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1972. ir devītās piecgades otrais gads. Tas turpinās īstenot

tos uzdevumus, kurus 1971. gadā izvirzīja PSKP XXIV kon-

gress, apstiprinādams Direktīvas par PSRS tautas saimniecī-

bas attīstības piecgadu plānu 1971. — 1975. gadam, šis nozī-

mīgais dokuments tika izstrādāts uz padomju ekonomikas

dziļas zinātniskas analīzes pamata, ievērojot tās pašreizējo
attīstības līmeni un zinātniski tehnisko progresu. PSKP XXIV

kongresa apstiprinātās Direktīvas ir plaša mūsu zemes tau-

tas saimniecības tālāka nemitīga kāpinājuma, padomju tautas

dzīves līmeņa celšanas programma.

Direktīvas nosaka mūsu zemes attīstības pamatvirzienus un

uzdevumus jaunajā piecgadē, kas būs svarīgs padomju
sabiedrības tālākajā ceļā uz komunismu, tās materīaThteJonis-
kās bāzes veidošanā, Padomju valsts ekonomiskās varenības

un aizsardzības spēju nostiprināšanā. Devītās piecgades gal-
venais uzdevums — nodrošināt, lai uz strauju sociālistiskās

ražošanas attīstības tempu, tās efektivitātes paaugstināšanās,
zinātniski tehniskā progresa un darba ražīguma celšanās pa-

ātrināšanas pamata ievērojami paaugstinātos tautas dzīves

materiālais un kultūras līmenis.

Turpmākajos gados vēl paātrināsies sabiedriskās ražošanas

attīstības tempi, pie kam straujāk augs rūpniecība, kas ražo

patēriņa preces. Tālāk īstenosies lauksaimnieciskās ražošanas

palielināšanas programma. Direktīvas paredz plašu pasā-
kumu sistēmu, kas nodrošinās tautas dzīves līmeņa jaunu,

ievērojamu celšanos — pieaugs reālie ienākumi uz vienu

iedzīvotāju, strādnieku un kalpotāju vidējā darba alga un

kolhoznieku darba samaksa, palielināsies sabiedriskie patēriņa
fondi.

Visus padomju ļaudis iepriecina tas, ka Direktīvās, izvir-

zot svarīgu ražošanas kāpināšanas programmu, nav aizmirsti

dabas aizsardzības uzdevumi. Ar gandarījumu katrs mūsu

sociālistiskās sabiedrības loceklis uzņem Direktīvu norādī-

jumu: «Pastiprināt dabas aizsardzību. Palielināt uzņēmumu,
iestāžu un organizāciju atbildību par dabas resursu — zemes,

ūdeņu, atmosfēras un derīgo izrakteņu — racionālu izman-

tošanu, kā arī par augu un dzīvnieku valsts bagātību sagla-
bāšanu un atjaunošanu.»

Arī šī nozīmīgā uzdevuma izpilde veicinās padomju dar-

baļaužu labklājības pieaugumu.

Redakcijas kolēģija
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Ziemas mēnesis

1. Jaungada diena.
1. 1907. gadā dzimis PSKP CX ģene-

rālsekretārs Leonīds Brežnevs.

18. Pirms 60 gadiem (1912) atklāta

KSDSP Viskrievijas VI (Prāgas)
konference.

21. 1924. gadā miris V. I. Ļeņins.
22. (9.) 1905. gada revolūcijas sā-

kums.

27. 1959. gadā atklāts PSKP ārkār-

tējais XXI kongress.

2. Pirms 30 gadiem (1942) fašisti nodedzina Audriņu ciemu un no-

šauj tā iedzīvotājus.
4. Pirms 105 gadiem (1867) dzimis gleznotājs Arturs Baumanis.

Miris 1904. g.
4. Pirms 50 gadiem (1922) dzimis rakstnieks un literatūrzinātnieks

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks Jānis Kalniņš.
9. Pirms 65 gadiem (1907) Koknesē nošauts leģendārais 1905. gada

kaujinieks Ferdinands Grīniņš. Dzimis 1884. g.
12. Pirms 90 gadiem (1882) dzimis starptautiskās strādnieku kustības

dalībnieks, Komunistiskās partijas un arodbiedrību darbinieks Kār-
lis Jansons. Miris 1939. g.

17. Pirms 150 gadiem (1822) Jelgavā sāk iznākt pirmais laikraksts

latviešu valodā «Latviešu Avīzes».

20. Pirms 95 gadiem (1877) Rīgā dzimis ķīmiķis un metalurgs PSRS
ZA akadēmiķis Erhards Bricke. Miris 1953. g.

25. Pirms 40 gadiem (1932) miris ievērojamais Komunistiskās parti-
jas, Padomju valsts un starptautiskās strādnieku kustības darbi-

nieks Pēteris Stučka. Dzimis 1865. g.
26. Pirms 75 gadiem (1897) dzimis Sarkanās Armijas Gaisa Kara

Spēku priekšnieks Jēkabs Alksnis. Miris 1937. g.
27. Pirms 140 gadiem (1832) dzimis ievērojamais Baltijas ģeologs,

ordovika un silūra nogulumu pētnieks akadēmiķis Fridrihs Smits.

Miris 1908. g.
28. Pirms 95 gadiem (1877) miris gleznotājs Kārlis Hūns. Dzimis

1830. g.
31. Pirms 85 gadiem (1887) dzimis gleznotājs LPSR Tautas māksli-

nieks Kārlis Miesnieks.
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H. Novackis

KĀ CĒLUŠĀS ZODIAKA ZĪMES

Kāpēc vairumā veco kalendāru janvāra vinjetē iezīmēts vīrs ar

ūdens krūku? Kāpēc februārī, kad dabā viss vēl ledū kalts, vinjetē
peld divas zivis sasietām astēm? Tās ir zodiaka zīmes, kas rāda sau-

les šķietamo kustību gada gaitā un kurām ir piecu, varbūt pat vai-

rāk gadu tūkstošu ilga vēsture. Zodiaka zīmes ir tālas pagātnes lie-

cinieces, tās stāsta, kā cilvēks mācījies apgūt sauli, kas noteica dienu

un nakti, pavasara palus, vasaras svelmi, rudens ražu un ziemas

bargumu. Sauli vēroja gans un zemkopis, pētīgas acis tai sekoja no

inku un ēģiptiešu piramīdām, no babiloniešu tempļiem. Zodiaka

zīmes rāda jau apgūto Saules ceļu — tās simbolizē divpadsmit pun-
ktus uz Saules ekliptikas.

Nav šaiļbu par to, ka zīmes, kuras mēs pazīstam un lietojam vēl

šobaltdien, seno grieķu astronomi pārņēmuši no babiloniešiem. Mezo-

potāmijas — Tigras un Eifratas zemes — tautas sumēri, akadieši, ela-

mieši, asīrieši, babilonieši un haldieši jau 3000 gadus pirms mūsu

ēras bija radījuši savu īpatnēju kultūru, mākslu un zinātni. Mezopotā-
mijas tautām — divupiešiem jeb, kā tos visbiežāk dēvēja Grieķijā un

Romā, babiloniešiem un haldiešiem — bija izslavēti zvaigžņu pētnieki.

Viņi atklāja, ka Saules ceļš ir aplis, pa kuru tā iet katru gadu gar
tām pašām zvaigznēm, caur tām pašām zvaigžņu kopām un puduriem.
ledomāto Saules ceļa apli viņi sadalīja divpadsmit posmos: katrā ceļa
posmā viņi bija iegaumējuši raksturīgos zvaigznājus. Babilonieši jau
zināja četrus svarīgos punktus Saules gada ceļā — pavasara un ru-

dens ekvinokciju, kad diena un nakts kļūst vienādi garas, vasaras un

ziemas solstīciju, kad saule it kā apstājas un griežas atpakaļ. Katram
Saules ceļa posmam bija kāda dzīvnieka vārds. Tas varētu būt izskaid-

rojams ar divupiešu dzīvnieku kultu.

Taču ar to vien nevarētu attaisnot Saules ceļa posmu nosaukšanu
dzīvnieku vārdos un šo nosaukumu secību Saules ceļā, jo zodiaka

joslas zvaigžņu kopās pat visdarbīgākā fantāzija nevarētu saskatīt

minēto dzīvnieku kontūras. Te atbildi varētu dot Babilonijas Gilga-
meša eposs. lespējams, ka ir kāda sakarība starp šī eposa 12 daļām,
Gilgameša divpadsmit varoņdarbiem un divpadsmit zodiaka zīmēm.

Varonis Gilgamešs kā seno grieķu Herakls savās zemes un pazemes

gaitās veic dažādus varoņdarbus — uzvar milžus, nezvērus, teiksmai-

nas būtnes. Tātad zodiaka cikls varbūt bijis Gilgameša cīņu ceļa

atainojums zvaigznēs.
Senie grieķi, apguvuši babiloniešu astronomu sasniegumus, pār-

ņēma arī Saules ceļa posmu apzīmējumus — Aunu, Vērsi, Dvīņus

v. c. — un deva šiem apzīmējumiem kopīgu nosaukumu zodiakos

kijklos — «dzīvnieku aplis», lai gan ne visas apļa zīmes bija dzīv-

nieki. Seno grieķu astronomi Eidokss, Arats un Ptolemajs pētīja
tālāk konstelācijas — zvaigžņu kopas — uz Saules ekliptikas, noteica

atsevišķu zvaigznāju robežas, zvaigžņu skaitu šais konstelācijās un,

uz zvaigžņu globusa savienojot zvaigznes ar iedomātām kontūrām,

mēģināja atainot zvaigznāju nosaukumus zīmējumā. Seno grieķu as-

tronoms Hiparhs II gs. p. m. ē. atklāja precesiju. Sakarā ar Zemes ass
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vilciņveida kustību Saule šķietamajā cejā pa ekliptiku atgriežas
pavasara punktā katru gadu par 20 minūtēm 25 sekundēm agrāk.
Tas nozīmēja, ka Saule it kā gāja pa priekšu (precedēja), bet sākot-

nējie zodiakālie punkti zvaigžņu ceļā atpalika (retrogradēja).
Romieši pilnīgi pārņēma seno zodiaka ciklu no grieķiem un ieviesa

to visur, kur vien skanēja latīņu valoda. Precesijas dēļ radušos star-

pību starp zodiaka zīmi un attiecīgo zvaigznāju vairs nelaboja, bet

zīmju punktus pieņēma kā nosacītus, pastāvīgus un no zvaigznājiem
neatkarīgus.

Katram zodiaka dzīvniekam laika gaitā izveidojies noteikts tra-

dicionāls zīmējums un arī noteikts hieroglifisks simbols. Arī šo hie-

roglifu cilme ir ļoti sena, un daži no tiem, piemēram, Ūdensvīra,
Vērša un Lauvas hieroglifs, varbūt pat ir vecāki par pašām zodiaka

zīmēm.

O. Ambainis

DABAS FENOLOĢISKO VĒROJUMU ATSPOGUĻOJUMS
LATVIEŠU FOLKLORĀ

Daudzu gadsimtu gaitā tautas daiļradē, gandrīz visos folkloras žan-

ros, galvenokārt ieražu folklorā, ticējumos, teikās un nostāstos, uz-

krātas tautas masu domas un centieni, atziņas un vērojumi visās cil-

vēka dzīves jomās. Tautas uzmanības lokā ietveras arī gadalaika ritms

un periodiskās izmaiņas dabā, kuras novērot, vērtēt un paredzēt se-

najam latviešu zemkopim bija ļoti svarīgi. No savlaicīgas un pareizas
rīcības lielā mērā bija atkarīga raža, bieži pat paša zemkopja un viņa

ģimenes eksistence.

Tautas dabas vērojumu senāko slāni veido gan dabas likumsaka-

rību konstatējumi, gan arī centieni iespaidot un veidot dabas spēkus
sev vēlamā virzienā.

Visu šo vērojumu un atziņu pamatā bija nemainīgais gadalaiku
ritējums, kas noteica stingru secību, kādā viens darbs zemkopja dzīvē

nomainīja otru. Katram p.osmam lauku darbu ritējumā piesaistījās
dažādas ieražas un izdarības, kuras ievēroja un pildīja dažkārt arī

neatkarīgi no konkrētajiem dabas apstākļiem. Blakus daudziem parei-
ziem, vēl šodien vērā paturamiem fenoloģiskiem vērojumiem sagla-
bājas arī jau praktisku nozīmi zaudējuši tradicionāli ticējumi.

Tautas gadskārtu ieražās atspoguļojas arī ģimenes un plašākas
sabiedriskās dzīves norises, kuras tāpat lielā mērā iespaidoja zem-

kopja darba apstākļi un ritms.

Feodālisms šīs ieražas un ticējumus piesaistīja noteiktām kalen-

dienām. Taču saistība ar kristīgās baznīcas svēto vārda dienām

nespēja kaut cik jūtami izmainīt ieražu idejisko saturu, to ciešo saikni

ar dabu un zemkopja darba ritējumu un izdarību daudzveidīgās iz-

pausmes formas. Šajā periodā tautas ieražas tikai sagrupējās pa jaunā
kalendāra mēnešiem,- kuru ietvaros vēl šodien varam izsekot to saka-

riem ar latviešu zemnieka dzīvi un darbu pagātnē. Mūsu dienās viss
šis bagātais materiāls veido tautas bagātās ieražas un tradīcijas,
kurās senie vērojumi, ticējumi un izdarības iegūst interesantu rotaļu
un spēļu formu un kalpo svētku un atpūtas brīžu kuplināšanai.
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Ūdensvīrs ir janvāra zodiaka zīme. Tā

simbolizē noteiktu punktu uz Saules ek-

liptikas ceļa posmā no 300" līdz 330°.
Ūdensvīrs ir visa zodiaka cikla vienpads-
mitā zīme un otrā ziemas zīme. Tradicio-

nālajā zīmējumā redzams vīrietis ar

ūdens krūku vai arī ūdens krūka vien —

parasti grieķu amfora. Sengrieķi šo zīmi

saukuši par Hydrochoos — «ūdens smē-

lējs», romieši par Aguarius — «ūdeņ-
nieks». Latviešu kalendāros šīs zīmes no-

saukums darināts pēc vācu valodas pa-

rauga: Wassermann — «ūdensvīrs».

Pārņemot senās Babilonijas zodiaka

zīmes, katra tauta centās nosaukumu un zīmējumu tulkot atbilstoši

savam garam un ticējumiem. Tā senie ēģiptieši tajā saskatīja upes

dievu Nīlu ar divām krūkām, senie grieķi to izskaidroja ar savu

teiku par Prometeja dēlu Deikalionu, kas ar sievu Piru vienīgie iz-

glābjas no vispasaules plūdiem, kuros dievi iznīcina visu cilvēku dzi-

mumu. Deikalions ar dievietes Temīdas palīdzību brīnumainā veidā

rada jaunu cilvēku cilti; par to dievi dāvina viņam krūku ar ūdeni

un pēc nāves iemūžina viņu, pārvēršot zvaigznājā. Sīs zodiaka zīmes

saīsinātais simbols bija un joprojām ir divas viļņveida svītras —

ļoti sens ūdens hieroglifs (~). Visām dienvidu tautām janvāris sais-

tās ar lietus gāzēm un plūdiem, tāpēc arī saprotams, kāpēc Saules

vietas apzīmēšanai janvārī tās izvēlējušās šādu simbolu.

Tagad Ūdensvīra zīme atrodas Mežāža zvaigznājā, bet Zivju
zīme — Ūdensvīra zvaigznājā.

Saule 21. janvārī pl. 2 st ieiet Ūdensvīra zīmē( ~~).
Zeme 3. janvārī pl. 78t 07m atrodas perihēlijā (vistu-

vāk Saulei).
Mēness 22. janvārī pl. 8 8t atrodas perigejā (vistuvāk

Zemei), 9. janvārī pl. 78t
— apogejā (vistālāk no Zemes)..

Aptumsumi. Antarktīdā 16. janvārī novērojams grc-

dzenveidīgs Saules aptumsums. Latvijā nav redzams.

30. janvārī pilns Mēness aptumsums. Latvijā nav re-

dzams.

Planētas. Venēra janvāra pirmajā pusē atrodas Mežāža zvaig-
znājā, otrajā pusē — Ūdensvīra zvaigznājā. Labi novērojama kā va-

kara zvaigzne vairāk nekā 2 stundas pēc saules rieta.

Marss vakaros labi redzams debess dienvidu pusē Zivju zvaig-
znājā uz leju no Pegaza kvadrāta.

Jupiters visu gadu atrodas zemu pie apvāršņa, tādēj šis gads
ir neizdevīgs Jupitera novērošanai. Janvārī Jupiters ir tikko saskatāms

no rītiem dienvidaustrumos, Cūskneša zvaigznājā, janvāra otrajā
pusē — Strēlnieka zvaigznājā.

Saturns labi novērojams gandrīz visu nakti Vērša zvaigznājā,
apmēram 5° zem Sietiņa.
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Jaunā gada sagaidīšana tautā vien

mēr saistījusies ar daudzām ieražām v

jautrām rotaļām. Jaungads bija jaun
dzīves un darba posma sākums-, ar t

saistījās pārdomas par tuvāku un tālāk

nākotni. Ir pats ziemas vidus, klusākais

laiks darba dzīvē, tādēļ vairāk laika at

pūtai un izdarībām, kuru nolūks — iz

klaidēt vienmuļajā dienu ritējumā.
Vadoties no tālā senatnē radušās for

mulas «kāds ir zināma dzīves posma sā

kums, tāds arī šis posms visumā», Jaun

gada dienā nedrīkstēja raudāt, bēdāties,

bārties, staigāt neēdis un daudz gulēt, lai

tas viss nebūtu jādara veselu gadu. Kas

pirmais šai rītā pieceļas, būs spirgts un možs cauru gadu.
Lielu jautrību sagādāja dažādas Jaungada zīlēšanas rotaļas, kurās

uzvar tas, kam zīlēšanas rezultāts labvēlīgāks. Jaungada naktī meitas

gāja tumšā kūtī «aunu ķert». Ja pirmais noķertais izrādījās auns, tad

tajā gadā apprecēšoties. Bet ziemā parasti turēja tikai vienu vai divus

aunus, kamēr aitu varēja būt desmitiem. Tāpēc varbūtība kā noķert
aunu, tā arī apprecēties jau tajā gadā nemaz nebija tik liela.

Cepa «mēmo» jeb «sapņu» pankūku. Trīs meitas ieķērās vienā ka-

rotē un kopīgi ņēma miltus, ūdeni un sāli (tās vienmēr pagrābās par

daudz). Nedrīkstēja runāt, smieties, dzert. Izcepto klusējot apēda un

gāja gulēt. Pirms gulētiešanas varēja, arī nomazgāt seju un neno-

slaucīties, bet dvieli nolikt pagalvī. Sāļais ēdiens vai mitrā seja
ietekmē sapņus. Kas sapnī pasniegs ūdeni vai dvieli, tas būs izredzē-

tais. Zem gultas «sēja» arī auzas vai miežus, lai sapnf parādītos
pļāvējs.

Jaungada naktī meitai vienai jāiet uz tumšo riju, rijas krāsns mutē

jāieliek spogulis, tam katrā-pusē pa aizdegtai svecei. Tieši pusnaktī
jānostājas ar muguru pret krāsni un caur kājām jāskatās spogulī, tad

redzēšot sava nākamā dzīvesbiedra attēlu. ,

Ja, paņemot malkas klēpi vai skaidas, pagales vai skaidas izrādās

pārskaitlī, tad tajā gadā apprecēšoties. Tas pats ar «zvaigžņu skaitī-

šanu». Ņem pāri galvai kažoku un pa kažoka piedurkni kā tālskatī

skaita zvaigznes. Ja redzamo zvaigžņu skaits ir pārskaitlis, tad appre-
cēsies. Reti gan līdz tam tika: pārējie sev par uzjautrinājumu centās

pa piedurkni ieliet skaitītājam acīs ūdens šalti.

Interesanta ir arī senā Jaungada «loterija», paslēpjot zem bļodas
vai šķīvja dažādus priekšmetus un tos izvelkot. Maize nozīmēja cerī-

bas uz pārtikušu dzīvi, gredzens vai atslēga simbolizēja precības vai

kāzas, ogle — ugunsnelaimi, utt.

lemīļota bija rotaļa ar divu degošu svecīšu vai oglīšu peldinā-
šanu ūdens bļodā. Kuru svecītes vai oglītes sapeldēs kopā, tiem pare-
dzamas arī kopīgas dzīves gaitas.

Ziemas vidu senāk skaitīja no Teņa (Tenīsa) dienas (17. janvāra).
Tā bijusi pirmā mīkūnu diena jeb nākamā gada kalpu deramdiena.
Šai dienā iemīļots ēdiens bijis cūkas pusgalva vai ausis, bet cūkas ba-

rotas ar graudiem. Bērni un pusaudži —
nākamās vasaras cūkgani —

labi pamieloti, tiem rīkotas rotaļas un dejas.
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Da-

tums Vārda dienas
lēkts

Saules
* Sa-

kulmi- rie(s
tumst

nācija

a u 1 e s

lēkts riets <u
u

Mēness

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

O 1 Brigita, Indra 9 24 13 37 05 17 51 19 19 20 44 9 48 L

T 2 Spīdola 9 22 37 13 17 53 19 21 22 02 9 54 J

C 3 Aīda, Ida 9 20 3720 17 55 19 23 23 20 10 00 J

P 4 Daila, Veronika 9 18 37 27 17 57 19 25 — 10 07 Sv

S 5 Agate, Selga 9 16 37 32 17 59 19 27 0 37 10 12 Sv

Sv 6 Dore, Dārta, Dace 9 14 37 37 1802 19 29 1 55 10 22Sk

P 7 Nelda, Rihards 9 12 37 41 18 04 19 31 3 13 10 34 C
O 8 Aldona 9 10 37 45 18 07 19 33 4 32 10 53 Sk

T 9 Simona, Apolonija 9 08 37 47 1809 1935 ' 5 47 11 23 St
C 10 Paulīna, Paula 9 05 3749 18 11 19 37 6 50 12 10 St

P 11 Laima, Laimdota 9 03 37 50 18 14 19 39 7 36 13 17 M

S 12 Karlīna, Līna 9 00 37 50 18 16 19 41 8 07 14 40 M

Sv 13 Malda, Melita 8 58 37 50 18 18 19 43 8 28 16 13M

P 14 Valentīns 8 56 37 49 18 21 19 45 8 41 17480

O 15 Alvils, Olafs, Aloizs 8 53 37 47 18 23 19 47 8 50 1921 ©
T 16 Jūlija, Džuljeta 8 51 37 44 18 25 19 49 8 59 20 56 Z

C 17 Konstance, Donāts 8 48 3740 18 27 19 51 9 06 22 31 Z

P 18 Kora, Kintija .
8 46 37 36 18 30 19 53 9 15 — A

Š 19 Zane, Zuzanna 8 44 37 31 18 32 19 55 9 25 0 07 A
Sv 20 Vitauts, Smuidra 8 41 3726 18 35 19 57 9 40 1 45Vr

P 21 Eleonora, Kurbads 8 39 37 20 18 37 19 59 10 00 3 21 3
O 22 Ārija, Rigonda 836 37 13 18 39 20 01 10 36 4 50 D

T 23 Haralds, Almants 8 34 37 05 18 41 20 04 11 30 6 00D

C 24 Diāna, Dina 8 31 36 57 18 43 20 06 1243 6 47Vz

P 25 Alma, Zaiga 8 28 36-48 18 45 2008 14 08 7 18Vz

S 26 Evelīna, Mētra 8 26 36 39 18 48 20 10 15 35 7 37Vz

Sv 27 Līvija, Andra 8 24 36 29 1850 20 12 17 02 7 48 L

P 28 Skaidrīte, Justs 8 21 36 18 1853 20 14 18 24 7 56L

O 29 — 8 18 3607 18 55 20 16 19 43 8 05 ®

Saules Saules
»

apak- māksi- Saules Die-

,
šējā Uzaust mālais lēkta nas Mēness fāzes

kulmi- aug-
azi- Sa-

nācija stums muts rums
,

st m st m < st m st m

Ml 1 37 7 55 16° 121° 8 27 C 7. II pl. 14 12

10.11 1 38 739 18 116 906 «15.11
„

329

20.11 137 718 22 109 9 54 321.11
„

2021

29.11 1 36 657 25 103 1037 ®29. II
„

6 13
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Sveču mēnesis

14. 1956. gadā atklāts PSKP XX kon-

gress.
21. 1904. gadā dzimis PSRS Ministru

Padomes priekšsēdētājs Aleksejs
Kosigins.

23. Padomju Armijas un Jūras Kara

Flotes diena.

3. Pirms 80 gadiem (1892) dzimis revolucionārs, pilsoņu kara va-

ronis Eižens Bergs. Ang|u interventi un baltgvardi viņu noslep-
kavoja 1918. g.

3. Pirms 65 gadiem (1907) dzimis LPSR Tautas skatuves māksli-

nieks Luijs Šmits.

7. Pirms 75 gadiem (1897) dzimis LPSR ZA akadēmiķis, ģeogrā-
fijas zinātņu doktors Matvejs Kadeks. Miris 1950. g.

8. Pirms 75 gadiem (1897) dzimis Sarkanās Armijas korpusa ko-

mandieris Jānis Lācis. Miris 1937. g.
9. Pirms 95 gadiem (1877) dzimis revolucionārās kustības dalīb-

nieks, viens no LSDSP dibinātājiem Kārlis Hermanis (Kristaps
Sulcs). Miris 1927. g.

9. Pirms 75 gadiem (1897) dzimis rakstnieks Voldemārs Branks.

9. Pirms 65 gadiem (1907) dzimusi LPSR Tautas dzejniece Mirdza

Ķempe.
10. Pirms 85 gadiem (1887) dzimusi LPSR Tautas skatuves māksli-

niece Mirdza Šmithene.

12. Pirms 50 gadiem (1922) dzimis Rīgas antifašistiskās pagrīdes or-

ganizācijas vadītājs Vitolds Jauntirāns. Kritis varoņa nāvē 1943. g.
12. Pirms 75 gadiem (1897) dzimis ģenerālmajors Alfrēds Kalniņš.

Liela Tēvijas kara laikā bija 43. gvardes latviešu strēlnieku di-

vīzijas komandieris. Miris 1967. g.
13. Pirms 95 gadiem (1877) dzimis komponists LPSR Nopelniem ba-

gātais mākslas darbinieks Jāzeps Mediņš. Miris 1947. g.
27. Pirms 95 gadiem (1877) dzimis publicists, literatūrkritiķis un ak-

tīvais 1905. gada revolūcijas dalībnieks Jānis Asars. Miris 1908. g.
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Zivis ir februāra zodiaka zīme, kas no-

rāda punktu uz Saules ekliptikas ceļa
posmā no 330° līdz 300°. Tā ir visa zo-

diaka cikla pēdējā, divpadsmitā zīme un

trešā ziemas zīme. Tradicionālajā zīmē-

jumā attēlotas divas zivis kopā sasietām

astēm. Mezopotāmijas tautām šis mēne-

sis bija viņu lunārā gada pēdējais mē-

nesis, kuru ik pa sešiem gadiem vaja-
dzēja pastiept divas reizes garāku, lai ar

mēness gadu tiktu līdzi Saules gaitai.

Tāpēc divas zivis un tāpēc arī sasietām

... astēm, jo abas kopā tās veidoja divus

mēnešus. Kā vēstī babiloniešu eposs, va-

roni Gilgamešu no bojā ejas plūdos glābis zivgalvis dievs Dagons.
Lūk, kāpēc zivis.

Senie grieķi pārņemto Zivju zīmi skaidroja ar savu teiku par brī-

numaino zivi, kas dzīvojusi ezerā Edesas tuvumā. No Dei-

kaliona krūkas pār zemi gāzies tik daudz ūdens, ka draudējusi aiziet

bojā visa Edesa un tās dievība Derketo. Zivs iežēlojusies par pilsētu
un dievieti Derketo un aizgūtnēm aprijusi visu ūdeni. Par to zivs

iekļuvusi seno grieķu debesu zvaigznāju saimē.

Arī Zivju zīmes hieroglifiskais atveidojums uzsver abu zivju sais-

tību ( X )• Mākslinieki to reizēm aizmirsuši, un dažā labā kalendārā

februāra vinjetē divas zivis brīvi peld pa jūru.
Mūsu dienās Zivju zvaigznājā atrodas pavasara punkts — Auna

zime.

Saule 19. februāri pl. 16st ieiet Zivju zīmē (X )•
Mēness 17. februārī pl. 22st atrodas perigejā, 6. februārī

pl. 43t
— apogejā.

Planētas. Venēra novērojama kā spoža vakara

zvaigzne vēl labāk nekā janvārī — apm. 3 stundas pēc
saules rieta. Februāra pirmajās dienās tā atrodas Ūdens-

vīra, vēlāk līdz mēneša beigām — Zivju zvaigznājā.
Marss labi redzams vakaros dienvidrietumu pusē

februāra sākumā Zivju, bet pēc 8. februāra — Auna

zvaigznājā.
Jupiters saskatāms no rītiem Strēlnieka zvaigznājā.
Saturns novērojams Vērša zvaigznājā zem Sietiņa nakts pir-

majā pusē.

Papildinot sēriju «Apvārsnis», 1972. gadā izdevniecība

«Zinātne» laidīs klajā izcilā amerikāņu fantasta un zi-

nātņu popularizētāja A. Azimova grāmatu «Visums».

Autors pastāsta, kā cilvēce soli pa solim iepazinusi apkār-

tējo pasauli, sākot ar mazu Zemes stūrīti un beidzot ar gi-

gantisko Visumu. Lasītājs nokļūst planētu, zvaigžņu, mig-

lāju, kvazāru, galaktiku un kosmisko staru pasaulē, kuras

noslēpumus A. Azimovs atklāj visiem saprotamā un sais-

tošā formā.
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Senāk 6. februārī atzīmēja. Meteņus, kad

sniegu met un sadzen kupenās. Tau-

tas dziesmas piemin Meteni, kās nāk ar

dāvanām —> cūkas galvu, maizes klaipu.
Bērniem no rijas vai istabas augšas met

maisā dāvanas. Bieži dāvanu gaidītājiem
pār galvām nolija ūdens: senatnē ticēja
ūdens dziednieciskajam spēkam.

Populārākais ēdiens bija cūkas kāja,
auss, pusgalva vai cepetis ar pu-

pām un zirņiem, grūbu putra. Jāēd daudz

un pamatīgi, tad netrūks spēka un darba

citos gadalaikos. Arājam, piemēram, jāēd ķ" • ,

m

cūkas šņukurs, lai labi veiktos aršana,
bet sējējam — cūkas aste, lai vārpas
augtu garas. Ir pat ticējumi, ka šāds olbaltumvielām bagāts Meteņu
dienas mielasts palīdz bērniem vieglāk apgūt lasīšanas prasmi.

Meteņos svētības nesēji, vēlākos laikos — vakara jautrības veici-

nātāji, tāpat kā visos ziemas svētkos, bijuši ķekatnieki jeb budēļi
ar obligāto cūkas kāju kabatā. Vairāk tikai Meteņiem rak-

sturīga ir jautrā vizināšanās no kalna ar ragavām. Tālā senatnē do-

māja, ka tā veicina labu linu ražu: lai lini augtu gari, ragavu skrējie-
nam jābūt pēc iespējas slaidākam. Tā paša iemesla dēļ Meteņos brau-

kuši tālos ciemos, sukājuši matus un ēduši cūkas asti.

Uzskatīja, ka Meteņu dienā jābeidz vērpt un jāsāk aust. Kad pienāca
pusdienas, vērpējai bija gribot negribot jābeidz vērpt, lai nākamajā
gadā atkal augtu labi lini. Ja kodeļa nebija novērpta līdz galam, to

kopā ar pastalu piesēja pie koka un uzlika uz jumta, lai visi redzētu,
ka bijusi slinka vērpēja.

Meteņu diena saukta arī par Vastlāvi. Piejūras lībiešiem bijusi
paraža šai dienā sarunāt zvejas biedru, ar kuru nākamajā zvejas se-

zonā kopā doties jūrā. Vastlāvji tad arī īpaši svinēti jūrmalas zvej-
niekciemos, kur vadu draudzes par kopīgiem līdzekļiem rīkojušas zve-

jas svētkus.

Tajā laikā daudz domāts par laika apstākļiem pavasarī, kad sāksies

lauku darbi. Uzskatīja, ka visu ceturksni pieturēsies tāds vējš, kāds

pūš Meteņos. Ja šajā dienā saule spīd tik ilgi, ka var zirgu apseglot,
tad būs labs siena laiks. Ja zirga pēdā sakrā/ies jau tik daudz ūdens,
ka balodis var padzerties — gaidāms labs pavasaris. Ja, izkustot lāste-

kai, pietiek ūdens, ko gailim padzerties, bus labs siena laiks.

Pēdējā diena ķekatās iešanai bija Pelnu diena vai Meteņi. Jau tu-

vojas pavasaris — jādomā par to. Ziemā Sakrātos pelnus šai dienā

kaisīja kāpostu dārzā un tīrumā, lai būtu laba raža un sējumiem ne-

kaitētu kukaiņi. Sai dienā izgrābtie pelni savu «spēku» paturot visu

vasaru, tādēļ tie uzglabājami, lai apkarotu dārza kaitēkļus.

1972. gadā izdevniecība «Zinātne» laidīs klajā krājumu
«Sen to Rīgu daudzināja». Tā nolūks '— iepazīstināt la-

sītāju ar poetizēto Rīgas tēlu latviešu tautas teikās un ci-

tos tautas daiļrades žanros.
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MARTS

T 8

C 9

P 10

S 11

Sv 12

Dagmāra, Marga
Ēvalds

Silvija, Laimrota

Konstantīns; Agita-
Aija, Aiva, Aivis

7 58

7 55

7 52

7 50

7 47

34 21 19 12 2034

34 06 19 15 20 36

33 50 19 17 20 38

33 35 19 19 20 41

33 19 19 21 20 43

4 36 10 01 C
5 28 10 59 St

6 05 12 14 M

6 30 13 40M

6 46 15 12Ū
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Sērsnu mēnesis

8. Starptautiskā sieviešu diena.

12. (27. II) 1917. gada Februāra re-

volūcijas sākums. Gāzta cara pat-
valdība.

14. 1883. gadā miris Kārlis Markss.

18. Parīzes Komūnas diena.

19. 1966. gadā sācies PSKP XXIII

kongress..
27. Pirms 50 gadiem (1922) sācies

KK(b)P XI kongress.
27. Starptautiskā teātra diena.

30. 1971. gadā sācies PSKP XXIV

* * *

3. Pirms 100 gadiem (1872) dzimis gleznotājs Vilhelms Purvītis.

Miris 1945. g. (Skat. rakstu 178. lpp.)
11. Pirms 25 gadiem (1947) pieņemts LKP CX lēmums par

V. I. Ļeņina rakstu izdošanu latviešu valodā.

13. Pirms 80 gadiem (1892) dzimis halurgs ģeoloģijas un mineralo-

ģijas zinātņu doktors profesors Aleksejs Dzens-Ļitovskis.
14. Pirms 90 gadiem (1882) dzimis aktieris un režisors Teodors Lā-

cis. Miris 1946. g.
18. Pirms 100 gadiem (1872) dzimis literatūrkritiķis, viens no LSD

pamatlicējiem Jānis Jansons-Brauns. Miris 1917. g. (Skat. rak-

stu 158. lpp.)
18. Pirms 60 gadiem (1912) dzimis izcilais valodnieks un folklorists

profesors Arturs Ozols. Miris 1964. g.
19. Pirms 80 gadiem (.1892) dzimis bioķīmiķis LPSR ZA akadēmiķis,

LPSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks Aleksandrs Šmits.

20. Pirms 80 gadiem (1892) dzimusi operdziedātāja LPSR Nopel-
niem bagātā mākslas darbiniece Helēna Cinka-Berzinska. Mirusi

1956. g. i
24. Pirms 30 gadiem (1942) varoņa nāvē kritis inženierzinātņu dok-

tors profesors Voldemārs Jungs. Dzimis 1904. ģ.
26. Pirms 150 gadiem (1822) miris ķīmiķis Teodors Grothuss. Dzi-

mis 1785. g. (Skat. rakstu 168. lpp.)
27. Pirms 75 gadiem (1897) dzimis bijušais LPSR ZA akadēmijas

prezidents akadēmiķis Kārlis Plaude.

28. Pirms 80 gadiem (1892) dzimis gleznotājs Voldemārs Tone. Mi-

ris 1958. g.
29. Pirms 70 gadiem (1902) dzimis gleznotājs LPSR Tautas māksli-

nieks Herberts Līkums.

30. Pirms 50 gadiem (1922) dzimis kordiriģents LPSR un Gruzijas
PSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks, LPSR Valsts prē-
mijas laureāts Jānis Dūmiņš.



Auns ir marta zodiaka zīme. Tā simbo-

lizē pavasara ekvinokcijas punktu uz

Saules ekliptikas ceļa posmā no 0U līdz

30°.
Senatnē daudzas tautas ar šo Saules

vietu debesīs iesāka visu gadu. Daudzās

zemēs — Indijā, Afganistānā, Irānā,

Turcijā v. c. — gads sākas ar martu vēl

šobaltdien. Senajiem babiloniešiem tāds

bija Nisana mēnesis, kad dieviem Anu un

Belam upurēja aunu, lai gads būtu ra-

....
- žens un svētīgs. Varbūt tāpēc viņu pirmā

zīme zodiaka ciklā dabūja vārdu «Auns»,
bet hieroglifiskā zīme — auna ragus.

Senie grieķi labprāt pārņēma haldiešu sīkos un praktiskos Saules de-

bess ceļa aprēķinus, pārņēma arī Auna punktu Saules ceļā, bet pašu
Aunu izskaidroja ar savu leģendu par miglas nimfu Nefeli, kurai ir

divi bērni — Frikss un Helle. Bērnu tēvs ir varenais Zevs, bet Zeva

sieva Hēra savā greizsirdībā grib bērnus iznīcināt. Nefele dāvina

dēlam Friksam brīnumainu aunu ar zelta vilnu. Tam uz savas mugu-
ras jāaiznes abi bērni drošībā. Zeltā laistīdamies, straujais brīnum-
dzīvnieks jau traucas pāri padebešiem. Bērni drīz būs drošībā, te,

lidojot pāri jūrai, meita Helle noslīd no auna muguras un iekrīt jūrā,
kuru no tā laika arī dēvē par Helles jūru — Helespontu. Nefeles dēls

Frikss ir laimīgāks — viņš aizlido līdz pašai tālajai Kplhīdai, kur

pateicībā par izglābšanos ziedo brīnumaunu Zevam. Pieņēmis upuri,
tas pārvērš zelta aunu zvaigznājā. Auna zvaigznāju pirmoreiz pie-
min seno grieķu astronoms Eidokss (IV gs. p. m. ē.).

Tagad Auna punkts precesijas dēļ iznāk blakus, Zivju zvaigznājā,
taču pēc tradīcijas pavasara mēnesi un pavasara punktu joprojām
simbolizē auna ragu zīme T .

Saule 20. martā pl. 15st 22m ieiet Auna zīmē (T). Tas

ir pavasara sākums.

Mēness 17. martā pl. ost0 st atrodas perigejā, 4. martā

pl. 228t
— apogejā.

Planētas. Venēra novērojama kā vakara zvaigzne
vēl labāk nekā iepriekšējos mēnešos. Līdz 7. martam tā

atrodas Zivju zvaigznājā, pēc tam pāriet Auna zvaigznājā.
Marss labi redzams vakaros pa kreisi augstāk par

Venēru. Līdz 18. martam Marss atrodas Auna, pēc tam — Vērša

zvaigznājā.
Jupiters redzams nakts otrajā pusē zemu pie apvāršņa, Strēl-

nieka zvaigznājā. ,

Saturn s atrodas Vērša zvaigznājā vēl pa kreisi no Marsa, tur-
klāt pārvietojas ievērojami lēnāk par Marsu un Venēru.
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Ap pavasara ekvinokciju (saulgriežiem,

23. martu) tautā pievērsa uzmanību gai-

dāmajai savvaļas dzīvnieku aktivitātei un

dabas atmodai, kas atgādināja par darbu

sākumu dārzos un tīrumos. Precīzi no-

teikt šo dienu bija pagrūti, tādēļ tā pie-
saistīta šī mēneša zināmajām dienām. Ku-

kaiņu un dzīvnieku atmodu no ziemas

miega saistīja ar Ģertrūdes dienu (17.

martā), «Bendika» (Benedikta) dienu

(21. martā) un «kukaiņu Māras» dienu

(25. martā).
Par dabas atmodas dienu visbiežāk uz-

skatīja «kukaiņu Māras», «kāpostu Mā-

ras» jeb «kāpostnīcas» dienu. Šīs dienas

paražas saistījās ar saudzīgu attieksmi pret dabu. Sajā dienā lācis ce-

ļoties no ziemas miega, pamostoties čūskas un citi dzīvnieki, šī diena

skaitījās arī putnu diena.

Bērni un jaunas meitas cēlās agri, jau pirms saules, un basām kā-

jām skrēja uz upi, kas tek pret sauli, lai redzētu saules atspīdumu
ūdenī. Tad upē mazgājās, lai lācis neatdotu savu miegu un lai visu

vasaru būtu moži un veselīgi.
šajā dienā nedrīkstēja cirst kokus, alkšņiem tad tekot asinis. Ne-

drīkstēja nest no meža mājās nekādus kokus, pat nevienu žagaru,
citādi čūskas nākšot sētā. Bet čūskas varot ņemt droši rokā — tās

šai dienā nekožot. Pirms saules jāapslauka visas malas, lai nebūtu

blusu un mušu. Ābeles pušķoja ar .prievītēm. Centās sēt kāpostus vai

vismaz pirkt sēklas. Bet kāpostus šai dienā necilāja, nekapāja, ne-

vārīja, neēda.

Latviešu zemniekam «kukaiņu Māras» diena bija pavasara darbu

vēstnese, saistīta ar rūpēm par lopu labklājību vasarā un rudzu sēju-
miem. Interesanti atzīmēt, ka vēl 1637. gadā Umurgas baznīcā aizliegts
noturēt Māras dienas dievkalpojumu, jo zemnieki to izmantojot savu

«māņu» piekopšanai, šī diena bagāta ar dažādām izdarībām, kuru no-

lūks — novērst lopu bizošanu ganos, kukaiņu uzbrukumus lopiem.
Tādēļ lopiem ,muguras berzēja ar sniegu vai mazgāja ar avota ūdeni,

lopus pēra ar Mārtiņdienā lauztiem žagariem. Lai vistas labi dētu,
Māras dienā istabā vai kūtsaugšā jānes skaidas, vistas jāaiznes tā-

lāk no mājas, jānoslēpj visi sieti, lai vistas neizkašņātu dārzus, ne-

slauka pagalmu.
Arī cilvēkiem jānokrata ziemas miegs. Tāpēc kāra šūpoles, šūpojās,

lielus gulētājus un sliņķus izpēra ar jauniem pūpolu vai jau saplau-
kušu bērzu zariem. Pazīstama arī olu krāsošanas un dāvināšanas

ieraža, jo olā slēpjas jauna, vēl snaudoša dzīvība.

1972. gadā izdevniecība «Zinātne laidīs klajā tautas

dziesmu izlasi «Saule sēja sudrabiņu». Tajā sakopotas
dziesmas par dabu, kas ne tikai sagādā estētisku baudī-

jumu, bet arī iepazīstina ar mūsu senču dzīvi un darbu.
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APRĪLIS

P 21 Marģers, Anastasija
S 22 Armands, Spartaks
Sv 23 Jurģis, Juris

5 59

5 57

5 55

22 13 20 46 22 26 12 35

22 02 20 49 22 29 13 58

21 50 2051 22 32 15 18

4 03L

4 14L

4 23 J

P 24 Visvaldis, Nameda 5 52 21 39 20 53 22 35 16 35 4 30 J
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Sulu mēnesis

2. Ģeologu diena.

12. Kosmonautikas diena.

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

24. Starptautiskā jaunatnes solidaritā-

tes diena.

* * *

1. Pirms 75 gadiem (1897) dzimis viens no padomju kinomākslas

pamatlicējiem, kinooperators KPFSR un LPSR Nopelniem bagā-
tais mākslas darbinieks Eduards Tisē. Miris 1961. g.

5. Pirms 80 gadiem (1892) dzimis folklorists un literatūrvēsturnieks

profesors Jānis Alberts Jansons. Miris 1971. g.
9. Pirms .105 gadiem (18G7) dzimis ievērojamais farmakologs Gru-

zijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks profesors
Eduards Ābols. Miris 1959. g. .

14. Pirms 80 gadiem (1892) dzimis revolucionārās kustības dalībnieks

un partijas darbinieks Fridrihs Linde. Miris 1961. g.

14. Pirms 60 gadiem (1912) Rīgā noticis pirmais lidmašīnas lido-

jums.
15. Pirms 135 gadiem (1837) dzimis jaunlatviešu kustības darbinieks,

pedagogs, valodnieks un publicists Kronvalda Atis. Miris 1875. g.
16. Pirms 110 gadiem (1862) dzimis fabulists Pērsietis (Kārlis Ze-

mītis). Miris 1901. g.

21. Pirms 80 gadiem (1892) dzimis revolucionārās kustības dalībnieks

un Padomju valsts darbinieks Matīss Plūdonis. Miris 1963. g.
23. Pirms 70 gadiem (1902) dzimis kinorežisors LPSR Nopelniem

bagātais mākslas darbinieks Pāvels Armands. Miris 1964. g.
25. Pirms 110 gadiem (1862) dzimis izcilais grāmatnieks, latviešu

zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs Jānis Misiņš. Miris 1945. g.
25.—30. Pirms 60 gadiem (1912) Rīgā notikuši plaši strādnieku poli-

tiskie streiki, protestējot pret strādnieku apšaušanu pie Ļenas.
28. Pirms 60 gadiem (1912) dzimis astronoms fizikas un matemāti-

kas zinātņu doktors Jānis Ikaunieks. Miris 1969. g.
Pirms 70 gadiem, 1902. gada aprīļa sākumā, nodibināta Baltijas
Latviešu sociāldemokrātiskā strādnieku organizācija. (Skat. rak-

stu 154. lpp.)
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Vērsis ir zodiaka cikla otrā zīme, kas

simbolizē punktu uz Saules ekliptikas
posmā no 30° līdz 60°. To sauc arī par
otro pavasara zīmi, un tā simbolizē

aprīli.
Rakstveida liecību gan nav, bet pre-

cesijas aprēķini rāda, ka pavasara punkts
pirms apm. 4000 gadiem atradies Vērša

zvaigznājā. Tāpēc seno sumēru zemē

Divupē Vērsis ievadījis gadu. Tas' vārēja
būt ap 2000. gadu pirms mūsu ēras, kad

Saules pavasara punkts bija ap šo vietu

uz ekliptikas. Senās sumēru tautas mītis-

kais saules vērsis Te-Te iejūdzies savā

varenajā arklā, lai, visiem zvaigznājiem pa priekšu iedams, dzītu gada

vagu zvaigžņu tīrumā. Nav brīnums, ka savu lielāko palīgu grūtajos
lauku darbos — vērsi — cilvēki saskatīja arī zvaigžņu kopās: pie
debesu velves, ragus izslējis, dižojas zvaigžņu vērsis. Te-Te. Kad saule

nonāk pie Te-Te, sākas «uz pakaļkājām staigājošo vēršu mēnesis»

Airu. Tas ir dāsns, nes radošo spēku un svētību, viss plaukst un

dīgst. Romiešu dzejniekam Vergīlijam, kad viņš apraksta zemkopja
gada sākumu, ir šāda rinda: «Sniegbaltais vērsis zeltainiem ragiem
tad vaļā ver gadu.» Dzejnieka dzīves laikā pavasara punkts bija Auna

zvaigznājā, bet varbūt viņš zinājis arī zodiaka seno variantu.

Seno grieķu astronomi Eidokss un Arats min Vērša zvaigznāju un

kataloģizē tajā 44 zvaigznes. Visā zvaigžņu kopā senie grieķi iemūži-

nāja paša Zeva mīlas dēku. Zevs, iededzies mīlestībā uz jaunavu
Eiropu, pārvēršas varenā vērsī un nolaupa iecerēto.

Vērša attēls ir arī citu tautu zodiaka ciklos, piemēram, senās Ēģip-
tes priesteru lietotajā zodiakā Vērša zīme ir pēc kārtas vienpadsmitā.
Savu īpatnēju zodiaka ciklu ieviesuši senie ķīnieši, taču. arī viņu dzīv-

nieku vidū ir Vērsis; uz «saules dzeltenā ceļa», kā ķīnieši dēvēja
ekliptiku, Vērsis ieņem otro vietu.

Saule 20. aprīlī pl. 3 st ieiet Vērša zīmē ( 8).
Mēness 14. aprīlī pl. 9st atrodas perigejā, 1. aprīlī

pl. 109t
un 28. aprīlī pl. 138t

— apogejā.
Planētas. Venēra novērojama kā vakara zvaigzne

vēl nekā iepriekšējos mēnešos. 7. aprīlī tā sasniedz

vislielāko austrumu elongāciju (leņķattālumu no Sau-

les) — 46° un ir redzama 4 stundas pēc saules rieta

Vērša zvaigznājā.
Marss labi redzams vakaros kopā ar Venēru un

Saturnu. Visspožākā planēta ir Venēra, krietni vājāks par to ir Sa-

turns, bet vēl vājāks, iesarkanā krāsā — Marss.

Jupiters atrodas, kā šogad visu laiku, pavisam citā debess

pusē — Strēlnieka zvaigznājā. Tas lec ap pusnakti un redzams nakts

otrajā pusē zemu pie apvāršņa debess dienvidaustrumu un dienvidu

daļā.
Sa turns kopā ar Venēru un Marsu atrodas Vērša zvaigznājā,

tātad ari labi redzams vakaros kopā ar tiem.
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Dabas atmodas un jauna darba cēliena

sākums zemkopja dzīvē jau gadsimtiem
ilgi saistījās ar seno Ūsiņa, vēlāko Jurģa
dienu (23. aprīli). Tā bija viena no ļoti

nedaudzajām gada dienām, kuru ļaudis

atzīmējuši jau tālā senatnē. Vēlāk šī

diena kļuva par pagasta sapulču, muižas

nodevu, tiesas un tirgus dienu.

Visvairāk domāts par zirgu kopšanu:
Osiņām un Osiņa dienā galvenais ir zirgi.
Saulei lecot vai pirms saules zirgi jā-
peldina. Lai zirgi būtu brangi, šai dienā

cep maizi un vāra ķiļķenus.
Tautas dziesmas runā par Osiņām vel-

tītas jostas aušanu. Sai dienā senāk kāva

gaiļus. Ūsiņa dienā melnais gailis tika ziedots zirgu spēka un veselības

veicināšanai. Gatavoja arī alu un sieru.

Jurģos sāka dzīt ganāmpulku ganos un vest zirgus pieguļā. Ja arī
laika apstākļi dažkārt nebija tam piemēroti, lopus tomēr uz īsu bridi

izdzina lauka, kaut vai sniegā.

Vecākais slānis Osiņa dienas tradīcijās saistāms ar izdarībām, kuru

nolūks ir pasargāt lopus no burvju un raganu nelabvēlības. Senas

tradīcijas ir upurēšana, dieviņu barošana pie veciem kokiem vai akme-

ņiem. Govīm starp ragiem smērēja taukus, lai lopiem nekaitētu ra-

ganas. Sai pašā nolūkā zem kūts sliekšņa ar asmeni uz augšu lika

cirvi, nazi vai izkapti. Lai lopi ganos labi ēstu, Jurģu dienā tos baroja
ar maizi. Lai lopi turētos kopā, gans trīs reizes apstaigāja ganāmpulku
ar atslēgām rokā un pēc tam iesvieda atslēgas lopu barā. Lai lopi

ganos negulētu un arī pašam ganam nebūtu jācīnās ar miegu, ganam

neļāva gulēt dienasvidu un viņu apslaistīja ar ūdeni.

Lai atbrīvotos no putniem, kas varēja nopietni apdraudēt sējumus,

Jurģu dienas rītā notika tā saucamā putnu dzīšana. Ar rīksti rokā

vajadzēja aiztriekt putnu (zvirbuļu) baru tālāk no mājām un sēju-
miem, skaitot: «Citiem Jurģi, jums ar Jurģi», — pēc tam aizsviest

rīksti putniem pakaļ un atgriezties mājās neatskatoties. Tad putni ap-
metīšoties mežā vai citur un nepostīšot sējumus. Vietām putnus dzina

ar saucieniem vai dziesmas piedziedājumu «šūvo!».

Ar 1819. gada Vidzemes zemnieku likumiem Jurģi tika arī oficiāli

apstiprināti par galveno kalpu līgšanas un saimniecības gada sākuma

dienu. Latvijas lauku iedzīvotāju vairākums — kalpi un bezzemnieki —

Jurģos bija spiesti sasaiņot savu trūcīgo iedzīvi un cita, nepazīstama

saimnieka ratos doties uz jaunu darba vietu. Ar šo dienu saistījās
cerības uz labāku, vismaz ne sliktāku dzīvi.
*

Sakarā ar to radušies daudzi ticējumi un izdarības, kuru mērķis

bija nodrošināt pārticību jaunajos apstākļos. Pārceļoties uz jauno
vietu, no vecajām mājām jāņem līdzi kāds akmens, salmu vīšķis

v. tml., lai dzīve nekļūtu sliktāka. Ejot uz jauno vietu, nav ieteicams

atskatīties, lai vecā nelaime nenāktu līdzi. Vecās mājas sienā jāiesit
pakava nagla, tad jaunajā dzīves vietā būs labi. leejot jaunajā mājā,

vispirms istabā jāienes maizes kukulis vai jāiesviež kaķis, tad būs

pārticīga dzīve. Pirms lopu ievešanas jaunajā kūtī. tā jāizkaisa ar

sāli vai arī jāizsviež trīs dakšas mēslu.
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MAIJS

Da-

tums Vārda dienas

s

lēkts

SaulesSaules
Sa-

kulmi-
riets

tumst

nācija
lēkts riets <u

Mēness

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

P 1

O 2

T 3

C 4

P 5

S 6

Sv 7

Ziedonis 5 35 13 20 35 21 08 22 59 0 11 6 02 St

Zigmunds, Visvaris 5 32 20 28 21 10 23 02 1 12 6 47St

Gints, Uvis 5 30 20 22 21 12 23 06 1 59 7 49 M

Vizbulīte, Viola 5 28 20 16 2114 23 09 2 31 9 02M

Ģirts, Ģederts 5 26 20 11 21 16 23 13 2 53 10 24 M

Gaidis, Didzis 5 24 20 06 21 18 23 17 3 08 11 50 C
Henriete, Henrijs 5 22 20 02 21 20 23 21 3 19 13 18 U

P 8

O 9

T 10

C 11

P 12

S 13

Sv 14

Staņislavs» IevaLts 5 19 19 58 21 22 23 25 3 29 14 47 Z

Klāvs, Ervīns 5 17 19 55 21 24 23 29 3 37 16 19 Z

Maija 5 15 19 53 21 20 2333 3 45 17 55 A

Milda, Karmena 5 13 19 51 21 29 23 37 3 56 19 33 A

Valija, Ināra, Ina 5 11 1950 21 31 23 42 4 10 21 16 Vr

Irēna, Irīna, Ira 5 09 19 49 21 33 23 46 4 32 22 55 ©
Krišjānis, Elfa 5 07 19 49 21 35 23 51 5 07 — D

P 15

O 16

T 17

C 18

P 19

S 20

Sv 21

Sofija, Taiga 5 05 19 50 21 36 23 56 6 02 0 17D

Edvīns, Edijs 5 03 19 51 21 38 — 7 17 112Vz

Herberts, Dailis 5 01 19 52 21 40 0 01 8 46 1 46Vz

Inese, Ēriks 4 59 19 55 21 42 0 06 10 16 2 08L

Lita, Teika, Sibilla 4 58 19 57 21 44 0 11 11 43 2 21 L

Venta, Šaltis 4 56 20 01 21 46 0 17 1305 2 30 3
Ernestīne 4 54 20 04 21 48 0 23 1423 239J

P 22

O 23

T 24

G 25

P 26

S 27

Sv 28

Emīlija 4 52 20 09 21 50 0 30 15 39 2 46J

Lonija, Ligija 4 50 20 13 21 51 037 1655 252Sv

Ilvija, Marlēna 4 49 20 19 21 53 0 46 18 12 2 59 Sv

Anšlavs 4 48 20 24 21 55 0 58 19 29 3 08Sv

Eduards, Varis 4 46 20 31 21 56 — 20 46 3 21 Sk

Dzidra, Gunita 4 45 20 37 21 58 — 22 00 3 38Sk

Vilis, Vilhelms 4 43 20 44 21 59 — 2306 4 06 ®

P 29

O 30

T 31

Maksis, Raivis 4 42 20 52 22 01 — 23 58 4 45St

Vitolds, Lolita 441 21 00 2202 — — 541 St

Alīda, Jūsma 4 40 2109 22 04 — 0 33 6 53M

Saules Saules . *

apak- to māksi- Saules r.J.1
,šējā 3 mālais augstums

lekta nas Mēness fāzes
kulmi- 3 aug- 3j° az '" Sa-

nācija 3 stums
rauts rums

l. V

10. V

20. V

30. V

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

1 21 3 45 48° 9 30 17 11 60° 15 33 £6. V pl. 15 27

1 20 309 51 9 14 1727 54 16 11 #13. V
„

7 09

1 20 2 22 53 8 58 17 42 49 16 50 320. V
„

4 17

1 21 — 55 8 49 17 54 45 17 21 @28. V
„

7 28
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Lapu mēnesis

1. Darbaļaužu starptautiskās solida-

ritātes diena.

5. 1818. gadā dzimis Kārlis Markss.

5. Preses diena.

7. Radio diena.

7. Pirms 55 gadiem (1917) Petro-

gradā atklāta KSDSP Viskrie-

vijas VII (Aprīļa) konference.

9. Uzvaras svētki.

12. Pirms 65 gadiem (1907) sācies

KSDSP V kongress.

25. Āfrikas atbrīvošanas diena.

28. Robežsargu diena.

28. Ķīmiķu diena.

* * #

11. Pirms 40 gadiem (1932) publikas apskatei atklāts tagadējais Lat-

vijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. (Skat. rakstu 243. lpp.)
13. Pirms 75 gadiem (1897) miris dzejnieks Vensku Edvarts. Dzimis

1856. g.
13. Pirms 140 gadiem (1832) dzimis latviešu nacionālas dzejas pa-

matlicējs, jaunlatviešu publicists Juris Alunāns. Miris 1864. g.
13. Pirms 110 gadiem (1862) dzimis rakstnieks Pēteris Sarķis. Miris

1895. g.
14. Pirms 70 gadiem (1902) dzimusi komponiste LPSR Nopelniem

bagātā mākslas darbiniece Lūcija Garūta.

19. Pirms 90 gadiem (1882) dzimusi aktrise LPSR Nopelniem bagātā
mākslas darbiniece Tija Banga. Mirusi 1957. g.

22. Pirms 70 gadiem (1902) dzimusi aktrise LPSR Nopelniem bagātā
skatuves māksliniece Elvīra Bramberga.

25. Pirms 75 gadiem (1897) dzimis rakstnieks Alvils Ceplis. Miris
1937. g.

25.—30. Pirms 55 gadiem (1917) Rīga notiek Latviešu strēlnieku

pulku apvienotās deputātu padomes II kongress, kas nosoda bur-

žuāziskās Pagaidu valdības kara politiku un nosūta apsveikumu
V. I. Ļeņinam, tādējādi apliecinot latviešu strēlnieku pāriešanu
boļševiku pusē.
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Dvīņi ir trešā zīme mūsu zodiaka ciklā.

Tā simbolizē punktu uz Saules ekliptikas
ceļa posmā no 60° līdz 90°. Tā ir trešā,
pēdējā pavasara zīme un simbolizē maiju.

Dvīņu zīmē redzami divi jaunekļi, bet zī-

mes hieroglifā — vienkārši divas vertikā-

las svītriņas ( -jļ). Tā ir dīvaina un it

kā pretrunīga zīme. Dvīņi taču nav dzīv-

nieki. Kā viņi iekļuvuši šai senajā dzīv-
nieku ciklā? Vainīgie laikam bijuši sen-

grieķu astronomi, kaš pārņēma seno hal-

diešu priesteru gadu tūkstošu gaitā iz-

gudrotās, aprēķinātās un par svētām tu-

rētās Saules ceļa zimes. Babilonijas zo-

diaka ciklā sākotnējā trešā zīme bija
Maš-Mašu — teiksmains pūķis divi ķermeņiem un divi galvām. Uz

vienu pusi raudzījās lauvas, uz otru — ērgļa galva. Senajiem grieķiem
tik briesmīgu pūķi laikam negribējās likt sava saules dieva Hēlija
ceļā, un tie pūķa vietā ielika paša varenā Zeva dvīņu dēlus, Homēra

apdziedātos Kastoru un Polluksu. Romieši trešajā zīmē mācēja un

mācīja saskatīt Romas dibinātājus, paša Marsa dēlus — dvīņus Ro-
mulu un Remu. Kas notika ar Babilonijas divgalvaino milzeni Maš-

Mašu citos austrumu tautu zodiakos? Kādā senindiešu cilmes zo-

diakā, kas atrasts Javas salā, trešajā zīmē attēlots kāds no jūras
vēžveidīgajiem, kas jūrā parasti sastopami pa divi. Citā indiešu zo-

diakā redzams divspārnis — tauriņš.

Saule 21. maijā pl. 2st ieiet Dvīņu zīmē ().
Mēness 12. maijā pl. 20

st atrodas perigejā, 25. maijā
pl. I8st

— apogejā.
Planētas. Venēra 10. maijā sasniedz vislielāko spo-

žumu. Maija beigās Venēra sāk virzīties ar t. s. pretējo
kustību

— sākas ceļa posms starp Zemi un Sauli. Līdz

ar to novērošanas apstākļi sāk pasliktināties.
Marss arī atrodas turpat, kur Venēra — pie Vērša

un Dvīņu zvaigznāju robežas, kuru pāriet 12. maijā. Arī

Marsa novērošanas iespējas maija beigās strauji pasliktinās.
Jupiters redzams nakts otrajā pusē Strēlnieka zvaigznājā.
Saturn s savas lēnākās kustības dēļ tālu atpaliek no Venēras

un Marsa «pārīša», tāpēc Saturna redzamajai atrašanās vietai ātrāk

uzvirzās virsū Saule. Jau maija vidū Saturns praktiski pazūd Sau-

les spožajos staros, un 31. maijā Saturns atrodas t. s. konjunkcijā —

tieši aiz Saules.

Viens no cilvēka organisma ienaidniekiem ir ateroskle-

roze. Kā tā rodas, un kā pret to cīnīties? Atbildes uz šiem

jautājumiem jūs atradīsiet C. Lebovičas brošūrā «Ateroskle-

rozes slimnieka uzturs», kuru laidīs klajā izdevniecība

«Zinātne».



vecajiem Jurģiem jeb maija pirmo

nedēļu pēc jaunā stila sāka skaitīt sējas
nedēļas, sākot ar 14., dilstošā kārtībā līdz

pat Jēkabiem, līdz pirmajai. Praktiski skai-

tīja tikai līdz kādai 9. vai 84 nedēļai, tā-

dēļ īstās sējas nedēļas iekrita aprīļa
beigās un maijā. Par svētkiem un svina-

majām
'

dienām šajā mēnesī zemkopis

nevarēja domāt. Svarīgi bija pareizi no-

teikt sējas termiņus. Vēl lielāka nozīme

tam bija Latvijas nepastāvīgajos meteoro-

loģiskajos apstākļos, kad, par agru iesējot
vai par vēlu novācot ražu, varēja rasties

■■■DIBIBDBHI
lieli zaudējumi.

Ir zināmi seni tautas paņēmieni pava-
sara sējas darbu labāko termiņu noteikšanai. Viens no tiem bija «sēj-
putniņa» novērošana, resp., sējas sākuma saistīšana ar lakstīgalas, arī

vālodzes vai dzeguzes parādīšanos. Vērā ņemti arī dažu augu uz-

plaukšanas un uzziedēšanas termiņi. Tā "bija novērots, ka lini visla-

bāk padodas, ja tos iesēj ievu ziedēšanas laikā, jo tad augsne jau sa-

sniegusi vajadzīgo iesiluma pakāpi. Par senāk izplatītajiem četrkanšu

miežiem senais zemkopis zināja, ka to sēšanai labākais ir pīlādžu
ziedēšanas laiks vai trīs dienas pirms un trīs dienas pēc Urbāna die-

nas (25. maija). Kāposti un kāļi paaugot, ja izsēti laikā, kad vardes
sāk savus «koncertus» vai kad alkšņu lapiņas peles auss lielumā.

Āboliņš jāsēj tūlīt pēc sniega nokušanas.

Maija beigās bija 10. sējas nedēļa, t. s. zāļu, īstenībā — nezāļu
nedēļa, kad neko nesēja, bet kārtoja miežu zemi.

.

Ar katru gadu plašāka Latvijā kļūst puķu karalienes ro-

zes pielūdzēju saime. 1972. gadā izdevniecība «Zinātne»

laidīs klajā krievu valodā sarakstīto S. Saakova un

D. Riekstas grāmatu «Dārza rozes», kas sniegs atskatu uz

rožu izcelšanos, pastāstīs par rožu selekciju, par veco un

jauno škirnu pētījumu rezultātiem un rožu audzēšanu

dārzā.
' '
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JŪNIJS

Saules ie- Mēness

Da-
tums Vārda dienas

lēkts kulmi- riets
nacija

I m

lēkts riets «i

I u

ga-

rums

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

C 1

P 2
S 3

Sv 4

Biruta, Mairita 4 38 13 21 18 22 05 17 27 0 59 8 14M

Emma 4 37 21 27 22 07 17 30 1 15 9 36 0

Inta, Ineta 4 3G 21 37 22 08 1732 1 26 11 020

Elfrīda, Sintija 4 35 21 47 22 09 1734 1 36 12 29 Z

P 5

O 6

T 7

C 8

P 9

S 10

Sv 11

Margots, Igors 4 34 21 57 22 10 17 36 1 44 13 56 C
Ingrida, Ardis 4 33 22 08 22 12 1739 1 52 1527Z

Gaida, Arnis, Kamena 4 32 22 19 22 13 17 41 2 02 1702A

Frīdis, Frīda 4 32 22 30 22 14 17 42 2 15 18 39A

Ligita, Gita 4 31 22 42 22 15 1744 2 30 20 19 Vr

Malva, Anatols 4 30 22 54 22 16 17 46 2 57 21 49Vr

Vidvuds, Ingus 4 30 23 06 22 17 17 47 3 42 22 58 ©

P 12

O 13

T 14

C 15

P 16

S 17

Sv 18

Nora, Ija 4 30 23 19 22 17 17 47 4 50 23 43 D

Zigfrīds, Ainārs 4 29 23 31 22 18 17 49 6 15 — Vz

Tija, Saiva 4 29 23 44 22 19 17 50 7 47 OlOVz

Baņuta, Zermēna 4 28 23 57 2220 1752 9 18 0 26L

Justīne, Juta 4 28 24 10 22 20 17 52 10 45 0 38 L

Arturs, Artis 4 28 24 23 22 21 17 53 12 06 0 47J

Alberts, Madis 4 28 24 36 22 21 17 53 13 23 0 54 3

P 19

O 20

T 21

C 22

P 23

S 24

Sv 25

Viktors, Vaironis 4 28 24 49 22 21 17 53 14 41 1 02 Sv

Rasma, Rasa, Maira 4 28 25 02 22 22 17 54 1557 1 08 Sv

Emīls, Egita, Monvīds 4 28 25 15 22 22 17 54 17 15 1 16 Sv

Ludmila, Paija 4 28 25 28 22 22 17 54 18 33 1 27 Sk

Līga 4 29 25 41 22 22 17 53 19 48 1 44 Sk

Jānis 4 29 25 53 22 22 17 53 20 58 2 06St

Milija, Maiga 4 29 26 06 2222 17 53 2154 2 41 St

P 26

O 27

T 28

C 29

P 30

Ausma, Inguna 4 30 26 19 22 22 17 52 22 36 3 32 ©
Malvīne 4 30 26 31 22 22 17 52 23 03 441 M

Viesturs, Kitija 4 31 26 43 22 22 17 51 23 22 6 00M

Pēteris, Pauls, Pāvils 4 32 2655 22 21 17 49 23 35 7240

Tālivaldis, Mareks 4 33 27 07 22 21 1748 23 45 8 50U

Saules Saules ,
apak- māksi- Saules i-fies

šējā mālais augstums
lekta

Mēness fāzes
kulmi- aug- 30° azi"

nācija stums muts

st m st m st m st m

1. VI

10. VI

20. VI

21. VI

30. VI

121 55° 848 1755 45° C 5. VI pl. 0 22
1 23 56 843 1802 42 ©11. VI

„
1431

1 25 56,5 8 43 18 07 41 3 18. VI
„

1842
1 25 56,5 8 43 1807 41 @26. VI

„
2147

1 27 56 8 46 1808 42
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Ziedu mēnesis

1. Starptautiskā bērnu aizsardzī-

bas diena.

11. Vieglās rūpniecības darbinieku

diena.

16. Pirms 65 gadiem (1907) Lon-

donā sācies LSD II kongress,
kurā runāja V. I. Ļeņins.

18. Medicīnas darbinieku diena.

22. 1941. gadā fašistiskā Vācija uz-

brūk Padomju Savienībai. Lielā

Tēvijas kara sākums.

25. Padomju jaunatnes diena.

** * »

2. Pirms 85 gadiem (1887) dzimis literatūrvēsturnieks un bibliogrāfs
LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks Kārlis Egle. (Skat.
rakstu 184. lpp.)

2. Pirms 60 gadiem (1912) dzimusi operdziedātāja LPSR Tautas ska-

tuves māksliniece Elfrīda Pakule.

4. Pirms 310 gadiem (1662) dzimis ievērojamais baroka stila tēl-

niecības pārstāvis Latvijā koktēlnieks Nikolajs Sēfrenss. Miris

1710. g.
4. Pirms 90 gadiem (1882) dzimis komponists un diriģents Jānis

Reinholds. Miris 1938. g.

4. Pirms 80 gadiem (1892) dzimis aktieris un režisors LPSR Nopel-
niem bagātais mākslas darbinieks Emīls Mačs. Miris 1958. g.

13. Pirms 150 gadiem (1822) dzimis ķīmiķis, Pēterburgas ZA kores-

pondētājloceklis profesors Kārlis Šmits. Miris 1894. g. (Skat.
rakstu 171. lpp.)

13. Pirms 100 gadiem (1872) atklāts dzelzceļš no Rīgas līdz Mīl-

grāvim.
22. Pirms 75 gadiem (1897) dzimusi revolucionārā dzejniece Marta

Mende. Mirusi 1926. g.
23. Pirms 80 gadiem (1892) dzimis revolucionārās kustības dalībnieks,

ekonomists profesors Kārlis Pečaks. Miris 1938. g.
26. Pirms 95 gadiem (1877) dzimis Sarkanās Armijas komandieris, pil-

soņu kara varonis Jānis Fabriciuss. Gājis bojā 1929. g.

28. Pirms 65 gadiem (1907) dzimis LPSR Tautas skatuves mākslinieks

Pēteris Lūcis.

28. Pirms 10 gadiem (1962) miris vēsturnieks, PSRS ZA korespon-
dētājloceklis, LPSR ZA akadēmiķis Jānis Zutis. Dzimis 1893. g.

29. Pirms 75 gadiem (1897) dzimis Komunistiskās partijas un pa-

domju darbinieks Ernests Ameriks.

30. Pirms 75 gadiem (1897) dzimis Komunistiskās partijas darbinieks,'
vēsturnieks un pedagogs Jānis Kaimiņš.
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Vēzis ir pēc kārtas ceturta zodiaka zīme —

jūnija zīme. Vēža punkts iezīmē to vietu

uz Saules ceļa lokā no 90v līdz 120°, kur

tā, sasniegusi augstāko vietu ziemeļu

ceļā, it kā apstājas un tad kāpjas atpa-

kaļ. Vēža zīme ir pirmā vasaras zīme un

vēstī vasaras saulgriežus. Vēža hierogli-
fiskajā zīmē redzamas tikai spīles (23).

Vissenākajos Babilonijas zodiaka cikla

variantos vēža simbola nav, tā vietā ir

bruņurupucis. Vēža zīme mūsu zodiakā

tāpēc laikam gan būs seno grieķu astro-

nomu ievedums. Astronoms Eidokss pir-
mais uzvilka iedomātās dzīvnieku kontū-

ras uz paša pagatavotā debess globusa. Varbūt te haldiešu bruņuru-
puča zīme arī pārdēvēta par Vēža zīmi. Bet kā paši grieķi izskaid-

roja to, ka Vēzis iecelts debesīs par zvaigznāju? Zeva sieva Hēra ne

acu galā nav ieredzējusi varoni Heraklu. Kad Herakls patlaban veicis

vienu no saviem varoņdarbiem — cīnījies ar briesmīgo Lernas hidru,
Hēra uzsūtījusi tam vēzi, lai tas Heraklam iekniebtu kājā. Herakls

cīņas karstumā kniebienu nav pat lāgā sajutis un pašu kniebēju sa-

minis. Par to Hēra nabaga vēzi uzcēlusi zvaigznājā.
Citos austrumu zodiakos vēža attēla nav, bet tā vietā ir citi dzīv-

nieki: ķīniešiem zaķis, bet senajiem ēģiptiešiem svētā vabole — ska-

rabejs.

Saule 21. jūnijā pl. 10st 06m ieiet Vēža zīmē (®). So

brīdi astronomijā uzskata par vasaras sākumu.

Mēness 10. maijā pl. 3st atrodas perigejā, 22.

pl. 7st
— apogejā. .

Planētas. Venēra vēl saskatāma jūnija pirmajās die-
nās zemu pie apvāršņa Dvīņu zvaigznājā. Pēc tam tā

pazūd līdz jūlija vidum, kad parādās atkal, bet jau otr-

pus Saules kā rīta zvaigzne. 17. jūnijā Venēra atrodas

tieši t. s. apakšējā konjunkcijā — starp Zemi un Sauli.

Marss tikko saskatāms vakaros ziemeļrietumu pusē pēc saules
rieta — līdz 22. jūnijam Dvīņu, bet pēc tam — Vēža zvaigznājā.

Jupiters redzams visu nakti dienvidu pusē zemu pie apvāršņa,
Strēlnieka zvaigznājā. 24. jūnijā Jupiters atrodas opozīcijā.

Saturns nav redzams.

1912. gadā arheoloģiskajos izrakumos pie Nīlas tika at-

klāta nezināma senēģiptiešu tēlnieka darbnīca. Tagad visa

pasaule pazīst karalienes Nefertitijas skulpturālo portretu
un citus ša ģeniālā mākslinieka šedevrus.

Vācu rakstniece E. Heringa lielā skulptora tēlu atveido-

jusi sava romāna «Faraona tēlnieks», kuru 1972. gadā lat-
viešu valoda laidīs klajā izdevniecība «Zinātne».
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Vasaras, vidus solstīcija (saulstāvji) ir

gada kalendārisks termiņš, kuru ļaudis
zināja jau tālā senatnē un atzīmēja ap

22. jūniju. To noteica pēc saules stāvokļa
un citiem ilggadīgiem novērojumiem. Ir

izteikta doma, ka šīs dienas sākotnējais

nosaukums varējis būt Ziedu diena, Zāļu

diena. Jau kurši 1210. gadā, uzbrūkot

Rīgai, un zemgaļi 1279. gadā, sākot cīņu

par Tērveti, lai varētu sapulcēties kopī-
gām kara gaitām, izvēlējās visiem tolaik

zināmo vasaras saulstāvju laiku, tagadējo
Jāņu dienu.

Lai Latvijas klimatiskajos apstākļos
varētu cerēt uz labu ražu, līdz šai dienai

bija nepieciešams pabeigt aršanu un sēšanu, dārzu apstādīšanu un

ravēšanu. Jābūt veiktiem visiem pavasara lauku darbiem, jo ar siena

pļauju jau sākas ražas novākšanas darbu cikls.

lelīgot Jāņus jau pāris nedēļas iepriekš sāka gani, arāji, jaunas
meitas. Par vasaras saulstāvju dienas tuvošanos liecināja gaišās nak-

tis, saules gaita, katram novadam raksturīgo «Jāņu zāļu» (mada-
ras v. c.) uzziedēšana. Uzmanība tika pievērsta laukiem un dārziem:
vai darbi paveikti savlaicīgi, vai nav aplīgojami slikti darba darītāji.
Gatavoja alu tin sieru.

Zāļu vakaru sagaidīja, greznojot istabas, kūtis, klētis, vārtus, dārzus

un tīrumus ar bērzu meijām. Pļavās bija jāsaplūc gan «visa laba»

Jāņu zāle, gan sevišķi «īstās» Jāņu zāles, zināmu augu ziedi, kuriem

tieši šajā laikā iekrīt pilnbriedums un piemīt zināmas ārstnieciskas

īpašības. Vija «trejdeviņu ziedu» un ozollapu Vainagus.
Krēslai metoties, sākas Jāņa bērnu gājieni pie kaimiņiem ar dzies-

mām. Kurzemē dažkārt līdzi jāja kāds Jānis uz melna zirga. Aplīgojot
laukus, katrai labībai tika veltītas savas līgo dziesmas. Mājās pali-
kušie sagaida līgotājus no tuvākiem un tālākiem kaimiņiem. Tāds

apciemojums ir obligāts, ja mājās ir kāds Jānis. Ciemiņi atnes ļau-
dīm un mājdzīvniekiem kuplus Jāņu zāļu klēpjus un vainagus un tiek

pacienāti ar sieru un alu. Jāņu naktī jāvalda gaismai, tādēļ jau pirms
saules rieta pakabios, pie ozoliem iedegas jāņugunis, simbolizējot
saules augstāko stāvokli gadā. Jāņuguns gaisma nesot svētību lau-

kiem un visai apkārtnei, kā arī pulcina vēl citus līgotājus. Skan apdzie-
dāšanās un aplīgošanās dziesmas, sākas jauniešu rotaļas un dejas,
vainagu mešana upē, ezerā vai ozola zaros. Uz īsu brīdi satumst

Jāņu nakts, un tad jāmeklē papardes zieds, t. s. Jāņu paparde (parastā
strauspaparde Matteucia struthiopteris), kas šai laikā veido īpatnas
sporu nesējas lapas, kuras atgādina ziedus. Labi to atrast divatā,
tad laimīga kopīga nākotne droša. «Zieds» jānoplūc tieši uzziedēšanas
brīdī, tad piepildīsies katra vēlēšanās.

_

Pusnaktī saimniece apiet savu govju laidaru, apskrien rudzu druvu,
Jāņa bērni brien pa rasu, kas šai naktī arī iegūstot brīnumainas un

dziedinošas spējas. Jautrībā un asprātībās jāaizvada gada īsākā nakts,
jo saules lēkts jāsagaida katram līgotājam.

Kā Jāņu atsvēte senāk vēl atzīmēta Pētera diena (29. jūnijā). Pē-

tera diena iezīmē pēdējo dienu, kad vēl līgoja.
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JŪLIJS

S 1

Sv 2

Imants, Ingars
Lauma, Ilvars

434 1327 19 2221 — 2353 10150

4 34 27 30 22 20 — — 11 42 Z

P 3

O 4

T i 5

C 6

P 7

S 8

Sv 9

Benita, Everita

Uldis, Sandis

Andžs, Edīte

Anrijs, Arkādijs
Alda, Maruta

Antra, Adele, Ada

Zaiga, Asne

4 35 27 41 22 20 — 0 02 13 10 Z

4 36 2752 22 19 — 0 10 14 41 £
4 37 28 02 22 18 — 0 20 16 15 A

4 38 28 13 22 17 — 0 35 17 51 Vr

4 40 28 22 22 16 — "056 19 23 Vr

4 41 28 32 22 15 — 1 32 2041 D

4 42 28 41 22 14 — 2 27 21 35 D

P 10

O 11

T 12

C 13

P 14

S 15

Sv 16

Lija, Olīvija
Leonora

Indriķis, Ints

Margrieta, Margarita
Oskars, Ritvars

Egons, Egmonts
Hermīne

4 43 2850 22 13 — 3 43 22 09 0
4 45 285S 22 12 — 5 14 22 31 Vz

4 46 2906 22 11 — 6 48 22 45 L

4 48 29 13 22 10 — 8 16 22 54 L

4 49 29 20 22 08 — 9 42 2302 J

4 50 29 26 22 07 — 11 03 23 10 J

4 52 29 32 2205 — 12 22 23 16 J

P 17

O 18

T 19

C 20

P 21

S 22

Sv 23

Aleksis, Aleksejs
Rozālija, Roze
Jautrīte, Kamilla

Ritma, Ramona

Melisa, Meldra

Marija
Magda, Magone

4 54 29 37 22 04 — 1340 23 25 Sv

4 56 29 42 22 02 — 14 57 23 25 3
4 58 29 46 22 00 1 08 16 15 23 49 Sk

4 59 29 49 2159 0 56 17 32 — Sk

5 01 29 52 21 57 0 47 18 44 0 08Sk

5 02 29 55 21 55 0 40 19 46 0 37 St

5 04 29 57 21 54 0 33 20 34 1 22 St

P 24

O 25

T 26

C 27

P 28

S 29

Sv 30

P 31

Kristīne
Jēkabs

Anna

Marta, Dita

Cilda, Cecīlija

Edmunds

Valters

Rūta, Angelika

5 06 2958 21 52 0 27 21 06 2 24 M

5 08 2959 21 50 0 21 21 28 3 40 M

5 10 29 59 21 48 0 16 21 44 5 04 ®
5 12 29 58 21 46 0 11 21 54 6 320

5 14 2957 21 44 0 06 22 03 8 00O

5 16 29 55 21 4212
22 12 927 Z

5 18 2953 21 40 23 53 22 20 10 56 Z

5 20 29 50 21 38 2348 22 30 12 25 A
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Siena mēnesis

1. Starptautiskā kooperācijas diena.

9. Zvejnieku diena.

16. Metalurgu diena.

21. Latvijas Padomju Sociālistiskas

Republikas nodibināšanas diena.

