vēstures annālēs

figurē ne visai bieži, uzskatāmā veidā aptvert visas cilvēces dižos

sasniegumus cīņā pret slimībām un nāvi. Profesora mūža pāragrais
noslēgums drīz pēc muzeja oficiālās nodibināšanas pārtrauca nerim-

tīgo fantāzijas lidojumu, tāpēc šodien esam tiesīgi prasīt: vai tas

bija reāls mērķis un vai šobrīd tas īstenots? Atbilde ir pozitīva, ar

skaitļiem, faktiem un izcilām atsauksmēm pierādāma.

Muzejā uzkrāto pagātnes vērtību kopskaits gadsimta ceturksnī

trīskāršojies, pat četrkāršojies, jo fondos glabājas aptuveni 140 tūkst,

vienību. Ik gadus klāt nāk ap 5 tūkst, vienību. No pēdējo gadu no-

zimīgākajiem jaunieguvumiem jāmin izcilā dabaspētnieka Iļjas Mečņi-
kova kolekcija (tās lepnums — Nobela prēmijas laureāta medaļa),

akadēmiķa Vasilija Ternovska un profesora Mihaila Multanovska

bibliotēkas v. c.

Lai gan muzejs mājo četrstāvu ēkā, no visām šīm bagātībām
eksponēti ir tikai 3%. Telpu šaurība gan laikam raksturīga visiem

muzejiem, taču Medicīnas vēstures muzejā tā kļuvusi par visno-

pietnāko problēmu. Tiesa, muzejs ir audzis arī platības ziņā, taču

nepietiekami, tāpēc tiek domāts gan par tā rekonstrukciju un papla-
šināšanu, gan par filiāļu ierīkošanu. Pašreiz top muzeja filiāle anato-

mikumā, kur plašākai publikai demonstrēs cilvēka ķermeņa uzbūves

poslēpumus. Turpat tiks koncentrēti materiāli par medicīnas zinātnes

izaugsmi Latvijā. Tālākā perspektīvā paliek otras filiāles — aptieku
muzeja ierīkošana. Ja šādi muzeji-aptiekas jau ir Ļvova, Tallina,

Kauņā un citur, tad Rīgā tāds būtu vairāk nekā nepieciešams, jo mūsu

aptieku tradīcijas sniedzas daudz tālākā pagātnē un savākto ekspo-
nātu klāsts mums ir neizmērojami bagātīgāks. Cerams, ka aptieku mu-

zejam atradīsies kāda piemērota ēka Vecrīgā, piemēram, varētu izman-
tot agrāko Brieža un Ziloņa aptieku telpas. Turklāt Brieža aptiekas
&as I. Sudmaļa ielā 18 '(celta 1605. gadā) izpēti un paredzamo
rekonstrukciju savā diplomdarbā 1980. gada jau izstrādājis RPI stu-
dents arhitekts Agris Lērums,
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Raksturojot muzeja pašreizējo ekspozīciju, jāizmanto vārds, kuru
muzeja darbinieki gan nemīl skaļi lietot, bet kurš ieskanas vai visās
atsauksmēs, ko, muzeju apmeklējot, devuši valstī un pasaulē atzīti
medicīnas zinātnieki, akadēmiķi un ministri, — tā ir unikāla, unikāla
problēmu diapazona dēļ. Līdztekus ekspozīcijām, kuras radījis Pauls

Stradiņš un kuras saglabātas kā piemiņas zīme muzeja dibinātājam,
piemēram, iespaidīgā viduslaiku pilsēta ar klejojošo ārstu, raganas
sadedzināšanu un mēra upuru novākšanu, radītas daudzas citas. Ir
kosmiskās medicīnas un bioloģijas ekspozīcija, padomju veselības

aizsardzības sasniegumu un medicīnas zinātnes vēstures ekspozīci-
jas v. c. PSRS un Latvijas PSR medicīnas vēstures nodaļas muzejā
ir vismobilākās, jo uzmanība tiek pievērsta ne tikai pagātnei, bet ari
mūsdienu sasniegumiem, rītdienai.

Muzeja izaugsmi tāpat raksturo citi skaitļi. Darbinieku skaits pie-
audzis sešas septiņas reizes un šobrīd tuvojas 80, no kuriem 25 ir

zinātniskais personāls (zinātņu kandidāti vien trīs). Zinātnisko pētī-
jumu problemātika aptver ne tikai Latvijas, bet arī vispārējo medi-

cīnas vēsturi. Atšķirībā no citiem muzejiem, kur pētniecības darbs

galvenokārt saistās ar fondos uzkrāto materiālu zinātnisku izpēti un

sistematizāciju, Medicīnas vēstures muzejā pētījumi pievēršas plašā-
kām problēmām, jo muzejs ir kļuvis par republikas medicīnas vēstur-

nieku centru. Muzejs izdod rakstu krājumus «Iz istorii medicini»,
kuri būtībā ir vienīgais medicīnas vēsturnieku periodiskais izdevums

valstī, tālab tam ir vissavienības nozīme (iznākuši 12 sējumi).
Regulāri notiek zinātniskas konferences, simpoziji un citi pasākumi.
Muzejā notiek arī Rīgas Medicīnas institūta studentu apmācība me-

dicīnas vēstures kursā.

Kopš atklāšanas dienas muzeju apmeklējuši vairāk nekā 1,5 milj,
cilvēku, pēdējā laikā apmeklētāju skaits sasniedz ap 150 tūkst. gadā.

Viņi ir tie, kuri muzeja labo slavu aiznes tālu pasaulē.
Paula Strādina Medicīnas vēstures muzeja turpmākā izaugsme

saistās ar ieceri to reorganizēt par Vissavienības medicīnas vēstures

zinātniskās pētniecības muzeju. Un tā muzejs oficiāli kļūs par vadošo

centru visā Padomju Savienībā un tajā pētīs vispārējās medicīnas

vēstures problēmas, reizē tās uzskatāmi parādot ekspozīcijā.

Skat. att. 227. Ipp.

Arnis Vīksna

Rīgas tramvajs —
100

LAI RIPOTU UZ PRIEKŠPILSĒTĀM

ledzīvotāju koncentrācija kapitālistiskajos rūpniecības un tirdz-

niecības centros, pilsētu paplašināšanās, ekonomiskās, sabiedriskās un

kultūras dzīves augošais vēriens noteica vajadzību arī pēc regulāra
un demokrātiska sabiedriskā transporta. Jau intensīvi tika būvēti lielie

dzelzceļi. 19. gadsimta otrajā pusē Eiropā radās pirmie ielu dzelz-

ceļi. 1864. gadā tādi tapa Pēterburgā. Nu arī Rīga vairs nespēja pa*

likt pret tiem vienaldzīga.
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Un, lūk, 1871. gadā Šveices ģenerālkonsuls Krievijā inženieris Ei-
žens Dipons Rīgas rātei pieprasa atjauju būvēt ielu dzelzceļu un sa-

ņemt ekspluatācijas koncesiju uz 60 gadiem. 1872. gada novembri

viņš saņem koncesiju uz 32 gadiem. Tiek izstrādāti būvprojekti un

1876. gadā iesniegti Rīgas rātei apstiprināšanai. Taču tos īpaša pil-
sētas domes komisija izskata tikai 1878. gadā un pilsētas valde un

lekšlietu ministrija apstiprina tikai 1882. gada 15. janvārī.
Nu visi ceļi ir vaļā, un pēc 7 mēnešiem, 1882. gada 23. augusti,

Rīgā tiek atklātas pirmās trīs zirgu vilkmes tramvaja līnijas 4 km

177 m garumā: A līnija — pa tagadējo Padomju bulvāri, Ļeņina
ielu līdz tā sauktajam Lielajam pumpim pie tagadējās Jaunās Ģer-
trūdes baznīcas; B līnija — pa tagadējo Padomju bulvāri un 13. Jan-

vāra ielu līdz tirgum Daugavmalā un C līnija — no Daugavmalas
tirgus pa Maskavas ielu līdz tagadējai Daugavpils ielai.

Līniju būvi vadīja Rīgas būvuzņēmēji, tramvaja vagonus pēc E. Di-

pona pasūtījuma izgatavoja Krievu-Baltijas vagonu fabrika. Mazie

slēgtie vagoni ar vienzirga iejūgu bija paredzēti 28 personām, lielie

slēgtie ar divzirgu iejūgu — 32 personām un atklātie vasaras vagoni
kur par sēdvietu vajadzēja maksāt 5 kap. un par stāvvietu -

3 kap., — 35 personām. Tramvaji, sākot ar aprīli, kursēja no pīkst
7.30 līdz 23.00, bet, sākot ar septembri, no pīkst. 8.00 līdz 22.00.

Turpmākajos gados tika papildus ierīkotas vēl divas tramvaja

līnijas. 1885. gadā atklāja D līniju 2 km 216 m garumā pa tagadē-
jām Suvorova un Fr. Engelsa ielām līdz Avotu ielai. Un 1888.

gadā — 1 km 497 m garu līniju no tagadējā Padomju bulvāra pa

Krišjāņa Barona ielu līdz Sarkanarmijas ielai. Ar to Rīgā visuma

tika pabeigta zirgu vilkmes tramvaja tīkla izveidošana.

Bet 19. gadsimta 90. gados, pieaugot iedzīvotāju skaitam, palie-
linājās arī ar tramvajiem pārvadāto pasažieru skaits: 1896. gadā

pa 5 līnijām ar 31 vagonu pārvadāja 5 264 914 pasažierus, bet 1898.

gadā — i> 572 665 pasažierus. Tāpēc, lai palielinātu savus ienākumus,

tramvaja akciju sabiedrības valde vairākkārt lūdza pilsētas valdei

atļauju paplašināt zirgu tramvaja līniju tīklu, pagarinot tagadējās
Ļeņina ielas līniju līdz Gaisa tiltam, Maskavas ielas līniju — līdz

Jāņavārtiem, un izbūvēt jaunas līnijas uz Pārdaugavu un citos vir-

zienos.

Taču tolaik, 90. gados, kad Eiropas lielākajās pilsētās jau sāka

ieviest elektriskos tramvajus, arī Rīgas valdē tika ierosināts jautā-
jums par elektriskā dzelzceļa izbūvi. 1898. gadā tramvaja akciju sa-

biedrības valde nāca ar jaunu piedāvājumu: lai atļauj zirgu vilkmes

tramvaja satiksmi pakāpeniski pārveidot elektriskajā. Un 1900. gada
28. aprīlī tika noslēgts līgums par elektriskā ielu dzelzceļa ierīkošanu

Rīgā. Tas gadā pilsētai garantēja ne mazāk kā 40 000 rbļ.
ienākumu.

Un ar to Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta attīstībā 20. gad-
simta sākumā iezīmējās jauns posms.

Skat. att. 228. Ipp.

Meta Pāvele
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Rīgas telefons — 100

NO PIRMĀ «HALLO!»

Nepārspīlējot var apgalvot: viens no tehnikas lielākajiem izgudro-

jumiem 19. gadsimtā bija telefona aparāts. Un nepagāja ne gads pēc
tā izgudrošanas, kad daudzās valstīs sāka veidot centrāles, kas sa-

vienotu šos aparātus. Vienīgi cariskās Krievijas lekšlietu ministrija
nesteidzās iekārtot telefona sakarus. Tikai 1881. gada 1. novembrī

tā noslēdza līgumu ar inženieri fon Baranovu par telefona centrāļu
ierīkošanu Pēterburgā, Maskavā, Rīgā, Odesā un Varšavā.

Tomēr arī vēl tad centrāļu būvi neuzsāka — 1882. gada aprīlī
Baranovs par lielu naudu savās kontrakta tiesības pārdeva starptau-
tiskajai Bella telefona kompānijai. Bet tā strādāja veikli un 29. maijā

jau pabeidza 3000 numuru lielas centrāles būvi Rīgā Kaļķu un M.

Monētu ielas stūra ēkas ceturtajā stāvā un 2. jūnijā lūdza pilsētas
valdi atļaut ielās uzstādīt stabus. No centrāles ēkas pāri namu jum-
tiem un ielām aizstiepās gaisa vadu līnijas, un 1882. gada 1. jūlijā
centrāle tika nodota ekspluatācijā.

Taču tolaik šis prieks — telefona iekārtošana — bija ļoti dārgs:
abonentam, kas atradās līdz vienas versts (1,067 km) attālumam,

par to vajadzēja maksāt 100 zelta rubļus, kā arī gadā maksāt 150

rubļus par abonementu. Tāpēc uz to pretendēt varēja vienīgi bagāt-
nieki. Un telefons pat it kā vērsās pret strādniekiem, jo uz pilsētas
rēķina tas tika iekārtots visos policijas iecirkņos un atviegloja poli-
cijas akcijas darbaļaužu streiku laikā.

Tā kā koncesijas termiņš izbeidzās, tad 1901. gada t. novembrī

Pēterburgā notika telefona tīkla jaunās koncesijas izpārdošana. Un

jaunā Rīgas telefona sabiedrība samaksāja Bella firmai 114 000 zelta

rubļu un sāka iekārtot Audēju ielas 15 un Kalēju ielas 48 ēkās jaunu
rokas apkalpes telefona centrāli ar zviedru firmas «L. M. Ericson*

komutatoriem. Nu katrā telefona aparātā bija nepieciešams savs līdz-

strāvas avots mikrofona barošanai. Tika uzstādīti 8 komutatori. Kat-

ram no tiem varēja pieslēgt 480 abonentus. Vienu komutatoru apkal-
poja 3 telefonistes. Šo centrāli nodeva ekspluatācijā pirms 80 ga-
diem — 1902. gada 1. novembrī. Abonenta maksa dzīvokļu
telefona aparātiem tad jau bija samazinājusies līdz 51,30 rbļ.

1919. gada 1. novembrī pēc Pasta un telegrāfa departamenta rīko-

juma visas telefona tīkla ierīces tika pārņemtas valsts rīcībā. Val-

dība par tām samaksāja privātuzņēmējiem 830000 zviedru kronu. Un
telefona tīkla priekšnieks A. Bode 1922. gada septembrī izvirzīja pra-
sību izbūvēt Rīgā automātisko telefona centrāli, par ko 1924. gada
novembrī noslēdza līgumu ar vācu firmu «Mix-Genest», kura apņēmās
Rīgā izbūvēt automātisko telefona centrāli ar 15 000 munuriem. Un

tā pirmos 2000 automātiskās centrāles telefona aparātus 1926. gada
12. martā nodeva ekspluatācijā, bet 1928. gada 1. martā automātiskās

centrāles izbūvi pilnīgi pabeidza. Tādējādi līdz otrā pasaules kara

sākumam Rīgā darbojās četras lielas tilpības centrāles un septiņas
apakšcentrāles ar kopējo montēto tilpību — 34 200 numuri.

Taču 1944. gadā vācu okupanti mūsu telefona tīklu izpostīja —

nodedzināja centrāļu ēkas, saspridzināja kabeļu šahtas. Tikai pateb
toties atsevišķu darbinieku varonībai, dažas ēkas izdevās paglābt
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Tā, tehniķis J. Makars sapulcināja ap sevi bērnu pulciņu un nostājās
centrāles durvīs, nejaujot fašistu karavīriem aizdedzināt tās ēku Brī-
vības gatvē. Kr. Barona ielas centrālē tehniķi Putrašķis un Endels

no degošās ēkas, riskējot ar savu dzīvību, iznesa sprāgstvielas, ko

fašisti bija nolikuši pagrabā... Pēc kara, ik gadus atjaunojot pa
2000—3000 numuriem, tikai 1960. gada tika sasniegts pirmskara abo-

nentu skaits telefona tīklā.

Tagad mūsu telefona tīkla tilpība ir daudzkāršojusies. Jo desmi-

tajā piecgadē vien katru gadu tika nodota ekspluatācijā telefona cen-

trāle ar 10 000 numuriem. Tagad te ir uzstādīta moderna koordināt-

sistēmas iekārta. Lai nodrošinātu nepieciešamo kanālu skaitu, te tiek
izmantota augstfrekvences aparatūra.

Šodien Rīgas telefona tīkls ir kļuvis par lielisku kadru kalvi, no

kurienes nāk papildinājums ne tikai telefona tīklam, bet arī rūpnīcai

VEF, Rīgas Elektromehāniskajam tehnikumam, Rīgas Politehniskajam
institūtam un daudzām republikas sakaru iestādēm. Ir daudz ko mā-

cīties un pārņemt no Rīgas telefona sistēmas attīstības skaistās vēs-

tures un bagātajām tradīcijām, kuras veidojuši un kopuši tās bijušie
darbinieki sarkanie latviešu strēlnieki Raksņevičs, Dikelsons, Knipelis,
daudzi jo daudzi Lielā Tēvijas kara dalībnieki un pārējie godīgie sa-

vas nozares veterāni.

Skat. att. 230.—232. Ipp.

Jāzeps Ločmelis

Rīgas auto — 75

«RUSSO-BALT» BIJA SĀKUMS

Mūsu gadsimta sākumā Krievu-Baltijas vagonu fabrika (dibināta
1874. gadā) bija lielākais vagonbūves uzņēmums Krievijā. Te izga-

tavoja arī tramvajus, lauksaimniecības mašīnas, iekšdedzes dzinējus

un I. Sikorska konstrukcijas lidmašīnas. Rūpnīca bija labi apgādāta
ar dažādiem darbagaldiem un ierīcēm, tajā strādāja kvalificēti strād-
nieki un inženieri. Tāpēc 1907. gadā īpašu pārsteigumu neizraisīja
inženiera M. Sidlovska rūpnīcas padomē izvirzītā ideja par automo-

biļu ražošanu.

Ideju radīt «krievu automobiļus» ar lielu ieinteresētību atbalstīja

rūpnīcas direkcija un 1907. gadā izveidoja automobiļu nodaļu. sajā

laikā uzņēmumam bija izveidojusies spēcīga ražošanas bāze, kas va-

rēja garantēt panākumus arī šādas sarežģītas produkcijas izgatavo-
šanā. Un automobiļi bija arvien vajadzīgāki — tie kļuva par vispār-

atzītu transportlīdzekli gan valsts saimniecībā, gar armijā. Automo-

biļi un motocikli jau bija kļuvuši populāri daudzu Vakareiropas valstu

armijās, to lietderīgumu bija pierādījis krievu-japāņu karš.

Lai ātrāk izveidotu šo pilnīgi jauno ražošanas nozari, tika UMJ*

cināts beļģu automobiļu fabrikas «Fondu» inženieris Z. Potera. Viņa

pirmais uzdevums bija izveidot jauna automobiļa konstrukciju, kas

būtu piemērots sliktajiem Krievijas ceļiem. Un Z. Potera ātri radīja

savam laikam progresīvu konstrukciju. 1909. gada 8. jūnijā pirmais
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automobilis bija gatavs. Un pēc Četrām dienām «Russo-Balt» Nr. I

jau devās ceļā uz Pēterburgu. Bez grūtībām tas veica 600 verstis

(604 kilometrus) 8 stundās. Šis pelēkais divvietīgais automobilis uz-

reiz piesaistīja sabiedrības uzmanību. Žurnāls «Avtomobiļ» rakstīja:
<Si mašīna uzbūvēta Rīgā Krievu-Baltijas vagonu fabrikā kā izmē-

ģinājuma modelis un ir Krievijas automobiļu rūpniecības pirmdzim-
tais. Katra motora, šasijas un virsbūves daļa izgatavota minētās

rūpnīcas darbnīcās, kur paredzēts izveidot vairākus korpusus speciā-
lai automobiļu nodaļai.»

Jau 1909. gada augustā «Russo-Balt» Nr. 1 sekmīgi piedalījās
rallijā Pēterburga—Rīga—Pēterburga. Rudenī rūpnīcā uzbūvēja vēl

divus izmēģinājuma paraugus, bet gada beigās mašīnas sāka ražot

sērijveidā.
Viens no jaunā transportveida popularizētājiem N. Kuzņecovs grā-

matā «Automobilisma kurss» šādi raksturoja Krievu-Baltijas vagonu
fabriku: «lekārtojuma un mehānismu apgādes ziņā tā varētu būt līdz-

vērtīga ārzemju automobiļu rūpnīcām un var saražot līdz 200 auto-

mobiļu gadā.» Šodienas lasītājam varētu likties, ka tas nav daudž.

Tomēr atcerēsimies, cik automobiļu šajā laikā izgatavoja ārzemju
firmas. Franču «Bugatti» 1913. gadā saražoja ap 150 mašīnu, bet

itāļu «Alfa-Romeo» — 350. Tāpēc žurnālists V. Heimanis savā 1913.

gada ceļojuma aprakstā varēja pamatoti rakstīt par Krievu-Baltijai
vagonu fabriku: «Pašreiz darbnīcas [automobiļu] iekārtotas lieliski uri

autobūvniecība rūpnīcā nostādīta labi...»
Līdz 1910. gadam automobiļus montēja galvenokārt no importē-

tām detaļām un agregātiem, bet pakāpeniski arvien vairāk izmantoja
rūpnīcā ražotās detaļas. Ar 1913. gadu visus pamatagregātus jau
izgatavoja Rīgā. īpaši saistoša bija automobiļu virsbūvju teicamā

forma un elegantā apdare. Tādējādi «Rušso-Balt» marka pakāpeniski
iekaroja drošu un izturīgu mašīnu reputāciju. Piecās izstādēs, dau-
dzās sacensībās un rallijos Rīgā ražotie automobiļi ieguva godalgas
un medaļas.

Jau 1910. gadā ar «Russo-Balt» automobili Nr. 14 Pēterburgas žur-

nāla «Avtomobiļ» izdevējs un redaktors, teicamais autobraucējs A. Na-

gels devās ārzemju turnejā pa Eiropu. Maršruts bija 10 000 kilometru

garš. 1912. gada janvārī A. Nagela vadītais «Russo-Balt» izcīnīja
godalgu Montekarlo rallijā. Nebija tāda gada, kad rūpnīcas automo-
biļi nepiedalītos kādās sacensībās Krievijā vai ārpus tās robežām.

Pēdējais un izcilākais krievu automobiļu brauciens pirms revolūcijas
notika 1913. gada rudenī. Ar to pašu Rīgā ražoto «Russo-Balt» Nr. 14
A. Nagels veica vairāk nekā 15 000 kilometru garu braucienu cauri

Eiropai un Ziemeļafrikai. Par spīti sliktajiem ceļiem, automobilim ne

reizes neradās bojājumi. Kā vienmēr atbildīgos braucienos, A. Nagels
lietoja Rīgas «Provodņika» ražotās riepas. «Provodņiks» ražoja tik

kvalitatīvas autoriepas,' ka ASV tās lielos daudzumos iepirka līdz

pat pirmā pasaules kara sākumam.

Krievu-Baltijas vagonu fabrika automobiļu ražošanu sāka ar

vieglajām mašīnām, bet, cenzdamās nodrošināties ar stabiliem valsts

Pasūtījumiem, izgatavoja arī smagos un speciālos automobiļus. De-
viņos gados tika saražots ap 800 dažāda tipa «Russo-Balt» mašīnu.

ŅO tām līdz šodienai saglabājušies tikai divi eksemplāri: vieglais,
'9H. gadā ražotais automobilis «X 12/24» (Maskavas Politehniskajā

muzejā) un ugunsdzēsēju mašīna uz «D» modeļa šasijas, kura paš-
reiz pēc restaurācijas atrodas Rīgas Ugunsdzēsības muzeja.
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1915. gadā Krievu-Baltijas vagonu fabriku no Rīgas evakuēja.
Lielāko daļu automobiļu ražošanas iekārtu pārveda uz tajā laika

būvējamo fabriku AMO pie Maskavas. Tā «Russo-Balt» speciālisti
izveidoja mūsu valsts autobūves kadru kodolu, kas pēc revolūcijas
lika pamatus tagadējam autobūves gigantam ZIL.

Atzīmējot pirmā «Russo-Balt» automobiļa 75 gadu jubileju, mes

nedrīkstam aizmirst to cilvēku enerģiju un meistarību, kuri stāvēja
pie mūsu zemes autobūves šūpuļa.

Skat. att. 228. Ipp.

Edvīns Liepiņš

Rīgas lidmašīnas — 70

DEBESĪS — NO HIPODROMA

Gaisa satiksmes līnijas šodien savieno Padomju Latvijas galvas-
pilsētu ar vairāk nekā 90 mūsu zemes pilsētām. Varam sacīt, ka no

jebkuras lielākas mūsu Dzimtenes pilsētas iespējams nokļūt Rīgā ar

lidmašīnu. lelās mēs nereti sastopam puišus un meitenes elegantos
lidotāju tērpos. Un tas ir pats par sevi saprotams — Rīga taču ir

ne vien rūpniecības, bet arī aviācijas centrs. Daudzo mūsu pilsētas
-mācību iestāžu skaitā ir Rīgas Sarkankarogotais Ļeņina komjaunatnes
civilās aviācijas inženieru institūts, Rīgas Civilās aviācijas lidotāju un

tehniķu skola, Rīgas J. Alkšņa augstākā kara aviācijas inženieru

skola. Rīgas aviācijas sporta klubā mācās planieristi un izpletņu
lēcēji, darbojas aviomodelistu sekcijas.

Taču ne mazāk saistoša ir arī Rīgas aviācijas pagātne. Šogad

aprit 70 gadi, kopš Rīgā nodibināta Gaisa kuģniecības un lidojuma

biedrība, kurai 1910. gada 14. februārī tika apstiprināti statūti un

kura tā paša gada 20. martā sarīkoja pirmo lidaparātu izstādi. Bet

30. maijā, kas jau iepriekš bija publiski izsludināts par pirmo lido-

jumu dienu, Solitūdes hipodromā pulcējās ap 15 tūkstoši pilsētnieku,
lai apbrīnotu pilota Arncēna drosmi. Kaut arī pēc atraušanās no ze-

mes, pacelšanās un aptuveni 100 metru gara lidojuma turpmākos
demonstrējumus nepiemērotas vietas izvēles dēļ nācās atlikt, pirmais
lidojums tomēr bija noticis.

1910.—1911. gadā pēc Vācijā pirktā brāļu Raitu sistēmas divvie-

tīgā biplāna parauga Rīgas transmisiju rūpnīcā «Motors» gaisa ku-

ģotāju kluba vajadzībām tika uzbūvētas vēl dažas šādas lidmašīnas.

Tika būvētas arī divas T. Kalepa, paša rūpnīcas direktora, konstruē-

tās lidmašīnas. Lai gan 1910. gadā lidmšīnu būve te vēl bija epizo-
diska. Tikai kopš 1911. gada «Motors» pa īstam kļuva par pirnļo

uzņēmumu Krievijā, kas būvēja lidmašīnu motorus. lesākumā tie bija

smagi (90 kg) mazjaudas (30 ZS) ar ūdeni dzesējami četrcilindru

dzinēji, bet 1912. gadā uzņēmums jau būvēja ar gaisu dzesējamus

septiņcilindru rotatīvos motorus «Gnom», kuru jauda bija 60 _ZS.
Kopš 1913. gada rūpnīca izlaida vēl pilnīgākus un jaudīgākus
(80 ZS) Kalepa aviācijas dzinējus K-80.

Vispār kopš 1910.—1911. gada aviācija sāka attīstīties ļoti strauji-

Arī Krievu-Baltijas vagonu fabrika sāka apgūt lidaparātu izgatavo-
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ganu, un tās jaunizveidotā aviācijas nodaļa uzbūvēja septiņas lid-

mašīnas «Sommer» pēc Krievijas militārā resora Francijā pirkta
parauga, taču tālāk šī konstrukcija netika attīstīta. Tad fabrikas aviā-

cijas nodaļa izgatavoja Krievijā pirmo lidojošo amfībiju «Gakkel-V»,

ko bija konstruējis J. Hakels — vēlāk pazīstams dīzeļlokomotīvju
konstruktors, un vieglu vienvietīgu monoplānu Hudašev-4», kuru

1911. gada 2. aprīlī gaisā izmēģināja pats konstruktors A. Kudaševs.
Lidaparāts veica vairākus sekmīgus lidojumus un tika eksponēts iz-

stādē Pēterburgā. 1912. gadā Krievu-Baltijas vagonu fabrikas aviā-

cijas nodaļu no Rīgas pārcēla uz Pēterburgu. Tur tā kļuva slavena

ar pasaulē pirmajiem vairākmotoru bumbvedējiem «Russkij Vitjazj*
un «///a Muromec», ko bija konstruējis I. Sikorskis.

Bet Rīgā 1912.—1914. gadā pašu konstruētas lidmašīnas būvēja
ari E. Pulpe, Rozentāls un K. Skaubītis. 1913. gadā nelielu uzņē-
mumu — lidmašīnu būves un remonta darbnīcu — Rīgā nodibināja
pazistamais sporta lidotājs V. Sļusarenko ar sievu, pirmo krievu

lidotāju sievieti K. Zverevu. Šī darbnīca, kas mēnesī uzbūvēja vienu—

pusotras lidmašīnas, pēc kara resora pasūtījuma izlaida divvietīgas
izlūklidmašīnas «Farman-16» un mācību lidmašīnas «Farman-4». Abi

uzņēmēji lidotāji Rīgā atvēra aviācijas skolu sievietēm, kuru sekmīgi
pabeidza vairākas meitenes, viņu vidū bija J. Šahovska — pirmā
kara lidotāja — un L. Galančikova, kam vēlāk piederēja viens no

pirmajiem augstlidojuma rekordiem sievietēm.

Taču sākās pirmais pasaules karš, un fronte tuvojās Rīgai. «Mo-
toru» un Sļusarenko uzņēmumu nācās evakuēt. Un ar to pirmā
spožā lappuse Rīgas lidmašīnu būves vēsturē beidzās.

Vienīgi Krievijas lidmašīnas nu pacēlās Latvijas debesīs, lai cī-

nītos pret vācu ķeizara karaspēku. Tā, 1915.—1916. gadā no lauka
aerodroma Siguldas tuvumā pacēlās bumbvedēji «///a Muromec»,
kuri bombardēja pretinieka objektus Jelgavā, Šauļos un Tauraģē.
1916. gada augustā divos uzlidojumos «muromieši» iznīcināja vācu

hidroplānu bāzi ar lidmašīnām Engures ezerā.

Pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas uzvaras Sarkanās

Armijas rindās pret baltgvardiem un interventiem cīnījās daudzi lat-

vieši, viņu vidū arī lidotāji — M. Dauge, A. Labrencs, A. Auzāns,
i- Krēķis, I. Buobs, X- Rudzītis, F. Ingaunis un F. Sproģis.

Turpretī buržuāziskās Latvijas aviāciju drīzāk gribētos saukt par

•ngļu un franču «lidojošo zārku» aviāciju — tik bieži šo mašīnu lido-
jumi beidzās traģiski. Un 1940. gadā Latvijas kara aviācijā, pareizāk
sakot, armijas vienīgajā aviācijas pulkā, bija ap 80 ārzemēs būvētu

Jiteņlidmašīnu un hidroplānu — angļu iznīcinātāji divplākšņi «G/os-

ņ-Giadiator», beļģu izlūklidmašīnas tStamp Vertongcn-SV-5» un

ūti tikpat vecu konstrukciju lidaparāti. To bāzes lidlauki bija Rīgā,
Krustpilī un Gulbenē, bet Liepājā atradās jūras aviācijas lidmašīnas.
Civilā aviācija bija vēl bērna autiņos — 1937. gadā tajā bija 13 lid-

mašīnas. Rīgu ar ārvalstīm saistīja tikai divas gaisa satiksmes tran-

■jfinijas: Maskava—Stokholma un Varšava—Tallina. Nedaudzās sporta
lidmašīnas bija reģistrētas aeroklubā. Sīkus aviācijas tehnikas re-

montdarbus izpildīja VEF. Rūpnīcas mēģinājumi izstrādāt oriģināl-
tonstrukcijas lidmašīnas nesniedzās tālāk par eksperimentāliem pa-
'augiem (piemēram, VEF 1-16).
.Pārāk īss bija laika posms no padomju varas atjaunošanas Lat-

ļ'lā līdz hitleriešu iebrukumam, lai aviācijas attīstība gūtu pana-
tomus. Tomēr jau kopš 1943. gada oktobra līdz pat uzvarai pār



fašistisko Vāciju frontē aktīvi darbojās un piedalījās arī Latvijas
PSR atbrīvošanā 1. latviešu nakts bumbvedēju aviācijas pulks, ko
komandēja K. Kiršs. Bumbvedēji Po-2 līdz kara beigām bija iznīcinā-
juši 58 artilērijas baterijas, 834 automobiļus, 31 dzelzce|a vagonu,;
daudz citas tehnikas un pretinieka dzīvā spēka, bet hitleriešu lidlatj
kos — vairāk nekā 40 lidmašīnu.

Pēc Rīgas atbrīvošanas sāka veidoties civilās aviācijas apakšvfc
nības. 1944. gadā Latvijas Atsevišķajā aviācijas grupā bija trīs Po-2
posmi un viens Li-2 posms. Tika izbūvēti lidlauki Daugavpili, Lie-

pājā, Ventspilī un Rēzeknē.

1957. gadā gaisa satiksmes līnijās sāka kursēt komfortablās lidma-

šīnas 11-14 ar 44 pasažieru vietām. Un kopš 1952. gada aviācija j
sāka palīdzēt republikas lauksaimniecībai — izkaisīt minerālmēslus1
un apstrādāt sējumus ar augu aizsardzības līdzekļiem. Tagad republikā ļ
vairs nav tāda rajona vai apdzīvotas vietas, uz kuru nebūtu devušies ]
sanitārās aviācijas lidotāji. 1960. gadā Latvijas aviatori sāka eksplua- i
tēt turbopropelleru lidmašīnu 11-18, bet pēc tam apguva An-24 un j
TU-134A... 1966. gadā tika nodibināta Latvijas civilās aviācijas pār-1
valde, ko vēlāk pārveidoja par Republikānisko civilās aviācijas ražo-1
šanas pārvaldi. Tajā pašā gadā par sekmīgu tautas saimniecības i

plānu izpildi Latvijas aviatori saņēma valdības apbalvojumu — Darba ;
Sarkanā Karoga ordeni...

Tādas ir mūsdienas. Taču sasniegtais liek atskatīties pagātnē un

atcerēties mūsu aviācijas pionierus.

Skat. att. 229. Ipp.

Nikolajs Vladimirovs,

Donāts Osokins

MŪSU ZINĀTNES UN TEHNIKAS

VĒSTURES PŪRS

Jau kopš 1968. gada ik pa 2—3 gadiem mūsu Zinātņu akadēmija

laiž klajā tematisku rakstu krājumu «Iz istorii jestestvoznanija i
tehniķi Pribaltiki» («No Baltijas dabaszinātņu un tehnikas vēstures»).
Šī izdevuma seši līdz šim iznākušie sējumi ir raduši tālu rezonansi:-
krājumu recenzē daudzi mūsu zemes un ārvalstu zinātniskie žurnāli,

atreferē informatīvie izdevumi.

Gandrīz katrs sējums ir tematiski viengabalains. Tā, 2. sējums

ir veltīts zinātnisko ideju ģeogrāfiskās transformācijas problēmām,
4. — pasaules zinātnes klasiķu saitēm ar Baltiju, 5. — Pēterburgas

Zinātņu akadēmijas 250. un Jelgavas Pētera akadēmijas 200. gada*
dienai, bet pēdējā, 6. sējumā — apcerēta zinātniskās inteliģences veM

došanās un citas problēmas.

Sagatavošanā ir 7. sējums, kam jānāk klajā 1983. gadā. Jau

krājas raksti par zinātnieka personības veidošanos un pētnieciska
darba intensifikāciju vēsturiskā skatījumā, autori gatavo informāciju

par ievērojamākajiem notikumiem zinātniskajā dzīvē. Lai zinātnes

vēstures spilgtās lappuses tautā vēl vairāk nostiprinās.

224
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<LAPAS DZELTENĀS UN TUMSI SĀRTAS . . .»

Dzīva lapa un «mirstoša» lapa (2 stundas pēc nogriešanas).
Tās fotografējis Maskavas fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts
Viktors Adamenko ar elektroniem augstfrekvences plazmā (ar Kirliānu
efektu).

dzīves spogulis - gliemežnīcas, zvīņas, ragi

Zvīņas gadskārtas.
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BALTIJAS DEVONA ZIVIS

Asterolepis ornata atlieku zīmējumi un rekonstrukcija no Pan-
dera monogrāfijas «Über Placodermen des devonischen Systems»,
1857. g.: I—4 — Coccosteus Agassiz atliekas; 5—9 Asterolepis
Eichwald atliekas; 10—11

— Asterolepis Eichwald — K. Pandera
rekonstrukcija.

MŪSU TAKAS MĒTRAS KRASTOS

Tērbatas Zviedru

universitātes ēka.

17. gadsimta at-

tēls no Zviedrijas

Karaliskā arhīva

Stokholmā.



OTRU TĀDU PASAULE NEATRADĪSIM

P. Stradiņš kopa ar Medicīnas vēstures muzeja pirmo direk-

toru 0. Krūmiņu iekārto ekspozīciju. 1957. g.

pagātnes avotos rakstīts

Viduslaiku aptieka. P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ekspozīcija.

22715*



228

«RUSSO-BALT» BIJA SAKUMS

1912. gadā ražotais automobilis «Russo-Balt» pie Krievu-Baltijas va-

gonu fabrikas ceha ēkas Valmieras ielā Rīgā.

LAI RIPOTU UZ PRIEKŠPILSĒTĀM

Zirgu vilkmes tramvajs tagadējas Ļeņina ielas un Padomju bulvāra

krustojumā. 19. gs. beigas.
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DEBESIS - NO HIPODROMA

A. Kudaševa pirmais lidojums ar Rīgā Krievu-Baltijas vagonu fab-
rikā būvēto lidmašīnu «Ķudašev-4» 1911. gada 2. aprīlī Rīgā.

Lidotāja Viktora Dibovska monoplāns ar motoru «Kaleps». Uzbūvēts

1913. gadā Rīgā transmisiju fabrikā «Motors».

Vieglais iznīcinātājs VEF-I-16. Uzbūvēts 1939. gadā fabrikā VEF.
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NO PIRMĀ «HALLO!»

Galda telefons, no kura

centrāli izsauca, nospiežot
spiedpogas. Ap 1905. g.

Grezns galda telefons, no

kura centrāli izsauca ar

induktoru. 1912. g.