22. Pirms 55 gadiem (1917) sācies

LSD V kongress.
23. Tirdzniecības darbinieku diena.

26. Pirms 55 gadiem (1917) atklāts

KSDSP VI kongress.
30. PSRS Jūras Kara Flotes diena.

* * *

6. Pirms 70 gadiem (1902) miris dzejnieks Andrejs Pumpurs. Dzi-

mis 1841. g.
8. Pirms 90 gadiem (1882) dzimis aktieris un režisors Reinholds

Veics. Miris 1920. g.
11. Pirms 95 gadiem (1877) dzimis dārzkopis selekcionārs LPSR No-

pelniem bagātais skolotājs Pēteris Dindonis. Miris 1967. g.
16. Pirms 75 gadiem (1897) dzimis ķīmijas zinātņu doktors, LPSR

ZA akadēmiķis, LPSR Nopelniem' bagātais zinātnes darbinieks

Alfrēds leviņš.
18. Pirms 75 gadiem (1897) dzimis mežzinātnieks lauksaimniecības

zinātņu doktors profesors Kārlis Sakss.

19. Pirms 25 gadiem (1947) pabeigta Ķeguma HES ajaunošana,
nieks Leo Svemps.

19. Pirms 25 gadiem (1947) pabeigta Ķeguma HES atjaunošana,
iedarbināts trešais agregāts.

21. Pirms 80 gadiem (1892) dzimis dzejnieks Seimaņs Putāns. Miris

1969. g.
23. Pirms 85 gadiem (1887) dzimis Sarkanās Armijas komandieris

Fridrihs Kalniņš. Miris 1938. g.
26. Pirms 110 gadiem (1862) sākušas iznākt «Pēterburgas Avīzes».

27. Pirms 70 gadiem (1902) dzimis teātra vēsturnieks mākslas zinātņu
doktors Kārlis Kundziņš.

29. Pirms 80 gadiem (1892) dzimis revolucionārās kustības dalībnieks,

partijas darbinieks un žurnālists Kārlis Krastiņš. Miris 1932. g.
30. Pirms 75 gadiem (1897) dzimis rakstnieks un literatūrzinātnieks

Jānis Eiduks. Miris 1943. g.
31. Pirms 75 gadiem (1897) dzimis juridisko zinātņu doktors, KPFSR

Nopelniem bagātais jurists Alfrēds Stalgevičs.
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Lauvas zīme ir pēc kārtas piektā zodiaka

zīme. To dēvē arī par otro vasaras zodia-

ka zīmi, un tā simbolizē jūliju. Pati

zīme — lauvas simbols — ir ļoti sena

un atrodama jau vissenākajos Saules ceļa
dzīvnieku cikla variantos. lespējams, ka

lauva ir asīriešu eposa varoņa Gilgameša
simbols. Kā vēstī teika, piektajā mēnesī

viņš nonāvējis tirānu Kumbabu. Senajos
asīriešu bareljefos šī cīņa parādīta sim-

boliski kā lauvas cīņa ar milzu vērsi. Ari

senākajos Lauvas zīmes attēlos redzama

šī aina — lauva un pieveiktais vērsis.

Senie grieķi, pārņemot austrumu zodiaka

ciklu, Lauvas zīmē viegli ietulkoja sava tautas varoņa Herakla cīņu

ar Nemejas lauvu. Lauvu gan atkal debesīs par zvaigznāju iecēlusi

Zeva sieva Hēra, kas nekad nav turējusi labu prātu uz Heraklu. Arī

citas austrumu tautas, aizgūdamas zodiaka dzīvnieku simboliku no

senās Babilonijas, atstāja lauvas zīmi nepārveidotu. Senās Ēģiptes
zodiaka zīmē rādīta lauvas cīņa ar čūsku.

Kad senās Grieķijas astronomi Eratostens, Eidokss, Arats un citi

iepazinās ar haldiešu Saules ceļa aprēķiniem un viņu iegaumētajiem

punktiem, šie punkti atbilda attiecīgajām zvaigžņu kopām. Toreiz

Lauvas zīme tiešām atradās tai vietā, kur tagad redzam Lauvas

zvaigznāju. Tagad Lauvas zīmes vieta uz ekliptikas posmā no 120°

līdz 150° ir tikai tradīcija. Zemes ass kustības dēļ Saule jūlijā, no

Zemes raugoties, saskatāma Vēža zvaigznājā.
Lauvas attēla vietā lietotais hieroglifs (Sl ) ir visvecākais no

zodiaka hieroglifiem un ir kāds no seno persiešu Mitras kulta sim-

boliem.

Saule 22. jūlijā pl. 21 st ieiet Lauvas zīmē (Sl).
Zeme 5. jūlijā pl. 19st 36m atrodas afēlijā (vistālāk no

Saules).
Mēness 7. jūlijā pl. 14st atrodas perigejā, 20. jūlijā

pl. 1 lBt
— apogejā.

Aptumsumi. Pilns Saules aptumsums 10. jūlijā. Latvijā
nav redzams.

H Daļējs Mēness aptumsums 26. jūlijā. Latvijā nav re-

dzams.

Planētas. Venēra saskatāma, apmēram sākot ar jūlija vidu, kā

spožā rīta zvaigzne — Auseklis. Tā atrodas zemu debess austrumu

pusē, Vērša zvaigznājā.
Marss vairs nav redzams — tas pazūd spožajā vakara blāzmā.

Jupiters novērojams gandrīz visu nakti debess dienvidu daļā,
Strēlnieka zvaigznājā.

Saturns tikko pamanāms no rītiem pirms Saules lēkta Vērša

zvaigznājā. Tas meklējams nedaudz pa labi un augstāk par spožo
Venēru.



Jūlijā darba pilnas rokas — ir siena

laiks. Plašākus svētkus atzīmēt nav laika.

Tomēr līdz Jēkaba dienai (25. jūlijam)
katrā sētā centās nopļaut un izkult tik

daudz pirmo rudzu, lai varētu izcept kaut

mazliet jaunās maizes un tai par godu
sarīkot mielastu. Jēkabu uzskatīja par

maizes devēju, pēc viņa dienas sākās la-

bības novākšana. Tautas dziesmās Jēkabs

turības un bagātības nozīmē pretstatīts
Jānim un Pēterim. Agros rītos jau sāka

iet uz riju kult.

Tautas dziesmās «Jānītis» tiek tēlots

nākam ar ziediem un siena kaudzēm, «Pē-

terītis» — ar zaļām lapām. Toties maizes

«Jānitim» nav, viņš nāk tukšs, nabags, ar bada laiku. «Pēterītis» ir

vēl tukšāks. Turpretim «Jēkabiņš» tēlots kā bagāts vīrs, ar rudzu

statiem: «Tam bij rudzi, tam bij mieži, Tas ar savu maizi nāca».

Jānis, Pēteris un Jēkabs te it kā apzīmē ziedu, lapu un graudu laiku.

Jēkaba dienā katrā mājā bez jaunās maizes jāgatavo arī rudzu

biezputra. Daudz rūpju zemkopim sagādā laika apstākļi, tāpēc ar

Jēkaba dienu saistīti daudzi laika pareģojumi: ja Jēkaba dienā jauks
laiks, tāds gaidāms arī atlikušajā vasarā un līdz ar to var cerēt uz

sekmīgu ražas ievākšanu.

Ja Septiņu brāļu dienā (10. jūlijā) un Septiņu gulētāju dienā

(27. jūlijā) līst lietus, tad līs septiņas dienas vai septiņas nedēļas.
Tas var būt, jo, pēc daudzu paaudžu novērojumiem, šajās nedēļās
ir lielākais nokrišņu daudzums gadā.

Jūlija otrā diena dažkārt tika saukta arī par Laideni, kas apzīmēja
ziedu laika noslēgumu. No Pētera dienas (29. jūnija) līdz Labrenča

dienai (10. augustam) bija arī parastākais jauniešu derību laiks.

J. Zvirgzdiņas monogrāfija «Krizantēmu introdukcija un

to kultūra Latvijas PSR», kuru krievu valodā izdevniecība

«Zinātne» laidīs klajā 1972. gadā, domāta botāniķiem,
augu fiziologiem, dekoratīvās dārzkopības speciālistiem,
puķkopības saimniecību darbiniekiem un amatieriem.



34

AUGUSTS

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

1. VIII

10. VIII

20. VIII

30. VIII

1 30

1 29

1 27

1 24

3 12

346

4 19

4 48

51°

49

45

42

9 21 17 39

9 35 17 23

9 54 17 00

10 18 16 30

54°
59

65

72

16 14 C 2. VIII pl. 11 03

15 36 Q 9. VIII
„

8 26

14 50 317. VIII
„

4 10

14 03 ftp24. VIII
„

21 23

C31. VIII
„

1549



3»
35

Rudzu mēnesis

5. 1940. gadā Latvijas PSR uzņemta

Padomju Savienības sastāvā.
6. Vissavienības dzelzceļnieku diena.

12. Fizkultūriešu diena.

13. Celtnieku diena.

18. PSRS Gaisa Flotes diena.

27. Ogļraču diena.

* * *

1. Pirms 60 gadiem (1912) dzimis vēsturnieks Teodors Zeids.

2. Pirms 70 gadiem (1902) dzimis gleznotājs LPSR Nopelniem ba-

gātais mākslas darbinieks Kārlis Melbārzdis. Miris 1970. g.
5. Pirms 80 gadiem (1892) dzimis mūzikas pedagogs un diriģents

LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks Pauls Krūmiņš.
Miris 1965. g.

9. Pirms 110 gadiem (1862) dzimis rakstnieks Augusts Deglavs.
Miris 1922. g.

14. Pirms 85 gadiem (1887) dzimusi aktrise Marija Leiko. Mirusi

1937. g.
15. Pirms 85 gadiem (1887) dzimis Komunistiskas partijas un Pa-

domju valsts darbinieks Jānis Rudzutaks. Miris 1938. g.
21. Pirms 75 gadiem (1897) miris gleznotājs Ādams Alksnis. Dzimis

1864. g.
23. Pirms 85 gadiem (1887) dzimis padomju raķešu būves pionieris,

inženieris un izgudrotājs Fridrihs Canders. Miris 1933. g.
25. Pirms 95 gadiem (1877) dzimis rakstnieks un gleznotājs Jānis

Jaunsudrabiņš. Miris 1962. g.
29. Pirms 80 gadiem (1892) dzimis Komunistiskās partijas un pa-

domju darbinieks Kārlis Baumanis. Miris 1937. g.
30. Pirms 90 gadiem (1882) dzimis gleznotājs Indriķis Zeberinš. Mi-

ris 1969. g.
31. Pirms 75 gadiem (1897) dzimis ķirurgs medicīnas zinātņu dok-

tors, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks profesors
Aleksandrs Bieziņš.
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J
Jaunava ir tradicionālā zodiaka zīmju
cikla sestā zīme pēc kārtas un pēdējā va-

saras zīme. Astronomiem tā nozīmē, ka

Saule sasniegusi uz ekliptikas ar Jauna-

vas zīmi tradicionāli apzīmēto vietu

posmā no 150° līdz 180°. Kalendāros Jau-

nava ( Yl\ ) grezno augustu.

Senie sumēri, kas laikam ir šī Saules

ceļa zīmju cikla ieviesēji, ar Jaunavas tēlu

domājuši dievieti Ištaru, kuras labvēlību

grib iegūt eposa varonis Gilgamešs. Jau-

navas zīmes vieta uz Saules ceļa to-

reiz — ap 2000 g. p. m. ē. — bija zvaig-
žņu pudurī, kurā spoža izcēlās skaistā

Spīka. Vēlāk par Jaunavu nosauca visu apkārtējo zvaigžņu kopu. Kā

konstelāciju to piemin jau grieķis Eidokss IV gs. p. m. ē. Sengrieķu
teika savukārt stāsta, ka taisnības dieve Dīke zemes virsū mācījusi
ļaudīm taisnību un pienākumu, bet, kad pagājis teiksmainais cilvēces

zelta laikmets un no zemes virsas aizbēguši visi dievi, jaunava Dīke

pati pēdējā pametusi zemi un pārvērtusies par zvaigznāju debesīs.

Uz senās Ēģiptes zodiaka plāksnes, kas tika atrasta tempļa drupās
Denderā, redzama jaunava ar zaru rokā. Seno ķīniešu zīmēs jaunavas
tēla nav, bet sestajā vietā uz Saules dzeltenā ceļa ir čūskas attēls.

Saule 23. augustā pl. 4st ieiet Jaunavas zīmē (Tt\).
Mēness 3. augustā pl. 18st un 28. augustā pl. ll8t

atrodas perigejā, 16. augustā pl. 188t
— apogejā.

Planētas. Venēra labi redzama kā rīta zvaigzne

pirmajās augusta dienās vēl Vērša, tad līdz 12. augus-
tam Oriona, pēc tam — Dvīņu zvaigznājā. Tā novēro-

jama mēneša sākumā apmēram 2 stundas pirms sau-

les lēkta, bet mēneša beigās — līdz 3 stundām. 26.

augustā tā atrodas vislielākajā rietumu elongācijā
(leņķattālums no Saules) — 46° no Saules.

Marss nav saskatāms.

Jupiters novērojams nakts pirmajā pusē Strēlnieka zvaigznājā.
Saturns redzams no rītiem austrumu pusē — Vērša zvaigznājā.
Meteori. Jau no jūlija beigām līdz 18. augustam novērojamas

Perseīdas. Maksimuma — 11. un 12. augustā — parādās līdz
55 meteoriem stunda.

Kuru gan neinteresē jautājums, kā cīnīties pret noveco-

šanos? Ņemot to vērā, izdevniecība «Zinātne» «Veselības
bibliotēkā» laidīs klajā M. Jofes brošūru «Cīņa pret nove-

cošanos». Tajā būs pastāstīts par pareizu dzīves un darba
režīmu un racionālu uzturu, kas palīdz saglabāt atsevišķu
orgānu un orgānu sistēmu normālas funkcijas.
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Augustā zemkopja darba dzīvē galve
nais bija ražas novākšana. 15. august
jeb Lielās Māras diena — Dižmāre —

tik

uzskatīta par rudens sākumu. Šajā mēnes

atzīmēja Labrenča dienu (10. augustā)
kurā izdarības saistītas galvenokārt a

uguni. Šajā dienā ar uguni jābūt sevišķ
piesardzīgam, daži nekurina nemaz. Va

sarās sausajās dienās, šķiet, nebija liek

atgādināt, kādas briesmas no uguns drauc

jaunajai ražai druvās un sevišķi rijās

kuļot. Daži ar jaunu zaru slotu apšļak -
stīja rijas krāsni no ārpuses ar ūdeni.

Pēc šīs dienas laika sprieda par visu ru-

deni: ja ap Labrenča dienu ir sauss laiks

un nav salnu, būs vēls un silts rudens un daudz ugunsgrēku. Šajā
dienā kāva āžus un ēda āža gaļu. Ap Labrenča (vai Lielās Māras)
dienu vairs neēda launagu, jo dienas garums jau tuvojas rudenim

raksturīgajam. Teica arī, ka dzērves aiznes launagu. Vietām jau sā-

kās vakarēšanas, kad arī adīja un veica citus sīkākus darbus.

Pēc Labrenča dienas sākta arī rudzu sēšana — jaunā saimniecības

gada priekšdarbs. Tā bija jāpabeidz līdz Bērtuļa dienai (24. augus-
tam), kad kāva aitas vai jērus.

Liels prieks bija labības pļāvējiem, ja viņi atrada vienu stiebru ar

divām vārpām. To sauca par Jumi un uzskatīja par ražības simbolu.

Bija paraža pēdējo statiņu sasiet un tajā «ķert» Jumi, lai tas kā ra-

žības nesējs paliktu līdz citam gadam.

Vai jūs zināt, ka ...

.. pirms 125 gadiem Jelgavā publicēti K. Šmita visai neparastie
(no mūsdienu viedokļa) uzskati par Kurzemes ģeoloģisko uzbūvi?

Pēc viņa domām, pēc «pārejas nogulumu» (t. i., kembrija un silūra)
nogulsnēšanās Igaunijā zeme Baltijā pacēlās, tad atkal iegrima, un

Baltijā radās devona nogulumi. Tad no pazemes grūdiena Vidzemes
un Valdaja augstienes pacēlās virs jūras, pacēlās zemūdens klintis un

rifi, nogulumu ieži saplaisāja un aizplūstošā jūra izskaloja Daugavas
gultni. Jūrai atkāpjoties, gar tās piekrasti izveidojās kāpu virkne no

Saulkalnes līdz Bauskai un tālāk. Tad Kurzemē nogulsnējās juras pe-
rioda jūras nogulumi ar tipisku bagātu faunu. Jaunu zemes grūdienu
rezultātā, šķiet, vienlaicīgi ar Alpiem no jūras pacēlās «Ziemeļaustrumu
Alpi» — Rietumkursas un Austrumkursas augstienes. Noplūstošā jūra
stipri noskaloja juras perioda nogulumus, no kuriem palika nelielas

atliekas gar Ventu. Daļa jūras plūda pa tikko radušos plaisu, no ku-
ras vēlāk izveidojās Ventas ieleja. Vareni paisumi sanesa smilšu,
malu, kaļķakmeņu un oļu masas virs senajiem kalnu slāņiem. Pēc at-
plūdiem palika lieli terciāra perioda uzstādinājuma ezeri — Ezerē un

gar Lielupi. Tad, mainoties Zemes ass stāvoklim, sekoja jauni jūras
uzplūdi. No Skandināvijas nāca peldoši ledus kalni un vietām atstāja
iežu virsmā skrambas.

Kā bija īstenībā, kas K. šmita uzskatos ir pareizs un kas kļūdains,
par to lasiet nākamā gada kalendārā.
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Viršu mēnesis

3. Vissavienības naftas un gāzes

rūpniecības darbinieku diena.

8. Starptautiskā žurnālistu solidaritā-

tes diena.

10. Tankistu diena.

17. Mežu darbinieku diena.

20. Pirms 20 gadiem (1952) atklāts

LKP XII kongress.
24. Mašīnbūves darbinieku diena.

* * *

1. Pirms 25 gadiem (1947) miris Padomju Savienības varonis Oto-

mārs Oškalns. Dzimis 1904. g.
3. Pirms 15 gadiem (1957) LKP CX un LPSR MP nolēmušas nodi-

bināt P. Strādina Medicīnas vēstures muzeju.
3. Pirms 80 gadiem (1892) dzimusi revolucionārā dzejniece Klitija

(Alvīne Skuja). Mirusi 1931. g.
4. Pirms 100 gadiem (1872) dzimis ķirurgs LVU profesors Vladi-

mirs Mincs, kas ārstējis V. I. Ļeņinu. Gājis bojā Būhenvaldē
1945. g.

12. Pirms 230 gadiem (1742) dzimis pazīstamais etnogrāfijas un vēs-

tures materiālu vācējs Johans Broce. Miris 1823. g.
18. Pirms 100 gadiem (1872) dzimis izcilais zinātnieks, valsts un sa-

biedriskais darbinieks LPSR ZA akadēmiķis Augusts Kirhenšteins.

Miris 1963. g. (Skat. rakstu 173. lpp.)
18. Pirms 75 gadiem (1897) dzimis revolucionārs, žurnālists un tul-

kotājs Emīls Sudmalis. Miris 1964. g.
19. Pirms 70 gadiem (1902) dzimis tēlnieks Jānis Briedis. Miris

1953. g.
20. Pirms 25 gadiem (1947) mirusi LPSR Tautas skatuves māksli-

niece Ludmila Špīlberga. Dzimusi 1886. g.
22. Pirms 75 gadiem (1897) dzimis ģenerālmajors Jānis Veikins, kas

Lielā Tēvijas kara gados komandēja latviešu strēlnieku divīziju.
23. Pirms 85 gadiem (1887) dzimis gleznotājs LPSR Tautas māksli-

nieks profesors Ģederts Eliass.
24. Pirms 70 gadiem (1902) dzimusi lauksaimniecības mehanizācijas

un elektrifikācijas speciāliste lauksaimniecības zinātņu doktore,
LPSR ZA korespondētājlocekle Amālija Cekuliņa.

29. Pirms 85 gadiem (1887) dzimis revolucionārās kustības dalībnieks
un rakstnieks Sīmanis Berģis. Miris 1943. g.
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Svari ir septītā zodiaka zīme pēc kārtas,
kas tradicionālajos simbolos attēlota vai

nu kā svari, vai arī nosacīti — ar svaru

sviru vien ( £j ). Svaru zīme ir arī pirmā
rudens zīme, un ar to parasti apzīmē
septembri, t. i., «septīto mēnesi».

Seno grieķu astronomi — Eidokss,
Eratostens un Hiparhs — zina un min tikai

11 zodiaka zīmes. Vini liek Skorpionam
pildīt divas lomas — būt par septīto un

astoto vietu uz Saules ceļa posmā no

180° līdz 240°. Romiešu dzejnieks Vergī-
lijs savās «Georgikās» — zemkopju poē-
mās

— dusmojas par to, ka Skorpions ar

savām «spīlēm» sagrābis tik plašu vietu Saules ceļā debesīs. Tikai vē-

lāk romiešu enciklopēdists Varrons min Svarus kā septīto zīmi. Var-

rons dzīvoja Cēzara kalendāra reformas laikā un pazina Aleksandri-

jas astronomu Sozigenu, kas Romai aprēķināja solāro gadu. Tātad

grieķu zinātnieki jau zināja septīto cikla zīmi — Svarus, kas varbūt

nebija mitoloģiskas cilmes, bet vienkārši simbolizēja septembra ekvi-

nokciju, kad dienas un nakts garuma svaru kausi nostājas vienā

līmenī. Denderas tempļa drupās atrastā zodiaka plāksne arī rāda

Svaru zīmi ar saules disku svaru koka vidū. Mūsu ēras sākumā grieķu
astronoms Ptolemajs Svaru zīmi Libru tomēr min kā haldiešu zīmi.

Pašā Divupē Svaru zīmes attēls līdz šim nav atrasts. Seno ķīniešu
zodiakā Svaru nav, taču zīmīgs ir kāds likums, kas nosaka, ka pava-
sara ekvinokcija ir laiks, kad jānoregulē svara un mēra vienības.

Mūsu ēras gadsimtos neskaidrības septītajā zodiaka zīmē pastāvēja
vēl ilgu laiku. Tika pat atrasts kompromiss: abas zīmes — septītā un

astotā — apvienotas Skorpionā, kas tur spīlēs Svarus.

Ap rudens ekvinokciju īsi pirms saullēkta labi saredzama trīsstūr-

veida Saules ceļa blāzma — t. s. zodiakālā gaisma. Ne velti senatnē

ļaudis iedomājās reālu saules taku, zelta taku, bet senie latvieši ■—
Austras koku, kurā saule pārguļot.

Saule 23. septembrī pl. l st 33m ieiet Svaru zīmē (\£h).
Tas ir rudens sākums.

Mēness 25. septembrī pl. 10st atrodas perigejā, 13. sep-
embrī pl. 13st

— apogejā.
Planētas. Venēra ļoti labi novērojama rītos kā rīta

vaigzne — Auseklis. Tā lec jau apmēram 3,5 stundas

tirms Saules. Venēras redzamais ceļš septembra sākumā

'ēl atrodas Dvīņu, tad Vēža zvaigznājā un pašās pē-
dējās mēneša dienās pāriet Lauvas zvaigznājā.

Marss nav redzams — 7. septembrī tas atrodas konjunkcijā ar

Sauli.

Jupiters redzams vakaros ļoti zemu debess dienvidu un dien-

vidrietumu daļā, Strēlnieka zvaigznājā.
Saturns redzams no rītiem debess austrumu pusē, Vērša zvaig-
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Arī rudens ekvinokciju (saulgriežu laiku

23. septembrī tautā zināja jau ļot

sen kā vienu no četriem gada gaitas ro

bežpunktiem. Ar šo laiku saistījās vasa

ras darbu nobeigums laukos un tīrumos

Ap šo termiņu, kas senākos dokumento

apzīmēts ar vārdiem «pēc ražas novākša

nas», 1212. gadā lībieši un 1260. gadā
senprūši ar kuršiem diezgan labi prat
savā starpā saskaņot plašākas sacelšanā

organizēšanas pasākumus. So pašu dien

vācu iebrucēji XIII gs. noteica par lab

bas jeb gada galveno nodevu termiņu
kad reizē rīkoja arī sapulces un tiesas . .
No šīs dienas atzīmēšanas vēlāk izauga
un attīstījās vēl šodien dzīvā appļāvību, apjumību, rudenāju, ražas

jeb pļaujas svētku tradīcija. Daudzos novados uz ilgiem gadiem šī

diena ar laiku kļuva populāra ar Miķeļdienas gadatirgu 29. septembrī.
XVI—XVII gs. šī diena skaitījās saimniecības gada sākums, kad arī

līga kalpus jaunajam gadam (no «rudzu sējas» līdz «rudzu sējai»).
Vasaras kalpu līgumu izbeigšanās termiņš šī diena palika līdz XX gs.
sākumam.

Miķeļa dienu godam sagaidīt nozīmēja līdz tai novākt ražu. Pēc

kāda ticējuma, šajā dienā pats Miķelis uz balta zirga apjājot tīru-

mus, vērodams, vai raža novākta. Ja viss kārtībā, viņš apvedot baltu

kazu trīs reizes ap kādu lielāku akmeni, pēc tam trešajā dienā sākot

snigt. Arī gani, kuriem apnikušas vēlā rudens ganu gaitas, varot šādā

veidā izsaukt sniegu un ziemu.

Ap Miķeļiem bija t. s. dzelzs nedēļa. Tad nedrīkstēja skābēt kāpos-
tus, jo tie labi neskābstot, kļūstot rūgti un vārot cieti «kā dzelzs».

Kad labība jau bija savesta zem jumta, vajadzēja rūpēties par tās

uzglabāšanu. Lai pasargātu jauno ražu no pelēm un žurkām, Miķeļa
dienā slaucīja telpas, noslēdza klēts durvis v. tml. Miķeļa dienā ne-

drīkstēja arī neko nest no meža mājās, nedrīkstēja skaļi sarunāties un

trokšņot — tad nākšot mājās peles un žurkas.

Miķeļos bija lielākā aitu kaušana.

Ar Miķeļa dienu saistās samērā daudz ticējumu par laiku. Kāds
laiks Miķeļos, tāds visumā gaidāms arī ziemā: ja Miķeļos pūš ziemeļu
vējš, gaidāma auksta ziema; ja ap Miķeļa dienu jau nobirušas lapas,
Jurģos vēl nebūs zāles.

Septembris iezīmēja arī kāzu laika sākumu.

Vai jūs zināt, ka...

...pirms 550 gadiem (1422) 1. oktobri Vidzemes landtāgs pirmo
reizi nolēma aizliegt līgavu «zagšanu»? Šo lēmumu vēlāk nācās vairāk-
kārt atkārtot, jo latviešu zemnieki negribēja no tā atteikties. Kādēļ?
lespējams, tādēļ, ka «vedības» un inscenēta «nozagšana» jauniešiem
iznāca daudz lētāk (un pie tam romantiskāk) nekā «precības», kurām
toreiz vajadzēja daudz naudas un mantas. Varbūt arī tādēļ, lai glāb-
tos no muižnieku centieniem izmantot neoficiālās «pirmās nakts
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OKTOBRIS

a u e s ēness
Da-

tums
Vārda dienas

lēkts I kulmi- riets
nācija

tumst I
*°

lēkts riets a>

I °

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

Sv 1 Zanda, Lāsma 7 27 13 13 09 18 58 20 20 — 17 04Vz

P 2

O 3

T 4

C 5

P 6

S 7

Sv 8

Ilma

Elza

Modra, Francis

Amālija
Monika, Zilgma
Daumants

Aina, Anete

7 29 12 50 18 55 20 18 1 13 17 18L

731 1231 1852 20 15 2 40 1728L

7 33 12 13 18 50 20 12 4 02 17 37 J

7 35 11 55 18 47 20 09 5 23 17 45 J

7 37 11 37 18 44 20 07 6 41 17 52 J

7 40 11 20 18 42 20 04 7 59 18 02 #
7 42 11 03 18 39 20 01 9 17 18 12 Sv

P 9

O 10

T 11

C 12

P 13

S 14

Sv 15

Elga, Helga
Arvīds, Arvis, Druvis

Monta, Silva, Tince

Valfrīds, Kira

Irma, Mirga

Minna, Vilhelmīne

Eda, Hedviga

744 10 47 18 37 19 59 1036 18 26Sk

7 46 10 31 18 34 19 56 11 51 18 45Sk

7 48 10 15 18 31 19 54 1303 19 14 Sk

7 50 10 00 18 29 19 51 14 06 19 54 St

7 53 9 46 18 26 19 48 14 54 20 50 St

7 55 9 32 1823 1946 15 29 21 58 M

7 57 9 18 18 21 19 43 15 55 23 17 3

P 16

O 17

T 18

C 19

P 20

S 21

Sv 22

Daiga, Dainida

Gaits, Karīna
Rolands, Ronalds

Elīna, Drosma

Leonīds

Urzula, Severīns

Irisa, Irīda

7 59 9 05 18 18 1941 16 12 — M

8 01 8 53 18 16 1939 16 24 0 40O

8 04 8 41 18 13 1936 16 35 2 04 Ū

8 06 8 30 18 10 19 34 16 44 3 31 Z

8 08 8 20 18 08 19 31 1654 5 00 Z

8 10 8 10 18 05 19 29 1705 6 34 A

8 12 8 00 18 03 19 27 17 20 8 11®
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O 24

T 25

C 26

P 27

S 28

Sv 29

Daina, Dainis

Renāte, Modrīte

Beāte, Beatrise

Amanda, Kaiva

Lilita, Irita

Ņina, Ninona
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8 14 7 52 18 00 1924 17 39 9 51 Vr

8 17 7 44 17 58 1922 18 09 11 30 Vr

8 19 7 37 17 55 19 20 18 59 1256D

8 22 7 30 17 53 19 18 20 07 13 59 D

8 24 7 25 17 50 19 16 21 31 14 42 Vz

8 26 7 20 17 48 19 13 2259 15 08Vz

828 7 16 1746 19 11 — 1524 C

P 30

O 31

Nadīna

Valts, Rinalds
8 30 7 12 17 43 1909 0 27 15 37L

8 32 7 10 17 41 19 07 1 52 15 46 L

Saules Saules

apak- maksi-

šējā Uzaust mālais

kulmi- aug-

nācija stums

Saules Die-

lēkta nas Mēness fāzes
azi- ga-

muts rums

st m st m st m st m

1. X

10. X

20. X

30. X

1 13 6 04 30°

1 11 6 23 26

1 08 6 43 23

1 07 7 03 19

94° 11 31 • 7. X pl. 11 09

101 10 48 3 15. X
„

1555

108 10 00 ®22. X
„

16 26

115 913 C29. X
„

7 42
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Zemliku mēnesis

1. Skolotāju diena.

5. Pirms 20 gadiem (1952) atklāts
PSKP XIX kongress.

8. Vissavienības lauksaimniecības

darbinieku diena.

15. Pārtikas rūpniecības darbinieku

diena.

17. 1961. gadā atklāts PSKP XXII
kongress.

* * *

3. Pirms 105 gadiem (1867) dzimis pirmais revolucionārais latviešu

dzejnieks Eduards Veidenbaums.Miris 1892. g.
3. Pirms 80 gadiem (1892) dzimis revolucionārās kustības dalībnieks

filozofijas zinātņu doktors profesors Ernsts Karpovics.
12. Pirms 80 gadiem (1892) dzimis ķirurgs medicīnas zinātņu doktors

profesors Aleksandrs Liepukalns. Miris 1966. g.
13. Pirms 95 gadiem (1877) dzimis gleznotājs Voldemārs Matvejs.

Miris 1914. g.
14. Pirms 110 gadiem (1862) nodibināts Rīgas Politehnikums, vēlā-

kais Politehniskais institūts.

18. Pirms 85 gadiem (1887) dzimis grafiķis, populārais bērnu grā-
matu ilustrators Alberts Kronenbergs. Miris 1953. g. v

18. Pirms 50 gadiem (1922) nodibināta Latvijas Universitātes Astro-

nomiskā observatorija. (Skat. rakstu šā gada «Astronomiskajā ka-

lendārā».)
21—22. Pirms 170 gadiem (1802) notikusi Vidzemes zemnieku sacel-

šanās — Kauguru nemieri.
23. Pirms 90 gadiem (1882) dzimis dzejnieks un profesionālais revo-

lucionārs Šalkonis (Kristaps Dīriķis). Miris 1957. g.
27. Pirms 100 gadiem (1872) pāri Daugavas dzelzs tiltam Rīgā pār-

braukusi pirmā lokomotīve.

28. Pirms 90 gadiem (1882) dzimusi ērģelniece un pedagoģe LPSR
Nopelniem bagātā mākslas darbiniece Elizabete Francmane. Mi-

rusi 1967. g.
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Skorpions ir oktobra («astotā mēneša»)

:odiaka zīme, otrā rudens mēneša zīme

m astotā zīme pēc kārtas. īstā Skorpiona
:īmes vieta uz Saules ceļa ir posmā no

510° līdz 240°, taču pašas asīriešu—babilo-

īiešu tradīcijas neskaidrības dēj Skorpions

ipzīmēja divas vietas uz Saules ceļa

'kliptikas — savu un Svaru zīmes vietu,

seno sumēru dzīvnieku ciklā, kas simbo-

izēja teiksmainā varoņa Gilgameša gai-

as un varoņdarbus, Skorpions atainoja
ziņa cīņu ar diviem briesmoņiem — pus-
:ilvēkiem, pusskorpioniem, kas apsargāja
saullēkta un saulrieta vārtus. Senie grieķi

no Babilonijas aizgūto Skorpionu izskaidroja ar savu teiku par lielo

mednieku Orionu. Tas kādreiz pārgalvīgi izlielījies, ka izmedīs visus

zvēru sargātājas Artemīdas mīluļus. Dieviete sadusmojusies un uz-

sūtījusi Orionam indīgo skorpionu, kas medniekam iedzēlis kājā.
Artemīda par to uzcēlusi Skorpionu debesīs kā zvaigznāju, bet de-

besu pretējā malā ticis arī Orions
— viņš kļuvis par mūsu puslodes

skaistāko zvaigznāju. Kurš nav redzējis Oriona jostas «trīs zelta

naglas» un kurš nav apbrīnojis mūsu puslodes spožāko zvaigzni Lielo

Suni — Sīriju, mednieka Oriona pavadoni! Kādā no vecākajiem seno

ēģiptiešu zodiaka variantiem Skorpions aizstāts ar čūsku, bet Den-

deras tempļa variantā redzams Skorpions.
Hieroglifs, kuru astronomijā lieto Skorpiona attēla vietā (ttļ, )>

atrodams manuskriptos, sākot ar mūsu ēras X gs. Hieroglifa cilme

nav noskaidrota.

Saule 23. oktobrī pl. ll 8t ieiet Skorpiona zīmē (mJ.
Mēness 23. oktobrī pl. 15

st atrodas perigeja, 11. ok-

tobrī pl. 6st
— apogejā.

Planētas. Venēra labi redzama no rītiem. Tā at-

rodas Lauvas zvaigznājā (pēc 25. oktobra pāriet Jau-

navas zvaigznājā) un lec vairāk nekā 3 stundas pirms
Saules.

Marss oktobra beigās mazliet parādās rītos aus-

trumu pusē. Tas atrodas Jaunavas zvaigznājā, ievērojami zemāk pa
kreisi no Venēras.

Jupiters vēl mazliet saskatāms vakaros dienvidrietumu pusē

pie apvāršņa neilgu laiku pēc saulrieta.

Saturns redzams nakts otrajā pusē Vērša zvaigznājā.
Meteori. No 7. līdz 12. oktobrim novērojamas Drakonīdas.

Maksimuma laikā (ap 9.—10. oktobri) parasti meteoru daudzums ne-

pārsniedz 18 stundā, bet retumis to ir daudz vairāk — pat tūksto-

šiem. Sādā gadījumā to sauc par zvaigžņu lietu. Pastiprināta Drako-

nīdu aktivitāte gaidāma arī šogad.



Ar Miķeļa dienu (29. septembri) senāk

beidzās lauku darbi latviešu zemnieka

sētā. Rijās joprojām raksta klaudzēja

spriguļi, lai līdz Mārtiņiem varētu pa-

beigt kulšanu. Pēc gaiļa dziedāšanas, Sie-

tiņa, Spriguliņa (t. i., Oriona) vai Grei-

zajiem Ratiem zināja ļoti agri celties un

iet uz riju kult. Domājams, ka oktobrī

atzīmēts rudens darbu nobeigums un ra-

žas svētki — appļāvības. Tas ir bagātā-
kais laiks gadā, netrūkst ēdienu un dzē-

rienu. Mielasta galdā ceļ cūkas vai auna

cepeti un alu.

Šajās dienās, kad atliek vairāk vaļas i

un mājās valda pārticība, senāk visvairāk

svinētas kāzas. Trokšņainās izdarībās un jautrās rotaļās aizritēja ne

viena diena vien.

Tajā pašā laikā garie rudens vakari deva daudz laika pārdomām.
Zemkopja domas saistījās ar vēlēšanos nodrošināt pārticību visam

gadam. Atcerējās arī mirušos tuviniekus, viņu dzīvi un darbu. Tuvo-

jās tumšo vakaru laiks ar senajām veļu pieminēšanas paražām. Vēl

XV—XVII gs. vēstures dokumenti liecina par izplatītām veļu mielo-

šanas un godināšanas tradīcijām. Parasti veļiem mielastu rīkoja rijā,
klētī, pirtī vai priekšnamā. Galdam vajadzēja būt bagāti klātam, ar

visdažādākajiem ēdieniem un dzērieniem. Ticēja, ka pie mielasta pul-
cējas mirušie tuvinieki, tādējādi nesot pārticību turpmākajai dzīvei.
Tas bija klusas apceres pilnas dienas, kurās, pieminot mirušos, ļaudis
pārdomāja savas dzīves un darba gaitas, aizgājušās vasaras darbus.

Šīm dienām trūka parastā svētku skaļuma un jautro izdarību. Tomēr

atzīmējams arī tas, ka vietām jau pirms Mārtiņiem, ap Simjūdu dienu

(28. oktobri), jaunieši sākuši tradicionālās ziemas maskarādes — ķe-
katas un budēļus, kas sevišķu vērienu ieguva decembrī.

Pirms pāris gadiem iznāca V. Levi grāmata_«Domu me-

dījot», īsā laikā tā no grāmatveikalicm pārcēlās uz perso-

niskajām bibliotēkām un šodien jau pieskaitāma pie bib-

liogrāfiskajiem retumiem.

Sērijā «Apvārsnis» izdevniecība «Zinātne» laidīs klajā
šā paša autora otru grāmatu «Es un mēs». Tajā stāstīts

par personību, raksturu un temperamentu, par cilvēku sav-

starpējo attiecību veidošanu. Vārdu sakot, V. Levi palīdz
saprast, kādēļ cilvēkiem «nesaskan» raksturi un cik svarīgi
ir katram būt labam psihologam.
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NOVEMBRIS

st m st m s st m ļ st m st m st m
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'
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Salnas mēnesis

7. Lielās Oktobra sociālistiskās revo-

lūcijas 54. gadadiena.
10. Vispasaules jaunatnes diena.

10. Padomju milicijas diena.

17. Starptautiskā studentu diena.

19. Raķešu karaspēka un artilērijas
diena.

28. 1820. gadā dzimis Fridrihs En-

gelss.

* * *

1. Pirms 120 gadiem (1852) atklāta telegrāfa sakaru līnija Rīga—Bol-
derāja, viena no pirmajām Krievijā. (Skat. rakstu 193. lpp.)

5. Pirms 75 gadiem (1897) dzimusi gleznotāja Hilda Vīka (Eglīte).
Mirusi 1963. g.

6. Pirms 25 gadiem (1917) Rīgā atklāta pirmā trolejbusa līnija.
11. Pirms 30 gadiem (1942) miris progresīvais rakstnieks Lindulis

(Jānis Linde). Dzimis 1870. g.
15. Pirms 85 gadiem (1887) dzimis meliorācijas inženieris LPSR ZA

korespondētājloceklis Eduards Eihe.

19. Pirms 80 gadiem (1892) dzimis diriģents LPSR Tautas skatuves

mākslinieks Rūdolfs Vanags.
21. Pirms 55 gadiem (1917) Valkā notikusi Latvijas Strādnieku, ka-

reivju un bezzemnieku deputātu padomes sēde, kas pasludināja
padomju varu Latvijā.

26. Pirms 90 gadiem (1882) dzimis grāmatu izdevējs un rakstnieks

Atis Freināts. Miris 1955. g.
28. Pirms 85 gadiem (1887) dzimis mākslinieks un pedagogs LPSR

Nopelniem bagātais skolotājs Jānis Sudmalis.

28. Pirms 95 gadiem (1877) Rīgā notika pirmais telefona sarunas

demonstrējums. Regulāri telefona sakari Rīgas pilsētā tika at-

klāti pirms 90 gadiem (1882).
30. Pirms 70 gadiem (1902) dzimis revolucionārais rakstnieks Fricis

Demens (Augusts Mende). Miris 1939. g.
30. Pirms 75 gadiem (1897) miris gleznotājs Jānis Roze. Dzimis

1823. g.
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Strēlnieka zodiaka zīme ieņem devīto vietu

uz Saules ceļa — posmā no 241T līdz

270°. To dēvē arī par trešo rudens zīmi,

un tā simbolizē novembri — gada no-

gales «devīto mēnesi».

Asīriešiem gada devītais mēnesis un

laikam tāpēc arī devītā zīme bija veltīta

debesu strēlniekam — dievam Nergalam.
Uz veciem īpašumu robežakmeņiem atras-

tas atsevišķas senas — ap 1500. g.

p. m. ē.
— zodiaka zīmes. To starpā ir

.

arī devītā zīme
— puscilvēks, pusskor-

pions, ar loku bruņota brīnumaina būtne,
kas sargā pašu sauli. Asīriešu valodā

kādu zvaigzni šai Saules ceļa posmā sauca par Spārnoto ugunsnesēju.
Arī uz Denderas templī atrastās plāksnes ar zodiaka zīmēm redzams

spārnots divgalvains kentaurs ar šaujamloku. Tam ir divas galvas
un divas astes. Taču citā variantā redzams vanaga attēls.

Seno grieķu astronomi attēlo šo zīmi ar savu teiksmaino Kentauru.
Seno indiešu zodiakā no strēlnieka palikusi tikai bulta vai arī loks

un bulta.

Ķīniešu astronomi, kas, domājams, pārņēma seno asīriešu un babi-

loniešu pieredzi ekliptikas sadalījumā divpadsmit posmos, tomēr deva

posmiem pavisam citus apzīmējumus. Viņiem devītais posms ir Pērtiķa

posms.

Saule 22. novembrī pl. Bst8st ieiet Strēlnieka zīmē (£ ).

Mēness 21. novembrī pl. 3
st atrodas perigejā, 7. no-

vembrī pl. 16st
— apogejā.

Planētas. Venēra atrodas Jaunavas zvaigznājā un

vēl arvien novērojama no rītiem, tomēr tagad nedaudz

sliktāk nekā iepriekšējos mēnešos — debess dienvidaus-

trumu pusē zemāk pie apvāršņa un īsāku laiku pirms
saules lēkta.

Marss arī atrodas Jaunavas zvaigznājā līdz 26. no-

vembrim, pēc tam pāriet Svaru zvaigznājā. Tas meklējams no rītiem

austrumu virzienā (pa kreisi) no Venēras, turklāt ievērojami zemāk.

Jupiters vēl tikko pamanāms vakaros pēc saules rieta ļoti zemu

dienvidrietumos, Strēlnieka zvaigznājā.
Saturns labi redzams gandrīz visu nakti Vērša zvaigznājā.

Daudz kas veselības saglabāšanā un mūsu attiecībās

atkarīgs no nervu sistēmas, no tās stabilitātes. Katram

jāzina, kādas ir nervu sistēmas novājināšanās vai pārslo-
dzes pazīmes, kā nostiprināma šī organismam tik svarīgā
sistēma. Tāpēc izdevniecība «Zinātne» «Veselības biblio-

tēkā» laidīs klajā J. Bērziņa brošūru «Nervu sistēmas sta-

bilitāte
—

veselības pamats».



Ar Mārtiņu dienu (10. novembri) zie-

mai durvis ir vaļā, jo «Mārtiņš, puisītis,
tiltiņu taisa» (t. i., aizsalst ūdeņi). Sī

diena latviešu tautas kalendārā ir rudens

darbu noslēgums un ziemas sākums. Jā-

būt pabeigtai kulšanai, aršanai un visiem

citiem rudens darbiem laukā un dārzā.

Kas to vēl dara pēc Mārtiņiem, nevar ce-

rēt uz labu veiksmi nākamajā gadā. Mār-

tiņi ir arī pēdējā pieguļas un ganu diena,

pēc tās ganāmpulkus apdraudot vilki. Pēc

Mārtiņiem sākas linu apstrādāšana un

vērpšana. Vakara stundās notiek vakar-

ēšana. Lai klusais, vienmuļais darbs krēs-

lainajā istabā nenogurdinātu, darītāji
dzied un iet rotaļās, min mīklas, stāsta pasakas. Jaunieši nolūko viens

otra darba tikumu, notiek pirmās iepazīšanās.
Mārtiņi ir rudens bagātības simbols. Mārtiņu diena bija jāuzņem

ar bagātīgu mielastu — galdā jābūt pīrāgiem, desām, zirņu un ka-

ņepju pītēm, biezputrai ar gaļu, gaiļa cepetim. Lai Mārtiņš vienmēr

būtu nomodā par mājlopu labklājību un veselību, Mārtiņu vakarā kāva

gaili un saimnieks ar puišiem to apēda zirgu stallī, saimniece ar mei-

tām — govju laidarā. Vietām līdzīgi darīja arī Niklāva dienā (6. de-

cembrī). Tautas dziesmas stāsta, ka Mārtiņš, vīrs baltā mētelī ar

spožu zobenu rokā, atnāk vai atjāj uz balta zirga, zemei rībot, pie-
šiem skanot. Mārtiņu vakarā sētās iegriežas dažādi pārģērbušies Mār-

tiņa bērni jeb čigāni, sākas iemīļotā ķekatās iešana, kas klusajās lauku

sētās ienes līksmu rosmi gandrīz visu ziemu. To maskās un jautrībā
izpaužas laba darba cildinājums un slinkuma nosodījums. Ķekatnieku

vecākajam bija pielikta linu vai ādas bārda, tā ka to nevarēja pazīt,
kaklā bija uzkārts maiss ar mantām, pītēm, gaļu, Mārtiņu karašām,
kuras viņš dāvāja pārējiem. Viņu dēvēja par Mārtiņa tēvu, mājās viņu
laipni uzņēma un cienāja.

Atzīmējot Mārtiņu vakaru, domāts galvenokārt par lopkopības vei-

cināšanu. Zirgi, govis un aitas šai laikā ganībās vairs negāja, un

zemnieku nereti māca rūpes, kā izbaros lopus līdz pavasarim. Liekas,
šai sakarā izveidojušās ar veiksmīgas lopkopības nodrošināšanu sais-

tītās izdarības Mārtiņu dienā.

Katrīnas dienu (25. novembri) vietām saukuši arī par Laideni, jo
daudzgadīgi dabas vērojumi liecināja, ka ap šo dienu uz laiku atlaižas

sals. Tautas dziesmās teikts, ka Katrīna mēdz izārdīt Mārtiņa taisītos

tiltiņus (aizsalušos ūdeņus).
Līdz Andreja dienai (30. novembrim) vajadzēja noadīt cimdus; tos

ne reizi pat mēģinot nedrīkstēja uzvilkt; Andreja dienas vakarā cimdi

jāliek zem spilvena. Kurš srpnī cimdus ņems, tas apprecēs. Cimdus
dāvināt nozīmēja lielu pagodinājumu.
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Vilku mēnesis

2. Pirms 45 gadiem (1927) atklāts

VK(b)P XV kongress.
5. PSRS Konstitūcijas diena.

22. Enerģētiķu diena.

30. Pirms 50 gadiem (1922) nodibi-

nāta Padomju Sociālistisko Repub-
liku Savienība.

* * *

4. Pirms 95 gadiem (1877) dzimis LPSR Tautas rakstnieks Andrejs

Upīts. Miris 1970. g.
G. Pirms 75 gadiem (1897) dzimis zoologs, LPSR ZA korespondē-

tājloceklis, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks profe-
sors Jānis Lūsis (Skat. rakstu 181. lpp.)

9. Pirms 110 gadiem (1862) dzimis profesionālais revolucionārs un

padomju valsts darbinieks Jēkabs Kovaļevskis. Miris 1943. g.
9. Pirms 85 gadiem (1887) Līksnas pagastā dzimis KPFSR Nopel-

niem bagātais zootehniķis, Sociālistiskā Darba Varonis lauksaim-

niecības zinātņu doktors Staņislavs Šteimans. Miris 1965. g.
9. Pirms 70 gadiem (1902) dzimusi ķīmijas zinātņu doktore, LPSR

ZA akadēmiķe Varvara Sergejeva.
11. Pirms 80 gadiem (1892) dzimis ērģelnieks LPSR Tautas skatu-

ves mākslinieks profesors Nikolajs Vanadziņš.
17. Pirms 25 gadiem (1947) miris literatūrzinātnieks un tulkotājs Rū-

dolfs Egle. Dzimis 1889. g.
20. Pirms 75 gadiem (1897) dzimis skatuves gleznotājs LPSR Nopel-

niem bagātais mākslas darbinieks Arvīds Spertāls. Miris 1961. g.
20. Pirms 50 gadiem (1922) dzimis dzejnieks Bruno Saulītis. Miris

1970. g.
22. Pirms 70 gadiem (1902) dzimusi LPSR Tautas skatuves māksli-

niece Lilija Zvīgule.
24. Pirms 75 gadiem (1897) dzimis dzejnieks Jānis Ziemeļnieks. Miris

1930. g.
25. Pirms 80 gadiem (1892) dzimis rakstnieks un žurnālists Jūlijs

Lācis. Miris 1941. g.
27. Pirms 100 gadiem (1872) dzimis kartupeļu selekcijas pamatlicējs

Latvijā LPSR Nopelniem bagātais agronoms Pēteris Knape. Mi-

ris 19G0. g.



Mežāža zīmē — desmitajā pēc kārtas tra-

dicionālajā zodiaka ciklā —
Saule ieiet

decembrī («desmitajā mēnesī»). Mežāzis

ir arī pirmā ziemas zīme. Ar šo zīmi lai-

kam jau senie sumēri apzīmējuši vietu

uz Saules ekliptikas ceļa posmā no 270°

līdz 300°. Šī astronomiskā zīme senākos

variantos uz Asīrijā atrastajām plāksnēm
un robežzīmēm attēlota kā teiksmaina

būtne — kaza ar zivs asti vai bruņuru-

pucis, bet dažreiz redzams bruņurupucis
viens pats. Desmitais mēnesis tika saukts

par Aža mēnesi. Senajos austrumos bija

izplatīta leģenda, ka saules varoni Gil-

gamešu kopusi un kaza. Šī teika parādās dažādos variantos

dažādās tautās. Arī senās Ēģiptes zodiaka cikla attēlos redzama kaza

ar zivs ķermeni. Senindiešu attēlos redzama fantastiska būtne —

bruņurupucis ar ragiem un spīlēm.
Sengrieķu teikā Mežāzis ir dīvaina būtne Aigokeross — pa pusei

āzis, pa pusei zivs. Bargajā laikā, kad titāni bija sacēlušies pret mū-

žīgajiem dieviem un apdraudēja jau pašu Olimpu, Aigokeross, savu

burvja ragu pūzdams, uzmundrinājis dievus. Par to Aigokeross pār-
vērsts zvaigznājā.

Mežāža hieroglifs, kuru astronomi lieto vēl tagad ( & ), manuskrip-
tos parādās ap mūsu ēras X gadsimtu.

Pārskatīt visu Saules ceju var, pavērojot zvaigžņu karti uz šā ka-

lendāra pēdējā vāka.

Saule 21. decembrī pl. 218t 13m ieiet Mezāza zīmē

( ļ> ). Šo brīdi uzskata par ziemas sākumu.

Mēness 19. decembrī pl. 16st atrodas perigejā, 4. de-

cembrī pl. 17st
— apogejā.

Planētas. Venēra līdz 20. decembrim atrodas Svaru

zvaigznājā, pēc tam pāriet Skorpiona un Cūskneša

zvaigznājā. Tā novērojama daudz sliktāk — mēneša bei-

gās lec vairs apmēram 1 stundu pirms saullēkta. 3. de-

cembrī Venēra paiet garām Marsam (1° virs tā).
Marss atrodas Svaru zvaigznājā tuvu Venērai, tātad arī redzams

no rītiem, bet zemu pie apvāršņa; apstākļi novērošanai ļoti neizdevīgi.

Jupiters praktiski vairs nav saskatāms.

Saturns labi novērojams visu nakti. Tas atrodas Vērša zvaig-

znājā un 9. decembrī ir opozīcijā. Lai saskatītu Saturna gredzenu,
vajadzīgs tālskatis ar vismaz divdesmitkārtīgu palielinājumu, pie tam

objektīva diametram jābūt vismaz 40—50 mm.
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2iemās solstīciju (saulstāvjus) 22. de-

cembrī senāk atzīmēja kā vienus no līk-

smākajiem un skaļākajiem svētkiem zem-

kopja gada ritumā — Bluķa vakaru. Jau

iepriekš tika sagatavots liels ozola blu-

ķis, kuru Bluķa vakarā dziedot un drais-

kuļojot vilka no mājas uz māju, līdz bei-

dzot svinīgā ceremonijā sadedzināja. De-

dzināt bluķi nozīmēja atbrīvoties no vi-

sām vecā gada rūpēm un smagumiem,

pēc tam varēja sākt jauno gadu. Ir iz-

teiktas domas, ka bluķa vilkšanā izpau-
dusies vēlēšanās paātrināt saules un gais-

mas atgriešanos laikā, kad diena sāk at-

kal kļūt garāka un saule nāk atpakaļ.
Ar pavasara gaidām saistāmi arī Bluķa vakaram gatavotie ēdieni —

zirņi un pupas kopā ar cūkas galvas pusi. Labklājības nodrošināša-

nai šajās svētku dienās galdam vienmēr jābūt bagāti klātam un dū-

šīgi jāēd zirņi, lai jaunajā gadā nebūtu asaru.

Otra raksturīga ziemas saulstāvju tradīcija ir ceļojošās masku bal-

les — ķekatas jeb budēļos iešana. Tie paši ķekatnieki visbiežāk arī

vēla bluķi.

Ķekatās parasti gāja (ari «lēca») ziemā, decembrī, tomēr dažos no-

vados šo tradīciju sāka jau rudenī — Miķeļos, Mārtiņos un turpināja
līdz pat Meteņiem vai Pelnu dienai pavasarī. Gājiena dalībnieki pār-
ģērbās vai maskojās un jautrā barā gāja uz kaimiņu mājām, no tām,

paņēmuši līdzi arī šo māju ļaudis, devās tālāk. Ķekatnieki centās mas-

koties un runājot pārvērst balsi, lai tos nepazītu, jo palikt nepazīsta-
mam tika uzskatīts par lielu godu. Lai runājot pārvērstu arī balsi,
mutē ielika korķi vai kādu citu sīku priekšmetu.

Pārģērbjoties pielika bārdu, ūsas no liniem, pakulām vai sūnām.

Dažreiz lietoja arī t. s. lieko ģīmi, uz pieres piestiprināja ragus v. tml.

Ja masku nebija, sejā ievilka grumbas, pagarināja uzacis, seju ar

oglēm nokrāsoja melnu vai ar miltiem baltu. lemīļota bija pār-
ģērbšanās par dzīvniekiem un putniem.

Viena no iecienītākajām maskām bija lācis. Pēc ticējumiem, tas ar

savu rūkšanu un spēku aizbaidot ļaunos garus. Lāča masku veidoja,
apģērbjot divus uz āru apgrieztus kažokus — vienu uz rokām, otru

uz kājām. Lāci saitē veda dīdītājs jeb vadītājs, visbiežāk ģērbies un

maskojies par čigānu.
Apsedzoties ar palagu un pieliekot ragus, bārdu un asti, veidoja

buka jeb āža masku. Dzērvi atdarināja, apsedzoties ar kažoku un

vienā piedurknē iebāžot nūju ar dzērves galvas imitāciju. lecienīts

ķekatu tēls bija nāve baltā palagā, ar grimētu seju un no kartupe-
ļiem izgrieztiem lieliem zobiem. Vienā rokā nāve turēja koka dunci,
otrā — šķīvi ar kādu degošu vielu. Šīs uguns gaismā seja izskatījās
bāla. Izplatīta bija arī nāves parādīšanās ar tradicionālo izkapti pār
plecu.

Ķekatu barā parasti bija savs vecākais, barvedis jeb ķekatu (bu-

dēļu) tēvs un viņa sieva — ķekatu māte. Ķekatu barvedis pārbau-

dīja, vai rauši sacepti, vai meitas istabu tīri izslaucījušas, vai bļodas,

trauki un karotes tīri, vai puiši mājas darbus kārtīgi paveikuši, vai



bērni paklausīgi un čakli mācās grāmatu. Slinkos vai nepaklausīgos
pēra ar rīksti vai slotiņu. Kādreiz šim «sodam» bijusi maģiska no-

zīme: pēriens no budēļu tēva solīja veselību, aizsardzību pret slimī-

bām, pret odu uzbrukumiem ganu gaitās un pieguļā. Reizēm budēļu
tēvs izdalīja dāvanas.

Pazīstama arī ieraža, kad ķekatnieki centās noslēpt dažādas sīkas

lietas — adatas, īlenus, susekļus v. c. Par to atdošanu ķekatniekiem
maksāts ar cimdiem un zeķēm.

Kā visos latviešu svētkos, ievērojama loma ķekatu izdarībās bija
arī apdziedāšanas dziesmām.

PASKAIDROJUMI PIE ASTRONOMISKAJĀM TABULĀM

Vasaras mēnešos ik pēc 10 dienām ir uzrādītas stundas, kurās

Saules augstums pārsniedz 30°. Šajās stundās ir izdevīgi fotografēt
uz krāsainās filmas un sauļoties. Pie tam visstiprāk Saule iedarbojas
kulminācijas momentā, kas uzrādīts katrai dienai. Gaismas uzaušanas

moments ik pēc 10 dienām un satumšanas moments katrai dienai no-

derēs visiem, kas darbā vai atpūtā atrodas laukā.

Lai katram lasītājam būtu vieglāk atrast zvaigznājus un atsevišķas
zvaigznes, tabulās uzrādīts Mēness ceļš, kas apzīmēts šādi:

0 — Ūdensvīrs Vr — Vērsis L — Lauva Sk — Skorpions
Z — Zivis D — Dvīņi J — Jaunava St — Strēlnieks

A — Auns Vz — Vēzis Sv — Svari M — Mežāzis

Piemēram, janvāra pirmajās dienās Mēness ceļš ir apzīmēts ar Vz.

Tātad tur, kur šais dienās ir redzams Mēness, atrodas Vēža zvaig-

znājs. Dažas dienas vēlāk ir apzīmējums L — Lauva, jo tad Mēness

būs pavirzījies un palīdzēs mums atrast Lauvas zvaigznāju. Pēc at-

rastā zvaigznāja var orientēt zvaigžņu karti (uz pēdējā vāka) un pēc
tās meklēt pārējos zvaigznājus un lielākās zvaigznes. Šī zvaigžņu
karte sastādīta, par pamatu ņemot Hevēlija zvaigžņu karti. (Pirmo
reizi izdota 1690. g. Gdaņskā.)
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ZIEMA

O. Sarma

TRĪS VAKARA KRĀSAS

Svinīga miera pārņemts mežs. Kā pasaka. Uz zariem balts

smagums. To sabērusi bezvēja diena. Zari nolīkuši kā gadu

nospiesti pleci. Daža paegļa vai priedītes vietā pāris stun-

dās izaugusi resna skupsna. Celmiem, vaivarāju ciņiem un pa-

pardēm pūkainas cepures.

Klusums, kuru var saukt par brīnumu. Mani sirdspuksti to

traucē. Pārsla nokrītot tajā nodzinkstētu kā sudraba pakavs.
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Taču nekas nekrīt. Pat skuja nepakustas. Baidās sapostīt
trauslo rotu. Baidās izjaukt mijkrēšļa noskaņu.

Saltā zemes
villaine arī vēl nav skarta. Neviens meža iemīt-

nieks nav vilcis tai pāri sliedi. Tikai gājēji ieminuši taku uz

vakariem. Steigušies pakaļ saulei. Bet tās jau vairs nav. Virs

apvāršņa karājas mēļa atblāzma — atmiņas par aizvadīto

dienu. Pretējā pusē — no zilga tērauda kaltas debesis. Uz

tām jau zvīguļo pa zvaigžņu zvirgzdam.

Nopietni stumbri, klusi zari, skumjas debesis. Melns, balts,

mēļš ...

Vārdi ir par bāliem. Kaut man klausītu vismaz šīs trīs

krāsas! Es steigtos mājup, tvertu paleti un otu. Es varētu ci-

tiem parādīt, ko daba ar šīm krāsām uzgleznojusi manā iz-

tēlē.

G. Daija

DZĪVNIEKU ZIEMAS MIEGS

Ziemā daudziem dzīvnieku valsts pārstāvjiem rodas ne-

labvēlīgi dzīves apstākļi: tie nav pietiekami nodrošināti ar

barību, zināmā mērā ir ierobežotas pārvietošanās spējas,

un zemā temperatūra traucē normālas dzīvības norises.

Daži dzīvnieki aizceļo uz apgabaliem, kur piemērotāki
apstākļi, citi paliek un pārziemo aktīvā stāvoklī, bet ne

mazums ir tādu, kas bargos ziemas mēnešus pavada pa-

sīvā, vairāk vai mazāk izteiktā fizioloģiskā miera stāvoklī.

Tādas sastinguma, ziemas miega vai ziemas guļas izpaus-

mes formas var būt dažādas, bet tās visas iedalāmas divās

pamatkategorijās: dzīvības funkciju pavājināšanās ir vai

nu organisma spēja (bet ne vajadzība!) pielāgoties nelab-

vēlīgajiem apstākļiem, vai organisma vajadzība, kas izvei-

dojusies daudzu paaudžu gaitā.

Visspilgtāk šo parādību var ilustrēt ar zīdītājiem.
Tiem dzīvniekiem, kas ziemā nevar iegūt pilnvērtīgu

barību tādā daudzumā, lai kompensētu lielo enerģijas
patēriņu, raksturīga ziemas guļa, t. i., stāvoklis, kad

dzīvības norises atslābst līdz viszemākajam līmenim, kāds

pieļaujams, lai organisms nezaudētu dzīvotspēju.
Pirms došanās ziemas guļā dzīvnieki uzkrāj lielas tauku

rezerves. Guļas laikā ķermeņa temperatūra strauji pazemi-
nās, gremošanas procesi apstājas, asinsrites un elpošanas
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sistēmas darbojas, taču ļoti vaji. Pazeminātas vielu mai-

ņas rezultātā tauku krājumu pietiek līdz pavasarim.

īstā ziemas guļā aiziet sikspārņi, eži un daži grauzēji,
piemēram, susuri. lemigšanu veicina temperatūras paze-

mināšanās, kā arī nepietiekamā barība, taču pati šī spēja
ir iedzimta īpašība. Tā nebrīvē ziemā pat pie normālas

vides temperatūras un barības pārpilnībā minētie dzīvnieki

gandrīz nemaz neuzņem barību un ir miegaini.

No īstās ziemas guļas jāatšķir ziemas miegs, kas mūsu

platuma grādos raksturīgs brūnajiem lāčiem, āpšiem, je-

notsuņiem un daļēji arī vāverēm. Arī tā, protams, ir

iedzimta īpašība, taču nevis obligāta nepieciešamība, bet

gan tikai dzīvnieku spēja pārciest nelabvēlīgus apstākļus.

Organisma dzīvības procesi ziemas miega laikā gandrīz
nepavājinās. Lāči, piemēram, viegli pamostas no trok-

šņiem, dažreiz pat uz ilgāku laiku atstāj migu. Atsevišķi
īpatņi, kas nav paspējuši uzkrāt pietiekamas tauku rezer-

ves, nemaz neguļ (i. s. klejotāji). Vāveres guļ tikai stiprā
salā un kad nevar iegūt pietiekami daudz barības. Tās

paslēpjas koku dobumos vai ligzdās, saritinās un, pār-

segušās ar kuplo asti, guļ līdz siltākam laikam.

Analogi pasīvas pārziemošanas veidi sastopami arī pie
citu grupu dzīvniekiem.

Abinieki un rāpuļi ir pavisam nepiemēroti aktīvai dzīvei

bargajos ziemas apstākļos. To slēptuves pārziemošanai ir

dažādas. Zaļās un parastās vardes, purva bruņurupuči

pārziemo ūdensbaseinu dibenā uz grunts, krupji, purva

vardes, ķirzakas un čūskas — uz sauszemes. Pēdējās vis-

biežāk izmanto grauzēju alas, satrūdējušu sakņu vietās

palikušus dobumus, bedres, pagrabus v. c. Pļavu ķirzakas

iemīļota ziemošanas vieta ir dobumi, kas izveidojušies pur-
vainās vietās zem velēnām, pazeminoties gruntsūdeņu lī-

menim. Zalkši salasās ziemošanai mēslu kaudzēs un pa-

grabos un savijas kopā kamolos pat vairāki desmiti ek-

semplāru. Mūsu saldūdeņu augēdājas zivis (karpas, ka-

rūsas) pārziemo, ierakušās ūdensbaseina dibena dūņās.
Asari pārtrauc aktīvo dzīvi ziemas vidū līdz ar biezas le-

dus segas izveidošanos un gandrīz nekustīgi guļ, neatstā-

jot savus mitekļus. Plēsonīgās līdakas pārlaiž ziemas auk-

stumu, noiedamas atvaros, un šai laikā acīmredzot nemaz

nebarojas.
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Kukaiņu fizioloģisko aizsargformu pret zemām (atse-

višķos gadījumos arī pret augstām) temperatūrām mēdz

saukt par diapauzi. Tās rezultātā uz zināmu laiku ir pār-
traukta indivīda augšana un attīstība. Pie tamdiapauze

var iestāties dažādās attīstības stadijās, citiem vārdiem —

pārziemot var kā kukaiņu olas, tā arī kāpuri, kūniņas un

pieaugušās formas. Diapauzei nav neka kopīga ar vien-

kāršu sastingumu, kas iestājas zemāku vai augstāku tem-

peratūru iedarbības rezultātā. Sāda sastinguma stāvoklī

fizioloģiskie procesi gan var būt nobremzēti, taču agri vai

vēlu barības vielas organismā izsīkst un iestajas_ nave.

Turpretim diapauze ar sarežģītu organisma mehānismu

līdzdalību nodrošina rezervju taupīgu izmantošanu.

A. Priedītis

STIRNAS ZIEMĀ

Mūsu republikā mājo Eiropas stirna. Ir mēģināts akli-

matizēt arī Sibīrijas stirnu, bet ziņu par rezultātiem

trūkst.

Stirnu skaits salīdzinājumā ar citām mūsu mežu pār-
nadžu sugām ir vislielākais, un uz stirnām vairāk

iedarbojas dažādi faktori. Stirnu skaitu un kvalitatīvos

radītājus ietekmē gan dažādi dabiskie faktori, gan cilvēka

darbība.

Pašreizējais medību saimniecības līmenis nodrošina re-

gulāru vai periodisku stirnu skaita pieaugumu.
Mūsu republikā, pēc oficiālās uzskaites datiem, stirnu

skaits pārsniedz 62 tūkstošus, bet nobeigušos stirnu skaits

svārstās no 1 līdz 12% gadā. Patiesībā nobeigušos stirnu

skaits 1969./1970. gada ziemā bija lielāks.

Ir zināms, ka daudzām dzīvnieku sugām to izplatības
areāla robežās ķermeņa vidējais svars un izmēri samazi-

nās virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem, bet Eirāzijas
kontinentā — arī virzienā no austrumiem uz rietumiem.

Stirnas nav izņēmums. Mūsu republikas mazajos mērogos
vairāk izteikta ir stirnu svara atkarība no meža tipa lielās

platībās. Lapu koku mežos, piemēram, Bauskas MRS teri-

torijā, pieaugušās stirnas vidēji sver 25—26 kg,'bet kaz-

lēni rudenī — 15—16 kg, skuju koku vai jauktajos mežos,

piemēram, Kalsnavā, Andumos un Strenčos, pieaugušās
stirnas sver 28—29 kg, kazlēni — 16—18 kg. Novērots arī,
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ka lapu koku mežos bargās un dzijās ziemās ir vairāk no-

beigušos stirnu nekā jauktajos vai skuju koku mežos.

Sīs atšķirības, domājams, ir atkarīgas galvenokārt no

stirnu barošanās apstākļu īpatnībām ziemā dažāda tipa
mežos. Bez nozīmes nav arī tas moments, ka lapu koku

mežos sniega segas biezums relatīvi ātrāk sasniedz kri-

tiskās robežas nekā, piemēram, egļu mežos.

(Novērojumi 1968./1969. un 1969./1970. gada ziemās pa-

rādīja, ka stirnām galvenā barība jauktajos un skuju koku

mežos, ja sniega segas biezums nepārsniedz 30—40 cm,

ir puskrūmi (brūklenājs, mellenājs, virši), bet, ja sniega

sega biezāka, tad egļu, retāk priežu skujas. Lapu koku un

krūmu atvašu īpatsvars stirnu barībā ziemā ir neliels. Arī

barotavu siena atlieku daudzums stirnu kuņģos ir neliels.

Lapu koku mežos stirnas ziemā patērē galvenokārt veco

kūlu vai barotavu sienu. Relatīvi augstāks nekā jauktajos
un skuju koku mežos ir lapu koku un krūmu Atvašu pa-

tēriņš. Skuju atlieku īpatsvars kuņģos ir ievērojami lielāks

nekā skuju koku īpatsvars mežā. Tas nozīmē, ka ziemā

stirnas lapu koku mežā posta egļu un priežu kultūras jū-
tamak nekā cita tipa mežos. Lapu koku mežā, ja arī

sniega dziļums nav sasniedzis kritisko robežu, stirnas

atrodas smagākos apstākļos, ātrāk novājē un tikai tad,

ja nozāģēts pietiekams daudzums apšu, pārziemo labi.

Siena izbarošana stirnu pārziemošanu sevišķi jūtami ne-

atvieglina. Pat pie barotavām atrastās ārkārtīgi novājēju-
šās stirnas sienu bija ēdušas ar «gariem zobiem». Retos

gadījumos bija atrodamas stirnas, kurām pat pusi no

kuņģa satura svara sastādīja siena atliekas un kas tomēr

nebija spējušas izdzīvot. Daži novērojumi liek domāt, ka

stirnas sienu nevar izmantot lielos daudzumos ūdens de-

ficīta dēļ, jo ziemā stirnas uzņem ūdeni galvenokārt ar

barību. Tad arī kļūst saprotams, kāpēc stirnas jūtas labi

tik ilgi, kamēr ir sasniedzamas mētras, kāpēc tik kāri pa-
tērē apšu mizas un kāpēc, trūkstot mētrām, priekšroku
dod skujām, nevis barotavu sienam. Skujas acīmredzot ne-

var pilnībā aizstāt mētras un kompensēt enerģijas patē-
riņu stirnu kazlēniem, kuriem tauku rezerves rudenī ir

mazākas nekā pieaugušajām stirnām un kuriem vajadzī-
gas papildus barības vielas augšanai, un vecajām stirnām,

kuram apgrūtināta barības sasmalcināšana (relatīvi
augsts rupjo daļiņu saturs kuņģī).
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Tāpēc, šķiet, ir pilnīgi likumsakarīgi, ka vislielāko daju
no 1968./1969. un 1969./1970. gada ziemās kritušo stirnu

skaita sastādīja kazlēni, apmēram V3vecās stirnas, kurām

zobi nodiluši līdz smaganām, un tikai VlO vidēja vecuma

stirnas. Tādās pašās attiecībās būtu jāsadala viss nošau-

jamo stirnu limits.

Relatīvi vieglākajā 1968./1969. gada ziemā, kad sniega
segas biezums bija tuvu kritiskajai robežai, nobeidzās

galvenokārt ar parazītiskajiem tārpiem stipri invazētās

stirnas, kurām atsevišķu sugu parazītu skaits bija s—lo

reizes lielāks nekā 1968. gada medību sezonā nošautajām
stirnām. Dominēja dažas aitām raksturīgas parazītisko
tārpu sugas. Tas viss liek domāt, ka smagos apstākļos
vispirms nobeidzas stipri invazētās stirnas un ka notiek

parazītu apmaiņa starp mājas un meža dzīvniekiem.

1969./1970. gada ziemā parazītisko tārpu ietekme bija mi-

nimāla. Vienīgi Rīgas jūrmalas MRS teritorijā krituša-

jām stirnām tārpu skaits bija liels.

Kritušās stirnas sekcējot, plaušu karsonim raksturīgās
patoloģiskās pārmaiņas konstatētas ļoti retos gadījumos,
un ir jāšaubās, vai tik ļoti novājējušiem dzīvniekiem, kā-

das ir nobeigušās stirnas, plaušu karsonis vispār spēj
attīstīties. Tādēļ šo slimību nevar uzskatīt par galveno
stirnu nobeigšanās cēloni. Stirnu nobeigšanos nosaka vai-

rāki apstākļi, starp kuriem ievērojamu vietu ieņem piemē-
rotas barības trūkums un parazītisko tārpu darbība atse-

višķos gados.
Ja gribam, lai stirnas būtu veselīgas, to skaits liels, bet

ražība maksimāla, tas ir, lai mēs varētu izmantot tās

stirnas, kas nespēj izdzīvot un kuras citkārt apēstu vilki

vai lūši, mums jāievēro šādi noteikumi:

/. Stirnu skaits jātur optimālajās robežās, kuras pār-
sniedzot novēro dzīvnieku svara un dzimstības samazinā-

šanos, slimību lomas palielināšanos un atsevišķos gadī-

jumos arī pastiprinātus mežaudžu postījumus. Jānošauj
J0—15% no visa stirnu skaita, bet labvēlīgos gados vēl

vairāk.

2. Jāpraktizē selektīvā izšaušana. Vispirms jānošauj tās

stirnas, kurām vismazāk izredžu izdzīvot un atstāt dzīvot-

spējīgus pēcnācējus, resp., kazlēnus, kuru svars rudenī ne-

pārsniedz 16— 18 kg, un vecās stirnas. Maksimāli jāsaudzē
labi attīstītie vidēja vecuma (no 1 līdz 8 g. vecie) stirnu
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āži uti kazas. Vismaz puse no nošaujamo stirnu limita jā-
realizē uz kazlēnu rēķina. Trofeju dzīvnieku šaušana jā-
ierobežo līdz minimumam.

3. Piebarošanā galvenā vērība veltījama sulīgās barī-

bas, tas ir, dažādu sakņaugu, kāpostu un skābbarības sa-

gatavošanai un izēdināšanai. Ir jāeksperimentē, kādu su-

līgo barību un kādos daudzumos izbarot, ko stirnas ēd

un ko neēd. Lapu koku mežos sulīgā barība izbarojama
līdz ar sniega segas izveidošanos, bet citur — kad sniega
dziļums pārsniedzis 20—30 cm. Jāzāģē vasarā gredzenotās

apses, bet ar aprēķinu, lai nepārsniegtu apšu ikgadējā

pieauguma apjomu.
4. Jāsamazina mājas un meža dzīvnieku kontakta iespē-

jas. Nav vēlams mājdzīvniekus, it īpaši aitas, ganīt mežā

vai mežmalās.

Kamēr šos priekšnoteikumus nespējam vai neprotam

ievērot, tikmēr zināma stirnu skaita regulāra vai perio-
diska nobeigšanās uzskatāma par dabīgu parādību, kas

novērš stirnu populācijas degradēšanās draudus un atve-

seļo to, ja vien nav pārsniegta kritiskā robeža, kad popu-

lācijas atjaunošanās ir traucēta.

A. Āboliņa

KAD AUG UN ATTĪSTĀS SŪNAS

Sūnas zaļo visu gadu. Paskatoties uz sūnām, liekas, ka
tās aug nepārtraukti, gan vasarā, gan ziemā, un ka šim

procesam nav gala. Bet vai tā patiešām ir?

Tomēr nav. Drīzāk jāsaka pretējais. Vispirms jau tādēļ,
ka ap 10% no Latvijā sastopamajām sūnām ir viengadī-
gas. Viengadīgās sūnas ir ļoti sīkas, tikai dažus mm ga-

ras, to konkurences spējas ir vājas, tādēļ tās parasti aug
tur, kur nav dabīgas zāļu un sūnu velēnas, —. tīrumos,
grāvmalās, upju krastos, uz kurmju rakumiem un tamlī-

dzīgas augtenēs. Ugunskuru vietas un degumus jau pir-
majā gadā blīvi aizņem funārijas (Funaria hygrometrica)
ar īpatnējam bumbierveida sporu vācelītēm. Viengadīgās
sūnas savu veģetācijas ciklu iziet vai nu pavasarī un va-

saras pirmajā pusē, līdzīgi efemērajiem ziedaugiem, vai arī

atrodoties veģetatīvā stāvoklī visu vasaru, piemēram,
tīrumos zem kultūraugiem un nezālēm, nogatavina sporas
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rudenī pēc tīrumu novākšanas, kad sūnas saņem pilnu ap-

gaismojumu.

Pārējās sūnas ir daudzgadīgas. Kā zināms, arī sūnu

dzīvē liela nozīme ir tādiem vides faktoriem kā mitrums,

temperatūra un apgaismojums: tie vai nu sekmē, vai kavē

sūnu augšanu. So faktoru iedarbības rezultātā sūnām vē-

rojami divi intensīvas augšanas periodi gadā — pavasa-

ros un rudeņos. Tad galvenokārt arī norisinās dažādas iz-

maiņas to attīstībā, aizmetas, sāk vai beidz attīstīties dzi-

mumorgāni un sporogoni, kuros attīstās sporas. Šajā
laikā sūnu veģetācija ir sevišķi krāšņa, jo tās mazāk aiz-

ēno ziedaugi, mitruma pietiek un temperatūra ir sūnām

optimāla. Vasaras vidū, pastāvot ilgstošam sausumam un

augstai temperatūrai, kā arī ziemas aukstumā sūnu aug-

šana praktiski apstājas. Ziemas miera periods tām ilgst
no decembra līdz martam. Tomēr sūnu dzīvības procesi,

piemēram, fotosintēze, turpinās pat zem sniega segas,

miera periods nav tik dziļš kā ziedaugiem, tādēļ, iestājo-
ties labvēlīgiem apstākļiem, sūnas atsāk augt.

Daudzām sūnām ir iespējams atšķirt vienā gadā izvei-

dojušos pieaugumu no pieauguma citos gados. Kaut gan

katru gadu ir divi sūnu intensīvas augšanas posmi, katru

gadu izveidojas tikai viens atšķirīgs «stāvs», kas zaļo ap

I—lo gadus, pēc tam no apakšas pamazām atmirst, ka-

mēr galotnē sūnas augšana turpinās. Gada pieaugums
sūnām ir dažāds — no mm daļām līdz gandrīz 50 cm, at-

karībā no sugas, un no tā, vai sūna aug savām ekoloģiska-
jām prasībām atbilstošos apstākļos. Vislielākie pieaugumi

gadā konstatēti sfagniem. Literatūrā ir ziņas, ka gar-

smaiļu sfagnu (ūdenī peldošās formas) pieaugums gadā
ir 30—41 cm, krastu sfagniem 28—44 cm. Tāpat arī, pē-
tot purvus, ir konstatēts, ka lielākie pieaugumi ir sūnām

ar irdenākām velēnām, kurās gaisma iespiežas dziļāk,
veicinot fotosintēzes procesus.