Automātiskās
telefona

centrāles galda
aparāts.
1920. g.
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Sienas telefons, kuram apakšēja
daļā atrodas mikrofona baroša-

nas elementi. 1902. g.

Viens no pirmajiem telefona

aparātiem, kuram vēl nebija
centrāles izsaukšanas ierīces.

Centrāli vajadzēja izsaukt ar

svilpienu mikrofonā. Ap 1880. g.

Galda telefona aparāts ar

atsevišķi novietotu mikro-

fonu un telefonu. Ap 1890. g.
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Mūsdienu telefons bez

ciparripas ar tastatūru.

Moderns mūsdienu tele-

fons ar tastatūru, bez

mikrotelefona auklas.

Mūsdienu telefons «Ret-

ro» (VEF ražojums).
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BROCES «MONVMENTE»

Turaidas Gūtmaņa ala. 1794. g.

Vangažu baznīca un kroga stadula 1801. gada svētdienā.
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1

Sesavas zemnieka ap-
ģērbs ap 18. gadsimta
80. gadiem.

2

Rīgas 3 mārciņas smagās
zelta atslēgas, kuras 1710.

gada 12. jūlijā pasniegtas
ģenerālmaršalam grāfam
B. Šeremetjevam.

3

Āgenskalna muižas rent-

nieka latvieša Gustava

Bāda (1724—1788) kapa
zīme Āgenskalna kapos
Rīgā ar uzrakstu «Trū-

cīgs un godīgs».
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Kāda kroga stadula. Ap 1795. g.

Limbažu zemnieku pirts. 1797. g.
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Valmiera no ziemeļu puses. 1799. g.

Veca Jelgavas pils. Skats no pilsētas puses 18. gs. sāk.

Pēc talkas Ropažos 1794. gada — ar alu, degvīnu un dūku

spēli.
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1812. GADA ATSPULGI

Aleksandra vārti 19. gs. beigās.

ATVADU VĀRDI SIGURDAM ZIEMELIM

(1927. g. 20. decembrī Dobelē—l9Bl. g. 13. maijā Rīgā)

Ābeļziedu laikā uz Raiņa kapiem vadījām Sigurdu Ziemeli,
vēsturnieku, kultūras darbinieku, enciklopēdistu. Mūsu tautas kultūras
un revolucionāro tradīciju apzinātājs, pirmās latviešu padomju uni-

versālās enciklopēdijas veidotājs, sabiedriskais darbinieks aizgājis no

sava darba lauka pašos spēka gados, vēl daudz vērtīga nepaguvis
padarīt — tas sāp visvairāk.

Profesors Sigurds Ziemelis dzimis Dobelē skolotāja ģimenē, un

ari pats te, savā dzimtajā pilsētā, uzsācis darba gaitas kā skolotājs,
vēlāk bijis skolas direktors, tautas izglītības nodaļas vadītājs, vien-
laikus studējis vēsturi Latvijas Valsts universitātē un absolvējis to

'953. gadā. 1951. gadā iestājies PSKP rindās. No 1953. līdz 1978.
gadam strādājis LKP CX Partijas vēstures institūtā, piedalījies «LKP

vēstures apcerējumu», «Latvijas revolucionāro cīnītāju piemiņas grā-
matas», Pētera Stučkas rakstu veidošanā. Mūža pēdējā posmā, kopš
1978. gada, vadījis Galveno enciklopēdiju redakciju, bijis Latvijas
Padomju enciklopēdijas atbildīgais redaktors.

Sigurds Ziemelis bija īsts vēsturnieks, kurš lieliski pārzināja arhī-

vus un savus sacerējumus stingri balstīja uz faktiem un dokumen-
tiem. Ši punktualitāte izraisīja pret viņu cieņu pat idejisko pretinieku
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vidū — 1979. gadā S. Ziemelis
ar-

gumentēti izklāstīja savu viedokli

Herdera institūta rīkotajā simpozijā
Mārburgā (VFR) un īsi pirms nā-

ves bija aicināts referēt Stokhol-

mas universitātē par vēstures zi-

nātnes attīstību Padomju Latvijā.
Viņš atstājis kādus 300 rakstus

un vairākas grāmatas, no kurām

īpaši minama «Ļeņinisma uzvara

Latvijas strādnieku kustībā triju
Krievijas revolūciju laikā, 1905-

-1917» (R., 1977, S. Ziemeļa doktora

disertācijas pamats), «Jānis Bēr-

ziņš-Ziemelis. Dzīves un darba ap-
skats» (R., 1971), «Latvijas taut-

skolotāji Krievijas pirmajā revolū-

cijā (1905.—1907. g.)» (R., 1956).
S. Ziemeļa rakstos bieži jut novad-

pētniecisko elementu, te apskatītas
un konkretizētas notikumu vietas,
personu darbības vietas, nereti at-

klāti negaidīti aspekti. Ne velti

viņš regulāri recenzēja šī kalendāra vēsturisko daļu, rakstīja tam

un aktīvi līdzdarbojās Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības
biedrības Centrālajā padomē, būdams tās Prezidija loceklis.

Cik daudz, manuprāt, izsaka negaidītā piezīme, ka pazīstamā re-

volucionāra un partijas darbinieka Jāņa Bērziņa-Ziemeļa vectēvs bijis

Teņa prototips Kaudzīšu «Mērnieku laikos». Bērziņš-Ziemelis kā Gai-

tinu Kaspara māsasdēls — tas dod vielu pārdomām par paaudžu un

notikumu saistību un pēctecību... Šī dzi|ā cieņa pret faktu izvirzīja

Sigurdu Ziemeli arī topošās Enciklopēdijas priekšgalā. Viņš to

uzlūkoja ne par formālu lietu, par uzziņas avotu, bet arī par

līdzekli ienest jaunus faktus, jaunas personas un jēdzienus mūsu tau-

tas garīgajā pasaulē. Pārmērīgais darbs, īpaši grūti nokārtojamie
Enciklopēdijas tapšanas priekšdarbi, iedragāja Sigurda Ziemeļa vese-

lību, saasināja slimību, pret kuru modernā zinātne vēl nav atradusi

līdzekļus. Nu bezgala žēl, ka jaunās Enciklopēdijas redaktors nere-

dzēs savu gara bērnu, ka tā nekļūs par viņa mūža darbu.

Tie, kam bijusi laime strādāt ar Sigurdu Ziemeli gan Enciklopē-

dijā, gan dažādos sabiedriskos pasākumos (kopš 1980. gada viņš

vadīja zinātnes sekciju Latvijas komitejā kultūras sakariem ar tau-

tiešiem ārzemēs), atceras zinošu, patiesu, iejūtīgu, principiālu cilvēku,

ierosmēm bagātu un uzklausīt gatavu ikvienu darba biedru.

Jānis Stradiņš

Un tad no Dobeles pienāca nākamā skumjā vēsts — 1981. gada
16. oktobrī no mums šķīries arī Sigurda Ziemeļa tēvs, dziļi mīlētais

skolotājs un novadpētnieks J Voldemārs Ziemelis |.

Atvadvārdi 322. lpP-
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ŠOGAD ATCERAMIES

Vēsturniekam un sociologam
Tālivaldim Vilciņam 11. janvārī — 60

AR PRĀTU UN LAKSTĪGALAS DZIESMU

Par jubilāru — LME, 3. sēj., 693. Ipp.

Viņš ir viengabalains cilvēks, taču viņa zinātniskās in-

tereses visai noteikti aptver trīs lokus — latviešu tautas

revolucionāro pagātni, mūsdienu sabiedrības attīstības pē-
tīšanu ar socioloģiskām metodēm un padomju zinātnes

vēsturi.

No vienas puses, viņa uzmanība krietni ilgi bijusi pie-
vērsta tādiem jautājumiem kā 1905. gada bruņotā sacel-

šanās Tukumā, 1919.—1920. gada sarkano partizānu kus-

tība Kurzemē, kā arī jaunatklājumiem Lielā Tēvijas kara

vēsturē, piedaloties Padomju Savienības Varoņa akadē-

miķa V. Samsona vadītajās zinātniskajās ekspedīcijās.
Taču laiku pa laikam viņā atkal modās skolotājs un

viņš saskatīja aktuālu nepieciešamību noskaidrot profe-

siju prestiža un izvēles motīvus vispārizglītojošo vidus-

skolu absolventu vidū. Un monogrāfijā «Profesiju prestižs
un profesiju izvēle mūsdienās» (1968) tika analizēti ne

vien izvēles motīvi un to likumsakarības, ieceres atbilstība

realitātei, bet arī visa šī kompleksa saistība ar vēsturiska-

jiem apstākļiem. Un praktiskais mērķis bija šāds: profesio-
nālās orientācijas laukā ar zinātniski pamatotu rīcības

sistēmu atvieglot konkrētu profesiju prestiža veidošanos

atbilstoši sabiedrības attīstības vajadzībām, novērst un

atrisināt pretrunas starp izvēli un tās īstenošanu un vei-

dot jauniešu vidū tādus izvēles kompleksus, kas visspilg-
tāk atraisītu viņu profesionālo aktivitāti. Šāda rakstura

darbs, kas balstās uz vienas savienotās republikas mate-

riālu, bija pirmreizējs, un tas joprojām ne tuvu vēl nav

izsmēlis visas praktiskās izmantošanas iespējas. Turpinot
padomju sabiedrības pētniecību, vēlākajos gados ar socio-
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loģiskās zondāžas palīdzību tika noskaidrots, kā darba-

ļaudis vērtē visizplatītākās profesijas no sociālā prestiža,
materiālā izdevīguma viedokļa, un arī pārbaudīts, kādā

mērā prestiža veidošanās ir saistīta ar sociālās vides īpat-
nībām, ar atalgojumu un vai profesijas vērtējums saskan

ar sabiedrības tiešo viedokli. Savukārt socioloģiskais pētī-
jums «Zināšanu izplatīšanās sabiedrībā» ietilpa tēmā «Zi-

nātniski tehniskais progress un zināšanu izplatība sa-

biedrībā». Tas ļāva atklāt zinātnes vietu mūsdienu sa-

biedrības vērtību sistēmā, strādnieku un kolhoznieku inte-

lektuālās pasaules bagātību atkarībā no virknes objektīvu
un subjektīvu faktoru: no demogrāfiskajām pazīmēm, at-

tieksmes pret darbu, sabiedriskās aktivitātes, informētības,
līdera pozīcijām.

Ik dienu, ik mirkli izjūtot zinātnes pieaugošo nozīmī-

gumu, ir saprotama sabiedrības un pētnieku interese par
to. Tātad likumsakarīgs ir arī zinātnes attīstībai veltītās

literatūras gandrīz vai lavīnveidīgais pieaugums un ne-

pieciešamība pēc jaunas zinātnes nozares — zinātniecības

jeb zinātnes par zinātni, kurai tāpat nav spējis paiet ga-
rām T. Vilciņš.

Pētot Padomju Latvijas zinātnes vēsturi, T. Vilciņu

īpaši saista Latvijas ZA izveidošanās un darbība. Radu-

sies virkne viņa rakstu un ziņojumu konferencēs. Viņš pie-
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dalījies izdevuma HayK JIaTBHHCKOŪ CCP

1946—1970 it.» (1971) sagatavošanā un uzrakstījis tur-

pinājumu par republikas Zinātņu akadēmiju attīstīta so-

ciālisma apstākļos.
Tajā pašā laikā 1980. gada populārzinātniskās litera-

tūras konkursā tika atzīmēta viņa brošūra «Izpētes

objekts —zinātne»,kurā aplūkota padomju zinātnes vēstur-

nieku uzskatu veidošanās par zinātnes attīstības likumsa-

karībām, zinātniskās jaunrades, zinātnieku kolektīvu tap-
šanas jautājumi, ievērojot atsevišķu zinātnieku tipolo-
ģiju, vecuma grupu attiecības v. c. momentus. Balstoties

uz socioloģiskajos pētījumos iegūto materiālu par zināt-

nes atziņu izplatību sabiedrībā, autors secina, ka tā ir

atkarīga, pirmkārt, no izglītības un vispārējās kultūras.

T. Vilciņš ir viens no tiem, kuri bez lieka skaļuma sek-

mīgi apvieno pētniecības darbu ar zinātnes popularizētāja
un organizatora pienākumiem. Lekcijas, speckurss «Soci-

ālo parādību un procesu mērīšana» Latvijas Valsts uni-

versitātē, aspirantu darba vadīšana, Latvijas PSR Zi-

nātnes vēsturnieku apvienības zinātniskā sekretāra pie-
nākumi, ekspedīciju organizācija. Lietpratīgs konsultants

un redaktors — tā T. Vilciņu raksturos ikviens, kuram

nācies saskarties ar viņu šajās jomās. No 1970. gada

viņš ir regulāri iznākošā Baltijas zinātnes vēsturnieku

rakstu krājuma «H3 hctophh ecTecTBO3H3HHH h TexHHKH

npHČajīTHKH» redkolēģijas loceklis.

Ja būtu jāizsver, kādas īpašības ir raksturīgas T. Vilci-

ņam kā zinātniekam, tad laikam kā pašas acīs krītošākās

katrs nosauktu racionālismu, prasmi saskatīt un uztvert

zinātnē jauno un pamatīgumu, ar kādu tiek veikts viss

iecerētais. Ne velti Latvijas PSR ZA Vēstures institūta

padomju sabiedrības vēstures nodaļas vadītājs V. Sav-

čenko, vērtējot zinātnisko līdzstrādnieku veikumu un turp-
mākos plānus, ikreiz uzteic T. Vilciņu kā racionālas do-

māšanas paraugu. Atsaucība pret jauno, perspektīvo ir

katra zinātnes darbinieka pienākums. Un bez pamatīga
darba nebūtu panākumu. Bet racionālisms?

Reiz kolēģi ar prieku klausījās lakstīgalas dziesmu,
kuru Daugavas malā bija ierakstījis magnetofona lentē

Tālivaldis Vilciņš... Tāpēc vēlēsim — lai gadu gaitā
krātā pieredze gūst jaunu radošu piepildījumu, atstājot
vietu arī lakstīgalas dziesmai...

Ilga Tālberga
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Revolucionāram

Kārlim Jansonam 12. janvārī — 100

KĀ ZVAIGZNES MIRDZ UN NENORIET

Par jubilāru — LME, 1. sēj., 680. Ipp.

Daudzus gadus esmu pētījis šā izcilā cilvēka biogrā-

fiju. Un iztēlē redzu plecīgu latviešu puisi — savā ne-

garajā mūžā viņš nepaspēja novecot ne fiziski, ne garīgi,

kuru, šķiet, sūtījis pats liktenis katram, kam nepieciešams
biedra plecs grūtā brīdī. Viņu nebaidīja attālumi. Viņš

pārstaigāja Krievijas un Vācijas, ASV un Kanādas, Ja-

pānas un Ķīnas plašumus ...

...Jaunība sākās agri. Baskājaini pusaudži atstāja Lat-

vijas viensētas un līga darbā pie mašīnām, par racējiem
un krāvējiem. Kārlis Jansons uzdrošinājās doties jūrā:
bija kuģa puika, matrozis. Devās okeānā ar burinieku. Pa

ziemām Liepājas jūrskolā apguva kuģu vadīšanas sarež-

ģītās gudrības. Septiņi neizsakāmi grūti gadi... Un tomēr

pietika enerģijas un neatlaidības. Divdesmit divu gadu
vecumā viņš nolika Krievijas flotes tālbraucēja kapteiņa
eksāmenus! Ļoti jauns bija šis diplomētais jūrnieks. Un

vai viņš pratīs likt lietā savas spējas? Vai nekļūs augst-
prātīgs? — it kā vaicāja laiks.

Atbilde radās negaidīti. Reiz, atgriezies no reisa,

K. Jansons pameta kuģi — «dezertēja», kā pēc tam bija
teikts oficiālā varas iestāžu dokumentā, ar kuru viņam

anulēja tik grūti iegūto diplomu. Kas par negalu! K. Jan-

sona biogrāfijā ieaudās noslēpumaini raksti, par kuriem

ne visi un ne visu zināja. Revolucionārā aģitācija jūrnieku
vidū (1900. gadā viņu notvēra policija, apsūdzot «dieva

un cara zaimošanā», tomēr pierādījumi izrādījās nepietie-
kami un pēc cietuma kamerā pavadītā pusgada viņu at-

brīvoja); revolucionārās literatūras transportēšana...
1904. gadā K. Jansons iestājās LSD rindās, proletariā-

tam uzticīgās brālības partijā, kas tūlīt pievienojās
KSDSP boļševistiskajam spārnam. Partijai bija vajadzīgi
tālbraucēji kapteiņi tautas dusmu un revolucionārās cīnās

jūrā, kas arvien spēcīgāk pārbangoja veco Krieviju, ka

arī Latviju ar tās muižnieciski kapitālistisko kārtību.

1905.—1907. gada revolūcija viņu aicināja mežabrāļu

pulkā, kas vācu baroniem un cara soda ekspedīcijām Lat-
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vijā bija draudīgs spēks. Šie

pašaizliedzīgie, revolūcijai
uzticīgie puiši spridzināja
policijas iecirkņus, grāva
soda ekspedīcijas un baronu

«pašaizsardzības» atbalsta

punktus, atbrīvoja uz nāvi

notiesātos biedrus, sodīja pro-

vokatorus un spiegotājus.
1906. gada februārī grupa

latviešu un krievu kaujinieku
dienas laikā Helsingforsas
centrā ekspropriēja Krievijas
cara banku. leradies noti-

kuma vietā, ģenerālguberna-
tors N. Gerhards tikai noplā-
tīja rokas: «Tā ir grandioza
bankas aplaupīšana!» Šajā
operācijā piedalījās arī Kār-

lis Jansons.

No Somijas K. Jansonam izdevās emigrēt, aizvedot līdz

daļu no 150 tūkst, rubļu, kas bankā bija iegūti revolū-

cijas vajadzībām. Pēc tam viņš kļuva par vienu no partijas
«aģentiem» Vācijā. Un atkal — cīņa, riskantas operāci-
jas, nemitīga likteņa izaicināšana.

Grūtā divcīņā ar carisma aģentūru Eiropā, ar muitas

apsardzi, ar žandarmēriju un policiju uz robežas parti-
jas «aģenti» slepeni ieveda Krievijā ieročus, kas bija tik

nepieciešami revolūcijai. Pārdrošie, pārgalvīgie un neno-

tveramie puiši!
... Tajos gados K. Jansons darbojās ar

segvārdu Kapteinis (ar tādu vārdu viņš 1907. gadā pieda-
lījās arī KSDSP V un LSD II kongresā Londonā). Tikai

pēc sešiem gadu desmitiem noskaidrojās, ka viņš saucies

arī par Rozentālu un Avenidu, Erdmani un Tifentālu,
Kleeru un Šteinu. Un tie vēl nav visi segvārdi.

Revolūcijas atplūdu laikā viņš strādāja uz vācu, angļu
un citiem kuģiem, kas devās uz Ziemeļameriku un Dienvid-

ameriku un piestāja Eiropas ostās. Krievijas flotes kap-
teinis strādāja par vienkāršu matrozi (protams, ar dažā-
diem

personas dokumentiem). Taču viņš par to nedo-

māja, jo mīlēja jūru, un viņam šķita, ka tagad viņš pie
tās ir atgriezies pavisam. Tomēr miera nebija: nenorima

sirdsapziņas trauksmes zvans, cīņā aicināja to balsis, kuri
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bija krituši cīņu ceļā. Starp tiem bija arī K. Jansona

draugi — J. Dubelšteins (Jēpis), F. Grīniņš (Burlaks),
J. Coke (Drošais) v. c. Tajā pašā laikā viņam, kas vēl

nebija aizsniedzis trīsdesmit mūža gadus, liktenis bija
lēmis tikai pusi dzīves. Un viņš, it kā to nojauzdams, stei-

dzās. Steidzās darīt visgrūtāko. Kas to paveiks, ja ne dzī-

vie! Vēl visa pasaule tolaik bija kapitāla varā un nāka-

mības pamatos tika guldīti tikai pirmie ķieģeļi .. .

Apmēram 15 gadus K. Jansonam (Džonsonam, Skotam,

Carlijam) nācās izbaudīt visas emigrācijas nedienas Ame-

rikā. Ēst amerikāņu vīzē ekspluatēta strādnieka sūro

maizi. Bruģēt ielas, strādāt darbnīcā, par centiem izšķiest
savus spēkus kuģu būvētavā un tērauda korporācijas rūp-
nīcās. Bet pretestības gars viņā brieda. Turklāt viņu bez-

galīgi iedvesmoja Krievijas Oktobris.

Viņš bija Amerikas sociālistiskās partijas biedrs, bet

ar 1919. gadu, kad ASV strādnieki, pulcējušies kongresā
Čikāgā, nodibināja Komunistisko partiju, amerikāņu ko-

munistu rindās aizvadīja pašu grūtāko — partijas tapša-
nas laiku. Un šī partija kļuva par viņa partiju. Reakcija
K. Jansonu ieslodzīja Bostonas cietumā. Taču solidārie

amerikāņu strādnieki panāca viņa atbrīvošanu, un viņš
atkal bija viņu rindās.

Kārlis Jansons kļuva par redzamu internacionālistu.

Partijas uzdevumā viņš divreiz konspiratīvi izbrauca no

Amerikas un aizkļuva līdz Sarkanajai Krievijai. Garais

ceļojums bija tik piesardzīgs un slepens, ka mēs līdz pat
šim nezinām, kādas bija šī plāna īstenošanas detaļas...

Gandrīz divus gadus K. Jansons pavadīja Kanādā plecu
pie pleca ar turienes strādniekiem. Un tur iemīlēja šo vien-

kāršo un pieticīgo cilvēku, kuram nebija augstāku inte-

rešu par proletariāta internacionālās sadraudzības intere-

sēm. «Carlijs» — tā viņu ar simpātijām sauca visā Ka-

nādā. K. Jansona biedri Amerikā bija C. Rutenbergs,
Dž. Rids, V. Fosters, T. Baks, Sens Katajama, Lielais

Bils Heivuds v. c.

1924. gada janvārī viņš no Maskavas tiem nosūtīja sa-

traukuma pilnu telegrammu: «Mūsu dižais skolotājs un

vadonis biedrs Ļeņins miris. Visa Krievija dziļās sērās.

Džonsons.» K. Jansons stāvēja pie vadoņa šķirsta, atdodot

viņam pēdējo godu. Tajās atbildīgajās un smeldzīgajās
dienās viņš kopā ar pasaules strādnieku kustības ievēro-

jamākajiem darbiniekiem parakstīja Kominternes un Prof-
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internes (Arodbiedrību internacionāles) uzsaukumu —

«Ļeņins — mūsu nemirstīgais vadonis».

X.' Jansons ir Kominternes un Profinternes kongresu

dalībnieks, viens no pirmajiem padomju diplomātiem Ja-

pānā (1925—1927). Divus gadus viņš strādā visgrūtāka-

jos konspiratīvā darba apstākļos Ķīnā (kā Džonsons,

Steins), palīdz ķīniešu strādniekiem organizēt pretošanos
Gomindana kontrrevolūcijai. Un atkal jauni draugi, jauni

ciņu biedri — Masanusuke Vatanabe, vēlākais Japānas

KP CX ģenerālsekretārs, Sun Džaodžeņs, izcilais ķīniešu
strādnieks komunists ...

Mūža nogalē K. Jansons (Steins) vēl pagūst dot iegul-
dījumu arī cīņā pret fašismu. Vēl saglabājušās liecības

par viņa tikšanos ar F. Dalemu, toreiz vadošo Vācijas
KP CX darbinieku, kas tagad dzīvo VDR. Par K. Jansona

darbību zina stāstīt arī citi.

K. Jansons atstājis samērā daudz publikāciju, kas iz-

kaisītas visas pasaules laikrakstos un žurnālos. Tomēr

to raža nav tik kupla kā viņa «prakse», kaut gan tajās
liesmo to gadu revolucionārā kaislība un dzīvais vārds.

Jo sevišķi vērtīgas ir lappuses, kas veltītas marksistiskās

teorijas ļeņiniskajam skaidrojumam.
K. Jansons dzīvoja un cīnījās Ļeņina laikmetā, piesā-

tinoties ar ļeņiniskās mācības gudrību, dziļumu un arī ar

partijas pieredzi. Un tikai šī cilvēka personiskā pieticība
neatļāva viņam teikt par sevi pašapzinīgus, bet pelnītus
vārdus. Viņš patiesi bija talantīgs ļeņiniskās skolas mā-

ceklis.

Kārlis Jansons — cilvēks ar 25 pagrīdes segvārdiem —

devās dzīvē kā kuģis bangojošā un briesmu pilnā jūrā.
Viņš skaļi neklāstīja, kā labā dzīvo. Viņš to zināja.

Izcilais filozofs Hēgelis par tādām spilgtām personībām
grāmatā «Vēstures filozofija» ir sacījis, ka «viņi gribēja
un īstenoja diženo, ne iedomāto un šķietamo, bet taisnīgo
Jn nepieciešamo». K. Jansona dzīve saplūda ar vēsturi.

Taču debesis nav iedomājamas bez zvaigznēm, tāpat kā

bez debesīm ...

Valentīns Šteinbergs
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Ģeologam un paleontologam
Fridriham Šmitam 15. janvārī — 150

PIE GADU MILJONU ŠĶĒRSGRIEZUMIEM

Dzimis Fridrihs Smits bijušajā Estlandes guberņā Kaismas muižā

(tagad — Igaunijas PSR Vendras rajons), tomēr ar savu darbību

viņš ir arī mums piederīgs
...

1849. gadā jaunais censonis iestājās Tartu universitātes krievu

valoda nodaļā. Taču mācību laikā viņš arvien vairāk sāka intere-

sēties par dabas zinībām — botāniku, ģeoloģiju. Un 1853. gada pava-
sarī F. Smits nolika botānikas kandidāta eksāmenu un sāka vākt

materiālus kandidāta disertācijai par Muhu salas floru. Sis darbs

tika publicēts 1854. gadā, un tā ir viņa pirmā publikācija.
1853. gada vasarā viņš iesāka un četrus gadus turpināja detālus

Baltijas silūra nogulumu pētījumus. Tā rezultātā 1858. gadā radās

pirmais ievērojamais F. Smita darbs ģeoloģijā. Un tajā pašā laikā

viņš turpināja vākt materiālus paleobotānikā, pamatojoties uz kuriem

1855. gada vasarā radās maģistra disertācija, kas pavēra ce]u v

direktora vietnieka posteni Tartu botāniskajā dārzā. Tur F. Smits

strādāja no 1856. gada pavasara līdz 1859. gada janvārim.
Pārliecinājies, ka pedagoģiskajai darbībai viņam nav ne spēju, ne

aicinājuma, F. Smits labprāt pieņēma Krievijas Ģeogrāfijas biedrības

priekšlikumu vadīt fiziķu grupu Amūras ekspedīcijā, kura ilga no

1859. līdz 1862. gadam un kuras galvenais uzdevums bija izpētīt
Amūras novada un Sahalīnas dabu. So misiju viņš Sibīrijā turpināja
arī 1866. un daļēji 1867. gadā, tundrā meklējot mamutu atliekas.

Taču pēc atgriešanās no ekspedīcijas pētnieks smagi saslima un

divus gadus ārstējās Vācijas dienvidos. 1870. gada rudenī viņš at-

griezās Pēterburgā, 1872. gadā tika ievēlēts par Pēterburgas ZA

locekli un 1873. gadā — par ZA Mineraloģijas muzeja direktoru, un

šajā amatā viņš sabija 27 turpmākos gadus.
Pēc Sibīrijas ekspedīcijās savākto materiālu apkopošanas F. Smits

nepārtraukti noņēmās ar Baltijas kembrija un silūra stratigrāfisto
shēmu pilnveidošanu. Sajā laikā viņš uzsāka arī sava mūža galveno
darbu — Baltijas trilobītu pētījumus, kam zinātnieks veltīja pēdējos
30 savas dzīves gadus. Un tikai 1907. gadā, neilgi pirms nāves

F. Smits pabeidza savu kapitālo monogrāfiju «Trilobīti...» 9 dalās.

Vienlaikus ar trilobītu pētījumiem, no 1882. līdz 1887. gadam,
F. Smits, pildot Ģeoloģijas komitejas uzdevumu, strādāja Krie-

vijas Eiropas daļas ģeoloģiskās kartes sastādīšanas. Turklāt viņš lielu

uzmanību pievērsa arī Baltijas kembrija, silūra un kvartāra noguu-

miem, par kuriem viņam tika publicēti vairāki darbi. Viņa_ paleonto-

loģisko pētījumu objekts šajā laikā bija <ne tikai trilobīti, bet an

ostrakodi, adatādaiņi, merostomi, kuri ir aprakstīti vairākās mono-

grāfijās, kas izdotas no 1873. līdz 1883. gadam. Daudzos darbos jnļP
apskata gan Igaunijas un Podolijas silūra ostrakodermus, gan Sioi;

rijas faunu. Un jau pašās mūža beigās viņš pievēršas vēl vienai

faunas grupai — brahiopodiem, par kuriem pagūst sagatavot ga

tikai vienu publikāciju. Taču F. Smits vairs nepagūst īstenot_ savu

nodomus par Baltijas silūra brahiopodu pētījumiem, kuri bija iecerēt

tikpat plaši kā par trilobītiem... 1908. gada 8. novembrī pēc operā-

cijas F. Smits nomirst.
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Tagad pārskatot F. Smita darbus,

tie pārsteidz ar savu daudzveidību un

nezūdošo vērtību — vienalga, vai ta

ir Baltijas sena paleozoja detaļa stra-

tigrāfiskā shēma vai fundamentālie

darbi par dažādām paleozoja faunas

grupām, vai par Baltijas kvartārģeo-

loģijas visdažādākajiem aspektiem, vai

par botāniku. Strādājot tik dažādās

ģeoloģijas zinātņu nozarēs, viņš visur

lietoja jaunas progresīvas metodes.

Viņš bija pirmais ģeologs, kas nogu-

lumu stratigrāfiskai sadalīšanai iz-

mantoja paleontoloģiskos datus par
iežos atrodamajām faunas atliekām,
turklāt — pētot nevis atsevišķas vad-

formas, bet gan sugu asociācijas. Pa-

teicoties plašajām dažādu reģionu ģeo-
loģijas zināšanām, kuras bija iegūtas,
apmeklējot Zviedriju, Vāciju, Norvē-

ģiju, Angliju un ASV, viņš pirmais
spēja salīdzinoši raksturot Baltijas un

Pēterburgas guberņas paleozoja nogulumus. Līdz ar to akadēmiķa
F. Smita darbi stratigrāfijā un paleontoloģijā nav zaudējuši aktuali-

tāti arī šodien. Uz viņa izstrādātās paleozoja stratigrāfiskās shēmas

pamata izveidota vēl mūsdienās lietojamā shēma, viņa monogrāfijas
par dažādām faunas grupām pelnīti ierindojušās paleontoloģijas
klasikas fondā.

Lilita Gailīte

Valodniekam un folkloristam

Arturam Ozolam 18. martā — 70

LATVIEŠU PADOMJU VALODNIECĪBAS DIŽOZOLS

Par jubilāru — LME, 2. sēj., 684. lpp.

«Vai tavs mūžs kam lieti der, to vis neteic ilgie gadi.»
Sos vārdus, liekas, īpaši spilgti apliecina izcilā latviešu

filologa — folklorista, valodnieka un pedagoga — Lat-

vijas PSR Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekļa filo-

loģijas zinātņu doktora profesora Artura Ozola darbi un

mūžs. Tā cilvēka mūžs, kurš, 1945. gadā ar izcilību bei-

dzis Latvijas Valsts universitāti, kļuva par filologu šā

vārda visplašākajā un labākajā nozīmē
...

Laiks, kad Arturs Ozols sāka savu diplomēta filologa
darbību, gan strādādams par docētāju Rīgas Skolotāju
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institūtā, gan mācīdamies

Latvijas Valsts universitātes

aspirantūrā, bija laiks, kad

visās zinātņu nozarēs tika

meklēts ceļš uz jaunu, mark-

sistisku metodoloģiju, tika

meklēti padomju zinātnes

principi. Ar aizrautību šajos

meklējumos iesaistījās ari

Arturs Ozols. Viņš bija iegu-
vis filologa diplomu, jau bū-

dams ar visai bagātu peda-

goga un valodnieka pie-
redzi — bija strādājis par

skolotāju, 1934. gadā uzrak-

stījis latviešu valodas mācību

grāmatu (diemžēl tā netika

iespiesta, un arhīvā saglabā-
jušās tikai korektūras lok-

snes), 1941. gadā izstrādājis ābeci pieaugušajiem,
strādājis Latviešu valodas krātuvē un laikraksta

«Padomju Jaunatne» redakcijā. Teorētiskās zināšanas un

bagātā pieredze noderēja, izveidojot vairākus zinātniskus

kursus Rīgas Skolotāju (vēlāk — Valsts pedagoģiskā)
institūta studentiem gan latviešu folklorā, literatūras vēs-

turē un latviešu valodas vēsturē, gan valodas un litera-

tūras mācīšanas metodikā. Dziļāku un plašāku vērienu

viņa zinātniskā un pedagoģiskā darbība ieguva Latvijas
Valsts universitātē, kur viņš 1951. gadā, pabeidzis aspi-
rantūru un ieguvis filoloģijas zinātņu kandidāta grādu,
sāka vadīt Latviešu valodas katedru, kā arī Latvijas PSR

Zinātņu akadēmijas Folkloras institūtā, kur viņš kopš 1946.

gada strādāja par zinātnisko līdzstrādnieku, bet no 1952.

līdz 1955. gadam bija Etnogrāfijas un folkloras institūta
direktora vietnieks zinātniskajā darbā. Abas nozares

-

valodniecība un folklora — Arturam Ozolam bija vienlīdz

tuvas, un abas tās, viena otru papildinot, kļuva par
zi-

nātnieka galveno darba lauku. Abās šais nozarēs viņš ne

vien devis plašus un nopietnus pētījumus, bet arī izvir-

zījis daudzas problēmas un izaudzinājis pētnieku paaudzi,
kas šīs problēmas varētu risināt. Izcilais zinātnieks bija

ne tikai erudīts pētnieks, bet arī lielisks organiztors un

audzinātājs. Būdams Latviešu valodas katedras vadītājs
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un Folkloras institūta zinātniskā darba vadītājs, viņš

prata izraisīt studentu un kolēģu interesi par visaktuālā-

kajiem un nozīmīgākajiem jautājumiem, ievirzīt viņus šo

jautājumu pētīšanā un problemātikā. Uzticēšanās iesā-

cēju spējām ļoti palīdzēja pārvarēt darba grūtības, rā-

dija vēlēšanos paveikt darbu tā, lai attaisnotu šo uzti-

cību. Artura Ozola vadībā tapa kursadarbi, diplomdarbi
un disertācijas, kas palīdzēja virzīt problēmas.

Artura Ozola publicētais zinātniskais mantojums, kas

aptver sešas grāmatas, vairāk nekā pussimta valodnie-

cisku rakstu un pāri par 30 folkloras, folkloristikas un

literatūras jautājumiem veltītu rakstu, kā arī gandrīz
200 dažāda apjoma pētījumu, apcerējumu un atsauksmju,
kas, saglabājušās rokrakstā viņa arhīvā, vēl gaida pla-
šāku analīzi un daudzas tajās izteiktās atziņas — izman-

tojumu tālākajā zinātnes un pedagoģijas attīstībā. Par

zinātnieka devumu valodniecībā plašāku apskatu dod Jū-

lijs Kārkliņš grāmatā «Arturs Ozols. Raksti valodniecībā»

(R., 1967), ar viņa folklorista darbību plaši un vispusīgi
iepazīstina Vilma Greble, ievadot krājumu «Arturs Ozols.

Raksti folkloristikā» (R., 1968). Šajā rakstā lielās līnijās
gribētos atcerēties daudzpusīgā zinātnieka devumu vienā

nozarē — valodniecībā.

Kaut arī Arturs Ozols cirtis jaunus ceļus vai paplašinā-
jis un iztaisnojis agrāk iemītos daudzās valodniecības no-

zarēs, pirmām kārtām viņš mūsu valodniecības vēsturē

ieiet kā latviešu literārās valodas vēstures izpētes aizsā-

cp/s un šīs latviešu valodniecības nozares nodibinātājs un

izveidotājs. Šai problēmai A. Ozols pievēršas 50. gadu
sākumā, kad, izstrādājot jaunu mācību plānu, latviešu
valodas vēstures kursu viņš sadala divos patstāvīgos kur-

sos — latviešu valodas vēsturiskajā gramatikā un latviešu

literārās valodas vēsturē. Arī šo rindu autorei bija laime

?ūt to studentu grupā, kam docents Ozols 1952. gadā
pirmo reizi sāka lasīt jauno lekciju kursu — «Latviešu

literārās valodas vēsture». Jaunā disciplīna ietvēra mil-

zum daudz problēmu, kuru izpēte pavisam nesen bija aiz-

sākusies arī cittautu valodniecībā; pašas literārās valodas

vēsturiska kategorija ir relatīvi jaunas, un jauna un

nepilnīga bija arī to pētīšanas metodika un metodoloģija,
problemātika. Arturs Ozols izstrādāja šīs

valodniecības nozares programmu un problemātiku, deva

savus atzinumus galvenajos jautājumos.
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Literārās valodas attīstību A. Ozols cieši saista ar sa-

biedrības, ar tautas vēsturi. Salīdzinājumā ar daudzām

citām literārajām valodām latviešu literārās valodas at-

tīstības ce]š ir sarežģītāks, jo pirmo latviešu valodā

iespiesto rakstu autori ir cittautieši — vācu mācītāji, kuru
latviešu valodas zināšanas ir bijušas visai nepilnīgas,
tātad rakstos dotais valodas atspoguļojums arī ir nepil-

nīgs, pat aplams. Tāpēc asi izvirzās latviešu literārās
valodas specifikas, cilmes, avotu un periodizācijas problē-
mas. Parasti literāro valodu sākotni saista ar rakstu va-

lodu, bet vai tā ir arī latviešu valodā? A. Ozols atzīst, ka

feodālisma laika latviešu literārā valoda atrodama latviešu

folklorā, bet latviešu rakstu valoda par literāru kļūst tikai

kapitālisma apstākļos. Cittautiešu veidotos latviešu rakstu

pieminekļus (līdz 19. gs. vidum) A. Ozols uzskata par

latviešu literārās valodas priekšvēsturi. Viņa plašais pētī-
jums «Veclatviešu rakstu valoda» (R., 1965) dod vispu-

sīgu ieskatu šajā rakstu valodas attīstības posmā.

Literārā valoda ir izkopta un valodas meistaru apstrā-
dāta, un par pašu labāko izkoptas pirmsnacionālās valodas

paraugu A. Ozols atzīst folkloras, īpaši tautasdziesmu,

valodu. Viņa doktora disertācijā un monogrāfijā «Latviešu

tautasdziesmu valoda» (R., 1961), kurā aplūkota tautas-

dziesmu nozīme latviešu literārās valodas attīstībā un

sniegta arī dziļa un daudzpusīga tautasdziesmu valodas

analīze, dots ieskats tautasdziesmu leksikā un morfolo-

ģijas īpatnībās, bet visnozīmīgākās šajā pētījumā ir viņa

atziņas tautasdziesmu sintaksē un stilistikā. Svarīga ir

A. Ozola doma, ka valoda kā folkloras un literatūras

forma aplūkojama ne tikai no valodniecības viedokļa, bet

arī no vārdiskās daiļrades stilistikas viedokļa. Ar šo un

citiem saviem pētījumiem A. Ozols kļuva par vienu no

latviešu padomju sintakses un stilistikas pamatlicējiem.
Viņš izveidoja savu novatorisku sintakses teoriju un, bū-

dams daudzu kursadarbu, diplomdarbu un disertāciju va-

dītājs vai konsultants, rosināja arī citus pievērsties maz-

skartajai latviešu sintaksei. A. Ozola izstrādātā sintakses

teorija balstījās uz struktūras analīzi, bet īpaši uzsvēra

arī valodas parādību komunikatīvo un stilistisko funkciju;

viņš radījis mūsu sintaksē veselu virkni jaunu jēdzienu
un terminu, kā dominante, kondominācija, konjektivie un

disjektīvie divkāršo jumi, blīvējumi, kondukcija v. c, P»'

nīgojis sintaktisko sakaru un attieksmju sistēmu.
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Viena no literāro valodu būtiskākajām iezīmēm ir to nor-

matīvais raksturs. Ir svarīgi noskaidrot literārās valodas

kā apzināti normētas valodas formas attieksmes ar tau-

tas valodas nenormētajām formām, izprast normalizāci-

jas pamatprincipus. Tāpēc A. Ozols viens no pirmajiem
latviešu padomju valodniecībā pievēršas mūsdienu latviešu

literārās valodas normalizācijai un tās teorētiskajiem jau-
tājumiem. Šeit viņš uzsver vēsturisku un dialektisku pie-
eju: «..arī valodas izkopšana nestāv ārpus dialektiskā

procesa. Viss zinātniski pamatotais jaunais jāatzīst par

progresīvu, turpretim vecu, aprastu, tradicionālu, bet zi-

nātniski nepamatojamu formu sargāšana par reakcionāru

parādību.» īpaši nozīmīgas un novatoriskas ir A. Ozola

atziņas par svešvārdu pareizrunas un pareizrakstības prin-

cipiem. A. Ozols saista normalizācijas problēmu ar tādiem

jautājumiem kā masveidīgums un tipiskums, valodas at-

iistības iekšējie likumi un literārās un neliterārās valodas

savstarpējā mijiedarbe. Valodas attīstības iekšējo likumu

visspilgtāko izpausmi zinātnieks saskata valodas svārstī-

bās, tāpēc atzīst par pieļaujamiem valodas normēšanā

paralēlismus, jo «jaunais valodā aug un attīstās, vecais

valodā zūd un atmirst ne strauju, revolucionāru pārmaiņu,
bet lēnu, evolucionāru pārmaiņu ceļā».
Ļauna slimība pārtrauca Artura Ozola aktīvo, radošo

mūžu 52 gadu vecumā, kad viņš bija pilns ieceru, taču

viņš paguva izdarīt tik daudz, ka viņa vārds, viņa zināt-

niskās atziņas, idejām un rosinājumiem pārbagātais pro-
blēmu izvirzījums paliks neizdzēšams latviešu valodnie-

cības un folkloristikas vēsturē un būs stingrs pamats šo

zinātnes nozaru tālākai attīstībai.

Aina Blinkena

Revolucionāram

Eduardam Mednem 25. martā — 100

VIENS NO CELMLAUŽIEM

Par jubilāru — LME, 2. sēj., 532. Ipp.

«Sveiciens Rīgas revolucionārā pulka varoņiem! Lai

v'ņu panākumi noder par uzmudinājumu un paraugu so-

£iāldemokrātiskajiem strādniekiem visā Krievijā. Lai dzīvo
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tautas revolucionārās

armijas celmlauži!)

1905. gadā avīzē «Pro-

ļetarij» rakstīja V. I.Ļe-

ņins par revolucionāra

Rīgas strādnieku uzbru-

kumu Rīgas centrālcie-

tumam 1905. gadā nakti

no 19. uz 20. septembri.

«Palūkojiet, ar kādām

sekmēm pat no tīri mili-

tāra viedokļa vainago-

jies rīdzinieku pasā-
kums. lenaidniekam

krituši trīs un, jādomā,
ievainoti s—lo cilvēku.

Mūsu zaudējumi: pavi-
sam divi, droši vien

ievainoti un tāpēc kri-

tuši ienaidnieka gūstā.
Mūsu trofejas — divi no

gūsta atkaroti revolu-

cionāri vadoņi. Bet tā taču ir spīdoša uzvara! Tā ir īsta

uzvara pēc kaujas pret ienaidnieku, kas bruņots no galvas
līdz papēžiem. Tā vairs nav sazvērestība pret kaut kādu I
nīstamu personu, ne atriebības akts, ne izmisumā sperts
solis, ne vienkārša «iebiedēšana» — nē, tas ir pārdomāts
un sagatavots, pēc spēku samēriem aprēķināts revolucio-

nārās armijas pulku rīcības sākums.»
Šī uzbrukuma mērķis bija atbrīvot biedrus, kuri gaidīja

tiesu par bumbu izgatavošanu un sviešanu uz dragūniem
1905. gada 1. Maija demonstrācijas laikā. Viņiem drau-

dēja nāves sods. Un kaujinieku vienība, sākumā septiņu
cilvēku sastāvā, kuru skaitā bija arī Eduards Medne, mē-

ģināja atbrīvot arestētos biedrus. Bet tas nebija viņu spe-

ķos, jo cietumu stingri apsargāja. Vajadzēja organizēt
lielāku kaujinieku grupu. Tāpēc LSDSP CX kaujinieku
organizācijas uzdevumā J. Zakle (Mērnieks) izstrādāja

ļoti pamatīgu uzbrukuma plānu, sadalīja pienākumus. Un

naktī no 19. uz 20. septembri kaujinieki devās uzbrukumā
cietumam un atbrīvoja J. Lāci un J. Šleseru. Un viens no

aktīvākajiem uzbrukuma dalībniekiem atkal bija 23 gadus
vecais Rīgas strādnieks Eduards Medne, ko biedri pazina

1. att. E. Medne ar dzīvesbiedri.
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ar segvārdu Andžs vai Janka. Viņš bija tas, kas uzzīmēja
cietuma plānu un parūpējās par attiecīgu atslēgu izgata-
vošanu, jo pats tikai martā bija atbrīvots no šī cietuma

un labi zināja telpu izvietojumu un iekšējo kārtību.

Eduards Medne nāca no Valmieras apriņķa Dikļu pa-

gasta laukstrādnieka ģimenes. Kad Eduardam bija trīs

gadi, ģimeni piemeklēja liela nelaime — nomira tēvs.

Māte palika ar trim maziem bērniem un strādāja par kal-

poni, bet bērni vasarās ganīja lielsaimnieku ganāmpul-
kus. Kad Eduardam bij 14 gadi, Mednes ģimene pārcēlās
uz Rīgu.

Rīgā Eduards sāka strādāt rūpnīcā «Naters» par meln-

strādnieku. Pēc darba viņš apmeklēja Rīgas Amatnieku

biedrības vakarskolu. 1897. gadā viņu pieņēma par mā-

cekli rūpnīcā «Provodņiks» — vienā no lielākajiem Krie-

vijas rūpniecības kombinātiem. Tas ražoja lidmašīnu, au-

tomobiļu un velosipēdu riepas, linoleju, gumijas apavus

un audumus, rotaļlietas, vieglus pontonus, gumijas un

azbesta izolācijas plāksnes. Eduards apguva atslēdznieka

specialitāti. Strādādams «Provodņikā», viņš 1903. gadā
iestājās Sarkandaugavas rajona revolucionāro strādnieku

pulciņā «Krustneši», kurā jau bija seši biedri: Eduards

Zvirbulis, Jānis Bankovičs, Teodors Renovskis, Jānis Al-

vigs, Ludvigs Borovskis un Tenisons. Tagad tiem pievie-
nojās septītais — Eduards Medne. Bet no viņiem Oktobra

sociālistisko revolūciju piedzīvoja tikai divi — Eduards

Medne un Jānis Bankovičs.

Pirmo reizi E. Medni arestēja 1904. gadā par prokla-
māciju izplatīšanu «Provodņikā». Otro reizi — 1906. gadā,
kad viņš pildīja partijas norādījumu — savākt un nogla-
bāt ieročus. Viņu tiesāja Viļņas pagaidu kara tiesa tā

saucamajā 36 lietā un piesprieda četrus gadus katorgā.
E- Medne sodu izcieta Smoļenskas, pēc tam —

Aleksan-

drovskas centrālajā katorgas cietumā Irkutskas guberņā,
bet 1910. gadā pēc soda izciešanas viņu nometināja
Ustjudas ciemā pie Angāras.

1917. gada oktobra sākumā E. Medne tika ievēlēts par
II Viskrievijas padomju kongresa delegātu ar lēmēja
balsstiesībām. (Viņa mandāts glabājas PSRS Revolūcijas

muzejā Maskavā.) Vēlāk viņš strādāja partijas un pa-

tomju darbā Ņižņijnovgorodā, Luganskā, Odesā, Vi-

tebskā. Bet 1927. gadā padomju valdība pieņēma lēmumu

Par pāriešanu uz metrisko mēru sistēmu. Un E. Medne
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tika iecelts par Metrisko mēru un svaru tresta priekšsē-
dētāju, kam īsā laikā vajadzēja iemācīt sabiedrībai lietot

jaunās mērvienības, apgādāt ar svariem, atsvariem un

mērinstrumentiem organizācijas un iestādes, izgatavot
uzskates līdzekļus.

1939. gadā E. Medne veselības stāvokļa dēļ bija spiests
aiziet pensijā. Viņš dzīvoja savā Piemaskavas vasarnīcā

un kopa augļu dārzu. Mira Maskavā 1974. gada 3. manā.

Tika apglabāts Novodevičjes kapos.
Ludmila Veisa

Bibliotekāram un bibliogrāfam
Jānim Misiņam 25. aprīlī — 120

VISS MŪŽS KOPĀ AR GRĀMATU

Par jubilāru — LME, 2. sēj., 583 —584. Ipp.

1862. gada 25. aprīlī Tirzas «Krācēs» zemnieku ģimenē dzimis
Jānis Misiņš — latviešu zinātniskās bibliogrāfijas nodibinātājs un

plašākās latviešu grāmatu krātuves veidotājs. Kad 1925. gadā
J. Misiņš Rīgas pilsētai nodod savu bibliotēku, tajā ir vairāk nekā

28 000 sējumu. Tagad Latvijas PSR ZA Fundamentālās bibliotēkas

J. Misiņa latviešu literatūras nodaļā glabājas jau aptuveni 400 000

grāmatu.
Vispār nelieli latviešu grāmatu krājumi skolu vajadzībām jau bi-

juši 19. gadsimta sākumā. Bet tie vēl nav domāti plašākam lasītāju

lokam. Strādādams no 1847. līdz 1849. gadam Ēdolē, nelielu pub-
lisku bibliotēku tur veido Krišjānis Valdemārs. Viņa darbam diem-

žēl sekotāju nav. Tad K. Valdemāra aicinājumu dibināt bibliotēkas
lautas gara modināšanai beidzot saklausa J. Misiņš tālu Malienā.
Vēl tagad saglabājušās K. Valdemāra J. Misiņam' rakstītās vēstu-

les, kurās viņš dod padomu, mudina, drošina. «Valdības apstiprinā-
šana un atļaušana zemu bibliotēkām likumos nav nemaz noteikta, jo

pašas bibliotēkas uz zemēm pie mums Krievijā vēl pavisam sveša

lieta,» raksta K. Valdemārs 1882. gadā. Lai tikai bibliotēka darbo-

joties, gan jau atļauju izkārtošot. Kā zināms, Vidzemes gubernatora
oficiālu atļauju bibliotēkas dibināšanai J. Misiņš gan saņem tikai

1885. gada 19. septembrī, bet materiāli rāda, ka faktiski tā darboju-

sies jau agrāk.
«Diez vai būtu savos jaunekļa šaubu un meklējumu gados tik

drīz un tik droši izšķīries par savu galveno dzīves uzdevumu,» rak-

sta vēlāk J. Misiņš. Ja nebijis K. Valdemāra. Ar viņa domām paļ
grāmatas lomu sabiedrības dzīvē. Ar viņa aicinājumu —

izmantot

tautas bibliotēkas par spēcīgu kultūras sviru. J. Misiņš arī atmin

K. Valdemāra vārdus: «Jo viszemais nabaga zēniņš, ko pie mācības

vedam, var, liels izaudzis, palikt par godātu vīru un darīt lielas lie-

tas pasaulē.» Vai lielas lietas pasaulē nevar darīt arī Jānis Misiņš.
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Tiesa, viņš vēl dzimis un

audzis zem dzīvojamās rijas ap-

sūnojušā jumta. J. Misiņa tēvs

mācījies rakstīt uz bērza tāss,

jo papīrs bijis par dārgu.
J. Misiņš agri iemīļo grāmatas,
bet kur tās ņemt vienkāršā

lauku sētā? Labi, ja blakus ga-

rīgajiem rakstiem atrodas kāds

Vidzemes kalendārs vai daudz-
kārt pārlasīts laikraksta numurs.

Kādu grāmatu palasīt reizēm

iedod tēvabrālis Andrievs Mi-

siņš — kalējs un liels grāmat-
nieks. Viņam kādreiz jāizšķir
ķilda, kad grāmatas dēļ J. Mi-

siņš saplūcas ar «Krāču» ganu-

zēnu, savu draugu Jāni Piparu.
Katrs beidzot dabū pa grāma-
tai. lecienīts ir Friča Brīvzem-

nieka sarakstītais Mihaila Lo-

monosova dzīves stāsts, popu-
lāra ir Ludviga Hervāgena sa-

stādītā «Skolas maize». J. Mi-

siņam zēna gados tuvs ir arī Ernesta Dinsberģa tulkotais stāstiņš
«Valentīns Divāls». Par nabadzīga franču zemnieka dēlu, kas, patei-
coties neatlaidībai un zinību alkām, kļūst par akadēmijas profesoru.
E. Dinsberģis tulkojumam pievienojis pamācību, kurā rājas, ka lat-

viešu jaunekļu vidū maz vēl tādu, «kam sirds uz grāmatām nesas»:

«Jebšu nav jānoliedz, ka dažs labs savu krājumu kā pienākas, prātīgi
valkā, tad taču tas lielākais pulks to aiznes krogā un izdzer, un to

nemaz par veltīgu un nelietīgu naudas tērēšanu netur.»

Nav pat jāvaicā, pie kādiem jauniešiem cenšas piederēt J. Mi-

siņš. Kā viņš pats raksta: «Es nu ari gribēju kļūt par zēnu, kas

«prātīgi valkā» savu no tēva dabūtu grasi. Dažās kaimiņu mājās
jau sāka turēt avīzes. Kopā ar savāktajiem kalendāriem tā radās jau
kaut kas bibliotēkai līdzīgs. Tirzas gadatirgū nopirku par savu ka-
batas naudu ari pirmo grāmatu «Kārlis un Anniņa», toreiz ļoti po-
pulāro sentimentālo ziņģi. So grāmatiņas pirkumu tad ari uzskatu

par pirmo pamatakmeni manai grāmatu krātuvei.»
J. Misiņa rokās ar laiku nonāk ari draugu un paziņu krātās grā-

matas. Saklaušinājis kaut kur sev vajadzīgu sējumu, J. Misiņš pēc
tā brauc tālu ceļu. Nav mājas tuvākā un tālākā apkārtnē, kur kād-
itfe nebūtu iegriezies J. Misiņš. Jaunas grāmatas viņš lūdz pārvest
art tos, kuri brauc uz Rīgu. Vajadzības gadījumā viņš sarakstās ar

grāmatu autoriem. Līdz šim saglabājies katalogs cietos vākos «Rādī-
tājs par Krāces J. Misiņa grāmatu krātuvi». Tās ir pirmās 500 Mi-

siņa bibliotēkas grāmatas.
Grāmatu krāšana, labošana un izsniegšana lasītājiem aizņem

daudz laika. Un galvenais, kur ņemt līdzekļus grāmatu pirkšanai?
'892. gadā J. Misiņš pārceļas uz Lejasciemu. Augošajā miestā var

atvērt grāmatu un kancelejas piederumu veikalu, piepelnīties ar grā-
Ņatu iesiešanu. J. Misiņš tirgojas ar grāmatām arī apkārtējos gada-
tirgos. Viņu Lejasciemā atbalsta vietējais zemnieku lietu komisārs
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Jūlijs Kalējs-Kuzņecovs —

jaunlatvietis un tuvs K. Valde-

māra draugs. Veiksmīga ir ari

sadarbība ar progresīvo latviešu

grāmatu izdevēju, cēsnieku Jāni

Ozolu. Dažas grāmatas Lejas-
ciemā mēģina izdot arī J. Mi-

siņš pats. 1892. gadā, piemēram,
iznāk pirmā šaha spēles mācību

grāmata latviešu valodā, ko sa-

stādījis Sinoles skolotājs Kārlis

Tarziers, «īsa šahspēles mā-

cība». Kad 1906. gadā J. Misiņš

pārceļas uz Rīgu, viņam jau ir

kādas 5000 grāmatas.
Jau Lejasciema laikā pazīs-

tamais latviešu grafiķis Rihards

Zariņš sāk veidot grāmatzīmes
J. Misiņam. Lūk, grāmatzīme,
kas sasaucas ar kādreiz X Val-

demāra dibināto Jūras izsmelša-

nas biedrību. Devīze «Es gribu
izsmelt jūru» it kā izsaka J. Mi-

siņa dzīves mērķi «Es gribu sa-

krāt visas latviešu grāmatas».
Citā grāmatzīmē redzam jau-
nekli stāvam uz tilta, kas celts

no grāmatām. Tilts ved pār krācēm (tātad «Krāču» mājām) uz zinību

kalngaliem. Vēl kādā grāmatzīmē izmantota latviešu tautas mīkla:

«Rīgā cērt, Vidzemē skaidas lec.» Rīgā iespiestās grāmatas izplatās

Latvijas laukos.

J. Misiņa rosme neapsīkst arī Rīgā. Viņa draugs, literatūrvēstur-
nieks Teodors Zeiferts raksta: «Kad citi pēc dienas darba iet atpūtā,
Misiņš iet savā bibliotēkā; kad svētdienās citi iet uz baznīcu, Misiņš

iet uz krāmu tirgu apskatīties, vai tur nav uzklīduši atkal kāda reta

grāmata.» J. Misiņš krāj ne tikai grāmatas, viņš vāc arī latviešu
kultūras darbinieku manuskriptus, vēstules, fotoattēlus. Bieži rakst-

nieki un zinātnieki dāvā savas grāmatas J. Misiņam ar veltījuma
ierakstiem. Tās saglabājušās J. Misiņa piemiņas istabā, kas atrodas
ZA Fundamentālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā.

J. Raiņa Kopotu rakstu 1. sējumā (1925), piemēram, lasām: «Gara

gaismas glabātājam J. Misiņam, piemiņā un pateicībā Rainis.»
J. Misiņa spalvai pieder virkne rakstu latviešu literatūras un grā-

matniecības vēsturē. Daudz pūļu prasījis «Latviešu rakstniecības rādī-

tājs» divos apjomīgos sējumos (1. sēj. — 1924. g., 2. sēj. — 1937. g)-
Viņa darbu turpinātājs K. Egle raksta: «Grāmatu Misiņš vērtēja kā

sociālu parādību, kam liela nozīme sabiedriskās attīstības gaita.»
Čaklā grāmatnieka mūžs noslēdzās 1945. gada 17. janvārī. Par

viņu atkal runāsim, tuvojoties J. Misiņa dibinātās bibliotēkas simtga-

dei 1985. gadā. Kopš 1977. gada Dzejas dienām Tirzas «Krāču» pa-

galmā atrodas J. Misiņa piemiņas akmens. Nepaiesim tam vienal-

dzīgi garām!

Ojārs Zanders
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Astronomam

Jānim Ikauniekam 28. aprīlī — 70

NESKATOTIES NE PA LABI, NE PA KREISI

Par jubilāru — LME, 1. sej., 648. Ipp.

Daži gadu desmiti — vai tā ir vēsture vai jubilejas
reize?... Jānis Ikaunieks nekad ne|āva godināt sevi. Bet,

tā kā šogad mēs droši vien būtu līksmi svinējuši 25 ga-

dus kopš observatorijas celtniecības sākuma vai 15 gadus,
kopš mūsu kolektīvs oficiāli kļuvis par Radioastrofizikas

observatoriju, varbūt pie viena izdotos godināt arī šefu
...

Mūsu observatorijas veidošanās aizsākās 50. gados, kad

apstaigājām Latviju, meklēdami piemērotāku vietu. Tomēr

iecerēta tā bija jau agrāk. Jo Ikauniekam pirmāk nekā

mums pārējiem bija saprotams, ka Latvijā līdztekus LVU

observatorijai vajadzīga vēl viena speciāla astronomiska

pētniecības iestāde. Un, šīs izpratnes vadīts, viņš veidoja
mūsu kolektīvu. Tāpēc arī gājām un meklējām, bridām un

mērījām, spriedām un lēmām. Pēc tam lauzām celmus,

būvējām pirmos teleskopu paviljonus, rakām grāvjus, krā-

vām kokus un būvdetaļas.
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Un šodien Baldones Riekstu-

kalnu vairs nevar iedomāties

bez Radioastrofizikas observa-

torijas ēkām, teleskopiem, ante-

nām. Bez sporta zāles un tenisa

laukumiem. Bez bērnu pulciņa,
bez kopīgām jāņugunīm un

Jaungada balles.

Bet Saules novērojumu datu

starptautiskajos izdevumos

1959. gadā parādījās informā-

cija ar īsu šifru «Rig» — tā tiek

apzīmēti Latvijas PSR ZA Ra-

dioastrofizikas observatorijas
Saules radioviļņu plūsmas no-

vērojumu materiāli. Un maiņ-

zvaigžņu pētnieki visā pasaulē
daudzu sarkano milžu rakstur-

lielumus meklē Latvijas PSR ZA

Radioastrofizikas observatorijas zinātniskajos rakstos. Tas

viss kopā arī ir mūsu Radioastrofizikas observatorija.

Vienīgi pašlaik Radioastrofizikas observatorija ir ari

klajumiņš starp Lielo Smitu un dubultteleskopiem, kur

1969. gada aprīlī, uz mūžu guldot Jāni Ikaunieku, mēs

pēkšņi apjautām, ka tagad mums visu vajag izlemt pa-
šiem. Kaut gan pamats bija likts.

Jānim Ikauniekam observatorija bija vajadzīga vairāk
nekā personīgā dzīve, kas allaž palika pabērna lomā. Bija

vajadzīga vairāk nekā paša zinātniskie pētījumi, kas bija

pelnījuši, lai tiem veltī vairāk laika. Radioastrofizikas ob-

servatorija viņam bija vajadzīga vairālk nekāpaša veselība.

Šodien grūti izsekot, kad šī vajadzēšana iesākās. Var-

būt tad, kad Maskavas Valsts universitātes Astronomijas
institūta neklātienes aspirants J. Ikaunieks sāka lasīt mūsu

Latvijas Valsts universitātes studentiem zvaigžņu astro-

nomijas un sfēriskās astronomijas kursus, uzsāka sarkano

milžu telpiskā sadalījuma pētījumus un nenoguris dar-

bojās astronomijas popularizēšanas jomā, nolasīdams pa-

visam ap 600 publisku lekciju, uzrakstīdams piecas popu-
lāras grāmatas, neskaitāmus rakstus presē, divas zināt-

niskas monogrāfijas, 38 zinātniskas publikācijas... Bet

varbūt ari kara gados Ivanovas apgabalā, mācot bērnus

Šujas 43. skolā
...
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Tikpat labi šīs vajadzēšanas pirmsākumi gan varētu

sakņoties arī Aizputē, kur jaunais skolotājs ielika savu

sirdsdegsmi nebēdņu domāšanas un pasaules uzskata vei-

došanā, to rakstura pamatā
...

Vai vēl pirms tam — Va-

rakļānu vidusskolā, kur bārenis Jānis Ikaunieks allaž

bija tas, uz kuru pārējie varēja paļauties matemātikas

klases darbā
...

Apzināsimies: bērnībā un jaunībā bieži vien rodas šī

spēja iet cauri mežam, neskatoties ne pa labi, ne pa

kreisi, vienas lielas ieceres dēļ. Tas ir sarežģīti — un

tomēr...

Apzināsimies: tikai tāpēc, ka mums bija tāds Jānis

Ikaunieks, mums šodien ir Latvijas PSR ZA Radioastro-

fizikas observatorija.

Natālija Cimahoviča

Vēsturniekam

Teodoram Zeidam 1. augustā — 70

DIVĀM PAAUDZĒM DOTS UN TAJĀS PALIKTS

Par jubilāru — LME, 3. sēj., 731. lpp.

Latvijas Universitātes matrikulas Nr. 14 561 vēlākais

īpašnieks 1930. gada 1. jūlijā lūgumā Latvijas Universitā-

tes rektoram rakstīja: «Vēlēdamies turpināt savu izglī-
tību, laipni lūdzu uzņemt mani Latvijas Universitātes

filoloģijas un filozofijas fakultātes nodaļas studentu
skaitā.» Gatavības apliecībā bija 15 piecnieki (tajā skaitā

vēsturē, sabiedriskajās zinātnēs, filozofijas ievadā, loģikā)
un deviņi četrinieki. Teicami un labi viņš bija mācījies sep-

tiņas valodas, arī latīņu un grieķu valodu. Un ne formāli.

1930. gadā, beidzot ģimnāziju, par apcerējumu latīņu va-

lodā sakarā ar Vergīlija 1000. gadadienu «Dc vita ct

opera Vergilii» viņam tika piešķirta zelta medaļa. Tāpēc
Jelgavas Pētera klasiskās ģimnāzijas abiturients Teodors

Zeids ar pilnām tiesībām iesniedza šādu lūgumu Univer-

sitātē.

Apdāvinātība un milzīgās darbaspējas deva teicamus

rezultātus. 1940. gada 10. februārī fakultāte viņam pie-
šķīra vēstures maģistra grādu un 1940. gada 25. septembrī
Izsniedza diplomu. No toreiz populārā profesora A. Svā-



260

bes bija mantota māka inter-

pretēt vēstures faktus, no

profesora L. Arbuzova
—

prasme kritiski izmantot avo-

tus. Bet pašā jaunietī jau
kopš pirmajiem studiju ga-
diem bija modušās zinātnis-

kas intereses. Kopš 1931.

gada 1. janvāra viņš bija
subasistents LU Filoloģijas
un filozofijas fakultātē. 1932.

gadā LU sacensību darbā par

apcerējumu «Kuršu ķoniņi»
viņam tika piešķirta pirmā

prēmija. Par šo tēmu 1940.

gadā jaunais vēsturnieks rak-

stīja klauzūras darbu. Un

to ar nenozīmīgām izmaiņām
varētu publicēt arī šodien.

Bet, kad 1939. gadā iznāca «Latviešu vēsturnieku veltī-

jums profesoram Dr. hist. Robertam Viperam», kopā ar

mācību spēkiem to bija rediģējis arī students T. Zeids.

Šajā krājumā viņš publicēja arī nopietnu pētījumu

«Dzimtļaužu atsavināšana Kurzemē 17.—18. gs.», kuram

pielikumā publicēti 15 arhīvu dokumenti. Tas bija vērsts

pret baltvācu historiogrāfiju, aizstāvēja zemniekus, tautu.

Un liecināja, ka students spēja veikt pētījumus un tos

rediģēt jau mācību spēka līmenī.

Vācu fašistiskās okupācijas gadi pagāja klusi, strādājot
Vēstures krātuvē Pārdaugavas klusās Baložu ielas div-

stāvu koka namā. Taču pēc Lielā Tēvijas kara T. Zeids

ar pilnu krūti iekļāvās zinātniskajā un mācību darbā.

Bija 1946. gada rudens. LVU Vēstures fakultātes
2. kursa studentiem Veidenbauma ielas 5. namā kadā krēs-

lainā auditorijā lekcijas lasīja Latvijas PSR vēstures ka-

tedras vadītājs vecākais pasniedzējs T. Zeids, 33 gadus
vecais mācību spēks ar dzelžainu loģiku un stingrām pra-
sībām. Konkrēto, dziļi pārdomāto lekciju saturu, labo

dikciju vienmēr papildināja pieraksti uz tāfeles: visi gadi,
vēsturisko personu vārdi, vietvārdi, svešvārdi. Tas deva

iespēju labi pierakstīt lekcijas un pamatīgi apgūt zināša-

nas. Viņš vienmēr pieprasīja izlasīt plašu papildliteratūru
un vēstures pirmavotus — ar to tieši studijas atšķiroties
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no mācībām vidusskolā. «Katras piecpadsmit minūtes jāiz-
manto lietderīgi», «bez svešvalodu zināšanām nebūsi vēs-

turnieks», «darbu kombinējiet ar atpūtu» — šos un citus

pasniedzēja izteikumus dzīvē neaizmirsa daudzi viņa skol-

nieki. Tāpat kā viņa nepiespiestību sarunās, omulību, at-

klātos smieklus. Trīsdesmit septiņos mācību gados pie do-

centa T. Zeida mācījies vairāk nekā 1000 vēsturnieku —

patiesībā visa vidējā un jaunā Padomju Latvijas vēstur-

nieku saime. Četri no viņa audzēkņiem jau ir vēstures

zinātņu doktori, vairāki desmiti — zinātņu kandidāti.

Varbūt pasniedzēja darbs bija tik veiksmīgs arī tāpēc,
ka T. Zeids kopš 1946. gada vienlaikus strādāja Latvijas
PSR ZA Vēstures institūtā, pirmos 14 gadus vadot arheo-

loģijas sektoru, bet pēc tam feodālisma vēstures sektoru.
Tur tapusi viņa grāmata «Feodālisms Livonijā» (1951)
un nodaļas «Latvijas PSR vēstures» L sējumam (1953).
Šai grāmatai, kurā pirmo reizi sniegts marksistisks

pirmskapitālisma Latvijas vēstures tēlojums, T. Zeids uz-

rakstījis vairāk nekā pusi. Tas neapšaubāmi ir viņa lie-

lākais līdzšinējais darbs. Par to autoram 1953. gadā pie-
šķīra vēstures zinātņu kandidāta grādu. Visi lielākie insti-

tūta kolektīvie darbi feodālisma vēsturē, arī «Feodālā

Rīga» (1978), cieši saistās ar T. Zeida vārdu.
Un šis vārds ir labi pazīstams arī ārpus mūsu valsts ro-

bežām: no lekcijām VDR, VFR un ASV universitātēs. Tā-

pat T. Zeids veic konsultanta, redaktora, recenzenta pienā-
kumus, raksta enciklopēdijai. Šajā jomā viņš aizrautīgi
strādā jau kopš 1936. gada. Viņš bija atbildīgā redaktora

vietnieks par Latvijas PSR vēsturi «Latvijas PSR mazajā
enciklopēdijā» un ir viens no vadošajiem autoriem Latvijas
PSR vēsturē arī pašreiz topošajā «Latvijas padomju en-

ciklopēdijā.» Šis darbs T. Zeidam veicas un ir patīkams.
Vienlaikus T. Zeids ir pirmais, kas nodarbojas ar Latvi-

jas PSR vēsturisko ģeogrāfiju — pēc viņa sastādītajām
Latvijas PSR vēstures kartēm jau ilgus gadus mācās re-

publikas skolu audzēkņi. T. Zeida vadībā 1971. gadā no

Merzeburgas (VDR) atgūts 1919. gadā vācu militāristu

nolaupītais bijušais Kurzemes zemes arhīvs. Viņš bija arī

Latvijas PSR Dabas un vēstures biedrības organizācijas
komitejas priekšsēdētājs.

Un viņa zinātniski pedagoģiskā darbība 50. gados ir

divu Latvijas vēsturnieku paaudžu prātos un asinīs.

Heinrihs Strods
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Bioloģei un ķīmiķei
Magdai Štaudingerei 17. augustā — 80

NO LATVIJAS LĪDZ UNESCO TRIBĪNEI

Ir vispārzināms, cik nozīmīgu vietu mūsu republikas zinātnē ieņem
sievietes, īpaši ķīmijā un dabaszinātnēs. Ikviens, kas kaut cik inte-

resējas par republikas zinātnes un kultūras sasniegumiem, varēs no-

saukt mūsu vadošo zinātnieču L. Liepiņas, E. Gudrinieces, R. Kūkai-
nes, H. Mauriņas, V. Brambergas v. c. vārdus.

Taču tālumā no dzimtajām vietām nu jau vairāk nekā pusgad-
simtu dzīvo un strādā ievērojamā bioloģe un ķīmiķe profesore Magda
Staudingere, dzimusi Voita, latviešu tautības ārsta Oskara Voita

meita (uz viņas latvisko izcelsmi jau norādījis akadēmiķis profesors
J. Stradiņš grāmatā «Ķīmiķi, kuru vārdi jāzina»). Kopš 1928. gada
viņa bija izcilā vācu ķīmiķa, 1953. gada Nobela prēmijas laureāta

Hermaņa Staudingera dzīvesbiedre un tuvākā līdzstrādniece, un šī

abu zinātnieku sadarbība aprāvās tikai līdz ar H. Staudingera nāvi

1965. gadā.
Kopā ar savu dzīvesbiedru M. Staudingere spēra pirmos soļus

toreiz vēl jaunajā zinātnes nozarē
— makromolekulārajā ķīmijā.

Staudingeru ģimene, līdzīgi Kirī laulātajam pārim, apvienojot savas

zinātniskās intereses vienā virzienā, devusi lielu ieguldījumu dabas-

vielu ķīmijas attīstībā. 20. gados, kad H. Staudingers uzsāka pētīju-
mus pirms tam gluži svešajā dabisko polimēru pasaulē, ķīmiķu ap-
rindās vēl valdīja uzskats, ka kaučuks, gutaperča, celuloze, olbaltum-

vielas ir mazmolekulāri savienojumi, kas šķīdumos fizikālo faktoru

iedarbībā asociējas koloidālās daļiņās. M. Staudingere kopīgajā darbā

veica ļoti precīzus mikroskopiskus pētījumus par makromolekulām,

palīdzot atšifrēt gan dabisko un mākslīgo celulozes šķiedru, gan

muskuļu olbaltumvielu, protoplazmas un citu dabasvielu sarežģīto
uzbūvi un eksperimentāli apstiprinot H. Staudingera novatorisko liel-

molekulāro savienojumu uzbūves teoriju, bez kuras šodien nebūtu

iedomājama visdažādāko polimēru, laku, sintētisko un mākslīgo
šķiedru rūpnieciskā lielražošana.

Zinātniece dzimusi 1902. gadā Vidzemes guberņā netālu no Tartu.

Viņas tēvs bija pazīstams dermatologs, kas vēlāk kjuva par Rīgas

2. slimnīcas direktoru. 1919. gadā O. Voits, būdams Medicīnas fa-

kultātes mācību spēks, aktīvi iekļāvās padomju valdības dibinātās

Latvijas Augstskolas darbā.

Bet pašas Magdas Voitas izglītības gaitas sākās Pēterburgā. Taču

pirmā pasaules kara laikā viņa evakuējās uz Jeisku Krasnodaras no-

vadā, kur 1919. gadā ar zelta medaļu beidza sieviešu ģimnāzijas
7. klasi, bet 1920. gadā — pilnu ģimnāzijas kursu un tūdaļ sāka

strādāt par bērnudārza vadītāju. Tā paša gada novembrī viņa atgrie-

zās Latvijā. Un 1921. gadā devās uz Berlīnes universitāti studēt

bioloģiju, ar sevišķu aizrautību pievērsdamās botānikai. 1925. gadā
viņa ieguva doktora grādu, aizstāvot disertāciju par griezuma ietekmi

uz bioloģisko procesu norisi augu lapās. Vēl būdama studente, viņa

iesaistījās rosīgā zinātniskā darbā un piedalījās hidrobioloģiskos pē-

tījumos Helgolandē, kā arī Bodenezerā un Vidusjūra.
t

1925.—1926. gadā jaunā zinātniece atkal kļuva par studenta šo-

reiz — Freiburgas universitātē, jo savā neremdināmajā zinātkārē at-
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zina par nepieciešamu padziļināt zināšanas analītiskajā ķīmijā. 1927.
gadā viņa atgriezās Rīgā un, tā kā Latvijā neatzina ārzemju augst-
skolu diplomus, imatrikulējās Latvijas Universitātē, kur tajā pašā
gadā nokārtoja valsts eksāmenus. Viņu atstāja universitātē par asis-

tenti profesora N. Maltas botānikas laboratorijā. Taču Rīga viņu
nespēja ilgstoši saistīt: 1928. gadā M. Voita atvadījās no sava dzī-

vokļa Lazaretes ielā 5 un devās atpakaļ uz Freiburgu. Ar šo pilsētu,
kur viņa kļuva par Hermaņa Staudingera dzīvesbiedri, saistās arī

visa viņas turpmākā zinātniskā darbība, un tur viņa dzīvo vēl tagad.
Profesores M. Staudingeres zinātnisko darbu bagātajā klāstā ir

daudz ar_ H. Staudingeru kopā veikto pētījumu. Turklāt, būdama ne-

nogurdināma zinātnes popularizētāja, viņa sarakstījusi daudz plašām
interesentu aprindām domātu rakstu par makromolekulārās ķīmijas
saikni ar noslēpumaino dzīvības pasauli.