Arī sporogonu, tāpat dzimumorgānu veidošanās sūnām

vairumos gadījumu ir sezonāla, katrai sugai atšķirīga,
tomēr atkarībā no katra gada meteoroloģiskajām īpatnī-
bām sugas robežās nedaudz mainīga. Speciāli Latvijā šis

jautājums vēl nav pētīts, tādēļ varam dot tikai aptuvenu

informāciju.
Tā no 120 biežāk izplatītajām lapu sūnām vai arī retā-

kām sugām, kurām bieži ir sporogoni, sporas nogatavo-
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jas: vasarā — 64% sugu, rudenī — 19%, pavasarī — 11%,
ziemā — 3%, bez sezonālas atšķirības — 3%. Sūnu sporas

galvenokārt izkaisās lietus laikā, un tās izplata biežāk

ūdens, nevis vējš, kā varbūt liktos loģiskāk. To nodro-

šina sporu vācelīti noslēdzošie peristoma zobiņi, kas re-

dzami pat ar lupu pēc vācelītes vāciņa nokrišanas. Peris-

toma zobiņi, kas vienā vai divās rindās sedz vācelītes at-

veri, ir higroskopiski — mitrumā atveras, bet sausumā aiz-

veras. Sūnu sporas izsējas ziemā atkušņu laikā.

No lapu sūnām ap 10 sugas Latvijas apstākļos vēl ne-

kad nav atrastas ar sporogoniem, tomēr, veģetatīvi vairo-,

joties, ir savairojušās masveidīgi. Parasti tās ir sugas,

kurām arhegoniji (sievišķie dzimumorgāni) un anterīdiji
(vīrišķie dzimumorgāni) atrodas nevis uz viena, bet da-

žādiem augiem. Sīs sūnas, kaut gan atsevišķos gadījumos
ir atrastas vai nu tikai ar anterīdijiem, vai tikai ar arhe-

gonijiem, sporogonus neveido un vairojas tikai veģetatīvi.

Sugai raksturīgās augtenēs šādas sūnas var aizņemt lie-

las platības.
Interesants piemērs ir retā ūdens sūna Cinclidotus da-

nubicus, kas sastopama tikai upju krācēs uz akmeņiem

Donavā, Remā un Daugavā, kur bez klasiskās atradnes

Pļaviņās, kas tagad pārplūdināta, sūna ievākta pie Doles,
bet 1968. gadā — Baltkrievijā, Vitebskas tuvumā, Rubas

krācēs (beidzamo atradni konstatējis ģeologs V. Grāvītis,
kuram pateicamies par mūsu rīcībā nodoto sūnas paraugu

no šīs atradnes). Tātad acīmredzot vismaz Daugavā šī

sūna aug krācēs visā upes garumā, kaut gan tā vairojas
tikai veģetatīvi.

Arī anterīdiju un arhegoniju veidošanās sūnām ir se-

zonāla, katrai sugai raksturīga. Arī par to mums trūkst

datu. Mežos visbiežāk sastopamajai sūnai Pleurozium

schreberi Anglijas apstākļos anterīdiji sāk veidoties

augustā, arhegoniji — oktobrī, ziemu tie ir zaļi un neno-

gatavojušies, to attīstība atsākas marta vidū. Apaugļoša-
nās arhegonija olšūnā notiek galvenokārt aprīlī un maijā.

Maijā arī jau izveidojas jauni sporogoni, kuru tālākā at-

tīstība aizkavējas līdz augustam. Pilnībā attīstījušās spo-

rogonu sporu vācelītes atrastas, sākot ar oktobri. Sporas
izsējas galvenokārt no janvāra līdz aprīlim. Tātad visa

sporogonu attīstība Anglijas apstākļos šai sugai notiek

9—12 mēnešos pēc olšūnas apaugļošanās.



A. Pastors

SVARĪGĀKĀS HIDROMETEOROLOĢISKĀS

PARĀDĪBAS 1969./1970. GADA ZIEMĀ

1969./1970. gada ziema pieskaitāma pie bargām. Rīgā vidējo nega-
tīvo diennakts temperatūru summa bija —834°, kas par —280" pār-
sniedz ilggadīgo vidējo ziemas temperatūru summu. Neparasti stiprs
sals bija janvāra beigās. Minimālās temperatūras Vidzemes aug-
stienēs sasniedza un vietām pat pārsniedza absolūto minimumuvisā no-

vērojumu periodā kopš 1891. gada. Zemākās temperatūras bija —39°,

—40°, bet virs sniega pat —46° (Gaujienā).
Pilnīgi aizsala Rīgas jūras līcis un Irbes jūras šaurums, tā ka led-

lauži tikai ar grūtībām spēja nodrošināt kuģu satiksmi ar Rīgas ostu.

Upēs un ezeros izveidojās ap pusmetru biezs ledus.

Sniega segas biezums ievērojami pārsniedza ilggadīgo vidējo. Vid-

zemes Centrālajā augstienē tā sasniedza 70 cm.

Par spīti aukstajam laikam, janvārī tika novērota diezgan inten-

sīva atkala. Pēc īslaicīga atkušņa ar lietu 7. janvārī temperatūra atkal

krasi pazeminājās, un vietām, sevišķi republikas austrumu dajā, uz

lauka, uz ceļiem un citur izveidojās 4—5 mm biezs apledojums. Vietām

(Daugavpilī, Alūksnē) pat tika pārtraukta piepilsētas autobusu kus-

tība.

Stipra vētra bija 4. janvārī un 5. marta. Janvārī tā galvenokārt
plosījās jūrā, kur dienvidu vēja ātrums sasniedza 25 m/s. Šī vētra bija

saistīta ar sniegu un stipru puteni. Kurzemē tika sabojātas sakaru un

elektriskās līnijas. Martā stiprākie vēji pūta republikas austrum-

daļā. Daugavpils rajonā austrumu vēja ātrums sasniedza 28 m/s.
Vietām lija vai bija īsts slapjdraņķis — nāca lietus ar sniegu.

A. Alksnis

ZIEMEĻBLĀZMA 1970. GADA 8./9. MARTĀ

Samērā reti Latvijā izdodas novērot ziemeļblāzmu —

parādību, kuru dažreiz sauc arī par kāviem. Tās ir gais-
mas parādības, kas saistītas ar Zemes magnētisko dienvid-

polu un ziemeļpolu un rodas Saules ietekmē. To tiešais cē-

lonis ir Saules virsas atsevišķos rajonos notiekošās aktī-

vās darbības rezultātā no tās izsviesto vielas daļiņu —

korpuskulu sadursme ar Zemes atmosfēras retinātajiem

augšējiem slāņiem — jonosfēru. Gaismas parādība pie
debess — pati ziemeļblāzma — ir viens no šādu sadursmju
izpausmes veidiem, un jebkurš to var vērot, ja vien ir pie-
mēroti apstākļi.

Salst.

G. Lejiņa krāsu foto
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A. Pastors

LAIKS PIRMS 100 GADIEM

1872. gads bijis raksturīgs ar neredzēti siltu ziemu, agru, siltu,

zemkopībai izdevīgu pavasari un karstu un sausu vasaru.

Lūk, daži izvilkumi no «Latviešu Avīzēm».

Par silto ziemu:

«No Liepājas puses, tai 10 merc. Pie mums tīri siltu zemju ziema

bijusi. Lietus un migla, migla un lietus. No sniega ne smakas. Mel-

nais strazds, ķīvīte un cīrulis jau 20. febr. redzēts.»

Par agro un silto pavasari:

«No Vidzemes, tai 20. mai. Se pie mums šis pavasaris ir bijis tāds,

par kādu tik no mūsu tēviem esam dzirdējuši. Pērn nebija pa Vasar-

svētkiem tādas zaļas lapiņas bērziem kā šogad pa Lieldienām. 20. ap-
rīlī daži rudzi jau to brīdi bijuši 10 colles gari. Daudzās vietās zirņi,

auzas, kartupeji, ir mieži jau priekš Lieldienām apsēti. Pa Jurģiem
ievu koki ziedējuši.»

Sakarā ar karsto laiku maijā bijis nepieredzēts krusas negaiss:

«No Zantes puses, tai 10. mai. Ap pīkst. '/23 pēc pusdienas bira tāda

krusa zemē, kādu sirmgalvji še vēl neesot piedzīvojuši. Daži graudi
bij no pī}u olu lieluma, citi četrkantīgi, ar apaļu caurumu vidū, gan-
drīz no IV2 colles biezuma. Kur krusas mākons gāja, tur darīja lielu

skādi.»

«No Nīcas, tai 10. mai. Kādos pīkst. 6 no rīta še uznāca neredzēta

krusa sēklas kartupeļu jeb kastaņu lielumā. Rudzus sacirta tā, ka vie-

tām vairs ne priekš siena nevar nopļaut. Plika druva vietām tā izcau-

rumota, it kā cūku bari būtu pāri gājuši.»

«Rīgā pīkst. 4 pēc pusdienu ledus gabali bijuši līdz 8 lotes sma-

guma, tā ka ne tik vien logi, bet arī jumta dakstiņi tapuši dauzīti.»

«Arī Cēsu apgabalam pīkst. 4% uzbrukuse vētra ar stipru krusu:

graudi bijuši līdz ābola lielumam. Vēl lielāku postu darījis tas viesu-

lis, kas līdz gājis un ēkas noārdījis, kokus izgāzis '>n sadragājis.»
Vasara bijusi karsta un sausa:

«No Liepājas puses, tai 8. jūli. Kas to ir dzirdējis, ka priekš Jāņiem

jau rudzus pļauj, un rau, šogad 20. jūnī Dižgramzdē pirmos rudzus

pļāva.»
«No Rucavas, tai 20. jūli. Tas karstums no 1. jūni līdz 6. jūli bez

lietus lāsītes pie 20° līdz 30° mūs izžāvēja, tā ka visas malas no sau-

suma čakstēt čakstēja un ūdens jau vietām sāka trūkt.»

«No Gramzdas puses, tai 25. okt. Kā aprīļa mēnesī iesāka vasaras

siltums, tā tas pastāvēja gandrīz līdz oktobra galam — tad nu gan-
drīz 7 mēnešus bija vasara vien.»

Ziema iesākusies normāli:

«Pie Rīgas tai 14. dcc. brauca jau it droši pār Daugavu pa ledu

pāri.»
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MŪSU LASĪTĀJA KORESPONDENCE

«Dabas un vēstures kalendāra» redakcijai ziņas par
laika un zemkopības apstākļiem 1872. gadā laipni piesū-

tījis arī p/s «Līgatne» galvenais agronoms Jānis Jirgen-

sons, kas norakstījis tās no sava vecvectēva, nelaiķa pro-
fesora Paula Lejiņa tēva Jāņa Lejiņa dažādu pierakstu
grāmatas. Sai grāmatā Jānis Lejiņš atzīmējis dažādus

ievērības cienīgus notikumus dabā Vecates «Rimeikās»

pie Mazsalacas un tās apkaimē no 1856. gada līdz šā gad-
simta sākumam.

Laika apstākļi aprakstā par 1872. gadu saskan ar jau
minētajiem izvilkumiem no «Latviešu Avīzēm».

Sniedzam dažus Jāņa Lejiņa pierakstus.

«Šis pavasaris un šī vasara ir apbrīnojamas. Sniegs šinī pavasari
nogāja par deviņ nedēļi priekš Jurģu viss lielums.»

«levas šai pavasarī sāka pie mums ziedēt pēc Jurģu par pieci
jeb seši dieni un pa Rīgas pusi bija jau par pašiem Jurģiem ziedē-

jušas.»
«Rudzi tika pļauti Valtubergu muižā pēc Jāņu par 5 dieni up

citur, kur zemākas zemes, rudzus pļāva 6*ā un 7tā jūlijā.»
Par stipro viesuļvētru ir šāds pieraksts:
«Tai 10tā maijā pulksten 4 0S pēc pusdienas 1872. gadā bija pa Rīgu

un pa Vidzemi gājusi tāda vētra un krusa, no
3A mārciņas smaga,

un tā vētra Rīgā nebija nekādu skādi darījusi, jo tur viņa bija par
augstu gaisā bijusi, bet krusa gan bija arī daudz tūkstošiem logu
rūtes un jumta dakstiņus caurumu caurumos situsi, ko pats ar savām

acīm redzēju, tūliņ otrā dienā pēc tam Rīgā būdams, bet tā vētra bija
pa Vidzemi, un Ķempu muižu un aiz Cēsīm vienu versti uz vasaras

pusi tik briesmīga bijusi, ka tiešām ties bija cilvēki un lopi un zirgi
un baļķi no 12mit collu resni pa gaisu nesti, kā arī Ķempu baznīca,
lai gan mūra ēka, bij no vietas noplēsta un arī Ķempu muiža, kas bija
koka ēka, arī noplēsta, un bez tam vēl daudz zemnieku mājas, cita
visa un cita līdz paviļļām noplēsta; un tas platums tai vētrai bija
bijis pus un vienu līdz pusotru versti, un viņa bija, kā tika dzirdēts,
Vidzemē iesākusies un līdz Verrau pilsētu un vēl tālāki aizgājusi.»

A. Pastors

MELIORĀCIJA PIRMS 100 GADIEM

1872. gada 18. oktobra «Latviešu Avīzēs» ta aprakstīta purva pļa-
vas nosusināšana Nīcā:

«Kas kādureiz caur Nīcu būs braucjs jeb daudz maz viņu pazīst,
tas ari būs manījis, ka šis apgabals if ar ūdeņiem bagāts. Šie ūdeņi



padara zemkopjiem dažureiz lielas raizes. Stipri vēji, it īpaši pēc
Liepājas ostas pārtaisīšanas jo dziļi un plati, aplam ātri pļavas ar

ūdeni piegāž.
Pļavu turētāji diezgan grūtību apnikuši, kas viņiem dažreiz pa plū-

diem pie siena saņemšanas izturama bijusi, savienojās šovasar uz to

lielu darbu to pļavu tai zemā vietā ar augstu dambi aiztaisīt un iekš

tā dambja slūžas ieriktēt.

Cien. mācītājs un 10 saimnieki uzņēmās to dambi sacelt un bez

tam vēl pa purva vidu labu dziļu — platu grāvi izrakt.

. Gan bija priekš šī mazā spēka īsts milzu darbs, bet tomēr šai sausā

vasarā to laimīgi pabeidza. Dambis ir no kādām 300 asīm garš,

apakšā no 8 pēdām plats un 6 pēdu augsts, no abām pusēm smuki ar

zaļām velēnām noklāts un ziemeļu pusē ar sētu apvīts.»
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PAVASARIS

O. Sarma

STIPRĀ UPE

Klāt palu mēnesis, un Daugava kā no pinekļiem atraisīju-
sies nes uz jūru sakautās ziemas atliekas. lekritusi no ledus at-

tīrītā joslā, saule sajūk miljonos drumslu, kas lēkā un dzirk-

stī, nejaudādamas noturēties uz viļņu svaidīgajām mugurām.
Acis žilbst, skatoties uz šīm gaismas zvīņām. Garām uz šauras

ledus strēmelītes cēli kā vesela kontinenta valdnieks aizslīd

ķīris. Ne mazāk majestātiski aizpeld smagnējs ledus gabals,
lai, aiz kāda krasta negluduma aizķēries un uz brīdi piestā-
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jis, gluži ikdienišķi un nemajestātiski grūstītu un drupinātu
mazākos. Cits nolēmis tepat uz sauszemes arī izkust, tāpēc

izspraucies krastā un palicis guļam, lai palēnām izčākstētu un

sairtu. Ir vietas, kur visa piekraste noblīvēta balta ar tādu

spītnieku krāvumiem. Brīvajās spraugās kā bruņu krekls

čaukst vižņi.
Bet upe mierīgi un pārliecināti dara savu. Ledus gabali tu-

vojas un attālinās cits pēc cita te biezākā, te skrajākā barā.

Daži straumes dzirnās nodrāzti apaļi, dažam stūri smaili kā

bezdelīgas spārni, daži tur ledus skambu krāvumu vai izsal-

kušu putnu. Atbrīvoto ūdeņu šūpota, ziema atkāpjas un to-

mēr vēl šajā brīdī atgādina savu skaistumu. Ar salto elpu,
kas spītē iesilstošajām debesīm, ar krāsu, kādas nav ne vasa-

rai, ne rudenim — ar mēnesnīcas zaļumu, kāds ir tikai ledus

klucim.

Upe, cik tu esi stipra! Pārplēsusi biezo čaulu un vizinādama

to uz zilajiem plašumiem, tu aizslauki no manis sīko pāres-

tību gružus un vienaldzības miegu.

A. Pastors

UPJU ŪDENĪGUMA CIKLISKUMS

Ūdens daudzums mūsu upēs ir samērā mainīgs. Piemē-

ram, ja vidēji Rīgas jūras līcis saņem no tajā ieplūstoša-
jām upēm gadā 31,2 km3 saldūdens, tad ir bijuši gadi, kad

līcī ieplūduši tikai 17 km 3
,

un ir gadi, kad pārsniegti
50 km3

.
Mūsu lielākās upes Daugavas vidējā notece ir

21 km 3
,

maksimālā — 31 km 3 (1928. g.), minimālā —

12 km 3 (1939. g.).

Jautājums par ūdens daudzuma izmaiņām upēs ir joti

svarīgs, jo vairāk tādēļ, ka arvien biežāk sākam izjust
ūdens trūkumu. Strauji paplašinoties rūpniecībai un lauk-

saimniecībai, ūdens patēriņš arvien pieaug. No ūdens dau-

dzuma upēs lielā mērā ir atkarīga arī ūdens piesārņotības
pakāpe. Daugavas kaskādes elektroenerģijas izstrādes

plānošanai nepieciešams zināt ne tikai faktisko pieteci,
bet arī prognozes īsākam un garākam laika posmam.

Tāpēc ļoti aktuāls ir jautājums par noteces svārstību iz-

pēti, par iespējamo mazūdens vai daudzūdens periodu
noteikšanu.

Upju notece Latvijā tiek novērota jau ilgāku laiku. Pie-

mēram, Daugavā pie Daugavpils tas tiek darīts kopš
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1881. gada. Pētot šos gandrīz jau 90 gadu ilgā novēroša-

nas perioda materiālus, var redzēt, ka ūdenīgums katru

gadu mainās. Tomēr laika gaitā novērojams zināms cik-

liskums: ar ūdeni bagātiem gadiem seko mazūdens pe-

riodi. Raksturīgi, ka cikli ir dažāda ilguma un dažādi

arī pēc ūdenīguma pakāpes.
Kaut gan Daugavpilī novērojumi sākti 1881. gadā, tas

vēl nav pietiekami garš laika posms, lai pārliecinātos, kā

mazūdens periodi mijas ar daudzūdens periodiem. Izrādās,
ka mūsu dienvidu kaimiņi sākuši Nemunas novērojumus
pie Smalininkiem jau 1812. gadā, tātad novērojumu pe-

riods pārsniedz 150 gadus.
Salīdzinot Daugavas un Nemunas novērojumus periodā,

kad tie veikti paralēli (no 1881. gada), redzams, ka tie pēc
ūdenīguma ir līdzīgi. Ja Daugavā bijis mazūdens gads,
tad tāds bijis arī Nemunā, un otrādi. Tādā kārtā pētīju-
miem par visu Baltijas upju ūdenīgumu varam izmantot

samērā garo Nemunas novērojumu rindu.

Saules aktivitātes (Volfa skaitļi) un upju ūdenīguma gaita no 1812.

līdz 1970. gadam

Attēlā parādīts, kā mainījušies mazūdens un daudz-

ūdens periodi Nemunā pie Smalininkiem no 1812. līdz

1970. gadam. Uz vertikālās ass atlikts gada ūdens note-
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ces slāņa biezums, t. i., notece izteikta tāpat, kā mēdz da-

rīt ar nokrišņiem, — milimetros uz upes baseina platību.
Normālā vidējā gadā Nemunas noteces daudzums pie
Smalininkiem līdzinās 213 mm biezam ūdens slānim virs

81 200 km2 lielā baseina.

Attēlā labi redzams cikliskums — mazūdens periodi

mijas ar daudzūdens periodiem. Katram periodam pierak-
stīts tā ilgums gados. Tas svārstās no 6 līdz 21 gadam.
Arī katra perioda vidējais ūdenīgums ir dažāds. Jāaiz-

rāda gan, ka noteiktā periodā kāds atsevišķs gads var

būt arī izņēmums. Tā, piemēram, pēdējo 12 gadu periodā,
no 1959. līdz 1970. gadam, visos gados vidējā notece bijusi
ievērojami mazāka par 213 mm, atskaitot mitro 1962. gadu,
kad tā bija augstāka par normālo.

No 1812. līdz 1970. gadam 13 reizes mijušies daudz-

ūdens-un mazūdens periodi, 158 gadi ietver 7 mazūdens

un 6 daudzūdens periodus. Periodu mija ir diezgan nere-

gulāra: īsam mazūdens periodam reizēm seko īss, reizēm

garš daudzūdens periods., Katra perioda noteces lielums

arī svārstās diezgan stipri.
Minētie fakti rāda, ka upju noteces svārstības Baltijas

jūras baseinā ir periodiskas jeb cikliskas, bet nav regu-

lāras.

Bieži tiek meklēta ciklisko hidrometeoroloģisko elementu

svārstību sakarība ar Saules aktivitāti. Ar šo jautājumu
nodarbojušies daudz zinātnieku.

Izrādās, ka dažādās zerfleslodes daļās Saules aktivitā-
tes maiņa dažādi ietekmē hidrometeoroloģiskās parādības.
Sevišķi tas attiecas uz noteces un ūdens līmeņa svārstī-

bām. Dažos rajonos tādas sakarības izpaužas diezgan rel-

jefi, piemēram, Vidusāzijas upēs, kur periodi ar intensīvu

Saules aktivitāti (maksimāliem Volfa skaitļiem) atbilst

mazai notecei, bet gados, kad Volfa skaitļi ir minimāli, no-

tece ir maksimāla.

Arī Arāla jūras ūdens līmeņa svārstības ir saistītas ar

Saules aktivitāti. Uz izstrādāto sakarību pamata Arāla jū-
ras gada vidējie ūdens līmeņi jau aprēķināti līdz mūsu

gadsimta beigām.
Tāpat vairāki autori atraduši sakarību starp Saules

plankumu cikliem un noteci uz Meksikas jūras līci Ame-

rikā, arī šo ciklu sakarību ar ūdens līmeņiem četros lielos

Austrumāfrikas ezeros v. c.



No otras puses, vairāki autori, analizējot gada noteci,

gan atzīmē, ka novērojama daudzūdeņu un mazūdeņu pe-
riodu mija, taču tā nav regulāra. Piemēram, Dņestrā, kur

novērojumi sākti 1854. gadā, arī novēroti dažāda ūdenī-

guma cikli, un to ilgums svārstās no 5 līdz 45 gadiem.
Interesanti gan atzīmēt, ka vairums šo Dņestras periodu

ir pretēji Baltijas upju ūdenīgumam: ja Dņestrā novēro-

jams daudzūdens, tad pie mums — mazūdens gads, un

otrādi.

Lai salīdzinātu noteces svārstības ar Saules aktivitāti

mūsu gadījumā, attēla augšdaļā parādīts ikgadējs Volfa

skaitļu grafiks. Periods no 1810. gada ietver vairāk nekā

14 vienpadsmitgadīgos Saules aktivitātes ciklus.

Salīdzinot Saules aktivitātes grafiku ar zemāk redzamo

gada noteces grafiku, grūti atrast kādu sakarību. Maz-

ūdens un daudzūdens periodu mija neatbilst Saules akti-

vitātes cikliem. Jau tas fakts, ka daudzūdens un mazūdens

periodi svārstās robežās no 6 līdz 21 gadam, runā par to,
ka vienpadsmitgadīgie Saules aktivitātes cikli nevar

iekļauties noteces svārstībās.

Tātad mūsu apstākļos upju noteces sakarība ar Saules

aktivitāti neizpaužas, un izmantot to, lai sastādītu note-

ces prognozes ilgam laikam, nevar. Protams, nevar arī

noliegt, ka Baltijas jūras baseina upēs mijas daudzūdens

un mazūdens periodi, bet periodu ilgums ir ļoti dažāds.

Var vienīgi konstatēt, ka ilgāki ir periodi, kuros vidējā

notece ir tuvāka ilggadīgai vidējai. Citiem vārdiem, pe-

riodi ar lielu ūdenīgumu ir īsāki nekā periodi, kuros no-

virze no normas ir mazāka.

Balstoties uz tādu koncepciju un ņemot vēra, ka pēdējos
12 gados notece bijusi diezgan ievērojami zem normālas

(izņemot 1962. gadu), var secināt, ka maziem upju caur-

plūdumiem jāizbeidzas, notecei pakāpeniski jāpieaug, tu-

vākajos gados jābūt tuvai normālai, un visticamāk, ka

70. gados mūsu upēs būs vērojams periods ar palielinātu
noteci.
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G. Igaunis

JAUNA METODE MEŽA STĀDMATERIĀLA

IZAUDZĒŠANAI

Lai mežaudzes būtu ātraudzīgākas un dotu lielāku kok-

snes pieaugumu, to izaudzēšanai jālieto sēklas ar vērtī-

gām iedzimtām īpašībām. Augstvērtīgas sēklas jau tuvā-

kajos gados sāks iegūt speciāli šim nolūkam ierīkotās

sēklu plantācijās. Tajās uz labas kvalitātes stādiem —

potcelmiem — uzpotē no izciliem kokiem ievāktus pot-
zarus. legūtajiem potējumiem ir vērtīgās mātes koka īpa-
šības.

Apmežojot priežu audžu izcirtumus ar sēšanu, katrā sēj-

vietā, kurā vēlāk atstās tikai vienu kociņu, izsēj 15—20

sēklas. Tas nozīmē, ka nākamās mežaudzes izaudzēšanai

lietderīgi izmanto tikai 5—6% no izsētā sēklu materiāla.

Ja, strādājot ar vieglāk ievācamām un lētām, zemas

iedzimtības kvalitātes sēklām, tas bija pat ieteicams, lai

būtu intensīvāka dabiskā izlase sējvietā, tad, pārejot uz

iedzimtības ziņā augstākas kvalitātes sēklām, tik neracio-

nāla sēklu izmantošana lielās platībās nav pieļaujama.
Racionālāk sēklu materiālu izmantot, sējot kokaudzēta-

vās, izaudzējot stādus un pēc tam izstādot tos mežā.

Priedes, egles, Eiropas lapegles v. c. koku sugu stādu

izaudzēšanai mūsu republikas mežrūpniecības saimniecī-

bās ir izveidotas lielas kokaudzētavas, kurās visus svarī-

gākos darbus veic ar mašīnām.

Kā liecina Somijas, Zviedrijas v. c. zemju pieredze,
iespējams saīsināt sējeņu izaudzēšanas laiku un racionāli

izmantot sēklu materiālu, ja sējeņus audzē polietilēna plē-
ves seguma siltumnīcās. Pirmo reizi mežkopības vēsturē

tādās siltumnīcās kokaugu sējeņus 1956. gadā sāka audzēt

Somijā. Rezultāti bija labi, un tagad lielāko daļu no valstī

nepieciešamā sējeņu daudzuma izaudzē siltumnīcās.

Latvijas PSR 1965. gadā polietilēna plēves seguma sil-

tumnīcās priedes un egles sējeņus sāka audzēt Mežsaim-

niecības problēmu institūta mežu pētīšanas stacijā «Kal-

snava».

No vairākām pārbaudītām siltumnīcu konstrukcijām par

piemērotāko atzīta stacionārā bloku tipa neapkurināmā
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vasaras siltumnīca ar polietilēna plēves segumu (tipa pro-

jekts 810-11, skat. att.), kuru mūsu republikā jau plaši
izmanto dārzeņu audzēšanai.

Sējeņu audzēšana polietilēna plēves seguma siltumnīcā

Ar polietilēna plēvi apvilktos rāmjus uz siltumnīcas

karkasa novieto līdz 25. martam. Apmēram 10 dienās

siltumnīcā nokūst sniegs, atkūst un nožūst augsne, un

var sākt augsnes kultivēšanu. Kokaugu sējeņu izaudzē-

šanai siltumnīcā piemērotākais augsnes substrāts ir labi

sadalījusies sfagnu kūdra, kurai piejaukts minerālmēslo-

jums.

Latvijas PSR apstākļos uz atklāta lauka kokaudzētavās

atkarībā no augsnes apstākļiem parasti sēj maija I un II

dekādē.

Siltumnīcā kokaugus var sēt 20—30 die-

nas agrāk nekā kokaudzētavā.

Kokaudzētavā izsētas priedes un egles sēklas uzdīgst
15—20 dienās, bet siltumnīcā — 10—12 dienās.

Sējumos uz atklāta lauka sēklu dīdzību pazemina nelab-

vēlīgi klimatiskie apstākļi — vēss pavasaris, sausums, lie-

tus gāzes. Nereti sēklas daļēji izēd putni, sējeņi cieš no
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dīgstu vītes. Rezultātā tikai 9—.18% no izsētajām tehniski

dīgtspējīgajām priedes un egles sēklām dod sējeņus, kas

saglabājas līdz rudenim. Siltumnīcā, kur sēklu dīgšanai
un sējeņu augšanai ir labvēlīgāki apstākļi — vidēji par
5° C augstāka gaisa temperatūra un par 10% augstāks
gaisa relatīvais mitrums — un sējumi necieš no putniem
un dīgstu vītes, 65% no tehniski dīgtspējīgām priedes un

egles sēklām dod sējeņus, kas saglabājas līdz rudenim.

Vidēji republikas kokaudzētavās 1000 divgadīgu sējeņu
izaudzēšanai izlieto 56 g priedes vai 67 g egles sēklu,
bet siltumnīcā — tikai 10 g priedes vai 13,5 g egles sēklu.

Sējumos uz atklāta lauka no 1 m 2 kokaudzētavas pla-
tības iegūst 120—125 divgadīgus priedes vai egles sēje-
ņus, bet siltumnīcā — 600 priedes vai 680 egles sējeņus.

Mūsu republikā viengadīgi priedes sējeņi kokaudzēta-

vās sasniedz 3—5 cm augstumu, bet egles sējeņi — 3—4

cm augstumu. Siltumnīcā auguši viengadīgi priedes sējeņi
sasniedz 13—15 cm, bet egles sējeņi — 8 cm lielu vidējo

augstumu. Siltumnīcā auguši viengadīgi priedes sējeņi jau
noderīgi izstādīšanai meža kultūrās, bet viengadīgi egles
sējeņi — pārskološanai kokaudzētavā.

Priedes un egles sējeņu izaudzēšana no augstvērtīga
sēklu materiāla siltumnīcā izmaksā par 30—60% lētāk

nekā kokaudzētavā.

Polietilēna plēves segumu no siltumnīcas karkasa no-

ņem augusta beigās. Rudenī sējeņi pagūst jau pārkok-
snēties, un nav bijis gadījuma, kad sējeņi būtu cietuši no

sala.

Kokaugu sējeņu izaudzēšana polietilēna plēves se-

guma siltumnīcā ir progresīva metode, un paredzams, ka

tā tiks plaši izmantota.

K. Grigulis

PUTNU DZIESMAS TAUTAS DZIESMĀS

Jau senos laikos putni ir valdzinājuši un saistījuši cil-

vēkus ar savām skaistajām dziesmām. Par tām ļoti daudz

runāts tautas dziesmās un pasakās. Tajās minētas ne vien

lakstīgalas dziesmas, bet arī zīles čivināšana, medņa bu-

rināšana, baloža pūšana un pūces rūkšana.
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Visi Jaudis to zināja,
Kā mednltis burināja;
Cielaviņa, lakstīgala,
Tās bij dziesmu dziedātājas.

Visur, kur tautas dziesmās atrodami putnu vārdi, tur

arī apdziedātas un atdarinātas viņu dziesmas. Mūsu senči

uz putniem skatījās kā uz mītiskiem, pasakainiem dzīvnie-

kiem, kuru parādīšanās, dziesmas un izturēšanās vēstīja
cilvēkiem laimi vai nelaimi. Piemēram, ja bezdelīga taisa

ligzdu dzīvojamās mājas paspārnē, laime nāks mājā, bet,

ja stārķis nelaikā atstāj savu ligzdu un vairs neatgriežas,
— šo sētu gaida nelaime. Šādus ar zināmiem ticējumiem
saistītus novērojumus varētu minēt bez gala. Tas tikai

uzsver, ar kādu mīlestību un cieņu mūsu senči skatījušies
uz saviem spārnotajiem draugiem.

Jau pirmajās pavasara dienās gans, dzīdams lopus
mežmalā, aicina arī citus ganus klausīties putnu dziesmas.

Dzīsim, gani, mežmalā

Putnu dziesmas klausīties:

Zīle dzied, stērste velk,

Lakstīgala vidžināja.

Ganu meita, ganīdama lopus, klausās lakstīgalas bur-

vīgajās dziesmās ar tādu aizrautību, ka aizmirst savu ga-

nāmpulku un, pazaudējusi raibalīti, iesaucas:

Ak tu, krupja lakstīgala,
Tavu jauku dziedāšanu!

Man pazuda raibalīte,
Tavu dziesmu klausoties.

Labāk neklājas kādai citai tautu meitai, kuras rožu

dārziņā lakstīgala skandina savas mīlas dziesmas cauru

nakti. Maigā pogošana salīdzināta ar rožu vainaga pī-
šanu.

Lakstīgala kroni pina
Manā rožu dārziņā;
Ne man miega, ne darbiņa,
Lakstīgalu klausoties.

Mūsu senči bijuši gan putnu dziesmu cienītāji, gan arī

labi putnu dzīves novērotāji: viņi zinājuši, no kāda laika

līdz kādam laikam dzied vienas vai otras sugas putns.
Dziesmās tas diezgan skaidri pateikts.
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Visi putni šai zeme, Dziedat nu, strazda bērni,
Vālodzītes vien nevaid; Nu nedzied lakstīgala,
Tad vēl nāca vālodzīte, Lakstīgala nedziedāja,
Kad lapoja ozoliņi. Sējas laika gaidīdama.

Kūko birzē, dzeguzīte, . -

Neba ilgi tu kūkosi:

Atnāks Jānīt's, Pēterīt's,
les projām kūkodama.

Mūsu laikos par putniem lielākoties interesējas zēni,
tos novērodami un vākdami olu un ligzdu kolekcijas,
bet agrāk, kā redzam no tautas dziesmām, par putniem un

viņu dziesmām ne mazāk interesējušās tautu meitas. Vi-

ņas apdziedājušas ne tikai lakstīgalas un strazdus; arī

visi sīkie, mazie putniņi, kas lodāja pa laidariem un šķū-
ņiem tēva mājās, bija tik mīļi,*ka, pat tautās aizejot, viņas

negribēja no tiem šķirties un aicināja tos sev līdzi:

Sidrabaina zīle dzied

Staļ]a spāres galiņāi;
Laidies, zīle,'zemītē,
Nāc man līdzi tautiņās.

Par zīlīti ne mazāk mīļš un pazīstams ir cīrulītis, maz-

putniņš, kā dieva un cilvēku starpnieks. Cīrulis, agri pie-

cēlies, dziedādams uzvijas augstu gaisā un nozūd debess

zilgmē.
Cīrulīt's, mazputniņš, Cīrulīt's, mazputniņš
Tas miedziņa negulēja; Augsti skrēja dziedādams:

Tas cēlās rītā agri, Dievam nesa grāmatiņu,
Tas lustīgi padziedāja. Lai dod siltu vasariņu.

Zemturis, apstaigādams tīrumus un pļavas, pēc putnu
dziesmām vērtēja labības un siena ražu, jo zināja, kur lab-

prāt uzturas un dzied mazās druvas vistiņas — paipalas

un griezes, un tāpēc ar prieku iesaucās:

Grieze grieza rudzīšos,

Paipaliņa pļaviņā:
Grieze grieza maizes klaipu,
Paipaliņa siena vālu.

Meita, tautās aizgājusi, lūdza lakstīgalu, lai tā no rīta

ar savām skaistajām dziesmām pamodina viņas jauno arā-

jiņu, kas vēl nezina sējas laiku:

Lakstīgala, sējas putnis,
Piecel manu arājiņu:
Jauns bij mans arājiņš,

_ Sējas laiku nezināja.
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Senais latvietis, vēl mazs bērns būdams, lūdz māmiņu

šūpot viņu vālodzītes šūpulī, lai, lielam augot, valoda

būtu vijīga un lokana kā vālodzes dziesma. Vēlāk lakstī-

gala modina rītos jauno arājiņu un atgādina miežu sējas
laiku. Beidzot kapu kalniņā dzeguze nozvana savu sēro

dziesmu un sīkie, mazie putniņi noskaita pātarus.
Senā latvieša mūžu no šūpuļa līdz kapam pavadīja

putnu dziesmas.

K. Vilks

BIOLOĢISKIE PULKSTEŅI

Atziņa, ka daži dzīvi organismi bez speciāliem instrumentiem spēj
mērīt laiku precīzāk nekā cilvēks, radusies jau ļoti sirmā senatnē.

Ar ko tad izskaidrojams, ka tikai pēdējā gadu desmitā zinātnieki

sākuši sevišķi interesēties par šo tēmu un veltījuši tai tūkstošiem

pētījumu? Izskaidrojums acīmredzot meklējams apstāklī, ka, zinātnei

strauji attīstoties un iespiežoties arvien dziļāk dzīvības norisēs, ra-

dušās cerības izpētīt šo faktu un atklāt šo tik svarīgo funkciju struk-

tūru. Interesi stipri kāpināja arī pārsteigums, kad atklājās, ka laika

mērīšana nebalstās uz vielu maiņas norisēm. Vielu maiņu gandrīz
pārtraucot ar zemām temperatūrām vai indīgām vielām, laika mērī-

šana tomēr sekmīgi turpinās. Kad sāka meklēt laika mērīšanas orgānu,

atklājās, ka katra atsevišķa šūna ir spējīga, veikt šo funkciju un to

ari pastāvīgi dara, savu ar vielu maiņu saistīto darbību sakārtojot
noteiktos regulāros ritmos. Viena organisma atsevišķu šūnu rftmi

mēdz būt saskaņoti, sinhronizēti, bet šī sinhronizācija var tikt arī iz-

jaukta. Daži faktori, kas spēj šūnu ritmus desinhronizēt vai arī sa-

jukušos ritmus atkal sakārtot, ir jau atklāti. Augstāko organismu da-

žādu orgānu darbības ritmi nemēdz būt sinhronizēti. Gluži otrādi —

katrā diennakts periodā dažiem orgāniem ir darbības kulminācija, ci-

tiem — atpūtas dziļums. Cilvēka organismā atklāts vai vesels pus-
simts šādu pastāvīgu ritmu. Pastāv, protams, arī organismu kopīgi
ritmi, kas izpaužas to uzvedībā. Šie ritmi tātad veidojas centrālajā
nervu sistēmā, jo tā ir uzvedības vadītāja. Jābūt sakariem starp cen-

trālo nervu sistēmu un atsevišķu šūnu un orgānu ritmiem. Šo sakaru

fizioloģisko dabu mēs vēl nepazīstam, bet katrā ziņā ir pamats do-

māt, ka šie sakari darbojas uz citas, daudz neprecīzākas tehnikas pa-
mata nekā laika mērīšana šūnās. Varbūt tieši šī sakaru posma dar-

bība ir par iemeslu tam, ka cilvēka apzinātā laika izjūta ir daudz

neprecīzāka par viņa paša ķermeņa atsevišķo šūnu laika mērījumiem.
Saskaņai starp atsevišķu šūnu, orgānu un centrālās nervu sistē-

mas darbības ritmiem var būt ļoti liela nozīme organisma veselības

uzturēšanā. Ir izteikta hipotēze, ka šādas nesaskaņas varētu būt par
cēloni ļaundabīgajiem audzējiem.

Ļoti liela nozīme dzīvnieku un arī augu dzīvē ir t. s. c i rk ā da-

jiem ritmiem. Runa ir par diennakts ritmiem. Vārds «cirkādais»



atvasināts no latīņu valodas — circa, nozīmē «apmēram», dies —

«diena». Bet kādēļ tad bija vajadzīgs ieviest šo svešvārdu, ja jau
runa ir par diennakts ritmiem? Šos ritmus varam vērot arī tad, kad

ievietojam organismu mākslīgā nemainīgā vidē, kur nesvārstās ne

temperatūra, ne mitrums, kur ir vai nu vienmērīgs, nepārtraukts ap-
gaismojums (diena), vai vienmērīga tumsa (nakts). Šādos apstākļos
vērojams, ka ritmi veido periodiku, kas tikai aptuveni līdzinās 24 stun-

dām. Tātad fizioloģiskie pulksteņi tomēr nespēj precīzi mērīt laiku bez

ārējiem orientieriem? Šāds secinājums būtu nepareizs, jo iekšējie jeb

endogēnie ritmi, lai gan par I—2 stundām var atšķirties no 24 stundu

cikla, tomēr ir konstanti, atsevišķam indivīdam raksturīgi un ir pie-
rādīta pat to pārmantojamība. Ja organisms ilgāku laiku tiek turēts

iepriekš aprakstītajos nemainīgajos apstākļos, tad vērojama pakāpe-
niska cirkādo ritmu amplitūdu sašaurināšanās un beidzot ritmus vairs

nemaz nenovērojam. Dažādiem organismiem tas notiek pēc dažāda

laika — no dažām dienām līdz dažiem mēnešiem. No tā tomēr neva-

jag secināt, ka beiguši darboties paši laika mērīšanas pamatmehānismi,

jo novērot tos tieši mēs vēl neprotam; tas, ko reģistrējam eksperi-
mentos, ir jau samērā sarežģīti vielu maiņas procesi, un to ritmisko

svārstību izbeigšanās vienmērīgā vidē, domājams, notiek pēc prin-

cipa «nav nozīmes organizēt». Līdzko ārējie orientieri parādās, ritms

pēkšņi atjaunojas.
Daudzi novērojumi un eksperimenti liecina par bioloģisko pulk-

steņu ļoti precīzo gaitu. Piemēram, ir noskaidrots, ka daži augi, «pa-

mana» dienas vai mākslīgās apgaismošanas ilguma pagarinājumu,
kas pat mazāks par vienu minūti diennaktī, un šim nolūkam tiem

vajadzīgas tikai nedaudzas dienas. Bites pieradināmas lidot uz ba-

rošanas traukiem noteiktās stundās. Taču vienlaikus ar šo hronomet-

riski precīzo laika mērīšanu bioloģiskajos pulksteņos vērojam arī

pavisam citādu īpašību, proti, pastāvīgu tendenci un spēju pārregulē-
ties, pieskaņojoties ārējiem orientieriem. Visiedarbīgākais no ārē-

jiem orientieriem ir gaisma, dabiskos apstākļos tātad kosmiskais

orientieris — saule. Saules lomu var izpildīt arī spuldze. Ne tikai

augi, bet arī augstākie dzīvnieki, tēlaini izsakoties, ar aizkustinošu

naivitāti uzskata spuldzi par sauli un eksperimenta apstākļos pie-
lāgo savus ritmus spuldzes degšanas periodiem. Izņēmums nav arī

cilvēka šūnu un orgānu ritmi: pāris nedēļas nepārtraukti uzturējušies

mākslīgās diennakts apstākļos, tie pielāgojas šim periodiskumam.
Ja cilvēks brauc ar ātrvilcienu ģeogrāfiskās paralēles virzienā, tad

viņa ritmu pārstādīšanās lielā mērā atkarīga no viņa izturēšanās. Ja

viņš daudz skatās pa logu un lielākās pieturās izkāpj no vagona, tad

viņa fizioloģisko ritmu pielāgošanās temps daudz neatpaliek no pār-
vietošanās ātruma, bet, ja cilvēks pa logu neskatās, lasa grāmatu
un snauduļo, tad pielāgošanās stipri atpaliek. No šiem faktiem seci-

nāms, ka centrālā nervu sistēma var ietekmēt atsevišķu orgānu un

šūnu fizioloģiskos ritmus.

Meži mostas.

M. Kundziņa krāsu foto
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Tātad augiem un dzīvniekiem ļoti viegli pielāgoties mākslīgās
diennakts režīmam, pie kam nav sevišķas nozīmes tam, cik lielā mērā

mākslīgā diennakts nesaskan ar dabisko, toties stingras robežas ir

novilktas iespējām mākslīgās diennakts paīsināšanai un tāpat paga-
rināšanai salīdzinājumā ar 24 stundām. Siltasiņu dzīvnieku cirkādos

ritmus ir jau gandrīz neiespējami ietilpināt 22 vai 28 stundās. Tā sau-

camā pulksteņa pārstādīšana, ievietojot organismus mākslīgās dien-

nakts režīmā, pēdējā laikā bieži tiek lietota dažādos bioloģiskos ek-

sperimentos. "Sevišķi daudz šādā veidā eksperimentēts, mēģinot no-

skaidrot, ar kādas bioloģiskās tehnikas palīdzību dzīvnieki veic orien-

tēšanos ģeogrāfiskajā telpā, t. s. navigāciju. Ir iegūti norādījumi, ka

putni savos ceļojumos precīzi noteic gada un diennakts laiku un

Saules vai zvaigznāju augstuma leņķi, tāpat kā to dara jūrnieki. Šī

hipotēze kļuvusi jau ļoti populāra, tomēr fakts vēl nav pierādīts.
Laika mērīšana, ko veic dzīvie organismi, protams, neaprobežojas

ar 24 stundu periodu. Dabas zinātnes ir sakrājušas daudz faktu, kas

liecina, ka daži dzīvnieki zina pat atsevišķus datumus, ja tie viņu
dzīvē svarīgi, piemēram, daži jūras dzīvnieki maksimālo paisumu da-

tumus. Daži kukaiņi savus apaugļošanās izlidojumus izdara diezgan
plašās teritorijās vienā un tajā pašā datumā un pat stundā.

Kādi tad pašlaik ir uzskati par šūnu bioloģisko pulksteņu darbību
un struktūru? Padomju biologs A. Emme ir izvirzījis hipotēzi, ka laiku

mērī zināmas kategorijas gēni (gēni regulatori). Tātad laika mērītā-

jas būtu atsevišķas molekulas vai to daļas. Tāds uzskats mums liekas

visai pamatots.
Nav iemesla' domāt, ka bioloģiskie pulksteņi būtu kaut kāds šauri

speciāls orgāns, kas radies tikai dzīvības evolūcijas vēlākos posmos.
Ja ņemam vērā, ka tādas fizioloģijas pamatnorises kā fermentatīvie

procesi notiek ritmiski un prasa atsevišķu posmu precīzu sakārtojumu
laika secībā, tad ir pamats domāt, ka bioloģiskie pulksteņi darboju-
šies jau pašā dzīvības sākumā. Notikumu sakārtotība laikā ir viens

no dzīvības pamatprincipiem. »

A. Burka

RETĀK SASTOPAMIE AUGI LEJASCIEMA APKĀRTNĒ

Lejasciemā ir bagāta augu valsts. Upju krastos bez

alkšņiem un daudzajām vītolu sugām, kas pavasarī priecē
acis ar ziedu spurdzēm un pūpoliem, sastop vēl lazdas,
Eiropas jeb gludo segliņu (tā zari rudeņos piebērti ar

sarkani dzelteniem auglīšiem), pabērzu, bārbeli, irbeni, pa
retai mežābelei (gan kā kultūras šķirņu sējeņus), jāņogas,
upenes, kazenes utt. Mežos galvenokārt aug priede, egle,
b.ērzs, apse un paeglis.
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Dabas draugi katrā gadalaikā te atradīs kaut ko acij
tīkamu. Pavasarī mūs sveicina zilās vizbulītes, ziemā —

alkšņu spurdzes, visu gadu — tumši zaļais skuju koku

klāsts.

Apkārtnē atrodami vairāki retāki augi, kas jāsaudzē, lai

tie varētu ieviesties un padarīt krāšņāku mūsu apkārtni.

Gaujas labajā krastā pie Sinoles ciema «Cinciem» aug

Daugavas vizbulīte (Anemone silvestris), kuru sauc arī

par lielo vizbulīti un Daugavas pureni. Tagad krasts no-

rakts un augs tikpat kā iznīcināts. Taču tas jau laikus

bija pārvests uz māju dārziņiem, kur aug un vairojas no

sēklām un jūtas labi. Nodomāts to iesēt arī piemērotās
vietās Gaujas un Tirzas krastos.

Gaujas krastā pie Velēnas, avotainā, smilšainā augsnē
pie «Lielpēteriem» aug dižā tūsklape (Petasites hgbridus)
jeb rožlape. Augs ļoti dekoratīvs. Aprīlī un maijā rotājas
ar pelēki rožainiem ziediem. Lapu kātu garums līdz 2 m,

lapu platums — līdz 1 m. leejot tādā audzē, var justies kā

īstos džungļos un gaidīt izlecam tīģeri. lestādīts mājās
pie dīķiem vai mitrā pļavas malā, aug labi, lai gan nesa-

sniedz to krāšņumu, ko auga paša izvēlētā vietā dabā.

Lejasciema apkārtnes mežos (tagadējā Ozolkalna mež-

niecībā) uz sausas, smilšainas kvartāla stigas aug kaz-

āboliņš (Cutisus scoparius). Ar saviem krāšņajiem dzel-

tenajiem ziediem pelna ievērību kā dekoratīvs krūms. Pār-

nests mājās, aug labi. Ziemās apsalst dzinumi, kas atro-

das virs sniega segas. Kā šis augs nokļuvis mūsu me-

žos? Varbūt pirmā pasaules kara laikā? Literatūrā mi-

nēts, ka tas audzējams kā krāšņuma augs.

Apkārtnes ēnainajos jauktu koku mežos sastopams
mūsu krāšņākais orhideju dzimtas augs dzeltenā dzeguž-

kurpīte (Cupripedium calceolus). To sauc arī par dze-

gužu sietavu, tauku zāli, Ādamzāli un Venēras kurpi.
Zied jūnijā un ar saviem dzelteni brūnajiem ziediem priecē
katru dabas draugu. Kādreiz mēģināju audzēt arī mājas
dārzā. Auga labi, bet kara gados aizgāja bojā.

Apkārtnē sastopams arī pundurbērzs (Betula nana),
piemēram, netālu no Sinoles ciema padomes apm. 0,5 ha

platībā biezā audzē. Atsevišķi krūmi aug «Klajajā purā».
(Sīkāks tā apraksts atrodams šā kalendāra 103. lappusē.)

Literatūrā lasām arī par augu, kas ieceļojis no Sām-

salas, — krāsu mēlēm (Isatis tinctoria) jeb zilkauli. Tas



ieceļojis arī Lejasciemā un izvēlējies dzīves vietu šosejas
malā pretim vidusskolai, kur zied un ražo sēklas katru

gadu. Taču tas netiecas izplatīties. Tā lapas ir pelēki za-

ļas, ziedi mazi, spilgti dzelteni, ciešos ķekaros. Nogatavo-

jies auglis melns un spīdīgs. Lietojams indigo vietā krā-

sošanai. leceļojis otrā pasaules kara laikā. Sēklām slikta

dīdzība, tādēļ augu ieviest neizdodas.

Pametot skatienu ārpus rajona robežām, Alūksnes parkā
redzam ļoti izplatītu augu — Helēniju ālanti jeb dārza

staģi (Inula helenium). Ar savām krāšņajām lapām un

dzeltenajiem ziediem tā priecē katru parka apmeklētāju.
Augs ieaudzēts arī no sēklām (piem., Lejasciemā, Gulbenē

v. c). Droši vien senāk audzēts kā ārstniecības augs. Lite-

ratūrā lasām, ka no tā saknēm gatavo ālantes ekstraktu,
vīnu un tinktūru. Senos laikos ieteikts sievietēm kā skais-

tuma uzturēšanas līdzeklis.

Krāšņa ir Daugavas lilija (Lilitun martagon), kuru

audzē vairākās mājās puķu dārzos, kur tā pievērš sev

uzmanību ar saviem brūni sarkanajiem ziediem un ne visai

patīkamo smaržu. Vairojas ar sēklām ņn daloties sīpoliem.
Nemīl kopšanu, labprāt aug krūmājos.

Gulbenes parkā varam redzēt aktinīdijas (Actinidia),
kas piemērojušās mūsu bargajām ziemām un bez kop-
šanas aug jau daudzus gadu desmitus.

Turpat aug arī ļoti rets krūms — ārstniecības augs

akantopanakss (Acanthopanax sessiliflorus), kas ievests

no Tālajiem Austrumiem. Zied jūlijā un augustā.
Dabas draugi! Saudzēsim retāk sastopamos augus! Pa-

līdzēsim tiem iekarot piemērotas augšanas vietas!

A. Pastors

SVARĪGĀKĀS HIDROMETEOROLOĢISKĀS
PARĀDĪBAS 1970. GADA PAVASARĪ

Pēc bargās ziemas pavasaris nebija krasi izteikts. Aprīlī gaisa tem-

peratūra naktīs bija negatīva, bet dienā dažus grādus virs nulles.

Tāpēc biezā sniega sega kusa pakāpeniski un pavasara pali nebija
strauji. Tomēr lielais sniega daudzums baseinos un biezais ledus upēs
radīja nelabvēlīgus ledus iešanas apstākļus. Vietām notika lielāki le-

dus sastrēgumi. Piemēram, Daugavā pie Jēkabpils un arī pie Ķeka-
vas izveidojās ledus sastrēgumi, kas pacēla ūdens līmeni augstāk
par ilgākā laikā novēroto maksimumu. Tika applūdinātas vairākas ap-
dzīvotas vietas, tīrumi un lauki.

836*
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Maija trešajā dekādē zemākās vietās bija salna.

Pavasara pēdējā mēnesī jūnijā vairākās vietās tika novērots ne-

gaiss ar stiprām lietus gāzēm, se\'išķi republikas rietumu daļā. Tā

Bārtas upes lejas daļā 10. jūnijā 2 stundās un 15 minūtēs nolija
78,3 mm lietus, t. i., divas jūnija normas. Ventas ielejā pie Abavas

ietekas vienā stundā nolija 32 mm. Negaiss bija saistīts ar krasu

vēja pastiprināšanos, vietām nolauza kokus, sabojāja sakaru līnijas.
Zemākajās vietās lietus ūdeņi applūdināja sējumus.

E. Sproģe

SVARĪGĀKĀS FENOLOĢISKĀS PARĀDĪBAS

1970. GADA PAVASARĪ

Cik dažādi ir četri gadalaiki! Dabas dzīve tajos līdzīga
kaleidoskopam: cita pec citas mainās ainavas — pavasari
nomaina vasara, pēc tam rudens un visbeidzot — ziema.

Precīzi un nemitīgi uzaust un noriet saule. Dun pēr-
kons, svilpo vētra, un kritušajās lapās klusi čab lietus

lāses.

Katru pavasari atgriežas gājputni, lai izvestu putnē-
nus un rudenī atkal aizlidotu uz dienvidiem.

Koki un krūmi zaļo, zied un ik rudeni nomet lapas,
lai ar jaunu pavasari tērptos košā lapu rotā. Un tā gadu
no gada, simtiem, tūkstošiem gadu turpinās dabas mūžī-

gās pārvērtības. Un varbūt tas, kas no pirmā acu uzme-

tiena liekas sīks un nenozīmīgs, dabā ieņem ļoti svarīgu
vietu.

Dabas parādību sistemātiska un precīza pētīšana ir

nevis izklaidēšanās, bet aizraujoša un vajadzīga nodar-

bošanās ar lielu zinātnisku un praktisku nozīmi.

Sezonas parādību fenoloģiskie novērojumi dod iespēju
novērtēt augu attīstības dinamiku, kā ari noteikt augu un

dzīvnieku dzīvē viskritiskākos momentus, kas savukārt

dod iespēju savlaicīgi konstatēt šo periodu iestāšanos un

efektīvi pielietot dabas fondu aizsardzības un atjaunoša-
nas metodes. Sevišķi svarīga nozīme fenoloģiskajiem no-

vērojumiem ir lauksaimniecībā.
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Starp daudzām dabas parādībām sastopami tā saucamie

fenoloģiskie indikatori (signāli), kas savlaicīgi vēsta par
vienas vai otras parādības sākumu, sevišķi augu valstī.

Balstoties uz šo apstākli, kā arī uz dabas parādību sav-

starpējo atkarību no vesela meteoroloģisko elementu kom-

pleksa, var prognozēt kādas attīstības fāzes sākšanos,
lauksaimniecības kultūru nogatavošanās laiku utt.

Izzināt savu zemi, izzināt sezonas parādību secību no-

zīmē iemācīties prognozēt un vadīt dabas parādības vē-

lamā virzienā. Tāpēc fenoloģisko materiālu savākšana un

uzkrāšana ir īpaši svarīga un fenoloģisko novērojumu ma-

teriāls ar katru gadu iegūst arvien lielāku nozīmi.

Mūsu republikā fenoloģiskos novērojumus jau daudzus

gadus veic meteoroloģiskās stacijas, skolu agrometeorolo-
ģiskie posteņi un samērā plašs Latvijas Ģeogrāfijas bied-

rības brīvprātīgo fenologu korespondentu tīkls. Fenologu
darbu vada un organizē fenoloģijas sekcija; šī sekcija
apkopo mūsu republikas teritorijā veikto novērojumu rezul-

tātus un katru gadu publicē tos «Fenoloģiskajā biļetenā».
Aktīvākie korespondenti 1970. gadā bija biedri Reinfelds

(Ventspļlī), Matjušonoks (Jelgavā), Štistiņš (Neretā),
Udris (Ērgļos), Preiss (Aizputē) un daudzi citi. Jāatzīmē,
ka labi organizēti fenoloģiskie novērojumi Atašienes un

Zasas skolās.

Fenoloģijas sekcija ir pateicīga visiem koresponden-
tiem fenologiem par viņu rūpīgo darbu un piesūtīto no-

vērojumu materiālu.

Vadoties no šo novērojumu materiāliem, sastādīts ap-
skats «Svarīgākās fenoloģiskās parādības 1970. gada pa-

vasari».

1970. gada pavasaris nedaudz aizkavējās un Latvijā iestājās aprīta
pirmajās dienās, kad atlidoja strazdi. Daba pamodās no ziemas miega,
bērziem sākās sulu cirkulācija. Vispirms šī parādība 4.—8. IV atzī-

mēta republikas dienvidrietumu rajonos, bet 12.—15. IV izplatījās
arī ziemeļu rajonos, un tikai Vidzemes Centrālajā augstienē bērziem

sulu cirkulācija atzīmēta 18. IV.

Bērzu sulu cirkulācijas sākums:

Kuldīgā 4. IV, Jelgavā 12. IV, Madonā 18. IV.

Pavasara sākums bija silts, jau aprīļa vidū visur sāka ziedēt balt-

alkšņi, bet otrās dekādes beigās — lazdas. Pirmo reizi izlidoja bites.

Šajā laikā vairumā rajonu pilnīgi atkusa augsne, un tikai dienvid-

austrumos (Daugavpilī) metra dziļumā līdz aprīļa pēdējām dienām

saglabājās sasalis augsnes slānītis.



Atjaunojās veģetācija augļu kokiem. Ābelēm pumpuri visagrāk
piebrieda dienvidrietumu rajonos — 18.—20. IV. Pakāpeniski ap-

rīļa beigās un maija sākumā šī parādība izplatījās arī republikas zie-

meļu rajonu dārzos.

Pumpuru piebriešana ābelēm:

Saldū 18. IV, Dobelē 20. IV, Alūksnē 30. IV.

Aprīļa otrās dekādes beigās un trešās sākumā atjaunojās ziemāju
un daudzgadīgo zāļu veģetācija. Centrālajos rajonos šī parādība iestā-

jās normālos termiņos, bet pārējos rajonos — apmēram nedēļu vēlāk

nekā parasti.

23.—28. IV vieglās augsnēs sākās lauku darbi, nedaudz smagākās
augsnēs lauku darbu sākums aizkavējās līdz maija pirmajām dienām.

27. IV nodunēja pirmais pavasara pērkons. Sajā laikā pirmo reizi

atskanēja dzeguzes kūkošana.

Maijā pārsvarā bija sauss un silts laiks. 6.—10. V bērziem visur

izplauka lapas. Sī parādība norāda uz vislabākajiem kartupeļu stādī-

šanas termiņiem. Maija otrajā dekādē sāka ziedēt ievas, vispirms
14.—16. V republikas dienvidaustrumu rajonos, un pakāpeniski līdz

20.—22. V ievu ziedēšana izplatījās uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem.
levu ziedēšanas sākums norāda uz labākajiem siltummīlošo kultūru

sējas termiņiem.

levu ziedēšanas sākums:

Daugavpilī 14. V, Ogrē 16. V, Ventspilī 22. V.

Šajā pašā laikā ziedēja arī upenes, plūmes, bumbieres, sāka zie-

dēt ķirši. Ābeles masveidīgi sāka ziedēt pašās maija beigās, galveno-
kārt pēc pavasara salnu izbeigšanās. Visātrāk ābeles sāka ziedēt dien-
vidaustrumu rajonu dārzos — 24.—26. V, bet jūnija pirmajās dienās

ābeles ziedēja arī ziemeļu rajonos.

Ābeļu ziedēšanas sākums:

Daugavpilī 24. V, Rīga 31. V, Stendē 4. VI.

Šajā pašā laikā sāka ziedēt zemenes. Maija beigās 75—90 cm ga-
rumā sāka vārpot rudzi. Maija beigās uzziedēja ari ceriņi (28.—31. V).
Siltais laiks sekmēja augu attīstību; 2.—4. jūnijā sāka ziedēt pīlādži
un iestājās vasara.

Vai jus zināt, ka ...

...pirms 100 gadiem (1872) K. Grēvings ziņoja par krīta un ter-

ciāra periodu nogulumu atklāšanu Dienvidkurzemē? Vēlāk noskaidro-

jās, ka Kurzemes brūnogles pieder nevis terciāra, bet gan juras sis-

tēmai un zem tām atrodas nevis krīta, bet gan perma trauslie krīt-

veida kaļķakmeņi.

...pirms 20 gadiem (1952) ģeologs un paleontologs P. Liepiņš at-

klāja Baltijā apakšējā devona nogulumus? Līdz tam šeit bija pazīstami
tikai vidējā un augšējā devona nogulumi.
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VASARA

O. Sarma

DZIMS JAUNS MEŽS!

Priedulājā tāds klusums, ka dzird koku asinis ritam. Te uz-

reiz, kur gadījusies, kur ne, klāt aušīga pūsma un sašūpo za-

rus. Acs kustību gandrīz nepamana — tikai dzeltens māku-

lītis uzpland gaisā un, pamazītēm sairdams, pārplīvo uz citu

koku. Tas bija nākamais mežs, kas tur ļāvās vējam. Zars sa-

šūpojas straujāk: laikam patencināja medaino dienu un glās-
tošo vēsmu, kas palīdzējusi apaugļot jaunas dzīvības. Dzims

mežs!
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Dzims klusi un nevienam nemanāmi, bet iztēlē es jau šo-

dien skatu sveķainus čiekurus, staltas audzes un vieglas dū-

makas aizplīvurotus silus, kurus neatdarināmi apdziedājis
Emīls Dārziņš.

Spīdīgi zaļi, kā nosvīduši čiekuri. Saule izloba no tiem

spārnotas sēklas, un tās aizvirpuļo uz citu vietu. Pirmais dzi-

nums, kuram bail apkārtējo smilgu, tik garas tās izskatās.

Spirgtais meža zelmenis ar pavasara uzspraustām stingrām
vasu svecēm. Un tad koki vairs nebaidās no smilgām un sil-

purenēm. Pat no ātraudža bērza ne. Saknes neatlaidīgi ietie-

cas zemē un pārvērš tās valgmi par smagu skujotni.
Mežs dzims! Es jau šodien skatu glāsainas sūnas paklājus

ar atvasaras dārgakmeņiem, skatu ne vien jūlija karstumā tvīk-

stošu koku saimi, bet arī vētru, kas liec un pātago rēpuļainos
stumbrus un dažu labu nogulda ar atvadu smilšu riekšavu pie
saknēm

...

Vējš pieņēmies spēkā. Nu jau skaidri saklausāms, kā tas

velk švīkstošu slotu pār galotnēm. Biežāk un biežāk parādās
un izplēn zaļgandzeltenie auglības putekļi. Dzims jauns mežs,

kur cilvēkam atstāt gurduma sārņus, ieelpot spēku un rast ne-

dzirdētas dziesmas!

A. Bērziņa

VITAMĪNU UN MINERĀLSĀĻU DAUDZUMA

IZMAIŅAS AUGOS GADA GAITĀ

Vairākos gadu tūkstošos uzkrātā tautas pieredze rāda,
ka ārstniecības augus lietderīgāk ievākt noteiktos termi-

ņos, zāli pļaut ziedēšanas sākumā utt.

Tā, piemēram, ārstniecības augu pumpuri ievācami agrā
pavasarī, kad tie piebrieduši, bet vēl nav sākuši atvērties.

Miza vācama no jauniem stumbriem un zariem sulu laikā,
kad tā viegli atdalāma no koksnes. Lakstaugu virszemes

daļas ievāc ziedēšanas laikā, tāpat ari ziedus — vislabāk

ziedēšanas sākumā.

Pētījumos ir noskaidrots, kādēļ, ievācot ārstniecības

augus, jāievēro šādi termiņi: minētajos laikos augi un to

atsevišķās daļas ir visbagātākās ar antibiotiskajām vie-

lām, vitamīniem, minerālsāļiem utt.
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Ir zināms, ka augi kādreiz bijuši cilvēkam galvenais
dziedniecības līdzeklis. Modernajā medicīnā lieto daudz

efektīvu sintētisko preparātu, tomēr ārstniecības augu no-

zīme gan ārstniecībā, gan ārstniecības vielu sintēzē nav

mazinājusies arī tagad.
Jāpiezīmē, ka Latvijā daudz plašāk nekā citās Padomju

Savienības republikās drogas izmanto dažādu zāļu tēju
pagatavošanai. Pēdējā laikā no ārstniecības augiem iegūst

apmēram 35% visu ārstniecības preparātu.
Vitamīnu galvenais avots cilvēka un dzīvnieku uzturā

ir augi, jo augos notiek vitamīnu sintēze. Cilvēks uzņem
vitamīnus vai nu tieši no augu valsts produktiem, vai arī

no dzīvnieku valsts produktiem, kuros vitamīni savukārt

uzkrāti no augu valsts.

Statistiski ir pierādīts, ka daudzu vitamīnu saturs augu

virszemes daļās palielinās līdz ziedēšanas sākumam, bet

ziedēšanas un augļu aizmešanās laikā vitamīnu koncentrā-

cija augu lapās visumā sāk samazināties. Vitamīnu saturu

augos var izmainīt klimatiskie apstākļi, mēslojurrfs, aug-

snes īpašības, auga šķirnes īpašības v. c. faktori.

1. attēls

Tā, piemēram, karotīna satura izmaiņas burkānu lapās
un saknēs veģetācijas laikā parādītas 1. attēlā.

Attēlā redzams, ka burkānu lapās karotīna saturs vis-

augstākais ir jūnijā, bet jūlijā un augustā pakāpeniski sa-

mazinās. Burkānu saknēs otrādi: karotīna saturs viszemā-

kais ir jūlijā, bet maksimumu sasniedz septembrī. Ar bora
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mēslojumu (sēklas pirms izsēšanas apstrādātas ar bor-

skābi — 5 g puslitrā ūdens uz 1 kg sēklu) karotīna saturs

burkānos ir lielāks nekā bez tā.

C vitamīna izmaiņas dažādos kāpostos to augšanas un

uzglabāšanas laikā parādītas 2. attēlā.

2. attēls

Kāpostu augšanas laikā C vitamīns kāpostu lapās ne-

pārtraukti pieaug, bet uzglabājot — samazinās. Uzgla-

bājot C vitamīns visvairāk samazinās Briseles kāpostos,
bet kolrābjos tas gandrīz neizmainās.

Zināmu pārskatu par vitamīnu satura izmaiņām dažā-

dos pļavu augos kopumā veģetācijas sezonā var gūt, no-

skaidrojot, kā mainās vitamīnu saturs govs pienā gadā
(3. att.; izmantoti E. Tauciņa v. c. zinātnieku dati).

A un E vitamīnu un karotīna daudzums govs pienā

strauji palielinās jūnijā. Piens ar minētajiem vitamīniem

visbagātāks ir jūlijā, augustā un septembrī, bet oktobrī,
kad barībā izmanto sienu, vitamīnu saturs sāk krasi sa-

mazināties.

Organisma spējas pretoties dažādām slimībām palieli-
nās arī tad, ja uzturā lieto ar minerālsāļiem pietiekami

bagātu barību. Organismu ar visiem nepieciešamajiem mi-

nerālsāļiem nodrošina komplekss uzturs, kurā ietilpināts

pēc iespējas lielāks skaits daudzveidīgu produktu.



3. attēls

Neaizmirsīsim, ka kaulu struktūras veidošanai nepiecie-
šams kalcijs un fosfors; ja šie elementi barībā atrodas ne-

pareizās attiecībās vai arī to trūkst — rodas minerālvielu

maiņas traucējumi.

Kalcija un fosfora, tāpat pārējo gan mikroelementu, gan

makroelementu jaunos augos ir vairāk nekā vecos, bet la-

pās to savukārt ir vairāk nekā stublājā un saknēs.

4. attēlā parādītas kalcija, fosfora, slāpekļa un kālija

izmaiņas kamolzāles lapās auga veģetācijas laikā.

Dati rāda, ka, sākot ar

vārpošanu, fosfora un slā-

pekļa saturs kamolzāles

lapās strauji samazinās,
bet kalcija un kālija saturs

ziedēšanas fāzē sasniedz

maksimumu un pēc tam

sāk samazināties.

No iepriekš teiktā re-

dzam, ka gada gaitā vit-

amīnu, minerālsāļu v. c.

vielu daudzums augos li-

kumsakarīgi mainās.

Šo likumsakarību izzinā-

šana mūsu dienās palīdz
racionālāk izmantot visas

augu un dzīvnieku valsts

bagātības cilvēka labā.

4. attēls
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P. Rubenis

BIŠU INSTINKTI

Bišu pirmatnējā dzimtene ir mūžamežs. Bišu attīstība ir

sākusies pirms daudziem miljoniem gadu līdz ar pirmo
ziedaugu attīstību. Ziedi deva nektāru un ziedputekšņus
bitēm, bites savukārt, aplidojot ziedus, tos apputekšņoja.
Bites un ziedi visā pastāvēšanas laikā ir neatraujami sais-

tīti. No senās vientuļās bites garā attīstības gaitā izveido-

jusies mūsu tagadējā bišu saime ar stingri iedzimtiem

instinktiem.

Kādreiz mežos mājoja ļoti daudz bišu saimju. Mūsu

senči no meža dravniecības ieguva bagātīgi medu un

vasku, ko eksportēja. Sibīrijas, Balkānu pussalas, Rumāni-

jas un citos mežos vēl tagad atrodamas savvaļā dzīvojo-
šas bišu saimes. So bišu tieksme pēc meža dzīves ir tik

spēcīga, ka, pārnestas mājā, tās nespēj samierināties ar

neparastajiem dzīves apstākļiem, atstāj skaisti būvētos

stropus un aizbēg atpakaļ uz mežu. Kad cilvēks tuvojas

mājokļiem, bites momentāli pārstāj lidot, lai netiktu at-

klāta viņu atrašanās vieta. Konstatēts, ka šīs bites apvel-
tītas ar lielu dzīvīgumu un viņu lidojums ir ātrāks. Tāpat

savvaļā dzīvojošās bites ir pilnīgi veselas, bez vismazāka-

jām slimību pazīmēm.

Arī mūsu republikā lielākos mežu masīvos atrodamas

savvaļā koku dobumos dzīvojošas bišu saimes. Šo bišu

dzīvi esmu pētījis daudzus gadus. Vairākas saimes esmu

pārcēlis uz mājas stropiem. Bišu saimes fr atrastas bērzu,

priežu, apšu dobumos. Ligzdās 4—12 šūnu kāres; Ja do-

bums šaurs, kāru maz, bet tās pat metru garas. Mājokļa
sienas izlīmētas ar propolisu tik pamatīgi, ka koks nav pat
saskatāms. Ligzda ieslēgta it kā propolisa apvalkā. Ligzda
smaržo pēc propolisa un vaska. Propoliss ir teicams ārst-

niecības līdzeklis, konservē un dezinficē. Propoliss tad arī

pasargā bites no slimībām, iznīcina katru patogēno ba-

cili. Tāpēc mežos dzīvojošās bišu saimes neslimo.

Otra zīmīga parādība, kas bišu saimes mežos uztur pie

veselības, ir šāda. Ar laiku šūnas noveco, kļūst melnas,
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peru audzēšanai nederīgas. Tāpat šūnās, kas vecākas par
trim gadiem, starp šūniņu kokoniem ieviešas patogēnas
baktērijas. Šādas vecas šūnas bites pamet un zem tām

ievelk jaunas, kur audzē perus. 1967. gadā Jaunpiebalgas
mežniecībā apsē tika atrasta bišu saime, kuras ligzdā šūnu

kāru garums bija četri metri. Ligzdas augšdaļā vecās šū-

nas bija pilnīgi pamestas, un bišu saime bija pārcēlusies

apakšā uz jaunievilktajām šūnām. Ir zināmi vairāki šādi

gadījumi.

Treškārt, savvaļā dzīvojošo bišu saimju veselību nodro-

šina dabiskā barība — medus un ziedputekšņi, kas bagā-
tīgi satur visas bišu organismam nepieciešamās vielas.

Bites ir pasargātas no dažādiem surogātiem, ziedputekšņu
atvietotājiem un cukura, kuru tik bagātīgi izēdina mājas
dravā. Bišu dabiskā barība — bioloģiski pilnvērtīgais me-

dus un ziedputekšņi — ir vislabākā.

Bišu saime, gatavodamās spietošanai, pirms spieta iz-

nākšanas uzmeklē spietam jaunu mājokli. Vietraudži iz-

lido lielā vairumā un plašā apkārtnē aplido katru pie-
mērotu vietu. Parasti par mājokli izvēlas kāda koka do-

bumu mežā. Tikai tad, ja tāds nav atrodams, apmierinās
ar tukšu stropu kādā dravā vai arī kādu citu vietu. Kat-

ram spietam ir iedzimta tieksme pēc meža mājokļa, tā-

pat tieksme nokļūt jaunos, svešos dzīves apstākļos, kas

vairo bišu dzīvīgumu un izturību. Ir gadījumi, kad spiets
izlido lielos attālumos, pat līdz 50 km. Tādu novēroju arī

tēva dravā. Aizlidojošo spietu apsmidzināja ar kaļķūdeni,
un liela daļa bišu kļuva baltas. Tanī pašā dienā ceļavīri to

atrada kādā krogā, kur tas bija apmeties tukšā stropā. Kad

jaunais mājoklis atrasts, jau pirms spieta ieiešanas to tīra

un apsargā. Dažas bites paliek tajā pat pa nakti. Pirms

spietošanas ar jauno mājokli iepazīstas lielākā daļa no

spieta bitēm. Tikai kad bišu saime nonākusi spietošanas
drudzī, bet mājoklis vēl nav sameklēts, pēc samešanās ka-

molā vietraudži izlido meklējumos. Tad spiets kamolā daž-

reiz paliek uz vietas daudzas stundas un pat nakti.

Lai saistītu un novietotu dravā savvaļas spietus, no se-

niem laikiem pastāv teicama paraža uzvilkt mežā kokos

bišu būrīšus, tā saucamos auliņus, pulceņus jeb ķozuļus,
kuros salido neuzraudzītie savvaļas spieti. Visparocīgākā
un bitēm vēlamākā būrīšu forma ir garenas kastītes, kas

apvilktas ar egļu kamienu (1. attēlā). Kastītē pie gries-



tiem der piestiprināt šau-

ras šūnu strēmelītes un

iesmaržināt ar melises

eļļu. Šāda rīcība ir legali-
zēta, un, ja dravnieka no-

laidības dēļ spiets nonāk

svešās rokās, lai viņš ne-

sūrojas, jo spiets tik un tā

būtu aizlidojis.
Kā vērtīgi un saglabāja-

mi mūsu senču biškopības

pieminekļi vēl tagad šur

tur sastopamas kokos iz-

cirstas dores. Jaunpiebal-
gas ciematā zināmas divas

milzu priedes ar senču do-

rēm. No vienas dores 1947.

gadā izņēma spietu, kas

bija ievilcis 12 skaistas

šūnu kāres interesantā sa-

grupējumā. Priedē 180 cm

augstumā no zemes izkal-

tā dore bija 1 m augsta,
45 cm dziļa un 30 cm pla-

ta. Dorei nebija ne durvju jeb
plauktu, ne arī valnes, kas dori

noslēgtu no ārpuses. Kā redzams

no ligzdas šķērsgriezuma zīmēju-
ma (2. attēls), sākumā sešas šūnu

kāres ievilktas iesāņus pret dores

izeju. Vēlāk, mainoties laika ap-

stākļiem, nākamo kāru virziens in-

stinktīvi mainīts šķērsām izejai
lai labāk saglabātu ligzdā siltumu,

Šī priede tagad nocirsta.

Otrs bišu koks, milzu priede, at-

rodas Piebalgas—Rankas dzelz-

ceļa malā. Dores izeja pa daļai jau aizaugusi. Arī še vai-

rākas reizes salaidušies savvaļas spieti. Šī priede vēl zaļo

1. attēls. Bišu būrītis — ķozulis.

2. attēls. Priedes šķērs-

griezums caur ligzdu.
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A. Kaucis

SABIEDRISKIE KUKAIŅI SKUDRAS

Kaut arī skudru dzimtā sugu salīdzinājumā ar pārējiem kukai-

ņiem mūsu republikā nav daudz, ne vairāk par 42, bet parasti sasto-

pamas tikai kādas 10, to klātbūtni mēs manām visur. Kad domājam
par mežu, prātā nāk raksturīgie lielie skudru pūžņi un ceļi. Ganībās

un pļavās skudru veidotie ciņi, pie kuriem jāapstājas izkaptij, sagādā
raizes kultivēto zālāju kopējiem. Cik reižu dabas mījotājiem nav nā-

cies mainīt vietu zālienā, kad sākušas kost dzēlīgās skudras! Kur nu

vēl nelaime rīdziniekiem, ja to pieliekamajos sāk ložņāt ievazātās

kosmopolītiskās faraona skudras (Monomorium faraonis).
Skudrām raksturīgi augsti attīstīti instinkti un darba dalīšana, kāda

nepieciešama sabiedriskajiem kukaiņiem. Zemāk attīstītām skudrām,

piemēram, dzēlīgajām, ir dzelonis, augstāk attīstītajām dzelonis redu-

cēts, un tās spēj indi izšļākt. Inde sastāv galvenokārt no skudrskā-

bes, kuras iedarbību pastiprina enzīmi. Skudru inde ir ķīmiski un bio-

loģiski iedarbīga, tā šķīdina kukaiņu apvalkos hitīnu un ātri no-

ārda pat kaprona diegu.
Skudru ligzda vienā vietā pastāv pat vairākus gadu desmitus, un

atkarjbā no sugas tanī atrodas viena, vairākas vai daži simti apaug-

ļotu, dējošu mātīšu. Olas, kāpurus un kūniņas, kas augstāk attīstīta-

jām ģinšu Lasius un Formica skudrām ietērptas kokonos, kopj, baro

un pastāvīgi pārvieto uz piemērota mitruma un siltuma režīma skudru

pūžņa daļu darba skudras — strādnieki. Pavasarī skudru pūznī at-

tīstās jaunās mātītes un tēviņi. Tie izlido masās no vienas sugas
skudru pūžņiem vienlaicīgi plašā teritorijā tveicīgās dienās, kādas

parasti novērojamas pirms lietus. Tad saka, ka skudras spieto, taču

šī spietošana būtiski atšķiras no bišu spietošanas. Pēc apaugļošanās
mātītes aizgrauž un nolauž sev spārnus un meklē piemērotu, neaiz-

ņemtu vietu jaunas saimes dibināšanai, bet daļa jauno apaugļoto mā-

tīšu atgriežas vai, strādnieku ievilktas, nonāk pastāvošajās ligzdās.
Rūsgano meža skudru mātītes jaunu saimi patstāvīgi izveidot nespēj,
kaut arī tās olu dēšanai un jauno kāpuru barošanai izmanto tauku

ķermeņa krājumus un pēc spārnu nomešanas nevajadzīgos muskuļu
audus. Tā kā mātītes barību pašas neievāc, tās bada stāvoklī noēd

arī beidzamo vēl nepilnīgi attīstījušos darba skudras kāpuru. Jaunu

saimi tās izveido sekmīgi, ja ielavās tumšās skudras ligzdā, nonāvē

tur esošās mātītes; pēc tam svešo skudru strādnieki maiņai izaudzē

rūsgano meža skudru strādniekus. Parasti gan jauni šo skudru

pūžņi rodas, atdaloties no spēcīgiem vecajiem, tā veidojot kolonijas.
Nereti populārā literatūrā lasām, ka skudras savas ligzdas no-

beigušos ciltsbrāļus aiznesot ārpus pūžņa uz noteiktu kapsētu. Sa-

bradātās vai sabrauktās skudras īstenībā tiek tūlīt ienestas skudru

pūznī, un, aplaizot tās, tiek izmantoti barībai visi izšķīdušie iekšējie
audi. Tikai pēc tam tukšos skeletus, tāpat kā pārējo barībai izman-

toto kukaiņu cietos apvalkus un pašu kokonu paliekas, skudras aiz-

nes dažu metru attālumā no pūžņa un nomet.