Taču līdzās intensīvam zinātniskajam darbam M. Staudingere ro-

sigi darbojas gan VFR, gan starptautiskajās akadēmiski izglītoto sie-

viešu organizācijās, gan UNESCO. Kopš 1970. gada viņa ir UNESCO
VFR komisijas dabzinātņu sekcijas priekšsēdētāja. Viņa aktīvi pie-
dalās UNESCO programmas «Cilvēks un biosfēra» izstrādāšanā un

ir ierosinājusi vairākas rezolūcijas, vērstas pret sievietes diskriminā-

ciju izglītības, zinātnes un kultūras jomā.
Sirmā zinātniece, kas jau tik ilgi atrodas svešumā, tomēr nav aiz-

mirsusi latviešu valodu. Savas vēstules uz dzimteni viņa gan raksta

vāciski, taču atbildes vēlas saņemt latviešu valodā. Viņa dzīvi inte-

resējas par zinātnes un kultūras sasniegumiem Padomju Latvijā un

novēl tās zinātniekiem aizvien jaunus radošus sasniegumus.

Valda Ozoliņa
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Revolucionārei
Henrietei Dermanei 22. augustā — 100

TIK NEZAUDĒT IKDIENĀ ZVAIGZNES

Par jubilāri — LME, 1. sēj., 378. Ipp.

Pirmās latviešu sievietes, kuras gadsimta sākumā

ieguva augstāko izglītību un ar sabiedrisko un zinātnisko

darbību kļuva pazīstamas arī citās zemēs, bija nevis man-

tīgo slāņu jaunkundzes, nevis buržuāzijas dāmas, bet

darba tautas meitas, revolucionāres, komunistes. Viņu, šo

nedaudzo, vidū jo redzamu vietu ieņēma Henriete Der-

mane. Tagad, kad attīstītā sociālisma apstākļos dzīves

ideālu priekšplānā līdzās varonībai darbā izvirzās cilvēka

ētiskā skaidrība, mēs dziļā cieņā atkal un atkal atcera-

mies savus revolūcijas veterānus, lai sekotu viņu parau-

gam, principialitātei, cilvēciskajai skaidrībai, kas izpau-
dās ik 501ī...

Kad Henriete un Vilis Dermaņi nodibināja ģimeni, viņi
vairākus gadus nereģistrēja to, jo atteicās no laulāšanās

baznīcā. Un tikai 1905. gadā, satiekoties Briselē (kur
Henriete īsu laiku strādāja «Sociāldemokrāta» redakcijā,
bet Vilis ieradās, atgriežoties no aģitācijas brauciena pa

ASV), kādā pilsētas dzimtsarakstu birojā viņi reģistrēja
savu laulību. Tas atbilda abu publiskajai antireliģiskajai
nostājai.

Kad LSD Liepājas organizācija izvēlēja Henrieti (arī
Vili Dermani) par vienu no saviem četriem delegātiem uz

LSD II kongresu (1907), visi izvēlētie izrādījās partijas
darbinieki inteliģenti, un Henriete no sava mandāta

atteicās par labu nākamajam kandidātam — strādniekam.

Tāpat Dermanes principialitāti skaidri redzam viņas

vēstulēs. Piemēram, 1921. gada 7. maijā rakstītajā vēstulē

reformistiskās Latvijas SDSP CX viņa krasi norobežojās
no šīs oportūnismā, meņševismā iestigušās partijas ar

šādiem vārdiem: «Pārsteidzoši netaktisks solis bija no

CX sekretāra (Bruno Kalniņa — /. Ķ.) puses izsludināt

mani bez manas piekrišanas par LSDS partijas priekš-
stāvi, uzdodot pie tam ASV oficiālu valdības iestādi

(Kongresa bibliotēku — /. Ķ.) kā šīs priekšstāvniecības
adresi.

Tā kā šī izsludināšana notikusi bez manas ziņas un
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pret manu gribu, es katego-
riski pieprasu, lai tā tiktu at-

saukta nākamajā «Sociālde-

mokrāta» numurā.»

Bet citā, 1921. gada 20. no-

vembrī jau no Rīgas rakstī-

tajā vēstulē savai senajai

draudzenei un cīņas biedrei

Klārai Ozolai (Karpovicai),
kura dzīvoja ASV, Henriete

tieši raksturoja savus mar-

ksistiskos uzskatus: «Jūtu, ka,

Latvijā dzīvojot, mani vecie

principi top cieti kā klints.

Ar veciem draugiem (domāti
vairāki meņševiki, arī Ansis

Buševics, Milda Salnāja
v. c. — /. Ķ.) še attiecības

k|uvušas vēsas, bet toties ra-

dušies jauni draugi ar karstāki pukstošām sirdīm.»

Šie jaunie draugi bija LKP biedri un revolucionārie

kultūras darbinieki: Roberts Pelše, Jānis Krūmiņš-Pilāts,
Linards Laicens, Leons Paegle v. c. Kopā ar Laicenu,

Paegli un vairākiem desmitiem citu, tāpat kā šī rakstiņa

autoru, Henrieti Dermani 1922. gada 4. augustā Rīgas
Arodbiedrību Centrālbiroja telpās arestēja. Gan viņu, gan

viņas agrāk apcietināto dzīvesbiedru tikai pēc vairākiem

mēnešiem apmaiņas kārtībā no Latvijas izsūtīja uz Pa-

domju Krieviju.
Maskavā Henriete Dermane pēc neilgas atpūtas atkal

iekļāvās sev tuvajā sociālistiskās kultūras celtniecības

darbā — bibliotēku nozarē. Kā sadzīvē, tā darbā viņa ne-

lokāmi ievēroja ļeņiniskās morāles principus, nekad ne-

aizmirstot 1921. gada 17. oktobrī Ļeņina sniegto norādī-

jumu politiskās izglītības darbiniekiem, ka pašlaik katra

cilvēka priekšā neatkarīgi no lomas, kāda viņam ir savā

iestādē, stāv trīs galvenie ienaidnieki: «Trīs galvenie
ienaidnieki, kas stāv viņa priekšā, ir šādi: pirmais ienaid-

nieks — komunistiskā uzpūtība, otrais — analfabētisms

un trešais — kukuļošana.»

Henrietes Dermanes darba stilu spilgti raksturo arī

vairāki PSRS zinātnisko bibliotēku darbinieki. Tā, E. Kļu-
čikova raksta: «Henriete Karlovna ar neparastu uzma-
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nību un rūpību audzināja bibliotēkā strādājošos komjau-
niešus. Centās viņus ieinteresēt par pasaules kultūras
izcilākajiem pieminekļiem, jo viņa pati bija ļoti izglītots
un augsti kulturāls cilvēks.»

Bet PSRS ZA Sabiedrisko zinātņu Fundamentālās bib-

liotēkas bijusī darbiniece P. Sergijenko viņu raksturo

šādi: «Līdz pat šai dienai man saglabājies atmiņā viņas

patiesi boļševistiska vadītāja tēls — gudra darba organi-

zētāja, ļoti prasīga. Viņas vadībā bibliotēkā iedibinājās
priekšzīmīga kārtība. Attiecībās ar darbiniekiem viņa bija
ļoti humāna, nekad neatļāvās pacelt balsi ne pret vienu,
līdzīgi izturējās pret visu kategoriju darbiniekiem. Ļoti

priecājās, kad bibliotēkā nāca strādāt jaunatne, sevišķi
silti viņa pieņēma gados jaunākus komunistus un kom-

jauniešus. Kā māte rūpējās par viņu izaugsmi, ar sirdi

un dvēseli centās modināt mīlestību pret bibliotēku darbu.»

Šis pārliecinātās komunistes sirds dāsnums un skaidrība

nezuda arī viņas visgrūtākajā dzīves posmā — 30. gadu
beigās un 40. gados. Nekad viņa nezaudēja paļāvību uz

partiju, ticēja dzīves mūžīgajam progresam, patiesībai un

taisnībai. Un 1949. gadā savai audžumeitai V. Popovičai
rakstīja:

«Gēte saka: «Gut verloren — etwas verloren,
Ehre verloren — viel verloren,
Mut verloren — ailes verloren.»

Vārdu «Mut» var tulkot: vīrišķība, gara možums,

drosme utt. Redzi, šo «Mut» nevajag zaudēt, tāpat kā ne-

vajag zaudēt dzīves poēziju. Novēlu Tev, mana mīļā,

dārgā meitenīte, nezaudēt «Mut» un dzīves poēziju, lai

kādos dzīves apstākļos Tu arī neatrastos.»

Bet Henrietes Dermanes dzīves pēdējā posma piezīmju
grāmatiņā ierakstītas M. Ļermontova vārsmas: «Ja ar

dzīve tevi pievils, Nebēdājies, nedusmo», utt. Nākamajā

lappusē ierakstīta Ļ. Tolstoja filozofiska atziņa par
cil-

vēka līdzību matemātiskam daļskaitlim. Un tālāk seko

acīmredzot pašas Henrietes Dermanes atziņa:

«Garā nenovecot,

nekļūt sīkmanim.

Lai kas arī negadītos —

vīrišķīgam būt

bēdās un grūtībās.
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īsteni tikumīgu cilvēka dabu

nomākt nespēj
nekādi apstākļi.»

Henrietes Dermanes kapavietu klāj tālo ziemeļu sniegi.
Tomēr mēs viņu — latviešu darbatautas cēlo meitu, dziļi
principiālo komunisti, ļeņinieti — mūžam paturam mīļā
piemiņā.

Jūlijs Ķipers

Mežzinātniekam

Artūram Kundziņam 24. augustā — 85

VIŅA KOKS IR ALKSNIS

Par jubilāru — LME, 2. sēj., 191.—192. lpp.

Ir mums tāds koks — alksnis, patiesībā ir divējādi
alkšņi — melnalksnis un baltalksnis. Reizēm gadās arī to

krustojums — hibrīdalksnis. Melnalksnis ir smuidrs koks

ar tumšu mizu, aug strautmalās. Baltalksnim turpretī miza

ir gaiša. Ja alksni pastāvīgi kapā un nogana, tam vieglāk
augt kā krūmam. Ja to kādus desmit divdesmit gadus
atstāj mierā, tas prot izaugt arī par koku. Bet to visādi

nīdē un moka tāpēc, ka tam nepietiek ar mežu. Tam patīk
tīrumi, un tajos viņš iezogas, iedams pa grāvjiem, ežām

un slinku arāju pēdām. Alkšņa koksni tagad pieprasa
aizvien vairāk.

Šogad Kundziņam ir 85. Tik daudz nav nevienam balt-

alksnim un ir tikai retam melnalksnim. Bet alkšņi ir Kun-

dziņa koki. Mēs uzskatām, ka Kundziņš par tiem zina visu.

Viņš ir sīki izpētījis alkšņu bioloģiju, izstrādājis to audzē-

šanas metodes, nodarbojies ar to krustošanu. Un rezultātā

paziņojis — neniciniet alkšņus! Alkšņu laiks vēl nāks, jo
tikai retai sugai ir «tik daudz iekšā». Reti kāda suga spēj

ļik īsā laikā dot tik daudz vērtīgas koksnes. Alkšņi vairo-

jas ar atvasēm, tos nenoēd aļņi (kā priedi), tos nepāraug
nezāles. Bet koksni var izmantot visur, pat parketam.

Kundziņš alkšņus pazīst. Bet mēs Kundziņu? Mežkopji,
protams, jā — visas paaudzes. Taču citi šo ļoti nepreten-
ciozo, gandrīz kautrīgo zinātnieku diez vai pazīst, jo viņš
sevi nekad nereklamē un vairās no «starmešu gaismas».
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Toreiz, kad tagadējo mež-

kopju vecāku vēl nemaz ne-

bija pasaulē vai tie vēl skrai-

dīja īsajās bikšelēs, Artūrs

Kundziņš jau sāka strādāt

par zinātnisko līdzstrādnieku

Latvijas Mežu pētīšanas sta-

cijā. Tas bija 1928. gadā.

Viņa priekšnieks bija staci-

jas vadītājs Krišs Melderis,
kura vārds mežkopjiem labi

pazīstams. Tas viņu arī ieva-

dīja zinātniskā darba meto-

dēs un tradīcijās, vēl vairāk

nostiprinot jaunajam zināt-

niekam piemītošo precizitāti
un godīgumu.

Vēl viņam daudz devis

profesors Arvīds Kalniņš, kas gan, būdams tikai dažus

gadus vecāks, jau toreiz bija viens no redzamākajiem
mežzinātniekiem. Bet pirms tam? 1897. gadā dzimušais

Matkules tautskolotāja dēls, izsmēlis dzimtajā pagastā
iegūstamās zināšanas, mācījās Ventspils ģimnāzijā, līdz

1915. gadā viņu bēgļu straume aiznes uz Cerņigovas, tad

Orlas guberņu. 1917. gadā viņš iestājas uz Maskavu eva-

kuētajā Rīgas Politehniskajā institūtā.

1919. gadā A. Kundziņš atgriežas dzimtajā pusē. Četri

gadi paiet skolotāja amatā. Tad — augstskola. Iztika un

lekciju nauda jāpelna pašam. Palīdz muzikālā apdāvinā-
tība. Studiosus silviculturae vakaros pēc darba laboratorijā

spēlē slidotavas orķestrī, laiku pa laikam nosalušos pirk-
stus pasildīdams pie ugunskura. Tā tas bija līdz jau mi-

nētajam 1928. gadam.

Sajā gadā sākās sekmīgs kāpiens zinātnes stikla kalnā.

Pētījumi par priedes un baltalkšņa atjaunošanos. Stacijas

vadītāja palīga amats. Pēc padomju varas nodibināša-

nās — stacijas vadītājs. Un tad — vācu iebrukums un —

atkal stikla kalna pakājē. Labi, ka kartīšu devas no-

pirkšanai vajadzīgās markas var nopelnīt, taksējot pri-
vātmežus. Lai mērs būtu pilns, vācieši viņu nosūta rakt

tranšejas. Un tas visādi pacietīgajam zinātniekam šķiet

par daudz. Kādā piemērotā brīdī viņš izšķiras no šī darba

patvarīgi atvadīties un, pa nomaļu taciņām ejot, pārrodas
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bērnu dienu pagastā — Matkulē, kur ari drīz sagaida at-

brīvošanu.

Atkal kalnup! Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, tad

mežkopības sektora vadītājs tikko nodibinātajā ZA Mež-

saimniecības problēmu institūtā, kura direktors ir viņa

kādreizējais diplomdarba vadītājs profesors Arvīds Kal-

niņš (nu jau akadēmiķis). Paralēli — darbs LLA Mež-

saimniecības fakultātē. Docenta nosaukuma (1947), kan-

didāta grāda iegūšana (1949). Pētījumi meža selekcijā un

jauna — Meža selekcijas sektora dibināšana, tā vadība.

Doktora grāds par pētījumiem alkšņu bioloģijā (1970).
Profesora nosaukums (1972), jauno zinātnieku audzinā-

šana.

let gadi, aug administratīvā slodze. Stikla kalnā gan ir

uzkāpts, bet tikt galā ar papīra kalniem ir grūtāk, jo tiem

piemīt īpašība augt straujāk, nekā kāpējs spēj kāpt. Ar-

vien mazāk laika paliek iemīļotajai zinātnei. Rodas iespēja
pāriet zinātniskā konsultanta amatā, un Artūrs Kundziņš

nekavējas to izmantot.

Tagad viņš ir ne tikai iecienīts konsultants, bet vada

ari Mežsaimniecības problēmu institūta Redakciju un iz-

devumu padomi un ir aktīvs zinātniskās padomes loceklis,
labāko mežzinātnes tradīciju sargs. Pašreiz viņš ir vecā-

kais no aktīvajiem mežzinātniekiem, mundrs, vienmēr iz-

palīdzīgs, labsirdīgs, bet kā allaž necieš blēdību un izlik-

šanos. Pusdienas pārtraukumā no Meža atjaunošanas la-

boratorijas apspriežu telpas bieži vien atskan klavieru

skaņas — Čaikovskis, Gliers, Rahmaņinovs. Un visiem

kjūst silti ap sirdi — tur Kundziņš no stresa pārguru-
šajiem darba biedriem pārslēdz noskaņojumu uz citu toņ-
kārtu, padarot dienas otro pusi gaišāku un ražīgāku ...

Kaut tā būtu vienmēr!

Miervaldis Bušs

Hidrobioloģei

Antonijai Kumsārei 24. augustā — 80

TRĪS VIRZIENI VIENĀ DZĪVĒ

Par jubilāri — LME, 2. sej., 191. Ipp.

Galvenais viņas dzīvē ir darbs. Čaklumu viņa mācījās

no saviem vecākiem. Neatlaidību zinātniskajā darbā —

no skolotājiem: Latvijas Universitātes Dabzinātņu un
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matemātikas fakultātes mācību spēkiem. Viņu vidū bija
profesors H. Skuja, kas bija apsekojis neskaitāmi daudz

ūdenstilpju, sākot no peļķēm un beidzot ar jūru, atklājis
daudzas zinātnei jaunas aļģu sugas un jau pirms kara

iemantojis pasaules slavu. Un profesors A. Zāmels, kas

bija paraugs, kā nesavtīgi jākalpo zinātnei — neskaitot
stundas un tikpat kā nepazīstot brīvus brīžus... Tie ir

zinātnieki, ko A. Kumsare vienmēr piemin ar dziļu cieņu.
Tomēr studiju laikā apgūtā algoloģija pirmskara ga-

dos nekļuva par viņas pamatdarbu. To cilvēku skaits, kuri
tad varēja strādāt hidrobioloģijā, bija visai mazs, jo
vakanču nebija. Tāpēc Valmieras mazbānītis aizveda
A. Kumsari — toreiz vēl Graudiņu — uz Vidzemes jūr-
malu, kur Salacgrīvā sākās viņas pedagoga gaitas. Pēc

tam tās turpinājās Rīgas J. Raiņa vidusskolā. Tādēļ vēl

tagad, pieminot sarunas kādu ievērojamu zinātnieku,

mākslinieku vai valsts darbinieku, zinātniece reizēm no-

saka: «Viņš bija mans skolnieks.»

Bet tad 1946. gadā nodibinājās Latvijas PSR Zinātņu
akadēmija un dažos institūtos izveidojās bioloģiska rak-
stura laboratorijas. Uzzinājusi par iespēju strādāt zi-

nātnisku
_

darbu
_

jaunībā iecerētajā zinātnes nozarē,
A. Kumsare atstāja labi atalgoto skolotājas darbu. Un
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nomainīja to pret vecākās laborantes vietu ar gaužām

pieticīgu algu.
Tolaik tika petita gan iekšējo ūdeņu piesārņošana un

pašattīrīšanās procesi, gan arī veikti kompleksi meklē-

jumi, lai pēc iespējas ātrāk un sekmīgāk atjaunotu un

papildinātu zivju krājumus Latvijas ezeros. Kara laikā

ūdenstilpes tika apzvejotas augu gadu, bez taupīšanas

laika, tāpēc zivju krājumi bija nepietiekami un to kvalita-

tīvais sastāvs neapmierinošs. Kopējās ekspedīcijās ar Vis-

savienības ezeru zivsaimniecības zinātniskās pētniecības
institūtu tika iegūtas ļoti daudzas jaunas atziņas un tika

izstrādāti pirmie praktiskie ieteikumi sekmīgai zivju krā-

jumu atjaunošanai.
Toreiz, pirms vairāk nekā 30 gadiem, šīs ekspedīcijas

prasīja ne tikai lielu garīgu, bet arī fizisku spēku. Zināt-

nieku rīcībā bija nodots vecs kravas automobilis, ko pie-
krāva ar pētniecības un saimniecības inventāru, virs kura

sēdēja zinātnieki un studenti praktikanti. Un auto lēnām

kratījās pa grambainiem lauku ceļiem... Šodien tāds au-

tomobilis neaizbrauktu tālāk par pirmo autoinspektora
posteni. Bet biologiem vajadzēja apbraukāt visus ezerus,

irties pa tiem ar airu laivām, jo pirmo laivas motoru

institūts dabūja tikai 1957. gadā. Itin bieži gadījās, ka ar

instrumentiem un paraugiem mugursomā nācās soļot des-

mitiem kilometru līdz tuvākajai autobusa vai dzelzceļa
pieturai. Bet A. Kumsāre nekurnēdama gāja, airēja,
brauca.

Tomēr kopš laika gala A. Kumsāres sirdij vistuvākie

bija nevis dzidrie Rāznas, Dridža un Ilzes ezeru ūdeņi, bet

gan Daugavas un Lielupes straume. 40. un 50. gadu
likumdošanas spēks dabas aizsardzības jomā salīdzinā-

jumā ar mūsdienām bija visai neliels. Tāpēc Rīgas ap-
kārtnes papīrfabriku tuvumā ezeros un upēs ūdens virsmu

sedza bieza celulozes kārta, no tekstilfabrikām ūdenī plūda
krāsains šķidrums, bet Mīlgrāvī dūmoja superfosfāta rūp-
nīca. Un biologiem vajadzēja pierādīt, ka vide tiek bīs-

tami piesārņota un ka augošais piesārņojums rada bries-

mas cilvēka eksistencei. Toreiz vairums inženieru, pro-

jektētāju un dažādu resoru vadītāju šos jautājumus
vienkārši nespēja saprast.

Un tomēr, balstoties uz savu pētījumu rezultātiem,
A. Kumsārei bieži vien izdevās Rīgas apkārtnē novērst

nevajadzīgu vides piesārņošanu. Viņai izdevās iesaistīt
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kopējā darbā Republikānisko, kā arī Rīgas pilsētas sanitāri

epidemioloģisko staciju, zivju aizsardzības organizācijas
un pat atsevišķus projektēšanas institūtus. Un kopā ar

saviem domu biedriem viņa droši devās uz dažādu orga-

nizāciju kolēģijām un pat republikas Ministru Padomes

komisiju sēdēm.

Šo darbu viņa veica ar nelielu līdzstrādnieku kolektīvu.

Tāpēc darba spēku vajadzēja izlietot ļoti apdomīgi un

mērķtiecīgi. Un reizē vajadzēja rūpēties par līdzstrād-

nieku zinātnisko izaugsmi. Tam bija nepieciešama stingra,

apzinīga disciplīna. Un hidrobioloģijas sektora vadītājai
A. Kumsārei bija stingras priekšnieces reputācija.

Kad pētījumi par saldūdeņu bioloģisko pašattīrīšanos

bija pabeigti, A. Kumsāre tos apkopoja monogrāfijā «Dau-

gavas hidrobioloģija», kas iznāca 1967. gadā un par ko

pēc pāris gadiem viņa sekmīgi aizstāvēja zinātņu doktora

disertāciju.
Un atkal sekoja pētījumi par ūdeņu bioloģisko pašat-

tīrīšanos Daugavas lejasdaļā un grīvas rajonā, kā ari

Rīgas jūras līča dienvidu daļā. Un tad zinātniece saprata,
ka ir pienācis laiks apkopot un uzrakstīt Latvijas hidro-

bioloģijas vēsturi. Viņa taču ir mūsu pirmā hidrobiologa
V. Ozoliņa laikabiedre, vairums Latvijas PSR ZA Biolo-

ģijas institūtā strādājošo hidrobiologu ir viņas audzēkņi
vai audzēkņu audzēkņi! Ne jau velti viens no ievēroja-

mākajiem mūsu valsts hidrobiologiem PSRS ZA kores-

pondētājloceklis G. Vinbergs ir teicis, ka A. Kumsāre ir

radījusi Latvijas hidrobiologu skolu. Latvijas hidrobiolo-

ģijas vēsture arī ir trešā svarīgākā joma viņas zinātnis-

kajā darbā.

Tālis Cukurs

Lauksaimniecības ekonomistam

Jānim Vanagam 18. oktobrī — 75

LIELS PADOMJU LATVIJAS LAUKU VIDŪ

Par jubilāru — LME, 3. sēj., 631. IpP

Ko gan cilvēks spēj paveikt vienā mūžā? Lūk, jautā-

jums, ko sev izvirza gan jaunietis, šķiroties no skolas

sola, gan nobriedis speciālists, pa laikam vērtēdams pa-
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veikto un domādams

par jauniem dzīves uz-

devumiem, gan vecākās

paaudzes pārstāvis,
kam atlicis vairs tikai

novērtēt mūža devumu.

Taču ir mūsu vidū cil-

vēki, kas ar savu dzīvi

jau apliecina, cik ārkār-

tīgi daudz var paveikt.
Un viens no tādiem no-

teikti ir profesors Jānis

Vanags.
1940. gadā, tikko

33 gadus vecs, bijušais
pagrīdnieks Jānis Va-

nags kļuva par jaunās
padomju republikas
zemkopības tautas ko-

misāru. Tāpat pēckara
gados, būdams Latvijas

PSR lauksaimniecības

ministrs un Latvijas PSR Valsts plāna komisijas priekš-
sēdētāja vietnieks, viņš iznesa uz saviem pleciem gan

lauksaimniecības atjaunošanas, gan agrārās reformas, gan
sociālistiskās lauksaimniecības rekonstrukcijas un nostip-
rināšanas smagumu. Bet vēlāk, būdams Latvijas Lauk-

saimniecības akadēmijas rektors, viņš vada mūsu lauk-

saimniecības zinātni un organizē šīs lielās augstskolas
pārcelšanos no Rīgas uz atjaunoto Jelgavas pili. Un,
kaut darbaslodze arī šajā laikā nav mazā, viņš 1969. gadā
aizstāv doktora disertāciju un vēlāk kļūst par V. I. Ļeņina
Vissavienības Lauksaimniecības zinātņu akadēmijas
īsteno locekli, līdz šim laikam palikdams vienīgais mūsu

republikā, kas iemantojis tik augstu zinātnisko autoritāti.

Katrs, kam ir sakars vai interese par lauksaimniecību,
būs lasījis profesora Vanaga zinātniskās monogrāfijas —

un tās ir veselas piecas —,
kā arī neskaitāmi daudzos zi-

nātniskos un praktiskos rakstus gan par ekonomiku, gar*

par lopbarības un piena ražošanu. Divus izdevumus ir

pieredzējis viņa kapitālais darbs «Sociālistiskās lauk-

saimniecības ekonomika». Līdzīgi augstu atzinību ieman-

tojuši arī viņa pārējie darbi. Tāpēc pavisam likumsaka-
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rrīgi pie viņa krūtīm ir divi Ļeņina, viens Oktobra Revo-

flūcijas, trīs Darba Sarkanā Karoga ordeņi un viens orde-
nis «Goda Zīme».

Kur slēpjas šo izcilo panākumu atslēga? Man kā profe-
sora pēdējo desmit gadu līdzgaitniekam zinātniskajā un

pedagoģiskajā darbā gribas šajā sakarā uzsvērt trīs, ma-

rnuprāt, vissvarīgākās Jāņa Vanaga personības iezīmes.

Jau 1925. gadā, 18 gadu vecumā un divus gadus pirms

.Jelgavas 2. vidusskolas beigšanas, Jānis Vanags iestājās
nelegālajā Latvijas Komunistiskajā partijā, lai aktīvi cīnī-

tos par darba tautas gaišu nākotni. Un šos jaunības dienu

trauksmainos ideālus viņš saglabāja cauri visam mūžam.

Ikvienā savas daudzveidīgās darbības jomā viņš ir darījis
visu, lai šos ideālus īstenotu. Tā tas bija 1940. gadā, kad

.Jānis Vanags pirmo reizi Tautas saeimā oficiāli un pilnā
balsī pamatoja prasību, ka zemei ar visām tās bagātībām
jāpieder tautai. Tā tas ir šodien, kad studentu vai speciā-
listu auditorijā viņš lasa lekcijas par lauksaimniecības

•ekonomiku. Tā tas ir arī tad, kad viņš gatavo kārtējo

iesniegumu valdībai par pasākumiem sociālistiskās lauk-

.-saimniecfbas tālākai nostiprināšanai un attīstībai.

Taču ikreiz augsts idejiskums profesora Vanaga personā
:savijas ar lieliskām profesionālām lauksaimniecības zinā-

šanām, ar neizsīkstošu interesi par sociālisma celtniecī-

bas praksi, par lauku dzīves reālajiem apstākļiem, kurus

viņš pārzina visos sīkumos. Viņa īpašu rūpju un uzma-

nības centrā bija un paliek vieni no pirmajiem Latvijas
kolhoziem — «Nākotne», «Lāčplēsis», «Rītausma», «Sē-

lija». Šo kolhozu vadītāju darbam viņš vērīgi sekoja no

pirmās dienas, mācīja viņus un mācījās pats. Vēlāk nāca

klāt Bauskas rajona kolhozs «Uzvara», Saldus rajona kol-

Jiozs «Jaunais komunārs», Dobeles rajona kolhozs «Tēr-

vete», kuru vadība uzticēta jaunākajai paaudzei, kas strādā

ar citām, šodienas apstākļiem vairāk piemērotām meto-

dēm. Arī tagad cienījamais profesors ir biežs viesis lau-

kos un fermās, viņš analizē un vērtē redzēto, diskutē ar

lauksaimniecības speciālistiem, smeļas no dzīves ierosmi

jaunām atziņām. Šī dzīvā interese par sociālistiskās lauk-

saimniecības praksi ir paglābusi viņu no maznozīmīgiem
vai nederīgiem priekšlikumiem, kādu lauksaimniecībā
diemžēl nav bijis mazums.

Pateicoties šai dzīvajai un neizsīkstošajai interesei par

sociālisma celtniecības praksi, profesors Vanags nav kļu-
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vis par kabineta zinātnieku, viņa publikācijām un lekcijārra
nepiemīt akadēmiskums šī vārda negatīvā nozīmē. Jo tā

nav abstrakta, no īstenības atrauta teoretizēšana, bet gan

objektīva realitāte, ko izteic viņa apbrīnojamajā skaitļu
atmiņā sasistematizēts bagātīgs skaitļu materiāls. Tas-

viņu pasargā no neauglīgām abstrakcijām, dod iespēju
pilnā mērā ievērot V. I. Ļeņina «Filozofijas burtnīcās»

izvirzīto prasību, saskaņā ar kuru «Domāšana, paceļoties,
no konkrētā uz abstrakto, neatiet —jatā ir pareiza ...

—

no patiesības, bet gan tuvojas tai.»

Un tomēr ar visu šeit stāstīto Jāņa Vanaga portrets vēl

ir nepilnīgs. Mums jāapzinās viņa cilvēciskums. Viņš ir

no tiem, kuri spēj ap sevi radīt īpašu labestības mikro-

klimatu, kas tik ļoti nepieciešams katra, maza vai liela,,
kolektīva sekmīgam darbam, jo tikai tādā atmosfērā ik-

viens ne tikai zinās savu pienākumu, bet arī centīsies to.

izpildīt pēc vislabākās sirdsapziņas. Ir grūti pateikt, kā.

un kāpēc profesoram viss tik labi izdodas. Vai tā ir

prasme pareizi izvēlēties līdzstrādniekus un katrā cilvēkā,

saskatīt un iedzīvināt vispirms to pozitīvo, kas viņā vēl?

nav atraisījies? Vai varbūt te «vainojama» konsekventa'

koleģialitātes principa ievērošana, izšķirot visus jautā-

jumus? Varbūt tā ir iejūtība un vienkāršība attiecībās ar

visiem, gan ar valsts darbiniekiem, gan ar asistentiem,,
studentiem un apkopējām? Bet varbūt tas ir tāpēc, ka«

profesoram absolūti svešs jebkurš egocentrisms, pat tajās

minimālajās devās, kuras bieži vien mēs uzskatām par

«veselīgām»? ... Bet varbūt tas viss kopumā, jo patiesi'
visas šīs īpašības ir spilgti izteiktas profesora Vanaga,
raksturā?

...

Cik lieliski, ka Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas.
mācību spēkiem ir iespēja strādāt kopā ar tādu izcilu

zinātnieku un vienkāršu cilvēku, kāds ir profesors Jānis-

Vanags.

Benjamiņš Treijs
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Mikrobioloģei un virusoloģei
Ritai Kukainei 9. novembrī — 60

KAD VAĻASPRIEKS IR AUDU KULTŪRĀS

Par jubilāri — LME, 2. sēj., 179. lpp.

1980. gadā Ritai Kukainei piešķīra PSRS Valsts prē-
miju par devumu revertāzes zinātniskās programmas

veiksmīgā realizācijā. Bet kas bija pirms tam, pirms šīs

augstās atzinības?

Pirmajos darba gados Rita Kukaine akadēmiķa A. Kjr-

henšteina vadībā piedalījās kompleksos pētījumos par or-

ganismu normālo mikrofloru un tās nozīmi dabisko aizsar-

dzības spēku stiprināšanā pret bakteriālajām infekcijām.
Nedaudz vēlāk, 1955. gadā, kad republikā ļoti aktuāla

kļuva poliomielīta apkarošana, viņa ar visu savu enerģiju,
drosmi un neatlaidību organizēja pētījumus virusoloģijā,
vienlaikus būdama gan cītīga skolniece, gan enerģiska pēt-
niece, gan visu darbu vadītāja kompleksajā, tobrīd vēl neiz-

zinātajā poliomielīta izpētes un apkarošanas pasākumu
programmā. Un lielā mērā tieši šī daudzpusīgā darbī-

guma dēļ viņa spēja nodrošināt ātru pieredzes pārņem-
šanu no Maskavas un Ļeņingradas virusologiem, kā arī

Mikrobioloģijas institūta topošā virusologu kolektīva lie-

tišķu un saskaņotu sadarbību ar republikas Veselības aiz-

sardzības ministrijas iestāžu darbiniekiem, kuriem bija

izšķirošā loma gan pētījumu rezultātu pārbaudē, gan

pretpoliomielīta vakcinācijas ieviešanā. Un tā Padomju

Latvijas bērni tika atbrīvoti no tāda briesmīga lāsta kā

bērnu trieka, bet zinātnieki kļuva daudz gudrāki vairākās

principiālās virusoloģijas pamatproblēmās.

Šī pieredze ļāva izvirzīt jaunu, vēl fundamentālāku

darba programmu — pētīt vīrusu un šūnas savstarpējās

attiecības, vienlaicīgi noskaidrojot paša organisma iespē-

jas cīņā ar vīrusu infekciju. Un tā drīz vien sāka veido-

ties pakārtots problēmu loks, kas teorētiskos pētījumus

saistīja ar veselības aizsardzības un tautas saimniecības

aktuālajām vajadzībām. Tika pētīts vīrusu no-

mācošo vielu iedarbes mehānisms, paša organisma šūnu

producēto vielu nozīme vīrusu infekcijas apkarošanā, orga-

nismā mītošo tā saukto enterovīrusu loma un to praktis-
kās izmantošanas iespējas, šos pētījumus tagad patstā-
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vigi vada gan R. Kukaines līdzgaitnieki poliomielīta pētī-
jumos, gan speciālisti, kas vīrusu un šūnu savstarpējo

attiecību noskaidrošanā iesaistījušies vēlāk — M. Indu-

lēna, A. Muceniece, G. Feldmane, V. Loža v. c. Taču sa-

kums bija R. Kukaines vadībā.

Bet viņa pati, būdama eksperimentatore, tikmēr aizsāka

jaunus pētījumus — par liellopu leikozi. Viņai veiksmīgi

izdevās radīt leikozes eksperimentālo modeli, kā arī vis-

pusīgi izpētīt leikozes diagnostikas metodes un to ievie-

šanu praksē. Un, kad šie darbi jau atkal ir nodoti citas

rokās — L. Nagajevas pārziņā, viņa, it kā paceldamas

augstākā pakāpē, sāk pētīt integratīvos vīrusus.

Visiem šeit minētajiem un neminētajiem pētījumiem ir

komplekss raksturs, un to realizēšanā piedalās daudzu

zinātnisko un praktisko iestāžu kolektīvi. Tādā situācija

īpašu nozīmi iegūst vadītājs — viņa zināšanas, organiza-
toriskās spējas, tālredzība, pilsoniskā atbildība aktuālo

dzīves vajadzību priekšā. Un R. Kukainei te ir liela auto-

ritāte. Kad tika pētīta viena no pēdējām kompleksajam

problēmām par vīrusu hepatītu, neviens nešaubījās, ka

bez akadēmiķa A. Bļugera līdzstrādniekiem galveno jau-
tājumu risināšanā daudz ko var teikt tieši akadēmiķes
R. Kukaines līdzstrādnieki.
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Jā, zinātnes sekmīgā virzībā svarīga loma ir pareizai
pētījumu stratēģijai un organizatoriskajai taktikai. Šķiet,
tieši tādēļ R. Kukaine pievērsusies arī zinātnes metodo-

loģijas un vēstures jautājumiem. Viņa vada institūta filo-

zofiski metodoloģisko semināru, kopā ar līdzstrādniekiem

par zinātnes metodoloģijas un vēstures problēmām referē

tradicionālajās Baltijas zinātnes vēsturnieku tikšanās rei-

zēs Rīgā, Tartu, Viļņā. Protams, to var uzskatīt par sava

veida vaļasprieku. Tomēr tas ir arī nopietns darbs, kas

sekmē mūsdienu zinātnes virzības pareizu izpratni, sekmē

zinātnisko atklājumu ieviešanu praksē.
Taču vispār R. Kukaines tipa zinātniekiem vaļasprieks

ir arī darbs. Ne velti pirms daudziem gadiem, reiz jau-
tāta par vaļasprieku, viņa lakoniski atbildēja — audu

kultūras. Vaļasprieks — audu kultūras, dažādo virusolo-

ģisko pētījumu neatņemama sastāvdaļa, arēna, kurā zi-

nātnieks vēro vīrusu mijiedarbību ar šūnu, vienas vai

otras puses uzvaru vai pamiera noslēgšanu, un cenšas

rast atbildi uz daudziem nezināmiem jautājumiem.
Un vēl ir ceļotprieks: sākumā ar dēlu un abām meitām,

tagad vairāk ar mazbērniem — mašīnā, laivā, ar slē-

pēm ...

Tas dod iespēju vērot, domāt ūn vispārināt apziņā
uzkrāto. Un pēc tam — nodot tālāk citiem. Ne velti R. Ku-

kaine par lielo ieguldījumu zinātnes atziņu propagandā
apbalvota ar V. Vavilova medaļu.

Jūlijs Jākobsons

Ķīmiķei
Varvarai Sergejevai 9. decembrī — 8G

KOKSNES LIGNĪNU ŠĶETINOT, PAGĀJIS MŪZS

Par jubilāri — LME, 3. sēj., 323. lpp*

Nāk prātā 1978. gada rudens. Zinātņu akadēmijas
Koksnes ķīmijas institūta zālē notiek vissavienības semi-

nārs «Koksnes lignīna un ogļhidrātu kompleksi». Apskatu
par šo problēmu pasaulē lasa viņa — Latvijas PSR No-

pelniem bagātā zinātnes un tehnikas darbiniece, akadē-

miķe ķīmijas zinātņu doktore profesore Varvara Serge-

jeva.
Konferences un semināri par visdažādākajiem koksnes

ķīmijas jautājumiem mūsu institūtā notiek bieži, un aka-
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apbrīnot viņas zināšanas, ieinteresētību un prasmi orien-

tēties visdažādākajās problēmās, kā arī asprātību un

sievišķīgumu, kas ne vienmēr piemīt gudrām sievietēm.

Uz jautājumu: «Vai jums ir zināms kāds īpašs dzīvīguma
un jaunības eliksīrs?», akadēmiķe smaidot atbild: «Vien-

kārši visu savu dzīvi esmu bijusi ļoti disciplinēta, un

esmu mīlējusi gan zinātni, gan sabiedrisko darbu. Esmu

publicējusi trīs grāmatas un apmēram 300 zinātnisku

rakstu, man pieder 21 autorapliecība. Sis tas koksnes ķī-
mijā ir padarīts. Bet daudz ko vēl gribētos paveikt...»

Tiešām, V. Sergejeva kopā ar savas laboratorijas līdz-

strādniekiem nu jau vairāk nekā trīs gadu desmitus pēta
īpatnējo koksnes sastāvdaļu — lignīnu, kura uzbūve pil-
nībā vēl nav noskaidrota. Koksnes pārstrādes rūpniecībā
lignīnu saturošās atkritumvielas ne tikai apgrūtina pašu
darba procesu, bet arī saindē apkārtni. Tāpēc sevišķi no-

zīmīgi ir V. Sergejevas oriģinālie pētījumi par koksnes

šūnu sieniņu pārmaiņām gan termiskā iedarbībā, gan lig-
nīnu šķeļošo fermentu kompleksu ietekmē. Uz šo teorētisko

pētījumu pamata izstrādāta augu valsts atkritumu kom-

pleksās pārstrādes metode, kas ļauj iegūt daudzas tautas

saimniecībai nepieciešamas izejvielas: krāsvielas, levoglu-

kozānu, miecvielas, vanilīnu, ogli, lignīna biomasu, skā-

beņskābi v. c. Kā zināms, no skābeņskābes tagad jau ražo

lieliskus skaņu un siltumizolācijas materiālus un drošus

pārsegus lauksaimniecībai. V. Sergejevas vadībā no lig-
nīna iegūti augstmolekulāri savienojumi ar aktīvām funk-

cionālām grupām, kas savukārt dod iespēju ražot līmvie-

las, pildvielas gumijas rūpniecībai un spēcīgus fungicīdus.
Jauns sasniegums viņas zinātniskajā biogrāfijā ir bilig-

nīns — efektīgs žultskābju adsorbents. Līdz šim medi-

cīnā bija pazīstami sintētiskie preparāti, piemēram, ho-

lestiramīns v. c. Turpretī bilignīns ir dabisks ārstniecisks

preparāts, jo lignīna makromolekulā ķīmiski ievadītās ak-

tīvās grupas kalpo par žultskābju uzsūcējām. Bilignīns
nešķīst ūdenī, neizsūcas caur kuņģa gļotādu un nav

toksisks. Kā dabas produktam tam iedarbība ir maigāka
nekā sintētiskajiem preparātiem, nav blakusiedarbības.

Bet man visu laiku prātā stāv akadēmiķes vārdi: «Vēl

daudz ko gribētos paveikt...» Un tieši to mēs katrs gri-
bam viņai novēlēt: «Vēl daudz ko paveikt...»

Aldona Cinīte
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PIEMINEKĻI STĀSTA

NĀK MŪSU ROKĀS JAUNS DOKUMENTS

Drīz vien pēc Lielā Tēvijas kara, izpildot Latvijas PSR

Ministru Padomes 1948. gada 29. oktobra lēmumu «Par

kultūras pieminekļu aizsardzības uzlabošanu», Kultūras
un izglītības iestāžu komiteja un tās orgāni uz vietām

spēra pirmos soļus, lai apzinātu, uzskaitītu un ņemtu aiz-

sardzībā republikas arheoloģijas un vēstures pieminekļus.
Un 1949. gada beigās jau tika sastādīts pirmais piemi-
nekļu saraksta projekts. 1954. gada martā Latvijas PSR

Ministru Padome apstiprināja pirmo aizsargājamo vēstu-

res un kultūras pieminekļu reģistru, līdz ar to valsts aiz-

sardzībā tika ņemti 805 vēstures, 171 arheoloģijas un

11 mākslas (monumentālās tēlniecības) pieminekļi. 1959.

gadā tika apstiprināts pilnīgāks arheoloģijas un vēstures,

bet 1962. gadā — arhitektūras pieminekļu saraksts un

1967. gada 29. decembrī — pēdējais pārstrādātais un pa-

pildinātais vienotais republikas kultūras pieminekļu sa-

raksts, kurā bija ietverti 3229 pieminekļi, tajā skaitā 1382

arheoloģijas, 1262 vēstures, 301 mākslas un 284 arhi-

tektūras pieminekļi.
Tomēr šim pēdējam sarakstam bija zināmi trūkumi.

Tā kā visi pieminekļi nebija apsekoti dabā un nebija veikta

to pirmatnējā zinātniskā izpēte, daudzi objekti palika
ārpus saraksta, bet daļa tika neprecīzi datēti. Sevišķi ne-

pilnīgs bija mākslas pieminekļu saraksts, kas nesniedza

pareizu pārskatu par mākslas vērtībām republikā. Arī

laiks bija atstājis savas pēdas — vairāki pieminekļi bija
gājuši bojā. Bija notikušas izmaiņas rajonu, ciemu pa-

domju, kolhozu un sovhozu administratīvajā iedalījumā
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un mainīti to nosaukumi. Bija atklāti un izzināti daudzi

jauni kultūras pieminekļi, nāca klāt mirušo valsts, kultū-

ras un zinātnes darbinieku dzīves un kapa vietas. To visu

bija nepieciešams ņemt valsts aizsardzībā.

Tāpēc jau 1971. gadā ar Latvijas PSR Kultūras minis-

trijas kolēģijas lēmumu Muzeju un kultūras pieminekļu
zinātniskās pētniecības padomei tika uzdots veidot vietē-

jās nozīmes pieminekļu sarakstu, bet ar 1976. gada 28. jū-
nija lēmumu — pārskatīt esošos republikas un vietējās
nozīmes kultūras pieminekļu sarakstus un izstrādāt jaunu
republikas nozīmes kultūras pieminekļu saraksta projektu.

Šajā nolūkā ik gadus šīs padomes arheoloģijas, vēstu-

res, arhitektūras un mākslas pieminekļu nodaļas organi-
zēja 45—55 zinātniskas ekspedīcijas uz republikas rajo-
niem un pilsētām pieminekļu apzināšanai, uzskaitei, uzmē-

rīšanai un fotofiksācijai. Vienlaikus tika veikta pieminekļu
zinātniskā izpēte arhīvos, muzejos un bibliotēkās.

Bez Kultūras ministrijas Muzeju un kultūras pieminekļu
zinātniskās pētniecības padomes, kura veica vislielāko

darbu, savu ieguldījumu saraksta sastādīšanā deva arī

vairākas citas organizācijas un speciālisti, piemēram, Rī-

gas pilsētas Galvenās arhitektūras un celtniecības plā-
nošanas pārvaldes arhitektūras pieminekļu aizsardzības in-

spekcija, Latvijas PSR ZA Vēstures institūta arheoloģijas
nodaļas un Latvijas PSR Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja
darbinieki, kā arī etnogrāfs S. Cimermanis, arhitekti

J. Vasiļjevs, J. Krastiņš, R. un A. Zandbergi, ērģelnieks
A. Kalējs, mākslas zinātnieks I. Lancmanis v. c.

Republikas nozīmes kultūras pieminekļu saraksta pro-

jektu, ko iepriekš izskatīja Kultūras ministrijas Kultūras

pieminekļu zinātniski metodiskā sabiedriskā padome,
bet atsevišķas pieminekļu grupas — ZA Vēstures insti-

tūts, LKP CX Partijas vēstures institūts, T. Zaļkalna
Valsts mākslas akadēmija un Valsts Celtniecības lietu

komiteja, Latvijas PSR Kultūras ministrija paredzējusi
iesniegt Latvijas PSR Ministru Padomei apstiprināšanai.
Tā sagatavots dokuments, ar kuru valsts aizsardzībā

ieteikts ņemt 1611 arheoloģijas, 1155 vēstures, 1515 māk-

slas, 528 arhitektūras un 33 pilsētbūvniecības pieminekļus.

Jaunais republikas nozīmes kultūras pieminekļu sa-

raksts no iepriekšējā atšķiras ne tikai kvantitatīvi, bet
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ar! kvalitatīvi. Daudzi iepriekšējā sarakstā ietvertie piemi-
nekļi, sevišķi vēstures un arheoloģijas, tika pārvērtēti un

tagad ir pazemināti kategorijā no republikas uz vietējo
nozīmi vai arī izslēgti no sarakstiem sakarā ar bojāeju
vai apvienošanu (piemēram, daudzi brāļu kapi). Bet tajā
pašā laikā sarakstā uzņemts daudz jaunu pieminekļu. Pie-

mēram, arheoloģijas pieminekļu saraksts papildināts ar

vairākiem jaunatklātiem pilskalniem, senkapiem un kulta

vietām, kā arī ar agrāk zināmiem, bet dažādu iemeslu dēļ
iepriekšējā sarakstā neuzņemtiem arheoloģijas pieminek-
ļiem.

Jaunais republikas nozīmes vēstures pieminekļu saraksts

ir papildināts ar vairākām memoriālām mājām — ievēro-

jamu partijas, valsts, militāro un kultūras darbinieku dzī-

ves un darba vietām; ar vairākām revolucionāro notikumu

un Lielā Tēvijas kara cīņu piemiņas vietām; ar vairāku

ievērojamu partijas un valsts darbinieku, zinātnieku,

rakstnieku, mākslinieku, aktieru un mūziķu kapa vietām.

Pārmaiņas ir ari arhitektūras pieminekļu sarakstā — tas

papildināts ar jaunu pieminekļu grupu — pilsētbūvnie-
cības pieminekļiem (Aizputes, Bauskas, Cēsu, Kuldīgas
un citu pilsētu vēsturisko centru pilsētbūvnieciskajiem an-

sambļiem) un desmitiem izcilāko tautas celtniecības pie-

minekļu.
Stipri pieaugs valsts aizsardzībā ņemto republikas

nozīmes mākslas pieminekļu skaits. Sevišķi daudz papil-
dinājumu ir no Latgales rajoniem, kuru pamatīga izpēte
faktiski sākās tikai 70. gadu otrajā pusē.

Jaunums mākslas pieminekļu sarakstā būs aizsardzībā

ņemtie ievērojamākie padomju perioda mākslas darbi, re-

publikā saglabājušās ērģeles un to prospekti, kā arī ikonu

glezniecības paraugi. Pareizticīgo baznīcās esošo mākslas

priekšmetu inventarizācijā lielu palīdzību sniedza pieaici-
nātie speciālisti no PSRS Kultūras ministrijas Vissavie-

nības restaurācijas zinātniskās pētniecības institūta.

Jaunajam pieminekļu sarakstam ir būtiska nozīme kul-

tūras mantojuma saglabāšanā un aizsardzībā, jo, tikai zi-

not valsts aizsardzībai pakļautos pieminekļus, iespējams

organizēt to saglabāšanu. Tomēr ari šis saraksts nebūs

nemainīgs — laika gaitā rodas citi mākslas darbu un sen-

celtņu vērtēšanas kritēriji, tiek izzinātas jaunas vēsturisko

notikumu piemiņas vietas, atklāti līdz šim nezināmi ar-

heoloģijas pieminekļi, nāk klāt attīstītās sociālistiskās
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sabiedrības perioda pieminekļi un citi mūsu tautas vēstu-

riskās pieredzes liecinieki, monumentālās mākslas darbos

tiek iemūžināti svarīgi notikumi valsts dzīvē un izcilu

vēsturisku personu piemiņa.
Visi jaunatklātie objekti, kam ir vēsturiska, zinātniska,

mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība, līdz ņemšanai
valsts uzskaitē tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas PSR
likuma «Par vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzību

un izmantošanu» 34. pantu.
Vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzība un pras-

mīga izmantošana būs iespējama tikai tad, ja kopā ar

valsts un sabiedriskajām organizācijām rūpes par piemi-
nekļu saglabāšanu uzņemsies visa sabiedrība, ja šīs rūpes
kļūs par katra pilsoņa pienākumu.

Jānis Lismanis

Dokumentālais piemineklis

BROCES «MONUMENTE»

Johanam Kristofam Brocem (1742—1823) ierādāma izcila vieta

mūsu vēstures avotu krājēju vidū. Trūcīga Gerlicas sāls pārdevēja
dēls būdams, Broce ar lielām pūlēm ieguva augstāko izglītību un,

nok|uvis Rīgā, ilgus gadus strādāja par skolotāju. leinteresējies par
Rīgas un Baltijas dzīvi un vēsturi, Broce vāc un krāj visdažādākos

rakstītos vēstures pieminekļus, gan oriģinālus, gan arī norakstus. To-

mēr vislielākā vērtība ir viņa zīmējumiem, kas ir no tāda laika, kad

vēl nebija atklāta fotografēšanas māka. Tas ir unikāls_ gadījums, ka

no pirmsfoto laikmeta par kādu nelielu teritoriju saglabājies tik daudz

zīmējumu.
Izmantodams agrā jaunībā maizes pelnīšanas dēj apgūto tehniskās

zīmēšanas prasmi, Broce ar lielu precizitāti zīmē visu, ko redz vai

atrod Rīgā un tās apkārtnē. Un to izcilais novadpētnieks nepārtraukti
dara turpat vai 50 gadu (1770—1818). šis viņa veikums saglabājies
10 biezos lielformāta sējumos Latvijas PSR ZA Fundamentālās bib-

liotēkas reto grāmatu un rokrakstu nodajā ar virsrakstu «Sammlung
verschiedener Lieflāndisches Monumente, Prospecte, Mūnzen, Wap-
pen etc.», ko literatūrā parasti citē kā «Brotze Monumente».

Brocem bijušas tiešām kolosālas darba spējas. Bez «Monumente*

desmit sējumiem viņš paguvis mums atstāt vairāk nekā 100 sējumu
dažādu vēstures avotu norakstu. Tomēr viņa «Monumente», kur 4788

lappusēs fiksēts ap 4600 objektu krāsainos un melnbaltos zīmējumos,
ir viņa darbības vainagojums. Broce ar fotogrāfa precizitāti notēlo-
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jis sava laika dzīvi ne tikai
Rīgā un citās Latvijas pilsētās,
bet arī Latvijas un Igaunijas
laukos. Viņa zīmējumos spilgti
atainota gan darbaļaužu dzīve,

gan arī sociālās pretrunas tā-

laika feodālajā sabiedrībā. Bro-

ces krājumi aptver pilsētu un

dažādu apdzīvotu vietu skatus,
portretus, celtnes, to plānus,
monētas, zīmogus, ģerboņus utt.,
kas ir nenovērtējams vēstures

materiāls ne tikai vēsturniekiem,
bet arī etnogrāfiem, arhitektiem,
numismātiem un it visiem, kas

interesējas par savas zemes un

tautas pagātni. Broce zīmējis
arī Rīgā iebraukušos vai te uz

dzīvi apmetušos dažādu tautību

cilvēkus, vienmēr uzsverot un

attēlos parādot Rīgas ciešās

saites ar Krievzemi.
Neatsverami ir Broces paša

sastādītie un zīmējumiem pievienotie paraksti un paskaidrojumi, kas

Jauj labāk izprast zīmējumu saturu un stipri palielina to noderīgumu

pagātnes izziņai. Pārzīmējot citu autoru vērtīgos darbus un gravīras
un ievietojot tos savos «Monumente», viņš saglabājis daudz vēstures

materiālu, kas būtu gājuši bojā un līdz mūsdienām nebūtu saglabā-
jušies.

Broce Joti bieži zīmējis latviešus viņu dzīvē un darbā. šīs simpā-

tijas, šķiet, radušās tāpēc, ka arī viņš pats cēlies no darbaļaudīm un

kā iecejotājs interesējies par ekspluatēto latviešu tautu. Broce pat

iemācījās latviešu valodu un gribēja kļūt par Rīgas latviešu draudzes

mācītāju. Tomēr valdošās vācu pilsētnieku aprindas nav pielaidušas
viņu šajā amatā. Varbūt tam pamatā bijusi viņa iespējamā slāviskā
izcelsme (viņa senči ieceļojuši Vācijā 17. gadsimtā no Čehijas un

apmetušies sorbu apdzīvotajā Lauzicas jeb Lužicas apgabalā) vai

arī aizdomas par piederību pie hernhūtiešiem jeb brāļu draudzes. Nav

jāaizmirst, ka šīs kustības centrs Hernhūte atradās tikai pārdesmit
kilometru no Broces dzimtās pilsētas Gerlicas, bet 18. gadsimta šī

kustība spēcīgi saviļņoja Vidzemes zemniekus. Ne jau velti to uz-

skatīja par bīstamu šejienes vācu muižniekiem un mācītājiem.
Broce līdz ar pazīstamo apgaismotāju Garlību Merķeli pieskaitāms

pie 18. un 19. gadsimtu mijas austrumeiropejiski domājošiem Baltijas

inteliģentiem. Broce uzsvēra, ka Rīga tikai pēc tās iekļaušanas Krie-

vijas impērijā 18. gadsimta sākumā piedzīvojusi vislielāko ekonomisko

uzplaukumu. Tātad Broce aizstāvēja domu, ar ko negribēja samieri-

nāties Baltijas vācu vēsturnieki, kuri Rīgas uzplaukumu meklēja tā

sauktās Livonijas pastāvēšanas laikā, kuru pirms vairākiem gadsim-
tiem bija izveidojuši no rietumiem ienākušie vācu feodāļi.

Ar Latvijas PSR ZA Prezidija 1979. gada 22. februāra lēmumu

Vēstures institūtam, Fundamentālajai bibliotēkai un izdevniecībai «Zi-

nātne» uzdots šajā desmitgadē izdot Broces «Monumente» masu tirāžā.

Broce materiālus kārtojis hronoloģiskā secībā, kā tos pēc kārtas
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redzējis un zīmējis: celtne, monēta, zīmogs, monēta, Rīgas skats uti.

bez jebkādas sistēmas. Paredzētajā izdevumā zīmējumi būs sistema-

tizēti, ietverot pirmajos divos sējumos materiālus par Rīgu un tās-

tuvāko apkārtni, nākamajos divos — par pārējo Latvijas teritoriju
un arī Igauniju. Turpmākie seši sējumi būs veltīti portretiem, monētām1
un medaļām, zīmogiem un ģerboņiem, kapu pieminekļiem, uzrakstiem,
kā arī kopējam rādītājam.

Katrā sējumā paredzēts ievietot apcerējumus par ietvertajiem ma-

teriāliem, Broces zīmējumus ar viņa paša vācu valodā rakstītu tekstu,
šī teksta latvisko tulkojumu un zinātniskos komentārus latviešu va-

lodā, kā arī vietu, personu un priekšmetu rādītājus. Sis izdevums,

par kuru ir plaša interese arī ārzemēs, būs vērtīgs ieguldījums Latvijas-
PSR kultūras celtniecībā.

Skat. att. 233. lpp.

Teodors Zeids

Mākslas pieminekļi

STĀV LAUKAKMEŅU NESATRICINĀMĪBĀ

Latvijas ainavu grūti iedomāties bez laukakmeņiem —

gadu tūkstošu vēstures pacietīgajiem lieciniekiem. Ne velti

mūsu tēlniecības skolas tradīciju iedibinātājs Teodors

Zaļkalns, domājot par tēla koncepciju akmenī, atcerējās
tieši laukakmeni ar tā «lielām, plūstošām, nesatricināmām

formām», kas veidojušās ilgajā ceļā cauri laikam pie mums

un kas nodrošinājušas tam dzīvi mūžos.

Mūsu tēlniecības pamatprincips — komponēt pēc iespē-
jas lakoniski, blīvi saistot formu pārejas, iekļaujoties ak-

mens kopformas monolītajā veselumā — vēlāk ir dažā-

dojies ar izvērstākiem kompozicionāliem risinājumiem. To-

mēr laukakmens aizmirsts netiek. Un ne tikai kā materiāls,
vietēja izejviela, bet arī kā akmenstēlnieka pirmais, pašas
dabas sniegtais tēlainības impulss. Interesanti tas sevi

atgādina pēdējās desmitgades monumentālajā mākslā,
memoriālos.

Pēc vērienīgajiem arhitektoniski skulpturālajiem an-

sambļiem, kas veltīti Lielā Tēvijas kara notikumu piemi-

ņai, pēc tēlu skanējuma cildenā patosa Salaspils, Vietal-

vas, Ančupānu memoriālos savu seju 70. gadu vidū no-

pietni sāk meklēt arī atceres vieta mazpilsētā, ciematā. Un,
sabalsodamās ar intīmu kamerstilu, cilvēka individuālās

uztveres un sapratnes mērogiem, šī vide sauc atpakaļ
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teikta simboliska jēga.

Indrā, kur robežojas trīs republikas — Latvija, Lietuva

un Baltkrievija, par Lielā Tēvijas kara varoņu piemiņu
stāsta tēlnieka Induļa Rankas un arhitekta Teodora Niguļa
veidotais memoriāls (1976). Tajā akmenī kalts cilnis, kur

pret vairogu, kam saule vidū, atbalstījies jauneklis.
I. Ranka: «Es ļoti priecājos, ka mani darbi aiziet tik

• dziļi laukos, tālu no galvaspilsētas blīvās mākslas dzī-

ves. Un īpaši jūtos gandarīts, ja tie tur iedzīvojas un at-

rrod īstās mājas. Tāpat kā memoriālam Siguldā, ari šī

skulptūra ir izvēlēta no izstādes. 1971. gadā darbu «Va-

roņi nemirst» rādīju savā personālizstādē, bet 1972.

.gadā — kvadrinālē. Varonis nemirst, viņš mostas un iet

līdzi saulei — te centos saviem vārdiem izteikt domu, kas,

:manuprāt, būtiska varonībai vispār... Tas ir romantizēts

tēls, veidots kā apjomīgs zīmējums akmenī, uzsverot

•skaidru, izkoptu līniju... Joprojām turos pie pārliecības,
ka mākslas darbam pats svarīgākais ir aizkustināt jūtu

«dzīvi. Monumentālā darbā paust dvēseles noskaņas — tā-

dai, manuprāt, jābūt tēlniecības nākotnei.»

Bet Kurzemē pieminekli Lielajā Tēvijas karā kritu-

šajiem pilteniešiem (1977) veidojuši tēlnieks Kārlis Dane

mn arhitekts Juris Paegle. Varens laukakmens uzkalnā,
ari ceļš uz to klāts ar daudziem maziem akmeņiem. Ak-

menī iekalts cilnis — paceltās rokās cieši satvertas šau-

tenes un gadskaitļi — 1941—1945. Fasādē aizsāktais

;plaknes padziļinājums kā ieloce turpinās pāri akmens mu-

gurai — tā vēlreiz tiek apliecināts tā veselums, kopu

spēka vienotība, kas nes uzvaru.

K. Dane: «Daudzi jau ir teikuši savu vārdu par 1941.—

1945. gada notikumiem. Tagad pienācis laiks arī manai

paaudzei. Kad biju noskatījies dažādus kino un foto ma-

teriālus, ilgstoši domājis, man šķita, ka ļoti svarīgs ir

'tieši psiholoģiskais moments. Četri gari gadi. Šauj bez

pārtraukuma. Neviens vairs netic, ka pēkšņi iestājies klu-

sums. Tā ir uzvara. Neaptverami laimīgs, priecīgs brīdis.

'Un to arī centos atveidot Piltenes piemineklī. Akmens iz-

celts no zemes tepat tuvējā mežā, kur risinājušās cīņas.»

Skat. ielīmi

Laima Slava
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Arhitektūras piemineklis

ŠLOKENBEKAS KOMPLEKSS

Droši vien daudzi, braucot pa dzelzceļu no Rīgas uz

labajā pusē aiz Milzkalnes stacijas tālā koku pudurī būs ievērojuši
senlaicīgu ēku kompleksu. Taču tikai retais zinās, ka tur atrodas viens-

no savdabīgākajiem arhitektūras pieminekļiem mūsu republikā — biju-
šās Šlokenbekas muižas nocietinātais centrs, kas pirmoreiz vēstures-

dokumentos minēts 1484. gadā, kaut gan ir pamats domāt, ka muižas

pirmsākumi meklējami jau 15. gadsimta sākumā. Tolaik pie svarīgā
satiksmes ceļa Rīga—Tukums—Kuldīga—Grobiņa jau bija izveidojies-
kāds liels zemes valdījums, kuru saukuši par Tukuma muižu («Hof
Tuckum»). šajā zemes valdījumā radusies Šlokenbekas muiža, kas-

jau 15. gadsimta otrajā pusē kā lēnis piederējusi Livonijas ordeņa',
vasalim fon Butleram.

Vēsture diemžēl nav saglabājusi rakstītus avotus par sākotnējo-
šlokenbekas izskatu, plānojumu un celšanas gaitu. No muižas celt-

niecības sākuma līdz mūsdienām daļēji saglabājusies tikai nocietinā-

jumu mūra siena ar šaujamlūkām. Muiža celta pēc tipiskiem Livo-

nijā valdošās viduslaiku mūra arhitektūras paraugiem, pie kuriem;

galvenokārt pieturējās militāras nozīmes būvēs. Nocietinātās pilis un-

muižas šajā laikā cēla tikai kā cietokšņus, lielākoties bez arhitekto-

niski mākslinieciskiem papildinājumiem, no vietējiem laukakmeņiem»
un ķieģeļiem.

Tagad jau daļēji nojauktās un pārbūvētās nocietinājumu mūrai

sienas veido neregulāru trapeci. Domājams, ka sākotnēji muižas pa-

galmā veduši tikai vieni vārti ar paceļamo tiltu, bet mūri ietvēris-

ar ūdeni pildīts grāvis. Visas dzīvojamās un saimniecības ēkas bijušas
pieejamas tikai no pagalma puses. Tādu muižas centra apbūves prin-
cipu atvasina no viduslaiku franku zemnieku nocietināto sētu pa-

rauga. Vēstures literatūrā šāda tipa apbūvei celtniecības pirmajā*
posmā pieskaitītas arī Bikstu, Zlēku, Vārves, Stukmaņu, iespējams, ari

Laides muižas, kas Livonijas ordenim kalpojušas par palīgpilīm.
Laika ritumā Slokenbeka tomēr pamazām zaudēja nocietināta mi-

litāra atbalstpunkta nozīmi. Attīstoties saimnieciskajai dzīvei, muižas

apbūvi vajadzēja tai pielāgot. Tāpēc 17. gadsimta otrajā pusē mūra

ziemeļu un dienvidu sienās izbūvēja divas jaunas caurbrauktuves,.
kuras noslēdza vārtu torņi. Un torņu galos uzstādīja metāliskus ka-

rogveida vējrādītājus ar atzīmi 1688. Bet turpmāk, it sevišķi 18. gad-
simtā, muižas centra apbūvi arvien vairāk pielāgojot saimnieciskajai
dzīvei, gar nocietinājumu mūra sienām, tās vietumis nojaucot un-

pārbūvējot, uzcēla saimniecības ēkas: klēti, staļļus, kūti, ratnīcu, alus-

un spirta brūzi un citus objektus. Savukārt 20. gadsimta pirmajā?
pusē, sevišķi laika posmā pirms un pēc otrā pasaules kara, daudzas,

pussabrukušās ēkas nojauca.
Pašlaik bijušais muižas centrs nodots Latvijas PSR Celtniecības

ministrijas Speciālā ceļu būves tresta 5. ceļu būves rajona rīcība.

Un, tā kā šī uzņēmuma administrācija apliecina lielu saprotošu inte-

resi par šī arhiktūras pieminekļa likteni, Latvijas PSR Kultūras mi-

nistrijas Kultūras pieminekļu restaurēšanas projektēšanas kantorī,

arhitekta E. Kalniņa vadībā tiek izstrādāts un realizēts interesants-

projekts. kas bijušajai šlokenbekai piešķirs tās sākotnējo kolorītu.

Zigurds Bēts



1.

att.

Šlokenbekas
muižas

komplekss: 1-
ēdnīca,

medpunkts
-

bbijusīklēts,kalte unziemeļu
vārtu

tornis;

2-klubs -bijusī liellopukūts unzirgusyallis; 3-kantoris -bijusībrūža ēka;4-muzejs-bijusī sīklopukūts unmazā
ratnīca;5-muzejs-bijusīdzīvojamāēkaundienviduvārtutornis;8-muzejs-bijusīlielā

ratnīca.
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Un tā kopš 1977. gada te strādā darbu vadītāja Pētera Oša un

brigadiera Mārtiņa Mārtinsona vadītie Zinātniskās restaurēšanas pār-
valdes vīri. Un rezultāti iepriecina: 1981. gada sākumā jau atjaunota
Īriju savstarpēji saistītu seno saimniecības ēku grupa, kas turpmāk
kalpos sabiedriskās ēdināšanas un medicīniskās apkalpes vajadzībām.
Tai drīz pievienosies nākamā, no pašiem pamatiem atjaunotā brūža

ēka, kurā izvietosies pašu restaurācijas iniciatoru un nomnieku —

5. ceļu būves rajona administrācija.
Taču ar to darbi vēl nebeigsies. Mēs turpinām pētīt un izstrādāt

projekta dokumentāciju visas Slokenbekas kompleksai restaurā-

cijai (1. att.). Dabiski, objektā ar tik garu un sarežģītu būvvēsturi

daudzas no sākotnējām vērtībām ir neatgriezeniski zudušas, bet eso-

šās nav vēsturiski līdzvērtīgas. Tāpēc attieksmei pret atsevišķu ēku

un to elementu restaurāciju jābūt diferencētai. Tomēr galvenais jāie-
vēro konsekventi — maksimāli atgūt šīs aizsardzības būves raksturu.

Tad ar pavisam citu vērienu varēs domāt gan par ceļu būvniecības

tehnikas muzeja ekspozīciju, gan par ceļu darbinieku atpūtas orga-

nizēšanu. Tad līdz ar visu vērienīgo ieceru īstenošanu ansamblis

būs atguvis ne tikai piecos gadsimtos uzkrātās kultūrvēsturiskās vēr-

tības — nocietinātās apbūves ansambļveida plānojumu un arhitekto-

niski telpisko veidolu, bet arī no jauna kalpos mūsdienu sabiedrības

vajadzībām.

Skat. ielīmi.

Edvīns Kalniņš

Pilsētbūvniecības piemineklis

AIZPUTES VĒSTURISKAIS KODOLS

Pilsētbūvniecības pieminekļi vēl pavisam nesen ietverti mūsu kul-

tūras pieminekļu sarakstā. Mūsu vēsturisko pilsētu centros blakus

jaunākai apbūvei vietumis saglabājušās ļoti senas materiālās kultūras

pēdas. Ja 12. un 13. gadsimta zobenus, lemešus un māla traukus tagad
ir iespējams aplūkot tikai muzeju vitrīnās, tad tālaika pilsētbūvnie-
ciskos veidojumus vēl šodien varam apskatīt tai pašā vietā, kurā tie

radušies. Sensenie pilsētbūvnieciskie elementi ir ceļi zem mūsu kājām,
telpa ap senajām celtnēm.

Blakus tādām labi pazīstamām Latvijas vēsturiskajām pilsētām
kā Rīga, Cēsis un Kuldīga līdz šim nepelnīti aizmirsta tikusi. Aizpute,
kura ne mazāk daiļrunīgi stāsta par viduslaiku pilsētu veidošanos un

augšanu, par kādreizējiem pilsētbūvniecības paņēmieniem. Arī tās

pirmsākumus slēpj tāla vēsture ...
Aizpute veidojusies vietā, kur tranzītceļš no Daugavas ietekas ra-

jona uz Prūsiju kaut kur starp Kuldīgu un Grobiņu šķērsojis Tcbras

upi. Pēc upju braslu pāriešanas ceļiniekiem parasti bijis nepieciešams
apstāties, lai atpūstos un sakārtotos; brasli bija jāsargā arī no ne-

lūgtiem viesiem. Tādēļ šādos ce]u mezgla punktos mēdz» rasties ap-
dzīvotas vietas ar aizsardzības, apkalpes un tirdzniecības funkciju...
Lieka», ka tieši tāds būs bijis Aizputes pirmsākums. Turklāt lespējams,
ka šai mezgla punktā satecējuši ne tika! Sauszemes ceļi, bet tiem pie-

vienojies art Gdensceļš -— toreiz kuģojamā Tebri,
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Senā tranzītceļa galvenā trase, nākot no Kuldīgas, acīmredzot
sasniegusi tagadējo pilsētas centru, virzoties pa Jelgavas un Padomju
iellm. Otf» Kuldīgas ce}š, varbūt nedaudz jaunāks, pēc visa sprie-
žot, gājis pa tagadējām Kuldīgas un Pionieru ielām. Un abas ceļa
trases sastapušās pie brasla, kuram blakus kalnā pacēlusies kuršu

pils ir priekšpili. Tebras labajā krastā ceļš turpinājies pa tagadējo
liepājas ielu.

Bet, kad vficu krustneši 13. gadsimta 30.—60. gados iekaroja
Kursu un 1261. gadā ieņēma arī Aizputes pili, šīs apdzīvotās vietas
attīstībā sākās jauns posms. lekarotāji itin labi prata novērtēt šī

stratēģiskā mezgla nozīmi un tādēļ sadalīja to savā starpā. Vienā

pusē Tebras braslam savu pili uzcēla Livonijas ordenis, otrā pusē,
kuršu pils vietā — Kurzemes bīskapijas domkapituls. Un abi šie

cietokšņi vēl mūsdienās noraugās viens otrā pāri Tebras lejai (no
domkapitula pils gan pāri palikusi tikai daudzkārt pārbūvētā baznīca).

Ti kā feodāļiem bija izdevīgi, ka blakus to dzīvesvietai apmetas
tirgotāji un amatnieki, tad tie savām pilīm līdzās bieži izveidoja
pilsētas. Tāda pilsēta radās arī pie Aizputes domkapitula pils. Sī

{dlsēta, kuras plānojumu nosprauduši speciālisti pilsētbūvnieki ar ma-

emātisku aprēķinu un ģeometrisku konstrukciju palīdzību, līdz mūs-

dienām ir samērā maz mainījusies.

Pilsēta rakstītos vēstures avotos pirmoreiz minēta 1378. gadā tas

pilsoņiem Izdotajā privilēģijā, bet radusies jau agrāk, jādomā, ap
1300. gadu. Tebras upes līkumā, vietā, kur pie brasla kopā satecēja
abi Kuldīgas ceļi, ar nocietinājumu grāvjiem tikusi nodalīta apmē-
ram 6,5 ha liela trapecveida teritorija. Senajās mērvienībās tās lie-

lums bijis izsakāms ar apaļu skaitli: 10 morgeni jeb 3000 mēra

kvidrātrīkstes (1 mēra kvadrātrīkste — 221,84 m 2). Pilsētā pavisam
bijušas paredzētas 30 mājvietas, t. i., tās teritorija aprēķināta pēc
normas: 100 mēra kvadrātrīkšu uz vienu mājvietu. Kaut arī daļa pla-
tības izmantota ielu, tirgus laukuma, baznīcu un kapsētu ierīkošanai,
tomēr arī dzīvojamām ēkām tās palicis samērā daudz — vidēji ap

1100 n
2

uz apbūves gabalu. Tie galvenokārt kārtoti pa pilsētas peri-
metru gar senajiem ceļiem, un veidotas arī pāris jaunas ielas — taga-

dējā P. Stučkas un Pasta iela. Pilsētas centrā blakus galvenajai ma-

ģistrālei lekārtotais tirgus laukums aizņēmis tieši vienu sestda)u no

visas pilsētas platības. Tirgus laukums, kura teritorijā, šķiet, atradu-

sies ari pilsētas draudzes baznīca ar kapsētu, laika gaitā pakāpeniski
samazināts un apbūvēts. Laukuma vietā tagad atrodas P. Stučkas
lelas nami Nr. 3 un Nr. 5, kā arī Padomju ielas nami Nr. 3, Nr. 5a

un Nr. 7. Svarīga loma viduslaiku Aizputes plānojumā bijusi arī lauku

draudzes baznīcai — Jāņa baznīcai, kura kopā ar kapsētu atradusies

f'le pilsētas vārtiem, ieņemot tagadējās Padomju ielas nama Nr. 14

erltorlju un tikpat lielu gabalu tā priekšā tagadējā autoostas lau-

kumā.

Līdz mūsdienām no viduslaiku Aizputes plānojuma saglabājušās
lelas un daudzi apbūves gabali. Dabā saskatāms arī aizmilzušais_ no-

cietinājumu grāvis starp kādreizējo pilsētu un pili, bet otrs grāvis,
kts pilsētu Šķīra no laukiem, tagad redzams tikai nelielā posmā aiz

Kuldīgas lelas nama Nr. 5. Labi saskatāma arī vienu pilsētas vārtu

vlett Kuldīgas lelas sašaurinājumā starp namiem Nr. 1 un Nr. 2.