Atkarībā no barošanās, daļēji arī no ligzdas būves īpatnībām,
skudras uzskata par saimnieciski kaitīgām, nenozīmīgām vai derīgām.
Dzēlīgās skudras (ģints Murmica) veido no augsnes irdenas,
sīkas ligzdas, sāpīgi dzeļ un labprāt izgrauž rozēm ziedpumpurus.
Melnā ciņu skudra (Lasius niger) veido zālājos v. c. atklātās

vietās pat līdz 50 cm augstas, vidēji blīvas augsnes ligzdas — ciņus,
bet dārzos izalo augsni, atbaidot kaitīgo šūnsulu izsūcēju laputu pa-
razītus un novācot to ekskrementus, veicina šo laputu savairošanos uz

jaunajiem dzinumiem. Dzeltenā ciņu skudra (Lasius flavus)
ir īsta pazemes skudra, veido blīvus, ar dzegužliniem apaugušus aug-
stus ciņus, kopj laputis, pārnesot tās arī uz jaunu augu saknēm, un

barojas ar to izdalījumiem. Vecos celmos, cauros kokos un to saknēs

mājo sīkā spožā koksnes skudra (Lasius fuliginosus). Tās

ligzdā var būt vairāki miljoni īpatņu. Ligzda veidota no tumši brūnas

kartonveida masas. Satraukumā skudras izdala dažu metru attālumā

jūtamu īpatnēju smaku. Barojas ar laputu izdalījumiem kokos.

Koku stumbros, izgraužot koksnes gadskārtas, ligzdas veido blāvā

koksnes skudra (Componotus herculeanus). Pārtiek no lap-
utu izdalījumiem un kukaiņiem. Būvējot ligzdu, 'tiek bojāti ap 0,2%

galvenokārt trupēs skarto koku. Ziemā kokus, kur mājo šīs skudras,

izkaļ dzilnas.

Ģints Formica skudras uzskata par visaugstāk attīstītajām. D o b -

galvainā skudra (Formica execta) dzīvo lielās kolonijās izcir-

tumos un meža ceļmalās, kur nelieli, virspusē no sausiem zāļu stieb-

riem veidoti pūžņi savā starpā saistīti ar pazemes ejām. Kāpās un

smilšainos uzkalniņos izstieptās pazemes ejās dzīvo samtainās

skudras (Formica cinerea), kuru kolonija var aizņemt pat vairāku

ha platību. Līdzīgs dzīves veids ir tumšajai skudrai (F. fusca).
Abas sugas aizņemtajā platībā efektīvi iznīcina meža kaitēkļus.

Ļoti īpatnējs dzīves veids ir sarkanajai vergturu skud-
rai (F. sanquinea). Vergturu skudras strādnieki iebrūk tumšās vai

samtainās skudras ligzdā un aiznes uz savu pūzni kokonus, no ku-

riem izkūņojas strādnieki. Tie līdz mūža beigām instinktīvi vāc barību

un dara citus darbus svešai sugai. Pūžņi parasti nelieli, sastopami
izcirtumos pie celmiem. Tur tad arī var redzēt, ka starp sarkanām,

pēc gaitas it kā iereibušām skudrām skraida gandrīz melnas mazāka

izmēra skudras.

Meža kaitēkļu apkarošanā svarīgas ir rūsgano meža skudru For-

mica rufa grupā apvienotās sugas, kas veido visiem pazīstamos
skudru pūžņus. Mūsu republikā mežsaimniecībā derīgās sugas ir kolo-

nijas veidojošā (skudru pūžņi izvietojušies dažu desmitu metru attā-

lumā) rūsganā meža skudra (Formica rufa) un kailmugu-
ras meža skudras (Formica poluctena). Olbaltuma barību tās

iegūst, medījot kukaiņus, bet ogļhidrātus — no laputu izdalījumiem.
Uz skujkokiem sastopamās ģints Lachnus laputis sulu sūc no sulu

traukiem, relatīvi maz bojājot' šūnas, tādēļ kokiem no tā bojājumi
maznozīmīgi. Toties skudras no kaitēkļiem vispilnīgāk atbrīvo tieši tos

kokus, uz kuriem atrodas laputis. Bez tam sakarā ar laputu savai-

rošanos un laputu izdalījumu pārpalikumu no skuju koku mežiem pa-

Saulgozī.

M. Kundziņa krāsu foto
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Skudru pārvietošana

vairojas bišu medus ienesums un mežā rodas pastāvīga papildbaro-
šanās barības bāze meža kaitēkļu parazītiem. Tātad kaitēkļu apdrau-
dētajos skuju koku mežos nepieciešams ieviest rūsganās meža skud-

ras. Kā to izdarīt?

Katru gadu daļu pieaugušo audžu nocērt kailcirtēs, bet izcirtumos

skudras iznīkst. Pirms audzes nociršanas skudras izvedamas uz jaun-
audzēm vai vidēja vecuma audzēm. Otrs pārvietojamā materiāla

avots — lielas skudru kolonijas. Viena ha meža aizsardzībai pietiek
ar 4—5 skudru pūžņiem. Ja pūžņi spēcīgi, no tiem var ņemt ik pa
2 gadiem tālākai pārvietošanai pusi virszemes daļas. Ja to ir vai-

rāk par normu, liekos skudru pūžņus var izgrābt pilnīgi. Pārvietošanu

visveiksmīgāk izdarīt laikā, kad galvenā mātīšu un tēviņu masa ir

kokonos vai daļa jau izkūņojušies, t. i., maija otrajā dekādē. Tā kā

vienā skudru pūznī dotajā gadā attīstās tikai viena dzimuma ģene-
ratīvie īpatņi, pēc iegrābšanas tarā — vieglās, blīvās mucās, kastēs

vai maisos — uz taras jāuzraksta, kas tajā atrodas — mātītes vai

tēviņi. Izvēlētajā mežaudzē pie veca celma vai koka dienvidpusē iz-

ber ap 100 litru skudru pūžņa materiāla, jaucot vienā vietā tēviņus

un mātītes. Lai radītu jaunus savairošanās centrus, izvēlētajā mež-

audzē ik pa 30—50 m izvieto' jauno vienas sugas 4—5 skudru pūžņu
grupu. Nākamo tādu grupu veido pēc apm. 120 m. Vēlāk skudras iz-

vietosies vienmērīgi. Tā kā rūsgano meža skudru sugu atšķiršanai
nepieciešama speciāla apmācība, lai izvairītos no kļūdām, vienā pa-
vairošanas centrā izvietojamas tikai no vienas kolonijas ņemtas
skudras.

Skudru pūžņi mežā jāuzrauga un vajadzības gadījumā jāaizsargā.
Ja tos bojā dzilnas, izkārpot ziemā dziļus caurumus, skudru pūžņi
jāpiesedz plānā kārtā ar egļu zariem. Ļoti bīstami ir meža cūku pos-

tījumi. Tās ziemā pūžņos guļ, izrokot tos līdz pašiem pamatiem. Sinī

gadījumā skudru pūžņi jāiežogo ar kāršu sētiņu. ležogots skudru pūz-
nis informē katru meža apmeklētāju, ka skudru pūžņi ir mežam vaja-

dzīgi, tiek aizsargāti un tos nedrīkst ne ar nolūku, ne aiz vieglprā-
tības postīt.
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Ģ. Kasparsons

MŪSU PLĒSĪGIE PUTNI

Vēl arvien ir nepieciešams runāt ar dabas draugiem par plēsīga-
jiem putniem, kuru lomu dabā un mūsu dzīvē daudzi joprojām pie-
tiekami neizprot. Vēl nav izzudis uzskats, ka vārds «plēsīgs» ir sino-

nīms vārdam «kaitīgs». Patiešām, vajag kaut cik orientēties biolo-

ģijā, lai skaidri stādītos priekšā, ka plēsonība ir jebkurā biocenozē ne-

atņemama un nepieciešama parādība, visnormālākais dzīvnieku starp-

sugu attiecību veids, kas nodrošina tiklab dažādo sugu skaitlisko

līdzsvaru, kā arī atsevišķu populāciju bioloģisko pilnvērtību.
Raugoties no ekoloģiskā viedokļa, plēsējs ir jebkurš zoofāgs (dzīv-

nieku ēdājs), jo starp siļķēm un sīkajiem dzīvnieciņiem valda gluži
tādas pašas skaita dinamikas likumsakarības kā, piemēram, starp
lauvām un antilopēm vai balto zaķi un pelēko vilku.

Taču valodas vienkāršošanas labad zooloģijā pieņemts par plēsē-
jiem saukt dzīvniekus, kas pārtiek no relatīvi lieliem, parasti savam

tipam piederošiem dzīvniekiem.

Tā putnu valstī vārds «plēsēji» saistās ar divām kārtām — dienas

plēsīgajiem (piekūnveidīgajiem) un nakts plēsīgajiem (pūčveidīga-

jiem) putniem. Par tiem arī galve-
nokārt gribētos parunāt, jo vēl ar-

vien pat mednieki, lauku ļaudis, tū-

risti un citi «dabas draugi» visus

dienas plēsīgos putnus «lamā» vien-

kārši par vanagiem, bet pūces

vispār nešķiro un pieraksta tām da-

žādas gluži aplamas ļaundarības.

No Latvijas piekūnveidīgajiem

putniem visizplatītākais ir peļu kli-

jāns, kas ne vien visbiežāk pama-
nāms sava atklātā dzīves veida dēļ,
bet, pēc autora ilggadīgiem novēro-

jumiem, skaitliski sastāda pusi no

visiem mūsu dienas plēsīgajiem

putniem. Kultivētās ainavās klijāna
barībā ietilpst lielākoties peļveidīgie

grauzēji, bet saimnieciski neizman-

totās platībās — visdažādākie sīkie

dzīvnieciņi. Klijāna medību iecir-

knis ir visai neliels, tādēļ šis putns

savas ligzdas apkārtnē jūtami
ierobežo savu upuru populāciju sa-

vairošanos. Diemžēl klijānu skaits

iet mazumā. Pie mums to traucē

mežu izciršana un neapzinīgu cil-

vēku izdarības, bet visvairāk kli-

jāni cieš pārziemošanas vietās Vi-Peļu klijāns
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nas dēļ.
Nepierādīs novērotājs dabā no peļu kli-

jāna neatšķirs tam līdzīgo ķīķi jeb lap-

seņu klijānu, kas ir tikpat liels, ar tādiem

pašiem spārniem un asti, tikai nedaudz

slaidāks. Šis putns ir speciālists — pār-
tiek tikai no lapseņu kāpuriem, turklāt

savā, tiesa, paprāvajā medību teritorijā
atrod tik daudz zemē dzīvojošo lapseņu
(retumis arī kameņu) ligzdu, ka entomo-

logi neticīgi rausta plecus par mūsu no-

vērojumu rezultātiem. Ķīķus visvairāk es-

mu sastapis egļainajā Vidzemes Centrā-

lajā augstienē.
Pēc dzīves veida klijānam gluži līdzīgs

ir mazais ērglis, kuru var pazīt viņa ļoti

plato spārnu, īsās, platās astes un nesa-

springtā lidojuma dēļ. Mūsu lauksaimnie-

cības sociālistiskie pārkārtojumi atstāja

savvaļas dabai daudzas apstrādāšanai ne-

izdevīgas karā nopostīto viensētu zemes,

kas pārvērtās par klusām meža pļavām.
Tādēļ nav brīnums, ka līdz ar šīm savām'

iemīļotajām dzīves vietām mazie ērgļi pie-
auga skaitā un kļuva par gluži parastiem
putniem. Ļeņingradas apgabalā šis pro-
cess tagad ir apstājies, par pēdējiem ga-
diem Latvijā diemžēl trūkst pietiekami plašu novērojumu.

Mazajam pilnīgi līdzīgs ir vidējais ērglis — ļoti rets purvu
un ezeru malu apdzīvotājs. Lielie klinšu un jūras ērgļi pēdējos gados
kā ligzdotāji, šķiet, izzuduši no mūsu faunas, tikai rudeņos un ziemās

var reizēm sastapt klejojošus putnus.

Zivju ērglis pie mums vēl ligzdo niecīgā skaitā, arī klejojoši putni
reizēm demonstrē savu daiļo mākslu lēkt no milzīga augstuma ūdenī

pēc medījuma. Mūsu zivkopjiem der zināt, ka Vācijas Demokrātis-

kajā Republikā dažos rajonos ar labi attīstītu zivkopību zivju ērgļi
ligzdo pat kolonijās pie apdzīvotām vietām un nevienam nenāk prātā
traucēt šos krāšņos, visās zemēs aizsargātos putnus. Ļaunākajā ga-

dījumā dīķa sargs var padzīt izsalkušu putnu, šaujot uz to ar tukšu

patronu vai ļoti sīkām skrotīm, kas to tikai krietni izbiedēs.

Niedru lija, kuru pamatoti neieredz tās konkurenti — pīļu med-

nieki, kaut cik biežāk sastopama vairs tikai dažos ezeros (Lngures,
Papes v. c). To izskaust medniekiem palīdzējis otrs ligzdu laupī-
tājs — jenotsuns. Klusos purvos un klānos ligzdo vēl divas liju su-

gas — pļavu un lauku lija, kuras sastapt gadās ārkārtīgi reti. Šo

krāšņo putnu tēviņi ir sudrabpelēkā krāsā, un viņu virtuozie riesta li-

dojumi sagādā laimīgajam vērotājam neaizmirstamu prieku. Lijas var

pazīt pēc to lidojuma — nelielā augstumā, līkločiem, ar stalti pa-
celtiem spārniem.

Ūdeņiem bagātos apvidos — Latgalē un mūsu upju ielejās — sa-

mērā bieži vēl redzama melnā kliia, kuru var uazīt uēc ieškeltās astes

Niedru lija tikko nolaidu-

sies uz savas grūti atro-

damās ligzdas

997*
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Pļavu lija perē

(gandrīz kā, piemēram, čurkstei), šis klijāna lieluma putns nez kāpēc
ieguvis cāļu zagļa slavu. Viņa krieviskais nosaukums «Kopmvn» vai-

rākām tautām ir tāds pats ļaunuma un posta simbols kā mūsu «va-

nags». Tiesa, melnā klija klusās stundās labprāt pārlūko lauku mājas,
bet te viņu interesē kas cits — pamesti cimdi, zeķes un citāds «in-

ventārs», kuru putns izmanto par ligzdas materiālu. Melnās klijas
barība ir slimas un beigtas zivis un citādas dzīvnieku paliekas, kuras

tā uzlasa ūdenī, tādējādi veicot derīgo sanitāra darbu. Arī ligzdas vietu

šis putns allaž izvēlas paaugstinājumā, no kura pārredzami ūdens

plašumi. Latvijas rietumdaļā vēl kā lielu retumu var sastapt otru lī-

dzīgu sugu — sarkano kliju.
Un tagad — par vanagiem. Pie mums dzīvo divas sugas — vistu

un zvirbuļu vanags, kas ne tuvu nav paši izplatītākie plēsīgie putni.
Tas fakts, ka vanagi ēd putnus un (vistu vanags) ari zaķus un vā-

veres, ir noderējis par ieganstu vairāk nekā 100 gadu ilgai šo putnu
vajāšanai. Kur tā tika novesta līdz galējībai, sekas bija gluži nepa-
redzētas: medījamie dzīvnieki masveidīgi gāja bojā no slimībām, to

skaits katastrofāli samazinājās — bipcenozē pietrūka viena no vissva-

rīgākajiem dabiskās izlases faktoriem. Tikai pašā pēdējā laikā ir da-

rīts gals vanagu vajāšanai, no kuras mednieku nezināšanas un šau-

šanas kāres dēļ visvairāk cieta pārējie plēsīgie putni.
Te nu lasītājam var rasties gluži loģisks jautājums: ja jau plēsī-

gie putni vajadzīgi un noderīgi saviem upuriem kā dabiskās izlases

faktors, kāda tad jēga aizstāvēt peļu klijānu un citus, kas izķer grau-

zējus? Vai tad neiznāk, ka tie veicina grauzēju savairošanos? Jā, pro-
tams, arī klijāns veic dabisko izlasi, bet galvenais —

tas patērē sa-

vam uzturam nelielu sugu skaitu, mazā platībā izķerot daudz īpatņu.
No šejienes galvenais rezultāts — skaita regulācija. Turpretim vanagi
medī ļoti tālu no ligzdas un nepavisam nav izvēlīgi upura sugas ziņā.
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Rezultāts — no daudzām sugām šur un tur tiek atlasīti mazāk piln-
vērtīgie īpatņi, kas pirmie krīt par upuri plēsējiem un zaudē iespēju
savā populācijā ievazāt slimības vai ģenētiski veicināt sugai neiz-

devīgu īpatnību veidošanos.

Gribētos minēt mazu piemēru zvirbuļu vanaga praktiskajai nozī-

mei. Ornitoloģijas rīcībā jau ir pietiekams laktu un novērojumu ma-

teriāls, lai varētu izdarīt vienkāršus aprēķinus, nebaidotiesaizmaldīties

no patiesības. Tā, piemēram, zvirbuļu vanagu ģimene samazina savā

medību iecirknī sīko putnu rudens populāciju (līdz sezonas beigām)
aptuveni par 3000. ledomājoties šādu kaudzi derīgo un estētiski sva-

rīgo putnu līķu, vienam otram gluži saprātīgam dabas draugam roka

tūlīt sniegsies pēc bises. Bet zinātnieku pieredze iesaka uzpīpēt, no-

mierināties un parēķināt tālāk. Zvirbuļu vanagu ģimene medī vismaz

80 km2 lielā teritorijā, kur dažādās ainavās ligzdo aptuveni 10 000

pāru sīko putnu no kādām 90 sugām, kas pieejamas zvirbuļu vana-

gam. Rudenī to skaits sniedzas līdz 80 000. No šī skaita zvirbuļu va-

nagi patur uz savas sirdsapziņas 3,7%. Atbilstoši savam vairošanās

potenciālam dažādu iemeslu dēļ (slimības, barības trūkums, klimatiskie

apstākļi utt.) viena gada vecumu nesasniedz caurmērā 75% sīko

putnu, tātad uz vanagu rēķina atstājami tikai 5% no dabiskā, biolo-

ģiski nosacītā atbiruma, kuram visi dzīvnieki evolūcijas gaitā stabili

pielāgojušies. Šie skaitļi iegūti garos un nopietnos aprēķinos, ņemot
vērā visus sagaidāmos argumentus pret vanagu. Un, pat ja nodarīto

«postu» vienotos dubultot, šeit varētu būt runa tikai par dabisko iz-

lasi, bet ne kaitīgu darbību.

Abas vanagu sugas ir ļoti līdzīgas, tikai vistu vanags — kraukļa

lielumā, bet zvirbuļu vanags atgādina dzeguzi. Vanagam spārni ir

plati, bet īsi, aste ļoti gara, lidojums straujš un enerģisks.

Pirms 30—40 gadiem Latvijā visizpla-
tītākais plēsīgais putns bija lauku pie-

kūns, kuru folklorā pazīstam kā mazo peļu

vanadziņu. Toreiz šo putnu bija apmēram

divreiz vairāk nekā klijānu, bet tagad
tikai retu reizi gadās to redzēt mirdzi-

nām savus «vaska spārniņus» virs labī-

bas lauka. Arī otra radniecīga suga
—

bezdelīgu piekuns — vairs tikai retumis

sastopama. Par izciliem retumiem kļuvuši

purva un lielais piekuns. Piekūnus daba

var pazīt pēc smailajiem, garajiem spār-

niem un ļoti straujā, dinamiska lidojuma.

Sastapties ar mūsu pūčveidīgajjem put-

niem nākas retāk viņu apslēpta dzīves

veida dēļ. No 13 Latvijā sastopamajām

sugām kaut cik biežāk izdodas ieraudzīt

meža pūci, kas labprāt ligzdo vecos par-

kos, klusu ēku bēniņtelpās un lielos bū-

ros. No praktiskā viedokļa šīs sugas put-

nus pieņemts uzskatīt par vieniem no vis-

noderīgākajiem, jo tie labprāt dzīvo kul-

tivētā apvidū un iznīcina ļoti daudz grau-

zēju. No parastākajām sugām vēl jāmin Meža pūce
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ausainā un purva pūce, kā ari bikšainais apogs. Mūsu vislielākā pūce
ir ūpis, kura izskats, jādomā, katram pazīstams, visniazākā — zvir-

buļapogs, kas tikko sasniedz strazda izmērus.

Visi mūsu piekūnveidīgie un pūčveidīgie pulni ir dzīvnieki ar izcilu

bioloģisku un estētisku nozīmi; dažas parastākās sugas atnes ari

tīri praktisku labumu, ierobežojot grauzēju skaitu, bet vairums jau
kļuvuši par dabas retumiem, izmirstošām sugām, kuru saglabāšana ir

mūsu atbildīgs uzdevums nākamo paaudžu priekšā. Vienmēr atcerēsi-

mies, ka labākā metode, kā palīdzēt savvaļas dzīvniekiem, ir — tos

netraucēt! Ja kāda reta putna dzīves vietas saglabāšana dažkārt nonāk

konfliktā ar saimnieciskajām interesēm, noteikti jārunā ar speciālis-
tiem, kas var palīdzēt šīs intereses saskaņot. Atcerēsimies, ka nocirst

kaut visus mežus ir vieglāk nekā panākt, lai pie mums no jauna
parādītos kaut viens ligzdojošs klinšu ērgļu pāris.

A. Redliha

DZĪVNIEKU VAIROŠANĀS LUNĀRAIS

PERIODISKUMS

Daudzu zarndobumaiņu, tārpu, posmkāju, gliemju un

adatādaiņu, kā arī dažu zivju dzīvē novērojama ļoti inte-

resanta parādība — to vairošanās laiks regulāri sakrīt ar

noteiktu Mēness fāzi.

Klasisks šāda lunārā periodiskuma jeb lunārā ritma

piemērs ir Klusajā un Atlantijas okeānā sastopamie daudz-

saru tārpi — palolo.

Klusā okeāna palolo(£«mce viridis), kas apdzīvo ko-

raļļu rifus Samoa un Fidži salu rajonā, vairojas divas rei-

zes gadā — oktobrī un novembrī, tieši pirms Mēness pē-

dējā ceturkšņa. Vairošanās laikā, kas ilgst divas dienas,

dzimumgatavie palolo atdala apm. 40 cm garos ar olām

vai spermatozoīdiem pildītos sava ķermeņa pakaļējos ga-

lus, kas uzpeld okeāna virspusē. Tārpu ķermeņa sieniņām

plīstot, dzimumšūnas nokļūst ūdenī, kur notiek apaugļo-
šanās. Pēc tam tārpi iet bojā.

Atlantijas okeāna palolo (Eunice fucata), kas sastopams
Floridas piekrastē pie Antiļu salām, šāda īpatnēja vairoša-

nās vienmēr notiek starp 29. jūniju un 28. jūliju, trīs pēdē-
jās dienās pirms Mēness pēdējā ceturkšņa.

Starp kukaiņiem lunārā periodiskuma parādība novēro-

jama trīsuļodiem no apakšdzimtas Cluoninae. Sugai Ctunio
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marinus, kas dzīvo Helgolandes piekrastes paisuma un

bēguma joslā, vairošanās notiek bēguma laikā vakara

stundās, tieši pēc pilnmēness vai jaunmēness. Šajā laikā

odi milzīgā daudzumā salasās uz aļģēm apaugušajām
klintīm, kuras atsedzis ūdens, kopulē, dēj olas un pēc tam

nobeidzas. Šāds precīzs lunārais periodiskums novērojams
arī citiem apakšdzimtas Cluoninae pārstāvjiem un dažā-

dās ģeogrāfiskās vietās — pie Anglijas, Francijas, Japā-
nas krastiem.

Eksperimentāli, turot Clunio marinus akvārijos un imi-

tējot tajos paisumu un bēgumu, kas laika ziņā nesakrīt ar

šīm parādībām dabā, noskaidrots, ka lunārais periodis-
kums nav saistīts ar apkārtējās vides faktoriem, piemēram,

paisumu un bēgumu, Mēness gaismas intensitāti v. c, bet

ka tas atkarīgs vienīgi no Mēness apgriešanās perioda ap

Zemi, resp., no Mēness fāžu maiņas.
Bet kā Mēness varētu ietekmēt minētos bioloģiskos pro-

cesus?

Pastāv uzskats, ka dzīvnieku vairošanās lunārais perio-
diskums varētu būt saistīts ar elektrisko periodiskumu Ze-

mes atmosfērā. Atkarībā no Mēness stāvokļa elektriskās

enerģijas pieplūdums Zemes atmosfērā mainās, un līdz ar

to mainās atmosfēras jonizācijas pakāpe, kas savukārt

ietekmē dzīvos organismus.
Dzīvnieku vairošanās lunārā periodiskuma bioloģiskā

nozīme ir tā, ka vīrišķajiem un sievišķajiem īpatņiem mas-

veidīgi, uz īsu laiku parādoties kopā, tiek nodrošināta

iespējami lielāka olu skaita apaugļošanās un līdz ar to

garantēta attiecīgās sugas saglabāšanās un turpināšanās.

A. Bambelovskis

PUNDURBĒRZS CĒSU APKĀRTNĒ

Savvaļā sastopamas apmēram četrdesmit, bet Latvijā
tikai četras bērzu sugas. Visizplatītākie ir āra jeb kār-

painais bērzs (Betula pendula) un purva jeb
spilvainais bērzs (Betula pubescens). Tie abi ir

kokveidīgi. Retāk sastopams augumā nelielais zemais

bērzs (Betula humilis) un pundurbērzs (Betula
nana).
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Pundurbērzs ir 0,2—0,8 m augsts krūms ar stāviem vai

gandrīz gulošiem zariem. Piezari ar tumšu mizu, bet jau-
nākie ar bieziem matiņiem. Arī ziemas pumpuri spilvoti.
Lapas ieapaļas — vairāk platas nekā garas vai apaļas

(0,4 —1,2 cm garas un 0,5—1,5 cm platas). Lapas strupi
robaini zobotas, ar 0,1—0,2 cm gariem kātiņiem, pie pa-

mata noapaļotas. Sastopams reti purvos, zied aprīli un

maijā. Pundurbērzs mūsu florā ir retums — ledus laik-

meta relikts, jo tā atsevišķas audzes saglabājušas no le-

dus laikmeta beigām (pirms 12—15 000 gadu).
Pundurbērza īstā dzimtene ir ziemeļu tundras, no ku-

rienes tas apledojuma laikā kopā ar citiem ziemeļu augiem
ir virzījies uz dienvidiem un dienvidrietumiem pāri mūsu

apgabalam pat līdz Viduseiropai. Ledum kūstot, tas at-

griezās uz ziemeļiem, atstādams agrākajās vietās atseviš-

ķas atradnes. Tagad tas sastopams no Aļaskas līdz Ņu-
faundlendai, Grenlandē, Špicbergenā un Islandē.

Špicbergena ir tālākais ziemeļu punkts, kur aug pun-
durbērzs. Tas sastopams atsevišķās vietās pat Viduseiropā,
Āzijā līdz pat Bēringa jūras šaurumam, kā arī Somijā,
Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (viena atradne) un vēl tālāk.

Agrāk Latvijā bija zināmas tikai 3 pundurbērza atrad-

nes, bet 1926. gadā — jau 19. Tagad pundurbērza atrad-

nes pie mums zināmas apmēram 50 vietās. Tās sīki un vis-

pusīgi izpētīt ir mūsu uzdevums, jo visumā pundurbērzs

pie mums ir rets augs, sevišķi uz dienvidiem no Daugavas.
1931. gadā pundurbērza augteni atrada nelielā sūnu

purvā pie Ikšķiles. Te atrasti arī pundurbērza krustojumi
ar mūsu kokveidīgajām bērzu sugām. Tie ir 2—4 m augsti
krūmi vai pat koki. Tāpēc pundurbērzam ir svarīga zināt-

niska nozīme mūsu bērzu floras daudzo formu pētīšanā.
Cēsu rajonā pundurbērza atradne agrāk atklāta kādā

Dzērbenes apkārtnes purvā. Ap 1937. gadu tādu atradu arī

nelielā purvā netālu no Cēsīm, apmēram 50 m 2 platībā.
Sis purvs atrodas jaunās Cēsu—Ērgļu klinšu šosejas

malā, apmēram 1,5 km aiz Meža kapiem, tā saucamajā

Saltupītes purvā, 50 m pa labi no ceļa (pretim «Aizpur-
vīšiem»). Arī pašreiz tur ir viena audze, apmēram 30—

40 m 2platībā. Literatūrā par šo atradni līdz šim nekas nav

minēts.

Caur šo purvu pirms gadiem trīsdesmit pieciem izrakts

grāvis, kas nosusina purvu, un tur sāk augt priedītes. Tā-
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pēc pundurbērza audze ir apdraudēta, jo pundurbērzs ne-

panes apēnojumu.
Minētā purva tuvumā, Niniera ezera apkārtnē, aug arī

citi reti un interesanti augi, kas saistās ar ledus laikmetu.

Tādi ir andromēda, kuru sauc arī par pa balti

(Andromeda polifolia), ārkausa kasandra, kuru

sauc arī par pa rūsi (Chemae daphne calyculata), mel-

nās vistenes jeb blus cne s (Empetrum nigrum)
un citi.

Pundurbērzs pieder pie mūsu retākajiem krūmiem, tāpēc
saudzējams. Pēc izskata tas ir sīks un neievērojams, taču

interesants kā mūsu floras tālās pagātnes liecinieks. Inte-

resēsimies par šā auga atradnēm, saudzēsim un sargāsim
to, velti neplūcot un nenobradājot!

Mēs būsim pateicīgi, ja dabas draugi par pundurbērza
un citu interesantu augu atradumiem Cēsu apkārtnē pazi-
ņos Latvijas PSR Dabas un pieminekļu aizsardzības bied-

rības Cēsu nodaļai Cēsīs, Gagarina ielā 9a

,
minot savu

uzvārdu, vārdu un adresi.

A. Pastors

SVARĪGĀKĀS HIDROMETEOROLOĢISKĀS

PARĀDĪBAS 1970. GADA VASARĀ

Lielākā daļa hidrometeoroloģisko elementu 1970. gada vasarā maz

atšķīrās no šai sezonai normālajiem.
Stipri vēji, līdz 24 m/s, tika novēroti 12. jūlijā Daugavpilī, bet

24. septembrī Baltijas jūras piekrastē un Rīgas jūras līcī. Sevišķi stip-
ras vēja brāzmas, līdz 30 m/s, no dienvidrietumiem Liepājā pūta
21. jūlijā, kad pilsētā un apkārtnē vietām tika sabojātas sakaru un

elektriskās līnijas.
Kaut gan lietus visumā nolija normas robežās, 1970. gada vasarai

raksturīgs tas, ka republikas upēs bija maz ūdens. Zems bija pazemes

ūdeņu līmenis. Dažās mazās upītēs, piemēram, Lielupes kreisā krasta

pietekās, ūdens pavisam izsīka. Grūtības radās kuģošanai Daugavā
Daugavpils—Līvānu posmā, kur zemo līmeņu dēj liellaivas ar būv-

materiāliem varēja transportēt tikai ar puskravu. Arī ūdens pietece
Daugavas kaskādes hidroelektrostacijām bija neliela, apmēram tikai

puse no parastās.
Augusta sākumā (no 4. līdz 11. datumam) lietus lija visā republikā.

Vietām, piemēram, Liepājā, Valmierā, Daugavpilī v. c, nepilnā stundā

nolija 30—50 mm nokrišņu. Tika paskaloti ceļi, sagāzti veldrē sē-

jumi.
Augusta beigās un septembra sākumā vietām uz nosusinātām kūd-

ras augsnēm atzīmēta salna.



E. Sproģe

SVARĪGĀKĀS FENOLOĢISKĀS PARĀDĪBAS

1970. GADA VASARĀ

Vasara sākās agri, 4.—5. jūnijā, t. i., 2—3 nedēļas agrāk nekā pa-
rasti.

Jau jūnija sākumā agrajam āboliņam izveidojās ziedkopas, bet

jūnija vidū 50—60 cm garš āboliņš sāka ziedēt. lestājās siena laiks.

Jūnija otrajā dekādē visur sāka ziedēt rudzi, kā parasti, visagrāk
dienvidaustrumu rajonos — jau 10. VI. Tā kā mēneša vidū laiks

bija pavēss, tad rudzu ziedēšana stipri ieilga. Galējo ziemeļu rajonos
tā sākās 20. VI.

20. VI republikas dienvidos un 28. VI ziemeļos sāka ziedēt jasmīni.
Dārzos ziedēja avenes. Cukurbiešu laukos sāka piebriest saknes.

Jūnija pēdējās dienās republikas dienvidaustrumu rajonos rudziem

iestājās piengatavība. Vārpoja vasarāji.
Jūlija sākumā siltais laiks sekmēja ātru graudu piebriešanu:

10.—12. VI visur rudziem iestājās piengatavība. Sāka ziedēt kartu-

peļi. Sajā pašā laikā atzīmēts arī liepu ziedēšanas sākums, tātad va-

sara sasniedza savu kulmināciju. Jūlija vidū pārsvarā apmācies,
aukstais laiks aizkavēja rudzu nogatavošanos līdz jūlija beigām un

augusta sākumam. Graudi bija pilnīgi novācami ar kombainiem tikai

augusta vidū: 6.—10. VIII dienvidos, 10.—15. VII pārējos rajonos,

izņemot Latvijas ziemeļus un Vidzemes Centrālo augstieni, kur tos no-

vāca 15.—20. VIII.

Rudzu pilngatavība:
Daugavpils raj. 6. VIII, Saldus raj. 14. VIII, Madonas raj. 20. VIII.

Jūlija vidū dārzos nogatavojās ķirši, jāņogas, avenes, bet mēneša

beigās — upenes un vasaras āboli.

Arī augustā pieturējās mēreni silts laiks ar nedaudz nokrišņiem.
Augusta vidū skaroja kukurūza, bet mēneša otrajā pusē skara ziedēja.
Augusta beigās sāka ziedēt arī vālītes; augu garums šajā laikā bija
140—160 cm.

24. VIII kļuva ievērojami vēsāks, bet naktī uz 27. un 28. VIII atzī-

mētas pirmās rudens salnas uz augsnes. Līdz ar to beidzās vasara

un sākās ražas novākšana.
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RUDENS

O. Sarma

PĒC LIETAVĀM, KAD ZEME SMARŽOT SĀK

Jau atkal rudens klāt ar sirmām salnām,
Ar skumji liesmojošām pīlādžogām,
Ar vientulīgi kailu birzi kalnā,
Ar pelēcīgu rīta vaigu logā,
Ar vēja vaidām nokoptajā laukā,
Ar dzestrām zvaigznēm debess traukā.

Oktobris. Koki, it kā nebūtu paredzējuši garās lietavas,

pāragri nometuši lapu seģeni, un nu tiem jāmirkst un jāsalst.
Rudens no zemajiem padebešiem līdz tīrumiem nostiepis lāšu
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palagu un auž un auž neapnicis. Slapjajā bulā skaidras aprises
zaudē viss — vientuļi rati ar sagumušu braucēju, tukši zārdi,

pat attālākā koku pudurī ieslēptas mājas. Visas dienas kļuvu-
šas līdzīgas cita citai kā pulksteņa tikšķi. Tā vien šķiet, ka pe-

lēkajam audumam nav un nebūs ne gala, ne malas.

Bet tad pa mākoņu spraugu izšaujas zelta dzirkles. Palags
bez skaņas nokrīt, un zeme atkal var saskatīties ar sauli. At-

dzīvojas nobirušo lapu košums, laukos sarosās ļaudis. Rāmi

kā vecmāmuļas vērpts pavediens rēnajā gaisā uzstīdz dūmi.

Tur dedzina lakstus.

Savādi, bet lakstu smarža, liekas, ir pamodinājusi visas ze-

mes skaistākās smaržas — rudens aruma, trūdošo lapu, ar

sienu piebāztā šķūņa, nenoņemto vēlo ābolu un — skanīgi
dzidrās zilgmes smaržu. Tāda sajūta ir, kad tu noliecies pār

gulošu bērnu, ieklausies viņa bezrūpīgajā dvašā un ieelpo

viņa tīrās miesas smaržu. Tad nevari nedomāt par rītdienu,
tad skumjas iet ar līkumu gar tavām durvīm.

Zeme smaržo tāpēc, ka tā jau lapkritī ir jauna pavasara

gaidu, cerību un spēka pilna. Un es saku:

Jau atkal rudens klāt ar sirmām salnām,
Ar cerībām uz ceriņiem aiz žoga,
Uz līksmi zaļu bērzu šalkām kalnā,
Uz smaržojošu rītausmu aiz loga,
Uz cīruļdziesmām apsētajā laukā,
Uz saules medu debess traukā.

I. Vilka

CEĻOJOŠIE DZĪVNIEKI

Dažādu dzīvnieku migrācijas vienmēr radījušas ap-
brīnu. Sevišķi populāri ir putnu pārlidojumi rudeņos un

pavasaros, zivju migrācijas uz nārsta vietām, siseņu baru

klejojumi. Maldīgi būtu domāt, ka dzīvnieki brīvi klejo,
kur tiem iepatīkas, izvēloties apmešanās vietas tikai atka-

rībā no barošanās apstākļiem un mainot tās pēc vajadzī-
bas. Patiesībā tik vienkārši nav. Katra atsevišķa dzīvnieka

dzīve norit diezgan precīzi norobežotās teritorijās — vai-

rošanās, ziemošanas rajonos vai ceļā starp šīm teritori-
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jām. Katra telpa, kurā zināmu laiku uzturas kāda dzīv-

nieku grupa, parasti sadalās atsevišķos individuālos rajo-

nos. Bieži šāda rajona saimnieks savu teritoriju aktīvi aiz-

sargā no citu savas sugas īpatņu iespiešanās. Šāda indi-

viduālā teritorija sagādā savam īpašniekam dzīvei nepie-
ciešamos apstākļus. Kas tad dzīvniekiem liek atstāt savus

iecirkņus, kas bieži iegūti konkurences cīņā ar citiem

sugas pārstāvjiem, un doties tālos un grūtos ceļojumos?
Šķietami skaidru atbildi uz šo jautājumu varam dot at-

tiecībā uz mūsu gājputniem: tuvojoties ziemai ar auk-

stumu, sniegu, barības trūkumu, putni dodas uz «siltām

zemēm», pavada tur bargo gadalaiku un pavasarī atgrie-
žas dzimtenē, lai izaudzētu pēcnācējus. Tomēr, labi pado-
mājot, arī gājputnu migrācijās atrodam ļoti daudz mīk-

laina. Piemēram, kāpēc putni nepaliek perēt savās ziemo-

šanas vietās? Kāpēc no vairākām radniecīgām sugām vai

pat vienas un tās pašas sugas dažāda vecuma un dzimuma

grupām citas ceļo, citas pārziemo dzimtenē? Kāpēc lie-

lāka tieksme ceļot ir jaunajiem indivīdiem? Kas nosaka

tradicionālos migrāciju ceļus, kuri bieži šķērso dzīvei ne-

piemērotas platības — tuksnešus, okeānus?

Tuvojoties nelabvēlīgiem gadalaikiem, masveidīgi pār-
vietojas arī daudzi citi dzīvnieki. Ceļo sikspārņi, pārvieto-

jas ziemeļbriežu bari, utt. Pēdējos gadu desmitos ir atklā-

jies, ka regulāras sezonālas migrācijas pat vairāku tūk-

stošu kilometru attālumā veic ari kukaiņi — vairāku sugu

tauriņi, spāres v. c.

Par migrācijām parasti saucam ceļojumus, kuriem seko

atgriešanās. Pie tam atgriešanās ceļojuma izejas punktā
notiek ar lielu precizitāti. Plaši pazīstama ir gājputnu at-

griešanās iepriekšējā perēšanas vietā. Jāatzīmē, ka tikpat

precīzi gājputni atgriežas ari iepriekšējās ziemošanas vie-

tās, kā liecina jaunākā laika pētījumi. Līdzīgi novērojumi
ir arī par sikspārņiem. Precīzi savās dzimtajās upēs at-

griežas nārstot laši. Pat migrējošie tauriņi gadu no gada
atgriežas tieši uz savu ziemošanas koku, kaut gan šajā
laikā viena paaudze jau ir nomainījusi otru. Šajā gadījumā
nav vēl skaidrs, kā notiek tradīcijas pārraide pēcnācējiem.
Katrā ziņā šāda precīza atgriešanās ceļojuma izejas pun-
ktā prasa ārkārtīgi attīstītas navigācijas spējas. Šo navi-

gācijas spēju būtība līdz šim laikam ir neatrisināta pro-
blēma.
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Bieži dabā vērojami ari citāda veida ceļojumi — ceļo-
jumi, kas notiek neregulāri un kuriem seko nevis atgrie-

šanās, bet gan lielākas daļas īpatņu bojā eja. Tās ir tā

saucamās invāzijas, kas seko dotās sugas īpatņu sevišķi
intensīvas savairošanās gadījumiem. Daudzi atcerēsies

riekstrožu invāziju Latvijā 1969. gadā. Pie tāda paša tipa
pieder arī lemingu masveidīgās pārvietošanās tundrā.

Tāda pati invāzija ir ari siseņu baru uzbrukumi.

Kā jau minēts, invāzijas cēlonis parasti ir pārāk liels

dotās sugas indivīdu blīvums dzimtenē, kas radies vai nu

pārmērīgas vairošanās, vai arī barošanās apstākļu pēk-
šņas pasliktināšanās rezultātā. Invāzijas parasti visvairāk

piedalās jaunie indivīdi. Sevišķi interesanta ir klejojošo
siseņu baru veidošanās. Siseņu populācijai dzimtenē sa-

sniedzot noteiktu blīvumu, sāk izšķilties speciāli klejotāj-
siseņi, kas pēc izskata un krāsas tik ļoti atšķiras no nor-

mālajiem, ka tos ilgu laiku uzskatīja par divām atseviš-

ķām sugām. Šie klejotājsiseņi atšķirībā no pamatpopulā-

cijas pārstāvjiem ir ļoti kustīgi, ar lielu tieksmi pulcēties
baros un doties ceļā kādā noteiktā virzienā. Šī klejotāj-
siseņu «kasta» tad arī veido postošos barus, kas savā

ceļā iznīcina visu ēdamo. Lielākā daļa šādu klejotājsiseņu
ir lemti bojā ejai. Tie īpatņi, kas kaut kur apmetas uz dzīvi

un nonāk mazāk blīvi apdzīvotā vietā, sāk radīt atkal nor-

mālos siseņus — nometniekus, kas neizrāda klejošanas
tieksmes.

Kāda tad ir dzīvnieku ceļojumu bioloģiskā jēga? Acīm-

redzot tā ir pielāgošanās mainīgiem vides apstākļiem. Gal-

venais dzīvnieku pārvietošanās cēlonis ir absolūtā (īpatņu
skaita krasa palielināšanās) vai relatīvā (barības krā-

jumu pēkšņa samazināšanās) pārapdzīvotība. Aizceļoša-
nas novērš pārapdzīvotības ļaunās sekas dzīvnieku pamata
dzīves vietā, bez tam paver iespējas sugas izplatībai jau-
nās, līdz šim neapgūtās vietās. Tātad dzīvnieku ceļošana
ir viens no sugu pašregulācijas mehānismiem, kas nodro-

šina katras populācijas optimālo blīvumu. -

Attiecībā uz ceļošanu un klejošanu starp dažādām dzīv-

nieku sugām un grupām vērojama zināma pakāpenība. Tā

sākas ar dzīvniekiem — nometniekiem, kuriem klejo tikai

«liekie» jaunie īpatņi, kamēr atrod piemērotas brīvas teri-

torijas. Sevišķos apstākļos notiek jauno īpatņu masveida

izceļošana — invāzijas. Tālāk seko sugas, kurām jaunie,
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kā arī daļa pieaugušo indivīdu, kas nav spējuši nodrošināt

sev teritorijas dzimtenē vai nu absolūtās, vai relatīvās pār-
apdzīvotības dēj, tuvojoties ziemai, dodas tālos pārceļo-

jumos, bet sugas pamatkodols paliek dzimtenē (šādu sugu

piemērs no mūsu putniem ir lielā zīlīte). Parasti ziemas

laikā pārapdzīvotība dzimtenē samazinās un ceļotāji pa-

vasarī atgriežas. So rindu noslēdz sugas — tālie migranti,
kurām, tuvojoties ziemai, relatīvā pārapdzīvotība sasniedz

galējo pakāpi un visi īpatņi veic regulāras sezonālas mig-
rācijas (piemērs — mūsu kukaiņēdāji putni).

J. Krūmiņš

MEDUS KĀ ĀRSTNIECĪBAS LĪDZEKLIS

Veci rokraksti liecina, ka medus jau sirmā senatnē uz-

skatīts vairāk par ārstniecības līdzekli nekā par uztur-

vielu. Piemēram, atšifrējot kādu ļoti vecu Ēģiptes rok-

rakstu, t. s. Ebersa papirusu, kuram dots tā pirmā iztul-

kotajā vārds, noskaidrojies, ka šī papirusa nosaukums ir

«Zāļu pagatavošana visām cilvēka auguma daļām». Uz-

rakstīts tas vairāk nekā pirms 3500 gadiem un satur gal-
venokārt receptes par medus lietošanu, ārstējot ievainoju-
mus un dažādas kuņģa, aknu, acu un nieru slimības. Se-

najā Grieķijā pirms 2900 gadiem par medu kā par ārst-

niecības līdzekli daudz rakstīja slavenais «Iliādas» un

«Odisejas» autors Homērs. Filozofs Aristotelis apgalvoja,
ka medus pagarina mūžu, bet sengrieķu ārsts Hipokrāts

uzskatīja, ka ideālām zālēm jābūt tādām, kas derētu arī

par uztura līdzekli, bet uzturam savukārt jābūt tādam, kas

derētu arī par zālēm. Par šādas ārstējošas uzturvielas pa-

raugu Hipokrāts atzina medu. Tāpat senās Romas slave-

nais enciklopēdists ārsts Galens konstatēja, ka ar medu

var izārstēt ļoti daudzas slimības. Medu kā ārstniecības

līdzekli jau kopš seniem laikiem lieto ķīniešu un indiešu

medicīnā, un ari Latvijā medus vienmēr uzskatīts par sā-

tīgu uzturvielu, kurai piemīt ārstējošas īpašības. Maziem

bērniem dod ūdenī, tējā vai pienā šķīdinātu medu, bet sa-

aukstēšanās gadījumā dzer karstu pienu, liepziedu, pe-

lašķu vai nātru tēju ar medu. Medu lieto arī kuņģa jē-
luma, aizdusas, slimu acu v. c. ārstēšanai.
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Līdz šim medū atrastas 80 dažādas vielas, kas visas or-

ganismam ]oti svarīgas un daudzas pilnīgi nepieciešamas;
Saldā cukurviela saharoze tajā jau invertēta par fruktozi

un glikozi, tātad tūlīt var tikt uzsūkta audos.

Medus satur arī augu un bišu producētas antibiotikas

un vairākas tādas vielas, bez kurām nav iespējama orga-

nisma normāla dzīve. Kā tādas var minēt fermentus dia-

stāzi, invertāzi, katalāzi un lipāzi. Tādi ir arī mikroele-

menti, minerālsāļi v. c. Kā redzams, medus tiešām ir īsta

organismam nepieciešamu vielu krātuve. Tiem, kuriem nav

normāls skābes saturs kuņģa sulā, jāiegaumē, ka, ja skā-

bes maz, īsi pirms ēšanas jālieto medus. Ja skābes par

daudz, 3—4 stundas pirms ēšanas jāuzņem siltā ūdenī iz-

šķīdināts medus. Katra auga medum ir sava krāsa, smarža,

garša un kāda vairāk uzsvērta īpašība. Piemēram, liepu
un viršu medus ir ļoti iedarbīgs saaukstēšanās gadījumos,
blīgznu medus satur vielas, kas paātrina izveseļošanos un

ir līdzīgas bioloģiskajiem stimulatoriem, pavasara medus

šķīdinājumā mērcēti spraudeņi ātrāk iesakņojas.
Dravnieks var likt bitēm gatavot medu ar dažādām uz-

svērtām īpašībām, piemēram, lai tas saturētu vairāk vit-

amīnu un vēlamas garšas vai ārstniecības vielas. Šādu

medu, kas būs gatavots ne tikai no ziedu nektāra, sauks

nevis par medu, bet par medlīdzi. Izšķīdinot cukuru pienā
un izēdinot bitēm, iegūst piena medlīdzi, kurā cukurs jau
invertēts par glikozi un fruktozi un satur arī piena cu-

kuru —■ leikulozi. Izšķīdinot ūdenī cukuru vai medu un

piejaucot vitamīnus vai kādas ārstējošas zāles, iegūst vit-

amīnu vai attiecīgo zāļu medlīdzes. Pelašķi un medus ir

ļoti iedarbīgi saaukstēšanās gadījumos. Ja pelašķu ziedu

izvilci pievienos medus šķīdinājumam ūdenī, bites to pār-
strādās par pelašķu medlīdzi, kas būs jau gatavas zāles.

Bites var izgatavot medlīdzes arī pret krampjiem, sirds

vai krūšu slimībām. Tāpat iegūstamas kumelīšu, ābolu,

plūmju, dažādu ogu un sakņaugu medlīdzes. Daudzos ga-

dījumos medlīdzes var būt pat labāks uztura un ārstnie-

cības līdzeklis nekā medus, tātad tieši tas, ko pirms 2500

gadiem meklēja Hipokrāts.

Salnas rīts.

M. Kundziņa krāsu foto
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A. Pastors

SVARĪGĀKĀS HIDROMETEOROLOĢISKAS
PARĀDĪBAS 1970. GADA RUDENĪ

Parasti rudenim mūsu apstākļos raksturīgas biežas stipras vētras.

Šoreiz 1970. gadā rudens bija reti mierīgs. Tikai reizi, naktī no 28.

uz 29. oktobri, vējš Liepājas piekrastē brāzmās pastiprinājās līdz

10 ballēm. Tomēr ši parādība ir interesanta un ļoti reta tanī ziņā, ka

tik stiprs vējš pūta no austrumiem. Parasti vētrās Baltijas jūras pie-
krastē vēji pūš no dienvidrietumiem, rietumiem vai ziemeļrietumiem.
Atzīmējams, ka Liepājas rajonā minētā vētra nodarīja bojājumus sa-

karu un elektriskajām līnijām. Tas tāpēc, ka līniju balsti bija aprē-
ķināti stipriem rietumu vējiem: vairāki balsti neizturēja spiedienu no

austrumu puses.
Interesantas dabas parādības bija vērojamas novembra sākumā.

3. novembra rītā Rīgā tika novērota retā un interesantā parādība —

lodveida zibens. (Skat. rakstu 115. lpp.)
7. novembrī atkal, tāpat kā oktobra beigās, tika novēroti intensīvi

nokrišņi, šoreiz sniega veidā. Piemēram, Vidzemes Centrālajā augstienē

sniega segas biezums sasniedza 25 cm. Novembra vidū gan šis sniegs
nokusa un republikas upēs tika novērots neliels palu ūdeņu uzplū-
dums. Gaujā pie Siguldas līmenis pacēlās par 1,5 m.

Vēl atzīmējams, ka atsevišķās dienās, piemēram, 10. decembrī,

Ziemeļvidzemē tika novērota atkala, kas uz ceļiem traucēja auto-

transportu. Reizēm apledoja arī elektrisko un sakaru līniju vadi. Pie-

mēram, 3. decembri Cēsu apkārtnē apledojums sasniedza vairāk nekā

40 mm biezumu un vietām sakaru līniju vadi no lielā smaguma pār-
trūka.

Upes aizsala vēlu. Ledus parādījās decembra sākumā, bet ledus

sega — tikai decembra pēdējā dekādē. Rīgas jūras līča un Baltijas
jūras Latvijas piekrastē decembrī ledus vēl nebija, kuģošana un zveja
notika bez šķēršļiem.

E. Sproģe

SVARĪGĀKĀS FENOLOĢISKĀS PARĀDĪBAS

1970. GADA RUDENĪ

Rudens iestājās nedaudz vēlāk nekā parasti, tas bija vēss, garš un

mēreni mitrs. Jau augusta sākumā vairākos republikas rajonos aiz-

lidoja stārķi.
Septembrī pārsvarā bija vēss, lietains laiks, silta bija tikai otrā

dekāde, kad saulainās dienās maksimālā temperatūra sasniedza īstu

vasaras siltumu — 20—25°.
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Ziemāju sēja notika labos siltuma un mitruma apstākļos.
Siltummilošo kultūru veģetācija izbeidzās parastajā laikā —

21.—22. IX, kad diennakts vidējās temperatūras noslīdēja zem 10°.

Šajā laikā dzērves sāka lidot uz siltām zemēm.

Pirmās salnas gaisā tika atzīmētas 28.—29. IX. Vairumā rajonu
pēdējo reizi nodunēja pērkons, tikai jūras piekrastē pērkons bija dzir-

dams vēl oktobrī, bet rīdziniekus tas pārsteidza pat 3. XI.

Rudens savas tiesības pieteica vispirms ziemeļaustrumu rajonos,
kur kokiem lapas sāka dzeltēt jau septembra beigās. Pārējā republi-
kas teritorijā šī parādība izplatījās virzienā uz dienvidaustrumiem.

Šajā pašā laikā rudens zelts skāra arī augļu kokus.

Lapu dzeltēšanas sākums:

Gulbenē Rīgā Aizputē

Bērziem 30. IX 4. X 12. X

Ābelēm . 24. IX 10. X 14. X

Oktobris bija vēss un mēreni mitrs. Mēneša vidū aizlidoja meža

zosis. Augu valsts veģetācija izbeidzās 23.—24. X, kad vidējās dien-

nakts temperatūras noslīdēja zem s°. Šajā laikā savvaļas un augļu
kokiem masveidā krita lapas.

Stiprās vēja brāzmas 19.—20. X paātrināja lapu nobiršanu.

Lapu krišana:

Alūksnē Dobele Aizputē

Bērziem 18. X 20. X 28. X

Ābelēm 20. X 20. X 28. X

Augļu kokiem dzinumu augšana izbeidzās normālajā laikā — jūlija
otrajā dekādē. Tādējādi augļu kokiem pirmās norūdīšanās fāzes ga-
rums (laiks no dzinumu augšanas izbeigšanās līdz lapkritim) bija
normāls — 90—100 dienas, kas norāda, ka laika apstākļi agrā rudenī

radīja visus priekšnoteikumus labai augļu, koku ziemošanai. Austrumu

rajonos augļu koku norūdīšanās apstākļi veģetācijas sezonas sausuma

ietekmē bija sliktāki.

Vairumā republikas rajonu rudens aršana turpinājās līdz oktobra

beigām, bet centrālajos un rietumu rajonos tā bija iespējama pat

novembrī.

Ganību sezona izbeidzās oktobra beigās.
Novembrim bija raksturīgs mitrs laiks un nevienmērīga tempera-

tūras gaita. Mēneša pirmajās dienās temperatūra krasi pazeminājās,
2.—3. XI visur izveidojās sniega sega, tās biezums mēneša vidū sa-

sniedza 10—15 cm, Vidzemes augstienēs 20—25 cm. Atsevišķās skaid-

rās naktīs sals sasniedza —7, —12° (Viļakā —17°), bet virs sniega pat
— 15, —20°. Sasala augsne. Republikas austrumu daļā sākās ziema.

Novembra vidū iestājās silts laiks, sniegs nogāja, augsne atkusa.

Silts laiks pieturējās ne tikai novembrī, bet arī decembra lielākajā
daļā.
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Vairākos rietumu rajonos dienas stundās decembra vidū tika at-

zīmēta vāja ziemāju veģetācija.
Decembrī sniega sega vairākkārt izveidojās un nogāja.
19.—20. XII vidējā diennakts temperatūra visā teritorijā noslīdēja

zem 0°
— iestājās ziema.

Decembra trešajā dekādē sals pastiprinājās līdz —20, —25°, bet

virs sniega pat līdz —26, —28°.

A. Pastors

LODVEIDA ZIBENS VIRS RĪGAS

1970. GADA 3. NOVEMBRĪ

Zibens jeb redzamā elektriskā izlādēšanās (starp māko-

ņiem, starp mākoņa daļām, starp mākoni un zemes virsu)
var būt ļoti dažāda.

Parastais izlādēšanās veids ir līnijzibens, kad pie de-

besīm redzamas spožas svītras ar nozarojumiem.
Retāki ir cita veida zibeņi, piemēram, plaikšņu, kreļļ-

veida vai lodveida zibens.

Plaikšņu zibens vērojams uz paša lietus mākoņa vir-

smas, tas nav lineārs un rodas, atsevišķiem pilieniem mie-

rīgi izlādējoties.
Ļoti reta parādība ir kreļļveida zibens, kas pērkona ne-

gaisa laikā novērojams kā spīdošu punktu ķēdīte.

Tikpat rets ir lodveida zibens. Kā jau rāda nosaukums,
tā ir lode, kuras diametrs pie zemes virsas parasti ir daži

desmiti centimetru. Dažādās nokrāsās vizošā lode bez

trokšņa pārvietojas pa gaisu un pa spraugām, dūmeni vai

logu var iekļūt telpās, izzūdot bieži izlādējas ar stipru
troksni. Parasti parādība ilgst no dažām sekundēm līdz

pusminūtei.
Lodveida zibens Rīgā tika novērots 1970. gada 3. no-

vembra rītā.

Tai dienā pāri republikai no ziemeļiem virzījās kāda
ciklona sekundārā aukstā fronte. Ap pīkst. 8 rītā virs Rī-

gas sabiezēja tumšs lietus gubmākonis, no kura nedaudz

smidzināja lietus un krita nelieli sniega graudiņi. Gaisa

temperatūra bija tuva o°, vējš ziemeļrietumu ar ātrumu ap
3 m/s. Redzamība bija slikta, virs Daugavas klājās bieza

migla.
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Šādā situācijā pīkst. 8 un 19 minūtēs vairākās pilsētas
vietās tika novērots lodveida zibens uzliesmojums un tā

izlādēšanās ar ļoti stipru grāvienu.

Apkopojot Latvijas PSR Hidrometeoroloģiskā dienesta

pārvaldē iesūtītos aculiecinieku novērojumus, var secināt,
ka uzliesmojums redzēts vairākās pilsētas vietās. Ir ziņas
no Slokas ielas pilsētas dienviddaļā, no Oškalna stacijas

ziemeļdaļā, no Ķengaraga v. c. Tātad zibens redzēts sa-

mērā plašā rajonā.

Uzliesmojums visiem, kas to novērojuši, gan nav licies

vienāds. Daži, pārsvarā Pārdaugavas vērotāji, raksta, ka

redzējuši spilgti dzeltenu vai gaiši rozā ugunīgu bumbu,

daži pusmetru, daži apmēram vienu metru diametrā. Spožā
bumba it kā pārvietojusies no augšas uz leju, un pēc tam

izšķīdusi ar lielu troksni, kas izklausījies pēc tuva smagās
artilērijas šāviena. Tie, kas vērojuši parādību pilsētas zie-

meļdaļā, redzējuši pussfērisku dzeltenu atblāzmu vai zil-

ganu svītru un arī dzirdējuši stipru grāvienu dažas se-

kundes pēc uzliesmojuma. Ķengaragā novērota balta,

spilgta lode, kas kā raķete no Pārdaugavas pārvietojusies
Purvciema virzienā un aiz kuras palikusi balta svītra.

Pēc dažām sekundēm dzirdēti vairāki stipram pērkonam
līdzīgi grāvieni.

Visticamākās un precīzākās ziņas laikam gan saņem-

tas no Rīgas aerodroma. Kāda satiksmes lidmašīna

pīkst. 8.17 pacēlusies lidojumam uz Maskavu. Pēc lidmašī-

nas komandiera apraksta, parādības norise bijusi apmē-
ram šāda.

1 min. 45 s. pēc pacelšanās 600 metru augstumā lidma-

šīna atradusies mākonī, kura augšējā mala bijusi 900 m

līmenī. Apkalpes kabīnes priekšējos stiklos, ļoti tuvu lid-

mašīnai, komandieris ieraudzījis spožu oranžu lodi. Tās

diametrs varējis būt ap pusmetru, varbūt arī mazāk. Tūlīt

atskanējis apdullinošs sprādziens un gaisma no oranžas

pārvērtusies koši gaiši zilā. Skaņas efekts bijis ļoti stiprs.
Lidmašīna no grāviena nekādu triecienu nav sajutusi,
pēc tam nav ne svaidījusies, ne šūpojusies.

Komanda pārbaudījusi lidmašīnas darbību, motorus,

aparatūru, sakarus ar zemi, un apmēram pēc minūtes lid-

mašīna jau bijusi virs mākoņa.
Lidmašīnas pasažieri kā labajā, tā kreisajā pusē pa ilu-

minatoriem redzējuši uzliesmojam zilganu gaismu un
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dzirksteles un dzirdējuši stipro skaņas efektu. Dažiem gan

licies, ka tiem zem kājām aizslīdējusi kvēlojoša bumba.

Tomēr lidmašīnas komandieris to pieraksta pasažieru fan-

tāzijai.
Kā redzams, elektriskā lādiņa saskare ar lidmašīnu ne-

kādu katastrofu nav izraisījusi, jo lodveida zibeņu nestā

enerģija ir samērā neliela.

Lodveida zibens pilnībā vēl nav izpētīts, un pagaidām

grūti pateikt, kādos apstākļos tāda parādība notiek.

A. Pastors

LAIKS PIRMS 200 GADIEM

1874. gadā Rīgā J. Hartknoha apgādā iznāca Augusta Hupela grā-
matas «Topographische Nachrichten von Lief- und Estland» l. daļa.
Šajā grāmatā aprakstīta Livonijas un Igaunijas daba, tauta, sadzīves

apstākļi un IV nodaļā — arī laika apstākļi.
Lai spriestu par klimatu vispār, autors sīkāk aprakstījis laiku

1772. gadā, t. i., pirms 200 gadiem.
Janvārī un februārī bijis ļoti auksts laiks. Atsevišķi atkušņi sāku-

šies februāra beigās un turpinājušies martā.

Ap 20. martu laukos nokusis sniegs. No 2. līdz 5. aprīlim upēs gājis
ledus. Naktīs aprīlī piesalis, tāpēc lieli plūdi nav bijuši. Lopu dzīšana

ganībās un sēja sākusies vēlu, jo maija sākumā vēl bijis vēss laiks,

pat ar sniegu. Ari 9. jūnijā novērotas nakts salnas, kas nodarījušas
postu dārziem.

Vasarā sauss laiks mainījies ar lietainu, bet rudens bijis reti sauss

un labības novākšanas laiks labs. Sausuma dēļ akās sācis trūkt ūdens.

Reti silts bijis novembris, jo vēl 18. novembrī lopi laisti ganībās,
kokiem parādījušies jauni pumpuri un pļavās ziedējušas dažas puķes.

Pirms dažiem gadiem republikas kinoteātros izrādīja
filmu «Dzimusi brīvībai». Tās pamatā bija Dž. Adamsones

grāmata par lauveni Elsu, kas trīs gadus nodzīvojusi pie
cilvēkiem un tā pieķērusies saviem audzinātājiem, ka ne-

labprāt atgriezusies dzimtajā vidē.

1972. gadā izdevniecība «Zinātne» laidīs klajā angļu
rakstnieces Dž. Adamsones grāmatu «Dzimusi brīvībai».

Tā vienlaikus ir aizraujoši uzrakstīts romāns un zinātnisks

darbs, kuru bagātina daudz fotoattēlu.



Ja arī Jūsu novadā aug zemes tauki,
atrakstiet mums par to!
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JAUNA INFORMĀCIJA

PAR LATVIJAS DABU

A. Freimanis

PAZEMES ŪDENS — VĒRTĪGA ĶĪMISKĀ IZEJVIELA

Pēc mineralizācijas pakāpes visi dabiskie ūdeņi iedalāmi

šādās grupās:
saldūdeņi — mineralizācijas pakāpe līdz 1 g/1
mineralizēlie ūdeņi:
sāļie ūdeņi — mineralizācijas pakāpe 1 —35 g/1
sālījumi:
ļoti vāji sālījumi — mineralizācijas pakāpe 35— 70 g/1
vāji sālījumi —

„ „
70—140 g/1

stipri sālījumi —

„ „
140—270 g/1

ļoti stipri sālījumi —

„ „
270—350 g/1

superstipri sālījumi —

„ „
350—500 g/1
(un vairāk)

Pasaules okeāna ūdens mineralizācijas pakāpe ir vidēji
35 g/1, bet Baltijas jūras ūdens — 11—44 g/1.

Saldūdeņi parasti tiek lietoti dzeršanai un tehniskām

vajadzībām, sāļie ūdeņi — dziedniecībai, bet sālījumi no-

der daudzu ķīmisko elementu ieguvei. No sālījumiem var

iegūt tādus vērtīgus elementus kā broms, jods,.stroncijs,

litijs, kālijs, magnijs, bors, rubīdijs, cēzijs un citi.

Mūsu planētas hidrosfēru (virszemes un pazemes hidro-

sfēru) veido galvenokārt sāļie ūdeņi un sālījumi. Sald-

ūdeņi sastāda tikai dažus procentus no kopīgā daudzuma,
un šodien jau ne vienā vietā vien jūtams dzeramā ūdens

trūkums. Dažās valstīs saldūdens ieguve ir kļuvusi par

svarīgāko problēmu. Turpretim sāļo ūdeņu daudzums ir

neierobežots, un to vēl plašākai izmantošanai paveras da-

žādas iespējas.
Zemes garozā (pazemes hidrosfērā) ūdeņi ar atšķirīgām

mineralizācijas pakāpēm ieņem stingri noteiktu vietu. Vis-

tuvāk zemes virspusei atrodas saldūdeņi vai vāji minera-

lizētie ūdeņi, dziļāk — sāļie ūdeņi un lielos dziļumos —
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Shematiska kembrija ūdeņu mineralizācijas karte: 1 — vienādas mi-

neralizācijas izolīnijas (g/1), 2 — tektonisko lūzumu zonas. Skaitļi no-

rāda mineralizācijas pakāpi g/1

sālījumi. Vispār brīvā ūdens (gravitācijas ūdens) izpla-
tība zemes garozā izbeidzas dziļumā, kur iežu porainība
tuvojas nullei. Līdz 7 km dziļos naftas urbumos iežu po-
rainība ir vairs tikai 4—5%, un, jādomā, vēl dažus kilo-

metrus dziļāk tā var tuvoties nullei.

Latvijas teritorijā līdz 1970. gadam dziļākais urbums

izdarīts Vaiņodē — 1895 m. Hidroģeoloģiskie pētījumi
Vaiņodes urbumā un arī citos urbumos parādīja, ka līdz

650 m dziļumam atrodams saldūdens, līdz 900 m dziļu-

mam — sāļie ūdeņi un sālījumi, līdz 1895 m un dziļāk —

sālījumi.
Sālījumus satur kembrija un proterozoja iežu ūdens

horizonti, kuru dziļums pieaug virzienā no ziemeļiem uz

dienvidiem un dienvidrietumiem. Tādā pašā virzienā šajos
horizontos paaugstinās ūdens mineralizācijas pakāpe. Tā

Kolkas (54.) urbumā kembrija un proterozoja ūdens hori-

zontu mineralizācijas pakāpe ir 23—35 g/1, Staicelē —

14 g/1, bet urbumos Latvijas dienvidrietumu daļā — Ber-

nātu un Priekules apkārtnē — 120—135 g/1. Domā, ka Ru-

cavas apkārtnē, kur kembrija vecuma ieži atrodas līdz

2000 m dziļumam, ūdens kopīgā mineralizācijas pakāpe
var sasniegt 150 un vairāk g/1. Mūsu republikā visi sā-
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lljumi, kuru mineralizācijas pakāpe sasniedz 100 un vai-

rāk g/1, uzskatāmi par rūpnieciski izmantojamiem, jo satur

vairākus simtus mg/1 broma, stroncija un kālija, vairākus

tūkstošus mg/1 magnija, mazāk rubīdiju, cēziju un boru

un bez tam vēl jodu (nepārsniedzot 1 mg/1; Kuldīgas
apkārtnē 2,7 mg/1).

Padomju Savienībā un citās valstīs ģeologi lielos dziļu-
mos atraduši sālījumus ar mineralizācijas pakāpi 500 un

pat vairāk g/1, kuros broma saturs ir vairāki tūkstoši mg/1
un kuru izmantošana ķīmiskajā rūpniecībā ir ļoti izdevīga.
Pagaidām superstiprus sālījumus izsūknēt zemes virsū

no urbumiem ir ļoti grūti, jo, pazeminoties spiedienam un

temperatūrai, notiek intensīva sāls izkrišana no šķīduma
urbumā. Arī iežu filtrācijas spēja lielos dziļumos ir nie-

cīga un urbumu debiti nav lieli, kas kopumā stipri sadār-

dzina rūpnieciski izmantojamā sālījuma ieguvi.
Pēc mūsu valstī izstrādātajiem tehniskajiem un ekono-

miskajiem rādītājiem broma ieguvei pazemes ūdeņi par

rūpnieciski izmantojamiem uzskatāmi tad, ja tie satur ne

mazāk par 250 mg/1 broma, ja sālījuma horizonti atrodas

ne dziļāk par 2000 m un no viena urbuma var izsūknēt ne

mazāk par 1000 m 3sālījuma diennaktī.

Ņemot vērā sāļo ūdeņu un sālījumu lielo izplatību un

milzīgos krājumus, nākotnē šo ūdeņu nozīme ķīmiskajā
rūpniecībā, medicīnā, lauksaimniecībā un citās nozarēs

strauji pieaugs. Mūsu republika ir ļoti bagāta ar dažādiem

minerālūdeņiem, kurus šodien gan vēl ļoti nepilnvērtīgi
izmanto. Visā Latvijas teritorijā ir plašas iespējas iegūt
un izmantot minerālūdeņus dziedniecībai un aizstāt ar

pašu minerālūdeņiem no citām republikām ievestos.

Samērā plaša perspektīva ir arī sālījumu izmantošanai

ķīmiskajā rūpniecībā ļoti vērtīgu elementu ieguvei.

L. Ljarska

VESELU BRUŅU ZIVJU EKSEMPLĀRU

PIRMATRADUMI LATVIJAS DEVONA NOGULUMOS

Jau 1830. gadā Tērbatas universitātes darbinieks

E. Ulprehts Gaujas un Burtnieku ezera krastos atrada

senu dzīvnieku atliekas. Burtnieku ezera atradumus pētīja
Tērbatas universitātes rektors akadēmiķis G. Pārots. 1833.
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gadā viņš savā ziņojumā norādīja, ka tās ir vai nu senu

zīdītāju, vai abinieku, zauru, bruņurupuču, vai arī kolo-

sālu izmēru zivju atliekas.

Pēterburgas universitātes profesors S. Kutorga savus

Tērbatā iegūtos atradumus 1835. gadā publicētajā darbā

atzina par jaunatklātu bruņurupuču sugu atliekām. Ģeolo-
ģiskajā literatūrā izplatījās uzskats, ka Vidzemes un Dien-

vidigaunijas iesarkanie smilšakmeņi pieder triasa sistē-

mai, tātad ģeoloģiskajiem viduslaikiem, rāpuļu valdīšanas
laikiem.

Pateicoties Tērbatas doktora H. Asmusa, Rīgā dzimušā

akadēmiķa H. Pandera un paleontologa F. Kvensteta pū-
•iēm pēc lauskām rekonstruēt dzīvnieka atveidu, 1839. gadā
noskaidrojās, ka atradumi pieder senām zivīm.

Jelgavā dzimušais paleontologs akadēmiķis E. Eihvalds

1840. gadā aprakstīja un pirmo reizi mēģināja rekonstruēt

Gaujas baseinā izplatīto bruņu zivi, kurai deva nosaukumu

Asterolepis ornata. Tajā pašā gadā ģeologs L. Buhs

Vidzemes smilšakmeņu nogulumus ar šo zivju atliekām

pieskaitīja 1839. gadā izdalītajai devona sistēmai.

1831. gadā H. Millers Anglijā, «vecajos sarkanajos smilš-

akmeņos», bija atradis mūsējai radniecīgu veselu zivi, kuru

paleontologs L. Agasiss 1841. gadā publicēja kā Ptericht-

hys Milleri Ag. 1844. gadā L. Agasiss savā monogrāfijā
publicēja virkni Anglijā, Krimuldā, Koknesē v. c. atrastu

seno zivju sugu. Klasisku bruņu zivju (precīzāk — Pla-

codermi) klases aprakstu sniedzis H. Panders 1857. gadā.
S. Kutorgas «bruņurupuči» vēlāk izrādījās zivis, lielā-

kās no senajām zivīm. Dažu sugu garums sasniedza 6 m.

Taču no Gaujas ielejas smilšakmeņos atrodamās bruņu
zivs sugas Asterolepis ornata un visas ģints Asterolepis,

tāpat kā no daudzām citām sugām, pasaulē līdz šim ne-

bija atrasts neviens vesels eksemplārs. Rekonstrukcijas ne-

varēja būt pilnīgi drošas. Nebija priekšstata, kāda iz-

skatījusies šīs zivs aste.

Bieži vien Gaujas, Ventas un citu upju un strautu stāv-

krastos, kā arī Rīgas jūras līča Vidzemes piekrastē, kur

atsegti devona smilšakmeņi, māli vai dolomīti, var atrast

daudz bruņu zivju atlieku drumslu. Gadās arī šo zivju

zobi, zvīņas, galvas daļas un ķermeņa bruņu apvalka da-

žāda lieluma daļas.
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Jaunatrastā bruņu zivs (Latvijas PSR Dabas muzejā)

1970. gada pavasarī Lodes drenu cauruļu rūpnīcas rak-

tuves, kur iegūst devona mālus, ģeologs V. Kurss atrada

veselu bruņu zivju Asterolepis ornata Eichwald (skat. at-

tēlu) masveida sakopojumu. Bruņu vairogi ir ļoti labi sa-

glabājušies, redzamas to uzbūves sīkākās detaļas. Atra-

dumi sniedz skaidru priekšstatu par zivju ķermeņa formu.

Nozīmīgs ir fakts, ka šai bruņu zivju sugai pirmo reizi

konstatēta ar kaula zvīņām pārklāta aste. Atsevišķas šā-

das zvīņas Baltijas devona nogulumos nav retums, bet

agrāk tās uzskatīja par citas zivju grupas — bārkšspuru

(Crossopterygii) zivju zvīņām.
Interesants ir ari jautājums, kādos apstākļos saglabā-

jušās šīs zivis, ja visur citur palikušas tikai lauskas. Zivis

atrod pelēkos, ļoti treknos, tātad rāmā ūdenī, apmēram

pirms 370 miljonie/n gadu nogulsnējušos Gaujas slāņu

mālos, kas veido 0,2x0,5 km plašas un līdz 20 m biezas

lēcveida iegulas. Cik tālu izplatīts slānis, kas satur zivju

atliekas, nav precīzi noskaidrots. Šis slānis redzams rak-

tuvju ziemeļu sienā un izsekojams apmēram 20 m platumā.
Vairums zivju eksemplāru atrasti dažu centimetru biezā

starpslānī. Eksemplāru izvietojums haotisks, bez ķermeņa

gareniskās ass noteikta orientējuma, tātad straume nav

tos pārnesuši. Ķermeņi guļ dabiskā stāvoklī, daži arī uz

muguras, cieši cits pie cita. 10 m 2plašā attīrītā laukuma
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atrakti 20 eksemplāri, kuru izmēri ir apmēram vienādi —.
60x25 cm, un tie visi ir vienas zivju sugas Asterolepis
ornata pieauguši indivīdi. Bez tam atrakti vēl tikai atse-

višķi bārkšspuru zivju zobi un zvīņas. Nogulumos ir arī

daudz lieliski saglabājušos seno sporaugu atlieku. Citās

vietās šādu zivju lauskas visbiežāk atrod slīpkārtainos,
rupjgraudainos, mēreni straujā ūdenī pārskalotos smilšu

iežos. Tur zivju atliekas pārnesis un sadrupinājis tekošs

ūdens.

Asterolepis ornata uzturējās visvairāk ūdensbaseina di-

bena tuvumā. Nedaudz grundulim līdzīgā ķermeņa forma

ir piemērota pat rāpošanai pa smiltīm. Šīs zivis varēja ar

sānu spurām ieķerties, «noenkuroties» smiltīs un nebaidī-

ties no stiprākām straumēm. Kustināma bija tikai galva
kopā ar augšžokli, abas sānu spuras un aste. Pārējā ķer-
meņa virsma, apakšžokli ieskaitot, bija klāta ar

nekustīgi savienotām ārējā skeleta bruņu plātnēm. Šī

suga nebija plēsīga, un zobu tai nebija. Tā barojās ar sī-

kajiem bentosa organismiem. Bruņu čaula pasargāja zivi

no citām, plēsīgām zivīm.

B. Aleksāne

PĀRAKMEŅOTA JŪRAS EŽA

PIRMAIS ATRADUMS LATVIJĀ

Adatādaiņi var dzīvot tikai okeānos un tādās jūrās, kuru ūdenī

sāļu koncentrācija ir gandrīz tāda pati kā okeānos. Tāpēc Latvijas
iekšējos ūdeņos un Baltijas jūrā, kurā sāļu koncentrācija ir mazāka

nekā okeānos, adatādaiņi nav sastopami. Ar kātu pie jūras grunts
piestiprinājušos adatādaiņu apakštipā ietilpst jūras liliju klase. Jūras

liliju pārakmeņotās atliekas ir atrastas devona nogulumos Daugavas

krastos, Aknīstē un citur. Tās šeit dzīvojušas jūrā devona periodā.
Bet no brīvi dzīvojošo adatādaiņu apakštipā, kurā ietilpst jūras ežu

klase, līdz šim Latvijā nekādas atliekas nebija atrastas.

Pie Saldus rajona Zaņas ciema «Bunkām», Zaņā netālu no ietekas

Ventā, 1967. gadā pirmo reizi tika atrasts jūras eža pārakmeņojums.*
Šajā vietā1 upes krastā ir zilganpelēki juras periodā nogulsnējušies
māli, kuros atrasti arī jūras liliju piecstūraino kātiņu pārakmeņojumi.

* Atradēja ir autore. (Redakcijas piezīme.)
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Jūras ezis

Jūras eža pārakmeņojums ir 19 mm garš, 20 mm plats un 10 mm

augsts. Tā virspusē ir neliels bojājums. Pārakmeņojums ir bijis ne-

daudz augstāks. Eža bruņu čaula ir nodrupusi un saglabājusies tikai

nedaudzās vietās. Bojājuma vietā labi redzams, ka iekšpuse aizpildī-
jusies ar zilganpelēkiem māliem. Tie veido pārakmeņojuma kodolu,
kas saglabājis dzīvnieka bruņu čaulas formu.

Līdzīgi citiem šis jūras ezis ir piecstarains un ieapaļš. Tomēr tas ir

nevis regulāri radiāli piecstūraini simetrisks, bet gan iegareni ovāls

un bilaterāli (divpusīgi) simetrisks. Tāpēc tas pieder nevis regulāro,
bet gan neregulāro jūras ežu apakšklasei.

Jūras eža ķermeni no virspuses sedz bruņu čaula. Čaulas abakti-

nālā puse ir vērsta uz augšu. Tās vidū ir piecstūrains apikālais lauks

jeb virsējais vairodziņš, kas sastāv no vairākām acu, ģenitālajām un

citām plāksnītēm. Atrastajā pārakmeņojumā bojājuma dēj virsējais
vairodziņš nav saglabājies. No virsējā vairodziņa radiālā virzienā

stiepjas pieci ambulakri. Tie redzami kā bruņu čaulas joslas, kas iet

pāri visai čaulai meridionālā virzienā un turpinās pretējā — aktinā-

lajā pusē. Tās vidējā dajā atrodas peristoms barības uzņemšanai.
Ambulakri ir veidoti no sīkākām čaulas bruņu plātnītēm, kas izvieto-

tas divās līdztekus rindās. Sīm ambulakrālajām plātnītēm ir ambu-

lakrālas poras, pa kurām izvirzās ambulakrālas kājiņas. Ar tām jūras
eži pieķeras (piesūcas) pie dažādiem priekšmetiem un pievelkas, un

tādā kārtā pamazām kustas uz priekšu (2—15 cm minūtē). Neregu-
lārie jūras eži ar šīm kājiņām izvelk no dūņainās grunts barību.