Seno plānojuma struktūru papildina 18.—19. gadsimta apbūve,
kas izveidojusi ielas — koridorus ar perimetrālu apbūvi un noslēgtu,
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gleznainu perspektīvu. Sai apbūves kompleksā kā ainavas sastāvdaļa

vērtīga katra māja. Tas pats sakāms par apbūvi, kura laikā no 17. līdz

19. gadsimtam izpletušies aiz viduslaiku pilsētas robežām gar gal-
venajam satiksmes ceļiem — gar tagadējām Padomju, Jelgavas, Kom-

jaunatnes un Kuldīgas ielām. Atšķirīga arhitektūras ainava izvei-

dojusies Tebras ielejā. Tur vienotu kompozīciju veido viduslaiku kom-

pleksi, vairākas citas izklaidus novietotas lielas, masīvas celtnes —

bijušās dzirnavas, kādreizējais alus brūzis, Lejaskrogs un Aizputes
Pilsmuižas muižnieka dzīvojamā ēka

—, Tebras upes un dzirnavu

dīķa ūdeņu spogulis, zālainās, kokiem un krūmiem apaugušās nogā-
zes un _akmens tilts bijušā brasla vietā.

Senā plānojuma struktūra, labi saglabājusies vēsturiskā apbūve
un ainaviskās vērtības ierindo Aizputes vēsturisko kodolu mūsu izci-

lāko pilsētbūvniecības pieminekļu vidū.

Rita Zandberga

Vēstures pieminekļi

1812. GADA ATSPULGI

1812. gads Krievijas vēsturē iegājis kā lūzuma gads pirmā Tē-

vijas kara gaitā. Slavenā Borodinas kauja, franču armijas atkāpšanās
un krievu karaspēka gājiens uz Rietumeiropu, vajājot Napoleona ar-

mijas paliekas. Bet 1814. gadā uzvarējušās krievu armijas dajas,
atgriežoties no Parīzes dzimtenē, sojo arī caur Rīgu. Un rīdzinieki

nolemj 1812. gada Tēvijas kara atcerei pie toreizējās pilsētas robežas,
Aleksandra ielas galā (tagad Ļeņina ielā pie Gaisa tilta) uzcelt Uz-

varas jeb Triumfa arku.

Pamatakmens tika likts 1815. gada 4. jūlijā, bet 1818. gada
28. augustā Aleksandra I klātbūtnē notika svinīga šīs arkas atklāšana.

Par godu šim notikumam turpat tuvumā tika ierīkots arī Aleksandra

dārzs. Un 19. gadsimta sākumā, kad te vēl nebija uzbūvēts dzelz-

ceļš un daudzās rūpnīcas, šis maz apbūvētais rajons kļuva par iemī-

ļotu pilsētnieku atpūtas vietu. Pāri plašai apkārtnei te pacēlās Rīgas
būvmeistara J. Gotfrīda vadībā celtā 9,7 m platā, 10,1 m augstā un

5,5 m biezā stingrā klasicisma stilā ieturētā vārtu arka ar četrām

joniešu kolonnām un bronzas medaļām (skat. att. 237. lpp.).
Taču 19. gadsimta vidū un beigās šajā rajonā notika stipras pār-

maiņas: visapkārt sāka celt lielas rūpnīcas, dzīvojamās ēkas, sāka

būvēt Rīgas—Orlas dzelzceļa līniju, un te izveidoja pat pieturu —

Aleksandra vārtus. 1899. gadā Aleksandra vārtu rajonā notika pirmā
lielākā strādnieku sacelšanās Rīgā — Rīgas dumpis. Ap 1900. gadu
cauri Aleksandra vārtiem vēl gāja tramvajs.

1904. gadā, lai ielas satiksme netraucētu dzelzceļu, Rīgas—Orlas
dzelzceļa pārvalde pieņēma lēmumu būvēt gaisa tiltu. Bet Aleksandra

vārti atradās tieši jaunceļamā tilta trasēl Nekas cits neatlika, kā

pārvest tos un uzstādīt Pēterburgas ceļa astotajā jūdzē, apmēram
tur, kur tagad sākas Smerlis, pie pilsētas jaunās robežas. Dabiski,
tik liela pieminekļa pārvešana bija samērā dārga un darbietilpīga -—

tas tika izjaukts un pa daļām pārvests ar zirgiem. Tomēr Rīgas—
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Orlas dzelzceļa pārvalde šim pasākumam veltīja 3800 rubļu un vār-

tus pārvietoja. Un tur tie palika vairāk nekā 30 gadu.
Bet 1935. gadā, kad Rīgas pilsētas robeža jau sniedzās līdz Jug-

lai, Aleksandra vārti atkal stāvēja ceļā dzīvai satiksmes maģistrālei.
Tāpēc tos vēlreiz pārveda — un šoreiz uz kluso Viestura dārzu, ta

galveno ieeju. Sakarā ar dziesmu svētku simtgadi 1973. gadā tie tika
restaurēti un cauri tiem virzījās svētku gājiens ...

Nu Aleksandra vārti ir republikas nozīmes arhitektūras pieminek-
lis. Bet vai šī būs to pēdējā atrašanās vieta? Nez vai. Jo nākamajā
piecgadē Hanzas ielas galā paredzēts sākt Ziemeļu tilta būvi. Un tad
tiem atkal varbūt nāksies pakāpties dziļāk Dziesmu svētku simtgades
parkā.

Anmāra Gegere

Taču par godu krievu armijas lielajai uzvarai Rīgā tika uzcelti

ne tikai Aleksandra vārti. 1817. gadā Pils laukumā pēc tā paša J. Got-

frīda meta uzcēla augstu tumši sarkanu kolonnu ar bronzas Uzvaras

dievieti, kura rokā turēja lauru vainagu. Kubveida postamentu grez-
noja no bronzas darināti ērgļi, Krievijas impērijas un Rīgas pilsētas
ģerboņi, kā arī izkalts uzraksts krievu un latīņu valodā: «20 valstu

un tautu spēki ar zobenu un uguni iebruka Krievijā un krita nāvē trn

gūstā. Krievija, satriecot posta nesēju, sarāva Eiropas važas...»

Bronzas tēls un rotājumi 1915. gadā tika evakuēti no Rīgas. Bet

kolonnu un postamentu pēc kara no Pils laukuma novāca.

Tāpat Rīgā 1913. gadā pēc V. Vandšncidera projekta tika uzcelts

piemineklis kara ministram un armijas sākotnējam virspavēlniekam
Mihailam Barklajam dc Tolli. Sis karavadonis bija dzimis netālu

no Valkas, un viņa senči jau 17. gadsimtā bija uzņemti par Rīgas

birģeriem, bet vectēvs bija bijis pat Rīgas Lielās ģildes elterrnanis.

1818. gada maijā Barklaja dc Tolli mirstīgās atliekas no Insterburgas
tika vestas cauri Rīgai uz Jedemesti pie Tartu, kur viņš ir apglabāts.
Taču arī no viņa pieminekļa bronzā lietā figūra 1915. gadā no Rīgas
tika aizvesta.

Par visiem šiem pieminekļiem Rīgas vēstures un kuģniecības mu-

zejā glabājas gan attēli, gan gravīras. Ir arī daudz citu materiālu,

kas stāsta par 1812. gada Tēvijas karu, — gleznas un litogrāfijas,
kurās attēloti lielo kauju skati un ievērojamie karavadoņi, interesanta

karikatūru kolekcija, Tulā ražotie krievu ieroči, medaļas v. c. Bet tas

jau ir cits stāsts
...

Olga Loginova

Arheoloģiskais piemineklis

ĀRAIŠU EZERPILS

irrniq
Jau kopš 19. gadsimta 70. gadiem bija zināms, ka Āraišu

ezera līcī ar kupliem kokiem apaugušā saliņā ir arheolo-

ģisks piemineklis, taču tā saturs un zinātniskā nozīme

tika noskaidrota tikai pēc simt gadiem, šī gadsimta



70. gados, kad Āraišu ezerpils tika gandrīz pilnīgi izpētīta.
No 1965. līdz 1969. gadam Latvijas PSR ZA Vēstures in-

stitūta arheoloģiskā ekspedīcija šī raksta autora vadībā

veica izrakumus saliņas vidusdaļā, bet no 1975. līdz 1979.

gadam — tās dienviddaļā, atstājot nākamajām pētnieku
paaudzēm tikai pašu ezerpils ziemeļu malu.

Tādējādi noskaidrojās, ka 1,5—3 m biezo Āraišu ezer-

pils kultūrslāni veido piecu apbūvju paliekas, kas pakā-
peniski uzslāņojušās cita citai. Celtņu palieku datējumi ar

radioaktīvā oglekļa metodi un atrasto senlietu tipoloģiskie
datējumi liecina, ka Araišu ezerpils celta 9. gadsimtā. To

cēluši un apdzīvojuši senie latgaļi īsi pirms tam, kad

tagadējā Latvijas PSR teritorijā bija izveidojusies agrā
feodālā sabiedrība.

Uzejas zemākās vietas augstums virs stabila grunts
slāņa, kā arī ģeoloģiskās botāniskās analīzes radīja, ka

9. gadsimtā Āraišu ezera līmenis bijis apmēram par 1,7m
zemāks nekā tagad. Ezerpils bijusi celta 30—50 m attā-

lumā no krasta, dabiska sēkļa galā, kurš kā lēzena pār-
plūstoša saliņa sausā laikā nedaudz pacēlies virs ūdens.

Starp ezerpili un krastu atradusies aptuveni 35 m plata
brīva ūdens josla. Pāri tam bijis uzbērts uzejas dambis,

pa kuru ezerpils iedzīvotāji varējuši nokļūt krastā.

Viena laikmeta apbūvi no citas palīdzēja atdalīt atšķi-
rības dzīvojamo un saimniecības ēku izvietojumā, plāno-
jumā, kā arī ēku pamatos liktais starppildījums. Katrai

apbūvei pieslēdzās aizsargžogu joslas, kas savukārt at-

šķīrās ar stabu garumu, žoga joslas platumu un aizsarg-
celtņu novietojumu. Protams, galavārdu par visu kultūr-

slānī atrasto celtņu palieku piederību tai vai citai apbū-
vei gan varēja pateikt tikai pēc tam, kad izrakumi bija
pilnīgi pabeigti, vispusīgi izanalizēts un salīdzināts izra-

kumu fiksācijas materiāls — plānu uzmērojumi, melnbal-

tie un krāsainie diapozitīvi. Salīdzinot visu piecu apbūvju
vertikālo plānojumu, varēja secināt, ka visvairāk līdzības

ir pirmās, otrās, trešās, kā arī ceturtās un piektās apbū-
ves plānojumā. Otrā un trešā apbūve būtībā bija pirmās

apbūves tālāks paplašinājums ar ezerpils centrā saglabātu

pirmās apbūves dzīvojamo ēku blīvu izvietojumu, kas ot-

rajā un trešajā apbūvē tika papildināts ar jaunu saimnie-

cības ēku un aizsargceltņu joslām.

Ceturtajā un piektajā apbūvē ezerpils vidū, kur otrajā
un trešajā apbūvē atradās ezerpils centrālā ēka, tika iz-
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veidols brīvs laukums, ap kuru grupējās dzīvojamās ēkas

ar saimniecības ēkām aizmugurē.

Celtņu palieku saglabāšanās pakāpe katrā apbūvē, bija
savādāka. Vissliktāk bija saglabājušās pēdējās — puektās

apbūves celtnes, kuru atrašanās vietas iezīmēja satrūdē-

jušu vai nodegušu pamatu atliekas. Vislabāk bija sagla-
bājušās pirmās apbūves celtnes, kas atradās pašā kultūr-

slāņa apakšā, tieši uz pamatzemes. Pamatu konstrukci-

jas— pamatu režģogs un pamatklāsts — bija saglabājušās
pilnīgi, tikai deformētā veidā. Dzīvojamās un saim-

niecības ēkas bija saglabājušās no viena līdz daž-

klrt pat septiņu guļbaļķu vainagu augstumā. No aizsarg-
celtnes, kas apjoza dzīvojamo un saimniecības ēku kom-

pleksu, vairāki posmi tāpat bija saglabājušies pamatu,

grīdojuma un aizsargsienas pāris vainagu augstumā. Bez

aizsargceltnes gar ezerpils pamatu apakšējo malu vēl tika

uzietas starp stabiem krautu guļbaļķu žoga paliekas.
Krastam tuvākajā ezerpils dienvidrietumu stūrī bijusi

ttipri nocietināta ieeja. Ārpusē tās priekšā pletusies ar

guļbaļķu žogu nocietināta platforma un stabu konstrukcijā
relts nocietinājums, bet no iekšpuses vārti un kāda neliela,

plānojumā kvadrātiskas formas celtne.

No pirmās apbūves kompleksa pilnīgi vai daļēji tika

atsegtas un izpētītas 19 dzīvojamo un saimniecības ēku

paliekas, t. i., apmēram 80% no visas pirmās apbūves.
lespējams, ka ārpus izrakumu laukumiem no šīs apbūves
ir palikušas neizpētītas kādas 3—4 ēkas.

Kad ar atrastajām celtņu_paliekām bijām vispusīgi iepa-
zinušies, noskaidrojās, ka Araišu ezerpilī ir iegūts zināt-

niski ārkārtīgi nozīmīgs materiāls, kas raksturo ne vien

senos tautas celtniecības konstruktīvi tehniskos paņēmie-
nus, bet arī vispārējo mājokļa attīstības gaitu pirms
tūkstoš gadiem visā Ziemeļaustrumu Eiropā.

No ārējā veidola, plānojuma un konstruktīvā viedokļa
Āraišu ezerpils dzīvojamie nami visvairāk līdzinās Vid-

zemes gala klētīm, kā arī lietuviešu numas un zviedru

eldhus — senajām dzīvojamām ēkām, kas visvairāk sa-

glabājušas arhaiskās tautas celtniecības formas. Atzīmē-

jot atradumu lielo zinātnisko nozīmi, Araišu ezerpils tika

ietverta Vissavienības nozīmes aizsargājamo arheoloģisko
pieminekļu sarakstā. Āraišu ezerpils ir pirmā gandrīz pil-
nīgi izpētītā ezerpils visā PSRS ziemeļrietumu daļā.

Jau 1967. gadā radās iecere izveidot Āraišu ezerpilī
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brīvdabas tūrisma objektu, kura apmeklētāji varētu iepa-
zīties ne vien ar seno tautas celtniecību, bet arī ar vairā-

kiem tūkstošiem senlietu, starp kurām ir daudz kultūr-

vēsturiski nozīmīgu priekšmetu. So ideju ļoti atsaucīgi
uzņēma Arhitektu savienība, Cēsu rajona vadība, kā ari

plaša sabiedrība izrakumu apmeklētāju personā (līdz 1969.

gadam vien Araišu ezerpils izrakumus apmeklēja pāri par

10000 republikas iedzīvotāju). Sī jautājuma risināšanai

tika noorganizēta darba grupa, kas laikā no 1971. līdz

1973. gadam sabiedriskā kārtā pētīja Āraišu muzejparka
izveidošanas iespējas Cēsu rajona Drabešu ciemā ap
Āraišu ezeru ar rekonstruēto Araišu ezerpili kā centrālo

objektu. Pēc Gaujas nacionālā parka nodibināšanas mu-

zejparks tika iekļauts tā sastāvā.

Lai iegūtu papildu materiālu rekonstrukcijas projekta
izstrādāšanai, kā arī lai celtniecības darbu gaita nesa-

bojātu nākamām paaudzēm atstāto kultūrslāņa daļu, no

1975. līdz 1979. gadam Vēstures institūta ekspedīcija at-

jaunoja izrakumus Āraišu ezerpilī un izpētīja tās dienvid-

daļu.

Āraišu ezerpils rekonstrukcijas projektu izstrādāja Lat-

vijas Valsts Pilsētu celtniecības projektēšanas institūtā.

Projekta autori — PSRS Valsts prēmijas laureāts arhi-

tekts Dz. Driba un Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
Vēstures institūta zinātniskais līdzstrādnieks arheologs
J. Apals. Rekonstrukcijai izvēlējās Araišu ezerpils pirmo —

sākotnējo apbūvi, kurā vislabāk bija saglabājies rekon-

strukcijai nepieciešamais materiāls. Sākotnēji pat radās

ierosinājums eksponēt oriģinālmateriālus ar rievsienām

nožogotā, ar caurspīdīgu materiālu pārsegtā baseinā ap-
skatei uz vietas. Diemžēl, piemērotu konservantu trūkuma

dēļ no šī priekšlikuma vajadzēja atteikties. Vajadzēja at-

teikties arī no domas par oriģinālā materiāla eksponēšanu
citā vietā, jo senās koka konstrukcijas bija pietiekami labi

saglabājušās, lai izpētītu un fiksētu to konstrukciju, taču

nebija tik stipras, lai brīvā dabā izturētu tūristu pieplū-
duma slodzi. Tādēļ tika nolemts Araišu ezerpili rekon-

struēt no svaiga kokmateriāla kā brīvdabas modeli

mērogā 1 : I. Rekonstruējamo celtņu apakšējā daļa ir pro-

jektēta kā seno oriģinālo celtņu kopija, bet augšdaļa rekon-

struēta kā apakšējo daļu turpinājums, pamatojoties uz

oriģinālā materiāla konstruktīvo loģiku, atrastajām būvde-

taļām, arheoloģiskā un etnogrāfiskā materiāla analoģiju.



Lai būvkonstrukcijas būtu izturīgākas un objekta eks-

pluatācija ērtāka, tika pieļautas dažas nelielas atkāpes
no 9. gadsimta oriģinālā materiāla un tā novietojuma.
Grunts uzbērumu būvpamatnē paredzēts vertikālā plaknē

pacelt par 1 m virs ezera līmeņa, tādējādi atbilstoši pa-
lielinot arī uzejas augstumu, bet horizontālā plaknē rekon-

strukcija tika nobīdīta par 9 m uz krasta pusi, lai celtnie-

cības darbu un objekta ekspluatācijas laikā saglabātu ne-

skartu neizpētīto pieminekļa daļu, kā arī atjaunotu
9. gadsimtā eksistējušo attālumu no ezerpils līdz krastam.

Jau uzsākta Āraišu ezerpils rekonstrukcija. Turpmāk
ezerpils kā tūrisma objekts kalpos zinātnes atziņu popula-
rizēšanai, tautas izglītības un kultūras attīstības veicinā-

šanai un uzskatāmi liecinās, kā dzīvē realizējas PSRS un

Latvijas PSR likumi par vēstures un kultūras pieminekļu
aizsardzību un izmantošanu. Pagājušā, 1981. gada 23.

septembrī dabā tika pabeigta ezerpils pirmā koka na-

miņa — 9. gadsimta latgaļu dzīvojamās ēkas — precīza
rekonstrukcija ... Tātad tuvojas kārta visai ezerpilij.

Skat. ielīmi un 4. vāku.

Jānis Apals

PIEMINEKĻU SĒRIJA TURPINĀS

Nu jau gadus četrus Latvijas Dabas un pieminekļu
aizsardzības biedrība un izdevniecība «Zinātne» laiž

klajā grāmatu sēriju «Latvijas PSR arhitektūras un māk-

slas pieminekli». Iznākusi I. Lancmaņa «Jelgavas pils»,
J. Krastiņa «Jūgendstils Rīgas arhitektūrā» un E. Gros-

manes «Ventspils koktēlnieki».
Patlaban redakcija cītīgi strādā ar G. Jansona apceri

«Kurzemes pilsētu senās koka ēkas» un V. Apsīša manu-

skriptu «Brāļu kapi».
Tā lasītājos ļoti iecienītie greznie izdevumi savas gaitas

turpina.
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DABAI UN VĒSTUREI

VELTĪJAM SEVI

ATSPULGI ŠODIENĀ UN RĪTDIENA

Nav bieži tādi gadījumi, kad kādu izstādi atcerat un

par to runā vēl tad, kad jau pagājuši divi gadi kopš tās

slēgšanas. Bet ar tematisko izstādi «Dabas aizsardzība

un dabas resursu racionāla izmantošana Latvijas PSR
1976.—1980. g.» ir noticis tieši tā: izstāde nav aizmirsta,

pie tās atgriežas, kad tiek risināti svarīgi dabas aizsar-

dzības jautājumi.
Sim faktam ir vairāki cēloņi. Tā bija pirmā šāda veida

izstāde Latvijā vispār un viena no pirmajām Padomju
Savienībā. Tā atspoguļoja republikas veikumu desmitajā

piecgadē, īstenojot komplekso programmu «Dabas aiz-

sardzība un dabas resursu racionāla izmantošana Latvi-

jas PSR 1976.—1980. g.». Sī dabas aizsardzības kompleksā
programma bija pirmā Padomju Savienībā, tā izraisīja
dzīvu interesi visā mūsu valstī un radīja sekotājus vairā-

kās savienotajās republikās. Izstādes tematika aptvēra
visas galvenās dabas aizsardzības jomas. Izstāde bija
gaumīgi noformēta, apmeklētāji — dažāda vecuma, pro-

fesiju un interešu cilvēki — katrs atrada kaut ko sev

īpaši tuvu un svarīgu. Daudzas izstādē aplūkotās problē-
mas bija tādas, kas nav atrisināmas vienā piecgadē un

vienas kompleksās programmas ietvaros. To risināšana

tagad turpinās, īstenojot republikas dabas aizsardzības

un dabas resursu racionālas izmantošanas komplekso
programmu laikam no 1980. līdz 1985. gadam, kurā

ietverta kā iepriekšējās programmas pieredze, tā ari norā-

dījumi, ko dabas aizsardzībā deva PSKP XXVI kongress.

Tādējādi izstādes atspulgi rosina un bagātina dabas aiz-

sardzību jaunajā darba cēlienā.
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Plakāts nodaļā par ūdens resursu aizsardzību un ra-

cionālu izmantošanu atgādināja: 1 t naftas produktu var

pārklāt ar gaisa necaurlaidīgu plēvi 12 km2 jūras virsmas,
var sagandēt 1 milj. t dzeramā ūdens. Tādas bija naftas

spējas piesārņot ūdenstilpes pagājušajā piecgadē, tādas
ir tagad un paliek arī uz priekšdienām. Tas pats sakāms

par citām ūdens piesārņotājvielām. Mainīties var tikai

cilvēka atbildības, kontroles, kā arī ražošanas tehnoloģi-
jas līmenis. Plašs fotoattēlu klāsts, shēmas un teksti vēs-

tīja par nozīmīgo darbu, kas desmitajā piecgadē paveikts
Latvijas ūdeņu aizsardzībā. Tur bija spārnaizsprosti

Ventspils ostā, kuri norobežo naftas pārsūknēšanas vietu

un neļauj ūdenī nejauši nokļuvušai naftai izplatīties ostas

akvatorijā; naftas atkritumu savācējkuģi; cisternas, kurās

iesūknē tankkuģu balastūdeni, lai novadītu to uz attīrī-

šanas iekārtām. Tur bija valsts ūdens aizsardzības in-

spekcijas darbinieki pie lidmašīnām un helikopteriem, no

kuriem regulāri novēro kuģu «uzvedību» Baltijas jūrā.

lespaidīgs izskatījās Rēzeknes pilsētas notekūdeņu biolo-

ģiskās attīrīšanas komplekss. Par tā efektivitāti (protams,

ja sistēma darbojas pareizi) liecināja krāsainā fotogrā-

fija, kurā bija redzamas divas mēģenes — viena ar dzel-

tenbrūnu šķidrumu no pilsētas kanalizācijas sistēmas,

otra ar dzidru ūdeni pēc attīrīšanas. Taču daudz iespai-

dīgāks un jaudīgāks būs Rīgas pilsētas notekūdeņu cen-

tralizētās attīrīšanas komplekss, ko sāks celt šajā piec-
gadē. Tā pilna jauda būs 700000 m 3 notekūdeņu dien-

naktī.

Eksponāti par atmosfēras gaisa aizsardzību atgādināja,
ka šajā vides aizsardzības jomā problēmas ir vēl sarežģī-
tākas. Katrā rūpniecības nozarē, katrā uzņēmumā, pat
cehā piesārņotājas vielas ir citas un, lai saglabātu gaisa

tīrību, nepieciešami atšķirīgi, nereti pat unikāli risinā-

jumi. Taču lināmi panākumi ir gūti: kaut gan rūpniecība
un transports aizvien straujāk attīstās, 1980. gadā salī-

dzinājumā ar 1976. gadu gaisa kopējais piesārņojums re-

publikā ir samazinājies. Tas panākts, pilsētās likvidējot
sīkas katlu mājas, pārejot no cietā kurināmā uz šķidro
un gāzveidīgo, uzlabojot autotransportlīdzekļu tehnisko

stāvokli un aprūpi, rūpnieciskajā ražošanā izmantojot tā-

dus materiālus un ieviešot tādu tehnoloģiju, lai kaitīgo
vielu izdalītos vismazāk, utt.

Tomēr zinātniekiem, inženieriem un celtniekiem palīdz
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pati daba — pilsētu apstādījumi un zaļo zonu meži. Katrā

zāles stiebrā, katrā zaļajā lapā, saulei spīdot, notiek foto-

sintēze — augi sadala ogļskābo gāzi un atbrīvo skābekli,
kas Vik nepieciešams mūsu organisma dzīvības norisēm.

Eksponāti — plāni, fotoattēli un lielformāta diapozitīvi
liecināja, ka zaļie «draugi» — koki un krūmi, skvēri un

parki tiek arvien plašāk izmantoti gaisa tīrīšanai, trokšņa

slāpēšanai un estētiskā fona radīšanai ne vien pilsētās,
bet arī topošajos kolhozu un padomju saimniecību centros

un lauku ražošanas kompleksos.
Izstādes strukturālais plānojums atbilda dabas aizsar-

dzības un dabas resursu racionālas izmantošanas kom-

pleksajai programmai, kurā, kā zināms, ietilpst 11 apakš-
programmas — 6 galvenās (ūdens resursi; atmosfēra;

zeme; meži; zivju krājumi; rezervāti, liegumi un atpūtas

zonas) un 5 nodrošināšanas (mērīšanas un kontroles

sistēma; informācija; zinātniskie pētījumi, izmēģinājumi
un konstruktoru darbs; kadru sagatavošana un kvalifikāci-

jas celšana; propagandas un kultūrizglītības darbs). Kat-

ras apakšprogrammas izklāstā apmeklētāji uzzināja
daudz interesanta un derīga. Nodaļā par zemes aizsar-

dzību un racionālu izmantošanu viņi varēja aplūkot Lat-

vijas agroekoloģisko karti — pirmo Padomju Savienībā.

Izmantojot tās datus, iespējams zinātniski plānot opti-
mālo zemes izmantošanu, racionālākos saimniekošanas

virzienus un metodes ikvienā republikas rajonā un saim-

niecībā.

Ekspozīcijā par jaunākajām tendencēm Latvijas mežu

izmantošanā un atjaunošanā īpašu ievērību izraisīja zi-

nātnes un ražošanas apvienības «Silava» izstrādātie skuju
koku ietvarstādi «Brika», kas ļoti piemēroti sausu, smil-

šainu platību apmežošanai. Parastie stādi šādā vidē

nīkuļo, iet bojā, bet «Briku» saknes ir iepresētas īpašā
nelielā kūdras blokā, kas piesūcināts ar ūdeni un tajā iz-

šķīdinātām barības vielām. Tas dod iespēju jaunajam
kociņam labi ieaugt un stādīšanu mehanizēt.

Zivju resursu aizsardzības un papildināšanas nodaļā

apmeklētāji varēja iepazīties ar jauna veida kombinēto

spēkbarību, kas ir paredzēta nevis liellopiem vai broile-

riem, bet gan... zivīm. Lai nodrošinātu vērtīgās zivil

tautas saimniecībai nepieciešamā daudzumā, cilvēkam ari

te jāiet dabai palīgā. Tagad lašu un foreļu mazuļi tiek

izperināti zivju audzētavās un tos baro, kamēr tie izaug
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tik lieli, ka var bez īpašām briesmām pārceļot uz dzīvi

lielākos ūdeņos. Un rezultāti? — 75% lašu, kurus 1979.

gadā nozvejoja mūsu zvejnieki, ir nākuši no zivju audzē-

tavām.

Daudzi apmeklētāji izstādē pirmo reizi sastapās ar jau-
niem jēdzieniem un parādībām dabas aizsardzībā. Viens

no tiem bija monitorings. Tā saucas apkārtējās vides an-

tropogēnās iedarbības kontroles sistēma, kuru globālā

mērogā organizē UNESCO un kurā aktīvi piedalās ari

Padomju Savienība. Mūsu republikas monitorings ir viens

no vispilnīgākajiem. Latvijas PSR teritoriju klāj biezs

kontrolposteņu, staciju un inspekciju tīkls. Augu gadu
dienu un nakti informācija par apkārtējās vides stāvokli

plūst uz Hidrometeoroloģijas un dabas vides kontroles

republikānisko pārvaldi Rīgā, kur to apkopo, analizē un

nodod tālāk zinātniskās pētniecības institūtiem. Bet zināt-

nieki, balstīdamies uz šiem datiem, izstrādā praktiskus
leteikumus vadošajām iestādēm un saimnieciskajām or-

ganizācijām.

Gidi, iepazīstinādami ekskursantus ar izstādi, bieži savā

stāstījumā lietoja vārdu «pirmais», «pirmā». Pirmais sava

veida dokuments Padomju Savienībā bija arī literatūras

vitrīnā izstādītais ar Latvijas PSR Ministru Padomes

1977. gada 15. aprīļa lēmumu apstiprinātais republikas

teritorijā esošo valsts aizsargājamo dabas objektu sa-

raksts, kas neoficiāli ieguvis nosaukumu «Latvijas PSR

Zaļā grāmata». Arī mūsu republikas «Sarkanā grāmata»,
kurā ietverti īpaši aizsargājamie dzīvnieki un augi, ir

viena no pirmajām Padomju Savienībā.

Izpildot republikas valdības uzdevumu, izstādes orga-

nizēšanas galvenā koordinatora funkcijas veica Latvijas
Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Centrālā pa-
dome. Izstādi apmeklēja vairāk nekā 25 000 cilvēku un

vairāk nekā 500 ekskursiju. Nedalītu atzinību guva Lat-

vijas PSR Nopelniem bagātā mākslas darbinieka D. Paņi-
čeva veidotais izstādes mākslinieciskais iekārtojums.

Daudzi Izstādes dalībnieki tika apbalvoti ar Latvijas
PSR Tautas saimniecības sasniegumu izstādes diplomiem.
Starp apbalvotajiem bija Latvijas PSR Mežsaimniecības

un mežrūpniecības ministrija, Meliorācijas un
ūdens-

saimniecības ministrijas Ūdeņu izmantošanas, regulēša-
nas un aizsardzības galvenā pārvalde, ZA Bioloģijas in-

stitūts, republikā pazīstami zinātnieki A. Melluma, S. Sa-
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liņš, R. Stalbovs, L. Tabaka, J. Vīksne, «Brikas» ražošanas

attīstītāji J. Broks, E. Cepurītis v. c.

Izstāde liecināja, ka veikts plašs, mērķtiecīgs darbs un

gūti ievērojami panākumi. Tas, protams, nenozīmē, ka

dabas aizsardzībā un tās resursu izmantošanā nebūtu trū-

kumu un neatrisinātu problēmu. Bet tās jau mēs visi ko-

pīgiem spēkiem esam aicināti nokārtot šajā piecgadē.

Kārlis Reimanis

MŪSU KOLEKTĪVAIS BIEDRS — DARĪTĀJS

To, kas ir Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības

biedrības kolektīvais biedrs, izsmeļoši izskaidro biedrības

Statūti un Nolikums par kolektīvajiem biedriem. Tur sa-

cīts: par kolektīvajiem biedriem var būt valsts uzņēmumi,
iestādes un organizācijas, zinātniskās pētniecības un mā-

cību iestādes, kā arī kooperatīvās un sabiedriskās organi-

zācijas to centrālo orgānu un vietējo nodaļu personā.
Kaut arī iestāšanās par kolektīvo biedru ir brīvprātīga,

t. i., nav obligāta, loģika prasa, lai iestādes un organizā-

cijas neatliekami saistītos ar biedrību. Jo citādi nevar!

Dzīve kategoriski prasa vienotu pieeju dabas un piemi-
nekļu aizsardzības problēmu risināšanā. Un republikas
administratīvais iedalījums vai iedalījums ražošanas pār-
valdēs bieži vien nesakrīt ar biocenožu, biotopu vai ekotipu
iezīmēm vai robežām. Bet kolektīvais biedrs parasti uz-

ņemas gan vispārēja rakstura, gan konkrētas saistības

dabas un pieminekļu aizsardzībā, bet iestāde, uzņēmums,
kas to nedara, t. i., nevēlas būt kolektīvais biedrs, juri-
diski neuzņemas nekādas saistības. Un tad iznāk — viens

dara, otrs ne. Līdz ar to padarīts ir tikai pusdarbs.
Lai aktivizētu kolektīvo biedru darbu, ar 1980.—1981.

gadu notika to pārreģistrācija. Visiem — gan pārreģistrē-
tajiem, gan jaunuzņemtajiem — izsniedza kolektīvā biedra

apliecību.

Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības

Centrālā padome ar kolektīvajiem biedriem noslēdz sav-

starpējas sadarbības līgumu. Un kolektīvā biedra pilnva-
rotā persona, tas var būt arī iestādes vai uzņēmuma vadī-

tājs, līguma ietvaros ne tikai uztur lietišķus kontaktus

ar Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības
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Centrālo padomi un tai pakļautajām pilsētu un rajonu
nodaļu padomēm, bet arī rūpīgi seko līgumā paredzēto
pasākumu un materiālo saistību izpildei.

Par aktīvu, radošu pieeju darbam liecina Rīgas ķīmijas
mašīnbūves rūpnīcas, dzelzsbetona konstrukciju rūpnīcas
«Kuldīga», Kuldīgas mežrūpniecības saimniecības, $īgas
rajona kolhoza «Carnikava», Baldones vidusskolas, Māl-

pils sovhozlehnikuma un daudzu jo daudzu citu kolektīvo

biedru pieredze. Tie rāda priekšzīmi, kā jāorganizē likumu,

partijas un valdības lēmumu, valsts iestāžu norādījumu
up prasību izpilde par apkārtējās vides, vēstures un kul-

tūras pieminekļu aizsardzību, dabas resursu racionālu

izmantošanu.

Viens no kolektīvo biedru galvenajiem pienākumiem ir

Izveidot lielas un stipras pirmorganizācijas. Tāda, piemē-
ram, ir kūdras fabrikā «Baloži», kur vairāk nekā 90%

strādājošo ir Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības

biedri. Jo skaitliski lielākas ir pirmorganizācijas, jo lie-

lākas ir iespējas sistemātiski veikt ekoloģisko audzinā-

šanu.

Jārūpējas, lai katrs labi pazītu aizsargājamos augus

un dzīvniekus, zinātu likumus par gaisa, ūdens, augsnes

un kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzību un veiktu šajā

jomā arī ko praktiski. Sim nolūkam lieliski kalpo lekciju
cikli un Dabas aizsardzības tautas universitātes. Tā, 1974.

gadā dibinātajā Rīgas rajona Dabas aizsardzības tautas

universitātē, kas darbojas uz zinātnes un ražošanas ap-

vienības «Silava» un Latvijas PSR ZA Botāniskā dārza

bāzes, mācības norit mērķtiecīgi un sekmīgi. Šīs tautas

universitātes klausītāji turpmāk var būt par lektoriem

citās līdzīgās universitātēs. Regulāri un ar panākumiem
popularizē zināšanas par dabu, par vēstures un kultūras

pieminekļiem lektoriji Baldonē, Mālpilī, Siguldā un Lim-

bažos.

Taču pats būtiskākais kolektīvo biedru pienākums ir

nodrošināt efektīvu apkārtējās vides aizsardzību pret ra-

žošanas piesārņojumu, proti, ierīkot un uzstādīt nepiecie-
šamās ūdens, gaisa v. c. attīrīšanas iekārtas un rūpēties

f>ar
šo iekārtu pareizu ekspluatāciju. Tāpat viņu rūpju

okā ietilpst gādība par savā teritorijā esošo vēstures uh

kultūras pieminekļu apsaimniekošanu, to apkārtnes lab-

iekārtošanu. Sajā jomā labi veicas daudziem Ventspils

rajona kolektīvajiem biedriem.
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Ražošanas uzņēmumu, organizāciju un iestāžu perspek-
tīvajos un gada plānos jāparedz vides un pieminekļu aiz-

sardzības pasākumi. Taču to efektīvu izpildi var lieliski

veicināt sociālistiskā sacensība starp kolektīvajiem bied-

riem, rezultātu analīze un propaganda, uzvarētāju apbal-
vošana. Šajā ziņā labas sekmes guvuši Alūksnes, Valkas,
Limbažu un daudzu citu rajonu kolektīvie biedri...

Kolektīvajiem biedriem ir daudzpusīgas un neizsmeļa-

mas darbības iespējas. Tie var iesniegt priekšlikumus, pie-
dalīties biedrības rīkotajos semināros, lūgt metodisku un

cita veida palīdzību dabas un pieminekļu aizsardzības

jautājumos visos biedrības orgānos. Kolektīvie biedri var

piedalīties biedrības rīkotajos konkursos, izstādēs, ska-

tēs v. c. pasākumos. Tāpat tie var saņemt no biedrības

literatūru, plakātus, uzskates līdzekļus, kā arī padomus
un praktisku atbalstu lekciju, pārrunu, tematisku sarī-

kojumu un citu pasākumu organizēšanā.

Arsēnijs Menniks

LAI PAGĀTNE SAAUGTU AR NĀKOTNI

Daudz ir Latvijā cilvēku, kas domā un rūpējas par se-

natnes liecību saglabāšanu. Taču šoreiz gribas pastāstīt
tieši par viņu, varbūt pašu mērķtiecīgāko un zinošāko —

Mārtiņu Apini, kurš reiz rakstīja: «Katrai senceltnei —•

piemineklim, izcilam vai mazāk ievērojamam, jākļūst par

jaunās, sociālistiskās vides sastāvdaļu. Mehāniska mūs-

dienu arhitektūras un sasniegumu pretstatīšana pagātnē
radītajām vērtībām var nivelēt ideju par pēctecību kul-

tūras attīstībā, noliegt garīgās un materiālās saites, kas

vieno laikmetus, pagātni ar tagadni, vienu paaudzi ar

otru. Mēs esam ieinteresēti, lai komunistiskās kultūras

pūrā organiski saplūstu vēsturiskās pieredzes liecinieki ar

mūsu laikmeta kultūras vērtībām.»