Daudziem neregulārajiem jūras ežiem virsējā vairodziņa tuvumā

ambulakri ir lapveidīgi paplašināti. To sauc par ambulakru petaloido
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daļu, un šajā da]ā ambulakrālās kājiņas kalpo elpošanai. Kurzemē

atrastajam jūras ezim ir vājāk izteiktas — subpetaloidas ambulakru

daļas.

Starp ambulakriem atrodas pieci interambulakri, kas veidoti no

čaulas interambulakrālajām plātnītēm. Vairumam jūras ežu tās ir

lielākas par ambulakrālajām plātnītēm. Uz jūras ežu interambulakrā-

lajām plātnītēm ir apaļi padziļinājumi — areolas. Katrā areolā atro-

das nedaudz paaugstināts, konveidīgs tuberkuls; tā galā ir galviņa, pie
kuras piestiprināta kustināma adata. Dažādām sugām adatas var būt

ļoti dažāda lieluma. Adatas kalpo jūras ežu aizsardzībai, kā ari ķer-
meņa virsmas notīrlšanai un barības turēšanai un virzīšanai uz pe-

ristomu.

Neregulārajiem jūras ežiem adatas mēdz būt sīkākas un izvietotas

biežāk un vienmērīgāk.
Līdzās adatām uz atsevišķiem jūras ežu tuberkuliem atrodas arī

pedicellariji. Tie ir vēža knaiblēm nedaudz līdzīgi sīki grābjoši orgāni,
pārveidotas adatas. Ar tiem jūras eži aizsargājas, attīra ķermeņa

virsmu, saķer barību un padod tālāk citiem pedicellarijiem un visbei-

dzot ar ambulakrālo kājiņu palīdzību — uz peristomu.
Aplūkojot atrastā pārakmeņojuma čaulas saglabājušos daļu, ar lupu

var saskatīt apaļas areolas, ap 0,2 mm diametrā un vidēji 0,2 mm at-

tālumā citu no citas. Šajās vietās jūras ezim bijušas piestiprinātas
sīkas adatas.

Vienā no interambulakriem, kuru pieņemts apzīmēt par piekto, ir

vadziņa ar periproktu barības atlieku izvadīšanai.

Citu sugu jūras ežiem, protams, ir nedaudz citāda uzbūve nekā šeit

aprakstītajam.
Atrastā jūras eža vieta dzīvnieku valstī ir šāda:

tips Echinodertnata — adatādaiņi
apakštips Eleutherozoa — brīvi dzīvojošie adatādaiņi
klase Echinoidea — jūras eži

apakšklase Irregularia — neregulārie jūras eži

kārta Cassiduloida — kasiduloidi

dzimta Nucleolitidae — kodolveidīgie eži

ģints Echinobrissus Brevnius, 1732

apakšģints Nucleolites Lamarck, 1801

suga Echinobrissus (Nucleolites) cf. scutatus

Lamarck, 1816*

Suga noteikta ar zināmu tuvinājumu (cf.=conformis), jo bojājums
pārakmeņojuma virsmā nedod iespēju noteikt sugu pilnīgi droši. No-

teikusi Ļeņingradas Valsts,universitātes paleontoloģiskā muzeja zināt-

niskā līdzstrādniece J. Porecka. Minētās sugas jūras ežu pārakmeņo-

jumi ir izplatīti augšējās juras nogulumos Anglijā, Francijā un Šveicē.

Ļoti līdzīgu, tai pašai ģintij piederošu jūras ežu pārakmeņojumi at-

rasti arī juras perioda nogulumos Lietuvas PSR rietumu daļā, Ventas

krastā pie Papilēs pilsētas. Tos ģeoloģiskās kartes uzņemšanas darbos

* Vairāki autori atmet gan šeit noradīto apakštipu, gan apakšklasi, gan

apakšģinti, bet visu ģinti apzīmē kā Nucleolites Lamarck.
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1908. gadā atradis paleontologs V. Rjabiņins un ģeologs, toreizējais
Pēterburgas Kalnu institūta students J. Gailītis. Atradumi ir noteikti
kā Echinobrissus (Echinobrissus) clunicularis (Llhwyd, 1G99) d'Or-

bigny, 1854. Tagad tas glabājas Cernišova Centrālajā zinātniskās pēt-
niecības ģeoloģiskās izpētes muzejā Ļeņingradā, V. Rjabiņina kolek-

cijā.

Vissenākie jūras eži konstatēti ordovika perioda nogulumos Igau-
nijā. No turienes to pārakmeņojumi ledus laikmetā ar ledājiem varēja
nonākt arī pie mums. Jūras ežu ziedu laiki, kad līdzās regulārajiem
parādījās arī neregulārie jūras eži, sākās juras periodā un turpinājās
krita periodā. Turpretim nākamajā, terciāra periodā jūras eži iet ma-

zumā. Tā, piemēram, no kārtas Cassiduloida un tai skaitā no dzimtas

Nucleolitidae līdz mūsu dienām paliek tikai retas sugas, bet lielākā

daja izmirst, ieskaitot ģinti Echinobrissus ar visām tās sugām.

Jūras eži ir visai izplatīti okeānos un atklātās jūrās, īpaši tropos,
siltā, mierīgā, maz kustīgā ūdenī. Būdami bentosa organismi, tie dzīvo

uz okeānu un jūru grunts gan piekrastes seklumā, gan vairākus kilo-

metrus dziji. Tie dzīvo uz dažādas, arī klinšainas grunts, kā arī ko-

raļļu rifos. Ar savām ambulakrālajām kājiņām tie var rāpties pat pa
vertikālām klinšu sienām, kā arī stingri piesūkties pie klintīm vai oļiem
un noturēties paisuma un bēguma viļņu laikā. Nereti nolien zem akme-

ņiem vai klinšu dobumos vai arī paši izgrauž dobumus. Daži regu-
lārie jūras eži ar savu lielo adatu palīdzību nostaigā pa līdzenu vietu

150—200 cm minūtē. Jūras eži pārtiek no dažādiem jūras bentosa

dzīvniekiem un ūdens augiem, kā arī dažādām organiskajām atliekām

un sīkiem organismiem, kurus atrod bentosā un jūras dūņās. Vairums

regulāro jūras ežu ir apgādāti ar tā saucamo Aristoteļa lukturi —

spēcīgu žokļu aparātu ar zobiem barības apstrādāšanai. Tas atrodas

čaulas iekšienē tieši virs peristoma, bet zobu gali iznāk ārpusē.

Neregulārie, divpusīgi simetriskie jūras eži, pie kuriem pieder Kur-
zemē atrastais, vairāk dzīvo uz irdenām gruntīm — smiltīm un dū-

ņām — un lēni rāpo un rokas pa tām. Šiem jūras ežiem nav žokļu

aparāta. Ar ambulakrālajām kājiņām tie no grunts virsmas un dūņām
savāc diatomejas, foraminiferas, infuzorijas, tārpu, zarndobumaiņu un

molusku atliekas vai tamlīdzīgu barību. Daudzi no šiem jūras ežiem

ar savām sānu adatām var 10—15 minūtēs vertikāli ierakties smiltīs

un dūņās pat līdz 5—20 cm dziļumam.

Novērojumi PSRS krīta nogulumos rāda, ka minētās kārtas

jūras eži vairāk dzīvojuši seklākā jūras piekrastes daļā, kur jūra sa-

skalo dažādu dzīvnieku kaļķa čaulu drumslas un smiltis. Juras perioda
zilganpelēkie māli Kurzemē atrastā jūras eža atraduma vietā un arī

čaulas iekšienē liecina, ka šis ezis dzīvojis uz mālainām dūņām, kas

var nogulsnēties tikai samērā mierīgā ūdenī. Turpat līdzās juras pe-
rioda jūrā nogulsnētajos mālos, smiltīs un kaļķakmeņos lielā vairumā

atrodamās amonītu, belemnītu, gliemeņu, gliemežu, pleckāju, jūras
liliju un citu tipisku jūras dzīvnieku un pat pliozaura atliekas liecina

par atklātu okeāniska sāļuma jūru ar bagātu faunas sabiedrību, kurā

dzīvojis aplūkojamais jūras ezis. Turpat konstatētās austeres ar bie-

ziem vākiem spēj izturēt stipru ūdens viļņošanos.
Kad pētījumi būs pabeigti, atrastais jūras eža pārakmeņojums tiks

saglabāts Latvijas PSR Dabas muzejā.



128

0. Āboltiņš, I. Danilāns, V. Stelle

RUNDĀNU «VELNA DOBES»

1962. gada pavasarī Rundānu ciemata ceļu meistars P. Berjoza

ziņoja, ka netālu no Rundāniem atklājis neparastu dabas veidojumu —

piecus savdabīgus paugurus ar krāterveida iedobēm, kas varētu būt

radušies, krītot atlūžņiem pēc meteorīta sprādziena atmosfērā nelielā

augstumā virs zemes.

Minēto objektu pārbaude apstiprināja, ka Rundānu apkārtnē ap
s—lo5—10 km

2

platībā ir sastopami vairāki mūsu republikā maz pazīsta-
mas formas dobi pauguri, kuru virsotnē ir īpatnējas 2 —B m dziļas,
parasti pārpurvotas ieplakas stāvām nogāzēm. Lielāko no tām vietējie
iedzīvotāji kopš seniem laikiem sauc par Velna dobi (Vaina dūbi).

Vislielākais šāds veidojums atrodas 3 km uz ziemeļiem no Rundā-

niem, mežā 300 m uz rietumiem no Dagdas—Zilupes ceļa. Paugurs
izskatās pēc slīpi nošķelta, pamatnē eliptiska (150 m gara un apm.

90 m plata) konusa, kura relatīvais augstums sasniedz B—ls8—15 m. Tā no-

gāzes labi izteiktas, slīpums mainās 12—25° robežās. Kāpjot augšā
pa nogāzi, skatienam paveras iegarena noslēgta ieplaka. Paugura

augšējā daļa tādējādi veido it kā eliptisku valni ap ieplaku, kuras

Rundānu dobo pauguru izvietojuma shēma
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Lielā Velna dobe

dibenā ir neliels daļēji ar krūmiem aizaudzis sūnu purvs (kūdras bie-

zums tajā nepārsniedz 2—2,5 m). Vaļņa augstums dienvidu un dien-

vidaustrumu pusē sasniedz 7—B m, bet ziemeļu daļā ievērojami paze-
minās (līdz 3—4 m). leplakas nogāzes (paugura «iekšējās» nogāzes)
ir stāvas, vietām sasniedz 25—30° slīpumu. Paugurs sastāv galveno-
kārt no fluvioglaciāliem (ledāja kušanas ūdeņu straumju) smilšainiem

grants un oļu nogulumiem, vietām ar morēnas rakstura smilšmālu

un mālsmilts ieslēgumiem. Minētā ieplaka pazīstama ar nosaukumu
«Lielā velna dobe».

Mazāku izmēru, līdzīgas formas un uzbūves dobs paugurs atrodas

dienvidaustrumos no Lielās velna dobes, pašā Dagdas—Zilupes ceļa
austrumu malā.

Vēl viens, nedaudz mazāks veidojums vērojams pie šī paša ceļa,
2 km uz ziemeļiem no abiem iepriekš minētajiem. Arī šim pauguram
virsotnes daļā redzama ļoti labi izteikta eliptiska iedobe («krāteris»).
leplakas dibenu aizpilda koku lapu un zaru kūdra — mūsu apstākļos
reti sastopams kūdras tips. Divi pārējie objekti, kas atrodas nepilnus
500 m no iepriekš minētā (skat. shēmu), ir ievērojami mazāki. Nelielie

dobie pauguriņi tikai par 2—4 m paceļas virs plašākas starppauguru
ieplakas līmeņa. To «krāteri» ir sekli (1 —2,5 m dziļi), ne vairāk kā

15 m gari un s—lo5—10 m plati. Kūdras biezums tajos nepārsniedz
1—1,5 m.
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Pieci minētie dobie pauguri tiesām lielā mērā atgādina it kā ieslīpi
pret zemes virsmu orientēta sprādziena vai spēcīga trieciena rezultātā

radušās piltuves ar iežu izmetuma valni to malās. Lielajā velna dobē

izdarītie magnetometriskie mērījumi liecināja, ka pauguru un to iedo-

bes veidojošiem iežiem nav palielināts magnētisms, kas varētu norādīt

uz dzelzs meteorīta atlūžņu klātbūtni. Minētais, protams, neizslēdz

doba paugura rašanās varbūtību pēc akmens meteorīta nokrišanas, jo
tāda meteorīta atlūžņus, kā zināms, magnetometriskos mērījumos kon-

statēt nevar. Taču iedobju izcelšanos var izskaidrot arī ar ledāju vei-

dotā reljefa raksturu un īpatnībām Rundānu apkārtnē. Tai raksturīga
dažāda izmēra un formas pauguru un starppauguru ieplaku mija.
Pārsvarā sastopami ledāja kušanas ūdeņu nogulumu veidojumi, īpaši
fluvioglaciālo ķēmu pauguru formas. Visdažādākā izmēra pauguru,
kā arī plašu pauguru masīvu daļās bieži sastopamas dažādu izmēru

noslēgtas ieplakas gan ar stāvām, gan lēzenām nogāzēm. Galvenā šo

ieplaku atšķirība no dobo pauguru icdobēm ir tā, ka šīs ieplakas pēc
saviem izmēriem ir daudzkārt mazākas par tām reljefu formām, kurās

tās izveidojušās. «Velna dobes» turpretim aizņem visai ievērojamu
daļu no paugura, kurā tās atrodas. Tādējādi rodas jautājums, vai do-

bie pauguri īstenībā nav radušies līdzīgi visām pārējām apkārtnes rel-

jefa formām. Kā zināms, dažos Karēlijas un Kolas pussalas ledāja
reljefa pētījumos ir aprakstītas savdabīgas pauguru formas — «gre-
dzenveida morēnas», kas veidojušās aprimuša ledāja kušanas un

vēlāko termokarsta procesu darbības rezultātā. Morfoloģiski «gre-
dzenveida morēnas» samērā līdzīgas Rundānu apkārtnes dobajiem
pauguriem. Aprimušam ledājam kūstot, kušanas ūdeņu transportētais
smilšu, grants un oļu materiāls parasti tika noguldīts ledāja masīva

plaisās un caurkusumos. Tagadējo pauguru sienas nogulumu uzkrā-

šanās laikā veidoja ledus. Nereti atsevišķi ledus gabali vai blāķi at-

lūza un iegāzās plaisās. Tālākā nogulumu uzkrāšanās gaitā tos pār-
sedza jaunākas iežu slāņkopas, līdz ar to aprokot ledus atlūzumus.

Ledus laikmeta beigu posmā apkārtējie lielākie ledus masīvi pa-
mazām izkusa un plaisas vai caurkusumus aizpildošais materiāls pa-

rādījās kā pozitīva reljefa forma — paugurs. Turpretim paugurā

ieslēgtais (apbērtais) ledus atlūznis vēl zināmu laiku saglabājās, jo
sedzošo iežu slāņkopas to pasargāja no straujas izkušanas. Apbērta-
jam ledus blāķim izkūstot, pārsedzošo iežu slāņkopas pamazām iegruva
un paugura virsotnē radās dobums — «krāteris». Minēto procesu sauc

par termokarstu, bet radušās ieplakas — par termokarsta ieplakām.
Tā var būt izveidojušās arī «Velna dobes» pauguros pie Rundāniem.

Kā liecina iedobēs noņemto kūdras paraugu sporu-putekšņu analīžu

rezultāti, organogēno nogulumu uzkrāšanās tajās sākusies atlantis-

kajā laikā, apmēram pirms 5000—6000 gadiem.
Lai gan patlaban iegūtie materiāli nesniedz pilnīgi drošu atbildi

par šo iedobju veidošanos, šķiet, ka visiespējamākā ir aprakstīto
«Velna dobju» termokarsta ģenēze. Protams, nav izslēgta arī citāda to

izveidošanās iespēja.

Jācer, ka ar laiku radīsies iespējas sīkākiem speciāliem šo veido-

jumu pētījumiem.

Kā ļoti savdabīgs un rets reljefa formu tips P. Berjozas atklātie

dobie pauguri būtu saudzējami, ieskaitot tos aizsargājamos ģeoloģiski
ģeomorfoloģiskoš dabas pieminekļos.
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SAUDZĒSIM DABU!

A. Pope

PAR ZILO BAGĀTĪBU SAGLABĀŠANU

Ar 1971. gada 1. septembri spēkā stājušies PSR Savie-

nības un savienoto republiku ūdeņu likumdošanas pamati.
Jaunais likums ir mūsu valsts vēsturē pirmais vienotais

ūdeņu attiecību regulēšanas akts ar Vissavienības nozīmi,
kura mērķis ir ūdens resursu racionāla izmantošana, aiz-

sardzība pret piesārņošanu un izsīkšanu un ūdeņu kaitī-

gās darbības novēršana. Līdz ar to apkopoti vairāk nekā

pusgadsimtu ilgās padomju ūdeņu likumdošanas attīstī-

bas rezultāti un pieredze un radīta vienota bāze savienoto

republiku attiecīgās likumdošanas tālākai pilnveidošanai
un detalizācijai.

Ūdeņu likumdošana Padomju Savienībā, tāpat kā zemes

likumdošana, sākās ar ļeņinisko Dekrētu par zemi, kura re-

zultātā zeme un ūdeņi pārgāja valsts īpašumā. Kopš šī

vēsturiskā brīža pieņemti daudzi normatīvi akti par ūdeņu
izmantošanas un aizsardzības uzlabošanu. Taču lielākā

daļa šo dokumentu attiecas tikai uz noteiktām tautas saim-

niecības nozarēm, tie nav apkopoti, laika gaitā ir daļēji
novecojuši un kļuvuši savstarpēji pretrunīgi.

Pieņemtie Ūdeņu likumdošanas pamati regulē ūdeņu

attiecības, t. i., visu to sarežģīto attiecību kaleidoskopu,
kādās nonāk valsts un sabiedriskās organizācijas, iestādes

un pilsoņi, lietojot vienu no vitāli svarīgākajām dabas ba-

gātībām — ūdens resursus.

Likumā organiski iekļauta visu to agrāko likumdošanas

aktu būtība, kuru lietderību apstiprinājusi prakse. Tai pašā
laikā Pamati papildināti ar vairākiem principiāli jauniem
noteikumiem. Starp citu, ievērojami vairāk ir pārkāpumu,

par kuriem vainīgie saucami pie administratīvas vai krimi-

nālas atbildības. Tādi nodarījumi ir, piemēram, patvarīga
ūdens objektu aizņemšana, ūdens ņemšana, neievērojot
ūdeņu lietošanas plānus, ūdenssaimniecības būvju un

ietaišu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana v. c. Ļoti

svarīgs moments ir Pamatos paredzētā atbildība par ūdens
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nesaimniecisku izmantošanu, kas rada iespēju sākt prin-

cipiālu cīņu pret šodien vēl ievērojamajiem ūdens zudu-

miem rūpniecībā, lauksaimniecībā un komunālajā saim-

niecībā.

Ļoti Stingri reglamentēta notekūdeņu novadīšana. At-

bilstoši Ūdeņu likumdošanas pamatiem katram ūdeņu lie-

totājam jāveic pasākumi, lai pilnīgi pārtrauktu neattīrītu

vai nepietiekami attīrītu notekūdeņu novadīšanu upēs, eze-

ros un ūdenskrātuvēs. Ūdens objektu izmantošana jebkura
veida (arī mājturības) atkritumu izgāšanai kategoriski

aizliegta.
Ūdeņu likumdošanas ievērošanu mūsu republikā Mi-

nistru Padomes uzdevumā nodrošina un kontrolē Latvijas
PSR Meliorācijas un ūdenssaimniecības ministrija un tai

padotās zonālās valsts ūdens inspekcijas. Jāpiebilst, ka

Pamati un tiem atbilstoši arī Ūdeņu kodekss ievērojami

paplašina vietējo padomju varas orgānu tiesības un pie-
nākumus ūdeņu attiecību regulēšanā.

Taču administratīvo un padomju iestāžu sekmīga dar-

bība lielā mērā ir atkarīga no visplašāko iedzīvotāju masu

aktīvas līdzdalības. Lai to nodrošinātu un veicinātu, bū-

tisku lomu ūdeņu racionālas izmantošanas un aizsardzības

nodrošināšanā Ūdeņu likumdošanas pamati atsevišķā

pantā paredz sabiedriskajām organizācijām un pilsoņiem.
Ja sabiedriskās organizācijas šos uzdevumus veic atbil-

stoši saviem nolikumiem, tad atsevišķa cilvēka nostāju
pilnīgi nosaka viņa pilsoņa pienākuma apziņa. Neviens

nedrīkst atstāt bez ievērības un attiecīgas rīcības faktus,
kas liecina par nolaidību vai noziedzīgu attieksmi pret
dabas bagātību, kuras izsīkšana vai sabojāšana apdraud
mūsu eksistenci. Ūdeņu kodeksam jākļūst par katra aktīva

dabas drauga rokasgrāmatu, rūpēm par tā ievērošanu—■
par viņa ikdienas pienākumu!

PAR NOVĒROTAJIEM PĀRKĀPUMIEM VAR ZIŅOT:

1. Rīgas zonālajai ūdens resursu izmantošanas un aizsardzības

valsts inspekcijai Rīgā, Dzirnavu ielā 64, tālr. 211294, 221811, 211458.

Inspekcijas zonā ietilpst Rīgas, Jūrmalas un Jelgavas pilsētas,
Limbažu, Valmieras, Valkas, Cēsu, Rīgas, Jelgavas un Ogres rajoni

ar attiecīgajām rajonu pakļautības pilsētām.
2. Liepājas zonālajai ūdens resursu izmantošanas un aizsardzības

valsts inspekcijai Liepājā, Ļeņina ielā 24, tālr. 24826.
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Inspekcijas zonā ietilpst Liepājas un Ventspils pilsētas, Ventspils,
Talsu, Kuldīgas, Tukuma, Liepājas, Saldus un Dobeles rajoni ar attie-

cīgajām rajonu pakļautības pilsētām.
3. Daugavpils zonālajai ūdens resursu izmantošanas un aizsardzības

valsts inspekcijai Daugavpilī, K. Marksa ielā27, tālr. 23606.

Inspekcijas zonā ietilpst Daugavpils un Rēzeknes pilsētas, Alūksnes,
Gulbenes, Balvu, Madonas, Rēzeknes, Ludzas, Stučkas, Jēkabpils,
Preiļu, Daugavpils un Krāslavas rajoni ar attiecīgajām rajonu pakļau-
tības pilsētām.

A. Rudzroga

ŪDENS PIESĀRŅOŠANAS PROBLĒMA

Vērojot jūras plašumus, upju straumes un ezerus, mūsos

rodas pārliecība, ka dabisko ūdeņu bagātības ir neizsme-

ļamas. Aprēķinot kopīgo ūdens daudzumu uz mūsu pla-
nētas, dabūjam iespaidīgu skaitli — pusotra miljarda ku-

bikkilometru. Un tomēr ne vienā pasaules zemē vien at-

skan satrauktas balsis par cilvēcei draudošo ūdens badu.

Jāatceras, ka ap 98% no minētajiem ūdens krājumiem
sastāda sāļie jūru un okeānu ūdeņi, kas rūpniecībā un

saimnieciskajā darbībā tikpat kā nav izmantojami.
Saldūdens uz Zemes ir tikai ap 30,5 miljoni km 3

,
pie

tam gandrīz visi saldūdens krāiumi, apmēram 97%, kon-

centrēti kalnu ledājos un polārajos apledojumos. Tikai ap-

mēram 3% visa saldūdens atrodas upēs un ezeros, kas

kopā sastāda 826 tūkst. km 3. šie krājumi sadalīti loti ne-

vienmērīgi. Daudzas augsti attīstītas valstis cieš no ūdens

trūkuma. Latvijas PSR šajā ziņā atrodas samērā labvēlīgā
stāvoklī. Mūsu republikā ir ap 3000 ezeru, kuru platība
lielāka par 1 ha. Katru gadu mūsu republikas upes ienes

jūrā ap 34 km3 ūdens.

Izmantojamā ūdens krājumi arvien samazinās. Galve-

nais cēlonis tam ir dabisko ūdenskrātuvju pieaugošā pie-
sārņošana.

Viens no galvenajiem ūdeņu pieaugošās piesārņošanas

cēloņiem ir iedzīvotāju skaita straujā augšana un tās se-

kas — lielu pilsētu attīstība. Pilsētas ielaiž tuvējās upēs
un ezeros milzīgas nepietiekami attīrītu notekūdeņu ma-

sas. Otrs galvenais piesārņošanas cēlonis ir rūpniecības
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attīstība, kas prasa milzīgus ūdens daudzumus. Tā, pie-
mēram, vienas tonnas mākslīgās šķiedras izgatavošanai

nepieciešams vairāk nekā 2 tūkstoši tonnu saldūdens,

vienas tonnas avīžu papīra izgatavošanai — 900 tonnas

ūdens, utt. Pēc izmantošanas šie ūdeņi atgriežas dabiska-

jās ūdenstvertnēs kā notekūdeņi, bieži vien nepietiekami
attīrīti.

Ja vēl nesenā pagātnē ūdeņus piesārņoja t. s. saimnie-

cības notekūdeņi, tad tagad galvenā loma pieder rūpnie-
cības notekūdeņiem. Pēc to ķīmiskā sastāva var izšķirt
vairākas piesārņotāju kategorijas. Sevišķi strauji pēdējos
gados notiek piesārņošana ar ogļūdeņražiem, īpaši ar naf-

tas produktiem. Tie parasti veido uz ūdens virsmas plānu
plēvīti, kas traucē iekļūt ūdenī gaisa skābeklim. Vēl bīs-

tamāki ir sintētiskie mazgāšanas līdzekļi, t. s. detergenti,
kurus pēdējā laikā lieto ļoti plaši. Šīs vielas pazemina
ūdens spēju piesātināties ar skābekli, ka arī paralizē to

baktēriju darbību, kas sadala ūdenī atrodamās organiskās
vielas. Tāpat šīs vielas ir kaitīgas zivīm un to mazuļiem,
kā arī ūdens augiem. Vairākas rūpniecības notekūdeņos
esošās vielas darbojas kā īstas indes. Pie tādām pieder fe-

nols, dažādi sveķi, vara, cinka, niķeļa un citu metālu sāļi.
Ūdenī ievadītās organiskās vielas baktēriju, aļģu un

citu ūdens organismu darbības rezultātā sadalās. Ja ieva-

dīto vielu koncentrācija nav liela, notiek režīma dabiska

atjaunošanās. Šajos procesos tiek patērēts daudz skābekļa.
Ja piesārņojošo organisko vielu koncentrācija ir liela, to

sairšanas sekas ir skābekļa pilnīga izzušana ūdenī. let

bojā zivis un citi ūdens organismi. Pie tam šādos apstāk-
ļos organiskās vielas sāk sadalīties anacrobo baktēriju
ietekmē, kuras spēj darboties bezskābekļa vidē. Rodas da-

žādas kaitīgas vielas, kas satur metānu, amīnus, kā arī

sēru un fosforu saturošus produktus, kuri savukārt rada

nepatīkamu smaku un saindē ūdenskrātuvi ar šiem sada-

līšanās produktiem.
No ūdeņu piesārņošanas galvenokārt cieš pats cilvēks

un viņa darbība. Tiek apgrūtināta lielu apdzīvotu vietu

apgāde ar dzeramo ūdeni. levērojamus zaudējumus ūdens

piesārņošana sagādā arī rūpniecībai, jo tādu ūdeni nav

iespējams izmantot daudzās nozarēs, piemēram, ķīmis-
kajā, papīra, pārtikas v. c. rūpniecībā. Tādējādi tie rūp-
niecības uzņēmumi, kas vieglprātīgi ieplūdina upēs un eze-
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ros neattīrītus notekūdeņus, galu galā paši kļūst par
savas rīcības upuriem.

Ūdeņu piesārņošana šodien ir viena no svarīgākajām
cilvēces problēmām. Katrs veselīgi domājošs cilvēks sa-

prot, ka upes pastāv nevis tāpēc, lai iznēsātu pa pasauli
civilizācijas atkritumus. Nepieciešams izbeigt neattīrītu

notekūdeņu ielaišanu dabiskajās ūdenskrātuvēs. Ir izstrā-
dātas pietiekami labas attīrīšanas sistēmas. Visu saimnie-
cības un rūpniecības notekūdeņu attīrīšana ir vienīgā
iespēja, kā saglabāt tīras mūsu upes, ezerus un jūru.

Ž.Sūna

ZAĻĀS ZONAS

Zaļo zonu mežu uzdevums ir attīrīt piesārņoto pilsētas

gaisu, kalpot darbaļaužu atpūtai, pasargāt pilsētas, rūp-
niecības centrus, dzelzceļus un autoceļus no vēja kaitīgās
darbības. Latvijas PSR zaļās zonas izdalītas ap pilsētām
un pilsētciematiem 1946. gadā un paplašinātas 1964. un

1969. gadā. Saskaņā ar noteikumiem par I grupas mežu

apsaimniekošanu zaļās zonas mežos ir noliegtas kailcirtes

(galvenā izmantošana), bet atļautas sanitārās, meža kop-
šanas cirtes un, sākot ar 1953. gadu, t. s. atjaunošanas

cirtes, t. i., tādu mežaudžu izciršana, kas kaut kāda

iemesla (pārāk liela vecuma, kaitēkļu, slimības, uguns)
dēļ zaudējušas savu sanitāri higiēnisko un estētisko no-

zīmi. Zaļo zonu mežus atbilstoši to uzdevumam sauc arī

par atpūtas mežiem. Bez valsts mežiem zaļo zonu mežus

veido arī pilsētu (Rīgas, Jūrmalas v. c), kolhozu, sovhozu

un valsts rezerves zemes fonda meži, kas atrodas attiecī-

gās pilsētas zaļās zonas teritorijā.
Vislielākā zaļās zonas mežu platība atbilstoši iedzīvo-

tāju daudzumam ir republikas galvaspilsētai Rīgai —

apm. 139 tūkst, ha (t. sk. apm. 15 tūkst, ha purvu). Sa-

skaņā ar pastāvošajiem normatīviem republikas pakļau-
tības pilsētām Daugavpilij, Liepājai un Ventspilij zaļo
zonu mežu platība nesasniedz normu, turpretim Jelgavai
un Rēzeknei pārsniedz. No 49 rajonu pakļautības pilsētām

zaļās zonas ir ap 46 (nav ap Ainažiem, Durbi un Pilteni).
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Piejūras dabas parks

No 35 pilsētciematiem zaļās zonas ir ap 19. Jāatzīmē, ka
līdz pēdējam laikam zaļās zonas nebija izdalītas ap jauno

pilsētu un rajona centru Stučku, veco rajona centru Prei-

ļiem, Viesīti un Api un ap Vaiņodes pilsētciematu. Šo pil-
sētu zaļo zonu projektus izstrādāja Latvijas zinātniskās

pētniecības Mežsaimniecības problēmu institūts, un tagad
ar valdības lēmumu ap šīm pilsētām zaļās zonas ir iz-

dalītas.

Zaļo zonu piemērotībā atpūtai liela nozīme ir mežau-

dzēm, reljefam, ūdeņiem un faunai. Atpūtai vislabāk iz-

mantojami sausi, gaiši, saulaini meži ar zināmu koku

sugu dažādību, ar paaugu un pamežu, tādi, kas viegli pār-
skatāmi un caurstaigājami. Atpūtai piemēroti ir sili, mēt-

rāji, damakšņi un vēri, dendroloģiskā sastāva ziņā inte-

resantas ir gāršas un mistrāji. Atpūtai nav piemēroti

slapjie un purvainie meži — dumbrāji, niedrāji, riesti un
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purvāji. No koku sugām Jaužu atpūtas vietām piemēro-
tākā ir priede: tā veido gaišas un saulainas audzes. Liela

nozīme ir reljefam. Pastaigājoties pa mežu, atpūtnie-
kam dzi|u emocionālu baudu sagādā morēnu vai kāpu
ainava pretstatā monotonam līdzenumam. Zaļo zonu neat-

ņemama sastāvdaļa ir ūdeņi — ezeri un upes. Tos iz-

manto peldēšanai, kuru apvieno ar sauļošanos, makšķerē-
šanai, braukšanai ar laivu, ziemā — žibulēšanai un ledus-

jahtu sportam. Ezeru ūdens spogulis un upju dažviet

augstie līkloču krasti ierindo attiecīgo apvidu aug-
stākā estētiskā vērtējuma klasē. Ūdeņi kopā ar mežu

un reljefu glabā sevī lielu atpūtas potenciālu, kuru līdz

šim daudzos gadījumos vēl pietiekami nenovērtē un neiz-

manto. Vietās, kur nav dabisko ūdenskrātuvju, lietderīgi
tādas radīt uz tekošiem strautiņiem, kaut arī nelielas. Šis

darbs veicams vienlaikus ar meža nosusināšanu. Bez estē-

tiskās nozīmes šiem nelielajiem ūdensbaseiniem ir arī liela

praktiska loma kā zvēru dzeršanas vietām un ūdens ņem-
šanas vietām, kad izcēlies meža ugunsgrēks. Svarīgs zaļo
zonu dabiskais faktors, kuru arī ne vienmēr pietiekami

novērtē, ir fauna. Bez vizuālā (redzes) liela nozīme ir

arī akustiskajam (dzirdes) pārdzīvojumam, kuru sagādā
putnu dziesmas, sevišķi pavasarī un vasaras sākumā.

Pēdējā laikā sanitārās, meža kopšanas un atjaunošanas
cirtes pamazām «pāraug» t. s. ainavu veidošanas cirtēs,
kas ir elastīgākas un plastiskākas, sevišķi mežos, kurus

apmeklē daudz cilvēku. Ainavu ciršu uzdevums ir uzla-

bot un pastiprināt mežaudžu estētiskās (ainaviskās) īpa-
šības — krāsainību, kontrastainību, telpisko uztveri.

Ainavu cirte uzskatāma par kompleksu cirti: tā ietver kā

sanitārcirtes (sauso, kalstošo, vēja gāzto un lauzto koku

izciršana), tā kopšanas cirtes pazīmes (augšanā atpali-
kušo un novēlamo koku izciršana). Jāsaglabā koki ar īpat-

nēju stumbra un vainaga formu, kas var piesaistīt ap-

meklētāju uzmanību (greizšķiedraini, ar īpatnējiem iz-

augumiem un saaugumiem, krasi līkumaini, ar īpatnēju

zarojumu utt.). Cirte jāvirza uz koku nevienmērīgu izvie-

tojumu pa platību, uz nevienmērīgu mistrojuma pastipri-
nāšanu. No augstākajām vietām jācenšas sameklēt skatu

punktus un veidot skatu līnijas, sevišķi uz ezeriem un

upēm, senlejām, vietās, kuras apmeklē daudz cilvēku.

Lai uzlabotu darbaļaužu atpūtas apstākļus zaļās zonas
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nelabvēlīgo ietekmi uz mežu, jāveic zināmi atpūtas terito-

rijas organizācijas pasākumi. Jāizstrādā atpūtas marš-

ruti, ietverot tajos atpūtas vietas, skatu punktus, augst-

vērtīgas un interesantas mežaudzes, ainaviski augstvērtī-

gas vietas, ūdeņus, dabas un kultūras pieminekļus (iežus,
alas, kāpas, vecus kokus, retas koku sugas, pilskalnus,
senkapus, 1905. gada revolūcijas, latviešu strēlnieku un

Lielā Tēvijas kara partizānu piemiņas vietas, brāļu kapus
v. c). Visā maršrutu sistēmā jāpilnveido ceļu un kāj-
celiņu tīkls. Ceļi sistemātiski jālabo un jāuztur labā

kārtībā. Lai regulētu cilvēku plūsmu mežā un mazinātu

to nelabvēlīgo ietekmi uz mežu (zemsegas izbradāšana,

pameža un paaugas aplaušana), pakāpeniski jāizveido
kājceliņu tīkls, par pamatu izmantojot stihiski iestaigātās

taciņas un veidojot jaunus kājceliņus pie atpūtniekus in-

teresējošiem objektiem (skatu punkti v. c). Ceļu un celiņu
krustojumos un atzarojumos jāizliek gaumīgi virzienu

rādītāji ar objekta nosaukumu un attālumu. Piemērotās

vietās jāprojektē un jāierīko autostāvvietas, kurām

ir liela nozīme arī kā profilaktiskam ugunsdrošības pasā-
kumam. Pilnvērtīgi jāizmanto esošie ūdens resursi —

ezeri un upes — kā peldēšanai, tā laivu sportam un

makšķerēšanai (saskaņā ar pastāvošajiem noteikumiem).

Republikā ir vēl samērā daudz agrāk nolaistu ezeru un

bijušo dzirnavu ūdenskrātuvju, kuras bieži vien bez lie-

lām pūlēm var uzstādināt. Šis darbs, kas ar labiem pa-

nākumiem sākts jau pirms dažiem gadiem, jāturpina. Lai

apmeklētājiem būtu vieglāk orientēties, jāizliek apkārtnes

situācijas plakāti, norādot atpūtas un apskates ob-

jektus, maršrutus un autostāvvietas.

Zaļās zonas meži jāapsaimnieko attiecīgo mežu lietotā-

jiem — mežrūpniecības saimniecībām, pilsētu izpildu ko-

mitejām vai kolhoziem un sovhoziem. Uzraudzība un

darbu koordinācija jāveic attiecīgo pilsētu un rajonu iz-

pildu komiteju komunālās saimniecības nodaļām. Šinī

darbā jāpiedalās arī Latvijas PSR Dabas un pieminekļu
aizsardzības biedrības rajonu nodaļām.
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JUBILEJAS UN ATCERES

50Dz. Šmidre

PSRS NODIBINĀŠANA

1972. gada 30. decembri padomju tauta svinīgi atzīmēs

Padomju Sociālistisko Republiku Savienības nodibināša-

nas 50. gadadienu.
Pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas Ļeņina

partija, uzņēmusies milzīgu vēsturisku atbildību par valsts

likteņiem, neatlaidīgi, mērķtiecīgi un uzmanīgi veidoja

pilnīgi jaunas, sociālistiskas attiecības starp nācijām, sav-

starpējas uzticības un draudzības attiecības. Partija īs-

tenoja visu Krievijas tautu tiesības uz pašnoteikšanos un

tādējādi nodrošināja to līdztiesību un suverenitāti, radīja
pamatu tautu sadraudzībai un apvienībai.

Piecos gados, kas ievadīja PSRS nodibināšanos, par-

tija veica komplicētu un ārkārtīgi atbildīgu darbu, veido-

jot nacionālās padomju republikas, nosakot to teritoriā-

lās robežas, attīstot savstarpējos sakarus. Drīz pēc Ok-

tobra revolūcijas izveidojās pasaulē pirmā sociālistiskā

daudznāciju valsts — Krievijas Sociālistiskā Federatīvā

Padomju Republika. Tā bija celta uz padomju autonomijas

pamatiem. KSFPR sastāvā 1922. gada beigās un 1923.

gada sākumā ietilpa 10 autonomas padomju sociālistiskas

republikas (Baškīrijas, Tatārijas, Kirgīzijas, Dagestānas,
Kalniešu, Turkestānas, Krimas, Jakutijas, Burjatu Mon-

golijas, Karēlijas) un 11 autonomi apgabali (Cuvašijas,
Mari, Komi-Zirjanu v. c).

Bez KSFPR nodibinājās arī Ukrainas, Baltkrievijas, Ar-

mēnijas, Gruzijas un Azerbaidžānas neatkarīgās padomju
sociālistiskās republikas. 1918. gada beigās pēc vācu oku-

pantu padzīšanas neatkarīgas padomju sociālistiskas re-

publikas nodibinājās arī Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Atpalikušākajos Vidusāzijas apgabalos Hivā un Buhārā

1920. gadā nodibinājās Horezmas un Buhāras padomju
tautas republikas, kas bija pārejas forma, pārejas pakāpe
uz padomju sociālistisko republiku nodibināšanu. Ļeņins
1921. gada rakstīja:
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«Mēs devām visām nekrievu tautībām viņu pašu repub-
likas vai autonomos apgabalus.»

Ļeņins daudzkārt uzsvēris, ka boļševiki, pieprasot un

īstenojot nāciju pašnoteikšanās tiesības, nebūt nesapņo

par ekonomisku sadrumstalotību, bet tiecas panākt nāciju
apvienošanos lielā valstī, jo tieši lielas, vienotas valstis

vispilnīgāk nodrošina tanīs apvienoto tautu brīvu, vispu-

sīgu attīstību. Bet īstena tautu tuvināšanās var notikt ti-

kai uz patiesi demokrātiska, patiesi internacionāla pamata.
Tādēļ partija bija pret jebkuru steigu, piespiešanu un ad-

ministrēšanu šī jautājuma praktiskajā risinājumā un pa-

cietīgi veidoja attiecības starp padomju republikām, audzi-

nāja darbaļaudis tautu draudzības un sadarbības garā.
Pilsoņu kara gados, padomju tautām uz dzīvību un nāvi

cīnoties pret pasaules imperiālismu un baltgvardu kontr-

revolūciju, radās nepieciešamība apvienot visu neatkarīgo
padomju republiku militāros spēkus, izveidot kopīgu ar-

mijas vadību. 1919. gada jūnijā starp KSFPR, Ukrainas,

Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas padomju republikām
tika noslēgta militāri politiska savienība. Tajā pašā laikā

starp republikām sāka veidoties arī ekonomiskas savienī-

bas formas, tika noslēgti līgumi par ekonomisko sadar-

bību, apvienoti galvenie tautas komisariāti. 1920.—1921.

gadā, pēc Aizkaukāza atbrīvošanas no interventiem un

nacionālistiskās kontrrevolūcijas, šinī savienībā iekļāvās
ari Azerbaidžāņa, Armēnija un Gruzija. Tādējādi pilsoņu
kara gados izveidojās sociālistisko republiku federācija,
kuras pamatā bija līguma attiecības starp neatkarīga-
jām padomju republikām.

Pēc pilsoņu kara, kad sākās tautas saimniecības atjau-

nošana, uz līguma attiecībām dibinātie padomju republiku
sadarbības veidi izrādījās nepietiekami. Gan ekonomiskie,

gan politiskie, gan aizsardzības apsvērumi diktēja nepie-
ciešamību izveidot vienotu daudznāciju valsti. To saprata
un prasīja visu padomju nacionālo republiku darbaļaudis.

Svarīgu posmu ceļā uz šādu apvienošanos iezīmēja
1922. gada decembra pirmajā pusē izveidotā Aizkaukāza

Sociālistiskā Federatīvā Padomju Republika, kas uz brīv-

prātības pamatiem apvienoja trīs līdztiesīgas republi-
kas — Gruziju, Armēniju un Azerbaidžāņu. Aizkaukāza

SFPR izveidošanai bija principiāla nozīme, jo tā pārstā-
vēja jauna tipa attiecības starp republikām. Pirmo reizi
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padomju valsts celtniecībā tika īstenota ideja par savienī-

bas federāciju, kas apvieno neatkarīgas republikas.

Tādējādi 1922. gadā, kad izvērsās sagatavošanās pa-

domju daudznāciju valsts dibināšanai, padomju īstenība

pazina trīs federāciju tipus: federāciju, kas balstās uz

autonomiju (Krievijas SFPR), federāciju, kuras pamatā ir

līguma attiecības starp neatkarīgām republikām, un Aiz-

kaukāza SFPR, kur valstisku vienību veidoja līdztiesīgas,
suverēnas republikas.

Lai sagatavotu lēmuma projektu par Krievijas SFPR un

pārējo neatkarīgo republiku valstiskās apvienošanās for-

mām un attiecībām vienotajā valstī, KK(b)P CX izveidoja
īpašu komisiju, kurā ietilpa Centrālās Komitejas un na-

cionālo republiku pārstāvji. Komisija veica lielu darbu. Tā

teorētiski vispārināja sociālistiskās daudznāciju valsts

celtniecībā jau iegūto pieredzi, kā arī apkopoja un anali-

zēja dažādus, dažkārt stipri atšķirīgus, uzskatus un priekš-
likumus par republiku apvienošanās formām. Komisija pie-

ņēma t. s. autonomizācijas plānu, kas paredzēja, ka neat-

karīgās Ukrainas, Baltkrievijas un Aizkaukāza republikas
kļūs par autonomām republikām Krievijas SFPR ietvaros.

V. I. Ļeņins 1922. gada otrajā pusē, • būdams smagi
slims, iepazinās ar minēto projektu un asi nokritizēja

«autonomizācijas» ideju, jo tā mazinātu brālīgo republiku
suverēnās tiesības. Ļeņins ieteica principiāli atšķirīgu jau-

tājuma atrisinājumu: veidot daudznāciju valsti — Pa-

domju Sociālistisko Republiku Savienību, kurā brīv-

prātīgi un uz pilnīgas līdztiesības pamatiem apvienotos

neatkarīgas padomju republikas. Ļeņins rakstīja, ka mēs

Krievijas SFPR «... atzīstam sevi par līdztiesīgu ar Uk-

rainas PSR v. c. un kopā un uz vienādiem pamatiem ar

tām iestājamies jaunajā savienībā, jaunajā federācijā».

1922. gada 30. decembrī Padomju Sociālistisko Repub-
liku Savienības I padomju kongress pieņēma deklarāciju

par PSRS nodibināšanu un Savienības līgumu un ievēlēja

augstāko likumdošanas orgānu — PSRS CIK- PSRS ap-

vienoja 4 neatkarīgas suverēnas republikas — Krievijas

SFPR, Aizkaukāza SFPR, Ukrainu un Baltkrieviju.

Patlaban PSRS sastāvā ir 15 savienotās republikas,
20 autonomās republikas, 8 autonomie apgabali un 10

nacionālie apvidi.
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Kaut Padomju Latvija jau 1919. gada jūnijā bija apvie-

nojusies ar pārējām neatkarīgajām padomju republikām
militāri politiskā savienībā cīņai par Oktobra iekarojumu
nosargāšanu, tai nebija lemts 1922. gada decembrī stāvēt

pie PSRS šūpuļa. Smagās kaujās izcīnīto Padomju Lat-

vijas brīvību un neatkarību nožņaudza starptautiskās un

vietējās kontrrevolūcijas apvienotie spēki. Tikai 1940.

gadā, kad latviešu tauta bija atbrīvojusies no pašmāju un

ārzemju kapitāla jūga, Latvija tika uzņemta PSR Savie-

nībā kā līdztiesīga republika.
PSR Savienības — pasaulē pirmās daudznāciju sociā-

listiskās valsts — nodibināšana ir Ļeņina ideju un parti-

jas nacionālās politikas uzvara, tautu draudzības spēka

apliecinājums.

J. Jankevics

LATVIJA — PADOMJU REPUBLIKU DRAUDZĪGĀS

SAIMES LOCEKLE

Padomju varas gados mūsu dzintarkrasta republikā no-

tikušas milzīgas pārmaiņas, kas skārušas ne tikai ekono-

miku, bet arī tautas sadzīves apstākļus un garīgo dzīvi.

Buržuāziskās diktatūras gados (no 1920. līdz 1940. g.)

Latvijas rūpniecība atradās smagā stagnācijas stāvoklī.

Rūpniecība bija sadrumstalota, sastāvēja no sīkām darb-

nīcām un fabrikām. 30. gadu beigās salīdzinājumā ar

1913. gadu rūpniecības produkcijas apjoms un strādnieku

skaits bija samazinājies vairāk nekā par 40 procentiem.
Padomju Latvijā tika uzņemts kurss uz mašīnbūves un

metālapstrādes rūpniecības attīstību, uz rūpnieciskās ra-

žošanas specializāciju un koncentrāciju.
Ražošanas līdzekļu — fabriku, banku, transporta un ze-

mes — sabiedriskošana nodrošināja straujus ražošanas

attīstības tempus. 1970. gadā Latvijas rūpnieciskās pro-

dukcijas apjoms pārsniedza 1940. gada līmeni 27 reizes.

Rūpnieciskās ražošanas pieauguma tempi republikā pēdē-

jos 16 gados, rēķinot uz vienu iedzīvotāju, bijuši 1,5 reizes

lielāki nekā VFR un Itālijā, 2—2,5 reizes lielāki nekā

Francijā un Skandināvijas valstīs, 5 reizes lielāki neka

Anglija, gandrīz 4 reizes lielāki nekā ASV.
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Padomju varas gados Latvijas PSR uzcelti vairāk nekā
180 jauni rūpniecības uzņēmumi: Rīgas Autoelektroapa-
rātu rūpnīca, Rīgas Dīzeļu rūpnīca, Rīgas Elektrospuldžu
rūpnīca, Rīgas Elektromašīnu rūpnīca, Rīgas Eksperimen-
tālā autobusu rūpnīca, Rēzeknes Slaukšanas iekārtu rūp-
nīca, Rēzeknes Piena konservu kombināts v. c.

Daudzas fabrikas un rūpnīcas rekonstruētas, moderni-

zētas, paplašinātas. Rūpniecības straujā izaugsme notiek

uz tautas saimniecības elektrifikācijas un ķimizācijas, ra-

žošanas kompleksas mehanizācijas un automatizācijas pa-
matiem.

Vācu fašistiskie iebrucēji nodarīja Latvijas PSR tautas

saimniecībai milzīgus zaudējumus. 1945. gadā rūpnieciskās
ražošanas apjoms republikā nepārsniedza 47% salīdzinā-

jumā ar 1940. gada līmeni. Taču jau 1947. gadā latviešu

tauta ar visu brālīgo savienoto republiku palīdzību bija
atjaunojusi savu rūpniecību un pārsniegusi pirmskara ra-

žošanas līmeni par 28%- īsā laikā Latvija no imperiālis-
tisko valstu agrāra piedēkļa un izejvielu piegādātājas pār-
vērtās par ziedošu padomju republiku ar augsti attīstītu

rūpniecību un mehanizētu sociālistisko lauksaimniecību.

Vissavienības teritoriālajā darba dalīšanā Latvija izceļas
ar savu radioelektronikas rūpniecību un transporta ma-

šīnu būvi, ar aparātu būves, ķīmiski farmaceitisko, triko-

tāžas, piena, gaļas un zivju rūpniecību.

Padomju Latvijas rūpniecība ražo katru otro telefona

aparātu, motovelosipēdu un mopēdu, katru ceturto elektro-

vilciena vagonu un radioaparātu, katru sesto tramvaju,
katru septīto dīzeli un saldējamo iekārtu, katru astoto ve-

ļas mazgājamo mašīnu, katru vienpadsmito elektrospuldzi
PSRS.

Elektroenerģijas ražošana Latvijas PSR palielināta, at-

jaunojot un paplašinot jau esošās un uzbūvējot jaunas

elektrostacijas. Pēckara gados atjaunota un ievērojami

paplašināta Ķeguma HES. Uzbūvēta Rīgas TEC, V. I. Ļe-

ņina Pļaviņu HES, kuras jauda ir 825000 kW. Pļaviņu
HES celtniecībā piedalījās vairāk nekā 30 mūsu zemes

tautību pārstāvji. Šai piecgadē (no 1971. līdz 1975. g.)
plaši izvērsta Rīgas HES būve; tās jauda būs 384000 kW.

No tautas saimniecībā patērētās elektroenerģijas vairāk

nekā 62% sastādīja no Igaunijas un Lietuvas PSR sa-
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ņemtā elektroenerģija. Savukārt Latvija deva citām repub-
likām 32,9% saražotās elektroenerģijas.

Latvijā pirmajā vietā izvirzījusies mašīnbūves un metāl-

apstrādes rūpniecība. Šai nozarē nodarbināti vairāk nekā

32% strādnieku (1940. gadā — 14,5%). Mašīnbūves un

metālapstrādes rūpniecības kopprodukcija 1970. gadā pār-
sniedza 1940. gada līmeni 260 reizes. Tagad šīs nozares uz-

ņēmumi divās diennaktīs saražo vairāk mašīnu un aparātu
nekā visā 1940. gadā. Par republikas mašīnbūves flagmaņ-
uzņēmumu pamatoti uzskata Valsts elektrotehnisko rūpnīcu
VEF, kas ražo augstas klases radiouztvērējus, automātiskās

telefona centrāles un telefona aparātus. Latvijas PSR kļu-
vusi par ievērojamu transporta mašīnbūves, jūras un upju
kuģu būves un remonta centru. Enerģētisko mašīnbūvi

pārstāv Rīgas Elektromašīnu rūpnīca un Dīzeļu rūpnīca.
Republikā radīti vairāki lieli lauksaimniecības mašīnu bū-

ves uzņēmumi, kas ražo vairāk nekā 20 tipu dažādu lauk-

saimniecības mašīnu, kuras piemērotas Baltijas republiku
apstākļiem — nelīdzeniem laukiem ar mitrām, akmeņai-
nām augsnēm. Vairāk nekā divas trešdaļas mašīnbūves

produkcijas Latvija izved uz citām padomju republikām
un ārvalstīm. Mūsu republika izved automātiskās telefona

centrāles un telefona aparātus, 98% visu radiouztvērēju
un mikroautobusu, tramvajus, vairāk nekā 94% saražoto

elektrovilcienu vagonu, 88% lauksaimniecības mašīnu,
vairāk nekā 96% dīzeļu, 89% mopēdu un motovelosipēdu,
99,5% visu saldējamo iekārtu, gandrīz 94% veļas mazgā-

jamo mašīnu, elektroinstrumentus, dozētājsūkņus utt.

Liela vērība tiek veltīta aparātu būves rūpniecībai, no-

zarei ar Vissavienības nozīmi, kas balstās uz augsti kva-

lificētiem kadriem, labu zinātnisko un tehnisko bāzi. Lat-

vija izved uz citām republikām un ārvalstīm autoelektro-

aparātus, vājstrāvas aparātus, gaismas tehnikas iekārtas,

elektrospuldzes un citus izstrādājumus.

Pilnīgi pārveidota ķīmiskā rūpniecība. Sīko pusamat-
niecisko uzņēmumu vietā radītas lielas, ar modernu teh-

niku apgādātas rūpnīcas. Šīs nozares kopprodukcijas ap-

joms 1970. gadā salīdzinājumā ar 1940. gadu bija palieli-

nājies 72 reizes (bez ķīmiskās un farmaceitiskās rūpniecī-

bas). Republikas ķīmiskās rūpniecības lepnums ir pēc-
kara gados uzbūvētie uzņēmumi: Daugavpils Ķīmis-
kās šķiedras rūpnīca, Valmieras Stikla šķiedras rūpnīca,
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Olaines Plastmasu pārstrādes un ķīmisko reaktīvu rūp-
nīca. Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi strādā galvenokārt
ar ievestajām izejvielām. Gandrīz 60% ķīmiskās rūpniecī-
bas ražojumu Latvija izved uz citām padomju republikām
un ārvalstīm, galvenokārt medikamentus, gumijas izstrā-

dājumus, gandrīz 72% gumijas apavu, 97% ķīmiskās
šķiedras, 88,5% laku un krāsu, parfimērijas un kosmētis-

kās rūpniecības produkciju.

Meža, kokapstrādes, celulozes un papīra rūpniecība bur-

žuāziskās Latvijas gados strādājošo skaita ziņā ieņēma
pirmo vietu, tagad tā ieņem trešo vietu. Pēc kara sīko

darbnīcu vietā izveidoti lieli, augsti mehanizēti kokapstrā-
des kombināti un mēbeļu fabrikas, rekonstruētas un papla-
šinātas esošās papīra fabrikas. 1970. gadā salīdzinājumā
ar 1940. gadu kopprodukcijas apjoms pieaudzis 10 reizes.

Vairāk nekā 60% Padomju Savienības sērkociņu eksporta

pasūtījumu izpilda Latvijas sērkociņu fabrikas. Uz 1 iedzī-

votāju Latvija ražo 3 reizes vairāk mēbeļu nekā vidēji
PSRS. Latvija izved uz citām padomju republikām vairāk

nekā 67% saražotā papīra, 70,5% finiera, vairāk nekā

vienu trešo daļu visu mēbeļu.

levērojami attīstījusies būvmateriālu rūpniecība. Uz-

celtas jaunas silikātu ķieģeļu, dzelzsbetona izstrādājumu,
drenu cauruļu rūpnīcas un ēku būves kombināti. Latvija
izved uz citām padomju republikām un ārvalstīm 23% sa-

ražotā cementa, vairāk nekā 44% šīfera, vairāk nekā

89% linoleja.

Pēc nodarbināto strādnieku īpatsvara Latvijas PSR

rūpniecības nozaru vidū otrajā vietā tagad atrodas vieglā

rūpniecība. Vieglās rūpniecības kopprodukcija no 1940.

līdz 1970. gadam palielinājusies 13 reizes. Latvija ieņem

Padomju Savienībā pirmo vietu vilnas un linu audumu,

virsējās trikotāžas, ādas un gumijas apavu, bet otro

vietu — trikotāžas veļas un zeķu ražošanā uz vienu iedzī-

votāju. Vadošo vietu vieglajā rūpniecībā ieņem tekstilrūp-
niecība. Tās galvenās izejvielas ir ievestā kokvilna, vilna,
sintētiskais zīds un krāsvielas. Vecie uzņēmumi rekons-

truēti un paplašināti, uzbūvēta speciāla fabrika kokvilnas

audumu apdarei, moderni trikotāžas un šūšanas uzņē-
mumi. Latvija izved uz citām padomju republikām un ār-

zemēm gandrīz 73% saražoto zeķu, gandrīz 67% triko
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veļas, vairāk nekā 35% triko virsdrēbju, gandrīz 37% visu

ādas apavu, daudz šūšanas izstrādājumu.
Ražošanas apjomu strauji palielināja pārtikas rūpnie-

cība, kas 1970. gadā 9,1 reizi pārsniedza 1940. gada līmeni.

Pārtikas rūpniecības vadošās nozares ar Vissavienības

nozīmi ir zivju, piena un gaļas rūpniecība. Tajās nodarbi-

nāti ap 60% pārtikas rūpniecības strādnieku, un minētās

nozares dod 65% kopprodukcijas. Pilnīgi jaunu tehnisko

bāzi saņēmuši Padomju Latvijas zvejnieki. Veco laivu un

primitīvo tīklu vietā tagad lieto modernus kuģus un zve-

jas rīkus. Latvijas zvejnieki sekmīgi zvejo daudzos At-

lantijas okeāna rajonos. Zivis pārstrādā mehanizētos uz-

ņēmumos krastā, kā arī peldošajās fabrikās. 1970. gadā

Latvijas zvejnieki nozvejoja apmēram 34 reizes vairāk

zivju nekā 1940. gadā. Latvija izved gandrīz 65% sara-

žotā sviesta, gandrīz 25% gaļas, 80% piena konservu un

siera un daudz zivju produktu.
Padomju Latvijai ir cieši ekonomiskie sakari ar visām

padomju republikām. Daba mūsu republiku nav lutinā-

jusi — mums nav dzelzsrūdas, akmeņogļu, naftas. No ci-

tām padomju republikām Latvija saņem' visu nepiecie-
šamo naftu, dabisko gāzi, akmeņogles, čugunu, krāsainos

metālus, kokvilnu, dabisko zīdu, darbgaldus, autobusus,
trolejbusus, rūpniecības iekārtas, instrumentus, dažādus

plaša patēriņa ražojumus. No citām republikām ievesto

ražojumu īpatsvars Latvijas patēriņā 1966. gadā bija 34%,
bet izvesto ražojumu — 36% no visas mūsu rūpniecības
kopprodukcijas.

Padomju Latvijas rūpniecības produkcija rod plašu no-

ietu arī pasaules tirgū. Mūsu republika savu produkciju
eksportē uz 90 valstīm. Gandrīz puse republikā ražoto

izstrādājumu atbilst pasaules labākajiem standartiem, un

pieprasījums pēc tiem pasaules tirgū nemitīgi aug. Lielu

labumu republika gūst arī no rūpniecības un lauksaimnie-

cības ražojumu tranzīta caur mūsu ostām Ventspili un

Rīgu. Caur Latvijas jūras tirdzniecības ostām iet liela daļa
padomju eksporta un importa. Republikas ostās veic ap-

mēram 30% Baltijas baseina kravas apgrozījuma. Sva-

rīgs padomju naftas eksporta centrs ir Ventspils osta.

95% Latvijas jūras tirdzniecības ostās apstrādājamās kra-

vas ir tranzīta. Regulāras kravas transporta līnijas saista

Latvijas ostas ar VDR, Poliju, Franciju, Lielbritāniju,
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Zviedriju, Kubu, ar Āfrikas un Amerikas zemēm. 30%
dzelzceļa pārvadājumu pa Latvijas teritoriju sastāda

tranzīta kravas. Tranzītoperācijas dod republikai ap 100

milj. rubļu ienākuma gadā. Ekonomiskā sadarbība ir pa-

domju tautu nesavtīgas brālības un sadarbības izpausme,
labākais pierādījums sociālistiskā internacionālisma dzī-

vinošajam spēkam.

Padomju varas gados dziļas kvalitatīvas pārmaiņas no-

tikušas Latvijas lauksaimniecībā. Lielu saimniecību izvei-

došana deva iespēju lauksaimniecisko ražošanu organizēt
uz industriāliem pamatiem. Buržuāziskajā Latvijā lau-

kos strādāja tikai aptuveni 1300 mazjaudas traktoru, bet

Padomju Latvijā 1970. gada beigās — gandrīz 29 300

traktoru, 5900 labības kombainu, 16 180 kravas automašīnu

un daudz citu augstražīgu mašīnu.

Visos lauksaimniecības sociālistiskās pārkārtošanas

posmos mūsu republika saņēmusi un joprojām saņem mil-

zīgu vispusīgu palīdzību no brālīgajām padomju repub-
likām. Tās piegādā traktorus, automašīnas, lauksaimnie-

cības darba rīkus un meliorācijas tehniku, kurai Baltijas

apstākļos ir īpaši svarīga nozīme, jo Latvijā 70% lauk-

saimniecībā derīgās zemes cieš no pārlieka mitruma. Otra

mūsu augšņu būtiska īpatnība ir tāda, ka tām ir zema

struktūra un tās ātri noplicinās. Augsnēm nepieciešamas

paaugstinātas mēslojuma devas. Brālīgās republikas pie-

gādā Latvijai ar katru gadu vairāk minerālmēslu. Tagad
katrs augsnes hektārs saņem 10 reizes vairāk minerāl-

mēslu, nekā saviem tīrumiem varēja dot latviešu zemnieki

30. gados. Lauksaimniecības kopprodukcija uz vienu lauk-

saimniecībā nodarbināto 1970. gadā salīdzinājumā ar

1940. gadu palielinājusies 3,3 reizes. Vissavienības terito-

riālajā darba dalīšanā Latvijas PSR lauksaimniecība spe-

cializējusies lopkopības produkcijas ražošanā. Galvenie

specializācijas virzieni ir piena lopkopība, sugas jaunlopu

un bekona cūku audzēšana. Ik gadus republikā izaudzē un

pārdod citām republikām un ārvalstīm 45—50 tūkst, su-

gas jaunlopu. Latvijas PSR lopkopībā vadošā nozare ir

piena ražošanas virzienā specializētā govkopība, kas dod

vairāk nekā pusi lauksaimniecības preču produkcijas vēr-

tības. Uz 100 hektāriem lauksaimniecībā izmantojamās ze-

mes 1970. gadā bija 42 liellopi, tai skaitā 20 slaucamas

govis. Cūkkopība pēc nozīmes ir otrā lopkopības nozare,
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kas dod 15—20% lauksaimniecības preču produkcijas vēr-

tības. 1969. gadā caurmērā uz 100 ha tīrumu turēja 60

cūku un ražoja 73,3 centnerus cūkgaļas dzīvsvarā. Lat-

vijas PSR izvirzījusies par vienu no vadošajām republi-
kām cūkgaļas ražošanā.

Latvijas attīstība sociālisma apstākļos PSRS brālīgo
tautu saimē devusi iespēju panākt iespaidīgu ekonomikas

izaugsmi un uz šā pamata strauji kāpināt tautas materiā-

lās labklājības un kultūras līmeni.

A. Ivulāns

LATVIEŠU UN CITU PADOMJU TAUTU

KULTŪRAS SAKARI

Ar padomju varas atjaunošanu Latvijā 1940. gadā latviešu tautai

pavērās plašas iespējas kultūras sakaru attīstībai ar citām padomju
tautām. Šodien, kad ceļam jau komunisma diženo ēku, mazās Latvijas
kultūras atbalss aizskanējusi tālu mūsu dzimtenes plašumos. Lat-

viešu kultūra kļuva par padomju kultūras organisku sastāvdaļu un

attīstījās kopsoli ar to. Visciešākie kultūras sakari Padomju Latvijai
izveidojās ar krievu tautu. Vispirms jāmin literatūra. Ulmaņa fašis-

tiskās diktatūras laikā krievu padomju literatūra Latvijā tikpat kā

nebija pieejama. Jau pirmajā padomju varas pastāvēšanas gadā lat-

viešu valodā iznāca vairāku izcilu krievu padomju rakstnieku darbi:

M. Gorkija «Māte», M. Solohova «Klusā Dona», N. Ostrovska «Kā
rūdījās tērauds», A. Fadejeva «Sagrāve», A. Serafimoviča «Dzelzs

straume», F. Gladkova «Enerģija», V. Majakovska «Vladimirs Iļjičs

Ļeņins» v. c. Tāpat kļuva pieejami krievu padomju rakstnieku darbi

oriģinālvalodā. Sākās iepazīšanās arī ar citu padomju tautu literatūru.

Plašs krievu padomju literatūras klāsts iznāca pēc Lielā Tēvijas
kara. Tajā ietilpst gandrīz visi nozīmīgākie krievu padomju literatūras

sacerējumi, arī M. Gorkija kopotie raksti.

Latviešu valodā izdoti Ļ. Tolstoja, čehova, Gogoļa, Gončarova,

Gribojedova, Koroļenko, Krilova, Ļermontova, Ņekrasova, Puškina,
Saltikova-Sčedrina, Mamina-Sibirjaka, Turgeņeva darbi un darbu iz-

lases. Laikā no 1940. līdz 1956. gadam republikā pavisam iespiesti
270 krievu literatūras klasiķu darbi 6 miljonu eksemplāru kopmetienā.
Latviešu valodā izdoti arī krievu revolucionāro demokrātu — Beļinska,

Hercena, Cerniševska un Dobroļubova — izcilākie sacerējumi.
Tālas gaitas šajā laikā pieredzējuši latviešu rakstnieku darbi.

Krievu valodā tulkoto latviešu rakstnieku darbu skaits ir ļoti liels.

Andreja Upīša un Viļā Lāča kopotos rakstus Maskavā izdevusi Valsts

izdevniecība. Laistas klajā plašas Raiņa un J. Sudrabkalna izlases,
citu rakstnieku atsevišķi krājumi vai darbi. Lai citām tautām būtu

iespēja iepazīties ar latviešu pirmspadomju un padomju laika dzejnieku
daiļradi, krievu valodā izdotas trīs latviešu dzejas antoloģijas.
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Par Raini, A. Upīti un V. Lāci krievu valodā sarakstīti monogrā-
fiski apcerējumi. Vispārēju ieskatu par latviešu literatūru sniedz grā-
mata «OnepK cobctckoh JiHTepaTypbi», kuru izdevis PSRS
Zinātņu akadēmijas M. Gorkija Pasaules literatūras institūts kopā ar

Latvijas PSR ZA Valodas un literatūras institūtu.

Tāpat latviešu valodā tulkots liels skaits citu padomju tautu rakst-

nieku darbu un savukārt latviešu rakstnieku darbi citās padomju tautu

valodās. Tā, piemēram, latviešu valodā lasāmi šādi lietuviešu rakst-

nieku sacerējumi: P. Cvirkas «Franks Kjuks», «Zeme barotāja», «No-

slēpums», A. Gudaiša-Guzeviča «Kalēja Ignota taisnība» un citu autoru

darbi. Savukārt lietuviešu valodā tulkoti E. Birznieka-Upīša «Pelēkā

akmens stāsti», M. Birzes «Visiem rozes dārzā ziedi...», 2. Grīvas

«Stāsti par Spāniju», J. Jaunsudrabiņa «Baltā grāmata», V. Lāča

«Vētra», «Zvejnieka dēls», «Zītaru dzimta», «Uz jauno krastu», A. Pum-

pura «Lāčplēsis», Raiņa darbu izlase, A. Upīša «Robežnieki», A. Sakses

«Pret kalnu», «Dzirksteles naktī», E. Vilka «Rudens dienās» v. c.

Ļoti raksturīgs piemērs ir Vija Lāča daiļrade: viņa darbi tulkoti

40 valodās. Vilis Lācis ir visvairāk tulkotais latviešu padomju rakst-

nieks. Darbu tulkojumu skaita ziņā viņš var nostāties blakus Mihailam

Šolohovam un citiem visvairāk tulkotajiem padomju autoriem.

Savā laikā Rūdolfs Blaumanis ar skumjām rakstīja: «Vai mums,

latviešiem, kādreiz radīsies tik liels rakstnieks vai dzejnieks, ka viņa
tēla ēna sniegsies pāri par dzimtenes šaurajām robežām? Gandrīz

jāatbild ar nē. Dīķī nevar sacelties milzu bangas, arkla vilcējs kumeļš

nevar izaugt par slavenu skrējēju, vīna koks bez gaismas un kar-

stuma nevar ražot ogu.

Jā, latviešu daileniekiem trūkst visu to ārējo apstākļu, kādi to spētu
darīt lielu.»

Šodien, kā redzam, ir pavisam citādi. Latviešu kultūras vērtības

kļuvušas pazīstamas arī tālu ārpus mūsu mazās republikas.

Viens no kultūras sakaru veidiem ir Padomju Savienības tautu

literatūras un mākslas nedēļas brālīgajās padomju republikās. Tās

paver iespēju attiecīgās nacionālās republikas iedzīvotājiem tuvāk

iepazīties ar citas republikas literatūru un mākslu, nodibināt rakstnie-

kiem, aktieriem un māksliniekiem personīgus kontaktus, kas pēc tam

var izraisīt auglīgu sadarbību. Pēdējos gados Latvijā notikušas Krie-

vijas Federācijas, ukraiņu, kabardiešu-balkāru, kirgīzu literatūras un

mākslas nedēļas.
Interesants piemērs ir latviešu literatūras nedēļa Baltkrievijā 1959.

gada septembrī. Sakarā ar to Minskā baltkrievu valodā izdeva vairāk

nekā 40 latviešu dzejnieku dzejoļus izlasē «BeTpbiK, Beu!» («Put,

vējiņi!») un 2. Grīvas stāstus «Zem Spānijas debesīm».

Pēc padomju varas atjaunošanas Latvijā rosīgu darbību sāka lat-

viešu teātra māksla. Tā atraisījās no formālisma un dažādu moder-

nistisku strāvu ietekmes, kas to bija kropļojusi buržuāzijas kundzības

gados. Jau 1940. gadā latviešu teātra māksliniekiem sāka veidoties

radoša sadarbība ar krievu skatuves māksliniekiem, gan savstarpēji

konsultējoties, gan apmainoties ar viesrežisoriem. Sevišķi cieši lat-

viešu un krievu teātra mākslas sakari nostiprinājušies pēc Lielā Tēvijas
kara. Latviešu teātri iestudē labākos latviešu, krievu un citu padomju
tautu, tāpat ārzemju dramaturgu darbus. Latvijā ik gadus viesojas
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Ļeņingradas, Maskavas un citu pilsētu teātri, tāpat bieži vien atse-

višķi mākslinieki.

Ari citās padomju republikās iestudēti daudzu latviešu dramaturgu
darbi. Visbiežāk inscenēta Raiņa luga «Pūt, vējiņi!»; tā izrādīta vai-

rāk nekā 50 teātros — Baku, Krivojrogā, Taškentā, Vladivostokā,

Ļvovā, Ulanudē, Irkutskā, Ufā, Barnaulā, Kijevā, Odesā, Alma-Atā

un citur.

Padomju varas gados nepieredzēta rosība sākusies arī mūsu re-

publikas mūzikas dzīvē. Radīti skaņdarbi, kas izpelnījušies atzinību

visā Padomju Savienībā. Mūsu republikā sevišķi uzplaukusi kora

māksla. Vairāki kori viesojušies citās republikās un guvuši sava iz-

pildījuma augstu novērtējumu. Kora mākslas veicināšanā liela nozīme

ir republikāniskajām un Vissavienības skatēm un it īpaši dziesmu

svētkiem, kurus parasti apmeklē arī daudz viesu no citām brālīgajām
republikām. Tāpat mūsu republikā bieži viesojas citu padomju repub-
liku kori, solisti un citi mūzikas darbinieki. Sakarā ar Lielās Oktobra

Sociālistiskas revolūcijas 40. gadadienu Rīga bija sarīkots Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas mūzikas festivāls.

Daudz plašāk nekā pirmspadomju laikā ārpus Latvijas pazīstama
latviešu tēlotāja māksla. Latviešu gleznotāji, grafiķi un tēlnieki ar

saviem darbiem bieži piedalījušies Vissavienības mākslas izstādēs ci-

tās padomju republikās un Maskavā. Rīgā savukārt sarīkotas vairāku

padomju republiku — Gruzijas, Armēnijas, Ukrainas v. c. — tēlotājas
mākslas izstādes.

Latviešu un citu padomju tautu kultūras sakari bagātina visu pa-

domju tautu kultūru.

40
B. Brigere

LATVIJAS PĀRSTĀVJI AMSTERDAMAS PRETKARA

KONGRESĀ

30. gadu sākumā, kad padziļinājās pasaules ekonomiskā

krīze, saasinājās šķiru cīņa, kapitālistiskās lielvalstis ar-

vien intensīvāk gatavojās karam ar Padomju Savienību,
kuras mierīgā ārpolitika traucēja agresīvo mērķu realizē-

šanu. Šajā sarežģītajā starptautiskajā situācijā arī maza-

jai buržuāziskajai Latvijai draudēja briesmas tikt ierautai

lielo valstu imperiālistiskajā karā kā PSRS kaimiņvalstij
un izdevīgam pretpadomju kara priekšpostenim. Dabiski,
ka sakarā ar to rietumvalstis bija ieinteresētas, lai Latvi-

jā nodibinātos fašistiska diktatūra, kas solīja jaunas iespē-

jas masu revolucionārās kustības apslāpēšanā un pro-

gresīvo spēku vajāšanā.
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Aktivizējoties pašmāju buržuāzijas reakcionārajai da-

jai, Latvijas darbaļaudis sāka pretkara kampaņu, ciņu par
miera saglabāšanu un PSRS aizstāvēšanu. Cīņas orga-
nizatore un vadītāja bija Latvijas Komunistiskā partija,
kurai daudz palīdzēja Latvijas Komunistiskās jaunatnes
savienība.

Saskatīdama situācijas nopietnību, LKP CX aicināja
partijas organizācijas izvērst pretkara cīņu un pārvarēt
dažu biedru oportūnistisko nostāju, vai nu pietiekami ne-

novērtējot kara briesmas, vai arī aizstāvot kaitīgo uz-

skatu par kara kā revolūcijas automātiska izraisītāja ne-

pieciešamību.
1932. gada vasarā LKP CX publicēja tēzes partijas pro-

pagandistu kolēģijām un pulciņiem par uzdevumiem cīņā

pret karu un fašismu, pret ekonomiskās krīzes radīto postu

un badu.

1932. gadā sekmīgāk nekā iepriekšējos gados izdevās

noorganizēt pretkara kampaņu sakarā ar Starptautisko
pretkara dienu — 1. augustu. Rīgā vien partijas un kom-

jaunatnes organizācijas sarīkoja 45 masu sapulces un

pretkara mītiņus. Arī partijas Vidienas un Ventspils ap-

gabala organizācijas sasauca vairākas masu sanāksmes.

Visur tika izplatītas pretkara lapiņas, bet Saeimas strād-

nieku un zemnieku frakcijas deputāti atmaskoja buržuā-

ziskās Latvijas valdības ārpolitikas pretpadomju raksturu.
Plašu iedzīvotāju masu mobilizēšanai pret imperiālistisko
karu un fašisma teroru lielu atbalstu Latvijas Komparti-
jai sniedza Sarkanā Palīdzība, kas bija svarīga darba-

ļaužu revolucionārās bezpartejiskās aizmugures armijas
organizācija.

1932. gadā starptautiskā situācija prasīja meklēt jau-
nus ceļus un līdzekļus pasaules kara novēršanai un Pa-

domju Savienības miera politikas aizstāvēšanai. Šajā sa-

karībā visā pasaulē plaši pazīstamie rakstnieki un zināt-

nieki M. Gorkijs, R. Rolāns, A. Barbiss, H. Manns,
T. Dreizers, E. Sinklcrs, A. Einšteins v. c. ierosināja sa-

saukt starptautisku pretkara kongresu.

Latvijas darbaļaudis un inteliģences progresīvākā daļa

apsveica ideju par kongresa sasaukšanu un izvēlēja savu

nacionālo pretkara komiteju, kuras uzdevums bija atbalstīt

gatavošanos kongresam un sekmēt Latvijas pārstāvju pie-
dalīšanos tajā. Komunistu legālā un nelegālā prese ievie-
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toja rakstus par kongresa mēr-

ķiem un uzdevumiem, publicēja
četrus Rolāna un Barbisa pret-
kara uzsaukumus. 1932. gada
1. jūlijā latviešu rakstnieki un

kultūras darbinieki izlaida uz-

saukumu «Pret karu». Tā pa-

rakstītāju skaitā bija arī An-

tons un Pēteris Birkerti, Val-

dis Grēviņš, Jānis Plaudis,
Jānis Sudrabkalns, Ernests

Birznieks-Upītis, Andrejs Upīts,

Andrejs Kurcijs. Šajā uzsau-

kumā viņi norādīja, ka PSRS

negrib karu, apsveica pretkara
iniciatīvu un aicināja visplašā-
kās tautas masas uzstāties pret

Latvijas iesaistīšanu karā. Viņi

ari izteica pārliecību, ka zemes

labklājība nav šķirama no cī-

I
ņas par mieru. Uzsaukums bija
ievietots faktu un materiālu

krājumā «Pret karu». LKP CX norādīja, ka partijai jāiz-
manto šis uzsaukums, lai saistītos ar tām inteliģences

aprindām, kas ir pret karu.

Buržuāziskās Latvijas valdība bargi vērsās pret cilvē-

kiem, kas veica pretkara aģitācijas un propagandas darbu.

Šajos apstākļos gatavošanās starptautiskajam pretkara

kongresam Latvijā noritēja klusi un nemanāmi. Nebija
pat iespējas sarīkot atklātas delegātu vēlēšanas. Taču

Latvijas pārstāvji brauca uz Amsterdamu. Viņiem bija
iespējams doties uz kongresu par savu naudu vai, noteiktu

organizāciju sūtītiem, par šo organizāciju līdzekļiem.
No Latvijas uz Amsterdamas kongresu aizbrauca vai-

rāki delegāti. Preses ziņojumos par pretkara kongresu
gan minēti tikai trīs uzvārdi, pārējos divus izdevās uz-

zināt no Saeimas strādnieku un zemnieku frakcijas de-

putāta, Amsterdamas kongresa dalībnieka Emīla Sudmaļa

atmiņām. Uz pretkara kongresu devās arī progresīvā ne-

dēļas laikraksta «Apskats» redaktors Kompartijas biedrs

kopš 1930. gada B. Cinis, rakstniece un buržuāziskās pre-

ses darbiniece A. Ozoliņa-Krauze, kas atbalstīja revolucio-

E. Sudmalis
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nāro kustību, partijas biedre M. Ilgača (kura, lai izvairī-

tos no iespējamām represijām, kas kavētu viņas izbrauk-

šanu uz Holandi, toreiz atteikusies atklātībā minēt savu

vārdu) un «Latvijas literāriskās apvienības» dibinātājs,
žurnāla «Jaunā Tauta» izdevējs buržuāziskais pacifists
J. Jurēvics. Tādējādi uz pretkara kongresu no Latvijas de-

vās dažādu aprindu pārstāvji, cilvēki ar dažādiem uzska-

tiem, bet vienu mērķi — aizstāvēt mieru.

Latvijas pārstāvji brauca uz kongresu pa dažādiem ce-

ļiem un visi pirmo reizi satikās tikai Amsterdamā. Lai

saņemtu atļauju izbraukšanai uz Holandi, E. Sudmalis,
kas šajā laikā bija nodots tiesai par komunistisku darbību,
bija spiests ķerties pie viltības. Pateicoties Rīgas pilsētas
1. slimnīcas vadītājam K. Ādamsonam' (1919. gadā viņš
vadīja Padomju Latvijas Veselības aizsardzības komisa-

riātu), nogulējis slimnīcā vairākas dienas «klīniskai iz-

meklēšanai», viņš saņēma izziņu par veselības stāvokli

ar ieteikumu mainīt klimatu veselības uzlabošanai.

Tā kā izziņā ārstēšanās vieta nebija uzrādīta, Sudmalis

caur Vāciju devās uz Amsterdamu.

1932. gada 27. augustā Amsterdamā Holandes izstāžu

paviljonā darbu sāka pirmais starptautiskais pretkara kon-

gress, kas notika ar lozungiem «Nost imperiālistisko
karu!», «Nost fašismu!», «Rokas nost no Padomju Savie-

nības!», «Karam karš!». Atklādams kongresu, Romēns Ro-

lāns izteica pārliecību, ka šis kongress pārstāv trīsdesmit

miljonu dažādu internacionālo spēku un virzienu piekri-
tēju, kas atbalstījuši tā sasaukšanu. Cilvēki gaida, uz-

svēra Rolāns, ka Amsterdamas kongress liks pamatus va-

renai vispasaules pretkara kampaņai un mobilizēs aktīvai

cīņai par mieru.

Amsterdamas kongresā Latvijas pārstāvji runāja ar

vienu no kongresa vadītājiem, franču rakstnieku Anrī Bar-

bisu, par uzstāšanos kongresā. Bija paredzēts, ka kongresā
nelielu runu teiks Latvijas Saeimas strādnieku un zem-

nieku frakcijas deputāts E. Sudmalis, taču delegātu, kuri

vēlējās runāt, bija tik daudz, ka Sudmalim neiznāca

uzstāties vienkārši laika trūkuma dēļ. E. Sudmalis un

A. Ozoliņa-Krauze uzstājās atsevišķās kongresa komisi-

jās, kas sprieda par konkrētiem pretkara cīņas pasāku-
miem atsevišķās valstīs. Baltijas valstu delegāti apsprie-
dās kopā ar Polijas un Somijas delegātiem.
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Amsterdamas pretkara kongresa laikā daudzās zemēs,

arī Padomju Savienībā, notika atbalsta mītiņi, kuros pie-

dalījās visdažādāko profesiju pārstāvji. 28. augustā Mas-

kavā Sarkanās Presņas strādnieku mītiņā Studentu parkā
piedalījās ap 45 tūkstoši cilvēku. 29. augustā, kongresa

slēgšanas dienā, Maskavā, Ļeņingradā, Harkovā, Rostovā

pie Donas, Ivanovovozņesenskā, Ņižņijnovgorodā un citās

vietās notika skrejošie mītiņi un sanāksmes. Latvijā parā-

dījās Saeimas strādnieku un zemnieku frakcijas un dažādu

legālu organizāciju uzsaukumi pret karu.

Atgriezušies dzimtenē, Latvijas pārstāvji sanāksmēs Rīgā

un lauku rajonos atskaitījās par savu darbību pretkara
kongresā un runāja par pretkara cīņas aktivizēšanas ne-

pieciešamību. Latvijas pretkara cīnītājiem nācās atmas-

kot valdības un tās atbalstītāju preses orgānus, kas, cenz-

damies noliegt Amsterdamas kongresa plašo vērienu un

lielo ietekmi uz miera cīnītājiem visā pasaulē, apgalvoja,
ka kongresu organizējuši komunisti. Arī J. Jurēvics, kas

mieru aizstāvēja tikai vārdos, apgalvoja, ka bezpartejis-
kais kongress, izrādās, esot bijis komunistu sanāksme un,

lai iekļūtu tajā, delegāta apliecības vietā esot izsniegtas

Komunistiskās partijas biedru kartes. Lai atspēkotu šos

apmelojumus, žurnāls «Informators», kas bija legāls pre-

ses izdevums Latvijas Kompartijas CX vadībā, 1932. gada
1. numurā publicēja kongresa delegāta apliecības kopiju
latviešu valodā, pieliekot klāt īsto variantu angļu valodā.

Amsterdamas pretkara kongress, kurā piedalījās vairāk

nekā divi tūkstoši delegātu no 27 valstīm, kļuva par va-

renu starptautisku demonstrāciju pret imperiālistisko karu

un pretpadomju intervenciju. Tas aktivizēja arī Latvijas
darbaļaužu kustību pret jauna pasaules kara gatavošanu.

70A. Avišāne

BALTIJAS LATVIEŠU SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ

STRĀDNIEKU ORGANIZĀCIJA

Pirms 70 gadiem, 1902. gada aprīlī, Rīgā sanāca konference, kurā

Rīgas, Talsu, Ventspils un Liepājas sociāldemokrātiskās organizācijas

apvienojās Baltijas Latviešu sociāldemokrātiskajā strādnieku organi-
zācijā (BLSDSO). Par savu izdevumu ārzemēs tā atzina mēnešrakstu
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«Sociāldemokrāts», kas ar 7. numuru k|uva par BLSDSO ārzemju
izdevumu.

Jaunās organizācijas struktūra bija stingri noteikta: tās pamats bija
nelieli sociāldemokrātiski pulciņi, kuru pienākums bija aģitēt starp ne-

organizētiem strādniekiem un tā radīt aģitācijas šūniņu citu pulciņu
dibināšanai. Dibināšanas laikā BLSDSO apvienoja vairāk nekā 1000
biedru.

Organizācijas biedrs skaitījās tikai tas, kas piederēja pie pulciņa un

maksāja biedru naudu. Bez tādiem biedriem organizācijai bija arī līdz-

jutēji inteliģenti, kas nepiederēja ne pie viena pulciņa un atbalstīja
organizāciju materiāli. Rakstītas programmas un statūtu organizāci-
jai gan vēl nebija, bet galvenais jautājums — par piederību parti-
jai — bija atrisināts praktiski V. I. Ļeņina organizācijas principu

garā. Tas disciplinēja organizāciju. Jāuzsver, ka sociāldemokrātiskās

organizācijas pēc sava sastāva bija proletāriskas, cieši saistītas ar

fabriku strādniekiem.

BLSDSO priekšgalā bija Centrālā Komiteja, kas faktiski izveidojās
no Rīgas sociāldemokrātiskās organizācijas komitejas, kurai bija va-

došā loma. Tajā ietilpa aktīvākie un pieredzējušākie biedri — J. Ozols-

Zars, J. Treimanis-Jēpitis, J. Kažmers-Pops, J. Luters-Bobis, X- Zutis-

Nēģis, V. Dermanis v. c. J. Ozols-Zars bija spilgta personība tā laika

strādnieku kustībā, erudīts un enerģisks cilvēks, lielisks organizators
un konspirators. Ļoti liela nozīme organizācijā bija J. Treimanim-

Jēpītim, kura uzdevums bija ārzemju nelegālās literatūras transporta
organizēšana, nelegālās tipogrāfijas ierīkošana, literatūras hektografē-
šana un nelegālo dokumentu atšifrēšana. Laikabiedri viņu raksturo kā

kristāltīras dvēseles cilvēku, kas nav pazinis citu dzīvi kā vienīgi

partijas darbu, bijis askēts personiskajā dzīvē. Liela loma nelegālās
tipogrāfijas ierīkošanā bija J. Luteram-Bobim. Aktīvi organizatori un

propagandisti bija arī V. Dermanis, X- Zutis-Nēģis un J. Kažmers-

Pops. Vēlāk, atgriezies no trimdas, organizācijā aktīvi darbojās tāds

izcils teorētiķis kā J. Jansons-Brauns. Sīs organizācijas biedrs un

pastāvīgs padomdevējs bija P. Stučka, kas gan varēja palīdzēt orga-

nizācijai tikai ar padomiem, jo vēl atradās trimdā.

Organizācijas dzīvē liela nozīme bija pulciņu pārstāvju kopīgām
apspriedēm: Centrālā Komiteja guva priekšstatu par atsevišķu grupu

darbu, biedru skaitu un sastāvu. Sajās apspriedēs komiteja informēja
par saviem lēmumiem un darbību.

Organizācijas biedru un pulciņu skaitam augot, bija nepieciešams
radīt propagandas centru. Par tādu kļuva propagandas kolēģija. Sajā

kolēģijā ietilpa marksistiskie inteliģenti — studenti, skolotāji un teo-

rētiski labāk sagatavotie strādnieki. Propagandistu kolēģija kopīgi

studēja tādus darbus kā X- Marksa un F. Engelsa «Komunistiskās

partijas manifests», «Erfurtes programma» v. c. Liela nozīme bija
V. L Ļeņina darba «Ko darīt?» studēšanai; tas palīdzēja arī izveidot

BLSDSO organizācijas aparātu. Bez tam vēl studēja «Iskras» ievad-

rakstus, nozīmīgākās korespondences v. c. Kolēģija pārrunāja arī aģi-

tācijas, propagandas un organizācijas uzdevumus. Katrs propagandists

iegūtās zināšanas nesa tālāk strādnieku pulciņos. Pulciņos visvairāk

apsprieda šādus jautājumus: patvaldība un tās režīms, zinātniska so-

ciālisma pamati, svarīgākie notikumi pasaulē, piemēram, Dienvidkrie-

vijas streiki no 1902. līdz 1903. gadam, krievu-japāņu karš v. c. Bez
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tam propagandisti pulciņos apgaismoja vietējo fabriku un citu uzņē-

mumu darba apstākļus, informēja par streikiem citās fabrikās un pat
vadīja streikus.

Līdz 1903. gadam BLSDSO darba galvenā forma bija pulciņi un

aktīva propaganda un aģitācija strādnieku vidū. Plašā masu mērogā
organizācijas darbība kļuva manāma, sākot ar 1903. gada vasaru.

«Sevišķi šķiras apziņu cēlušas un uzvaras cerības devušas vasaras

masu sapulces mežos Rīgas apkārtnē,» stāsta kāda Rīgas korespon-
denta vēstule «Sociāldemokrātā». Pirmā šāda sapulce, kurā piedalījās
ap 500 cilvēku, notika Bieriņu mežā. Sajā vasarā Rīgā notika apmēram
7—B šādas sapulces. Mežu sapulcēs runāja propagandisti un paši
strādnieki, uz tām tika aicināti arī uzticamākie bezpartejiskie strād-

nieki. Sapulces bieži vien beidzās ar tā laika populārākajām revolu-

cionārajām dziesmām — «Kas paši staigā driskās», «Tas sociālisms

ir stipra pils», «Mostaties, jūs darba ļaudis!». Meža sapulces notika

arī Jelgavā, Liepājā, Ventspilī, Talsos. Tām bija ļoti liela audzinoša

nozīme.

Strādnieku kustībai augot spēkā un plašumā, sākās arī atklāti pro-
testi un masu demonstrācijas.

1903. gada 17. augustā BLSDSO noorganizēja demonstrāciju
Rīgā — politieslodzīto pavadīšanu pie stacijas. Tajā piedalījās 500—

600 strādnieku. Tika dziedātas revolucionārās dziesmas un kaisītas

puķes.
Sā paša gada 26. oktobrī 1000 cilvēku piedalījās strādnieka Ludviķa

Kempiņa bērēs. Pēc bērēm 400 eksemplāros tika izplatīta hektografēta
lapiņa «Uz priekšu» ar bēru aprakstu.

16. novembrī ap 1200 strādnieku pavadīja uz Pleskodāles kapiem
policista nošauto strādnieku Artūru Tupeni. Pacēlās sarkanais ka-

rogs, atskanēja strādnieku dziesmas un cīņas saucieni: «Nost patval-
dību! Nost ar policiju!» Grandiozais gājiens virzījās atpakaļ uz pil-
sētu. Gājienā tika kaisītas proklamācijas.

Visās Rīgas lielajās fabrikās un uzņēmumos plaši izvērsās aģitā-
cija par darba apstākļu uzlabošanu. Liela nozīme šajos pasākumos
bija BLSDSO izdotajām proklamācijām — «fabriku lapiņām». Fabrikās

parādījās hektografētas lapiņas ar vietējo fabriku slikto darba apstākļu,
meistaru un direktoru nelietību aprakstiem. Atsevišķus uzsaukumus iz-

deva Rīgas amatniekiem — drēbniekiem, mūrniekiem, krāsotājiem v. c.

Lapiņas izdeva vēl lietuviešu, igauņu, vācu un krievu valodā. «Fab-

riku lapiņu» panākumi bija lieli: strādnieki stingri uzstājās pret fab-

rikantiem un uzņēmējiem, kuriem nācās daļēji apmierināt viņu pra-
sības.

Liels streiks izraisījās 1904. gadā Džutas fabrikā Rīgā, 2000 strād-

nieku un strādnieču streikoja 10 dienas. Streika laikā organizācija
darīja visu, kas vien bija tās spēkos, gan nemitīgi aģitējot, gan izlai-

žot uzsaukumus, gan vācot starp Rīgas un Liepājas fabriku strādnie-

kiem naudu. Sakarā ar šo streiku Džutas fabrikā BLSDSO Liepājas
komiteja izdeva lapiņu «Pabalstiet Džutas streikotājus un streikotā-

jas!», kurā norādīja: «Ja kāds no mums te aizliedzas pabalstu dot,

tad tāds nav cienīgs stāties mūsu rindās. Apdomāsim taču, ka no šī

streika laimīgas izdošanās pa daļai atkarājas mūsu pašu liktenis.»

Katrā «fabriku lapiņā» strādnieki tika uzaicināti pievienoties sociāl-
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demokrātiskajai kustībai, un šīs aģitācijas rezultātā organizācija
ieguva daudz biedru.

Bez aģitācijas fabrikās un demonstrācijām organizācija lietoja vēl

tādu cīņas un aģitācijas līdzekli kā revolucionāro proklamāciju izpla-
tīšana baznīcās dievkalpojumu laikā. Jau 1902. gada decembrī Ziemas

svētkos un Jaungada dienā Rīgas, Jelgavas, Liepājas v. c. baznīcās tika

izkaisīta proklamācija «Miers virs zemes». Tāpat lielu satraukumu sa-

cēla proklamācija «Baznīca un sociālisms», kuru izplatīja pilsētu un

lauku baznīcās. 1904. gada Jaungada dienā Rīgas un lauku baznīcās

tika izplatīta proklamācija «Nost ar patvaldību!».
Ne tikvien Rīgas komiteja, bet arī citu pilsētu organizāciju komite-

jas gatavoja un izplatīja lapiņas par dažādiem vietējiem jautājumiem,
kas tika saistīti ar proletariāta vispārējiem politiskajiem uzdevumiem

un cīņu par sociālismu. 1903. gadā BLSDSO CX izdeva lapiņas rekrū-

šiem, Liepājas un Talsu sociāldemokrātiskā organizācija — kalpiem
ar norādījumiem, kā cīnīties par sava stāvokļa uzlabošanu. Tas sek-

mēja kalpu iesaistīšanu visa proletariāta revolucionārajā kustībā.

Par dedzīgo propagandas darbu liecina BLSDSO CX izdoto lapiņu
skaits: no 1903. gada vasaras līdz 1904. gada vasarai tika izdotas

60 000 lapiņas. Sākumā šīs proklamācijas bija jāiespiež tikai ar hekto-

grāfu, bet 1903. gada rudenī sāka darboties Baltijas organizācijas
tipogrāfija. lespiesti uzsaukumi parādījās jau 1903. gadā — ap 300000

proklamāciju.
1904. gadā BLSDSO ar J. Treimaņa un J. Lutera palīdzību papla-

šināja Rīgā iekārtoto nelegālo tipogrāfiju, apvienojot to ar Kurzemes
sociāldemokrātiskās grupas nelegālo tipogrāfiju. Martā jaunajā tipo-
grāfijā sāka iespiest nelegālo avīzi «Cīņa». Sim BLSDSO preses or-

gānam bija ļoti liela loma Latvijas proletariāta cīņā.

«Cīņas» pirmais un arī pārējie divi numuri iznāca kā BLSDSO

izdevums. Redakcijas rakstā norādīts, ka, paplašinoties strādnieku

kustībai Baltijā, nepieciešams tāds izdevums, kas kalpotu kārtējām
strādnieku kustības vajadzībām tieši uz vietas.

Rezumējot BLSDSO darbu, jāsecina, ka savas darbības laikā —

no 1902. gada aprīļa līdz 1904. gada jūnijam — LSDSP I kongre-

sam — organizācija guva lielus panākumus, iesaistīdama plašas Lat-

vijas darbaļaužu masas revolucionārajā cīņā un izkopdama latviešu

proletariāta šķiras apziņu. BLSDSO sagatavoja LSDSP nodibināšanu,
kā arī latviešu sociāldemokrātiskās organizācijas apvienošanu ar

KSDSP — Latvijas proletariāta iesaistīšanu visas Krievijas proleta-
riāta revolucionārajā cīņā.

1972. gadā izdevniecība «Zinātne» laidīs klajā X- Birk-

manes brošūru «Latvijas PSR mūžzaļie augi». Tā domāta

visiem mūsu dzimtenes zaļās rotas draugiem. Brošūrā rak-

sturoti galvenokārt Latvijas floras mūžzaļie ziedaugi, no-

teikta to izplatība, uzsvērtas šo augu praktiskās izmanto-

šanas iespējas. Galvenā vērība veltīta augu aizsardzībai.
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Z. Lejiņa 100

JĀNIS JANSONS-BRAUNS

levērojamā latviešu marksis-

ta, viena no Latviešu sociālde-

mokrātiskās strādnieku partijas

pamatlicējiem, marksisma pro-

pagandista un lieliskā literatūr-

kritika un publicista Jana

Jansona-Brauna dzīves

rīts uzausis 1872. gada 18. martā

Aizputes apriņķa Rāvas pagas-

ta «Kauguros». Trūcīgo ļaužu
likstas nabadzīgā lauku saim-

nieka dēlu neatstāj arī Liepājas
ģimnāzijas gados. Pašam jāpel-
na uzturs ar stundu pasniegša-

nu, pašam jāmaksā par trūcīgo

istabiņu kāda smagā ormaņa

šaurajā dzīvoklī. Liepājā, Lat-

vijas strādnieku kustības šūpulī,
Jansons sāk meklēt cēloni dar-

baļaužu dzīves grūtībām, skolē-

nu pašizglītības pulciņā sāk iepazīties ar marksisma mā-

cību, vēlāk kļūst par vienu no pirmajiem propagandistiem
strādnieku vidū.

1893. gada 30. augustā Jelgavas latviešu buržuāzija
sarīko svētkus kā pateicību cara patvaldībai. Uz šiem

svētkiem ieradušies 10 000 apmeklētāju. 43 kori tikko no-

dziedājuši slavas dziesmas. Visi pulcējas biedrības namā

uz priekšlasījumu. Uzpūtīgo saimniekdēlu un vienkāršo

lauku gājēju acis ar nepacietību veras uz gara auguma,

slaidu, dedzīgu jaunekli, kas savu referātu sāk ar Heines

revolucionārā dzejojuma «Vāczeme» vārsmām. Viņš asi

kritizē seno «kumeliņu un bāleliņu» idealizēšanu latviešu

literatūrā, šausta salkanos mīlestības dzejniekus Lauten-

bahu, Pavasaru Jāni un citus, aicinot pievērsties dzīves

īstenības un darba tautas centienu notēlošanai litera-tūrā.

Nemierīgi sagrozās turīgie saimnieki pirmajās rindās, ne-

apmierināti paliek svētku rīkotāji, bet sajūsma pārņem
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kalpus un strādniekus, kas referātā saklausījuši savas šķi-
ras balsi, aicinājumu aizstāvēt savas prasības.

P. Dauge par šo notikumu raksta, ka tas «sacēla veselu

vētru latvju mietpilsonības purvā. Šis priekšlasījums it

sevišķi tāpēc atstāja bumbas sprādziena iespaidu, ka to

nolasīja tanī brīdī, kad latviešu dižvīri bija sapulcējušies
Jelgavā uz «brīvlaišanas» svētkiem.»

Kaut gan J. Jansona studiju gados uzrakstītajam un

Jelgavā nolasītajam darbam «Domas par jaunlaiku lite-

ratūru» bija savas nepilnības un trūkumi, tas izdarīja kaut

ko līdzīgu apvērsumam uzskatos par latviešu literatūru,
nošķirot proletariāta ideoloģiju no buržuāzijas ideolo-

ģijas.
Ar 1895. gadu J. Jansons strada «Dienas Lapas» redak-

cijā, kā arī aktīvi propagandē marksisma idejas strād-

nieku pulciņos. P. Stučka par šo laika posmu raksta:

«B. Jansona balss bija pirmā, kas Latvijā brīvi sludināja
Jauno strāvu — sociālismu.» 1897. gadā, kad sākas ca-

risma represijas pret jaunstrāvniekiem, apcietina arī Jan-

sonu. Tikai pēc sešiem cietumos un izsūtījumā pavadī-
tiem gadiem viņam izdodas atgriezties Latvijā. Te viņš

pieņem pseidonīmu «Brauns» (Hauptmaņa lugā «Vientuļi

ļaudis» tā sauc kādu mākslinieku).
1905. gada revolūcijas priekšvakarā J. Jansons-Brauns

ar visu savu kūsājošo enerģiju un prasmi organizēt iesais-

tās Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku partijas
darbā. Viņš ir LSDSP CX un Rīgas Federatīvās komite-

jas loceklis. Būdams partijas laikraksta «Cīņa»_ redaktors,
strādā arī laikrakstā «Dienas Lapa», piedalās partijas
programmas izstrādāšanā, raksta skrejlapas, uzstājas
meža sapulcēs. A. Upīts J. Jansona-Brauna darbību šajā
laikā raksturo šādi:

«Vislabākais sociāldemokrātijas publicists, nepārspē-
jams runātājs un tautas tribūns, viņš bija katrā vietā, kur

darāms darbs vai sakāms revolucionārs vārds
...

Nav ne-

viena svarīgāka gadījuma, nevienas sapulces vai kon-

gresa, kur nebūtu redzams viņa spēcīgais augums un ne-

atskanētu viņa dedzīgās runas, kas neaizmirstas vēl pēc
gadu desmitiem.»

Seko revolūcijas atplūdi. Soda ekspedīcijas atstāj aiz

sevis asiņainas pēdas, nogalinot simtiem cīnītāju. Latvi-
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jas ārēs paceļas karātavas, liesmo zemnieku sētas. Node-

dzina ari Jansonu mājas Rāvas pagastā, izrēķinās ar viņa
tuviniekiem. 1906. gada sākumā pēc LSDSP CX lēmuma

J. Jansons-Brauns kopā ar sievu un mazo meitu dodas

uz Rietumeiropu.
Sākas sūri, grūti emigrācijas gadi ar bezdarbu, trū-

kumu, pat badu, policijas izsekošanām, sāpēm par zau-

dēto cīņu un kritušajiem biedriem. Jo smagāki kļūst reak-

cijas spaidi Krievijā un Latvijā, jo vairāk jāstrādā uz

ārzemēm emigrējušajiem partijas biedriem, lai izdotu par-

tijas literatūru, regulāri gatavotu partijas kadrus.

V. I. Ļeņins norādīja, ka «ārzemju bāze ir nepieciešama
partijai, kas darbojas tādos apstākļos kā mūsējā».

Jansons-Brauns ar visu savu revolucionāra degsmi un

temperamentu iekļaujas partijas darbā, raksta brošūras

un grāmatas, tulko atsevišķus F. Engelsa darbus. Viņš

piedalās KSDSP V un LSD 11, 111 un IV kongresā, 'ir
LSD Ārzemju komitejas loceklis, «Cīņas» atbildīgais re-

daktors. Liela nozīme LSD ārzemju grupu biedru ideolo-

ģiskajā audzināšanā reakcijas gados ir viņa teorētiska-

jiem darbiem. 1906. gadā Šveicē Jansons-Brauns uzraksta

brošūru «Baltijas revolūcija», kurā sniedz 1905.—1907.

gada revolūcijas vērtējumu no proletariāta šķiras cīņu

pozīcijām.

Brošūru nosūta uz Rīgu iespiešanai, taču policija to

pārtver un iznīcina. Kopija nav palikusi. Pēc sešiem ga-

diem autors Briselē raksta «Baltijas revolūciju» no jauna.

Pieprasījums pēc šīs grāmatas visos LSD pulciņos Latvijā
un ārzemēs ir ļoti liels.

E. Eferts-Klusais par šo darbu grāmatā «Jānis Jansons-

Brauns» raksta: «Viņa «Baltijas revolūcija» ir viņa paša
un reizē visas revolucionārās sociāldemokrātiskās partijas
droša un noteikta atbilde visai pasaulei par 1905. gada re-

volūciju. Tā šķiet asinīm rakstīta, šausto un zobeniem ka-

pāto revolucionāru nesalaužamās ticības caurausta, un

to nevar izlasīt bez dziļa iekšēja saviļņojuma, tas ir dziļš

apvainošanas raksts pret Baltijas muižniecību, kāds pēc
G. Merķeļa «Latviešiem» nav atklātībā parādījies.»

1910. gadā iznāk J. Jansona-Brauna grāmata «Vēstu-

riskais materiālisms». Šajā darbā viņš dod noteiktu pret-

sparu sīkburžuāziskās Latviešu sociāldemokrātu savienī-

bas vadītājiem, kas ar M. Valteru priekšgalā uzbrūk mark-



11 —259 161

sisma pamattēzēm, mēģinādami «satricināt proletariāta
idejisko pārliecību, novirzīt proletariātu un tā partiju no

viņa vēsturiskajiem uzdevumiem».

1908. gadā iznākušajā darbā «Fauni vai klauni?» izskan

latviešu dekadentu kritika, parādot to sakarus ar kontrre-

volūciju. Viens no pēdējiem J. Jansona-Brauna teorētiska-

jiem darbiem ir ievads krājumam «C6opHHK jiaTbiuīcKoft

JiHTepaTVpbi», kuru pēc M. Gorkija un V. Brjusova ieros-

mes sagatavojuši latviešu progresīvie darbinieki. Sī grā-
mata iznāk 1917. gadā.

J. Jansons-Brauns ārzemju emigrantu vidū plaši pazīs-
tams arī kā lektors propagandists. 1913. gada 17. augustā
viņš raksta savā vēstulē LSD Londonas grupai: «Lab-

prāt pieņemu nozares uzaicinājumu un esmu gatavs aiz-

braukt ar pāris referātiem. Man būs liels prieks tikties

ar Londonas biedriem un dzirdēt viņu domas vienā otrā

jautājumā.» Sajā reizē Jansons-Brauns apņemas lasīt re-

ferātus «Par stāvokli partijā un mūsu tuvākajiem uzdevu-

miem», kā arī «Augusts Bēbelis un viņa mūža darbs».

Pēc V. I. Ļeņina uzaicinājuma viņš boļševiku partijas
skolā Lonžimo pie Parīzes nolasa četras lekcijas par re-

volucionārās kustības problēmām Baltijā.
1905.—1907. gada revolūcijas un emigrācijas periodā

J. Jansons-Brauns pieļauj vairākas samiernieciska rak-

stura kļūdas. Viņa uzskati idejiskajos un taktikas jautāju-
mos ir tuvi boļševiku uzskatiem, bet viņš nesaprot, ka ne-

pieciešams organizatoriski norobežoties no meņševikiem-
likvidatoriem. Viņš vēlas saglabāt partijas vienību, lai tas

maksātu ko maksādams. 1915. gadā V. I. Ļeņina un citu

partijas biedru kritikas iespaidā Jansons-Brauns maina

savus nepareizos uzskatus. Kara gados viņš vairākos rak-

stos atmasko sociālšovinistu imperiālistiskos centienus,
kritizē latviešu buržuāzijas tēvijas aizsardzības politiku,
parādot tās savtīgos nolūkus. V. I. Ļeņins viņam ir lielākā

autoritāte, un Jansons-Brauns stingri aizstāv un popula-
rizē ļeņiniskā internacionālisma principus.

1917. gads. Februāra buržuāziski demokrātiskā revolū-

cija Krievijā uzvarējusi. Smagie emigrācijas gadi nav bi-

juši veltīgi. Jansons-Brauns saņem uzaicinājumu strādāt

atkal par «Cīņas» redaktoru. Viņš steidzas uz dzimteni,

lai veiktu jaunus uzdevumus darba tautas un boļševiku

partijas labā. Brauc ar pirmo pagadījušos tvaikoni «Zara»,
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kas ved preču kravu no Anglijas uz Krieviju. Kad jau
samanāmi Norvēģijas krasti, kuģi trāpa vācu zemūdenes

raidītā torpēda. Gandrīz visi pasažieri paliek saltajos Zie-

meļjūras ūdeņos.
1917. gada 7. aprīlī laikraksts «npaß/ia» atzīmē, ka bojā

gājušo biedru vidū ir arī Latviešu sociāldemokrātiskās

strādnieku partijas dibinātājs b. Jansons (Brauns), kas

pirmā pasaules kara gados «ieņēma krasi internacionālu

nostāju un pievienojās Ļeņina pozīcijai».
Jāņa Jansona-Brauna darbs proletāriskās revolūcijas

labā, viņa teorētiskais ieguldījums marksisma attīstībā

Latvijā paliek nākamo darba tautas paaudžu mantojums.

85L. Dūma

KOMUNISTISKĀS PARTIJAS VETERĀNS

Nakti uz 1911. gada 16. septembri cara žandarmērija
Helsingforsā mobilizēja visus savus darbiniekus, pārska-
tīja jau sen izstrādātās operācijas plānus. Pateicoties pro-

vokatoram, kas bija iekļuvis starp ievēlētajiem delegā-

tiem, pateicoties vairāku LSD CX un Ārzemju komitejas

vēstuļu atšifrēšanai, žandarmērija bija lietas kursā par

kārtējo LSD kongresa sanākšanu Helsingforsā. Delegāti
bija izsekoti, kongresa sanākšanas vieta zināma. Tika

nolemts — apcietināt visus kongresa dalībniekus vienā no

sēdēm. To vidū bija ievērojami tā laika revolucionārās

kustības darbinieki — J. Jansons-Brauns, E. Zandreiters

(Vārpa, Stars), J. Lencmanis (Ķencis), M. Ozoliņš (Zā-
lītis), K. Zutis (Sloss), E. Zvirbulis (Putns), A. Sproģis
(Saulītis, Kasparsons) v. c.

Kongresa pirmā sēde notika 16. septembrī kādas attu-

rības biedrības telpās. A. Sproģis savās atmiņās raksta:

«Man atmiņā palikusi neliela zāle kādas mājas otrajā stāvā, kurā

atradās neliels galdiņš, soli un daži krēsli. Pa vienam un grupiņās

pa 2—3 cilvēkiem delegāti jau no rīta pulcējās šajās telpās. Pirms

sēdes atklāšanas tie stāstīja cits citam ceļojuma iespaidus. Gandrīz

visiem delegātiem no mājām līdz pat Somijai sekojušas «astes». Prāts

nemierīgs. Ir tāda sajūta, it kā mēs atrastos ienaidnieka ielenkumā un

kuru katru brīdi būtu gaidāms uzbrukums.»
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Sapulcējušies kongresa dele-

gāti noklausījās vienīgi LSD

CX pārskatu. Pēkšņi pienāca

paziņojums, ka māja tiek novē-

rota. Kongresa darbu nācās

pārtraukt. Taču izklīst nozīmē-

ja aizbraukt no Helsingforsas
neko nepaveikušiem. To nedrīk-

stēja pieļaut, jo Latvijas So-

ciāldemokrātijā šai laikā sākās

asa cīņa pret likvidatoriem, kas

centās saņemt vadību LSD va-

došajos orgānos. Bija jāatrisi-
na vismaz divi jautājumi sek-

mīgai LSD darba turpināša-
nai — jāievēlē jauna Centrālā

Komiteja un jāizlemj jautājums
par attiecībām ar Krievijas so-

ciāldemokrātisko strādnieku

partiju. Kā rīkoties tālāk?

Tika nolemts sanākt vēlreiz

17. septembrī Villarozā 14. Taču delegāti bija spiesti tā

daļ izklīst. Tikai nejaušība glāba tos no iekrišanas.

Lai izpildītu nospraustos uzdevumus, delegāti sapulcē-
jās tās pašas dienas vēlā vakarā. Kongresa delegāts
A. Sproģis, atceroties šos notikumus, stāsta:

«Pēdējā kongresa sēde sanāca tās pašas dienas vakarā mežā, klin-

tīs, ievērojot visstingrāko konspirāciju. Meža ceļa malā delegātus
sagaidīja sargs postenī, kas norādīja ce|u un deva līdzi pavadoni.
Bija pavisam tumšs, un kāpt pa klintīm nebija viegli.

Sākas pēdējā sēde. Visapkārt valda klusums, pat pilsētas duna nav

dzirdama. Mazo laukumiņu ieskauj sīki kociņi... Drēgnā rudens

nakts tik tumša, ka mums vajadzētu sasēsties vienkopus. Cits bija
atlaidies pusguļu, cits sēdēja. Runājām tikai pusbalsī...»

Kongress savus uzdevumus veica — izvēlēja jaunu boļ-
ševistisku LSD Centrālo Komiteju, pieņēma lēmumu sais-

tīties ar Organizācijas komisiju KSDSP VI Viskrievijas
konferences sagatavošanai. Taču kongress neiemantoja
kārtas numuru, jo gandrīz visi ievēlētās CX locekļi tika

izsekoti, apcietināti un izsūtīti trimdā, to skaitā arī

A. Sproģis.
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Kongresa dalībniekam Augustam Sproģim šā gada
17. novembrī aprit 85 gadi. Viņu pamatoti varam dēvēt

par partijas veterānu, jo PSKP biedrs A. Sproģis ir no

1903. gada. Viņš dzimis 1887. gadā kalpa ģimenē Vējavas
pagastā. Vecākie brāļi — Rīgas fabriku strādnieki — cen-

šas pastarīti laist skolās. Pamatīgas zināšanas uzcītīgais
zēns iegūst Rīgas komercskolā. Jau skolas gados viņš
iepazīstas ar marksistisko literatūru. Augošās kapitālis-
tiskās Rīgas pretrunas modina jaunietī ciešu apņēmību
ziedot dzīvi cīņai par strādnieku šķiras lietu.

Revolucionāra gaitas A. Sproģis sāk Rīgas, Cēsu ap-

riņķa un Liepājas sociāldemokrātiskajos pulciņos kā pro-

pagandists.
1905.—1907. gada revolūcijā viņš iekļaujas ar visu jau-

nības degsmi un enerģiju, strādādams nelegālajās tipo-

grāfijās, darbodamies LSD Rīgas organizācijas komitejā.
Cara žandarmērija izseko un vairākkārt arestē ener-

ģisko revolucionāru Saulīti, Priedīti (A. Sproģa segvārdi),
bet pierādījumu trūkuma dēļ ir spiesta atbrīvot. 1908. gadā
LSD Liepājas organizācija nosūta A. Sproģi kā savu de-

legātu uz LSD 111 kongresu. Tajā' viņu ievēl par CX lo-

cekļa kandidātu. Turpmākajos gados A. Sproģis strādā

par arodbiedrību preses orgāna «Arodnieks», kā arī avī-

zes «Laika Balss» redaktoru, veic citus atbildīgus partijas
uzdevumus.

1911. gadā A. Sproģis ir Helsingforsas kongresa dele-

gāts, tiek ievēlēts par LSD CX locekli. Taču tūlīt pēc
kongresa viņu arestē, izsūta trimdā uz Arhangeļskas gu-

berņu. Šeit A. Sproģis pavada trīs trimdas gadus. Bet ari

tālu no dzimtenes viņš veic aktīvu organizatorisku un poli-
tiskās izglītības darbu — ir izsūtīto revolucionāru grupas

priekšsēdētājs. Izsūtījumā A. Sproģis beidz tulkot vācu

sociāldemokrāta O. Rīles brošūru «Audzināšanas pamat-

jautājumi».

1914. gadā, kad beidzies izsūtījuma laiks, A. Sproģis
atgriežas Rīgā. Cara ohrankas vajāts, viņš nolemj doties

uz Krasnojarsku. Lai sajauktu pēdas žandarmērijai,
A. Sproģis izmanto sava drauga Alfrēda Kasparsona pasi,
kura vārdā viņš turpmāk saucas.

1917. gadā A. Kasparsons ir revolūcijas cīnītāju ierindā

Krasnojarska. Viņu ieceļ par Jeņisejas guberņas valsts

bankas pirmo komisāru.
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Pēc pilsoņu kara A. Kasparsons ir arodbiedrības Piejū-
ras komitejas loceklis. 1921. gadā viņš kā Tālo Austrumu

arodbiedrību delegāts piedalās I Starptautiskajā arodbied-

rību kongresā. 20. gados A. Kasparsons ir atbildīgs pa-

domju finansu darbinieks Harbinā, Ķīnā un Anglijā. Pēc

atgriešanās Padomju Savienībā A. Kasparsons strādā

PSRS Ārējās tirdzniecības tautas komisariātā.

A. Kasparsons savā mūžā ir uzkrājis milzīgu partijas
darba pieredzi. To viņš nesavtīgi nodod jaunajai paau-

dzei, aktīvi veicot ievērojamu sabiedrisko darbu. Kopš
1958. gada A. Kasparsons sabiedriskā kārtā strādā Viskrie-

vijas Dabas aizsardzības biedrībā. No 1966. gada viņš ir

šīs biedrības Centrālās padomes prezidija loceklis. Sir-

mais vīrs ar jauneklīgu degsmi cīnās pret rutīnu, cilvēku

vienaldzību, kas pieļauj nolaidību dabas un vēstures pie-
minekļu saglabāšanā. Joprojām A. Kasparsons ir propa-

gandists. Viņš vada starptautisko attiecību pulciņu savā

partijas organizācijā. A. Kasparsons daudz laika ziedo

LSD, kā arī LKP vēstures pētīšanai. 1971. gadā izdotas

Latvijas KP CX Partijas vēstures institūta sagatavotās
A. Kasparsona atmiņas par Helsingforsas kongresu «Ne-

notikušais notikums».

Gandrīz 70 gadus A. Kasparsons atrodas partijas rin-

dās. Visu savu mūžu viņš veltījis strādnieku šķirai.

Ž. Zumbergs 90

DUNDAGAS REVOLUCIONĀRS

Viens no aktīvākajiem revolucionārās kustības darbiniekiem Dun-

dagā 1905. gada revolūcijas laikā bija Fricis Sīpols. Viņš agri

nostājās uz cīnītāja ceļa, savu dzīvi un dzīvību ziedojot cīņai pret veco

netaisnības pasauli.
Fricis Sīpols dzimis 1882. gada 9. janvārī Dundagas pagastā, maz-

turīga zemkopja ģimenē. Abi viņa vecāki nākuši pasaulē kā kalpu
bērni. Tēvs vēlāk iemācījies drēbnieka amatu un iepircis no barona

paputējušos «Dīriņus». Pēc Kubules pagastskolas un Dundagas mi-

nistrijas skolas beigšanas Fricis 1893. gadā iestājās Talsu pilsētas
skolā. Pēc pāris gadiem viņš bija spiests izstāties no pēdējās klases,
jo nomira tēvs un kopā ar māti viņam vajadzēja uzņemties saimnie-

cības vadību.
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Revolucionārajā cīņa Frici Sīpolu
iesaistīja Eduards Klusbergs — pa_-
grīdnieks kopš 1898. gada. 1902. gadā
Fricis Sīpols kļuva par Ventspils so-

ciāldemokrātiskās organizācijas «Cīņa»

biedru. Drīz viņš nodibināja Dundagā
ceturto sociāldemokrātisko pulciņu
«Jaunā dzīve». Viņš ar sava pulciņa
biedriem plašā apkārtnē izplatīja Rīgas
sociāldemokrātiskās organizācijas un

Dundagas pulciņu uzsaukumus un

skrejlapas.

Spraigā darbā pienāca revolūcijas
vētru gads. F. Sīpols ar lielu dedzību

metās politiskās dzīves un cīņu mutu-

ļos. Personiskā dzīve viņam bija otrajā
vietā. 1905. gada martā Sīpols palī-
dzēja organizēt baznīcas demonstrā-

ciju. Jūlijā viņš nenogurstoši darbojās,
lai organizētu ģenerālstreiku visās seš-

padsmit barona Ostena-Sakena muižās.

Naktī uz 8. augustu pagastā tika

atbruņoti visi mežsargi, mežziņi un

citi barona ierēdņi. Sīpols ar grupu
biedru Laukmuižā paņēma barona zir-

gus un jāšus devās atbruņot barona dienderus. 22. augustā Sīpols
piedalījās rezervistu mobilizācijas izjaukšanā.

13. novembrī Sīpols tika vienbalsīgi ievēlēts par rīcības komitejas

priekšsēdētāju. Pirmajā sēdē komiteja nolēma paziņot visiem zemkop-

jiem, ka aizliegts pārdot kareivjiem pārtiku un dragūnu zirgiem —

barību, ka pagastā jāslēdz visi krogi un barona alus un degvīna brū-

zis, ka atcelts kalpiem un laukstrādniekiem netaisnīgi uzliktais no-

doklis — «galvasnauda».
19. un 20. novembrī Sīpols piedalījās Vidzemes un Kurzemes pa-

gastu delegātu kongresā Rīgā. 1. decembrī karaspēks atstāja Dundagu.
Dundagas rīcības komiteja nolēma nodedzināt barona pili, kur spīdzi-
nāti revolucionāri. Apcietināja uradņiku Jēkabu Celmu. 3. decembri

Sīpols norīkoja 46 labi apbruņotus kaujiniekus uz Talsiem, lai palī-
dzētu atbrīvot pilsētu no dragūniem.

1906. gada janvārī Sīpols sasauca tautas sapulci, bet jau pēc sešām

dienām Dundagā iesoļoja soda ekspedīcijas karaspēks. Dundagā no-

dedzināja septiņas saimniecības. Sīpola mātes māja vispirms til*a sa-

šauta ar lielgabaliem, pēc tam līdz ar visām saimniecības ēkām node-

dzināta. Tomēr mežonīgā reakcija nespēja salauzt Sīpola pārliecību.
Kad Dundagā ieradās soda ekspedīcija, Sīpols kopā ar daudziem

citiem vajātiem revolucionāriem atrada patvērumu plašajos un bieza-

jos Dundagas mežos. Viņš noorganizēja «mežabrāļu» vienību. Maija

beigās LSDSP CX atsūtīja uz Dundagu KrišjāVii Boču, kas apmācīja
«mežabrāļus» kara mākslā. Sīpols uzskatīja, ka partizānu galvenais
uzdevums ir atjaunot sagrautos pulciņus, dibināt jaunus pulciņus, ap-

gādāt LSDSP Ventspils komitejas Dundagas centru ar nelegālo lite-

ratūru, lai sapulces notiktu kārtīgi, atjaunot un uzturēt saka-
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rus ar centru un pilsētu organizācijām, utt. Arī šajā laikā Sīpols bija
viens no aktīvākajiem Dundagas centra darbiniekiem.

Nerimstošā darbā pienāca 1906. gada novembris, kad Sīpols at-

stāja Dundagas mežus un devās uz Rīgu ar pasi, kas bija izdota

uz Friča Gulbja vārda, lai smeltos zinības un garīgos spēkus tālākam

aģitatora un organizatora darbam. Rīgā viņš sāka strādāt «Unionā»

un apmeklēja LSD CX propagandistu kolēģijas vakarus, lekcijas utt.

Arī šeit viņš par sevi rūpējās tikai tik daudz, cik bija vajadzīgs viņa

tālākajai nelegālajai darbībai. Bet nejaušība izrāva Frici Gulbi no

aktīvo cīnītāju rindām un izbeidza viņa darbību.

1907. gada 14. februārī Gulbi arestēja un apvainoja mēģinājumā
saņemt no bankas naudu ar viltotu telegrammu no Liepājas. Policija
jau pēc dažām dienām uzzināja, ka Gulbis nav arestētā īstais uz-

vārds. Viņu ievietoja Gregusa moku pagrabā un spīdzināja vairāk

nekā divas nedējas. Bendes gribēja izspiest atzīšanos, ka apcietinātais
ir kādas kaujas organizācijas dalībnieks, bet, nevarēdami neko uzzināt,

nodeva viņu Liepājas žandarmērijas rīcībā.

1908. gada 9. jūnijā Liepājas apgabaltiesa piesprieda Gulbim kā

«klaidonim», kas nav atklājis savu īsto vārdu, četrus gadus labošanas

namā un pēc tam nometināšanu Sibīrijā. Žandarmērija negribēja pie-
ļaut, ka Gulbis saņem tik mazu sodu, tāpēc noorganizēja provokāciju.
Pēc žandarmērijas norādījuma cietuma priekšnieks ievietoja kamerā,
kurā atradās Gulbis, kādu Ansi Vītolu. Pēc četrām dienām Vītolam,
kas bija apsūdzēts par līdzdalību Grobiņas apriņķa Vērgales pagasta
vecākā Cobeja nošaušanā, piedāvāja brīvību, ja viņš paziņos, ka sē-

dējis kopā ar Frici Gulbi un Jāni Matuci, kas ir īstie Cobeja nogali-
nātāji. Vītols piedāvājumu pieņēma. Pamatojoties uz viņa ziņojumu,

pret Gulbi tūliņ tika ievadīta jauna izmeklēšana par slepkavību. No-

vembra beigās Gulbis bija j jau guberņas cietumā Rīgā. Viņš ziņoja
pagaidu kara tiesas prokuroram, ka viņa īstais uzvārds ir Sīpols, un

uzdeva lieciniekus, kas varēja apliecināt, ka 1906. gada janvārī atra-

dies Dundagā, vairāk nekā 200 verstis no Vērgales pagasta.
Nelīdzēja ne īstā vārda atklāšana, ne daudzie liecinieki no Dunda-

gas, ne arī Vītola atzīšanās, ka viņš Gulbi nepatiesi apvainojis.
1908. gada 22. decembrī pagaidu kara tiesa piesprieda Gulbim nāves

sodu pakarot. Viņu ievietoja nāvinieku kamerā, kurā jau atradās četri

nāvei nolemtie.

Spriedums Frici Sīpolu nesalauza. Atrodoties uz nebūtības sliekšņa,
Sīpols vēl domāja par revolucionāro kustību Dundagā. 26. decembrī

no cietuma rakstītajā vēstulē cīņas biedriem viņš aicināja sargāt
Marksa mācības revolucionāro garu. Sīpols ieteica aģitēt starp jau-
niešiem, kas spējīgi uz varoņdarbiem, ja vien pareizi apgaismots cīņas
mērķis. Vēstuli viņš nobeidza ar vārdiem: «Jauna revolūcija ir neno-

vēršama. Es pateikšu arī prokuroram pie karātavām, ka tomēr nāks

jauna revolūcija, kas tiesās asiņaino caru un visus bendes kalpus.»
Nāvinieku kamerā Gulbis-Sīpols rakstīja arī dienasgrāmatu, kurā at-

zīmēja savas izjūtas un iespaidus, pārdomas un atziņas.
Nāves sodu Fricim Sīpolam izpildīja 1909. gada 15. janvārī.
1909. gada 15. janvārī no rīta cietumnieks J. Vecumnieks, kas strā-

dāja virtuvē un izdalīja pārējiem apcietinātajiem maizi un ēdienu,

saņēma Sīpola atstātās lapiņas, kas bija rakstītas pēdējās četrās die-

nās, kā arī tējkannu, emaljētu krūzīti un divus kabatas lakatiņus, ku-
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rus Sīpols lūdzis nodot šo rindiņu rakstītājam. Tā F. Sīpola dienas-

grāmata nonāca katordznieku nodaļā manās rokās.

Dienasgrāmatu rakstījis revolucionārs, kas necerēja uz nāves soda

atcelšanu un nemeklēja ceļus un līdzekļus sava likteņa mīkstināšanai.

Cīņas biedriem viņš rakstīja: «Baltijas ģenerālgubernators ~Mellers-

Zakomeļskis, kas apstiprina un atceļ nāves sodus, taču ir barons.

Mēs devām graujošus triecienus baroniem un visai muižniecībai. Mēs

pārvērtām pelnu kaudzēs arī baronu midzeņus. Tāpēc es negaidu žē-

lastības no baronu ielikteņa. Nāves sods nav mani salauzis. Mans

protesta gars nav mazinājies, un šodien es esmu tikpat uzticīgs agrā-
kajiem ideāliemkā mūsu kopējās cīņas sākumā.»

Friča Sīpola dienasgrāmata un viņa vēstules liecina, ka revolūcijas
cīnītāji miruši kā varoņi un nāvi sagaidījuši vaļējām acīm. Fricis

Sīpols bija vīrišķīgs un kristālskaidrs revolucionārs.

J. Stradiņš 150

DIEVU MĪLULIS

«Dievu mīlulis» — tā Leopolds Infelds nosaucis savu

aizkustinošo grāmatu par 20 gadu vecumā divkaujā no-

galināto ģeniālo franču matemātiķi Evaristu Galvā. «Die-

vu mīlulis» — šis apzīmējums ir ļoti piemērots arī pagā-

jušā gadsimta Baltijas zinātniekam Teodoram Grot-

husam (1785—1822). Evarists Galvā un Teodors Grot-

huss bija ne vien laikabiedri, bet lielā mērā arī likteņa
biedri: abi veikuši ģeniālus atklājumus, kas pilnībā

izprasti un novērtēti tikai daudzus gadus pēc viņu nā-

ves, abiem bijis jāsaduras ar vides nevērību, vienaldzību,

pat naidu, abi miruši traģiski, gados vēl jauni («Dievu

mīluļi mirst jauni» — tāds epigrāfs izvēlēts Infelda grāma-

tai). Galvā un Grothuss abi darbojās XIX gs. pašā sā-

kumā, bet vislielāko slavu pieredzēja XX gadsimtā: tas

vien liecina par viņu zinātniskā devuma nozīmību un

nezūdošo vērtību. Un, kaut arī par Teodoru Grothusu pē-
dējos gados rakstīts ne mazums, taču 150. nāves dienas

atcere ir īstā reize, lai vēlreiz atgādinātu šā apbrīnojamā
cilvēka un dižā dabas pētnieka nopelnus.

Kurzemes muižnieka dēls, fiziski vārgs, tāls no šīs pa-

saules lietām, Grothuss lielāko daļu sava apzinātā mūža

pavadīja nomaļajā Geduču muižiņā netālu no Bauskas,
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kur domāja, eksperimentēja,
rakstīja traktātus par ķīmiju,
fiziku, astronomiju un citām

dabas zinātņu nozarēm. Vie-

nīgi piecus mācību gadus
(1803—1808) viņš nodzīvoja
Francija, Itālija un Vācijā un,

bēguļojot no Napoleona kara-

pulkiem, kādu pusgadu uzturē-

jās Pēterburgā. Romā 20 gadu
vecumā Grothuss pirmais iz-

skaidroja, kādēļ ūdens un sāļu
šķīdumi elektriskās strāvas

ietekmē sadalās. Tā ir slavenā

Grothusa elektrolīzes teorija,
kuras izklāstu atrodam arī

mūsdienu mācību grāmatās un

kura pēdējos gados guvusi jau-
nu nozīmīgumu, jo izskaidro

arī jonu transportu caur šūnas apvalku (tādēļ to arī dau-

dzināja 1970. gadā Rīgā notikušajā VII Starptautiskajā
simpozijā par dabas vielu ķīmiju).

29 gadu vecumā Grothuss izskaidroja luminiscences bū-

tību. 33 gadus vecs viņš atklāja fotoķīmijas pamatlikumus,
teorētiski nopamatojot toreiz vēl neatklāto fotogrāfijas
mākslu. Bet viņa ieceres bija plašākas: viņš gribēja iz-

veidot vienotu pasaules fizikālo izskaidrojumu, mēģinot
traktēt visas dabas norises, sākot ar gravitāciju un gaismu
un beidzot ar siltumu un dzīvību, kā apslēptas elektrības

izpausmes. Kaut arī šie minējumi neattaisnojās, daudzē-

jādā ziņā Grothuss bija uztvēris matērijas kinētiskās teo-

rijas, gaismas elektromagnētiskās teorijas un vēlāko šķī-
dumu teoriju principus.

Grothusa liktenis, kā jau sacījām, bija traģisks. Kopš
agras jaunības viņu mocīja kāda nedziedināma iekšķīga
kaite, liedzot viņam strādāt par universitātes profesoru
un piesaistot pie mātes paspārnes nomaļajā muižiņā. Kāds
piedzēries dragūns bija savainojis viņam roku, apgrūtinot
eksperimentēšanu un laupot mīļotās klavieru spēles prieku.
Viņa kārtas piederīgajiem un radiem jāunā pētnieka mek-

lējumi bija dziļi vienaldzīgi. Pat Jelgavas mācītie vīri,
kuru biedrības sēdēs Grothuss regulāri klāstīja savas ide-
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jas un atklājumus, nespēja sekot šiem lidojumiem: viņus
vairāk interesēja Grothusa vienkāršākie eksperimenti —

vietējo minerālūdeņu un meteorītu analīzes, priekšlikumi,
kā pasargāt jumtus no ugunsgrēkiem. Strādājot lauku

vientulībā, bez zinātniskas informācijas, instrumentiem un

palīgiem, Grothuss savos eksperimentos dažkārt kļūdījās
un par jaunu atklāja vienu otru parādību, kas jau agrāk
bija aprakstīta angļu, franču, itāļu un vācu pētnieku dar-

bos. Izraisījās prioritātes strīdi, kas jūtīgo Grothusu no-

māca. Galu galā 37 gadu vecumā kādā paguruma brīdī

Grothuss labprātīgi šķīrās no dzīves.

Savu mantību, zinātniskās kolekcijas, arhīvu un biblio-
tēku viņš bija novēlējis Kurzemes literatūras un mākslas

biedrībai, lai tā dibinātu fizikas un ķīmijas profesūru Jel-

gavā un veicinātu zinātniskos pētījumus, kā arī Geduču

zemnieku atbrīvošanai no klaušām. Taču radi apstrīdēja

testamentu, tas nestājās spēkā, un pēc tam vientuļā zināt-

nieka vārds dzimtenē gandrīz uz veselu gadsimtu tika no-

dots pilnīgai aizmirstībai.

Tikai XX gs. Grothusa zinātniskais veikums tika pienā-
cīgi novērtēts, Leipcigā un Maskavā pārdrukāti viņa kla-
siskie sacerējumi. Par Grothusu uzrakstīti daudzi pētījumi,
apceres, Maskavā iznākusi grāmata, kurā aplūkots viņa
mūžs un darbība, Bauskas novadpētniecības muzejā izvei-

dots neliels Grothusa piemiņas stends, jaunajā Padomju
Latvijas enciklopēdijā vispusīgi atzīmēti viņa darbi.

Grothusa 150. nāves dienas atceres svinībās paredzēts
viņa dzīves vietā Gedučos atklāt piemiņas plāksni un tur

noturēt kādu no kārtējās, IX Baltijas zinātņu vēsturnieku

konferences izbraukuma sēdēm.

Var droši sacīt, ka Teodors Grothuss bijis viens no vis-

izcilākajiem dabas pētniekiem, kāds jebkad darbojies Bal-

tijā. Viņa atklājumi, paredzējumi un idejas joprojām dzīvo

mūsdienu zinātnē.

1972. gadā izdevniecība «Zinātne» laidīs klajā O. Mar-

gas brošūru ar humoristisku nosaukumu «Varbūt uzsmē-

ķēsim?». Taču aiz «vieglā» nosaukuma šoreiz slēpjas dziļi
nopietnas, uz jaunāko pētījumu datiem balstītas atziņas,
no kurām lasītājs izdarīs tikai vienu secinājumu: «Nē, la-

bāk nesmēķēsim.»
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J. Stradiņš 150

KĀRĻA ŠMITA DEVUMS ZINĀTNEI

Pagājušā gadsimta vidū

bioķīmija (jeb, kā toreiz mē-

dza sacīt, fizioloģiskā ķīmi-
ja) Tērbatas universitātē

pieredzēja savus ziedu lai-

kus. So nozari te pārstāvēja
divi profesori Smiti. Viens

no viņiem — Aleksandrs

Smits (1831 — 1894) — bija
izskaidrojis asins sarecēša-

nas bioķīmisko būtību un tā-

dēļ bija guvis iesauku

«Asins Smits». Otrs —Kār-
lis Smits (1822—1894) —

mūža otrajā pusē nodevās

dažādu ūdeņu pētniecībai un

tādēļ tika saukts par «Ūdens

Smitu». Taču arī asins pēt-
niecībā «Ūdens Smits» bija
paveicis ne mazāk par savu

kolēģi. Viņš pirmais izdarīja
pilnīgu asins analīzi, noskaidroja nātrija un kālija attie-

cību asinīs, konstatēja, ka arī veseliem cilvēkiem (ne
tikai cukurslimniekiem vien) asinis allaž satur nedaudz

glikozes, v. tml. Tieši uz šā Smita atklājumiem balstās

tie klīniskie izmeklējumi, kas ikvienam no mums dažkārt

jāpacieš, lai ārsts varētu noteikt pareizu diagnozi.

Apritot 150 gadiem kopš Kārļa Smita dzimšanas, ir

vērts pieminēt savdabīgo pētnieku ar vispusīgām intere-

sēm, zināšanām un darba laukiem, kas turpat vai pussimts
gadu sabijis par Tērbatas universitātes profesoru (1846—

1892) un pie kura mācījušies arī daudzi no pirmajiem lat-

viešu inteliģentiem — «tērbatniekiem».

Smits ir dzimis jelgavnieks. Viņa tēvam šai pilsētā pie-
derēja aptieka, un tieši tur arī modās Kārļa pirmā interese

par medicīnu un ķīmiju. Nobeidzis toreiz tik izslavēto Jel-

gavas akadēmisko ģimnāziju, Smits tālāk izglītojās Berlī-

nes, Gīsenes un Getingenes universitātēs. Vācijā viņam
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laimējās vairākus gadus strādāt izcilā ķīmiķa Justusa Lī-

biga tiešā vadībā. Vēstulēs savam draugam Fridriham Vē-

leram Lībigs atzinīgi vērtējis jaunā kurzemnieka pirmos
darbus un potenciālās iespējas.

Pirmie Šmita pētījumi skar bioķīmiju. Tie ir jau aprā-
dītie darbi par asins sastāvu, par vielu maiņu dzīvajā or-

ganismā, par uztura bioķīmiju. Sadarbojoties ar savu ko-

lēģi — medicīnas profesoru Fridrihu Bideru, Smits pirmo-
reiz noteicis brīvās sālsskābes saturu kuņģa sulā un kon-

statējis, ka tā pastiprināti izdalās dažādu kairinājumu
ietekmē. Šo 1852. gadā Jelgavā izdoto Šmita un Bidera

grāmatiņu I. Pavlovs vēlāk raksturoja kā gremošanas
fizioloģijas pamatdarbu. Smits ar Bideru pirmie pareizi
noskaidrojuši olbaltumvielu, cukuru un tauku lomu orga-
nisma vielu maiņā. Starp citu, Smits zinātnē ieviesis jē-
dzienu «ogļhidrāti» jeb «ogļūdeņi», lietojot to kā kopīgu
apzīmējumu visiem cukuriem, celulozei, cietei un citām

līdzīgas ķīmiskās struktūras vielām.

Nav īsti izprotams, kādēļ 60. gadu beigās Smits pēkšņi
pameta tik lieliski aizsāktos pētījumus bioķīmijā un pie-
vērsās citai nozarei — augšņu un ūdeņu analīzēm. Regu-
lāri saņemot no slavenajiem ceļotājiem Prževaļska, Mi-

dendorfa, Bēra v. c. ūdeņu paraugus, viņš sistemātiski pē-
tīja visdažādāko Eiropas, Sibīrijas, Kamčatkas, Vidusāzi-

jas un Tibetas ezeru un avotu ūdeņu ķīmisko sastāvu.

Tieši Smits veicis krievu augsnes pētniekam V. Doku-

čajevam svarīgās melnzemes analīzes.

Arī ūdeņu pētījumi nesa Šmitam daudz slavas, tai skaitā

Krievijas Zinātņu akadēmijas locekļa godu. Tam bija sava

nozīme Krievijas ģeoķīmiskajā izpētē un lauksaimniecības

intensifikācijā. Der atzīmēt, ka Smits, būdams Lībiga skol-

nieks, viens no pirmajiem Baltijas guberņās veicināja mi-

nerālmēslu lietošanu, bija konsultants un eksperts šai

nozarē.

Smits pazīstams arī kā jaunu zinātnieku audzinātājs.

Viņa daudzie skolnieki strādājuši visdažādākajās ķīmijas,
medicīnas un metalurģijas nozarēs, gan turpinot sava sko-

lotāja darba virzienus, gan arī gūstot lielus panākumus
citās nozarēs (V. Ostvalds, G. Tammans, G. Bunge,
F. Ovsjaņņikovs, J. Lembergs v. c).
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Kaut arī no Šmita aktīvākajiem gadiem mūs šķir jau

gadsimts un zinātnes straujā attīstība labojusi daudzas

viņa atziņas, taču visumā ne viņa vārds, ne viņa darbs

nav piemirsti. Tie atstājuši pēdas fizioloģijā, bioķīmijā,
augsnes pētniecībā un citās nozarēs. Kārļa Šmita zināt-

nisko mantojumu pašreiz pēta Tartu universitātes docents

Uno Palms, kas sagatavojis par viņu grāmatu PSRS ZA

izdodamajai ievērojamo zinātnieku biogrāfiju sērijai.

100J. Jākobsons

AKADĒMIĶI A. KIRHENŠTEINU PIEMINOT

Šogad 18. septembrī aprit 100 gadi, kopš dzimis

Augusts Kirhenšteins (1872—1963), ievērojamais
latviešu zinātnieks, jauno mikrobiologu audzinātājs, vai-

rāku zinātnisko iestāžu organizētājs, sabiedriskais un

valsts darbinieks, dedzīgs dabas draugs. Mūsu republikas
iedzīvotāji labi atceras A. Kirhenšteinu kā Latvijas PSR

Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāju un ilgga-
dēju tā locekli.

Katrs cilvēks mīl dabu kādā tās izpausmē. Dabas krāš-

ņuma cienītājs bija arī A. Kirhenšteins. To apliecina viņa
aizrautīgie stāstījumi par dabu pēc ceļojumiem, tēlainie,
no dabas ņemtie salīdzinājumi, mīlestība uz ziediem v. c.

Tomēr viņa lielākā mīlestība piederēja dzīvās dabas ne-

redzamajai daļai — mikroorganismiem. A. Kirhenšteinu
nevar uzskatīt par mikrobiologu vien, jo viņa zinātnisko

interešu loks bija ārkārtīgi plašs. Mikroorganismu aug-
šana un attīstība, organisma loma cīņā ar infekciju, pa-
reizs uzturs, mikroorganismu praktiskā pielietošana —

tāds ir A. Kirhenšteina darbos risināto problēmu nepilnīgs
uzskaitījums.

Mikroorganismi dabā atrodami it visur. A. Kirhenšteins

par to izplatību interesējies samērā maz. Toties daudzi

viņa līdzstrādnieki, A. Kirhenšteina ierosināti, viņa tuvākā

palīga profesora A. Kalniņa vadībā vispusīgi izpētījuši
Latvijas dažādo augšņu mikrofloru. Pats A. Kirhenšteins
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A. Kirhenšteins nodarbībās ar studentiem

vadīja ārstniecisko dūņu un dziedniecībā izmantojamo
ūdeņu mikrofloras izpēti, ierosināja meklēt ražošanai no-

derīgu mikroorganismu kultūras dabā. Šo pētījumu rezul-

tāti izmantoti, izstrādājot dažādus augsnes apstrādes ag-
rotehniskos kompleksus, sākot republikā ražot bakteriālos

mēslošanas līdzekļus un apgūstot jaunus dabas dziednie-

ciskos resursus republikas kūrortu vajadzībām.

Tautā A. Kirhenšteinu bieži daudzināja par «vitamīnu

profesoru». Tam pamatā bija viņa dedzīgā vitamīnu no-

zīmes propaganda veselības stiprināšanai. Cilvēka (un arī

dzīvnieku) un mikroorganismu savstarpējās attiecības, vei-

dojoties infekcijas procesam, ir visai sarežģītas. A. Kir-

henšteins par noteicošo infekcijas procesa izcelsmē uz-

skata organismu, tā ikreizējo konkrēto reakcijas stāvokli,
vides apstākļus. Tieši organisma vispārējam veselības stā-

voklim ir izšķiroša nozīme, vai pēc infekcijas dīgļu iekļū-
šanas organismā tas saslims vai nesaslims. Šādu uzskatu

viņš pauž daudzos savos darbos par latento jeb apslēpto
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infekciju, mikroorganismu virulenci, par gadalaika ietekmi

uz infekcijas slimību izplatību. Līdz ar to svarīga nozīme

slimību profilaksē ir pareizam uzturam un dzīves veidam

kā veselības galvenajiem priekšnosacījumiem. Savos dar-

bos par uztura jautājumiem un infekcijas slimību profi-
laksi A. Kirhenšteins svarīgu vietu ierāda pareizam, ar vit-

amīniem bagātam uzturam. Viņš atkārtoti ieteic izmantot

uzturā ar C vitamīniem bagātos mežrožu paaugļus, pīlā-
džu augļus un smiltsērkšķu ogas, kā arī tādus savvaļas
augus kā nātres, skābenes un jauno cūkpieņu lapas. Bar-

gajos Lielā Tēvijas kara gados karavīriem un iedzīvotā-

jiem viņš kā C vitamīna avotu ieteica skuju izvilkumu.

Tomēr aplams ir uzskats, it kā A. Kirhenšteins akcen-

tējis tikai vitamīnu nozīmi. Daudzos savos darbos viņš

norāda, ka uzturā pareizā daudzumā un attiecībās jābūt
visām organismam nepieciešamajām vielām, ka ļoti sva-

rīgi apgādāt organismu ar bioloģiski pilnvērtīgām olbal-

tumvielām un bāziskām minerālvielām. Tas panākams,
uzturu dažādojot un galveno vietu ierādot pienam un

piena produktiem, dārzājiem, augļiem un ogām.
Vitamīnu problēmai A. Kirhenšteins pievērsās laikā,

kad par šiem bioloģiski svarīgajiem savienojumiem vēl

bija maz ziņu. Balstoties uz saviem novērojumiem, viņš

secina, ka vitamīniem ir svarīga nozīme arī mikroorga-
nismu attīstībā, un pašā vitamīnu ēras rītausmā, vairāk

paklausot savai zinātnieka intuīcijai, nekā izmantojot
faktu materiālu (tajā laikā tāda vēl nav), viņš runā par

mikroorganismu avitaminozēm. Jau 1925. gadā viņš iz-

saka domu par mikroorganismu lomu augu apgādē ar

vitamīniem. Vēlāk, risinot jautājumu par cilvēka un dzīv-

nieku normālās mikrofloras sastāvu un lomu organisma
dzīvē, A. Kirhenšteina līdzstrādnieki pēc viņa ierosmes sāk

pētījumus par šo mikroorganismu biosintētiskajām spējām,
noskaidro, ka zarnu mikroorganismi spēj sintezēt daudzus

vitamīnus, un parāda šo mikroorganismu lomu organisma

apgādē ar vitamīniem.

A. Kirhenšteina personā bija apvienots zinātnieks ek-

sperimentators, teorētiķis un organizators. Kad 1919. |adā
jaunā Latvijas Padomju valdība izdeva dekrētu par Lat-

vijas Augstskolas organizēšanu, par tās pamatlicēju kopā
ar citiem ievērojamiem latviešu zinātniekiem, piemēram,
P. Lejiņu, P. Nomaļu, kļuva arī A. Kirhenšteins. Tiecoties
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A.. Kirhenšteins tēlnieka T. Zaļkalna darbnīcā

labi nostādīt studentu mācību darbu, organizēt zinātniskos

pētījumus un saistīt zinātnisko darbu ar praktiskajām va-

jadzībām, A. Kirhenšteins pielika daudz pūļu, lai radītu

Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas institūtu, kuram vē-

lāk bija ievērojama loma Latvijas piensaimniecības iz-

veidē un tās produkcijas kvalitātes nodrošināšanā. Tieši

viņa neatlaidības rezultātā nodibināja Latvijas Universitā-

tes Serumstaciju, kur, sekmīgi konkurējot ar ārzemju fir-

mām, sāka ražot biopreparātus — aizsargvakcīnas, serumus

v. c. sākumā mājdzīvnieku, bet vēlāk arī cilvēku infekci-

jas slimību profilaksei, diagnostikai un ārstēšanai. A. Kir-

henšteina daudzveidīgā un neatlaidīgā zinātniskā, pedago-
ģiskā un organizatoriskā darbība buržuāziskās Latvijas
laikS nenoliedzami noderēja par pamatu Latvijas PSR Zi-

nātņu akadēmijas Mikrobioloģijas institūtam, kuru līdz ar

citiem pirmajiem zinātniskajiem institūtiem republikas val-

dība uzskatīja par iespējamu un lietderīgu nodibināt jau
1946. gadā. Tagad Mikrobioloģijas institūts nosaukts



A. Kirhenšteina vārdā. Ja saistām LPSR Mikrobioloģijas
institūta izveidi ar Latvijas Universitātes Mikrobioloģi-
jas institūtu un Serumstaciju, tad Mikrobioloģijas institū-

tam tuvākajā laikā apritēs 50 gadi.
Nenogurdināms A. Kirhenšteins bija zinātnisko sakaru

un daudzu biedrību organizēšanā, ja vien ar to varēja vei-

cināt domu apmaiņu vai celt tautas labklājību. Divdesmito

gadu sākumā A. Kirhenšteins bija viens no tiem, kas stā-

vēja pie Latvijas Bioloģijas biedrības šūpuļa; no 1923. līdz

1924. gadam viņš bija biedrības sekretārs, bet no 1924.

līdz 1926. gadam — viceprezidents. Vēl var pieminēt, ka

viņš piedalījies Tuberkulozes apkarošanas biedrības un Ve-

selības veicināšanas biedrības organizēšanā. Atšķirībā no

daudziem reakcionāriem buržuāziskās Latvijas zinātnie-

kiem un sabiedriskajiem darbiniekiem A. Kirhenšteins juta

simpātijas pret pirmo Padomju valsti, aktīvi darbojās
Latvijas un PSRS tautu kulturālās tuvināšanas biedrībā.

A. Kirhenšteina darbība pēc padomju varas atjaunoša-
nas Latvijā 1940. gadā mums visiem vēl labā atmiņā.
Ta bija ļoti daudzveidīga un mērķtiecīga. A. Kirhen-
šteina vadībā pēc fašistiskās diktatūras gāšanas tika iz-

veidota Tautas valdība, kurai bija liela loma sociālistisko

pārkārtojumu realizēšanā un Latvijas PSR nodibināšanā.

«Par zinātni vajag degt,» tā bieži teica A. Kirhenšteins.
Pats visā savā dzīvē viņš bija nenogurdināms un vispusīgs
dabas pētnieks, dedzīgi nesa zinātnes atziņas tautā un

ieviesa praksē. A. Kirhenšteins ir piemērs aktīvai attiek-

smei pret darbu un pienākumu.

1972. gadā izdevniecība «Zinātne» laidīs klajā krājumu
«Atminas par Augustu Kirhenšteinu». Tajā A. Kirhenšteins

parādīts kā zinātnieks, sabiedriskais darbinieks, jaunatnes

audzinātājs un publicists. Atsevišķas nodaļas veltītas

A. Kirhenšteina sakariem ar Raini un citiem ievērojamiem
latviešu kultūras darbiniekiem.

12 —259
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P. Savickis

IZCILAIS DABAS APDZIEDĀTĀJS V. PURVĪTIS

(1872. 3. III—1945. 18. III)

Ap gadsimtu miju Rīgā, Pēterburgā, Parīzē, Berlīnē,
Minhenē, Drēzdenē un citos Eiropas mākslas centros pa-

rādījās nepazīstama autora ainavas ar vēl neredzētu da-

bas noskaņu tēlojumu. Tās bija Vilhelma Purvīša gleznas,
kas visur guva atzinīgu kritikas vērtējumu un saņēma iz-

cilus apbalvojumus. Tajās atainotais Latvijas dabas

parādiski varbūt necilais, bet sirsnīgais skaistums pirmo-
reiz aizskanēja tālu pasaulē.

Purvīša darbu stilistiskā analīze liecina par līdzšinējo
glezniecības atradumu veiksmīgu sakausējumu, novato-

risku formu. Sen redzēti sižeti viņa daiļradē ieguvuši jaunu

V. Purvītis. Pavasara ainava
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izskaņu. Pašu vienkāršāko

ainavu mākslinieks nav tie-

cies izpušķot ar eksotiskiem

atribūtiem, kas tolaik bija vi-

sai parasti, ar līkiem stum-

briem, vecām būdiņām, kras-

tu kraujām un nosūnojušiem
akmeņiem. Pietika ar pārdzī-
vojuma spilgtumu un noska-

ņas spēku. Izjūtu svaiguma

un apceres harmonija dara

pievilcīgus citādi pavisam
vienkāršus dabas nostūrus.

Pretstatā akadēmisma he-

roiskās ainavas stingumam
un romantiskas saldmes ap-

dvestajiem dabas skatiem

šāds dabas tēla patiesīgums
bija jauns atklājums. Ne

vēsts no sentimentālas liri-

kas, optimistiski apdziedāta
dzīvības ritmu maiņa dabā.

Var iebilst, ka mūsu aina-

vu lielmeistara daiļrade bal-

stās uz impresionistu sasnie-

gumiem. Nenoliegsim, ka vē-

rojama zināma tuvība šī

glezniecības virziena svaigu-
mam. Tomēr Purvītim dabas

izjūta ir pilnīgi atšķirīga.
Viņa mākslā neatradīsim fragmentāru dabas atainojumu,
nejaušu izgriezumu ar garāmslīdošu acumirklīgu pārdzīvo-
jumu. Viss apsvērts, nobeigts, dabas tēls tuvināts pilnībai.

Gleznotājs nav uzticējies neapzinātai nejaušību fiksē-

šanai. Tik veiksmīgi kā reti kāds viņš savā mākslā apvie-

nojis divus atšķirīgus principus — iluzori uztveramā pre-

cīzu atspoguļojumu un reizē jaunas īstenības radīšanu

saskaņā ar mākslas likumībām. Tas nozīmē vienlaikus

vadīties no dabas un to labot.

Pamācoši ir izsekot mākslinieka darba procesam. Vis-

pirms ieskicējusies tikai gleznieciskā ideja, kurā vēl no-

jaušams maz kas no oriekšmetiskuma. Tikai krāsu iespaids

V. Purvītis. J. Rozentāla glezna



par rudens vai ziemas raksturu, spožas gaismas vai sir-

mas krēslas noskaņu. Tad notikusi lielāko masu un krāsu

akcentu grupēšana. Ļoti daudzas reizes mainīta un piln-
veidota kompozīcija, lai tā iegūtu pašu spēcīgāko, nobeig-
tāko izteiksmi. Tādēļ bijis nepieciešams mainīt un pārgru-

pēt gan uzkalnus un mežu masīvus, gan koku stāvus un

mākoņus, kamēr to savstarpējās attiecības vispilnīgāk at-

spoguļojušas dabas lieliskumu un nobeigtību.
Glezniecība īstenībā ir gaismas atveidošana. Šo vienu

no galvenajiem krāsu mākslas elementiem mūsu ainavu

lielmeistars pārvalda pilnīgi. Saulstaru plūsma, mākoņai-

nas atmosfēras kliedēta gaisma, rieta blāzma, mēnesnīcas

vizmojums — viss viņa audeklos vibrē vienlīdz dzīvi.

Purvīša aizsāktais dabas tulkojums ietekmējis ne vien

latviešu glezniecību. Viņa darbos bieži sastopamais pava-

sara ūdeņu un bērzu birztalu motīvs pēc tam ieskanas

ari citu tautu mākslinieku daiļradē. Visdziļāk to, pro-

tams, izjutuši latviešu mākslinieki, kuru dabas uztveres

veidošanā meistars piedalījies tieši.

Atzīmējama Purvīša pedagoģiskā tendence — saglabāt

pārdzīvojuma dabiskumu, neiegrožojot to kāda atsevišķa

paņēmiena vai manieres mehāniskumā. Tas atgādina izcilā

mākslas pedagoga Kuindži principus. Viņa vadībā par

meistariem kādreiz vienlaikus veidojās tik atšķirīgas rado-

šas individualitātes, kādas ir Rērihs, Rilovs un Purvītis.

Vilhelms Purvītis ir apmeklējis daudzas zemes un glez-

nojis dabu arī savos ceļojumos, taču patiesāko pārdzīvo-
jumu viņš atstājis dzimtā novada dabas tēlā. Viņa ainavās

neatrodam ne transcendentālu varenību, ne pārlieku ju-
tekliskumu. Tās ir tuvas ar savu uzticību dabas tēla vien-

kāršībai, patiesībai.
Ne velti Purvītim latviešu tēlotājā mākslā piedēvē tādu

pašu nozīmi kā Rainim literatūrā. Viņš pirmais piešķīra
šai līdz tam laikam vēl provinciālajai mākslas nozarei

plašāku skanējumu, izveda to pasaulē, parādīja tas aug-

šanas un veidošanās iespējas.
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A. Redliha 75

PROFESORS JĀNIS LŪSIS

-1972. gada 6. decembrī Lat-

vijas PSR Nopelniem bagā-
tais zinātnes darbinieks, Lat-

vijas PSR Zinātņu akadēmi-

jas korespondētājloceklis, ar

Darba Sarkanā Karoga or-

deni apbalvotās P. Stučkas

Latvijas Valsts universitātes

zooloģijas un ģenētikas ka-

tedras profesors Jānis Lū -

s i s atskatās uz 75 mūža un

50 zinātniskā un pedagoģis-
kā darba gadiem.

Jānis Lūsis dzimis 1897.

gada 6. decembrī Ziemeļvid-
zemē, Ķoņu pagasta «Kalni-

ņos» zemnieka ģimenē. Vis-

pirms viņš mācās Ķoņu pa-

gastskolā, tad Rūjienas drau-

dzes skolā un Valkas reāl-

skolā.

Pēc reālskolas absolvēšanas 1916. gadā J. Lūsis dodas

uz Petrogradu, kur tiek uzņemts Petrogradas universi-

tātes Fizikas un matemātikas fakultātes dabas zinātņu
nodaļā. Šajā laikā Petrogradas universitātē strādā ievē-

rojami mācību spēki — profesori I. Fiļipčenko, A. un V. Do-

geļi, V. Šimkēvičs, X- Derjugins, V. Komarovs, A. Uhtom-

skis, A. Jofe. Profesora Komarova ietekmē J. Lūsis sā-

kumā pievēršas botānikai, taču vēlāk viņa interesi pie-
saista eksperimentālā zooloģija un ģenētika, un šīm noza-

rēm viņš palicis uzticīgs visu mūžu.

Jau pirmajos studiju gados J. Lūsis ar lielu entuziasmu

sāk eksperimentus, pētot planāriju reģenerācijas un trans-

plantācijas norises, ārējās vides ietekmi uz dafniju attīs-

tības ciklu, kukaiņu mainību v. c. Šai laikā sarakstīti arī

trīs pirmie patstāvīgie zinātniskie darbi. 1925. gadā J. Lū-

sis Pēterhofas Dabas zinātņu institūtā sāk pētījumus par
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mārīšu ģeogrāfisko mainību un populāciju polimorfismu.
Minētais darbs, kuru profesors turpina līdz pat šim lai-

kam, sniedz jaunas atziņas sugu veidošanās teorijā un po-

pulāciju ģenētikā un ir augsti novērtēts ne tikai Padomju
Savienībā, bet arī ārpus tās.

Ar 1921. gadu, profesora Fiļipčenko aicināts, J. Lūsis

kļūst par zinātnisko līdzstrādnieku Krievijas Ražošanas

spēku komisijas cilvēka iedzimtības pētīšanas birojā, kas

ar 1925. gadu sāk risināt arī mājlopu un kultūraugu ģe-
nētikas un selekcijas jautājumus. Liels J. Lūša nopelns ir

jaunas aitu šķirnes izveidošana Kirgīzijas un Kazahijas
augstkalnu rajoniem. Pēc J. Lūša ierosinājuma un viņa
tiešā vadībā 30. gados sākas savvaļas aitu — arharu —

krustošana ar kurdjuka un smalkvilnas merīnu šķirnes
aitām. Sī darba rezultātā 1949. gadā tiek aprobēta jauna
vērtīga smalkvilnas aitu šķirne — arharu merīnaita.

No 1929, līdz 1932. gadam J. Lūsis strādā Ļeņingradā

par Vissavienības Lopkopības institūta cūku selekcijas
sektora vadītāju un pēta iezīmju pārmantošanu cūkām.