Ja aptaujātu iedzīvotājus, kā izpaužas konkrētu cilvēku

rūpes par kultūras un vēstures pieminekļu saglabāšanu,
kāda ir šī darba specifika, tad vairums atbilžu būtu: raksti

prese, birokrātisko ierēdņu pārliecināšana par kāda vēstu-

res pieminekļa saglabāšanas nepieciešamību utt. Un tikai

retais zinātu, ka ir vajadzīga un ir Izstrādāta vēstures

un kultūras pieminekļu saglabāšanas un aizsardzības meto-

dika, izveidojusies zinātniski pamatota darba sistēma, kopš
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1965. gada eksistē starptautiska organizācija IGOMOS,
kuras uzdevums ir sekmēt pasaules tautu kultūras man-

tojuma saglabāšanu, izstrādāt ieteikumus par pieminekļu
uzskaiti, konservāciju un propagandu, veicināt speciālistu
sagatavošanu, rīkot reģionālas apspriedes, kolokvijus, sa-

darboties ar radniecīgām starptautiskām organizācijām.
Viens no 15 PSRS pārstāvjiem IGOMOS ir arī mūsu re-

publikas ļoti kompetentais pieminekļu aizsardzības spe-
ciālists Mārtiņš Apinis.

Arī man kādreiz šķita, ka kultūras pieminekļu apzinā-
šanā un paglābšanā no iznīcības vislielākā nozīme ir en-

tuziasmam. Tādēļ pirms tikšanās ar Mārtiņu Apini zem-

apziņā veidojās priekšstats par ekspresīvi enerģisku fa-

nātiķi. Bet patiesībā viņš ir nedaudz savādāks — iekšēja
miera apgarots, lietišķs, domāšanā zinātniski precīzs,
konkrēts, un viņam vēstures un kultūras pieminekļu apzi-
nāšana, kā arī rūpes par to saglabāšanu nākamajām pa-
audzēm nav fanātiska aizraušanās, bet gan profesija, ik-

dienas darbs.

Mārtiņš Apinis ir Latvijas Dabas un pieminekļu aiz-

sardzības biedrības Centrālās padomes loceklis, ilggadējs
republikas Kultūras ministrijas Muzeju, tēlotājas mākslas

un pieminekļu aizsardzības pārvaldes vecākais inspek-
tors (tagad gan jāsaka bijušais, kaut arī viņa pašreizējais
darbs Latvijas PSR Ministru Padomē tieši saistīts ar šīm

problēmām). Viņš ir daudz paveicis pieminekļu apzinā-
šanas, saglabāšanas un aizsargāšanas teorētiskā un me-

todiskā darba zinātniskā nopamatošanā. Viņš jau vairāk

nekā 10 gadus lasa speckursu Universitātes vēstures no-

daļas studentiem un ir šī kursa programmas autors. Un

pats uzskata, ka tieši ar to sākusies viņa profesionalizē-
šanās. LVU ir pionieris šāda speckursa iekļaušanai mā-

cību plānā. Tagad mūsu piemēram seko arī citas Pa-

domju Savienības augstskolas.

Tāpat Mārtiņš Apinis izstrādājis mācību programmas
tautas kultūras universitāšu vēstures un kultūras pie-
minekļu aizsardzības fakultātēm. Plašu masu iepazīstinā-
šanā ar zinātniski precīzu atsevišķu objektu un veselu

pieminekļu kompleksu, kā arī ar tiem saistīto dabas ai-

navu apzināšanu un konkrētu saglabāšanas pasākumu
organizēšanu mūsu republika rāda paraugu. Un daudz-

reiz šī darba iniciators un praktiskais veicējs ir bijis Mār-

tiņš Apinis.
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«Specializēšanās nozīmē nepārtrauktu mācīšanos, darbu

bibliotēkās, piedalīšanos PSRS Kultūras ministrijas Kul-

tūras pieminekļu zinātniski metodiskās padomes darbā,

starptautiskajos simpozijos, personīgos kontaktus ar citu

valstu speciālistiem, neskaitāmus izbraucienus uz vietām,

kur atrodas šādi pieminekļi, gan mūsu republikā, gan ci-

tur,» saka Mārtiņš Apinis. Viņa darbība šajā jomā tuvojas
divdesmit gadu slieksnim. Tātad uzkrātas ne tikai zinā-

| šanas, bet arī respektējama pieredze.
Turklāt Mārtiņš Apinis ir viens no aktīvākajiem 1967.

gadā apstiprinātā Latvijas PSR Kultūras pieminekļu sa-

raksta autoriem (šis saraksts izdots arī grāmatā «Lat-

vijas PSR kultūras pieminekļi») un 1980. gadā Latvijas
PSR Ministru Padomei nodotā pilnīgākā, ļoti rūpīgi iz-

strādātā, zinātniski pamatotā arheoloģijas, vēstures, pil-
sētbūvniecības, arhitektūras, mākslas vērtību valsts re-

ģistra autoriem.

Mārtiņam Apinim ir virkne publikāciju republikas presē
par dažādiem vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzī-

bas jautājumiem.
Ir vajadzējis izcīnīt niknas cīņas ar ļaudīm, kas nesa-

prot vai ierobežoti saprot šo tautas bagātību saglabāša-
nas valstiski svarīgo nozīmi. Tas viss ir bijis. Bet vairāk

bijis mērķtiecīgi apzināta, teorētiskus pamatus meklējoša
un radoša darba.

Mērķtiecība un neatlaidīgs, sistemātisks darbs nenolie-

dzami ir tās kāpnes, pa kurām arvien dziļāk savas pro-

fesijas noslēpumos nolaižas ikkatrs cilvēks. Un Mārtiņš
Apinis, kam bērnība un agrā jaunība aizritējusi vēsturis-

kiem notikumiem bagātos apvidos — Trapenē un Gau-

jienā, nav izņēmums. Viņš sniedz mums pieminekļu aiz-

sardzības, restaurēšanas un konservēšanas principus. Un

mums atliek tikai praktiski rīkoties.

Andris Kavacis

MŪSU PIRMĀ ZEMESDZĪĻU DOKTORE

Kaut arī mūsu republikā sieviešu ģeologu nav maz, zi-

nātniece ģeoloģe ar doktora grādu vēl aizvien ir tikai

viena. Un tā ir viņa — Tatjana Bartoša.
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Kaut viņa ir kijeviete, taču mūsu republikā strādā jau
kopš 1954. gada un jau vairāk nekā 20 gadus ļoti sekmīgi
pilda grūtos Vissavienības jūras ģeoloģijas un ģeofizikas
institūta zinātniskā sekretāra pienākumus. Tas nozīmē,
ka viņa vada visa šī daudzpusīgā pētniecības institūta

zinātnisko darbu plānošanu un koordinēšanu, pētījumu re-

zultātu praktisko ieviešanu, zinātnisko kadru sagatavo-
šanu un audzināšanu.

Vienlaikus T. Bartoša pagūst daudz paveikt arī tieši

zinātnē. Apliecinājums tam — 1979. gadā iegūtais ģeolo-
ģijas un mineraloģijas zinātņu doktora grāds. 50. gadu
beigās viņa aktīvi iekļāvās Latvijas PSR un PSRS Ei-

ropas daļas kvartārģeoloģijas un derīgo izrakteņu pro-

blēmas risināšanā. Bet pēc tam, piedalīdamās simpozijos,
kongresos un konferencēs par šīm problēmām Ungārijā,
Francijā un Indijā, ieguva autoritāti arī aizrobežu zemēs

un tika ievēlēta par Starptautiskās holocēna izpētes

apakškomisijas locekli.

Nav grūti izsekot, ko Bartošas zinātniskie pētījumi de-

vuši praksei. Jau 1968. gadā pēc Latvijas PSR Lauksaim-

niecības ministrijas pieprasījuma iznāk viņas monogrā-

fija «Latvijas PSR saldūdens kaļķu ģeoloģija un resursi».

1976. gadā klajā nāk viņas monogrāfija «PSRS Eiropas
daļas holocēna saldūdens kaļķu ģeoloģija un re-

sursi»... Kopējais Tatjanas Bartošas zinātnisko darbu

skaits pārsniedz septiņus desmitus. Tie galvenokārt veltīti

kvartāra nogulumu paleoģeogrāfijas un stratigrāfijas jau-

tājumiem.

Tatjanu Bartošu ar pilnām tiesībām var atzīt par vienu

no saldūdens kaļķu perspektīvo rajonu prognozēšanas
teorijas pamatlicējiem. Ne mazāk svarīga ir šī derīgā iz-

rakteņa izmantošanas ģeoloģiski ekonomiskās efektivitā-

tes aplēšana. Bet materiāli par saldūdens kaļķu iegulām
tiek plaši izmantoti izrakteņu ieguves un augšņu kaļķo-
šanas plānošanai Baltijā un PSRS Eiropas daļas nemeln-

zemes joslā. Kopējā ekonomiskā efektivitāte, kuru var dot

saldūdens kaļķu izmantošana skābo augšņu uzlabošanā,
tiek vērtēta uz 30 milj. rbļ. Kaut katrs zinātnieks sava

darba efektivitāti varētu rēķināt tādā apjomā!

Ieva Dzilna



307

NOVADNIEKI — PAR SAVU NOVADNIEKU

Rīdzinieki — par Fridrihu Canderu — 95

Cilvēku cienīt un saglabāt piemiņā nozīmē apzināt un sargāt visu,

ļ kas ar viņu saistās. Tāpēc zinātnes vēsturnieki vienmēr būs dziji pa-

teicīgi Annai Smitei, kas ilgus gadus rūpīgi sargājusi Fridriha Can-

dera piemiņu un Candera vectēva māju Zasulaukā, kur aizritējuši
mūsu raķešbūves pioniera pusaudža un jaunības gadi. Anna Šmite

ir sastādījusi šīs mājas hronoloģiju, un uz Fridriha Candera 95. dzim-

šanas dienu mēs viņai lūdzām šo burtnīcu pāršķirstīt vēlreiz.

Tā, vispirms bijušais Rīgas pilsētas Valsts tehniskais arhīvs uz-

rāda, ka Bārtas (tagad Fridriha Candera) ielā 147. gruntsgabalā
3510 m 2 lielā teritorijā 1886. gada 10. jūnijā mājas īpašniekam Hansam

Grubenbergam atļauts celt vienkāršu māju. Bet 1897. gada 5. maijā
mājas īpašniekam komercpadomniekam Konstantīnam Canderam atļauts
to pārbūvēt par divstāvu māju. Kā vēlāk atcerējās Fridriha Candera

māsa Margarēta Jirgensone-Candere, vectēvs Konstantīns esot bijis
koktirgotājs Kuldīgā. Viņš Vācijā iepircies būvmateriālus, attranspor-
tējis tos uz Zasulauku un licis mājai uzcelt otru stāvu. Pēc tam viņš

māju uzdāvinājis savam dēlam ārstam Arturam Canderam. Un tā

1898. gadā Dr. Arturs Canders ar savu ģimeni pārcēlies dzīvot uz

turieni. Mājā bija 9 istabas: 4 apakšstāvā, 5 augšstāvā. Apakšstāvā
dzīvoja vecāki, augšstāvā — bērni un mājkalpotāja. Ģimenē bija
pieci bērni: Kurts, Paulīne, Herta, Roberts, Fridrihs un Helēna. 1889.

gadā, dzemdējot Helēnu, māte Helēna Candere, dzimusi Gofšalka, no-

mira. Pēc sievas nāves Arturs Canders pieņēma saimniecības vadītāju
Bertu Konrādi, kas 1891. gadā kļuva par viņa otro sievu. Viņiem pie-
dzima meita Margarēta, kas bija Fridriha (ģimenē saukts Fridels)
uzticams draugs. '

Arturs Canders bijis ļoti ieslavēts ārsts. Viņš trūcīgos ārstējis par
brīvu un pat devis naudu zāļu iegādei. Pieņemamā istabā rakstām-

galdā viņam vienmēr bijušas konfektes, ar ko pacienāt mazos pa-
cientus. 1899. gada 18. jūnijā viņam tika atļauts būvēt mūra pa-
grabu un virtuvi. Mūra pagrabā uzstādīts ūdenssūknis, visā mājā
ievilkti ūdensvadi, bēniņos uzstādīts liels ūdens rezervuārs. Pa apakš-
zemes vadu no āra pumpja sūknēts ūdens, un tā visa māja apgādāta
ar ūdeni. No pagraba apakšzemes vads stiepies uz mūra šķūni, kur

ierīkota veļas mazgātava — pavards ar čuguna veļas katlu. Visā

mājā ierīkotas kanalizācijas caurules, pa kurām netīrais ūdens sa-

krājies ārā akā, no tās tas sūknēts un novadīts pa caurulēm uz dārzu.

Virtuvē pie sienas bijusi piestiprināta skalu plēšamā ierīce. \

Gaitenī pretī vannasistabai bijušas čuguna vītņukāpnes, pa kurām

bērni varējuši ātrāk nokļūt virtuvē un ēdamistabā. Ēdamistaba un

zāle bijusi visiem kopīga. Fridriha Candera istaba atradusies augš-

stāvā, dienvidpusē, blakus verandai. Tur viņš iekārtojis nelielu oranžē-

riju, kurā īpašos, ar ogļu smalkni pildītos podiņos audzējis zirņus,
kāpostus un citus augus, kas, kā jau tolaik Fridelam licies, varētu būt

noderīgi kosmosa ceļojumiem.
Pie galvenās ieejas uz kāpnēm bijis kājslauķis (koka rāmis ar

sukām sānos un apakšā), kas vēl saglabājies un nu nodots muzejam.
Gaitenī atradusies čuguna krāsns un pie sienas pakaramie pacientu
virsdrēbēm un nodalījumi galošām. Pacienti pieņemti augšstāvā, istabā
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pa labi (tagad 3. dzīvokja istaba). Siltā laikā pie galvenās ieejas
ticis nolikts galdiņš un krēsls, uz kura sēdējusi Dubelšteina mammiņa
un ielaidusi pacientus, bet brīvajos brīžos adījusi ārstam pirkstainas

zeķes, jo viņš valkājis tikai tādas, uzskatīdams, ka tā ir higiēniskāk.
Parasti gan mazie, gan lielie vārti bijuši aizslēgti, tikai pieņemšanas
laikā mazie stāvējuši vaļā. Pie liepas bijis pierīkots vara zvans, no

kura gaisavads stiepies līdz vārtiņu rokturim. Kad pa žoga spraugu
iebāza roku un paraustīja rokturi, zvans skanēja un ziņoja, ka jālaiž
kāds iekšā. Tā kā ārsta ģimene reiz bijusi apzagta — no bufetes iz-

zagtas visas sudrablietas, tad mājā visur tikusi ierīkota signalizācija.
Ārdurvis un logi numurēti un ar vadiem, kas stiepusies gar sienām,
savienoti ar skapīti ārsta guļamistabā. Ja kāds, piemēram, lauztos

pa logu Nr. 3 iekšā, tūlīt skapītī iegaismotos 3. numurs.

Sajā mājā bijusi tāda kārtība, ka visi bērni no skolas brīvajā
laikā strādājuši dārzā. Apmēram no 1900. gada ārsta ģimenei bijusi
pazīstama revolucionāra Dubelšteina ģimene. Kad ārsts ārstējis slimo

māti un redzējis, kādā trūkumā atrodas šī ģimene, viņš nolēmis tai

palīdzēt. Un Jēkabs Dubelšteins (Jēpis) no skolas brīvajā laikā drīk-

stējis strādāt dārzā kopā ar ārsta bērniem, par ko viņam devuši ēst un

vēl maksājuši. Kad 1907. gadā Jēkabu nošāva, no skolas brīvajā laikā

tāpat darbos pie Canderiem drīkstējis nākt viņa brālis Arvīds, kas

tāpat saņēmis samaksu. Draudzība ar revolucionāriem atstājusi zināmu

iespaidu uz Candera bērniem, it īpaši — uz Frīdrihu, kurš konsek-

venti sev izvirzījis mērķi — visu dzīvi veltīt zinātnei un tautai.

Bet ar laiku kā Dr. Artura Candera veselības stāvoklis, tā mate-

riālie apstākļi pasliktinājušies. Tāpēc, lai bērni varētu turpināt izglī-
tību, ārsts bijis spiests pārcelties uz nelielu namiņu Ernestīnes ielā 19,
bet māju Bārtas ielā 1 pārdot. 1913. gadā to nopircis Zasulauka

manufaktūras krāsotāju meistars Augusts Rolofs, kas ar savu ģimeni
apmeties dzīvot mājas apakšstāvā, bet augšstāvā iekārtojis divus

īres dzīvokļus.
Pēc tam, 1934. gadā, šo māju nopirka Bolderājas 34. pamatskolas

pārzinis Emīls Smits, ko Ulmaņa valdība atlaida no skolotāja darba

kā 1905. gada revolucionāru. Augšstāva 2. dzīvoklī apmetās vēl cits

progresīvs skolas pārzinis ar savas māsas ģimeni...
Tagad māja ir valsts īpašums. Rīgas 17. astoņgadīgās skolas sko-

lotāji bēniņu istabā savākuši materiālus par Canderu. Un Fridriha
Candera talanta cienītāji te ierodas gan no Padomju Savienības, gan
no Vācijas Federatīvās Republikas, gan Kanādas un jautā par Can-

dera muzeju. Bet tāda te diemžēl nav. Ir tikai nams, kurš gan jeb-
kurā brīdī par muzeju varētu kļūt. Ja vien būtu kāds, kas par to īsti

ieinteresētos.

Anna Šmite

Bukaišnieki un rīdzinieki — par

Alfrēdu Ieviņu — 85

Laikam katru no mums nodarbina jautājums, kāds iemesls ir tam,

ka vienu cilvēku atceras paaudžu paaudzes, otru — tikai viņa laika*

biedri, bet trešais jau pēc nāves pazūd no ļaužu atmiņas. Vai tie ir

viņu dižie darbi, īpašais gara lielums, vai vienkārši — cilvēcība?
Cilvēkam pēc nāves ceļ kapa pieminekli, raksta par viņu grāmatas,

piestiprina piemiņas plāksnes, veido memoriālos muzejus, viņa vārdā
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joosauc ielas, ciematus, skolas, veido tradīcijas, lai pēc iespējas ilgi
'saglabātu tautas atmiņā... Pieminas saglabāšanas tradīcijas ir va-

jadzīgas dažādas un daudzveidīgas ...
Tā, Latvijas PSR ZA Neorganiskās ķīmijas institūts un RPI Ķīmi-

jas fakultāte ik gadus rīko Latvijas PSR ZA akadēmiķa ķīmijas

zinātņu doktora profesora Alfrēda leviņa (1897 —1975) piemiņas lasī-

jumus. Tie mums atklāj viņa darbu saturu, ieguldījumu dažādās ķī-

mijas nozarēs, viņa darba stilu, attieksmi pret cilvēkiem, viņa lomu

jaunatnes audzināšanā. Sajā sakarā RPI Neorganiskās un analītiskās

pmijas katedras kolektīvs viesu grāmatā par A. leviņu raksta: «Jūsu

darba mīlestība, izturība un pacietība katedrā vienmēr paliks kā mēr-

ķis, pēc kā tiekties.»

A. leviņa darba turpinātājs, viņa bijušais audzēknis, tagad labo-

ratorijas vadītājs G. Ozoliņš atzīmē: «No mums aiziedams, Jūs kļu-
ļvāt par sākumu jaunām tradīcijām, likāt daudziem nodarboties ar

■Rigas ķīmijas vēsturi un šajā jomā izraisījāt īstu ķēdes reakciju,
|kuras rezultāti ķīmijai ir tikpat svarīgi kā viss tas, ko Jūs darījāt
1 dzīves laikā.»

Jaunas tradīcijas... Bet kā tās veidot? Ko mēs ar tām gribam
ļsasniegt?

Atbilde ir tikai viena — saglabāt A. leviņa piemiņu nākamajām

paaudzēm, parādot viņa ieguldījumu zinātnes progresā.
I. Grosvalds atzīmē: «Mūžam nevaļīgs, mūžam steidzīgs, dedzīgs,

ļ gudrs un prasīgs, neiecietīgs pret nezināšanu, tomēr reizē atsaucīgs,

cilvēcīgs un izpalīdzīgs. Lai tādu profesoru A. leviņu iepazīst nāka-

mās paaudzes.»
i Bet, gadiem ritot, tradīciju loks paplašinās. Arī A. leviņa piemi-
ļņas vietu skaits pieaug. Daudzi viņa laika biedri, studenti, skolnieki

apmeklē A. leviņa atdusas vietu Meža kapos.
G. Ozoliņš kapa pieminekļa atklāšanas dienā 1979. gada 9. ok-

tobrī rakstīja: «Ir labi apzināties, ka esam vismaz daļēji nolīdzinā-

juši savu parādu Profesora piemiņas saglabāšanā. Daudzi (ne tikai

ķīmiķi) rūpējas par viņa pēdējo dusas vietu, par viņam veltīto grā-
matu. Taču Profesors pats droši vien par visu vairāk vēlētos bagā-
tīgus rezultātus viņa sāktajos zinātnes virzienos. Tagad — strādāt!»

Sajā pašā dienā A. leviņa pirmās skolas — Bukaišu 8 gadīgās
skolas — skolēni atzīmēja: «It sevišķi šī diena — pieminekļa atklā-

šanas diena — ielēja mūsu sirdīs siltas atmiņas un lika mums visiem

kļūt vēl labākiem un censties sasniegt tās virsotnes, kuras iekarojis
pats profesors.»

Sīs skolas skolotāji un skolēni ir neiztrūkstoši A. leviņa lasījumu
klausītāji. Sajā skolā veidojas jaunas tradīcijas sava novadnieka

piemiņas saglabāšanai. Viņi pēta novada vēsturi un ir lepni, ka šeit

bijis kārts šūpulis ķīmiķim Alfrēdam leviņām, rakstniekam Robertam
Sēlim, revolucionāram Vilim Dermanim, mikrobiologam Eduardam

Vāgneram. Skolas novadpētniecības stūrītī glabājas albums, grāmatas,
fotoattēli, diapozitīvi, magnetofona ieraksts, izgriezumi no laikrakstiem,

kā arī grāmata «Alfrēds leviņš dzīvē un darbā».

No katra piemiņas lasījuma saglabājušies Bukaišu skolas pārstāvju
ieraksti. Lūk, 1975. gada 23. decembrī pirmo lasījumu dienā viņi

rakstīja: «Ilgi paturēsim atmiņā Jūs un Jūsu darbu. Ar prieku no-

dosim visus savāktos materiālus, kas saistīti ar Jums, nākamajām
mūsu skolas skolēnu paaudzēm. Mūsu visu atmiņā Jūs paliksit kā
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mums mīļš un tuvs cilvēks.» Un divus gadus vēlāk atzīmēja: «Gu-
vām atziņu, ka tikai darbā cilvēks ir liels.»

Piemiņas lasījumi paplašināja skolas kolektīva darbības loku. 1980.
gada 14. oktobrī sestajos lasījumos skolēni jau bija aktīvi dalībnieki,
stāstīja par paveikto: «Lai gan profesora nav mūsu vidū jau 5 ga-
dus, viņa vārds un piemiņa dzīvo. Dzīvo ne tikai šeit, fakultātē,..,
bet dzīvo arī pie mums, Bukaišu skolā ...»

Katru gadu 4. klases pionieri apmeklē četrus kilometrus attālās

levalaišu mājas, kur dzimis A. leviņš. Kara postījumi no tām atstā-

juši tikai drupas, no lielā augju dārza — dažas ābeles. Toties kupli
-saaugušas mežrozītes, kas pavasarī slīgst baltu ziedu kupenās. 1980.

gadā A. leviņa sesto piemiņas lasījumu laikā Bukaišu skolas pār-
stāvji viņa atdusas vietā iedēstīja rožu krūmu. To viņi atveda no

levalaišu māju vecā dārza kā sveicienu no dzimtās puses.
levalaišu mājas pagalmā aug A. leviņa stādītais ozols. Tagad

tam piestiprināta plāksnīte ar tā stādītāja vārdu. Arī šo darbu

skolas kolektīvs veicis ar lielu mīlestību un cieņu pret savu novad-

nieku ...

Tā, Zemgales plašajā līdzenumā starp Bukaišiem un Sniķeri za]o
A. leviņa stādītais ozols ar piemiņas plāksnīti, ar zāli apaug viņa
dzimto māju drupas un pavasarī zied mežrozīšu krūmi. Te izveido-

jusies it kā maza saliņa plašajos auglīgajos laukos. Bet šo vietu

vajadzētu saglabāt paaudžu paaudzēs. Ne jau atjaunot ēkas, ne jau
iekārtot memoriālo muzeju — tāds pamazām veidojas Bukaišu skolā.

Te pietiktu vien uzlikt lielu laukakmeni un tajā iecirst, ka šajā vietā

1897. gadā kārts šūpulis lielam zinātniekam. Tas būtu arī piemineklis
A. leviņa mīlestībai uz akmeņiem, kuru struktūras pētījumi bija viens

no viņa vaļaspriekiem.
Bet ko darīt ar levalaišu veco mājvietu, augļu dārza paliekām un

aizaugušo dīķi? Vai par to nevajadzētu nopietnāk padomāt Dobeles

rajona Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrībai?... Pašlaik uz

šīm mājām nav pat taciņas. Bet varbūt derēja tādu atstāt, pieliekot
arī virziena rādītāju? ,

A. leviņa piemiņu glabājam arī viņa dzīvoklī. To pastāvīgi ap-

meklē bijušās A. leviņa laboratorijas darbinieki, kā arī Bukaišu sko-

las skolotāji un skolēni. No šiem apmeklējumiem tāpat krājas ieraksti.

Lūk, viens no tiem: «Profesora leviņa darba istaba. Te mēs izjutām
skaistumu, sirsnību, darba mīlestību. Mācījāmies, kādam jābūt īstam

Cilvēkam ...»

Tā tradīciju koks, līdzīgi A. leviņa stādītajam ozolam levalaišu

māju pagalmā, kupli sazaro. Tradīcijas veidojot, liekas, būtu ener-

ģiskāk jāsaglabā arī piemiņas vietas, kas ir saistītas ar mums tuvo

ievērojamo cilvēku.

Emīlija Gudriniece
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LAI APRUNĀTOS AR DZĪVNIEKU

Zoodārzi, kā teicis Džeralds Darels, ir tādas brīnumainas vietas

uz mūsu zemes, kur nelielā platībā var apskatīt visu kontinentu dzīv-

niekus... Vecākais mūsu valstī gan ir Maskavas zooloģiskais dārzs,
kas dibināts 1864. gadā. Līdz Lielajai Oktobra sociālistiskajai revo-

lūcijai. Krievijā darbojās septiņi zooloģiskie dārzi, tajā skaitā — arī

Rīgā. Virsskolotājs K. Greve «Vadonī pa Rīgas zooloģisko dārzu»,
kas iznāca 1913. gadā, rakstīja: «Jau 1862. gadā projektēja Rīgā
ierīkot zooloģisko dārzu. Pēc tam par šo jautājumu sāka nopietni inte-

resēties lielāks pulciņš vietējo iedzīvotāju no tirgotāju, sporta pieko-

pēju un mācītu vīru aprindām, līdz beidzot 1908. gada 29. septembrī
Vidzemes gubernators apstiprināja biedrības statūtus un svētdien,
1912. gada 14. oktobrī no pilsētas valdes iecelta komisija apskatīja
dārzu un tur atrodošos dzīvniekus un oficiāli atvēra dārzu.» 16 ha

platībā bija izvietotas 195 dzīvnieku sugas, galvenokārt vietējās fau-

nas pārstāvji.
Pirmā pasaules kara laikā lielāko da]u dzīvnieku izveda uz Vā-

ciju, dārzs darbojās tikai kā atpūtas vieta. 1935. gadā no jauna tika

eksponētas 64 dzīvnieku sugas. Drīz pēc Lielā Tēvijas kara dārza

kolekcija divkāršojās. Bet tagad tur 22 ha teritorijā izvietoti 2,5 tūkst.

367 sugu dzīvnieku.

Jau 1912. gadā K. Greve norādīja zooloģiskā dārza uzdevumus:

«Dārzam biedrības valde piešķir ne tikai vispārizglītojošu lomu, bet

paredz arī pretsparu ļauniem iespaidiem un tieksmēm, kādi atrodami

pilsētas iedzīvotāju starpā. Bez tautas izglītības nozīmes šim dārzam

ir attiecība ari uz tautas tikumību: tā ļaudis var pieradināt pie kār-

tīgas izpriecas, atraujot tos no dzeršanas. īpaši priekš pilsētas jaunī-
bas šim dārzam ir liela nozīme, jo šī ir gandrīz vienīgā vieta, kur

iespējama tieša satiksme ar dabu. Te var pavērot dzīvnieku dzīvi,
te rodas interese uz dabu visās viņas parādībās, un šādi iespaidi uz

cilvēka garu var būt tikai labi.»

Mūsdienās zooloģisko dārzu nozīme vēl vairāk augusi. Ar 1981.

gada janvāri stājies spēkā PSRS Augstākās Padomes likums «Par

dzīvnieku aizsardzību un izmantošanu», kurā noteikta arī zooloģisko
dārzu loma. Tie tiek pasludināti par zinātnisku, populārzinātnisku, kā

arī par mācību un audzināšanas iestādi, kas veido mūsu vispārējo
attieksmi pret dabu. Lai mēs vēl uzskatāmāk saprastu, ka daba, da-

bas pieminekļi, kā jau 1914. gadā ir teicis akadēmiķis. M. Borodins,
ir tikpat unikāli kā Rafaela gleznas; iznīcināt tos viegli, bet radīt

no jauna — neiespējami.
Viens no galvenajiem zooloģisko dārzu uzdevumiem ir zinātņu

popularizēšana, cenšoties katrā apmeklētājā ieaudzināt saudzīgu at-

tieksmi pret dabu un dzīvnieku pasauli. Cilvēkiem jo dienas, jo vairāk

trūkst kontakta ar dzīvo dabu, tāpēc visā pasaulē ar katru gadu pa-
lielinās zooloģisko dārzu apmeklētāju skaits. Tāpat arī Latvijā: ja
mūsu muzejus gadā apmeklē apmēram 4 milj. cilvēku, tad 1 milj.
no tiem ir nākuši uz zooloģisko dārzu.

Šodien pasaulē ir vairāk nekā 800 zooloģisko dārzu, 120 akvāriju
un okeanāriju, un to skaits arvien pieaug. Padomju Savienībā ir

32 zooloģiskie dārzi, 3 okeanāriji un viena pērtiķu audzētava. Tādē-

jādi zooloģiskie dārzi ir kļuvuši par svarīgu dabas aizsardzības kom-

pleksa sastāvdaļu, tajos veic dzīvnieku dzīves cikla pētījumus, sli-
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mīhu diagnostiku un profilaksi, izdara zinātniskus atklājumus histo-
loģijā, veterinārijā, dzīvnieku sugu aklimatizācijā. Un līdz ar zinā-

šanu un pieredzes uzkrāšanos par savvaļas dzīvnieku turēšanu nebrīvē

pieaug to sugu skaits, kas gūstā vairojas. Tā, no starptautiskajā Sar-
kanajā grāmatā minētajiem dzīvniekiem zooloģiskajos dārzos ir 131

zīdītāju suga un 53 putnu sugas, no kurām nebrīvē vairojas 90 zīdī-

tāju un 34 putnu sugas. Tikai ar zooloģisko dārzu palīdzību no bojā
ejas izdevies izglābt tādas dzīvnieku sugas kā Dāvida briedi; Prže-

vaļska zirgu, Havaju zosi v. c.

Arī Rīgas zooloģiskajā dārzā ir vairojušies un vairojas tādi reti

dzīvnieki kā Dāvida briedis, Amerikas bizons, Turkmēnijas kulāns,
Dagestānas tūrs, Bengālijas tīģeris, brūnais lācis, kārākais. Agrāk
te varēja apskatīt gepardus, žirafes, plankumaino hiēnu, manulu,
niedru kaķi, jenotu, sarkano vilku un tagad Latvijā reti sastopamos
seskus, ūdrus, sermuļus, zebiekstes. Tāpat ievērības cienīgs dabas

piemineklis Rīgas zooloģiskajā dārzā ir Amūras tīģeris, lielais skudru-
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lācis, zaļais jūras bruņurupucis, 6,5 m garais Dienvidāzijas pitons,
jūras ērglis, čūsku ērglis. Ražīgs ir nīlzirgu pāris, Centrālamerikas

tapīri, antilopes, lamas, dambrieži, zajie pērtiķi, paviāni. Pasaules

slavu ieguvis Rīgas zooloģiskajā dārzā 1952. gadā dzimušais Ben-

gālijas tīģeris Puršs. Kad tīģerēna māte atteicās mazuli barot, zvē-
rēnu uzaudzēja zooloģiskā dārza darbiniece O. Buceniece, bet, kad

Puršs izauga par lielu skaistu tīģeri, zvēru dresētāji B. Eders un

M. Nazarova no viņa izveidoja labu cirka un kino «aktieri» un «uz-

aicināja» viņu piedalīties kinofilmās «Bīstamās takas», «Tīģeru dre-

sētāja», «Svītraino reiss», kas guva lielus panākumus ne tikai mūsu

valstī, bet arī ārzemēs.

Turklāt Rīgas zooloģiskajā dārzā atrodas pasaulē vienīgā kiangu
kolekcija. No viena pāra, kas 1957. gadā tika atvests pie mums no

Ķīnas, vairāk nekā 20 gadu laikā izaudzēti 34 kiangi, kas tālāk pār-
doti Kaunas, Rostovas, Maskavas, Nikolajevas un Kaļiņingradas zoo-

loģiskajiem dārziem. Mūsu dārzā atrodas 12 starptautiskajā Sarka-

1980. GADA PAVASARĪ
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najā grāmatā, 18 Padomju Savienības Sarkanajā grāmata un 15 Lat-

vijas PSR Sarkanajā grāmatā ierakstītu dzīvnieku.

Palielinoties eksponējamo dzīvnieku skaitam, 1979. gada oktobrī

Rīgas pilsētas izpildkomiteja pieņēma lēmumu par zooloģiskā dārza

ģenerālrekonstrukciju. Pēc tās dārza teritorija palielināsies līdz 46 ha

gar Ķīšezera krastu, tiks modernizēta dzīvnieku nožogojumu sis-

tēma '— novecojušo metāla sētu un sprostu vieta daudzus voljerus
no skatītājiem atdalīs ar ūdeni pildīti grāvji. Nākamo četru piecu
gadu laikā paredzēts uzcelt modernu trīsstāvu akvāriju-terāriju, nodot

ekspluatācijā jaunu pērtiķu mītni, fazanariju, izbraukumu grupas dzīv-

nieku ēku un citas būves. Nākotnē daudzas dzīvnieku sugas paredzēts
eksponēt speciālos kompleksos, kuros viena areāla dzīvnieki uztu-

rēsies kopējā plašā voljerā. Tāds būs savannas dzīvnieku komplekss,
kur blakus pastaigāsies antilopes, zebras, ziloņi, strausi. Tāda sistēma
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uzlabos dzīvnieku turēšanas apstākļus, tuvinās viņus sugas ierastajai
videi, labvēlīgi ietekmēs dzīvnieku vairošanos, turklāt dzīvnieku eks-

pozīciju padarīs apmeklētājiem daudz interesantāku.

Bet zooloģiskā dārza lielajai ūdensputnu kolekcijai tiks atvēlēta

daļa no Ķīšezera. Pēc rekonstrukcijas zooloģiskajam dārzam būs savs

zvēru teātris, labiekārtotas telpas jauno naturālistu nodarbībām, mā-

cību centrs skolu zooloģijas kursa apgūšanai un dabaszinātņu pro-

pagandai. Tad zooloģiskais dārzs varēs. apgādāt mācību un pirms*
skolas vecuma bērnu iestāžu dzīvās dabas stūrīšus ar akvārija ziv-

tiņām un putniem, kā arī republikas pilsētu un ciematu parkus — ar

skaistiem pāviem, dažādu sugu fazāniem, ūdensputniem... Katrā

ziņā nākamie gadi ceļā uz simtgadi mūsu zooloģiskā dārza kolek-

tīvam pēc pašreizējās septiņdesmitgades iezīmējas visai daudzsološi.

Sarmīte Bulgarina

Tabulas turpinājums

Sastādījusi Lūcija Ozola
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Moricsalas dabas rezervāts — 70

DZĪVE SEVĪ, BEZ CILVĒKA IETEKMES

Tas Ir viens no vecākajiem Eiropas dabas rezervātiem, jo par
tādu pasludināts jau 1912. gada 6. jūnijā, kad šo dabas stūrīti savā

pārziņā ņēma Rīgas dabas pētnieku biedrība un nosacīja tur stingru
aizsardzības režīmu. Šajā laikā Krievijā bija tikai viens rezervāts —

Vaikas sala Baltijas jūrā Igaunijas piekrastē, šī sala ir aizsargāta
no 1910. gada. Rietumeiropā tolaik nelielas aizsargājamās teritorijas
bija izveidotas Zviedrijā, Vācijā, Austrijā, Islandē, Īrijā, Dānijā un

Holandē.

Vispār Moricsalas rezervāta izveidošana sakrīt ar aizsargājamo
teritoriju izveides pirmo vilni, kas aizsākās Amerikas Savienotajās
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Valstīs, kur 1872. gadā tika nodibināts Jeloustonas nacionālais parks,
tin Kanādā un kas turpmāk skāra citas valstis. 20. gadsimta pašā
Šžkumā rezervātus sāka izveidot arī Eiropā, un tikai pirmais pasau-

les karš pārtrauca šo kustību.

Dabas rezervāts Moricsalā tika izveidots salas bagātā augu un

dzīvnieku sugu sastāva un salīdzinājumā ar citiem saimnieciski iz-

mantotiem Latvijas mežu novadiem savdabīgās veģetācijas dēļ. Cil-

(š§ka darbība salas mežus bija maz skārusi, tie atstāja mazpārveido-
tas, pirmatnīgas jlabas iespaidu. Līdz ar to profesors K. Kupfers
1910. gadā, veidojot jauno rezervātu, tieši akcentēja arī tā pamatuz-
devumu — proti, būt par zinātnisko pētījumu un novērojumu bāzi

mazpārveidotos mežos — un vienlaicīgi tādējādi gribēja "nodrošināt

salas saglabāšanu un aizsargāšanu.

Kopš 1909. gada, kad tur ieradās pirmā Rīgas dabas pētnieku
biedrības zinātniskā ekskursija, salā notika mērķtiecīgi novērojumi,

1980. GADA VASARĀ

novērotāju datiem)
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kas turpinājās līdz pat pirmajam pasaules karam. Pēc tam novēro-

jumi tika atsākti 20. gadu beigās. Tad salas mežaudzes aprakstīja
V. Grcšinskis, salas aļģu floru — H. Skuja, piekrastes ziedaugu
floru —E. Ozoliņa, bet salas veģetāciju un augsnes_ — K. Kupfers.

Mūsdienās Moricsalas izpētes organizēšana vispirmām kārtām sais-

tās ar mežzinātnieka P. Sarmas vārdu. Viņa vadībā par salas mež-

audzēm tika izstrādāti vairāki diplomdarbi. 1972. gada sistemātiskus

pētījumus salā P. Sarmas vadībā uzsāka Latvijas Mežsaimniecības

problēmu zinātniskās pētniecības institūta Dabas aizsardzības daļas

līdzstrādnieki, bet pēdējos gados tos turpina Slīteres rezervāta dar-

binieki.

FENOLOĢISKAS PARĀDĪBAS

(pēc sabiedrisko

Novērojumus sabiedriskā kārtā veikuši un datus lesūtījuši sabiedriskie no-

galis, 4. Dundaga — O. Kalnējs, 5. Engure — A. Liepiņa, 6. Dobele —

E. Ivanova, 10. Stučka — V. Krastiņa, 11. Nereta — M. Rullē, 12. Jumurda —

zava — O. Koluss, 16. Lubāna — E, Mālnieks, 17. Mēdzūla — A. Briedē,

L. Auziaa, 21. Dagda — F. Vasiļjeva,

Vietas
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2. Pope
3. Rucava
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5. Engure
6. Dobele

7. Matīši

8. Lugaži
9. Gaujiena
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20. Alūksne
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Un tā 70 gadus salā cilvēks nav būtiski ietekmējis augu un

dzīvnieku sabiedrības. Sala kā vienots organisms attīstās un trans-

formējas biocenotisko procesu un vides faktoru ietekmē. Tādējādi
izveidojušās dabiskas sistēmas ar daudzveidīgu sugu sastāvu, ne-

viendabīgu telpisko zīmējumu, te ir daudz neparasta un vēl neiz-

protama. Tas viss rosina dabas pētniekus salas dziļākai izpētei. Bet
ko tad viņi var pētīt šajā dabiskajā laboratorijā?

Pirmkārt, Moricsala pārstāv Latvijas ezeru salu ekosistēmas, kuru

pie mums ir vairāki simti, tāpēc to izpētes un ekonomiski pareizas
izmantošanas problēmas ir ļoti svarīgas. Moricsala ir relatīvi no-

1980. GADA RUDENĪ

novērotāju datiem)

vērotāji: 1. Vērgale — A. Bloks, 2. Pope — E. Reinfelds, 3. Rucava — J. Lan-

E. Nonbergs, 7. Matīši — J. Smits, 8. Lugaži — V. Mertena, 9. Gaujiena —

V. Odris, 13. — Birži — L. Brodiņa. 14. Atašiene — Z. Malčanova, 15. Dzel-

-18. Barkava — V. Miška, 19. Zvidziena — L. Skrebelis, 20. Alūksne —
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slēgta ekoloģiska sistēma. No pārējās sauszemes to atdala ūdens —-

vide, kas stipri traucē dzīvo organismu pārvietošanos no krasta uz

salu. Tāpēc te izveidojies līdzsvars starp salas lielumu un dzīvo
organismu blīvumu.

Otrkārt, Moricsalā galvenokārt izplatīti platlapju mežk kuros aug
ozoli un liepas. Šādi meži Latvijā vēl ir arī citās vietās — ezeru

salās, upju ielejās, mālainos līdzenumos, bet nākotnē to izplatība sa-

mazināsies gan klimatisko faktoru, gan cilvēka saimnieciskās darbī-

bas ietekmē. Tāpēc arī nelielajai Moricsalai ir nozīmīga vieta plat-
lapju mežu saglabāšanā un to izpētē.

Treškārt, salas mežs un pļavas nepārtraukti pārveidojas un mai-

nās. Salās izsekot šai maiņai un restaurēt atsevišķas attīstības sta-

dijas ir vieglāk nekā līdzīgās sauszemes augtenēs. Te ir vieglāk
noteikt arī atsevišķu stadiju relatīvo vecumu, kas ir ļoti svarīgs
priekšnoteikums sukcesiju izpētē.

Šajā brīnišķīgajā laboratorijā mūs gaida vēl daudzu citu pro-
blēmu izpēte, tādu problēmu izpēte, kuras šodien mēs pat nevaram

pietiekami skaidri noformulēt. Moricsala uzskatāmi liecina par atse-

višķu teritoriju aizsargāšanas nepieciešamību, lai saglabātu dabu kā

zinātniskās informācijas avotu, lai te iegūtās atziņas varētu izmantot

pareizu, zinātniski pamatotu cilvēka un dabas attiecību veidošanai.

Mēs esam saņēmuši salu no iepriekšējām dabaszinātnieku paau-
dzēm. Mūsu uzdevums ir aprakstīt to atbilstoši šodienas izpētes me-

tožu Hmenim, saglabāt salas dabu un nodot to nākamajām paau-
dzēm. Un mēs to darām pēc labākās sirdsapziņas.

Māris Laiviņš

JŪS RAKSTĪJĀT MUMS

PAR GĀJIENU J. JAUNSUDRABIŅA VIETAS

Viesītietis A. Kasinskis sakarā ar Jāņa Jaunsudrabiņa
105. dzimšanas dienu un 20. nāves dienu, kas aprit šogad, bija atsū-

tījis savus Salienas, Kaplavas, Vecbornes apmeklējuma iespaidus un

pārdomas, kurās stāstīts par interesantiem tikšanās brīžiem ar rakst-

nieka dzīves lieciniecēm A. Pureņu un V. Mukāni. Tā skolotāja
V. Mukāne stāstījusi:

«J. Jaunsudrabiņš necieta dīkdienību, viņš vienmēr strādāja. Rak-
stāmmašīnas piesitieni agrā rītā liecināja, ka viņš raksta, — tad mēs

viņu netraucējām. Kad kāda nodaļa bija uzrakstīta, tad to lasīja
mums visiem priekšā. Rakstot «Augšzemniekus», viņš konsultējās ar

Minnu — kā vietējo cilvēku un apstākļu labu pazinēju.
Daudz tika arī gleznots. Lūk, divas viņa gleznas — Prauliņu mājas

jaunais un vecais gals. Bieži mums, bērniem, bija jāpozē. Lai šajā
laikā netrūktu pacietības, vienlaikus notika mīklu minēšana. Tikai

mīklas vajadzēja pašiem sagudrot. Es gan pūlējos un domāju, ka

mana mīkla būs ļoti gudra un mākslinieks to nekādi nevarēs atminēt,
un atri noskaitīju:

«Kad bites lido, tad labi smaržo,
Kad bērni slimo, tad labi garšo!»
Taču J. Jaunsudrabiņš tikpat ātri noskaitīja atbildi:

«Bites lido liepu ziedu,
Bērni kāro saldu medu...»
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Te nu bija mana sarežģītā mīkla!...
Pēcpusdienās J. Jaunsudrabiņš parasti strādāja kādu praktisku

darbu, bieži palīdzot arī saimniecības darbos. Kādu dienu, kad cie-

mos atbrauca J. Sudrabkalns, mākslinieks palīdzēja celt saimniecības

ēku un nevarēja ar mums nodarboties. Tad mēs apstājām J. Sudrab-

kalnu, kurš no koka mizas grieza mums burtus, tādējādi radot skaistu

spēli un iemācot pazīt pašus burtus.

Bieži Jaunsudrabiņš nodarbojās ari ar lietišķo mākslu: pina gro-

zus, darināja papīrnažus un pat auda.»

Un te skolotāja parāda paša J. Jaunsudrabiņa darinātu papīrgrozu,
vēl tādu īpatnēju groziņu olām un arī viņa austu nelielu sienas segu
ar etnogrāfiska rakstura rotājumu un ar īpatnēju kompozīciju un

krāsu salikumu. Bet pēc tam, kad aizsākta saruna par J. Jaunsudra-

biņa lietām, mūsu priekšā tiek likti vēl arī viņa mātes austie linu

krekli, mātes adītie cimdi, mātes brunči — viss ar lielu rūpību, mīles-

tību, skaistuma izpratni darināts un ne ar mazāku mīlestību un

saudzību glabāts. Ar lielu sirsnību skolotāja noglāsta J. Jaunsudrabiņa
mātes brunčus tautiskā rakstā un, atceroties savu bērnību, saka:

«Kad biju 1. klasē, 1928. gadā, mums svētku forma bija tautas-

tērps. Man tāda nebija. Tad nu rakstnieka māte, jeb kā mēs saucām,
vecā māte, nogrieza no saviem tautiskajiem brunčiem domātās paš-
austās vadmalas maniem bruncīšiem.»

Labas atmiņas vieš laikmeta maiņās nosargātās J. Jaunsudrabiņa

grāmatas ar paša autora ierakstiem. To vidū 1936. gadā Maskavā

«Prometeja» izdevumā iznākusī «Baltā grāmata», klāt vēl «Prome-

tejam» sūtītās vēstules kopija:
«A. god. izdevniecība «Prometejs» Maskavā. Ar šo dodu Jums

atjauju izdot «Balto grāmatu» un priecājos, ka viņas lasītāju skaits

ar to ievērojami paplašināsies. 1935. g. 4. novembrī. Braģišķos. Caur

«Lielborni».»

Pilnībā šo materiālu autoram ieteicām nodot kādam no literāra-

jiem izdevumiem.

PAR SENČU DRAVNIEKIEM

Jaunpiebaldzēns P. Rubenis atsūtīja nelielu apceri par senču

dravniecību, kurā starp citu pastāstīts:
Kad cilvēks nometās uz dzīvi vienā vietā, mūsu mežos sākās pri-

mitīvā biškopība. Tad sāka bišu saimes saudzēt, saglabāt. Izcirta

lielos kokos dobumus — dores, kurās spieti ielidoja un apmetās uz

dzīvi. Šos kokus ar dori tad dēvēja par bišu kokiem. Pēc veciem no-

stāstiem, no saimes ņēmuši pa 5—6 pudi medus. Šādam bišu saimju

spēcīgumam un produkcijas daudzumam varam laikam ticēt, jo pat
vēl tagad Sibīrijas mežos mājo apbrīnojami spēcīgas bišu saimes. Tā,

Kemerovas apgabalā apses dobumā atrasta bišu saime, kuras kāru

garums pārsniedzis 4,5 m, bet platums — 28—30 cm. Bišu masas

svars bijis 7 kg un tikuši izņemti 120 kg vecu šūnu ar medu.

Taču ar laiku dravniekus padzina no meža. Un viņi saka taisīt

stropus. Pirmie bija kluču stropi. Būtībā tie bija koka kluči, izzāģēti
ar bitēm no vesela koka. Te tika stingri ievērota viena no svarīgā-
kajām senču atziņām — bišu mājokļos griestiem jābūt pilnīgi no-

slēgtiem ~.
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Tālāk autors pievēršas atsevišķiem tehniskiem priekšrakstiem, kurus
mūsdienu bitenieki sāk piemirst Tāpēc vēstuli kopumā aizsūtījām
Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrijas Biškopības pārvaldei.

PAR lEŽU NOSAUKUMIEM

lepazinies ar 1980. gada kalendārā publicēto I. Ēdelmanes rakstu

«Reģistrēsim tautas sarunvalodā lietotos iežu nosaukumus» un ar

uzaicinājumu «vākt visus iežu nosaukumus, kas pazīstami sarunva-

lodā», jo tajos var būt saglabājušies daudzi interesanti etimoloģijas
dati un izlokšņu formas, kuras var noderēt par pētījumu vielu dažādu

valodu sakaru skaidrošanā, filologs K. Drav i ņ š no Stokholmas at-

sūtījis materiālu — 13 vārdus, kas lietoti Stendes pagastā un tajā
Pastendes pagasta daļā, Katešu novadā, ko 20. gados pievienoja
Stendei.

šīs ziņas autors esot guvis galvenokārt no mātestēva, mātesmātes

un tēvatēva, kuri bijuši tīri šejienieši. Bet viņš pats (arī dzimis

Pastendes Kalešu novadā, Peķu mežsargmājās) ir baltu filoloģijas

maģistrs un doktorands, kas docējis Tartu un Lundas universitātē

un raksta par baltu valodniecību, folkloru, etnogrāfiju, veclatviešu

rakstiem un citām nozarēm.

Paldies, par atsaucību un sūtījumu. Jūsu vākumu nodevām mūsu

valodniekiem — tas labi noderēs tālākām filoloģiskām studijām.

PAR VISU KO — REDZĒTU, UZZINĀTU, NOVĒLĒTU

Atsevišķā vēstulē rīdzinieks V. Šicko nāk ar interesantu iero-

sinājumu — pievērsties arī Padomju Latvijas ceļiem kā mūsu dabas

skaistuma un dabas aizsardzības elementam...

Interesants ieteikums. Paldies! Patiesi — varbūt kādā tuvākā ka-

lendāra laidienā šo tēmu aplūkosim.
Tīnūžnieks A. Ernests izsaka minējumus, vai Nītaures lute-

rāņu baznīca nav celta uz vecas pils drupām un vai apmēram 7 km

no Zaubes esošais Lībiešu kalns nav kāda senlaikos nocietināta lībiešu

nometne. Savukārt par apmēram 6 km attālo Annas muižu viņš in-

formē, ka mājā, kur kādreiz dzīvojis Garlībs Merķelis, remontējot at-

klāts savdabīgs griestu segums: apaļi alkšņi, notīti ar salmu grīs-
tēm, pēc tam apmesti ar kaļķu un māla javu...

Šos faktus nododam interesentiem.

Alojnieks O. Rašmanis sirsnīgi sveic Latvijas Dabas un

pieminekļu aizsardzības biedrības vadību un Dabas un vēstures ka-

lendāra veidotājus un pateicas viņiem par darbu. Līdzīgus siltus

vārdus un radošus novēlējumus sūta rīdzinieks V. Šicko v. c.

Paldies Jums par uzticību un morālu uzmundri-

nājumu!

Redkolēģija



ATVADVĀRDI VOLDEMĀRAMZIEMELIM

Pēc grūtas slimības 1981. gada 16. oktobri apklusa mūsu novad-

nieka — ilggadīgā pedagoga, nesavtīgā Dobeles vēstures pētnieka,
aktīvā sabiedriskā darbinieka un iejūtīgā cilvēka Voldemāra Ziemeļa
sirds. Tā cilvēka sirds, kura mūžs saaudzis ar vairākām dobelnieku

paaudzēm un kuru tēvi un mātes, dēli un meitas, un mazbērni ar

pateicību sauc par savu skolotāju.
Tagad jo skaidrāk apzināmies, ka 1902. gada 26. aprīlī aizsākušies

Auru pagasta mežsarga dēla ceļi nebija viegli. Laikmeta vētras viņu

mētājušas pa dažādām vietām — pa Jelgavu, Veļikije Lūkiem, lekš-

krieviju, Paņevežu, Tulas guberņu. Un tikai 1922. gadā ļāvušas sākt

pedagoga darba gaitas, kurās viņš guvis piepildījumu visai dzīvei.

Vispirms — Jelgavas apriņķa Sesavas pamatskolā, tad Dobeles pa-

matskolā.

Un tā vairāk nekā 40 gadi ziedoti jaunatnes audzināšanai Dobelē,

strādājot gan par skolotāju, gan par skolu direktoru, gan par latviešu

valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības vadītāju. Ar

darbu skolā viņš kļūst par visas sabiedrības audzinātāju, par aktīvu

sabiedrisku darbinieku. Viņu ievēl par Izglītības, augstskolu un zi-

nātnisko iestāžu arodbiedrības rajona komitejas priekšsēdētāju un

par Dobeles pilsētas Tautas deputātu padomes deputātu.
Bet ne mazāk nozīmīgs ir arī tas darbs, ko Voldemārs Ziemelis

veicis sava novada izzināšanā. Viņš bija pirmais, kas uzsāka siste-

mātisku Dobeles apkārtnes vēstures izpēti un izziņu. Viņš sastādīja
visiem pazīstamo ceļvedi pa Dobeles rajonu, savāca materiālus par
1905. gada notikumiem Dobelē un tās apkārtnē, bija Latvijas Dabas

un pieminekļu aizsardzības biedrības Dobeles rajona nodaļas pirmais
priekšsēdētājs un ar milzīgu pašatdevi veica šos pienākumus 10 gadus.
Pēc viņa iniciatīvas valsts aizsardzībā tika ņemti ap 30 rajonā esošie

dabas un kultūras pieminekļi, tika uzstādītas piemiņas plāksnes 1905.

gadā un Lielajā Tēvijas karā kritušajiem cīnītājiem.
Taču gadu nasta, personiskās dzīves triecieni, slimības skarbie

piesitieni arvien vairāk salieca nerimtīgā darboņa plecus. Viņš gan

aizvien vēl centās būt dzīves vidū, darboties visur līdzi, kur vien

varēja noderēt viņa radošā doma un možais prāts, apzinīgi veica

rajona pensionāru padomes priekšsēdētāja pienākumus. Tomēr beidzot

šī darbīgā, iejūtīgā un atsaucīgā sirds neizturēja... Un nu mēs va-

ram teikt Voldemāram Ziemelim tikai atvndvārdus: mēs jūsu piemiņu
glabāsim sevī līdz mūža galam.

Biedru grupa
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RAKSTU AUTORU UN TABULU SASTĀDĪTĀJU

ALFABĒTISKAIS RADĪTĀJS (1962.—1981. g.)

Pirmais skaitlis apzīmē gadu, nākamie — raksta sākuma lappusi.
Burts «m» aiz gada skaitļa norāda uz rakstiem, kuri sadalīti attiecīgi

pa 12 mēnešiem. Ar * apzīmēti rādītājā labotie kļūdainie autoru uz-

vārdi, kā arī anonīmie raksti.

Ābele G. 66-110; 71-108; 78-168,

170;79-278; 80-250.

Āboliņa A. 65-110; 69-115; 72-61;
79-275; 80-168.

Āboltiņš O. 72-128; 81-259.

Aigare V. 73-321.

Aizupe V. (Stučka) 78-252;
79-140.

Aleksāne B. 72-124; 73-169.

Alksnis A. 72-64.

Alsupe A. 68-196; 70-155; 71-268.

Ambainis O. 72-m; 81-295.

Ambults A. 74-209.

Ancelāne A. 74-255; 80-201.

Andersone B. 69-172.

Andersone E. 67-92; 68-126.

Andersone I. 81-311.

Andrušaitis G. 62-58, 73; 63-89;
66-m.

Anteins A. 69-190.

Apaļa Z. 68-191; 70-131; 73-304.

Apals J. 66-166; 70-124; 72-213;
77-281.

Apaļā D. 66-81, 91.

Apīnis A. 68-128; 75-166.

Apinis M. 81-156.

Apinīte I. 80-115.

Apsīte M. (Palsmane) 79-162.

Apsītis V. 64-33.

Arājs K. 64-149; 74-57.

Arnte A. 75-80.

Arons X- 67-181; 68-208.

Asare A. 62-81-m.

Atgāzis M. 67-106; 73-293.

Audere A. 77-222, 229.

Auna Z. 62-109.

Auns M. 81-210.

Auseklis J. (Skrīveri) 80-53, 54,

61, 63, 75, 76, 85, 86, 253.

Auzāne L. 78-175.

Auziņš 1. 74-17.

Avišāne A. 71-194; 72-154; 76-

-221.

Avotiņa A. 66-47.

Balevics Z. 70-70.

Balode A. [sk. Asare A.] 62-66 m.

Baltvilks J. 68-81; 69-72, 82; 70-

-210.

Bambe L. 81-130.

Bambelovskis A (Cēsis) 72-103.

Bārda A. 74-13, 29.

Bartoša T. 81-257.

Batrags J. 77-193.

Bauģis P. 73-200.

Baumanis J. 77-175; 79-74; 80-

-57, 66, 80, 89.

Bendorfs V. 74-70.

Bergmanis V. 75-216, 218.

Bergs F. 68-148.

Bērsons I. 74-59.

Bērziņa A. 72-88; 77-222.

Bērziņa A. 81-254.

Bērziņš E. 78-149.

Bērziņš J. 74-163.

Bērziņš V. 66-137; 68-112; 69-

-121; 70-109; 73-249; 77.

241; 78-208, 211; 79-176, 182.
Bērziņš V. 77-164,
Bērzs'E. 76-106.
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Bikše E. 60-225.

Birkrmme X, 63-83; 76-159*; 80-

--55, 63, 77, 87.

Birkis A. 71-133.

Birone M. 67-87; 68-135; 70-58.

Bīrons A. 80-216.

Birznieks A. 67-53; 79-202.

Blaumanis R. 74-21.

Blese J. (Koknese) 65-68.

Blinkcna A. 77-52*.

Blūmfelds E. 66-113; 68-119.

Bodniece V. 76-145.

Brakšs A. 69-156.

Brangulis A. 80-106.

Brasavs G. 69-93.

Brice A. 79-255.

Brīdaka L. 74-49.

Brīdaks I. 76-167.

Brigere B. 71-184; 72-15; 79-235,

236, 258.

Brikmane K. [Pareizi jālasa Birk-

mane X*] 76-159.

Brikmanis B. 71-228.

Brīvlauka A. (oriģinālzīm.) 70-m*;
72-m; 75-57; 73, 105, 133.

Bullīte A. 69-224.

Būmeisters V. 76-129.

Burka A. (Lejasciems) 72-81.

Buša I. 81-57, 67, 83, 99.

Bušs X- 65-83.

Bušs M. 65-60; 70-178; 75-229.

Caune A. 62-m*; 63-m*, 156; 64-

--m*; 65-m*; 66-m*, 150, 169;

67-m, 115; 68-m, 190; 69-m,

200; 70-m, 112, 233; 71-m, 247,

285; 72-m, 236; 73-m*, 288; 74-

--m, 236; 75-m, 194; 77-173.
Caune I. 81-143.

Ceplīte R. 69-185; 71-261.

Ceriņa A. 77-105.

Cibu'le R. 70-62.

Cielava S. 76-247.

Cielēna M. 76-177.

Cimdinš P. 77-68; 79-59.

Cimermanis S. 73-298; 75-215.

Caša I. 71-173; 75-77.

Caupale T. 62-83.

Cikste A. 76-232.

Civkule E. 65-140; 67-111; 70-79.

Daija G. 70-196; 71-69; 72-56.

Danilāns I. 72-128; 81-275.

Deglava (Sukute) A. 74-183.

Dēliņš G. 78-142.

Denisova R. 81-196.

Denisovs P. 81-261.

Detlavs E. 69-179; 70-117.
Dikess I. 74-45.

Dīriķis M. 62-51*; 63-45*; 64-40*.

63*; 65-52*; 66-51*; 67-52*;

68-7*, 50; 69-m; 70-m, 23*;
71-m, 51*, 53, 73, 97, 111;

72-m, 54*; 73-m, 52*; 74-m,

52; 75-m, 52, 57*, 73*. 105*,

133*; 76-m; 77-m, 55*; 78-m;
79-m, 66; 80-m, 52; 81-m, 57,

67, 83, 99, 108.

Druvietis R. (Jelgava) 80-58, 68,

81, 89.

Druvinš J. 67-65, 85; 68-151; 69-

--127;' 74-155; 76-210.

Dulbe I. 73-124; 76-191; 78-172;
80-255.

Dūma L. 71-187; 72-162; 74-161;

76-218; 77-247; 78-217; 81-241.

Dumpe L. 66-159; 67-123; 69-202;

70-150; 71-265; 72-245; 73-273.

Dundurs R. 81-175.

Dzelmīte M. 76-152.

Dzene I. 81-251.

Dzilna I. 75-220.

Dzintars J. 63-145; 66-122; 68-121;
80-220.

Eberhards G. 76-182; 78-82, 177;
79-269.

Edelmane I. 76-95; 80-198.

Egle A. 81-288.

Eglīte P. 64-29; 66-191.

Eglīte R. 71-95; 81-57, 67, 83, 99.

Eiduks J. 63-91; 76-162.

Eiduss J. 75-118; 77-61, 145.

Eihmanis L. 76-185, 218; 81-121.

Eipurs I. 70-182.

Elksne Ā. 71-52; 73-104.

Elstina V. 71-201; 75-75; 76-230.

Evaldsons V. (Grobiņa) 71-286.

Fatare I. 79-116.

Flugins J. 76-224.

Freibergs H. 66-171.

Freidenfelds I. (Bauska) 79-164.
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Freimanis A. 71-129; 72-119; 73-

--176, 185; 74-148; 77-99; 78-147;

80-130, 131, 146.

Fridrihsone A. 75-179.

Gailis K. 62-129; 63-111.

Gailīte L. 73-165.

Galēnfece M. 69-170; 70-212; 75-

--191; 76-244.

Gaienieks F. 69-66.

Galenieks I. 65-m*, 66; 67-137;
78- m, 247, 250; 80-59, 74, 84,
92, 146.

Gaross A. 65-55; 66-m*, 94; 67-m;
70-164; 71-122.

Gaross V. 76-53, 156; 79-53.

Gebauers E. 66-68.

Gerts O. 81-298.

Gode H: 74-73; 80-112; 81-235.

Grābis R. 73-265.

Grapmane L. 78-105.

Grasmane I. 72-207.

Graudiņa L. 71-133.

Graudonis J. 67-167; 68-rn, 35*.

39*. 43*. 47*. 183; 69-m; 71-283;
72-215, 264; 73-307; 75-199;

77-288; 79-m, 166; 80-193.

Grava R. 79-211.

Grāvītis N. (Alūksne) 64-59;

65-57, 88, 119; 68-67, 91.

Grāvītis V. 63-62; 64-92, 93,
130; 65-3*, 171*; 66-3*, 56, 61,

75, 184, 189; 67-149, 150, 171;

68-178; 69-141;.-70-184, 206,
241; 71-126, 133, 141; 72-190;
73- 173, 183*, 188*; 74-83; 75-

--139, 182, 210; 76-51*, 86*. 118,

224; 77-72, 102, 113, 149; 78-

--121; 79-107, 123, 127, 147, 226;

80-7*, 47*, 124, 127, 153, 257,

260, 263; 81-299.

Grebie V. 70-64; 72-201.

Grigorašs F. 67-169.

Grigulis K. 71-m, 60, 78, 105, 116;
72-76.

Grīnbergs A. 66-54.

Grīsle R. 68-162.

Grosvalds I. 69-104, 137; 76-162;
79-260; 80-108.

Gudrike B. 69-175; 71-210, 213,

218; 73-263.

Gudriniece E. 81-245.

Ģirupnieks J. 66-76.

Henins A. 74-157.

Heringa M. 79-130.

Hofrāte A. 77-244.

Hoicmanis A. 70-247; 73-283;
74-211; 76-193.

Igaunis G. (Kalsnava) 72-74.

Ikzarinš V. 81-277.

Indāns A. 66-27*.

Ivulāns A. 72-148; 77-261; 78-

-234; 79-223, 240; 80-99; 81-

-206.

Jākobsons J. 64-103; 72-173.

Jakovleva Ļ. 77-235; 78-214.

Jankevics J. 72-142; 73-189.

Jansons A. 71-233; 74-233.

Jansons J. 79-120.
Jansons G. 72-2GB; 74-227; 76-

-200.

Jansons O. (skat. Sarma O.)
Jauģiets V. 72-286.

Jaunbelzējs F. 77-267; 78-230.

Jefremova L. 67-111; 70-79.

Juškevičs V. 62-114.

Kačalova O. 63-124; 75-m, 91,
120.

Kadiķe I. 66-115; 67-78; 69-159;

73-195; 74-153; 76-215.

Kagaine E. 75-259.

Kagaine M. 81-141.

Kaimiņš J. 67-68; 69-130.

Kaldupe S.

Kalnača B. 77-205.

Kalnača V. 69-152.

Kalniņš Arv. 65-53, 85.

Kalniņš A. (Tukuma raj.) 77-139.

Kalniņš J. 70-161, 177, 193, 209.

Kalniņš M. 63-75.

Kalniņš M. 77-270.

Kalniņš T. 77-75, 124, 211; 81-

-152.

Kalniņš V. 79-232.

Kalnozols P. 75-m, 86.

Kalve M. 66-131.

Kanāle V. 69-135.

Kandelis R. 77-150.

Kapeniece I. 80-235.

Kāposts V. 81-146.

Kārklina C. (Ventspils) 79-142.

Kārklinš J. 63-150.
Kanna T. 71-215.
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Karnups A. 67-182.

Karpickis V. (Skrunda) 65-72.

Karulis K. 68-133.

Kasinskis A. 81-269.

Kasparovica M. 73-269; 76-171.

Kasparsons Ģ. 62-97; 68-m; 72-

-98; 73-m, 59*, 63, 66, 70, 76*,

90*, 94, 99*, 147; 74-m, 135;
75- 104, 125, 236; 76-57, 100;

77-65, 125; 78-m, 84, 162; 79-m;
80 m; 81-m, 57, 67, 83, 99, 119.

Katins V. (Viļņa) 75-182.

Katlaps A. 76-187; 79-127.

Kaucis A. 67-145; 71-94; 72-95;
76-93.

Kausinieks J. (Kārsava) 70-249.

Kazubiernis J. 78-m.

Kleinberga R. 77-152.

Klimpina A. 64-95; 79-290.

Kļaviņa G. 79-145.

Kļavinš J. 75-247.

Knaps R. 63-137; 65-113; 66-97;
75-225.

Knope E. 77-259; 80-226.

Kolmane S. 67-158, 159.

Kondratovičs E. 75-m, 93.

Kondratovičs R. 67-178; 74-52.

Kostričkina J. 75-m.

Krajevska B. 75-156, 160.
Kras'tina A. 63-m.

Krastinš U. 77-231; 79-297.

Kravinska M. 78-259; 80-266.

Krēsliņa L. 68-146; 70-68, 97.

Krišjansone L. 64-137, 151.

Kronītis J. 73-84, 131; 80-53, 61,

75, 85.

Krops V. 65-81.

Krugalis A. (Prickule) 68-173.

Krūmiņš G. (Jelgava) 79-156.

Krūmiņš J. (p/s «Gaizinš») 72-

-111; 81-63.

Krūmiņš V. 73-105; 79-135; 81-

-109.

Krūze V. 73-230; 76-240.

Kučers J. (Lejasciems) 64-48;
73-171.

Kudriavskis M. 65-147.

Kumšāre A. 63-100, 101.

Kundziņš A. 65-79; 80-224.

Kundziņš M. 63-122; 64-106;

65-106; 66-72, 82; 79-96 (arī
daudzi krāsu foto).

Kupcis Z. 68-138, 141; 69-165;
70-102, 106.

Kuplais M. 78-201.

Kuršs V. 69-54; 80-140.

Kurzemnieks M. 71-124; 73-63;
74-53.

Kušķis J. 68-102.

Ķempe M. 70-52; 74-5.

Kestere L. 77-297.

Lācis E. 77-264.

Laganovska R. 75-m, 91, 120.

Lagzdinš G. 76-m, 73, 76.

Laizāns P. 67-89; 68-180.

Lakšēvica I. 73-278.

Lancmanis I. 76-205; 81-160.

Langenfelds V. 65-116; 71-66.

Lapa L. 79-217; 80-242.

Lapers R. 71-177.

Lapiņa I. 65-109; 67-m, 146; 69-

-102.

Lauzis A. 79-90.

Lazdina M. 67-164.

Lediņa V. 81-113.

Leimane M. 80-264.

Leina A. (Rēzekne) 79-153.

Leiškalns G. 67-153.

Leitāns M. 73-237.

Leja K. 79-71.

Lejina Z. 72-158; 75-144; 77-255;
78-226.

Lejinš G. 68-83.
Levi'tāns S. 70-89.

Lldace E. 68-117; 69-167; 75-62,
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Liepa G. 65-120.

Liepa V. 62-m, 93; 68-65.

Liepinš E. 67-187.

I.iepinš J. 71-90; 75-122; 79-122.

Liepniece A. 77-135, 198.

Lindbcrga Z. 73-134; 77-222, 230.

Lipsbergs J. 77-129; 78-63, 69;
79- 81, 109, 281; 80-248; 81-115.

Lismanis J. 74-205; 79-249; 81-

-214.

Ljarska L. sk. Ļarska L.

Loginova O. 74-246; 79-238.

Loze I. 65-166; 66-162; 70-119;
71-261; 78-190, 196; 80-186.

Lujāns J. 73-203.

Lukašinska I. 68-178; 69-177, 178.

Lūkins V. 68-106; 79-104, 114;
81-142.

Lukša A. 79-195.
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Ļuļko I. 76-169.
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Malvess R. 64-28*; 73-279; 81-

-168.
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	Šlokenbekas muižas aizsardzības sienas šaujamlūka. Skats no pagalma puses.������〦⬨ꀧ⬨
	Jelgavas pils — Latvijas Lauksaimniecības akadēmija.������攀逻⬨
	Turaidas Pils.
	Āraišu ezerpils ēka, kuras sienas saglabājušās septiņu vainagu augstumā.������������������������������
	Skats uz Āraišu ezerpili izrakumu laikā. Kreisajā pusē — 10. gs. iela.��������������������
	Āraišu ezerpils ēku stūru savienojums. Kreisajā pusē sienas savienotas krusta paksī, labajā — jūgstūra savienojumā.��������������������������������������������������
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	2. att. Mēra ārsta tērps viduslaikos.�낂⬨������������
	1. att. Zirgu vilkmes tramvaja līniju shēma. (Ielu nosaukumi tagadējie).���������������
	Dzīva lapa un «mirstoša» lapa (2 stundas pēc nogriešanas). Tās fotografējis Maskavas fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts Viktors Adamenko ar elektroniem augstfrekvences plazmā (ar Kirliānu efektu).��������������������������������������������������
	Zvīņas gadskārtas.����������Ⴡ⬨⬨
	Asterolepis ornata atlieku zīmējumi un rekonstrukcija no Pandera monogrāfijas «Über Placodermen des devonischen Systems», 1857. g.: I—4 — Coccosteus Agassiz atliekas; 5—9 Asterolepis Eichwald atliekas; 10—11 — Asterolepis Eichwald — K. Pandera rekonstrukcija.���������������
	Tērbatas Zviedru universitātes ēka. 17. gadsimta attēls no Zviedrijas Karaliskā arhīva Stokholmā.�����������������������������������
	P. Stradiņš kopa ar Medicīnas vēstures muzeja pirmo direktoru 0. Krūmiņu iekārto ekspozīciju. 1957. g.�����������������������������������
	Viduslaiku aptieka. P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ekspozīcija.�Ⱘꃥ⬨ꃯ⬨����������Ā���
	1912. gadā ražotais automobilis «Russo-Balt» pie Krievu-Baltijas vagonu fabrikas ceha ēkas Valmieras ielā Rīgā.�������������������������
	Zirgu vilkmes tramvajs tagadējas Ļeņina ielas un Padomju bulvāra krustojumā. 19. gs. beigas.��������Ⱘ퀑Ⱘ Ⱘ쀃Ⱘ���������
	A. Kudaševa pirmais lidojums ar Rīgā Krievu-Baltijas vagonu fabrikā būvēto lidmašīnu «Ķudašev-4» 1911. gada 2. aprīlī Rīgā.�������������������������������������������������������
	Lidotāja Viktora Dibovska monoplāns ar motoru «Kaleps». Uzbūvēts 1913. gadā Rīgā transmisiju fabrikā «Motors».����������������������������������������
	Vieglais iznīcinātājs VEF-I-16. Uzbūvēts 1939. gadā fabrikā VEF.��������1㉢0㘷䁄Ⱘ⁄ⰨⰨ耦Ⱘ��������0〰İ〰〰〰〰
	Galda telefons, no kura centrāli izsauca, nospiežot spiedpogas. Ap 1905. g.�Ⱘ쁚Ⱘ
	Grezns galda telefons, no kura centrāli izsauca ar induktoru. 1912. g.�����
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	Sienas telefons, kuram apakšēja daļā atrodas mikrofona barošanas elementi. 1902. g.���������������
	Galda telefona aparāts ar atsevišķi novietotu mikrofonu un telefonu. Ap 1890. g.����������
	Viens no pirmajiem telefona aparātiem, kuram vēl nebija centrāles izsaukšanas ierīces. Centrāli vajadzēja izsaukt ar svilpienu mikrofonā. Ap 1880. g.�����������������������������������
	Mūsdienu telefons bez ciparripas ar tastatūru.�vilpienu 
	Moderns mūsdienu telefons ar tastatūru, bez mikrotelefona auklas.����������
	Mūsdienu telefons «Retro» (VEF ražojums).�����
	Turaidas Gūtmaņa ala. 1794. g.�ⰨꃇⰨⰨ����
	Vangažu baznīca un kroga stadula 1801. gada svētdienā.������Ⱘ惒Ⱘ샙Ⱘ惓Ⱘ�
	1 Sesavas zemnieka apģērbs ap 18. gadsimta 80. gadiem.����������
	2 Rīgas 3 mārciņas smagās zelta atslēgas, kuras 1710. gada 12. jūlijā pasniegtas ģenerālmaršalam grāfam B. Šeremetjevam.��������������������������������������������������
	3 Āgenskalna muižas rentnieka latvieša Gustava Bāda (1724—1788) kapa zīme Āgenskalna kapos Rīgā ar uzrakstu «Trūcīgs un godīgs».���������������������������������������������
	Kāda kroga stadula. Ap 1795. g.�����
	Limbažu zemnieku pirts. 1797. g.
	Valmiera no ziemeļu puses. 1799. g.�����
	Veca Jelgavas pils. Skats no pilsētas puses 18. gs. sāk.�〦������
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	1. att. Šlokenbekas muižas komplekss: 1 – ēdnīca, medpunkts – bbijusī klēts, kalte un ziemeļu vārtu tornis; 2- klubs – bijusī liellopu kūts un zirgu syallis; 3 – kantoris – bijusī brūža ēka; 4- muzejs – bijusī sīklopu kūts un mazā ratnīca; 5- muzejs – bijusī dzīvojamā ēka un dienvidu vārtu tornis; 8 – muzejs – bijusī lielā ratnīca.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Skats uz Āraišu ezeru. Priekšplānā — saliņa, zem kuras — ezerpils.�ēka; 4- muzejs – bi
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