No 1930. līdz 1940. gadam J. Lūsis vada PSRS Ģenēti-
kas institūta mājlopu ģenētikas, selekcijas un evolūcijas
nodaļu, no 1941. līdz 1942. gadam strādā par vecāko zi-

nātnisko līdzstrādnieku PSRS ZA Zooloģijas institūtā, bet

no 1942. līdz 1948. gadam — A. N. Severcova Evolucionā-

rās morfoloģijas institūtā.

Paralēli savam galvenajam zinātniskās pētniecības dar-

bam J. Lūsis veic arī lielu pedagoģisko darbu, no 1925.

līdz 1936. gadam strādādams par asistentu Ļeņingradas
Valsts universitātes ģenētikas un eksperimentālās zoolo-

ģijas katedrā. Viņš vada praktiskos darbus variāciju sta-

tistikā un eksperimentālajā zooloģijā, bet pēc profesora
Fiļipčenko nāves lasa arī mājdzīvnieku ģenētikas speciālo
kursu. No 1932. līdz 1936. gadam J. Lūsis ir mācību spēks
arī Ļeņingradas Zootehniskajā institūtā, kur vada māj-
dzīvnieku ģenētikas un audzēšanas katedru un lasa lek-

cijas ģenētikā. Tur viņam 1935. gadā piešķir profesora
grādu. No 1942. līdz 1945. gadam atrazdamies Prževaļskā
evakuācijā, J. Lūsis saņem piedāvājumu izstrādāt Isikkula

apgabala zirgkopības audzēšanas novada selekcijas plānu.
1949. gada sākumā J. Lūsis atgriežas Latvijā un sāk

strādāt Latvijas Valsts universitātes Bioloģijas fakultātē

par mācību spēku. No 1956. līdz 1958. gadam viņš ir zoo-



loģijas un cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedras va-

dītājs, bet, zooloģijas katedrai kļūstot patstāvīgai, no

1958. gada vada zooloģijas katedru, no 1966. gada līdz

1971. gadam — zooloģijas un ģenētikas katedru.

J. Lūša pedagoģiskais darbs Latvijas Valsts universitā-

tes Bioloģijas fakultātē ir ļoti daudzpusīgs: viņš lasa lek-

ciju kursu zooloģijā, entomoloģijā, variāciju statistikā un

ģenētikā, vada studentu kursa darbus un diplomdarbus.
Sevišķi liels ir J. Lūša nopelns jauno zinātnieku sagata-
vošanā: viņa vadībā izstrādātas un sekmīgi aizstāvētas 3

doktora un 16 zinātņu kandidāta disertācijas. Gandrīz visi

pašreiz republikā strādājošie zoologi ir J. Lūša audzēkņi.
J. Lūsis aktīvi piedalās arī LPSR ZA Bioloģijas insti-

tūta zinātniskajā darbā. 1958. gadā viņš ievēlēts par Lat-

vijas PSR Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli. Pro-

fesors ir Vissavienības Ģenētiku biedrības Latvijas noda-

ļas priekšsēdētājs.
Profesors sarakstījis 55 zinātniskus darbus par dažā-

dām bioloģijas problēmām — par cilvēka ģenētiku, planā-

riju reģenerāciju un transplantāciju, mārīšu ģeogrā-
fisko mainību un ģenētiku, jaku un govju starpsugu hib-

ridizāciju, atavisma un dominances parādībām, krusto-

jot savvaļas aitu ar mājas aitu.

Ar lielu entuziasmu profesors turpina savus ģenētiskos

pētījumus par mārītēm. Sis darbs tuvojas noslēgumam —

plašai monogrāfijai.
Ar savām dziļajām un daudzpusīgajām zināšanām, ar

savu nelokāmo zinātnieka principialitāti profesors J. Lūsis

ir iemantojis patiesu cieņu ne tikai studentu un kolēģu

vidū, bet arī visā Latvijas un Padomju Savienības bio-

logu saimē. Viņa darbu atzinīgi novērtējusi Padomju val-

dība: 1965. gadā sakarā ar Latvijas PSR 25. gadskārtu vi-

ņam piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes

darbinieka goda nosaukums, bet 1968. gadā PSRS Augstā-
kās Padomes Prezidijs par nopelniem augsti kvalificētu

kadru sagatavošanā un bioloģijas zinātnes attīstīšanā ap-

balvojis profesoru J. Lūsi ar Darba Sarkanā Karoga or-

deni.
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A. Vilsons 58

KĀ EGLE PIEBALGĀ

Pilnā augumā, stalts un

klusa spēka pilns — tā 20.

gadu sākumā latviešu literā-

rajā dzīvē ienāk Kārlis

Egle un staigā tās stāvās,
saulainās tekas nu jau vai-

rāk nekā pusgadsimtu.

Šķietami sausajam biblio-

grāfa darbam viņš iedveš dzī-

vību un poēziju, parasti maz

ievēroto bibliotekāra posteni

padara par nozīmīgu repub-
likas mēroga kultūras centru

un jau krustām šķērsām iz-

vagotajā tulkojumu jūrā at-

klāj tikpat kā jaunu ceļu —

uz tālo, bet garīgi tuvo In-

diju.Latviešu un cittautu kul-

tūras sakaru daudzo pētnie-
I ku un veidotāju vidū K. Egle

ieņem īpašu vietu gan kā ap-

brīnojami rosīgs, daudzpusīgs un produktīvs gādnieks par

«zinātnes maizi» — konkrētiem datiem, gan ar neviena ne-

apmaksātiem un nekur nereklamētiem, pēc paša ierosmes

sagatavotiem materiālu sūtījumiem M. Ļermontova, I. Tur-

geņeva, Ļ. Tolstoja, A. Cehova, V. Šekspīra, R. Tagores
v. c. iemīļotu autoru memoriālajiem muzejiem. Un kas gan

var saskaitīt tās nekur nereģistrētās konsultācijas, kuras

no X- Egles saņēmuši un saņem literatūrvēsturnieki un

žurnālisti, teātru, kino un televīzijas darbinieki!

Liekas pat, ka vislabāk mūsu patriarha veikumu rak-

sturot, atstājot sasniegumu uzskaiti nenoslēgtu, jo vien-

mēr, ilgo mūžu pārskatot, atklājas kaut kas aizmirsts vai

agrāk nepamanīts un, kas pats galvenais, jauni darbi kā

otra ziedu raža vēlā, bet siltā rudenī nāk arvien vēl klāt.



185

* * *

Latvijas PSR Nopelniem bagātā kultūras darbinieka

K. Egles mūža gaitas sākas 1887. gada 2. jūnijā Dru-

vienā.

Tradicionālās zemnieku bērnu ganu vasaras, piecas zie-

mas pirmmācības skolās, pašmācības ceļā nokārtoti eksā-

meni un tautskolotāja darbs Vidzemes laukos. Tur — brāļu

Kaudzīšu, R. Blaumaņa un J. Poruka dzimtenē — likti pa-
mati personībai un pasaules uzskatam, ko raksturo gan
zemnieciska vienkāršība un pamatīgums, gan baltajos bēr-

zos un egļu šalkās izteiktās tāluma ilgas. Pārnovadnieka

L. Laicena paraugs māca saprast, ka par tautas atbrīvo-

šanās cīņas vadošo spēku kļuvis strādnieks.

Karavīra gaitas pirmajā pasaules karā, ievainojums, va-

dītāja darbs nelielā privātā bibliotēkā un tad, 1922. gadā,
pirmais lielais veikums — kopā ar jaunāko brāli Rūdolfu

nodibinātais un vadītais žurnāls «Latvju Grāmata»

(1922 —1931). Demokrātiskās tendences, kā arī apskau-
žami lielā precīzu faktu bagātība nosaka šā izdevuma pa-

liekošo vērtību literatūrzinātnē.

1925. gadā, kad Rīgas pilsēta pārņem savā ziņā J. Mi-

siņa bibliotēku, par tās vadītāju tiek izraudzīts X- Egle.
Tieši šai vietā viņš, apvienodams sirdsdedzi ar lietišķību
un mīlestību uz t. s. melno darbu, kļūst plaši pazīstama

autoritāte, kuru cienī un mīl visi, kam vien nācies strādāt

kopā ar viņu, kura erudīciju un nopelnus neapšaubām arī

tad, kad iznāk saķildoties.
Divi senlaicīgi stūra namiņi starp Torņa un Trokšņa

ielu, kur pirmos divdesmit gadus mitinājās J. Misiņa bib-

liotēka, vecākās un vidējās paaudzes grāmatu draugiem
vēl tagad, pēc vairāk nekā gadsimta ceturkšņa, liekas īpa-
šas romantikas apausti. Šķiet, ka visā Vecrīgā nav labākas

vietas sen vajadzīgās literātu kafejnīcas nodibināšanai

kā šajās grāmatu elpas piesūcinātajās sienās, kur it kā

pie lielas ģimenes ēdamgalda garīgo barību saņēmuši
daudzi nākamie speciālisti. Ik pa brīdim, vienkāršā zilā

uzsvārcī ģērbies, no «komandpunkta» iznāca X- Egles im-

pozantais stāvs.

Pats rosīgākais darba cēliens sākas pēc Tēvijas kara,

kad X- Egles vadītā J. Misiņa bibliotēka par savu augsti
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kvalificēto zinātnisko ievirzi saņem sen pelnītu atzinīgu
vērtējumu — tiek iekļauta tikko nodibinātās Zinātņu aka-

dēmijas sistēmā (1946).
Tieši tai laikā K. Egle sasniedz pensijas vecumu, taču

lielie, aizraujošie un tautas kultūras līmeņa celšanai ļoti

vajadzīgie uzdevumi neļauj just gadu nastu. Mazā, grā-
matām piekrautā darbistabiņā pavadījis divdesmit gadu,
sirmais kultūras darbinieks parāda plašu vērienu un ar

jauneklīgu degsmi ievada sev uzticēto, ar simttūkstoš sē-

jumiem piekrauto kuģi jaunos, dziļākos ūdeņos. Reizē viņš
ir docents paša noorganizētajā un vairākus gadus vadī-

tajā LVU bibliotēku zinātņu katedrā (vēlākajā nodaļā).
1952. gadā atbrīvojies no administratīvajiem pienāku-

miem, K. Egle vēl ilgi strādā par bibliogrāfu, un grūti pat
pateikt, līdz kuram laikam. Pensionāriem novēlētās mierī-

gās atpūtas dienas viņam neder. X- Eglēm vajadzīgs «ne-

mierīgs vecums», un, tiklīdz veselība atļauj, sirds dzen

stāties atpakaļ darbā, kaut ari zemākā postenī. Visi tāpat
zina, ka K. Egle ir un vienmēr būs «misiņu», t. i., ZA Fun-

damentālās bibliotēkas J. Misiņa latviešu literatūras no-

daļas «dzīvā dvēsele».

K. Egle ne tikai pārzina, glabā un kārto, ko paveikuši
citi, bet raksta arī pats, pie tam ar tādu intensitāti, ka

pildspalvu zibinātājiem nereti jābrīnās: kā gan ar gan-

drīz vai aizvēsturiska rakstāmrīka un aizvāžamas tintes

pudelītes palīdzību lēnā rokrakstā var paveikt tik daudz?

Nelielā rakstā nav vietas kaut konspektīvi uzskaitīt

visus tos bibliogrāfiskos rādītājus, kas cits pēc cita

nāk klajā, X- Eglēm darbojoties kā sastādītājam vai līdz-

autoram. Varētu paskatīties «Latviešu literatūras darbi-

niekos» (1965), bet tie jau novecojuši, jo padarīti un da-

ļēji publicēti atkal un atkal jauni darbi. Lai atzīmējam
tikai divus galvenos — J. Raiņa un A. Upīša bibliogrāfijas,
kas tik nozīmīgas, ka bez tām mūsdienu literatūrzinātne

nevar iztikt, bet arī tik lielas, ka vēl nav iespēts tās pub-
licēt.

«Tiks nodrukātas, nevar nenodrukāt!» ar īstu piebal-
dzēna neatlaidību stingri nosaka autors un «taisa beigas»
vēl un vēl kādai senai iecerei. Viņa sastādītajiem J. Poruka

Rakstiem Parakstāmās literatūras grāmatnīcā vien par

abonentiem pieteicās tik daudz tūkstošu, ka vēlāk atnā-

kušie netika vairs veikalā un stāvēja uz ielas. Spēcīgs



autoru kolektīvs kopā ar K. Egli pavirzījis jau labi uz

priekšu tādu pētījumu kā latviešu grāmatniecības vēsture,
kas agrāk tika uzskatīta par greznību, bet tagad kjuvusi
par nepieciešamību.

Vienmēr laucinieciski pelēkā apģērbā, tagad jau gadu
nastas saliekts, ar biezu portfeli vienā un pamatīgu spieķi
otrā rokā — tāds K\ Egle parādās te Zinātņu akadēmijā,
te izdevniecībā «Liesma», te Rakstnieku savienībā, te savā

bibliotēkā, un visur viņu pazīst, visi cenšas parunāt ar

viņu kādu vārdu. «Nu, ko tad pots tagad laba dari?»

X- Egle ar labsirdīgu balsi un šķelmīgu smaidu mēdz jau-
tāt savā dzimtajā izloksnē. «Ak strādā? Nūja, es pots jau
arī strādāju.»

Tā, visur klāt būdams, viņš strādā un māca un mudina

strādāt citus, un ir tik labi zināt, ka mums ir tāds Kārlis

Egle.

A. Muceniece

MŪZIĶIS CĪNĪTĀJS

Mākslas darbi, nonākuši atklātībā, kļūst sabiedriski. Tāpēc katrs

mākslinieks patiesībā ir sabiedrisks darbinieks.

Taču mākslinieka nozīme sabiedriskajā dzīvē kļūst divkārša, ja viņš
ne tikai rada mākslas darbus, bet arī aktīvi piedalās savos darbos

pausto ideju iedzīvināšanā.

Tāds cīnītājs par savu ideju un ideālu īstenošanu visu mūžu bijis
mūziķis, komponists Pēteris Zolts.

Pēteris Zolts dzīvoja šķiru sabiedrībā, kurā inteliģentiem vajadzēja
izvēlēties, ar ko saistīt savu dzīves ceļu.

Pēterim Zoltam šai ziņā grūtību nebija.
Dzimis 1892. gada 16. jūlijā Rīgas apriņķa Nītaures muižas ārsta

ģimenē, zēns vēro vācu barona apspiesto zemnieku grūto dzīvi. Viņa

simpātijas ir daudzo dzīves sērdieņu pusē. Šīs simpātijas par stingru
pārliecību izveidot palīdz 1905.—1907. gada revolūcija. «Reakcijai tra-

kojot, cieta visi tie, kas cīnījās par taisnību un brīvību. Revolucionā-

rus — skolotāju Rudzīti, kurpnieku Adamsonu v. c. — nošāva. Manu

krusttēvu, aptiekāru Vili Bāru, ieslodzīja Pleskavas cietumā,» atceras

komponists. «Tēvs par ārsta pienākuma pildīšanu — palīdzības snieg-
šanu cīņās ievainotiem revolucionāriem — arī cieta no varas iestāžu

spaidiem.»
Tāpēc nav brīnums, ka Pēteris, iestājies Rīgas Aleksandra ģimnā-

zijā, redzams audzēkņu revolucionārās grupas vidū. Te nākamais mū-
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ziķis arī saņem pirmās īstās uguns-

kristības. Svinīgā akta laikā revolucio-

nārās grupas dalībnieki uzspridzina
pašgatavotu bumbu un ievaino ģim-
nāzijas inspektoru — slepenpolicijas
aģentu. Par «antimonarhistisku demon-

strāciju» grupas vadītāji — gados ve-

cākie audzēkņi — tiek sodīti ar ieslo-

dzījumu Petropavlovskas cietumā, bet

nepilngadīgie, to skaitā Pēteris, iz-

slēgti no ģimnāzijas bez tiesībāmiestā-

ties valsts mācību iestādēs.

Šajā laikā Pēteris cītīgi pievēršas
mūzikai, ar kuru nodarbojas jau kopš
bērnības. Rīgas mūzikas skolā viņš

apgūst klavieru, ērģeļu un vijoles
spēli. Bet Pētera prātu saista ,arī ķī-
mija, un tā tolaik gūst virsroku. Pa-

beidzis privātu reālskolu, viņš iestājas
Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas
fakultātē. Mācības institūtā un muzi-

cēšanu pārtrauc pirmais pasaules

karš, bet revolucionārā darbība turpi-
nās karavīru rindās. Armijā Pēteris

tūlīt atrod domu biedrus, un viņi kāri

tver tuvojošās revolūcijas dvesmu.

Dzīve ir cīņa, bet cīņa bez mūzikas

Pēterim Zoltam nav iespējama. Mūzika neatstāj jaunekli pat vislie-

lāko grūtību brīžos. Muzikālās dotības, lielā mūzikas mīlestība un ne-

atlaidīgais darbs dod pirmos augļus: 1917. gadā P. Zolts absolvē

Maskavas konservatorijas ērģeļu un klavieru klasi.

Tomēr nodoties savai mūzai jaunajam mūziķim pagaidām neiznāk.

Atkal jāiet cīņā, šoreiz pret visas pasaules kapitālistu uzbrukumu

Padomju valstij.

Mūziķis Pēteris Zolts ar Krievijas Komunistiskās (boļševiku) par-

tijas biedra karti kabatā un šauteni plecā piedalās cīņās pret Kol-
čaku un Vidusāzijas basmačiem. Kā drosmīgs un aktīvs padomju
iekārtas aizstāvis viņš darbojas Samāras, tad Taškentas valsts drošī-

bas orgānos.

Kad satriekti ārzemju interventi un pieklusuši pilsoņu kara trokšņi,
mūziķis karavīrs meklē jaunu cīņas lauku. Tā ir kultūras celtniecī-

bas fronte. Te jācīnās par V. I. Ļeņina ideju īstenošanu — tuvināt

mākslu tautai un tautu mākslai. Tāpēc 1921. gadā Pēteris Zolts strādā

Harkovas Mūzikas akadēmijā, kur vada ērģeļu klasi.

1922. gads ir jaunu lielu izmaiņu gads Pētera Zolta dzīvē
— viņš

atgriežas dzimtajā Latvijā. Bet kāda vilšanās! Ja jaunajā Padomju
valstī darba bija pilnas rokas, tad buržuāziskajā Latvijā viņš ir bez-

darbnieks. Tikai pēc ilga laika ar lielām pūlēm izdodas iekārtoties

darbā Ventspili par mūzikas un ķīmijas skolotāju valsts vidusskolā

un arodskolā, vēlāk Tautas konservatorijā. Bet revolucionārie uzskati

un cīnītāja gars nerod piepildījumu. Pēteris Zolts saistās ar Latvijas
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Komunistisko partiju un aktīvi piedalās nelegālās literatūras iespie-
šanā un izplatīšanā.

Legālajā sabiedriskajā dzīvē Pēteris Zolts ir Ventspils strādnieku

arodbiedrības aktīvists. Viņš nodibina un vada ostas un kokzāģētavas
strādnieku kori, piedalās dažādos strādnieku pasākumos.

Darbs ar kori un strādnieku cīņas dziesmu trūkums rosina mūziķi

pievērsties komponēšanai. Šajā laikā uzrakstītas dziesmas «Kad ausīs

saulainas dienas» (Raiņa teksts), «Katordznieku dziesma», «Cietums»,

«Rekviems» ar L. Paegles tekstiem, «Demonstrācija» ar L. Laicena

tekstu v. c, kas gūst lielu atsaucību klausītājos. Bez kora dziesmām

rodas arī vairākas solo dziesmas. Bet P. Zolta dziesmas dzied ne tikai

ventspilnieki. Tās savā repertuārā ietver arī citi strādnieku kori un

vispirms E. Zundmaņa vadītais Rīgas Arodbiedrību centrālbiroja kluba

koris.

P. Zolta cīņā saucējas dziesmas un Ventspils arodbiedrību koris

piedalās arī strādnieku Darba svētkos Rīgā, Saules dārzā, 1927. un

1928. gadā.

Protams, šāda skolotāja revolucionāra darbība nav pa prātam ne

skolas vadībai, ne Ventspils politiskās uzraudzības iestādēm. Pēteris

Zolts spiests mainīt dzīves vietu. Ilgāku laiku viņš dzīvo Dobelē, tad

Jelgavā. Paralēli skolotāja darbam viņš komponē. Rodas jaunas dzies-

mas un četri lielas formas ērģeļu skaņdarbi.
Jaunu dzīves pavērsienu, gadiem krāto cerību un ilgu piepildījumu

Pēterim Zoltam atnes 1940. gads, kad Latvijā tiek atjaunota padomju
vara un sociālistiskās kultūras celtniecība. Viņu redzam Rīgā, mūzikas

dzīves organizētāju pulkā. Sākumā viņš ir LTKR Mākslas lietu pār-
valdes mūzikas nodaļas inspektors, vēlāk tās vadītājs. Darba ir ārkār-

tīgi daudz, jo visas kultūras iestādes, visi profesionālie un pašdarbī-
bas mūzikas kolektīvi gatavojas literatūras un mākslas dekādei

Maskavā.

Bet, kad dekādes priekšdarbi tuvojas nobeigumam, kad mākslas

dzīvinošie avoti sākuši plūst uz jaunās dzīves cēlāju trauksmainajām
sirdīm, spožo uzvaras sauli aizsedz melnais fašisma kāškrusts. Karš!

Šausmu un asiņu tvanā smok tauta, māksla, mūzika un tās radītāji.
Pēteris Zolts tiek izraidīts no Rīgas. Cīņā par eksistenci un ticībā uz-

varai aizrit kara gadi. Tad 13. oktobris. Rīga atbrīvota.

Latviešu mūziķi pulcējas jaunam dzīves un darba cēlienam. Viņu
vidū ir arī Pēteris Zolts. Viņš ķeras pie aizsāktā darba Mākslas lietu

pārvaldes mūzikas iestāžu nodaļā, ir viens no pirmajiem jaundibinātās
Latvijas Komponistu savienības biedriem. Bet tad dzīves vēji viņu
aiznes tālu no dzimtā krasta. 50.—60. gados Pēteris Zolts ir

Urālu Komponistu savienības skaņražu vidū, arī savienības valdes

loceklis, strādā par Tjumeņas mūzikas skolas klavieru un mūzikas

teorijas klases vadītāju, veic lielu darbu pilsētas mūzikas un kultūras

dzīvē un, protams, arī komponē. Šajā laikā uzrakstīts ap pussimta
skaņdarbu klavierēm, kā arī vairākas dziesmas.

Pēc aiziešanas pensijā mūziķis apciemo dzimtās vietas. 1969. gada
pavasarī Rīgā viņu sirsnīgi sveic kādreizējie koristi un jaunības dienu

draugi. Taču visskaistākās atmiņas par aizgājušajām dienām un

iedvesmu jaunam radošam darbam mūziķim cīnītājam dod tikša-

nās ar Ventspils kori un tā skanīgajām, trauksmainajām dziesmām.
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V. Grāvītis 150

PIRMĀ BALTIJAS ĢEOLOĢISKĀ KARTE

Šogad paiet 150 gadi, kopš publicēta pirmā Baltijas ģeoloģiskā
karte. Neilgi pirms tam tika izdotas pirmās ģeoloģiskās kartes pa-
saulē: no 1794. līdz 1821. gadam atsevišķu Anglijas grāfistu ģeoloģis-
kās kartes, bet 1815. gadā — visas Anglijas ģeoloģiskā karte mērogā
5 jūdzes collā. Šo karšu autors bija ang|u zinātnieks Viljams Smits.

Ilgstošos pētījumos V. Smits bija atklājis, ka «...slāņi nogūlās
jūras dibenā cits pēc cita, un ikviens no tiem satur to organismu at-

liekas, kas dzīvojuši šī slāņa nogulsnēšanās laikā; katrā slānī sasto-

pami tam raksturīgi pārakmeņojumi...». Tātad katrā laika posmā
dzīvojušas atšķirīgas dzīvnieku sugas, un pēc to atliekām var izsekot

dažādos apvidos vienlaicīgi izveidojušos iežus. Savās ģeoloģiskajās
kartēs V. Smits ar krāsām iezīmējis zonas, kurās izplatīti vienā zi-

nāmā laika posmā nogulsnējušies ieži.

Ap to pašu laiku, 1807. gadā, 2. Kivjē un A. Bronjārs publicēja sīki

izstrādātu, ar ļoti plašiem un rūpīgiem paleontoloģiskiem pētījumiem
pamatotu Parīzes baseina ģeoloģisko karti. Līdz ar minēto zinātnieku

atklājumiem sākās vēsturiskās ģeoloģijas kā zinātnes nozares attīstība.

1822. gadā V. Streindžvejs savā darbā «Krievijas ģeoloģijas vis-

pārējs apskats» sniedzis pirmo Baltijas ģeoloģisko karti ar nosau-

kumu «Pirmuzmetums, kas var noderēt par pamatu Eiropas Krievijas

ģeoloģiskajai kartei». Karte ir 43X53 cm liela, mērogā 1 : 700 000.

Kartē ar dzeltenu krāsu un burtu E iezīmēta «pārejas kaļķakmeņu»
izplatības josla Igaunijā un tālāk gar Pēterburgu, gar Ladogas un

Oņegas ezeru dienvidu malu, kā ari atsevišķas salas Skandināvijā.



191

Pēc šajos kaļķakmeņos atrodamo raksturīgo pārakmeņojumu sugām
autors tos saista ar Plimutā izplatītajiem «pārejas kaļķakmeņiem».
(Par «pārejas» iežiem tolaik sauca nogulumus, kas ierindojās pārejā
starp «pirmatnējiem» iežiem — granītiem v. c. — un «fleciem» — iz-

teikti kārtainiem iežiem. Vēlāk «pārejas» ieži sadalīti kembrija, ordo-

vika un silūra sistēmās.)
Dienvidigaunijā un līdz pat Salacai, kā arī Sāremas salā kartē ar

zaļu krāsu (fotokopijā tumšs tonis) iezīmēta smilšu un smilšakmeņu
josla, kas, pēc autora domām, iegulst zem minētajiem kaļķakmeņiem
un parādās virspusē arī gar to ziemeļu malu austrumos no Narvas.

Autors norāda, ka uz dienvidiem no šī apgabala — Vidzemē un

tālāk Novgorodas guberņā — izplatās «Ziemeļu sāls apgabals». Tajā,
pēc autora domām, turpinās visās pasaules malās ar zīmīgu ārējo
izskatu pazīstamā formācija ar sarkaniem smilšu iežiem un arī ģipš-
akmeņa un akmenssāls starpslāņiem un sālsūdens avotiem. (Autors
ar to varēja domāt gan Devonšīras «vecos sarkanos smilšakmeņus»,

gan Viduseiropas triasa sistēmas «jaunos sarkanos smilšakmeņus»,

ģipšakmens starpslāņus v. c). Autors tekstā norāda uz Salacas,



Raunas, Rūjas, Amatas un Gaujas klinšainajām ielejām, Siguldas Gūt-

maņa un Velna alām. Tomēr kartē ar oranžu krāsu un I iezīmēti tikai

atsevišķi šī apgabala laukumi — Sāremas salas dienvidos, Rīgas ra-

jonā, ap līmeņa ezeru un aiz Maskavas.

Autors tāpat norāda uz tā saucamajam austrumu alabastram

līdzīgu skaistu ģipšakmeni, kuru lauž Daugmalē (t. i., Nāves salā),
Ikšķilē un Saulkalnē un ved pārdot uz Pēterburgu. īsts alabastrs uz-

radīts Sāremas salā (patiesībā dekoratīvs rupjkristālisks silūra sistē-
mas kaļķakmens). Sāls avoti atzīmēti pie Staraja Rūsas. Autors at-

zīst arī, ka Vidzemes kalni sastāv nevis no kaļķakmeņu slāņiem, kā

parasts, bet gan no tiem pašiem pamatnes smilšu iežiem (būtībā le-

dāji lieiā mēra no tiem arī veidojuši šos paugurus).
Kokneses apkārtnē ar gaiši brūnzaļu krāsu un II apzīmēts lau-

kums, kas, pēc autora domām, pieder Krievijas centrālās daļas kaļķ-
akmeņu formācijai, lai gan vērojamas arī atšķirības.

Kurzemē un tālāk Rietumlietuvā bez krāsas, ar uzrakstu ir uzrādīts
smilšains novads.

Kartē atsevišķi apzīmēti arī Valdaja «kalni» — «ievērojamākā kalnu

ķēde starp Baltijas un Melno jūru».
Dienvidos no Lietuvas rietumu—austrumu virzienā norādīta līnija,

līdz kurai sastopami izkliedēti dažāda veida pirmatnējo iežu lauk-

akmeņi.
Laikā no 1822. līdz 1841. gadam zinātnieki izsekoja zemes slāņu

izveidošanas vēsturisko secību, sadalīja zemes vēsturi 10 periodos un

tiem atbilstošos nogulumus 10 sistēmās. Drīz pēc tam tika noskaidrots,
ka Latvijā izplatītas devona, perma un juras sistēmas.

Tas deva iespēju sastādīt ģeoloģiskās kartes ar pareiziem nogulumu
apzīmējumiem pec to vecuma un piederības noteiktām sistēmām. Kā
pirmo šādu Baltijas karti var minēt akadēmiķa G. Helmersena «Eiro-

pas Krievijas formāciju pārskata karti» (1841). Tai sekoja virkne citu,
aizvien pilnīgāku karšu. Sevišķi ievērojama ir profesora K. Grēvinga
«Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes ģeognostiskā karte» (1861) un

tās pārlabotais izdevums (1878). Ar bagāto un precīzo faktu materiālu

šīs kartes vel tagad nav zaudējušas savu zinātnisko nozīmi, lai gan
ir publicēts daudz jaunāku karšu. No tām vēl atzīmējama N. Delles
1939. gada karte un mūsdienu līmenim atbilstošā P. Liepiņa 1960.

gada karte (grāmatā «Latvijas PSR ģeoloģija», 1961. g.). Tajā izdalī-
tas 23 devona svītas, perma, triasa un juras sistēmas.

Pēdējos gados Latvijas PSR MP Ģeoloģijas pārvalde veic plašus
ģeoloģiskās kartēšanas darbus, kuru rezultātus tūlīt izmanto derīgo
izrakteņu un pazemes ūdens krājumu meklēšanā, celtniecības un hidro-

rneliorācijas projektēšanā. Sie pētījumi turpinās. Daļa šo darbu rezul-
tātu atspoguļoti Latvijas PSR ģeoloģiskajā kartē, kas ievietota Lat-

vijas PSR Mazajā enciklopēdijā.
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H. Strods

RĪGAS TELEGRĀFAM 120 GADU

1833. gadā vācu zinātnieki V. Vēbers un X- Hauss iz-

veidoja praktiski lietojamu elektromagnētiskā telegrāfa
konstrukciju.

levērojamu soli elektromagnētiskā telegrāfa attīstībā

spēra amerikāņu izgudrotājs S. Morze 1844. gadā, nodo-

dot ekspluatācijā 63 km garo Vašingtonas—Baltimoras
rakstošā elektromagnētiskā telegrāfa līniju.

Krievijas ķeizara Nikolaja I personīgās kancelejas 111

nodaļas II ekspedīcijas arhīvā (109. fonda 734. lietā) at-

rodas 1833. gada maijā rakstītais Rīgas kolēģiju padom-
nieka Lenca iesniegums. Lenčs ieteic pēc Rietumeiropas pa-

rauga ierīkot Rīgā telegrāfu. Runa ir acīmredzot par elek-

tromagnētisko telegrāfu. Taču šis iesniegums, tāpat kā

daudzi citi, palika neievērots. Šajā laikā Krievijas impē-
rijā vēl būvēja optiskos telegrāfus Pēterburgas sakariem

ar Kronštati (1834. g.), ar Carskoje Selo (1835. g.), Gat-

činu (1835. g.) un pat ar Varšavu (1839. g.). Šos telegrā-
fus izmantoja caram tuvu stāvošas personas.

1851. gadā cara valdībai tika ierosināts ierīkot elektro-

magnētisko telegrāfu starp Pēterburgu un Kronštati. Taču

pēc tolaik pazīstamā reakcionārā finansu ministra J. Kan-

krina ziņojuma šo priekšlikumu nolika aktos. 1852. gadā
atklāja elektromagnētisko telegrāfu starp Pēterburgu un

Maskavu, un arī to izmantoja tikai galma aprindu vaja-
dzībām.

Taču sabiedrības un ekonomikas attīstība neatlaidīgi pra-

sīja pārvērst telegrāfu par sabiedriski lietojamu sakaru

līdzekli, paplašināt tā tīklu, ieviešot jaunākos S. Morzes

aparātus. Telegrāfs bija nepieciešams arī Rīgas tirgotā-
jiem, kas uzturēja ciešus ekonomiskos sakarus ar kapitā-
listisko Eiropu. Sevišķi svarīgi bija savlaicīgi zināt ār-

zemju kuģu ierašanos Daugavgrīvā. Tāpēc Rīgas Biržas

komiteja jau 1851. gadā sāka sarunas ar uzņēmēju Ver-

neru Sīmensu Berlīnē par Rīgas—Bolderājas telegrāfa līni-

jas ierīkošanu. Līnijas ierīkošanai, kā redzams no Biržas

komitejas 1852. gada 23. novembra raksta ģenerālguber-
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natoram, komiteja bija atvēlējusi 12000 sudraba rubļu.
Sīmenss izstrādāja elektromagnētiskā telegrāfa izbūves

projektu, kuru 1852. gada 17. februāri apstiprināja Baltijas

ģenerālgubernators kņazs Suvorovs. Šī paša gada 9. ap-

rīlī telegrāfa ierīkošanai tika saņemta arī «visaugstākā
piekrišana» no Pēterburgas, 17. jūnijā — atļauts bez mui-

tas ievest no ārzemēm vajadzīgos rīkus un materiālus.

Elektromagnētiskā telegrāfa līniju Rīga—Bolderāja sāka

būvēt 1852. gada jūlijā. Sevišķi apgrūtinoša bija stieples
vilkšana pār Daugavu, kas šajā vietā bija 3500 pēdu
(1050 m) plata. Taču jau pēc četriem mēnešiem, 1852. gada
1. novembrī, telegrāfa līniju nodeva lietošanā un Rīgas
Biržas komiteja ziņoja ģenerālgubernatoram, ka elektro-

magnētiskais telegrāfs starp Rīgu un Bolderāju «nodots

publiskai lietošanai». Tā sāka darboties pirmā sabiedrībai

pieejamā un saimnieciskām vajadzībām lietojamā telegrāfa
līnija Krievijas impērijā.

Militārie un politiskie notikumi XIX gs. vidū, jo se-

višķi Krimas karš (1853 —1856), spieda cara valdību stei-

dzami būvēt valstij svarīgas telegrāfa līnijas uz valsts

budžeta rēķina. 1855. gadā telegrāfa līnija savienoja Rīgu

ar Pēterburgu. Valsts ieinteresētību telegrāfa būvē savā

labā centās izmantot arī Vidzemes muižniecība. 1858.

gadā ierosināja ierīkot telegrāfa sakarus starp Rīgu un

Valmieru, Valku, Veravu, Tērbatu, paredzot atsevišķas

līnijas ar katru no šīm pilsētām. Satiksmes ceļu gal-
venā pārvalde Pēterburgā 1859. gada 4. martā tam pie-
krita ar noteikumu, ka muižniecībai finansiāli jāpalīdz šo

telegrāfa līniju ierīkošanā. Pēc tam muižnieki atteicās no

sākotnējā ierosinājuma un izvirzīja jautājumu tikai par

vienas telegrāfa līnijas Rīga—Tērbata ierīkošanu.

Tā ne cara valdība, ne muižniecība, bet gan topošā bur-

žuāzija, vadīdamās no saviem apsvērumiem, nodrošināja

pirmās saimnieciskās telegrāfa līnijas nodošanu eksplua-
tācijā.

Paredzēts, ka izdevniecība «Zinātne» laidīs klajā
J. Ēbela brošūru «Infekcijas slimības bērniem». Tās saturu

atklāj jau pats nosaukums. Brošūra sevišķi ieteicama

bērnu vecākiem.
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100
S. Vēriņa

«DZIESMU ROTAS» SIMTGADE

Ja nu skatās uz latviešu meldiņiem,
tad jābrīnās, kur mūsu vectēvi ņē-
muši tādu smalku mērauklu... Te

likumi piepildīti, par ko biezas grāma-
tas mēdz sarakstīt...

Jānis Cimze

1872. gadā iznāca Jāņa Cimzes sakārtotais dziesmu krā-

jums vīru korim «Dziesmu rota». Krājumam bija divas da-

ļas — «Dārza puķes» un «Lauka puķes». «Dārza puķēs»
bija ievietotas vācu kora dziesmas, «Lauka puķēs» — lat-

viešu tautas dziesmas J. Cimzes un dažas arī viņa brāļa
Dāvida harmonizējumos. Šim krājumam (līdz 1884. gadam
iznāca pavisam astoņas burtnīcas) bija lemts kļūt par lat-

viešu profesionālās mūzikas pamatakmeni. Pirmo reizi

tajā sastopam latviešu tautas dziesmu harmonizējumus.
«Dziesmu rotas» rašanos noteica tā laika kultūras dzī-

ves vajadzības. Jau XIX gs. sākumā veidojās pirmie lat-

viešu kori, no kuriem daži drīz sasniedza augstu līmeni.

Strauji vairojoties koru skaitam, arvien jūtamāks kļuva
dziesmu trūkums. To izmantoja vācu mācītāji, lai latviešu

koros ievadītu sev vēlamas dziesmas. Vācu mācītāju nodi-

binātā «Latviešu draugu biedrība» 1845. gadā izdeva lat-

viešu valodā tulkotu krājumu «Dziesmiņas latviešu bēr-

niem un jaunekļiem skolā, mājā un laukā dziedamas uz

vienu un arī uz vairāk balsīm». Kā norādīts izdevuma

priekšvārdā, šīs dziesmiņas dziedot, bērnu un vecāku sir-

dis locīšoties uz dievam patīkamu prieku un lai dievs žē-

līgi palīdzot, «ka caur to tās dziesmas ļaužu starpā bei-

dzas, kas patiesi par blēņu dziesmām nosaucamas».

«Blēņu dziesmas», latviešu tautas dziesmas, joprojām gai-
dīja savu atdzimšanu.

Repertuāra trūkums kļuva arvien asāks. Tāpēc arī 1869.

gadā Vidzemes skolotāju sanāksmē Turaidā nolēma, ka

jāizdod krājums, kurā būtu sakopotas vācu laicīgās dzies-

mas latviskā tulkojumā. Šī krājuma sastādīšanu uzņēmās
Valkas skolotāju semināra vadītājs Jānis Cimze. Pēc gada,
nākamajā skolotāju sanāksmē, viņš jau varēja ziņot par

sava darba rezultātiem. «Bet te nu ar atzinām, ka darbs

tik pusē darīts. Jo kā bij palikt ar latviešu tautasdzies-
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mām? Vai tās bij pavisam jāatmet, kā tauta pati darījusi?
Vai jāuzņem tādas pašas plikas un kailas, vienā balsī dzie-

damas, kā vecā laikā dziedāja? Vai gaidīt, kamēr kādam

vēl nezināmam komponistam patiksies viņas uz 4 balsīm

salikt? Bija redzams, ka pēc maz gadiem nebūs no latv.

veciem meldiņiem ne smakas. Te nevarēja kavēties. Vecu

vecie izklīduši meldiņi bija jālasa kopā un uz 4 balsīm pa-

priekš priekš vīriem un jaunekļiem jālūko izlietāt.» Tā

J. Cimze «Dziesmu rotas» priekšvārdā apraksta sava lielā

darba sākumu.

Intensīvajā tautas dziesmu vākšanas darbā piedalījās
galvenokārt skolotāji, kādreizējie Cimzes semināra au-

dzēkņi. Viņu muzikālā sagatavotība pilnā mērā deva

iespēju veikt augsto uzdevumu. Te nu jāatzīmē arī J. Cim-

zes pedagoģiskā darba lielie nopelni. Viņš deva daudz labi

sagatavotu skolotāju, kas veicināja mūzikas dzīves attīs-

tību, — kordiriģentus un ērģelniekus. Gandrīz visu pirmo
Vidzemes dziedāšanas biedrību dibinātāji bija Cimzes

audzēkņi. Bez šī lielā pedagoģiskā darba nebūtu arī

«Dziesmu rotas».

J. Cimzes apdarināto melodiju kopskaits visās «Lauka

puķu» daļās ir 245, tomēr par īstām tautas melodijām var

uzskatīt tikai 196. Pārējās ir vācu tautas dziesmas vai ziņ-
ģes, vai ari latviskotas nezināmas izcelsmes dziesmas.

Cimze pats atzīmē: «... Pirmo reizi saliekot, bija jāuzņem
daudz dziesmu, lai ļaudis ar tām iepazītos. Pēcāk var brā-

ķēt ...» Vēlākajos krājumos ziņģu skaits ir mazāks nekā

pirmajos. «Lauka puķēs» pirmo reizi sastopam tādu pazīs-
tamu dziesmu kā «Maziņš biju, neredzēju» un «Kas tie

tādi, kas dziedāja» harmonizējumus. Interesanti atzīmēt,
ka pēdējā, pēc Kaudzītes Matīsa atmiņām, esot it kā Cim-

zes paša darināta. Pie latviešu tautas dziesmām ievietotas

arī divas dziesmas ar Andreja Pumpura tekstiem. Viena

no tām ir vēl tagad populārā «Stāsti manim, Daugaviņa».
Starp «Lauka puķēm» atrodama trīs variantos kādreiz Lat-

vijā plaši izplatītā dziesma «Es stāv' uz augsta kalna»,
kas ienākusi no vācu vai šveiciešu folkloras.

«Dziesmu rota» galvenokārt vērtīga kā pirmais plašais
latviešu tautas dziesmu sakopojums un publicējums. Tajā
pārstāvēti vairāki tautas dziesmu žanri: gadskārtu un ģi-
menes ieražu dziesmas, darba, rekrūšu, bāreņu dziesmas,
kā arī rotaļu un šūpuļa dziesmas. Starp tām redzamu vietu
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ieņem Jāņu dziesmu virkne — pavisam 14 variantu. No

J. Cimzes dziesmu apdarēm daudzas ar savu tēlaino mūzi-

kas valodu saglabājušas nozīmīgumu vēl šodien. Pie tā-

dām pieder «Puiši jāja pieguļā», «Saulīf vēlu vakarā»,
«Trīs sidraba upītes», «Es redzēju jūriņā», «Krauklīts sēž

ozolā», «Ozolīti, zemzarīti», «Visi gani mājā dzina»,
«Laimīt' kliedza» un «Rīga dimd» — dziesma, kas turpat

jau simts gadus ir dziesmu svētku uzticama līdzgaitniece.
Atceroties Jāņa Cimzes «Dziesmu rotas» pirmpublicē-

jumu, nevaram nerunāt par dziesmu svētkiem, kuru orga-
nizēšana 1873. gadā bija cieši saistīta ar Cimzes un viņa
audzēkņu darbību. Pirmie dziesmu svētki bija latviešu kora

kultūras pirmais augstākais pacēlums. Svētku programmā
no 16 dziesmām 9 bija Jāņa un Dāvida Cimžu harmonizē-

tās latviešu tautas dziesmas. Pirmo reizi izskanot atklātībā

vairāk nekā tūkstoš izpildītāju priekšnesumā, dziesmas lika

apzināties to māksliniecisko skaistumu un idejisko nozī-

mību. No šī brīža sākās latviešu profesionālās mūzikas

strauja attīstība, kas izvirzīja jaunus tautas dziesmu vācē-

jus un apdarinātājus — Jurjānu Andreju, Emīli Melngaili
un citus. Viņi turpināja Cimzes uzsākto darbu, novedot to

līdz augstākai kvalitātei.

«Dziesmu rota» ir izplatītākais dziesmu krājums vēl

daudz gadu. Tās muzikālie tēli skan turpmākajos dziesmu

svētkos līdztekus klasiķu kompozīcijām, tie skan visdažā-

dākajos koncertos un skolu sarīkojumos, arī teātru uz-

vedumos.

«Dziesmu rotas» lielā popularitāte ierosināja Cimzes

bijušos audzēkņus sagatavot tās jaunu izdevumu. 1908.,

pēc tam 1914. gadā iznāca «Dziesmu rota» vienā sējumā
J. Sērmūkšļa redakcijā. Tajā bija arī jaunas melodijas,
kuras harmonizējuši J. Sērmūkslis un I. Zīle, tāpat krievu,
lietuviešu, igauņu, baltkrievu un poļu tautas dziesmu pa-

raugi, kā arī virkne pazīstamu solodziesmu aranžējumu
un dažas latviešu komponistu oriģināldziesmas. Tā lat-

viešu kora kultūra neatraujami sasaistās ar «Dziesmu

rotu» uz ilgiem laikiem. Piepildījies Jāņa Cimzes siltais

vēlējums, izvadot savu «Dziesmu rotu» tālajā ceļā: «Tad

ej nu, mīļā dziesmu rota, savu ceļu! ... Paliec par godīgu
laika kavēkli vaļas laikā un pacel uz augšu allažiņ visur,
kur tu ej, sirdis un garu tik labi dziedātājiem, kā klausītā-

jiem!»
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A. Zorgēvics

BOTĀNISKAJAM DĀRZAM 50 GADI

Dabas draugiem, domāju, ir skaidrs, ka te runa ir par
P. Stučkas LVU Botānisko dārzu — vecāko šāda veida

zinātnisko iestādi Latvijā. Botāniskā dārza 50 gadu pastā-
vēšanas laikā savāktas lielas augu kolekcijas — pavisam
8550 sugu, varietāšu un šķirņu no visiem zemeslodes kon-

tinentiem. Bagātā augu kolekcija un plaši izvērstais zināt-

niskais darbs padarījis dārzu pazīstamu tālu aiz mūsu ze-

mes robežām.

Jau kopš Botāniskā dārza nodibināšanas tā darbinieki

ir pētījuši Latvijas sūnas, sēnes, aļģes, ķērpjus, ezerriekstu

atradnes Latvijā, skaidrojuši ģenētikas v. c. jautājumus.
Pēckara gados Botāniskā dārza zinātniskā darba galve-

nais pamatvirziens ir krāšņumaugu introdukcija, aklimati-

zācija un selekcija. Tiek pētīti augu fizioloģiskie procesi.
Liela uzmanība tiek veltīta agrotehnikai un augu ievieša-

nai ražošanā. Plaši izvērsts selekcijas darbs.

Izaudzētas perspektīvas, smilts augsnēm piemērotas sar-

kanās auzenes un ragaino vanagnadziņu formas. Introdu-

cēti un ieviesti ražošanā jauni ārstniecības augi un 26 mag-

noliju sugas.

Liels darbs veikts dekoratīvo augu — rododendru —

introdukcijā un aklimatizācijā. Pārbaudīta vairāk nekā 100

rododendru sugu piemērotība mūsu klimatiskajiem apstāk-
ļiem un 72 sugas ieteiktas un ieviestas mūsu republikā.
Izstrādāts šīs kultūras audzēšanas agrotehniskais kom-

plekss. Izaudzēta un mūsu dārzos ieviesta jauna kauliņ-

augu kultūra — persiki un aprikozes, kuriem ir izcilas

saimnieciskas īpašības un kas piemēroti mūsu klimatiska-

jiem apstākļiem.
Mūsdienu apstādījumi nav iedomājami bez ziemcietēm.

Introdukcijas darba rezultātā Botāniskajā dārzā izveidota

mūsu republikā plašākā zemo un klājenisko ziemciešu ko-

lekcija. Botāniskajā dārzā izaudzētas daudzas jaunas dā-

liju, gladiolu un rododendru šķirnes, kas izpelnījušās
augstu novērtējumu ne vienā vien izstādē un skatē. Tiek



199

veikts selekcijas darbs ar ro-

zēm.

Botāniskais dārzs izdod zi-

nātnisko rakstu krājumus,
kuros tiek publicēti visi pētī-

jumu rezultāti. Regulāri iz-

nāk sēklu katalogs.
Lai paplašinātu un pilnvei-

dotu augu kolekcijas, Botā-

niskais dārzs ik gadu apmai-
nās ar sēklām un literatūru

ar 800 ārzemju un 130 PSRS

botāniskajiem dārziem un zi-

nātniskās pētniecības iestā-

dēm. Arī visiem mūsu repub-
likas dabas draugiem —

skolām, iestādēm v. c. Botā-

niskais dārzs bez maksas iz-

sūta katalogus un sēklas.

Kopš 1964. gada Botānis-

kais dārzs ir Maskavas

VTSSI dalībnieks, apbalvots
ar 12 pirmās pakāpes diplo-
miem, bet tā darbinieki — ar

17 zelta, sudraba un bronzas

medaļām.
Botāniskajā dārzā iekārtotas augu fizioloģijas un sēklu

laboratorijas, bibliotēka ar vairāk nekā 5000 sējumiem un

Baltijas floras herbārijs ar 37000 lapām.
Apmeklējot Botānisko dārzu, visdažādākā vecuma un

profesiju pārstāvji iepazīsies ar augu valsts neaptveramo
daudzveidību, mācīsies saprast un mīlēt dabas skaistumu.

Augu mājās apmeklētājs atradīs plašāko tropisko un sub-

tropisko augu kolekciju republikā. Šeit augi sakārtoti pēc
augu sistemātikas, kā arī grupēti pa ģeogrāfiski klimatis-

kajiem apgabaliem.
1971. gadā tika uzcelta un nodota ekspluatācijā jauna,

moderna palmu māja simtgadīgām retām un interesantām

sugām, sākot ar hovejām un beidzot ar Eiropas pundur-

palmām. Vienā no augu mājām izvietotas bromēlijas, orhi-

dejas un daudzi citi tropiskie augi un lielākais ūdensaugs

pasaulē — Viktorija. Veselu māju aizņem kaktusi.

Orhidejas Stanhopea insignis
zieds



1971. gada uzceltā modernā palmu māja, kuras augstums ir 24 metri

(makets)

Ara ekspozīcijās apmeklētājs ieraudzīs daudz intere-

santu un retu augu. Šeit izvietota lielākā rododendru ko-

lekcija Padomju Savienībā, plašs akmensdārzs ar bagātu
augu klāstu v. c. ekspozīcijas. Dziļākas zināšanas var gūt

tematiskajās ekspozīcijās, kurās parādīta augu bioloģija,
morfoloģija un sistemātika. Lai atklātu dažādu krāšņum-

augu pielietošanas iespējas, dārzā izveidotas dekoratīvi

ekoloģiskās ekspozīcijas.
Kaut jūs apmeklēsiet Botānisko dārzu katru nedēļu, jūs

vienmēr ieraudzīsiet kādu jaunu, vēl neredzētu augu vai

ziedu.
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VĒSTURE, ARHEOLOĢIJA,

ETNOGRĀFIJA

V. Greble

LATVIEŠU STRĒLNIEKU DZIESMAS PILSOŅU KARĀ

Pilsoņu kara gados, kad jaunā sociālistiskā padomju
valsts sīvi cīnījās par savu pastāvēšanu, tās sargu pirma-
jās rindās bija latviešu sarkanie strēlnieki. Tā kā šais

skaudrajos gados latviešu valodā nebija publicēti speciāli
karavīru dziesmu krājumi, tad informācija par strēlnieku

dziesmu repertuāru un tā dziedāšanu meklējama tā laika

periodikā un bijušo kaujinieku atmiņu stāstījumos. Šo

avotu materiāli liecina, ka strēlnieku dziesmu repertuārā
dominējušas klasiskās revolucionārās dziesmas, kas Lat-

vijā varenā spēkā skanēja jau 1905. gadā un kuras gan-
drīz vai katrs strēlnieks prata no savām bērnu dienām

vai jaunekļa gadiem. Tās iedvesmējoši un pacilāti dzie-

dāja arī 1917. gada sociālistiskās revolūcijas izcīņā un pa-

līdzēja kaldināt uzvaru (skat. par to grāmatas «Latvju
strēlnieku vēsture», 1. sēj., 1., 2. d. M., 1928. g., laikrakstu

«Brīvais Strēlnieks», «Krievijas Cīņa» 1918.—1920. g., žur-

nālu «Jaunatnes Cīņa», «Strēlnieks» 1919.—1920. g. v. c.

numuros).

Latvijas Sociāldemokrātijas (Komunistiskās partijas)
Centrālā Komiteja, atzīdama revolucionāro dziesmu lielo

nozīmi sociālisma ideju propagandā un cīnītāju pulku

saliedēšanā, allaž ir rūpējusies par to publicējumiem. Tā,

piemēram, no 1918.' līdz 1920. gadam latviešu valodā

iespiesti pavisam 12 revolucionāro dziesmu krājumi. Daži

no šiem publicējumiem veltīti ievērojamu strādnieku kus-

tības notikumu atcerei. Viena no revolucionāro dziesmu

lapiņām, kuras saturā četras latviešu proletariāta iemīļo-
tākās dziesmas —

«Ar kaujas saucieniem uz lūpām», «Sēru

maršs», «Internacionāle» un «Sarkanais karogs» — vel-

tīta 1919. gada 14. janvārī apglabāto Rīgas komunāru pie-

miņai un iespiesta pat 100 000 eksemplāros. Atzīmējams
vēl kāds strādnieku dziesmu krājums, kas izdots 1905. gada
9. janvārī Pēterburgā kritušo strādnieku un 1919. gada
15. janvārī Berlīnē buržuāzijas nogalināto starptautiskās
strādnieku kustības darbinieku, Vācijas KP nodibinātāju
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Rozas Luksemburgas un Kārļa Lībknehta piemiņai. Dažas

revolucionārās dziesmas šinī krājumā iespiestas ari krievu

valodā — Mapcejibe3a», «HHTepHauHOHaji»,

«CMejio, TOBapHiuH, b Hory» un «Ky3Heiibi». Ļoti nozīmīgs
ir arī LKP CX izdotais krājums «Llepßoe Man 1919. Hh-

TepHauHOHajībiibift cčopHHK necen neTßepToro h nocjie/mero

očmecTßeHHoro KJiacca». Tajā vairākas revolucionārās

dziesmas publicētas valodā, kādā tās sacerētas: «Interna-

cionāle» un «Karmanjola» — franču valodā, «Sarkanais

karogs» un «Varšavjanka» — poļu, «Sociālistu maršs» —

vācu, «Somu strādnieku maršs» —■ somu valodā. «Inter-

nacionāle» vēl iespiesta krievu, vācu, ebreju, lietuviešu un

igauņu atdzejojumā. Nav šaubu, ka šāds izdevums vēl

vairāk tuvināja tautas. Tas bija svarīgs internacionālās

audzināšanas līdzeklis laikā, kad par padomju varu Lat-

vijā cīnījās arī citu tautu darbaļaudis.
Dažos pilsoņu kara gados izdotajos strādnieku dziesmu

krājumos iespiestas arī latviešu dainas, visvairāk sociālā

protesta un kara dziesmas, kas apdzied dzimtās zemes

mīlestību, pauž tautas atbrīvošanās tieksmes un centienus.

Daudzi bijušie strēlnieki šī raksta autorei stāstījuši, ka

pārgājienos, īsajos atpūtas brīžos lielo kauju starplaikos

viņi ar lielu prieku un sajūsmu dziedājuši arī latviešu

tautas dziesmas. Tā kādā atmiņu stāstījumā minēts: «No-

dziedājām «Pūt, vējiņi!» un pārcēlāmies pāri straujajai
Dņestrai, lai dotos jaunās cīņās.» Citā: «Lai bijām kurā

frontē būdami, pie ugunskura centāmies nosvinēt Jāņus,
ar līksmajām līgo dziesmām pakavēties pie dzimtās puses

un dārgajiem tuviniekiem.» Vēl citā: «Pēc smagām kau-

jām ar baltgvardiem, kas beidzās ar sarkano strēlnieku

uzvaru, streļķi, saposušies un sakārtojušies, cik labi vien

varēdami, braši soļodami un dziedādami parasti «Nu ar

dievu, Vidzemīte» vai kādu citu maršam piemērotu latviešu

tautas dziesmu, izgāja cauri atbrīvotajam krievu ciematam

vai pilsētiņai.»

Pilsoņu kara gados latviešu strēlnieku dziesmu reper-

tuārā populāri bijuši arī daži romantiska rakstura krievu

zaldātu dziesmu lokalizējumi, piemēram, dziesmas «Aiz-

jāja latvietis pasaulē tālu» un «Mirdzot šķēpiem zeltsaules

staros». Pirmajai dziesmai pamatā ukraiņu dzejnieka
J. P. Grebenkas (1812 —1848) dzejolis «Ka3aK Ha ny>K-

6nHe» (IToexa.ii £a:ieKo Ka3aK Ha qy>KfsHHy), kas krievu
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valodā atdzejots un publicēts XIX gs. vidū, bet latviešu koru

literatūrā — J. Baginska atdzejojumā un P. Jurjāna muzikā-

lajā apdarē ar virsrakstu «Kazaks» — pazīstams kopš
1914. gada. Dziesma lokalizējusies 1917. gadā un strauji
izplatījusies latviešu tautā. Krievu zaldātu dziesmu «Ty-
capbi ycaMH» brīvi atdzejojis un lokalizējis bijušais strēl-

nieks Jānis Bankavs. Viņa atdzejojums ar virsrakstu «Lat-

viešu strēlnieki» («Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros»)
publicēts 1917. gadā krājumā «Latviešu strēlnieku dzies-

mas». Kad strēlnieki Krievijas dienvidos, «iedami no kau-

jas uz kauju», dziedāja šīs dziesmas, ukraiņu māmuļas
sauca: «Tie ir mūsējie! Viņi dzied mūsu dziesmas!»

Latviešu strēlnieku dziesmu repertuārs papildinājās arī

ar jaunām dziesmām, kas veltītas varonīgajiem cīnītājiem
pilsoņu kara gados. Tās lielāko tiesu pašu kauju dalīb-

nieku sacerētas, pirmo reizi iespiestas frontes laikrakstos.

No šīm dziesmām minēsim tikai divus
— ideoloģiski un

mākslinieciski augstvērtīgus piemērus. Par «Partizānu

dziesmu» (ilo/iojiHHaM h no B3ropnM — Pāri kalniem, pāri
lejām), kas attēlo bargās cīņas Tālo Austrumu frontē,
ilgus gadus valdīja uzskats, ka to sacerējis S. Alimovs.

Pēdējā laikā pilsoņu kara literatūras pētnieki noskaidro-

juši, ka dziesmas sākotnējā teksta autors ir P. Parfjonovs,
aktīvs šī kara dalībnieks. Dziesmu ar nosaukumu «Parti-

zānu himna» viņš radījis 1920. gadā. Dziesmu tolaik dzie-

dājuši partizāni Tālajos Austrumos, un tajā ievijušās arī

sarkanarmiešu turpmāko cīņas gaitu atbalsis. No 1929,

gada, kad «Partizānu dziesmai» mūziku komponējis
A. Aleksandrovs, tā kļuvusi pazīstama ne vien PSRS, bet

visā pasaulē (A. Jle6eduHCKuū. orHeHHbie to/tu. M.,

1967). Dziesma palīdzējusi cīnītājiem Spānijā pilsoņu kara

laikā, un daudzās valodās tā skanējusi arī visās Lielā

Tēvijas kara frontēs.

Monumentālu latviešu sarkanā strēlnieka tēlu savā dze-

jolī «Strēlnieki» parādījis dzejnieks un revolucionārs Kār-
lis Pelēkais. Viņš, būdams strēlnieks, ar ieročiem rokās

aizstāvējis padomju varu arī pilsoņu kara gados, cīnīda-

mies Dienvidu frontē, pie Perekopa v. c. Dzejolis uzrak-

stīts un iespiests 1920. gadā. Vienkāršs zemnieks, atstājis
savu arklu un iestājies Sarkanās Armijas rindās, lai dru-

vās varētu nobriest zelta vārpas, cīņu ugunīs izaug dros-

mīgs un varonīgs jauna laikmeta radītājs un veidotājs.
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Augstu kāpj karogs, rokai draudošai uztīts,

Augstu līdz zvaigznēm strēlnieks tocc}...
Nemiera dzemdēts, krusta ugunīs krustīts —

Pametis arklu sarkanās zvaigznes dēļ.
'— Nāciet visi, kam strādāt tieksme, —

Saulainas vārpas laukos lai briest,

Pāršķelt nakti ar šautenes dziesmu,
Nākotnes rītā jūsmas granātas sviest!

Ziniet — strēlnieku patronu somās

Jauni mūži un pasaules.

Dziesmu «Strēlnieki» 20. gadu sākumā jauktajam korim

komponējis latviešu komponists un mūzikas pedagogs Pē-

teris Zolts (izdota hektografētā krājumā «Desmit dzies-

mas strādnieku koriem», kura izdošanas laiks un vieta

nav atzīmēti). Drosme un gaišs dzīves prieks skan viņa
vīrišķīgajā un heroiskajā melodijā.

M. Svarāne

DOKUMENTI RUNĀ

PAR KURZEMES KALPU DZĪVI

Gadsimtiem ilgajā dzimtbūšanas jūgā latviešu zemnieku

paaudzes cerēja, ka reiz šī cilvēka necienīgā dzīve beig-
sies. XIX gs. vidū pēc dzimtbūšanas atcelšanas un pārejas
uz naudas nomu daļai, taču tikai nelielai daļai, zemnieku

pavērās zināma labākas dzīves perspektīva. Latvijas auglī-
gākā apgabala — Kurzemes — kalpi, ap 80% no iedzīvo-

tāju skaita, tieši šai laikā zaudēja jebkādas izredzes uz

savu un savu bērnu gaišāku nākotni.

Kāpēc tieši Kurzemē? Auglīgākā Kurzemes augsne deva

iespēju muižniekiem nesamērīgi paaugstināt zemnieku

māju nomas, kas savukārt spieda sētu nomniekus izmantot

visas saimniecības rezerves nomas naudas sagādei. Šais

rezervēs ietilpa kalpa banda — labības lauciņš, kuru kalps
apstrādāja ar vislielāko rūpību, lai nodrošinātu savai ģi-
menei iztiku. Tādējādi tika apdraudēta iespēja kalpiem
audzināt pēcnācējus. Šī tendence saistījās ar kapitālistiskā
ražošanas veida straujāku nobriešanu lauksaimnieciski iz-

devīgākos apstākļos. Kalpu stāvokli ļoti negatīvi ietekmēja



14 — 259 205

muižnieku gandrīz neierobežotā vara: bija iespējams ad-

ministratīvā kārtā piespiest visplašākās lauku iedzīvotāju
masas strādāt lauksaimniecībā, neļaujot tām aizplūst uz

citām ražošanas nozarēm — amatniecību, rūpniecību,
transportu. Šie apstākļi nedeva kalpiem iespēju uzlabot

savu stāvokli.

XIX gs. vidū Kurzemes kalpi saprata, ka viņiem nekā

nav devusi ne dzimtbūšanas atcelšana, ne pāreja uz nau-

das nomu, jo uz kalpu pleciem tāpat kā agrāk gūlās viss

darbu smagums, par ko viņu ģimenes pat nesaņēma pie-
tiekamā daudzumā uzturu. Ka nav nozīmes gaidīt no muiž-

niekiem kaut ko labāku, to kalpi labi zināja. Tāpēc kalpi
griezās pie cara Aleksandra 11, kas 1862. gadā ar ģimeni
uzturējās Kurzemē.

16 privātmuižu un 4 kroņa muižu kalpi savās sūdzībās

stāstīja caram par savu sūro mūžu, kas sevišķi grūts bija
privātmuižu kalpiem. 10 muižu kalpi sūdzējās par nepie-
tiekamu uzturu, no kā visvairāk cieta sievas un bērni, jo
dažam pie galda bija trīs, bet citam seši vai septiņi ēdāji.
Vairāku muižu kalpi norādīja, ka agrāk iekoptie bandu

lauki viņiem atņemti un pievienoti muižas vai saimnieku

zemei, bet to vietā iedoti neiekopti smiltāji. Darbi muižās

irsmagi, sevišķi kulšana, kad dienu un nakti jāstrādā bez

pārtraukuma, turklāt kājās stāvot. Tāšu un dažu citu

muižu kalpiem iznāca gulēt tikai katru otro nakti visā kul-

šanas periodā — no oktobra līdz decembrim. Tāpēc arī

11 Dižlāņu kalpu sūdzībā ierakstīti rūgti vārdi: «... mums

ir bads un mokas, ko nevaram vairs ciest...».
Visvairāk kalpu (no 12 muižām) sūdzējās par sievu no-

strādināšanu muižas laukos bez atlīdzības, kamēr kalpu
bērni un lopi palikuši bez uzraudzības un kopšanas. Dunal-

kas kalpi (130) centās ieskaidrot caram, ka sievas ne

vienmēr ir spējīgas strādāt smagos lauku darbus: «Sievas

dažu reizi ir šādas, dažu reizi tādas, bet viņām ir jāiet tik-

pat, vai viņas var, vai nevar, jo žēlastība nekāda nav.»

Purmsātu muižas īpašnieks pat nekautrējās piedzīt no kal-

piem atlīdzību par dienām, kuras kalpu sievas nebija no-

strādājušas laikā, kad pasaulē bija jānāk jaunajām dzīvī-

bām.

Apdraudēta bija jaunā dzīvība, novārtā pamests smaga-

jos darbos izmocītais kalps vecumā un pat pusmūžā. Jaun-

pils muižā neturēja nevienu kalpu, kas bija vecāks par
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50 gadiem. Dunalkas kalpi šādi aprakstīja caram savu

mūža galu: «... mēs kad vairs nespējam strādāt, tad mūsu

kungs mūs vairs nepazīst, jo viņš mums tad it nekā ne-

dod, jo, kas vairs ne lopus ganīt nevar, tam no magazīnes
top dots 2 pūri rudzu un 1 pūrs miežu par gadu, tur ir

viņa maize, tur viņa pavalgs, un tur viņa apģērbs.»

Kalpi skaidri saprata, ka šāds liktenis sagaida ne tikai

viņus, bet arī viņu bērnus un visas nākamās kalpu paau-

dzes, ja nekas nemainīsies. Laikā, kad daļa saimnieku

bērnu ieguva kaut cik labāku izglītību un daudzi strādāja
par muižu skrīveriem, pagastu rakstvežiem un skolotājiem,
kalpi apzinājās savu izglītības trūkumu un redzēja, ka tik-

pat maz mācīti paliks viņu bērni, ja šai lietā neko nedarīs.

Tāpēc Dunalkas kalpi, kas savā sūdzībā iespējami vispu-
sīgi apcerējuši kalpu dzīves grūtības, naivā ticībā domāja,
ka caram varētu būt izdevīgāk saņemt gudrākus karavīrus

un viņš sapratīs, ka arī kalpu bērniem vajadzīga skola. Lai

atļauts šeit citēt Dunalkas kalpu domas skolu jautājumā
visā pilnībā: «... un par skolu mēs arī sūdzam, jo mums

ir vāja skola un tā pati mums ir aizliegta savus bērnus sū-

tīt, jo mums bērni top ar valti *
ņemti nost un doti par

cūkganiem pie saimniekiem, un tie saimnieki māca bišķi
grāmatai, un no tās mācības viņi neprot nevienu pantiņu
skaidri izlasīt. Un kad kāds par ziemu savu bērnu skolai

aizraida, un tad viņš tiek no galvas vien mācīts līdz ar

iesvētījamiem bērniem; vai mācītājs, vai kungs to ir aiz-

liedzis, lai viņi gudri netiek. Cienīgs zemes tēvs, mēs lū-

dzam no jums žēlastību, kad jūs mums krievu un vācu

skolu vēlētu. Un to pārtikšanu mums, ka mēs varam savus

bērnus skolai sūtīt, jo tagad mēs nevaram, jo mums nav

maizes, ko viņiem dot... Jo tas abiem labi būs, tik tam

bērnam, tik jums, cienīgs zemes tēvs, jo, kad viņam būs

jāiet priekš jums dienēt, jo tad viņš taču būs gudrāks.»
Savu nevēlēšanos arī turpmāk palikt «iekš tumsības un

nesaprašanas» paziņoja ari 500 Mežmuižas kalpu kārtai

piederīgu personu 1862. gadā savā iesniegumā jaunlatvie-
tim Krišjānim Valdemāram: «Kad arī mēs paši gribētum
ar savu lonēšanu kādu skolmeistaru pieņemt, tas netop
mums vēlēts ...»

* Ar varu.



Četru kroņa muižu — Jēkabnieku, Lielsesavas, Vircavas

un Viskaļu — kalpu apcerei par savu stāvokli ir nozīmī-

gāka sociālā un politiskā ievirze. Kalpi konstatē, ka viņu
ir 6 /7 no Kurzemes iedzīvotājiem un saimnieku tikai y7

daļa, un domā, ka ir iedalīti «divējās šķirās» no bruņinieku
laikiem. Arī viņi gaužas, ka, strādājot ar sviedriem vaigā,
nevar nopelnīt maizi sievām un bērniem. Tālāk seko lū-

gums piešķirt kalpiem zemi, kā tas ir Krievijas guberņās.

Kalpi acīmredzot bija informēti par 1861. gada reformu

Krievijā, kur katram zemniekam atstāja nedaudz zemes.

Cars kalpu sūdzības uzdeva izmeklēt Baltijas guberņu
iestādēm, un tām, protams, nebija nekādu rezultātu. Kalpu
dzīvē zināmas pozitīvas izmaiņas radīja ar saimniecības

tālāko attīstību saistītie XIX gs. 60. gadu likumi; uz Bal-

tijas guberņām attiecināja 1863. gada likumu par pasēm
Krievijas iedzīvotājiem, kas ievērojami atviegloja darba-

spēka aizplūšanu no lauksaimniecības \iz citām nozarēm.

Līdz ar to lauku iedzīvotāju aktīvākā un neapmierinātākā
daļa devās uz pilsētām, un šeit kalpu jaunajai paaudzei
arī pavērās perspektīva — proletariāta cīņas ce|š, par kuru

50. gados kalpi vēl nevarēja sapņot.

I. Grasmane

KUĢNIECĪBA PA DAUGAVU

PAGĀJUŠAJĀ GADSIMTĀ

XIX gs. pirmajā pusē Daugava, vērtējot no valsts tirdz-

niecības viedokļa, bija viena no Krievijas impērijas svarī-

gākajām upēm, pa kuru no Krievijas guberņām uz Rīgu
veda lauksaimniecības ražojumus. Tā tika radīti priekš-
noteikumi Rīgas eksporttirdzniecībai, kas valstij XIX gs.

vidū muitu veidā ik gadus deva caurmērā ap 2 milj. sud-

raba rubļu.

Pašreizējā paaudze vairs nepazīst strūgas. Arvien retāk

Daugavā redz arī plostus un liellaivas. Taču pirms 100

un vairāk gadiem tie bija galvenie transporta līdzekļi, ar

kuriem pieveda Rīgas galvenās eksportpreces — linus, ka-

ņepājus, sēklas, labību un kokmateriālus. Ik gadus Rīgā

20714*
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pienāca ap 700 strūgu un 1300 plostu ar dažādām precēm,
vidēji ap 5,5 milj. sudraba rubļu vērtībā.

Daugavas strūgas bija galvenais satiksmes līdzeklis

jau kopš XV gs., bet savu nozīmi preču pārvadāšanā tās

nebija zaudējušas vēl arī XIX gs. pirmajā pusē. Šie trans-

porta līdzekļi, neraugoties uz prāvajiem izmēriem (lielā-
kās strūgas bija ap 40 m garas un 12 m platas), bija sa-

mērā viegli vadāmi un spēja arī sekmīgi pretoties ūdens

graujošajam spēkam Daugavas krāču vietās. Ar plakano
dibenu un stāvajām malām pat smagi piekrautas strūgas

neiegrima dziļi (80—90 cm). Lielo strūgu celtspēja sa-

sniedza 10—12 tūkst. pudu. Braucot pa straumi, strūgas

vadīja ar diviem gariem airiem, kas bija ierīkoti abos strū-

gas galos. Airi bija domāti tikai stūrēšanai, lai varētu iz-

vairīties no sēkļiem un zemūdens klintīm. Virs strūgas no

kārtīm bija uzsliets augsts izliekts jumts, kuru pārsedza
ar lūku pinumiem, lai preces lietus laikā nesamirktu.

Daugavas strūgas būvēja to piekraušanas vietās — Ve-

ļižā, Vitebskā, Bešenkovičos v. c, bet it sevišķi Porečjē un

Belijā, kur izgatavoja visizturīgākās strūgas. Parasti

strūgu izmantoja tikai vienam nobraucienam. Pēc preču
pārdošanas tirgotājs pārdeva malkā arī savas strūgas. Ti-

kai neliels skaits mazāko un labāk izgatavoto strūgu, pie-
krautas ar sāli un citām precēm, gāja atpakaļ, jo braukt

pret straumi bija ļoti grūti. Labu strūgu varēja izman-

tot gadā četriem braucieniem. Strūgas vilka nolīgti ļaudis,
iedami pa krastu. Seklākās un krāčainākās vietās strūgas

bija pa daļai jāizkrauj, preces jāpārkrauj vezumos un bīs-

tamās vietas jāapbrauc. Bieži vien zemais ūdens līmenis

padarīja atpakaļbraukšanu pilnīgi neiespējamu.

Kuģošana pa Daugavu sākās pavasarī tūlīt pēc ledus

iziešanas, lai izmantotu augsto ūdens līmeni nobraukša-

nai lejup. Parasti pirmās strūgas Rīgā pienāca aprīlī, un

to pienākšana turpinājās līdz jūnija sākumam. Pirmo

strūgu pienākšana bija liels notikums, un Rīgā tās sagai-
dīja ar lielgabalu šāvieniem. Ja vasara bija lietaina, pre-
ces ar strūgām varēja vest augu vasaru, līdz pat oktobrim.

Braukšanas ilgums no strūgu piekraušanas vietām līdz

Rīgai bija atkarīgs no laika un ūdens apstākļiem Daugavā.

Rēķināja, ka ceļam no Belijas līdz Rīgai nepieciešamas
14—20 dienas. Šāds ātrums bija iespējams, ja ūdens līme-
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Strūgas Daugavā (J. Broces zīmējums)

nis bija augsts un laika apstākļi labvēlīgi. Vētrainā laikā

braukšana stipri ieilga, pie tam smagākais ceļa posms bija
Daugavas krāčainais iecirknis no Jēkabpils līdz Jaunjel-
gavai.

Vienas lielas strūgas vadīšanai bija nepieciešami 25—40

vīri. Tos parasti salīga no vietējiem iedzīvotājiem strūgu
piekraušanas vietās. Noslēdzot vienošanos par strādnieku

saņemšanu (parasti no zemnieku vidus), līdzējs izmak-

sāja attiecīgās muižas īpašniekam avansu no paredzētās
strūgu strādnieku algas. Šis avanss tika izlietots zemnieku

pasu sagatavošanai un daļēji zemnieku nodevu nomaksai.

Strūgu un plostu īpašniekiem nebija pa prātam valdības

iestāžu prasība (1836. g. reglaments pārbraucamo līdzekļu
īpašnieku savstarpējām attiecībām, pienākumiem un par
braucamo līdzekļu strādniekiem), lai visi strūgu strādnieki

un plostnieki būtu apgādāti ar pasēm, jo tad preču piegā-

dātāji" par darbaspēku vairs nevarēja izmantot aizbēgušos
dzimtļaudis, klaidoņus v. c. bezpasniekus, kuriem varēja
maksāt ievērojami mazāk. Tomēr tas apstāklis, ka strād-

niekiem bez pasēm bieži vien atļāva uzturēties pilsētā, kaut

arī tie varēja būt aizbēgušie dzimtļaudis, liecina, ka Rīga

bijusi ieinteresēta darbaspēka iegūšanā. Rīgā ik gadus ar

strūgām un plostiem ieradās daudz zemnieku (10—12

tūkst.), kas nolīga par sezonas strādniekiem.

Strūgām izbraucot no preču piekraušanas vietām, krastā

sapuLcējās ciema ļaudis, lai svinīgi izvadītu savus piederī-



gos tālajā un grūtajā ceļā. Par nolīgto samaksu strūgu
strādniekiem bija arī jāpārtiek, tādēļ tie mēdza ņemt līdzi

pārtiku, kuras lielāko daļu paslēpa kaut kur krastā, lai, at-

griežoties no Rīgas kājām, atrastu gatavus pārtikas krā-

jumus. Bieži vien vai nu zemā ūdens līmeņa, vai kādu citu

šķēršļu dēļ strūgu karavānas nevarēja turpināt ceļu un va-

jadzēja stāvēt vairākas dienas vai pat nedēļas. Šādās rei-

zēs strūgu strādniekos sākās kurnēšana, un, ja stāvēšana

ieilga, tie sāka izklīst, jo gandrīz visi strādnieki jau pirms
braukšanas uz Rīgu bija salīguši dažādās vietās vasaras

darbos. Tā, piemēram, notika 1815., 1832., 1852. un citos

gados.
Pēc tam kad strūgas bija sasniegušas mērķi un bija iz-

krautas, strādniekiem izmaksāja algas pārpalikumu un

ļaudis kājām atgriezās mājās. Ceļš bija tāls un grūts, bet

saņemtās naudas parasti nepietika uzturam. Piemēram,

1848. gadā Rīgas policijmeistara ziņojumā teikts, ka pie

viņa ieradušies 190 cilvēki — strūgu pavadoņi — un sū-

dzējušies, ka saņemtais algas pārpalikums nedod iespēju

atgriezties 700 verstu attālajā dzimtenē. Beidzot valdība

noteica, ka, lai kāda būtu strūgu strādnieka alga, līdz ga-

līgam norēķinam jāatstāj ne mazāk kā 7,5 sudraba kapei-
kas diennaktī atpakaļceļam, pieņemot, ka strūgu strādnieks

noies dienā 25 verstis. Ar minēto summu gan varēja kaut

kā iztikt, bet mājās strādnieks nepārnesa ne kapeikas.
Daudzi pēc atgriešanās bija tik novārguši, ka bija nepie-
ciešams ilgāks laiks spēku atgūšanai.

Dzimtbūtnieciskajā Krievijā satiksmes ceļi, tai skaitā arī

Daugavas ūdensceļš, bija ļoti neapmierinošā stāvoklī. Tas

bija liels kavēklis valsts iekšējās un ārējās tirdzniecības

attīstībai. Ar XIX gs. 60. gadiem Daugavas ūdensceļš savu

agrāko nozīmi strauji zaudēja. Daudz izdevīgāk bija preces

transportēt pa Rīgas —Daugavpils dzelzceļu, kuru atklāja
1861. gadā. Ja vēl laikā no 1850. līdz 1860. gadam Rīgā

pienāca caurmērā 609 strūgas, tad no 1866. līdz 1877. ga-
dam — vairs tikai 327 strūgas gadā.
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J. Zemzaris

SENIE ATTĀLUMA MĒRI

Attāluma mēru sākumi meklējami jau sirmā senatnē. Tie radās

neatkarīgi no tautā lietotiem garuma mēriem ilgstošu novērojumu
ceļā, pie kam tie bija stipri aptuveni. No naturāliem attāluma mēriem

vispirms jāmin kāda priekšmeta sviediena attālums, piemēram, akmens
sviediens («... pats tālākais mežs bija piecu akmens sviedienu tā-

lumā.» A. Upīts), šķēpa metiena, bultas skrējiena attālums. Cita attā-

luma mēra vienība bija skaņas dzirdamības tālums, piemēram, kaķa
brēciena («Nav ne desmit kaķa brēcienu ceļš.» Rainis), suņa rējiena
(«Ir viegla pusjūdz. Suni jau dzird rejam.» G. Mancelis), vērša mā-

viena (latgaliešu «jauča bloviņs») attālums, kā arī cilvēka balss dzir-

damības tālums — saukums, saukuma zeme. Kad parādījās šaujamie
ieroči, ieviesās lodes lidojuma attālums — musketes, bises, lielgabala
šāviena attālums (XVI gs. pilsnovadu revīzijā teikts, ka Siguldas,
Krimuldas un Turaidas pilis atrodas lielgabala šāviena attālumā cita

no citas).

Praktiski nepieciešamāki bija ceļa mēri. Parasti tos izteica ar zi-
nāmā laika sprīdī noieto, nobraukto vai nojāto ceļa gabalu. Mongolijā

parasts bija kamieļa vai zirga dienas pārgājiena ceļš, bet ziemeļos —

ziemeļbriežu skrējiens līdz atpūtai. Arī indoeiropiešu tautās izplatīts
ceļa mērs bija nobrauktā ceļa garums, pie kam dažas tautas to saistīja
ar vārdu «jūgšana» (latviešu jūdziens, senpersu yajana, indiešu

jodjana), bet citas tautas ar jēdzienu «atpūta» (vācu Rast, zviedru

rast, rost, anglosakšu rest; sal. ar krievu npueaA).

Attīstoties civilizācijai, senās kultūras tautas ceļa garumu centās

izteikt jau precīzākās mēra vienībās. Tā Babilonijā zinātnieki noteica

attālumu, kuru var noiet cilvēks no saules lēkšanas sākuma līdz brī-

dim, kad virs apvāršņa parādās pilns saules disks. So attāluma mēru

nedaudz variētu pārņēma arī senie grieķi un romieši (stadium —

184,5 m), izsakot to nevis soļos, bet precīzākās garuma vienībās. Bī-

beles latviešu tulkojumā vārda «stadijs» vietā lietots vārds «birzums»,
kas tagad no tautas atmiņas pagaisis, bet XVII gs. vēl nozīmēja kādu

ceļa gabalu. Kad dienas garumu sadalīja stundās, par ļoti parastu

ceļa mēru kļuva stundas gājums (babiloniešu parasang, senebreju

parsah, vēlāk arābu valstīs farsah, latīņu horae itineris, vācu Stunden-

reise). Viduslaikos par stundas gājuma ceļu sauca vēl lielo gailu jū-
dzi jeb parasto poļu jūdzi, kuru sastopam arī Livonijas un Polijas
kartēs (5,55 km). Babilonieši stundas gājumu pielīdzināja 10 800 olek-

tīm (5,67 km), ēģiptiešu stundas un ceturkšņa ceļš schoinos bija
12 000 olekšu garš (ap 6,3 km).

Romā kā ceļa mēru ieviesa 1000 divkāršo soļu attālumu milia pas-

suum, pie kam solis bija ar citiem mēriem precizēts garums. Nosau-

kumu «romiešu jūdze», kaut gan ar dažādu saturu, pārņēma daudzas

Eiropas tautas (piemēram, vācu Meile, poļu mita, krievu muah). Tai

pielīdzināja citu tautu ceļa mērus, piemēram, gailu mazajā jūdzē skai-

tīja 1,5 romiešu jūdzes, seno ģermāņu rastā — 3 romiešu vai 2 gailu
jūdzes (apt. 4,44 km). Nav šaubu, ka arī baltu tautu jūdze mūsu ēras
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sākumā bijusi jau precizēts ce|a ga-

rums, tikai par tās lielumu trūkst

ziņu. Prūšu jūdze pieminēta IX gs.
Vulfstāna ceļojuma aprakstā, tikai

bez garuma norādījuma.

Latvijas vēstures avotos kopš
XIII gs. kā vienīgo ceļa mēru pie-
min jūdzi (viduslaiku latīņu milia-

ria, leuca, viduslejasvācu mile we-

ges, myle, vācu Meile), nenosakot

tās lielumu, un nav arī zināms, vai

visās Livonijas valstiņās bijis vie-

nāds ceļa mērs. Ir zināms, ka Tal-

linas tuvumā XV gs. attālums iz-

teikts vācu jūdzēs (miliaria theuto-

nica
— tā sauca veco vācu jūdzi,

apt. 6,3 km). No 1425. gada ordeņa
mestra raksta par robežu nosprau-
šanu ar Lietuvu izriet, ka Livonijas

un Lietuvas jūdzes atšķīrušās. Par

mazākiem ceļa mēriem lietoja jū-
I dzes daļas, parasti dalījumus ar

divi — pusjūdzi, ceturtdaļjūdzi, arī

pusceturtdaļjūdzi. Tā kā ceļi vēl

nebija apgādāti ar jūdžu stabiem,
tad praktiski vēl ilgi ceļa mēri pa-
lika stipri aptuveni, kas atspoguļo-
jas arī leksikā: krietna, laba jūdze,
viegla pusjūdze un tamlīdzīgi.

Jūdzes garuma precizējumus sastopam tikai XVII gs. metroloģiska-
jās uzziņās. Viens no tiem ir 1800 mēra rikšu bez norādījuma, kādā

mērā. Ja pieņem, ka tā ir Kulmas vecā rīkste (4,32 m), tad jūdzes ga-
rums būtu 7,8 km, tāpat kā Prūsijas hercogistē. Vidzemē līdz ar pasta
satiksmes noregulēšanu sāka pārmērīt pasta ceļus. Tā Vidzemes ģe-
nerālgubernators 1671. gadā noteica, ka jūdzei jābūt nevis 1900 Rein-
zemes mēra rikšu (apt. 7,156 km), bet gan 2000 rikšu garai
(7,532 km). Šādās jūdzēs Rīgas pilsēta lika tūdaļ pārmērīt sava no-

vada ceļus, bet, vai tas notika visā Vidzemē, nav īsti zināms, jo

XVIII gs. vairāki autori atkal min, ka Vidzemes jūdze ir apt. 7,1 km

gara. Tāpat kartēs tā pielīdzināta 15,645 (citās 15,66) platuma grā-

diem, kas ir 7,102 (vai 7,095) km.

Kurzemes jūdze, šķiet, bijusi garāka par Vidzemes jūdzi (apt.
8—8,6 km), ko varam secināt no kādas XVI gs. baznīcu vizitācijas
materiāliem. Mācītājs A. Grots 1730. gadā, izbraukājis Kurzemes ceļus
ar ratiem pierīkotu speciālu mērīšanas ierīci, tāpat atzinis, ka jūdze
ir 16 000 Rīgas olekšu gara (8,6 km). Jūdzēm ceļus mēroja arī Latgalē,
tikai trūkst ziņu, cik garas tās bijušas. Lietuvā XVI gs. jūdzes garumu

skaitīja 3990 asīs vai 5 lietuviešu verstis (ap 7,42 km), bet XVIII gs.
Lietuvā ieviesa citu jūdzi (ap 7,78 km).

Ceļa mēru partikulārisms Latvijas teritorijā izbeidzās tikai XIX gs.,
kad visur ieviesa 7 krievu verstis garu jūdzi (7,4575 km) un vēlāk vi-

sus ceļus pārmērīja verstis (1,0698 km).

Mēra kārts parauga noteikša-

na viduslaikos pēc 16 vīriešu

pēdām
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Stipri dažādi mērīja arī jūras ceļa garumu. Ģermāņu tautas to iz-

teica attālumos, kurus veica vienas airētāju maiņas laikā, ko izsaka
arī nosaukums (vika, veka sios). Latvijas avotos tas sastopams vi-

duslejasvācu valodā (weke sees), no kā veidota latīņu forma «ukae»,
«ukaesio», bet lietoja arī nosaukumu «miliaria marium (maritimum)».
Šie jūras ceļa mēri bija stipri aptuveni. Norvēģu «viko» XVII gs. bei-

gās pielīdzināja 5U vācu jūdzes, bet G. Bunge pēc kādas XVIII gs.
avotā minētas salas attāluma no Igaunijas krasta noteicis to ap
10 km garu. Citi autori šo jūras jūdzi pielīdzina 1 vācu jūdzei vai 4

mūsdienu jūras jūdzēm (ap 7,4 km). Jūras ceļu garumus izteica vēl ar

lielāku mēru — «kenninge sees», kuru pielīdzina 12—18 angļu jūras jū-
dzēm vai 4 vācu jūdzēm (22—29 km). Attālumu uz jūras izteica vēl

ar dienas un nakts zēģelēšanu vai, vēlākos laikos, ar pīpē iebāztās

tabakas izsmēķēšanas laiku, kā to darīja igauņu jūrnieki. Ar «pīpēm»
ņenci vēl šobrīd nosakot ziemeļbriežu braucienu attālumus.

Kopsavilkumā par attālumu mēriem dabūjam šādu pārskatu: ak-

mens sviediens ar roku — 35—45 m, ar lingu — ap 120 m; bultas

skrējiena vidējais attālums — 60—70 m, lielākais — ap 100 m; mus-

ketes šāviens — 0,4—0,5 km, lielgabala šāviens — ap 5—7 km; ro-

miešu jūdze (8 stadiji, 1000 divkāršu soļu) — 1,4785 km; vācu vecā

jūdze — 6,277 km, vācu vispārējā jeb ģeogrāfiskā jūdze (1/15 grāda)
— 7,419 km, prūšu jūdze (1800 Gdaņskas mēra rikšu) — 7,74 km;
krievu oficiālā jūdze — 7,4676 km, verste — 1,0668 km; Vidzemes

jūdze XVII gs. beigās (2000 Reinzemes m. rīkstes) — 7,532 km; Vid-

zemes jūdze XVIII gs. (6V3 krievu verstis vai 15,645, resp., 15,66 pla-
tuma grāda) — 7,095—7,104km; 1649. gadā Zviedrijā ieviestā jūdze —

10,688 km; Kurzemes jūdze (16 000 Rīgas olekšu) — 8,6 km; ģermāņu

parastā jūras jūdze — 7—lo km, ģermāņu lielā jūras jūdze — 22—

29 km; angļu jūras jūdze — 1,853 km, bet starptautiskā — 1,852 km;

kabeļtauva (0,1 jūras jūdze) — 185,32 m.

J. Apals

VĒSTUREI ZUDUŠI RAKSTI

Pagājušā gadsimta sākumā arheoloģijas zinātne Latvijā
tikko spēra pirmos soļus. Plašākai sabiedrībai vēl nebija
zināšanu par senatnes pieminekļu zinātnisko nozīmi, par

nepieciešamību tos aizsargāt un saglabāt. Cilvēku neiz-

pratne, bet jo sevišķi mantas meklēšana savtīgos nolūkos

ne reizi vien iznīcināja vērtīgus senatnes materiālus. Lūk,

divi piemēri, ziņas par kuriem saglabājušās literatūrā.

Alūksnes ārsts Bose 1862. gadā sēžu protokolos raksta:

«1809. gadā kāds zemnieks, pēc tam kad bija pārvarējis

savas māņticīgās bailes, lai meklētu dārgumus, ezerā eso-

šās Alūksnes pils drupās atraka aizbirušu pagrabu, kurā,
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starp citu, viņš atrada kādu vecu kastveida skapi, kuru

tūlīt nogremdēja ezerā, jo atverot tajā atrada tikai vecus

papīra ruļļus.»
Otra atraduma aprakstu 1835. gadā publicējis lietuviešu

vēsturnieks Teodors Narbuts: «Apskatīsim tuvāk šo senat-

nes pieminekli. Drujas apkārtnē kāda nosusināta ezera

gultnē 1811. gadā atrada trīs bronzas statuetes. To aug-

stums bija apmēram 18 collas, skaitot kopā ar pamatni,
kas bija trīsstūraina bronzas plāksne 2 collu biezumā.

Statuetes stāvēja uz pamatnes ar mugurām cita pret citu;

zem pleciem tās apjoza un saturēja kopā metāla stīpa ar

iegriezumiem virsmā, līdzīgiem kaut kādam rakstam, kas

tāpat atradās arī uz pamatnes virsmas un vertikālajām
malām. Zemnieki tās pārdeva Drujā ebrejiem par 10 gra-

šiem mārciņā, bet svars varēja būt vairāk par diviem pu-

diem. Šīs ziņas esmu ieguvis no kāda uzticības vērta pil-
soņa, kas bijis aculiecinieks. Pēc viņa stāsta, viena statuete

attēlojusi dāmu romiešu apģērbā ar diadēmu uz galvas,
otra izskatījusies pēc maz apģērbta jaunekļa ar cepurīti

galvā, līdzīgu tām, kuras zemnieki nēsā Kaunas apriņķī;
trešā attēlojusi vidēja vecuma cilvēku ar bārdu, garā ap-

metnī un apsēju ap matiem. Dažu roku statuetēm nav

bijis, tātad tās bijušas nolauztas. Desmit gadus vēlāk iz-

darītie pētījumi neuzveda ne uz kādām pēdām, kur šis pie-
mineklis palicis; tik tikko izdevās atrast tos, kas atcerējās
ar atradumu saistītos notikumus; ebreji negribēja atzīties,
ka pirkuši. Nav zināms, kādi bijuši uzraksti, tomēr viens

vārds, kuru minētais pilsonis pēc atmiņas ir uzzīmējis, iz-

skatījās pēc rūnu raksta — vārds «Triopa», kas, kā parā-

dīja analīze, lietuviešu valodā nozīmē to pašu, ko slāvu

valodā «Trizna», tas ir, trīs zīmes, trīs karogi vai tēli jeb
trīs cilvēka esamības pakāpes — dzīvība, nāve, mūžība.»

T. Narbuta rakstīto 1848. gadā Krāslavas grāfs Ādams

Plāters papildināja ar precizējumu, ka tēli atrasti «Drujas

apkārtnē, netālu no poļu Vidzemes (t. i., Latgales — /. A.)
un Indras upes».

Tas būtībā arī ir viss, kas no pirmavotiem zināms par

Drujas tēliem. Latviešu arheoloģiskajā literatūrā kā elku

tēlus tos pieminējuši A. Birģele-Paegle, J. Graudonis un

V. Urtāns.

Ka redzams no skopas informācijas, skulptūras atrastas

nevis Latvijas, bet Baltkrievijas PSR teritorijā, rajonā, kur



saskaras trīs tautu — baltkrievu, lietuviešu un latviešu —

etnogrāfiskās robežas. Nespeciālista novērojumi pierak-
stīti tikai pēc 10 gadiem, kad daudz kas jau bija pagaisis
no atmiņas. Tādēļ nevaram pilnā mērā uzticēties ziņām
par rakstu zīmēm, nerunājot nemaz par kāda atsevišķa
vārda tulkojumu. T. Narbuta doto tēlu izskaidrojumu līdz

šim nav apstiprinājuši arī ne arheoloģijas, ne vēstures

materiāli. Tādēļ nevaram secināt neko tuvāku ne par skul-

ptūru darināšanas laiku, ne nozīmi, ne etnisko piederību.
Minētie atradumi gāja bojā, nenonākuši zinātnieku ro-

kās. Kopš tā laika aizritējuši jau vairāk nekā 160 gadu.
Varbūt tomēr laimīgas nejaušības dēļ līdz mūsdienām vēl

saglabājušās kādas ziņas par zudušajiem atradumiem, pie-
mēram, kurā Alūksnes ezera vietā vai rajonā varētu mek-

lēt nogremdēto šķirstu ar senajiem ruļļiem, utt. Ja kalen-

dāra lasītāju rīcībā ir ziņas par kādiem interesantiem at-

radumiem, lūdzam sūtīt tās kalendāra redakcijas kolēģi-

jai Rīgā, P. Stučkas ielā 50.

J. Graudonis

KĻŪST SKAIDRĀKA IKŠĶILES PILS VĒSTURE

Vēstures grāmatās un tūrisma vadoņos lasām, ka vecākās mūra

celtnes Latvijā un pat visā Baltijā ir senā Ikšķiles pils un baznīca.

Vecās hronikas vēstī, ka šo pili Daugavas krastā blakus Ikšķiles lī-

biešu ciemam no 1185. līdz 1186. gadam cēluši mūka Meinharda at-

aicinātie Gotlandes mūrnieki. Pieejamās rakstītās ziņas un vērojumi
arheoloģiskajos izrakumos ļauj domāt, ka tai pašā laikā uzcelta arī

baznīca.
Par pili jau XIII gs. beigās Vecākās Atskaņu hronikas autors zī-

mīgi teicis: «... lībjiem, ceļoties šīm sienām, gan prātā nenāca ne-

vienam, ka notiks tā, kā noticis...» Bet jau tad bija noticis patiesi
traģiskais. Proti, Ikšķiles lībieši gribēja tikt pie stipra cietokšņa, kas

tos droši sargātu no ienaidnieku uzbrukumiem, tāpēc viņi labprātīgi
sedza četras piektdaļas no pils celšanas izdevumiem. Pēc vienošanās

ar mūku Meinhardu viņiem arī piederēja četras piektdaļas no pils.
Tomēr jau 1205. gadā viltīgie iebrucēji ar varu sagrāba visu pili.
Pils kļuva par lībiešu tuvāko ienaidnieku un apspiedēju neieņemamu
atbalsta punktu. Balstoties uz šo un citām pilīm, zemiska viltus, dzel-

žainas cietsirdības pilnā cīņā kristīgās baznīcas svētītie bruņinieki

pakļāva vietējās vāji organizētās tautības katoļu baznīcai un vācu

feodāļiem.
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1. attēls. Arheoloģiskajos izrakumos atsegtā Ikšķiles pils vieta: 1 -
rajons, kur atsedza XIII—XV gs. kapus, 2 — Meinharda pils daļa,
3 — XVI gs. kaļķu cepļa vieta, 4 — XVI gs. kroga vieta, 5 — zem

aizsargmūra izveidotā noteka.

Gadsimtu gaitā lībiešu ciems iznīka. Tā vietā izauga vācu feodāļa
miteklis — muiža. Sagrauta, pamesta, daļēji nojaukta pils. Pirmā pa-
saules kara laikā vācu artilērija sašāva baznīcu. Tagad šīs daļēji
kuplu koku ieskautās, daļēji zemē ieaugušās seno celtņu drupas stāv

Daugavas krastā kā mūsu tautas vēstures divu periodu robežstabs, kā

pagājušo nebrīves gadsimtu simbols (1. att.).

Pirmie Ikšķiles vēsturi sāka pētīt baltvācu vēsturnieki. Viņus Ik-

šķile interesēja kā vieta, kur sākusies vācu iekarojumu vēsture Bal-

tijā, kā vieta, kur kārts šūpulis Baltijas vācu muižniecībai.

Tagad pētniecībai cits saturs, dziļāki un plašāki uzdevumi. Kopš
1968. gada Ikšķiles arhitektūras un arheoloģijas pieminekļu kompleksu
pētī LPSR ZA Vēstures institūta arheoloģiskā ekspedīcija.

Senā lībiešu ciema vieta aizņem vairākus ha lielu platību, bet pa-
gaidām no tās izpētīti tikai 900 m

2. legūtas ziņas par vienas ciema

daļas plānojumu un apbūvi, atklātas XII—XV gs. celtņu vietas.

Ikšķiles pilsdrupas.

J. Graudoņa krāsu foto
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Lībiešu celtnes bijušaš vidēji ap 4,0X4,5 m lielas vientelpu ēkas,
celtas acīmredzot guļbūves tehnikā. Lai labāk saglabātos siltums,
dažkārt šīs celtnes līdz 0,3, pat 0,7 m iedziļinātas pamatzemē. Dažām

celtnēm izklāts māla klons. Telpu apkurei izmantoti atklātie pavardi
vai primitīvas, zemē izraktās bedrēs celtas akmens krāsnis. Konstatēti

vairāku tipu pavardi. Daļa to veidoti lēzenās, līdz 0,5 m dziļās bed-

rēs, pamatā nokraujot akmeņu klāstu, citi — virs zemes ar mālu un

akmeņu blīvējumu pamatā. Arī primitīvās akmeņu krāsnis celtas ap
0,8—1,0 m dziļās bedrēs. Tās izkrautas līdzīgi senām lauku pirts krās-

nīm. Kurinot šādas zemē iedziļinātas krāsnis vai pavardus, sakarsa

akmeņi, tāpat izsila nelielo ēku klons, kas kļuva ne vien sauss, bet

arī silts. Pēc kurināšanas dūmus droši varēja izvēdināt. Sakarsušie

pavardu un krāšņu akmeņi vēl ilgi izstaroja telpā siltumu, patīkams
bija arī sausais klons. Tādā kārtā arī primitīvās apkures sistēmas

radīja vienkāršajās ēkās veselīgus, patīkamus dzīves apstākļus.
Atrastās senlietas (sirpju, izkapšu un tīģeļu fragmenti, slīmesti,

lūškas, dzirkles, vērpjamo vārpstu skriemeļi, aužamo stāvu atsvari,

naži, dažādas rotas lietas v. c.) dod ieskatu ciema iedzīvotāju dzīves

apstākļos un sadzīvē. Tomēr ciema pētniecībā lielākais darbs vēl da-

rāms.

Droši konstatējams, ka lībiešu ciems Ikšķilē pastāvējis vēl pēc
XIII gs. pirmās puses, t. i., pēc vācu iebrucēju nostiprināšanās Dau-

gavas lejtecē un arī Ikšķiles novadā. Te vispirms .ciešāk saskārās

vietējā un ienācēju kultūra, izpaudās to mijiedarbības sekas., Tāpēc
izpētīt ciemu pēc iespējas pilnīgāk ir ļoti svarīgi. Te varēs vērot ne

vien kultūras attīstību, bet arī izmaiņas saimniecībā un sabiedriska-

jās attiecībās.

No Ikšķiles senās mūra pils teritorijas saglabājusies ap 72 m gara
un 16—18 m plata josla. Pārējā šīs teritorijas daļa, Daugavas palu
ūdeņiem izgraužot krastu, nobrukusi. Palikušajā daļā kultūras slāni

stipri jaukusi gan vēlāku laiku celtniecība, gan pirmā pasaules kara

ierakumi un šāviņu bedres.

Atsedzot saglabājušos pils teritoriju, noskaidrojās, ka rietumos

to norobežo ap 1,4 m, austrumos 1,2 m, bet ziemeļos 1,2—1,6 m biezi

aizsargmūri. Ziemeļu aizsargmūrī iekļaujas arī baznīca. Aizsargmūri
celti uz pamatradzēm (uz dolomīta klints), mūrēti ar kaļķu javu no

dažāda lieluma neapstrādātiem plienakmeņiem. So mūru speciāli pētī-

jumi dos ziņas par XII gs. celtniecības paņēmieniem (javas sagatavo-
šanu, mūrēšanas tehniku v. c).

Pils teritorijā starp bažnīcu un Daugavas krastu zem XV—XVII gs.

celtniecības slāņiem atklāja vairāk nekā 500 kapu, kas datējami ar

XIII—XV gs., daži varbūt pat ar XII—XIII gs. Te kapi bijuši kā

jau pie visām viduslaiku baznīcām, bet acīmredzot XV gs. mums

nezināmu apstākļu dēļ mirušo apbedīšana te pārtraukta un, uzceļot iz-

rakumos konstatēto aizsargsienu, pils teritorija paplašināta, iekļaujot

tajā bijušo kapu laukumu. J. Broces 1792. gada zīmējumā šis ra-

jons parādīts jau atkal kā neapbūvēts.

Mirušo apbedīšana pie Ikšķiles baznīcas, kā tas viduslaikos bija
pieņemts, sākusies tūlīt pēc baznīcas uzcelšanas un turpinājusies līdz

pat XVII gs. Mirušie vairāku gadsimtu gaitā kapsētas nelielās platī-
bas dēļ bija guldīti vairākām kārtām. Tā kā baznīcas apkārtnē pamat-
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radzes klāj tikai plāna smilšu kārta, liela daļa agrāko kapu atklājās
pamatradzēs līdz pat 0,40 m dziļi izlauztās bedrēs.

Saskaņā ar kristīgās baznīcas prasībām mirušie baznīcas kapos
guldīti rietumu—austrumu virzienā ar galvām uz rietumiem, bet pretēji
kristīgajām ieražām daudzos kapos atrada piedevas. Tās liecināja, ka,

neraugoties uz novada pakļaušanu katoļu baznīcas un vācu teodāļu
jūgam, vietējie iedzīvotāji vēl gadsimtiem ilgi sīksti turējušies pie sa-

vām senākām bēru paražām. Saglabājot ticību aizkāpa dzīvei, viņi cen-

tušies dot saviem tuviniekiem kapos līdzi darba rīkus, rotas un pat
ieročus. Parastākais darba rīks ir nazis. No rotām minamas lībiešiem

tipiskās bruņurupuču saktas ar važiņām, arī dažādas pakavsaktas,
krelles, piekariņi v. c.

Dienvidaustrumos .no baznīcas drupām atklāja divus blakus izbū-

vētus pagrabus. Viens no tiem bija vientelpas 4,8X5,8 m liels, otrs —

divtelpu ar 4,5X5 m un 3,8X6,2 m lielām telpām. Vienā no pagrab-
telpām bija rūpīgi izlikta akmeņu grīda, pagrabtelpās konstatēja arī

apkures pēdas. Jādomā, ka šie pagrabi kādu laiku bijuši apdzīvoti vai

arī tajos atradušās kādas darbnīcas. Ir ziņas, ka virs šiem pagrabiem
XVI gs. pastāvējusi vairāktelpu dzīvojamā ēka.

Austrumos no pagrabiem izpētīja kādas lielākas celtnes divas pla-
šas telpas vai arī divas savstarpēji saistītas celtnes. Vienā no tām

konstatēja trīs dažādu laiku māla klonus un krāsns apkuri, otrā atse-

dza, kā liekas, kamīna kurtuves un dūmvadu pamatus. Celtniecības

raksturs pagrabu un šīs celtnes rajonā atšķīrās no celtniecības pārējā
pils teritorijā, tāpēc radās doma, ka te bijusi mūkam, vēlāk bīskapam
Meinhardampiederošā pils piektdaļa.

Pils teritorijas austrumu daļā atklāti vairāku celtņu pamati. So

celtņu tālākā izpēte prasīs rakstīto avotu un iegūto arheoloģisko ma-

teriālu rūpīgu salīdzināšanu, bet par dažām skaidrība jau gūta.

Tā, piemēram, pils austrumu aizsargsienas tuvumā atklāja kādas

īpatnas apkures sistēmas paliekas. Spriežot pēc šīs sistēmas tuvumā

pamatradzēs izcirstā padziļinājuma un zem aizsargsienas izmūrētās

ūdens notekas, jāsecina, ka te atradusies pirts. Līdzīgu pirts vietu

1963.—1964. gada izrakumos atklāja Altenes pilī.

Atsegtās pils vietas centrālajā daļā atklājās kādas apm. 11X14 m

lielas celtnes mūra sienu pamati. To vidū savukārt atradās mazākas,

ap 7X7 m lielas, celtnes pamati, kur iezīmējās kāpņu telpa un blakus

tai istaba. Sā rajona atradumi
— mucu tapas, daudz pudeļu stiklu,

māla trauku lauskas — mudināja domāt, ka atsegta poļu 1590. gada
Ikšķiles pils revīzijas aktā minētā kroga vieta. Citā, 1522. gada 15.

maija, dokumentā minēts, ka Rīgas arhibīskaps Jaspers Linde izlēņo
Hansam Borham un viņa dēliem krogu zem Ikšķiles pils. Kā kro-

gus robeža minēta Daugava—kaļķu ceplis—apīņu dārzs—pils grāvis.
Kaļķu ceplis, kas ik pārvasaras varot dot līdz 300 zlotu lielu ienā-

kumu, minēts arī 1590. gada dokumentā. Tā kā izrakumos atsegts ari

kaļķu ceplis, tad pilnīgi droši varam noteikt šā kroga vietu (2. att.).

Pēc hronikas ziņām, četras piektdaļas no pils teritorijas piederē-

jušas lībiešiem. Izrakumos konstatēja, ka, ceļot centrālās mūra ēkas

pamatus, pārrakta pēc lībiešu celtniecības tradīcijām celta krāsns,

citā vietā šādas krāsns pamati atrasti ziemeļu aizsargsienas tuvumā.
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2. attēls. Kroga vieta Ikšķiles pils teritorijā: 1 — kāpņu telpa, kur
zem kāpņu akmens atrada XIII gs. monētu depozītu, 2 — istaba.

Tas un atrasto senlietu raksturs dod iespēju lokalizēt pils lībiešu da|u
minētās teritorijas austrumu pusē.

Vērojams, ka pēc lībiešu padzīšanas no pils arī šajā rajonā uz-

celtas' mūra ēkas. Viena ņo tādām ir minētā celtne ar kāpņu
telpu. Noņemot kāpņu akmeņus, zem viena no tiem atrada zviedru mo-

nētu — brakteātu depozītu. Šis XII gs. beigu un XIII gs. sākuma

monētas saturošais depozīts interesants ar to, ka šādas monētas Lat-

vijas teritorijā ir rets atradums, bet tas svarīgs arī tāpēc, ka pierāda
minētās celtnes eksistenci jau XIII gs. pirmajā pusē.

Arheoloģiskajos izrakumos iegūto materiālu salīdzinājums ar rak-
stītiem avotiem dod iespēju jau runāt par pils plānojumu un diviem
tās apbūves periodiem.

Minētie apstākļi ir ļoti svarīgi.
Ja ņemam vērā, ka atrastās senlietas attiecas galvenokārt uz

XII—XV gs., tāpat iepriekš norādīto, tad droši varam secināt, ka

Ikšķiles pils gājusi bojā XV gs. beigās. Bez jau minētajiem faktiem

pils bojā eju apliecina pils 1582. gada revīzijas protokola atzīme, ka

Ikšķiles pils nopostīta Livonijas ordeņa mestra Valtera Pletenberga
(1494—1535) laikā> kad notika cīņas starp ordeni un Rīgas arhibīs-

kapu.



220

Pils postījumi bijuši ievērojami, jo tā vairs nav atjaunota. Nopos-
tītās un pamestās pils teritorijā, kā minēts 1522. gada dokumentā,
drīz vien ierīkots kaļķu ceplis. Tas, kaut arī ne intensīvi, darbojies
vēl XVI gs. beigās. Šāda parādība, ka kaļķu dedzināšanai izmanto

pamesto piļu mūra sienās viegli lielā daudzumā iegūstamos plien-
akmeņus, konstatēta arī Vecdoles un Salaspils pilīs.

No Ikšķiles pils aizsargmūru un citu celtņu sienām izlaužot plien-

akmeņus kaļķu dedzināšanai un celtniecībai, pils teritorijā izveidots

līdz 2,5 m biezs būvgružu slānis. Virs tā jau XVI gs. celtas saimnie-

cības un dzīvojamās ēkas. Daļa to jāsaista ar Ikšķiles muižas veido-

šanos.

Tā pamazām kļūst skaidrāka mūsu tautas vēsturē nozīmīgā novada

Ikšķiles vēsture.

V. Urtāns

SENĀKĀS ROTAĻLIETAS UN SPĒĻU LIETAS

LATVIJĀ

Par Latvijas senākajām rotaļlietām un spēļu lietām rakstītu ziņu

nav. Vienīgais avots ir arheoloģiskajos izrakumos iegūtie materiāli,

jo attiecīgo folkloras un valodas liecību hronoloģija pagaidām nav iz-

strādāta un tāpēc senvēstures §kaidrojumos grūti izmantojama.
Bērnus senatnē, tāpat kā tagad, aizrāva kara un medību rotaļas.

Vingrināšanās ar šaujamo loku, lingu, šķēpu, zobenu un cirvi, kas

bija dzīves nepieciešamība, sākās jau no mazām dienām. Ļoti iespē-

jams, ka Ventspils rajona Sārnates purva mītnē atrastais pirms
4500 gadiem no oša koka pavirši darinātais nelielais šaujamais loks

piederējis kādam zēnam (1. att.: 1). šajā pašā apmetnē iegūtas koka

lingas (1. att.:2) un bultas. Koka bultas zināmas arī vēlākos laikos,

piemēram, IX gs. (Āraišu ezera mītnē).
Ne tikai īstie, bet arī miniatūrie ieroči likti kapos pavisam maziem

zēniem. Tā agrā feodālisma sēļu kapulaukā Jēkabpils rajona Lejasdo-
pelēs 4 gadus vecam zēnam (2. uzkalniņa 11. kapā) dots līdzi mazs

cirvītis, bet turpat 12. kapā 5—6 gadus vecam zēnam
— mazs šķēps.

Kādam ap 1000. gadu apbedītam bagātam lībiešu puisēnam Aizkrauk-

les Lejasbitēnos (451. kaps) kopā ar dažādām rotām un māla podu
kapā ielikts arī šķēps. leroči dažreiz doti līdzi pat meitenēm.

Kokneses un Rīgas izrakumos atklātie koka zobeni (2. att.rl) da-

rināti līdzīgi īstajiem zobeniem un attiecināmi uz XII—XIII gs.

Ziemas prieki tika izbaudīti slēpojot, braucot ar ragutiņām un slido-

jot. No vīksnas koka darinātas slēpes' atrastas jau neolīta purva mītnē

Sārnatē. Vēl senākas liecības ir par ragavām līdzīgu slieču lietošanu

Lubānas zemienes Osas apmetnē, bet daudz vēlāku laiku lielo ragavu

daļas atrastas Araišu ezera mītnē un Kokneses pilskalnā. Ja jau tika
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1. attēls. Sārnates šaujamais
loks un linga.

2. attēls. Koka zobens no Rīgas
un kaula slida no Daugmales
pilskalna.

gatavotas lielas slieces un ragavas, jo vieglāk bija izgatavojamas
mazākas, bērnu ragutiņas. Vēl pagājušajā gadsimtā un šī gadsimta
sākumā laukos jaunieši laidās no kalna gan ar mazām, gan ar

zirgu ragavām.
Daugmales, Kokneses, Mārtiņsalas, Rīgas un citās X—XIII gs..

dzīves vietās, kā arī Vilkumuižas ezerā Talsos atrasti apakšpusē no-

gludināti liellopu kāju kauli. Šādu kaulu (2. att.:2) piestiprināja pie
vienas kājas, ar otru atspērās un slidoja. No šī paša laika un senākas
kaula slidas zināmas Somijā, Zviedrijā, Cehoslovakijā, senajā Kriev-
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3. attēls. Rūceņa «dancināšana».

4. attēls. 1 — kaula rūcenis (Cesvaines pilskalns), 2, 3 — kaula

spēju skriemeļi (Daugmales un Jersikas pilskalni), 4, 5 — spēļu
kauliņi (Priedulāja kapulauks pie Grobiņas), 6 — no Vācijas
ievests spēļu kauliņš, kas izmantots par piekariņu (Daugmales
pilskalns), 7 — bronzas metamais kauliņš (Mārtiņsala), 8 —

māla «trauciņš» (Jersikas pilskalns), 9 — emaljētas māla olas

fragments un rekonstrukcija (Daugmales pilskalns).

zemē (Staraja Ladogā, Polockā, Novgorodā, Sarkelā—Belaja Vežā).

Skandināvijā tās lietotas vēl nesen. Jāpiezīmē, ka līdzīgi zirgu un

vēršu kauli, pēc padomju zinātnieka S. Semjonova domām, izmantoti

auduma un ādas gludināšanai ar kāju.
Ļoti iecienīta bērnu rotaļlieta bija kaula rūceņi, kas gatavoti no

cūkas kāju falangas, izurbjot tai vidū caurumiņu. Caurumam divas

reizes -izvēra cauri aukliņu, galus sasēja, aukliņu sagrieza, un fa-

langa, rotējot uz vienu un otru pusi, rūca (3. att.). Šādas rotaļlietas

(4. att.: 1) arheoloģiskajā materiālā konstatētas vismaz kopš X gs.
Šur tur Latvijas laukos bērni tās lieto vēl šodien, lai gan cūkas

kaulu tagad izspiedusi aukliņā ievērta poga. Ar rūceņiem rotaļājušies
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bērni visā Latvijas teritorijā. Asotes pilskalnā to skaits sasniedz 86,
bet Daugmales pilskalnā — vairākus simtus. Šādi paši rūceņi pa-
zīstami arī Igaunijā, Lietuvā, Krievzemē un citās valstīs. Uzskata,
ka daja no tiem izmantoti diegu uztīšanai. No etnogrāfiskā materiāla

zināms, ka ar šādu, tikai lielāku kaulu galiem maizes klaipos iespiestas
zīmes.

Par spēļu lietām tiek uzskatīti kaula skriemeļi jeb astragali
(4. att.:2, 3). Daudziem vidū izurbts caurums, kas dažreiz pildīts ar

svinu. Kādam krievu zēnam Kijevas kapulaukā (110. kaps) doti līdzi

157 auna skriemeļi. Tie pazīstami arī Vācijā, Skandināvijā un citās

zemēs. Acīmredzot šī senā spēle (krievi to sauc «nrpa b 6a6KH») bi-

jusi izplatīta gan bērnu, gan pieaugušo vidū, pie kam ne tikai agrajā
feodālismā, bet arī vēlāk.

Latvijas arheoloģiskajā materiālā zināmi arī cita veida spēļu kau-

liņi. Tā skandināvu uzkalniņu kapulaukā pie Grobiņas (650.—850. g.)
iegūti kādi 13- puslodes veida kaula skriemeļi ar ieurbtiem caurumi-

ņiem apakšdaļā (4. att.: 4, 5). Šādus kaula, stikla un citu materiālu

veidojumus izmantoja spēlēm. Tie pazīstami Skandināvijā un Kriev-
zemē. Šīm spēlēm ir arī speciāli galdiņi. Rīgas izrakumos iegūts
kāds XII gs. koka rokturis ar bārdainu vīru galā. Līdzīgi atradumi

zināmi Staraja Ladogā un Novgorodā. Skandināvijā šāds darinā-

jums kalpojis par kādas galda spēles dēļa rokturi.

Daugmales pilskalnā atrasts XII gs. beigās kaulā griezts briedī-

tis (4. att.:6). Šādi izstrādājumi Magdeburgā un citās Vācijas vie-

tās kalpojuši par spēļu kauliņiem. Daugmalietis šo importlietu izman-

toja par piekariņu, izurbdams malā caurumiņu un ievērdams tajā
dzelzs važiņu.

Metamos kubveida vai iegarenus kauliņus ar iezīmētām acīm

(4. att.:7) bieži vien izmantoja azarta spēlēs. Tie atrasti XIII gs. un

vēlāko gadsimtu slāņos. Koknesē, Vecdolē, Sēlpilī, Mārtiņsalā, Rīgā.

Citur, piemēram, Zviedrijā (Birkā), tie zināmi daudz agrāk.

lespējams, ka bijis pazīstams arī šahs, jo par šaha figūrām var

uzskatīt dažus XI—XIII gs. māla un kaula veidojumus pilskalnos,
īstās šaha figūras no vēlākiem gadsimtiem atrastas Koknesē un Sēl-

pilī.
Par bērnu rotaļlietu vai pagānu kulta priekšmetu uzskata

X—XIII gs. emaljētās māla olas, kurām virspusē ir krāsainu līniju
vai figūriekavu raksts (4. att.:9). Olas ar metālisku spīdumu gata-
votas Novgodorā un Rjazaņā, bet Kijevas darinājumiem metāliskā

spīduma nav un raksts paviršāks. Veselās olas parasti grab, jo
tajās atrodas akmentiņš. Šādu olu 3 fragmenti iegūti Daugmales
pilskalnā, 1 Mežotnes pilskalnā, bet 1 vesela ola Raušu apmetnē un

2 veselas — Laukskolas kapulaukā, pie kam abas pēdējās bērnu kapos.
Krievzemē radimičiem tās tāpat sastopamas bērnu kapos. Tās zināmas

arī Kaukāzā, Zviedrijā un Polijā, kopā vairāk nekā 100 eksemplāru.
Izrakumos vairākkārt iegūti pavisam sīki māla trauciņi, kas vei-

doti, iespiežot mālā pirkstu. Tā vien liekas, ka tos varēja darināt bērni

kā sava veida rotaļlietas (4. att.:B). Tas pats sakāms par dažām

māla «lodītēm» un «klaipiņiem».
No izrakumiem zināmas vismaz divas V—VII gs. kaula svilpītes —

no Ķentes un Daugmales pilskalniem (5. att.:l). Daugmales svilpīte
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5. attēls. 1 — kaula svilpīte (Daugmales pils-

kalns), 2 — kaula stabule (Altenes pilskalns),
3 — taures kaula iemutis (Tērvetes priekšpils).

darbojas vēl tagad. Lai gan tās izmantoja medījuma pievilināšanai
(Daugmales svilpīte noder stirnu buka pievilināšanai), signalizācijai
un citām praktiskām vajadzībām, tās gatavoja un lietoja arī bērni.

Vismaz 11 kaula vai koka stabules no Ludzas, Āraišiem, Daugmales,
Kokneses, Altenes (5. att.:2), Ikšķiles, Salaspils, Turaidas un Rīgas
ir mūzikas instrumenti, kurus gatavoja un spēlēja ne tikai gani un

jaunieši (jauna stabulētāja attēls XIII gs. krāsns māla apmetumā

atsegts Tērvetes pilskalnā), bet arī pieaugušie. Ļoti iespējams, ka

svilpes un stabules pie mums, tāpat kā citur, lietotas jau akmens laik-

metā un saglabājušas savu formu un nozīmi līdz mūsu dienām.

Tērvetes priekšpilī iegūts arī taures kaula iemutis (5. att.:3). Tā-

dus lietoja tāšu taurēm, kuras vismīļāk vēl nesenos laikos pūta gani.
Zināmu ieskatu par rotaļlietām un spēļu lietām senatnē sniedz

atradumi kaimiņu zemēs. Tā Novgorodas izrakumos iegūtas ādas

bumbas, koka ripas, bet Gdiņas izrakumos — no priežu mizas iz-

grieztas laiviņas. Kijevā atklāta XII gs. rotaļlietu darbnīca. Senās

Krievzemes pilsētās Novgorodā, Polockā, Vitebskā, Lukomļā, Kijeva,
Grodņā, Volkoviskā un citur, kā arī Skandināvijā un Vācijā labi zi-

nāmi šaha un citu galda spēļu piederumi.
Var droši apgalvot, ka Latvijas zemes klēpis glabā vēl daudz pār-

steigumu, kuriem sakars ar senajām rotaļām un spēlēm.
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I. Zagorska

NO ŠĶĒPA VĒSTURES

Akmens laikmeta cilvēks mūžsenajā cīņā ar dabu varēja
izturēt un uzvarēt, tikai nemitīgi uzlabojot savus rīkus,

pilnveidojot medību un zvejas paņēmienus. Par to stāsta

arī Latvijas akmens laikmeta apmetnēs, kapulaukos un kā

savrupatradumi upju un ezeru krastos iegūtie kaula, ak-

mens un koka zvejas un medību rīki — šķēpi, harpūnas,
bultas, dunči, makšķeru āķi v. c. Šoreiz gribas tuvāk pa-
kavēties pie viena no šo rīku veidiem — senā šķēpa.

Garais mednieku šķēps jeb pīķis, parasti vienkārša koka

nūja ar apdedzinātu galu, un vāle ir vissenākie medību

ieroči. Vēlāk šķēpam parādās atdalāmas kaula, koka vai

akmens smailes. Visas šīs šķēpa formas pastāv līdzās cita

citai un saglabājas ilgstoši. Arī Latvijā, Sārnates purva

jaunākā akmens laikmeta — neolīta apmetnē (L. Vankinas

izrakumos), iegūti vairāki no oša un kļavas koka izgata-
voti līdz 2 m gari šķēpi. Šķēpa smaile ir lapveida un rū-

pīgi apstrādāta, bet no kāta nav atdalāma. Liekas, ka ga-

rais šķēps galvenokārt kalpojis kā duramais rīks. Mednieks

ar to dzīvniekam uzbruka no neliela attāluma, ieliekot trie-

cienā ne tikai abu roku, bet arī daļu sava ķermeņa spēka.
Šķēpa kustības ātrums tomēr nebija sevišķi liels.

Efektīvāks ierocis ir akmens laikmetā plaši pazīstamais
metamais šķēps, kas bija īsāks un vieglāks par garo pīķi.
Metamais šķēps pirmo reizi deva iespēju ievainot medī-

jumu no attāluma. To varēja lietot visdažādāko dzīvnieku

medībās un zvejā. Tāpat kā garie šķēpi, arī metamie šķēpi
ir divējādi — viengabala un salikti. Saliktos metamos šķē-

pus veido koka, kaula vai krama uzgaļi un koka kāts. Lat-

vijā — Lubānas ezera un Ludzas ezeru krastos, pie Dvie-

tes upes, pie Burtnieku ezera — atrasts daudz dažādu

kaula smailu. Lielākās un masīvākās no tām, liēkas, varēja

lietot kā salikto metamo šķēpu sastāvdaļas.

Metamo šķēpu kaula uzgaļu formas ir daudzveidīgas.
Te jāmin gari (15 —20 cm), gludi kaula rīki, smailes ar

vienu vai vairākām atkarpēm. Ir ari viscaur zoboti uzgaļi
(t. s. Kundas tips) un slaidi šķēpu gali ar trīsstūrveida

šķērsgriezumu un robotām vai gludām sānu šķautnēm.



1. attēls. Šķēpmetis jeb metamā rundziņa.

Daļa rīku skaisti ornamentēti. Tos klāj sīku iegriezumu,
iespiedumu un tīklveida rotājums. Uzgaļiem sānos iegriez-
tas rievas krama atšķilu ielikšanai. Ar šādām krama'at-

šķilām «uzlaboti» rīki vieglāk izurbās cauri zvēra biezajai
ādai. lepriekš aprakstītos kaula metamo šķēpu galus Lat-

vijā lietoja vidējā akmens laikmetā — mezolītā. Vēlāk tos

nomaina krama šķēpi, kas Latvijā atrasti nelielā skaitā.

s—lo5 —10 cm garajiem, rūpīgi apstrādātajiem krama šķēpu ga-

liem ir lapas un romba forma.

Latvijā arheoloģiskajos izrakumos nav izdevies iegūt ne-

vienu veselu metamā šķēpa koka kātu, bet vidēji lieli (70—

2. attēls. Šķēpmeša lietošana.



3. attēls. 5 — kaula metamo šķēpu gali no

«Zvejnieku» kapulauka, 4
— no Lubānas ezera,

6—9 — zivju šķēpi no Lubānas ezera.



80 cm gari) kāti atrasti Veretjes apmetnē KPFSR ziemeļu

daļā un zināmi ari Rietumeiropā starp Dānijas purvu at-

radumiem. Kaula un krama uzgaļus ielika koka kāta gala
iešķēlumā vai speciālā iedobē, nosienot ar augu šķiedrām
vai dzīslām. Kā saistvielu lietoja sveķus. Dažreiz uzgaļu
un kāta sastiprinājuma vietu vēl notina ar bērza tāsi.

Sādi sagatavotus šķēpus varēja mest ar roku, sasniedzot

medījumu 30—40 m attālumā. Daudzās zemēs plaši pielie-

toja arī t. s. šķēpmeti. Tas bija 40—60 cm gara raga

vai koka rundziņa ar izcilni vai iedziļinājumu vienā galā.

Pēdējie kalpoja koka kāta atbalstam. Sķēpmetis veidoja it

kā cilvēka rokas pagarinājumu un pagarināja šķēpa lido-

juma tālumu līdz 70—80 metriem. Reizē palielinājās arī

trieciena spēks. Latvijā šķēpmetis gan nav atrasts, bet,

spriežot pēc daudzajiem metamo šķēpu uzgaļiem un citu

zemju etnogrāfiskajām paralēlēm, noteikti ticis lietots.

Nekustīgi koka kātā iestiprinātie kaula uzgaļi ar aso

smaili un krama šķēpu gali bija labi medību un zvejas
ieroči. To dažādās formas norāda uz medību un zvejas rīku

stipru specializāciju. Ļoti grūti noteikt, kādu zvēru medī-

bām domāts katrs no šiem šķēpu galiem. Tomēr liekas, ka

spēcīgos kaula uzgaļus ar dažādajām atkarpēm varēja
lietot lielāko zvēru — aļņu, briežu un tauru medībām. Ir

pierādīts, ka ar zobainajiem uzgaļiem «situši» zivis (līda-
kas). Domā, ka arī slaidie šķēpi ar trīsstūrveida šķērs-

griezumu kalpojuši šim pašam nolūkam.

Jāpiebilst, ka zvejas un medību rīku attīstība, to formu

maiņa norisinājās pakāpeniski un ilgstoši. Atsevišķi rīki

saglabājās un pastāvēja arī vēlāk līdzās jaunajām for-

mām. Jāievēro arī atsevišķu zemju īpatnības. Tā Latvijā
vidējā akmens laikmetā medībās un zvejā pārsvarā lietoja
metamos šķēpus ar dažādiem kaula uzgaļiem. Neolītā tos

nomaina krama šķēpi. Tomēr jaunākajā akmens laikmetā

jau dominē krama un kaula bultas, norādot uz loka val-

došo lomu. Loks, stiegra un bulta, kā atzīmē F. Engelss,
apkopoja sevī visu iepriekšējo ilgi krāto pieredzi un attīs-

tītākas prāta spējas. Bet tas jau ir cits stāsts.
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R. Širants

DAŽU RĪGAS VIETVĀRDU IZCELŠANĀS

Gadsimti atstājuši pēdas ne vien Rīgas ārējā veidolā,
bet arī vairākos vietu nosaukumos. Lielākā daļa to radu-

šies tautas mutē, un daļa nav aizmirsta vēl tagad. Tomēr

daudzi nosaukumi, pilsētai augot, pazuduši. Tā tagad.
Avotu ielas rajonā kādreizējās Speķupes kreisā krasta

plašo līdzenumu, kur rīdzinieki ganīja zosis, sauca par
Zosu ganībām (Sose Weide, Gānse Weide). Nosaukums

sastopams XVII un XVIII gs. kartēs un dokumentos, bet

vēlāk pazudis līdz ar priekšpilsētas paplašināšanos un iz-

būvi šajā rajonā. Tāpat nav vairs nosaukuma «Pilsētas

ganības». Saglabājies vienīgi Ganību dambis, pa kuru pil-
sētnieki ik rītus no mūru un vaļņu apjoztās pilsētas dzina

lopus ganībās.

Vecajos vēl dzīvajos vietvārdos bieži slēpjas daļa no

pārdzīvoto laikmetu raksturīgām iezīmēm. Tagad to ne

katrreiz apzinās, un vārdu jēga paliek neizprasta.

Vairums veco Rīgas vietvārdu cēlušies no kādā pilsētas
daļā kādreiz dzīvojušu personu vārdiem. Tautas izrunā

sākotnējais nosaukums nereti tā izmainīts, ka grūti uzmi-

nēt nozīmi un izcelsmi. Jau izprotamāki ir tādi vietvārdi,
kas apzīmējuši vietu, kur kas atradies. Pavisam nedaudz

palicis tādu, kas ieviesti sen, dodot vārdu. Visiem šiem

senajiem vietvārdiem kopīgs ir tas, ka tie veido īpašu un

savdabīgu vēstures avotu grupu, kurā atspoguļojas pilsē-
tas teritorijas izaugsme un attīstība gadsimtu gaitā.

Nosaukums «Āgenskalns» saglabājies kopš XVII gs.,kad
stāvais Daugavas kreisais krasts no tagad. PSKP XXII

kongresa parka līdz Kuldīgas ielai piederēja Heinriham

fon Hāgenam. Lai gan muižiņa vēlāk nonāca Ķerensu un

pēc tam Švarcu īpašumā un kādu laiku saucās viņu vār-

dos, tomēr nosaukums «Āgenskalns» tautā bija iesakņo-

jies visstiprāk, un vēl tagad ir pazīstama Āgenskalna iela,

Āgenskalna tirgus un Āgenskalna līcis.

Bieķensala ir viena no vecākajām Daugavas salām pie
Rīgas un XIII gs. minēta ar lībiskas izcelsmes vārdu

«Lokesar» (sar — sala). Kad Rīgas virsbīskaps salu 1253.

un 1272. gadā izlēņo ordeņa brāļiem, dokumentos tā
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Āgenskalna līcis. T. Rikmana litogrāfija (1842. g.)

saukta par Mestra vai arī Ordeņmestra salu. Tagadējais
nosaukums izveidojies no salas nomnieka Hansa Benkena

vārda XVII gs. pirmajā pusē.
Nosaukumā «Biķernieki» saglabājies seno bitenieku ap-

zīmējums. Šī vieta ietilpst apvidū, kas, spriežot pēc 1349.

gada dokumenta, ierādīts Salaspils lībiešiem bišu stropu
ierīkošanai. Zeme piederēja Rīgas pilsētai, un tā par ze-

mes izmantošanu pieprasīja sev vienu trešdaļu no iegūtā
medus un vaska.

Brasa. Nosaukums saglabājies no Mazās Jumpravmui-
žas zemnieka Mārtiņa kas XVIII gs. 90. gados
nomāja krogu tagad. Gaujas ielā pie Ciekurkalna ūdens-

torņa.

Iļģuciems. Daugavas kreisajā krastā, Dzegužkalna pa-

kājē, XVII gs. pastāvēja ciems ar apm. 50 gruntsgaba-
liem. Tajā dzīvoja latviešu pārcēlāji, loči, zvejnieki un

amatnieki. Ciema teritorija piederēja Sv. Gara konventam

(Konvent des Heiligen Geistes). Vietējie iedzīvotāji kon-
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Venta vārdu ar laiku latviskoja, un pat dokumentos un

kartēs šī vieta saukta Hilligzeem, vēlāk — par Iļģuciemu.
Par Klīversalu vēl tagad sauc Daugavas kreisā krasta

rajonu Oktobra tilta galā. Vieta izveidojās no salas, kas

redzama jau XVII gs. sākuma gravīrās un saukusies Ebes

sala. Nosaukums, šķiet, cēlies no pārcēlāja H. Ebes, kas

XVI gs. beigās strādāja iepretim otrā krastā pie Svērtuves

vārtiem ierīkotajā pārceltuvē. Vēlāk šo salu sauca par
M. Burkāna salu un pēc tam, kad 1694. gadā to nomā uz

20 gadiem pārņēma Rīgas tirgotājs Hinrihs Klīvers, — par

Klīversalu. Kā sala tā pastāvēja vēl XIX gs. vidū. Taga-
dējās Valguma un Grāvju ielas parāda vietu, kur senāk

grāvis — kādreizējā Daugavas atteka — šķīris salu no

krasta.

Kojusala jau XVIII gs. bija saplūdusi ar Daugavas
krastu. No bijušās salas saglabājies Kojusalas dārzs, bet

Skats no Dzegužkalna uz Iļģuciema mājam. J. Krestlinga litogrā-
fija (1824. g.)
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Skats uz Klīversalu XIX gs. beigās. Litogrāfija pēc fotouzņēmuma

Kojusalas iela gar Daugavas krastu atgādina kādreizējās
salas esamību. Nosaukums cēlies no Rīgas ostas pārziņa
Andreasa Kojes, kas 1596. gadā minēts kā tās saimnieks

un kura pēcteči tur mituši vēl XVII gs.

Ķengarags kā apdzīvota vieta ar tādu pašu nosaukumu

(Kengeragge) minēta jau XVI gs. otrajā pusē. Nosaukums

cēlies no zemnieka vārda «Ķengā»; šā cilvēka pēcteči šajā
vietā un tuvākajā apkārtnē dzīvoja vēl XVII gs.

Ķīpsalu XVII gs. sākumā sauca par Žagarsalu, un tā ir

viena no pirmajām, kas parādās Rīgas kartēs. Gadsimta

beigās blakus tai no Daugavas sanesumiem izveidojās
Darvas sala (Thārholm), kur Rīgas pilsētai piederēja viena

darvas noliktava, bet otru noliktavu nomāja Jānis Ķīpis.
Pašā 2agarsalā, kā redzams 1694. gada kartē, ietilpuši
13 gruntsgabali, no kuriem divus apsaimniekoja tēvs un

dēls Pēteri Ķīpji. Abas salas vēlāk saplūda kopā un agrā-
kos nosaukumus izskauda ilggadējo iedzīvotāju Ķīpju
vārds, kas saglabājies vēl tagad.

Lucavsala sākumā piederēja ordeņa mestram, bet kopš
1559. gada — privātpersonām. Sala kļuva lielāka, saplūs-
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tot ar Eka salu, Jumpravsalu, Roņu salu un Tomsalu. No-

saukums mantots no salas īpašnieka XVII gadsimtā —

Hansa Lucova.

Vārds «Mīlgrāvis» radās, kad izraka dzirnavu grāvi

(Mūhlgraben), kas savienoja Ropažu ezeru (tagad. Ķīš-

ezers kopā ar- Juglas ezeru) ar Daugavu. Daugavgrīvas

cisterciešu klostera mūki XIII gs. sakuma to padziļināja

un paplašināja, ierīkodami ūdens dzirnavas.

Mūksala, saukta arī par Velna salu un Jezuītu salu,

XVI gs. piederēja Marijas Magdalēnas klosterim, kas pa-

stāvēja arī pēc reformācijas uzvaras gadsimta sakuma.

Kad pēc neatlaidīgas ekonomiskas un diplomātiskas cīņas

Rīgu piespieda padoties katoliskajai Polijai un 1583
:

gadā

te nodibināja Jezuītu ordeņa kolēģiju, sala pārgāja ta

īpašumā. Kaut ari zviedri XVII gs. pirmajā pusē likvidēja

katoļu varu Rīgā, sala, kas ilgu laiku bija piederējusi mū-

kiem, savu nosaukumu saglabāja arī turpmāk.
Nosaukuma «Pleskodāle» pamats ir zemnieku mājas, kas

XVII gs. piederēja Elsingu ģimenei un kuras 1689. gadā

Pleskodāle. K. Hausvalda litogrāfija
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nomāja zemnieks Simons Dāls. Ziemeļu kara laikā tur

saimniekoja Juris Dāls. Viņa vārds rakstu liecībās sasto-

pams arī turpmākajos gadu desmitos pēc karā nopostīto
ēku atjaunošanas. Vēlāk minēts zemnieks Bliesko (Pliske,
Plisko, Pliskais), kas 1764. gadā lūdz atļaut mājas pār-

dot, jo esot vecs un viņam neesot dēla. Mājas šai laikā

sauc par Pliske Dahl, Pliskodahl. 1833. gadā īpašumu

iegūst Rīgas litogrāfs Kārlis Hausvalds, un 1835. gadā
viņš izgatavo tā attēlu. Kopš 1840. gada tur ilgus gadus
atradās vāji attīstīto bērnu audzināšanas iestāde. Nosau-

kumu «Pleskodāle» agrāk attiecināja uz tuvāko apkārtni,
un tagad tas saglabājies Pleskodāles ielas vārdā.

Purvciems. Purvaino vietu aiz tagadējā 1905. gada parka
senākos dokumentos sauc par Mintusa purvu, droši vien

pēc kāda turienes iedzīvotāja. Vēlāk ieviešas vārds «Hus-

mana», resp., «Hausmaņa». Rakstos un kartēs nereti sasto-

pams tikai apzīmējums «Purre», «Purwe». Pirmais, kas te

apmetās 1742. gadā un lika. aiz lielajiem smilšu kalniem

rakt grāvjus, stādīt alejas un veidot muižiņu, bija kādrei-

zējais Rīgas pilsētas fiziķis (ārsts) un Pēterburgas galma
ārsts J. fon Fišers. Vēlāk, XVIII gs. beigās, muižiņu

ieguva Rīgas preču šķirotājs A. Grīzenbergs, kura vārds

ilgus gadus saglabājās nosaukumā «Grīziņkalns». Kad

purva malas kļuva biežāk apdzīvotas, izveidojās Purv-

ciems.

Sarkandaugava. Rīgas skolotājs un senatnes pētnieks
J. Broce 1806. gadā izteica domu, ka Sarkandaugava no-

saukumu ieguvusi no dzeltenajiem un iesārtajiem smilšu

kalniem, kas toreiz pacēlušies tās labajā krastā lejpus
tagad. Psihiatriskās slimnīcas. Ir vēl cits izskaidrojums,
kas nosaukumu atvasina no vārda reed (lejasvācu vai.),
reede (holandiešu vai.) — izdevīga vieta kuģiem noenku-

roties ziemā vai glābjoties no vētras. Šādam nolūkam Sar-'

kandaugavu izmantoja jau XIII gs. Rehde Duna izrunā

vēlāk pārvērtās par Rote Dūna — Sarkandaugava.
Topogrāfiskajos materiālos līdz pat XIX gs. sākumam

šī Daugavas atteka tiek saukta par Socla grāvi (Sodegra-
ben), jo tautas atmiņā tā ilgi saglabājās kā soda vieta.

Viduslaikos te pēc tiesas sprieduma atveda tos, kas bija
apvainoti buršanā un sadarbībā ar velnu. Ar virvi apjoz-
tus viņus meta ūdenī. Ja negrima, tad vaina bija pierādīta,
jo apsūdzētajam palīdzējis velns.
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Vēl senāks nosaukums bija Dziļā upe — Depena (augš-
vācu vai.) un Kūhlgraben — Dzestrais grāvis.

Solitūde, senākā Bērzmuiža vai ari Helmuta muižiņa,
XVIII gs. beigās piederēja krievu feldmaršala B. Minni'ha

mazmeitai, Vidzemes muižnieka valsts padomnieka Oto fon

Fitinghofa dzīvesbiedrei. Šai laikā tā pārdēvēta par Soli-

tūdi (franču valodā solitude —vientulība), uzsverot lielo

klusumu un mieru ārpus biezi apdzīvotās pilsētas. Tā bija
raksturīga atpūtas muižiņa ar savu saimniecību, parku un

oranžēriju, kur audzēja no Pēterburgas atvestus kokus.

Tagad vārds saglabājies Solitūdes ielas nosaukumā.

Šampēteris, agrākā Prēstinga, Ludendorfa muižiņa, kopā
ar Solitūdi XVIII gs. beigās piederēja Annai Ulrikai fon

Fitinghofai, kas to pārdēvēja par Šampēteri (franču vai.

champetre — lauku). Vārds raksturoja vietu, jo tai laikā

tur nebija nekā cita kā tikai divu brīvu latviešu saimniecī-

bas. Tagad vārds saglabājies Šampētera ielas nosaukumā.

Torņakalns. Nosaukums radies no torņa, kas pirmo reizi

pieminēts 1483. gadā un atradies Mārupītes labajā krastā

pie tagad. Jelgavas ielas. Toreiz tā, iztecējusi no Māras

dīķa, plūda taisni gar tagad. Torņakalna staciju un iete-

cēja Daugavas attekā iepretim tagad. Buru ielai. Piecus

stāvus augsto sarkano mūra novērošanas un sardzes torni

nojauca XVII gs. pirmajā pusē, kad ierīkoja Kobrona

skanstes nocietinājumus starp tagad. Jelgavas un Akmeņu
ielām. Torņa pakājē ar laiku radās apdzīvota vieta, kuru

jau XVII gs. otrajā pusē sauca par Torņa gruntsgabaliem
vai arī Zemi pie torņa: Vēlāk nosaukumu attiecināja arī uz

apdzīvoto vietu pakalnā Jelgavas ceļa abās pusēs līdz

tagad. Bauskas ielai, kur galvenokārt dzīvoja Bieķensalas

pārcēlāji. No šīs vietas nosaukumu «Torņakalns» mantoja
viss apvidus līdz pat Māras dīķim. Mēģinājums to atvasi-

nāt no kāda turienieša Torņa, kas tur dzīvojis XVIII gs.

sākumā, diez vai būs pareizs, jo nosaukums sastopams
jau agrāk.

Vējzaķsala. Vecākais nosaukums ar lībisku izcelsmi —

Osmasar. Kad Rīgas bīskaps 1239. gadā apstiprināja dom-

kapitula tiesības izmantot salas lielāko daļu, to sāka saukt

par Domkungu salu. Zviedru laikā sala piederēja Konrā-

dam Fegesakam. No viņa vārda tautā radās nosaukums

«Vējzaķsala», kas savas latviskās skaņas dēļ saglabājās
arī turpmāk, kaut gan salas īpašnieki vēlāk bija citi.
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A. Caune

SENĀS RĪDZENES OSTAS STĀSTS

Vairāk nekā 800 gadus garš ir mūsu sirmās Rīgas mūžs. Daudz

liecību par pilsētas raibo likteņstāstu atrodam hronikās un senrakstos.

Tomēr rakstītās vēstures liecības bieži ir skopas un pretrunīgas, tās

nedod iespēju pilnībā atainot pilsētas dzīvi senatnē. It sevišķi pilsētas
pirmo gadsimtu vēsturē vēl aizvien ir daudz baltu lappušu. Ziņas

par šī laika Rīgas iedzīvotājiem, viņu nodarbošanos, tirdzniecības un

kultūras sakariem slēpj biezais kultūras slānis, kas gadu gaitā pār-
klājis visu pilsētas teritoriju.

Ja jaunajos dzīvokju rajonos, kurus šodien ceļ Imantā, Iļģuciemā
v. c, kultūras slānis vēl tikai sāk veidoties, tad Vecrīgā tas vietām

ir pat vairāk nekā 6 m biezs.

Kultūras slānim kā vēstures piemineklim, kas slēpj sevī tautas se-

nās kultūras vērtības, var likt «runāt» tikai arheologs, ar lāpstu, lāp-
stiņu vai nelielu ķellīti rūpīgi un pacietīgi pārrokot zemi, ar otiņu

Ar ozola pāļiem nostiprinātais Rīdzenes krasts
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attīrot celtņu paliekas, katru seno

priekšmetu. Arheologa acīm uz

brīdi atklājas it kā no zemes izcel-

tās" senās pilsētas dzīve.
Šādu ieskatu senās Rīgas vēs-

turē 1970. gada vasarā guva arī

LPSR ZA Vēstures institūta arheo-

logi, veicot izrakumus būvlaukumā

Vecpilsētā starp Kalēju un 13. jan-
vāra ielām, kur kādreiz atradies
senas Rīgas ostas krasts.

Izrakumu laukums nebija liels —

tikai 100 m 2. Kārtu pa kārtai no-

rokot kultūras slāni, tajā ataino-

jās, kaut fragmentāri, pirmās Rīgas
ostas attīstības gaita — tās izvei-

došanās, uzplaukums un noriets.

Laukuma galā pie Kalēju ielas

4,5 m dziļumā atsedzās Rīdzenes

upes pirmatnējais krasts, upes sa-

nestu gaiši pelēku smilšu sēklis.

Vietām smiltīs bija vērojamas
ūdenszāļu saknes, izskaloti gliemež-
vāki un skaidas. Lēzenajā krast-

malā piestājušas zvejnieku laivas,
šeit žāvēti un lāpīti tīkli. To, ka te

ilgi bijusi zvejnieku piestātne, lie-

cināja daudzie atrastie tīklu \plu-
diņi, kas gan izdrāzti no priedes
mjzas vai dēlīša, gan satīti no

bērza tāss, kā arī svina tīkla gremds
un koka irbuļi tīklu lāpīšanai. Kāds

zvejnieks pat bija pazaudējis smil-

tīs dzelzs nazi ar koka spalu. Rī-
dzinieku dzīve ne vienmēr ritēja
mierīgi, šai krastā piestāja arī

austrumu un rietumu zemju tirgo-
tāju kuģi, kas droši vien atveda

skaistās stikla zīļu rotas, no kurām

vienu krelli arheologi atrada iekri- Viens no arheologu atradumiem

tušu upes gultnē. No kādreizējās senās ostas vietā. — misiņa
upes gultnes izceltais XI—XII gs.

skārda rokturis

damascetā tērauda šķēpa gals stāsta par rīdzinieku cīņām, aizstāvot

pilsētu pret sirotājiem.
Pilsētai augot, paplašinājās tirdzniecības sakari, Rīdzenes grīvā

piestāja arvien vairāk kuģu. Kļuva nepieciešams nostiprināt krastmalu,
lai viļņi to neizskalotu un lai būtu vieglāk izkraut preces. Pirmos

krasta nostiprinājumus rīdzinieki šeit ierīkoja 5—6 mno krasta upē,
vietā, kur ūdens dziļums nepārsniedza 0,5 m, iedzenot cieši blakus

citu citam 20—38 cm resnus, nosmailinātus ozola pāļus. Joslu

starp pāļiem un pirmatnējo krastu vairākkārt aizpildīja ar pilsētas
atkritumiem — skaidām, žagariem, būvgružiem v. c.



238

Otrie Rīdzenes krasta nostiprinājumi

Par tradīciju krasta nostiprinājumu labošanai izmantot pilsētas at-

kritumus liecina ari ieraksts 1515. gadā Rīgas pilsētas kases grāmatā.

Tajā atzīmēti izdevumi 4 markas un 2 šiliņi par mēslu izvešanu no

tirgus laukuma. Tie paredzēti krasta nostiprinājumu labošanai. Pro-

tams, kopā ar būvgružiem un atkritumiem tika izbērti arī dažādi

savu laiku nokalpojuši, vai bojāti sadzīves priekšmeti un darba rīki.

Tie šodien palīdz dokumentāli pilnīgāk izprast seno pilsētnieku ikdie-

nas dzīvi. Ko gan tik šai slānī neatrada arheologa lāpsta! Nelielā

joslā gulēja seši ar bērza tāsi apšūti kriju vāceļu vāki, kaula sta-

bules fragments, svina zīmotne ar taisnības dieves attēlu, misiņa
skārda rokturis ar iegravētu cilvēka attēlu; tajā, liekas, rādīta lat-

viešu zemniece tautas tērpā. Sevišķi daudz tika atrasti ādas apavu

fragmenti un koka priekšmeti.

Spriežot pēc,resno ozola pāļu nodrupušajiem galiem, pirmie krasta

nostiprinājumi kalpojuši diezgan ilgi, varbūt pat vairākus gadsimtus.
Satrunējušo ozola pāļu rinda, pie kuras vairs nevarēja piestāt ne kuģi,
ne laivas, mudināja rīdziniekus celt jaunus nostiprinājumus. At-

rastās senlietas liecina, ka jauno krasta nostiprinājumu celtniecība

varēja būt uzsākta XVI gs. Šie nostiprinājumi ierīkoti 3—4 m attā-

lumā no pirmajiem, vietā, kur upes gultne kļuva dziļāka. Nostipri-
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nājumi būvēti ļoti masīvi. Rindā iedzīti seši 1,5—2 m gari priedes un

ozola pāļi, uz tiem trīs rindās guldīti aptēsti priedes guļbaļķi 30—

40 cm diametrā. Upes pusē uz malējā gujbaļķa veidota trīskārša priežu
baļķu siena, kuras priekšā ik pa 1—1,5 m iedzīti līdz 28 cm resni prie-
des pāļi. Konstrukcijas noturības palielināšanai ap katru priedes pāli
vēl iedzīti 3—4 tievāki ozola pāļi. Krastā visa būve noenkurota ar

4 m garām enkursijām.

Liekas, šos Rīdzenes krasta nostiprinājumus attēlojis arī Nikolajs
Mollīns pazīstamajā 1612. gada gravīrā. Tajā skaidri redzams Rīdze-

nes kreisais krasts, kas nostiprināts, tāpat kā izrakumos atsegtais
labais krasts, ar guļbaļķu sienu un tās priekšā iedzītiem vertikāliem

pāļiem.
Izrakumos atsegtajā būvē varēja apbrīnot seno namdaru celtnie-

cības māku un rūpīgo darbu. Koki izraudzīti un cirsti noteiktā laikā,

tāpēc tie visi sevišķi sveķaini un izturīgi. Visā masīvajā būvē nav

izlietota neviena dzelzs detaļa vai nagla. Baļķi cieši sasaistīti kopā ar

koka ieliktņiem — savilcēm un tapām, kas ievietotas izkaltās ligzdās.
Būvēts galvenokārt ar namdara cirvi.

Tāpat kā būvējot pirmos krastu nostiprinājumus, arī šeit josla
starp masīvo būvi un krastu aizpildīta ar pilsētas atkritumiem un

būvgružiem. Aizpildījuma slānis sniedza arheologiem ne vienu vien

interesantu atradumu: koka trauku fragmentus ar īpašuma zīmēm,
bronzas karotes, loga stiklu svina ietvarus ar tajos iestiprinātām mazām

stikla plāksnītēm un daudzus citus priekšmetus. Šai slānī 3 m dziļumā
no pašreizējās ielas līmeņa mazās gaisa caurlaidības un pastāvīgā
mitruma dēļ bija labi saglabājušies no organiskām vielām izgatavoti
priekšmeti, kas parasti zemē citos apstākļos ātri sairst. Sevišķu pār-
steigumu sagādāja trīs cimdi — divi dūraiņi un pirkstainis, kas bija
adīti no rupjas, nekrāsotas baltas vilnas dzijas. Vairāk nekā 300 ga-
dus guļot zemē, dzīvnieku mēslu slānī tie bija ieguvuši gaiši dzeltenīgu
nokrāsu. Izcelti dienas gaismā, cimdi gaisa un saules staru ietekmē

pāris stundās kļuva pelēcīgi melni.

lerobežotais izrakumu laukums kavēja arheologus izpētīt pašu Rī-
dzenes gultni un rast liecības par tās aizbēršanu.

Kā zināms no rakstītās vēstures avotiem, XVII gs. jūras kuģu
osta Rīgā bijusi jau pārcelta uz Daugāvu un senā Rīdzenes osta pa-
mazām zaudējusi savu nozīmi pilsētas saimnieciskajā dzīvē. Osta

strauji sāka aizsērēt, tās krastus apbūvēja. Ziemeļu karā Rīgas aplen-
kuma laikā vecajā ostā gan vēl slēpās rīdzinieku upju kuģi un laivas,
bet jau 1735. gadā tika paņemts lēmums par Rīdzenes aizbēršanu un

krastu apbūvi. Neaizbērts palika tikai šaurs, ar dēļiem nostiprināts
kanāls upes gultnes vidū, kuru izmantoja kā notekgrāvi. XIX gs.
vidū, kad plosījās holeras epidēmija, šis vaļējais notekgrāvis kļuva

par īstu slimības perēkli. Tā laika avīzes rakstīja, ka visvairāk sa-

slimušo un mirušo bijis tieši namos pie vecās Rīdzenes. Liekas, tāpēc
arī 1861. gadā, kad nojauca pilsētas vaļņus, pilsētas maģistrāts pie-
ņēma lēmumu par Rīdzenes pilnīgu aizbēršanu un mūra kanalizācijas
kolektota izbūvi zem Kalēju ielas. Drīz senās ostas teritorija tika ap-
būvēta ar daudzstāvu namiem. Senā Rīdzene palika zem bieza zemes

slāņa, un tikai arheologu darbs lika tai vēlreiz stāstīt par savām lik-

teņgaitām.
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J. Sudmalis

ROTĀJOŠAIS RAKSTS LATVIEŠU TAUTAS MĀKSLĀ

Baltu cilšu ierašanās un apmešanās tagadējā teritorijā
nolika vēlajā akmens laikmetā (ap 2000 gadu pirms mūsu

ēras), ko pierāda arheologu atrastie pieminekļi. Šīs ciltis

jau pazina jaunus nodarbošanās veidus — lopkopību un

zemkopību, kas Latvijas teritorijā pakāpeniski nomainīja

pirmatnējo medniecību un zvejniecību. Mainoties eksisten-

ces līdzekļu iegūšanas paņēmieniem, mainījās arī cilvēku

sabiedriskie uzskati un ticējumi. Ja medniekiem un zvej-
niekiem par kulta objektiem noderēja dzīvnieku un putnu

attēli, tad zemkopji pielūdza tos dabas spēkus, no kuriem

bija atkarīgi viņu darba panākumi, t. i., sauli, mēnesi, pēr-
konu v. c. Ticēja, ka tie ne vien spēj vairot darba augļus,
bet arī postīt un iznīcināt. Dabas parādības personificēja,

piedēvējot tām noslēpumainus, maģiskus spēkus. Lai kaut

kā uzskatāmi tos tuvinātu sev, pielabinātu un godinātu,
meklēja simboliskas zīmes saulei, mēnesim, zvaigznēm,
pērkonam, kā ari kokiem, vējiem, ūdeņiem un citām ar cil-

vēka dzīvi un darbu saistītām dabas parādībām. Šādi var

izskaidrot tautas mākslā pazīstamā ģeometriskā orna-

menta elementu rašanos.

Latviešu folklorā saglabājies maz ziņu par rotājošā
raksta lietošanu mitoloģiskā nozīmē. Nezinām arī, kādi

bijuši rakstu pirmatnējie nosaukumi. Tautas dziesmās, tā-

pat arī vecu ļaužu stāstījumos rotājošajā rakstā pārvei-
dotās zīmes bieži nosauktas pēc asociācijas, salīdzinot ar

apkārtnē un dabā novērotiem objektiem: vaska ritulīšiem,

ratu ritenīšiem, aveņu radziņiem, vanaga nadziņiem, mu-

šiņām, vārniņām, cūkactiņām, ozoliņiem v. tml.

Tālākajā raksta daļā sniegti latviešu ornamenta rakstu-

rīgākie elementi un to izplatītākie nosaukumi, kas tautā

bija pazīstami XIX un XX gs.

Skujiņa pieder pie mūsu raksta visvecākajiem elemen-

tiem. Arheoloģiskajos izrakumos apmetnēs un senkapu
piedevās atrasti trauki, darba rīki, ieroči ar skujiņas rak-

stu, kas sastāv no ritmiski atkārtotām svītriņām. Ņemot
vērā, ka skuju koks zaļo kā ziemu, tā vasaru, jādomā, ka

skujiņai vajadzēja izteikt un sekmēt dzīvās dabas un cii-
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vēka nemirstību. Skujiņa kā vienkāršākais raksta ele-

ments daudzkārt izlietota auduma rakstos, metāla rotās,
kokgriezumos.

Arī krustiņš, krustainis pieskaitāms senākajiem orna-

menta elementiem. Krustiņš varēja simbolizēt,kā, berzējot
koku pret koku, senatnē ieguvuši uguni. Latviešu rotājo-
šajā rakstā krustiņš bieži novietots zvaigznītes, saulītes

un citu elementu centros.

Novelkot divas līnijas diagonāli vienu pret otru, izvei-

dojas jumtiņš (1. un. 2. attēls). Cilvēkiem vienmēr bijusi

nepieciešama pajumte. Rakstos bieži sastopamie jumtiņa
varianti atgādina ēku jumtu galu «āžus» vai lubu jumtu
«kāšus». Ka šāds raksts, šķiet, apzīmējis cilvēka pajumti,
varētu liecināt minētā ornamenta kompozīcija uz kādas

vecākas etnogrāfiskas villaines — ģeometrizēts cilvēka

tēls ar paceltām rokām, tam līdzās jumtiņš (3. attēls). Ar-

heoloģiskajās metāla rotās sastopams cits jumtiņa vari-

ants. Piemēram, uz daudzām aprocēm ornamenta josla iz-

beidzas ar jumtiņiem, kuru galotnes rotā saulītes nelielu

aplīšu veidā (4. un 5. attēls). Ar šādu zīmi, liekas, simbo-

lizēta saule debess jumā.
Zalktis ir diagonāla svītriņa ar pretējā virzienā ielocī-

tiem galiem (6. attēls). Zalktis dažādos paveidos sasto-

pams Rucavas villaiņu ielokos, Krustpils un citu novadu

jostās. Zalkša elementa cilme rakstos saistāma ar zalkša
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kultu pie baltu ciltīm. Latvijā šis ornaments it īpaši izpla-
tīts Dienvidkurzemē. ,

Saule, saulīte kā visas dzīvības devēja ieguvusi visiz-

teiksmīgāko vietu tautas mitoloģijā un ornamentikā. Lat-

viešu tautas rakstos sauli simbolizē aplis vai no centra iz-

starojoši spieķi (7. attēls). Arheoloģiskie izrakumi no

mūsu ēras pirmajiem gadu simteņiem uzrāda tamlīdzīgas
formas rotadatu galvās (kā riteņi) un saktiņās.

Latviešu rotājošajā rakstā ļoti daudzveidīgos variantos

bieži sastopama- pērkona zīme jeb zaru krusts, uguns-

krusts, pērkonkrusts, piemēram, Stāmerienā atrastajā
XII gs. sagšā, jostās v. c. Raksta pamatā divas pārkrusto-
tas līkloču līnijas, kas atgādina zibens svītras (8. attēls).
Šī ornamenta lielā izplatība tautas mākslā izskaidrojama
ar senajiem ticējumiem, ka pērkons nes zemei valgmi un

auglību un cīnās pret visu ļauno. Vienlaikus ļoti baidījās
no pērkona un zibens postošā spēka.

Zvaigznīte, auseklītis (Venēra) tika uzskatīta par aus-

mas nesēju, ceļa sagatavotāju saulei. Zvaigznītes raksts

parasti ir astoņstarains (9. attēls). Ar maģisku nozīmi

visilgāk tautā saglabājies piecstarainais zvaigznītes pa-
veids «lietuvēna krusts», kuru vēl XIX gs. otrajā pusē lie-

toja pret dažādām kaitēm pūšļotāji. Šo zīmi varēja uzvilkt

vienā paņēmienā, ar ko izskaidroja tās maģisko spēku.
Neizprazdams zemes kustību, senais cilvēks teica, ka

saule norietot sēžas «zelta laiviņā», bet nakti pavada sau-

les kokā, arī austras kokā, svētajā kokā, ozoliņā (10. un

11. attēls). Mūsu tautas rakstos austras koks ļoti bagātī-
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gos paveidos izmantots Krustpils novada sagšās. Par sau-

les koku jāatzīst arī Rucavas sieviešu kreklu plecu izšu-

vums, tā saucamais «dižais krūms», kas kupli izzarojas uz

augšu.

Senajā ornamentā bija arī mēness jeb mēnestiņa attēls.

Tas kā amulets rotāja kareivju krūtis, jo mēnesi uzska-

tīja par viņu aizstāvi un palīgu karagājienos. Bronzas

kakla gredzenus rotāja ar mēnesveida pakariņiem, ap-

ģērbu sasprauda ar mēnesveida saktām.

Kopā saaugušas divas vārpas, riekstus un citus dubult-

niekus par Jumi. Tautas ticējumos to uzskatīja par
lauku ražas veicinātāja Jumja zīmi. Ornamentā Jumim at-

bilda ģeometrizēta divžuburu vārpa, kas visbiežāk lietota

šaurākās jostiņās (12. attēls).
Līdz ar kristietības ieviešanu un senā dabas kulta pa-

kāpenisku izskaušanu ornamenta mitoloģiskā nozīme iz-

zuda, bet saglabājās un tālāk attīstījās rotājošā nozīme.

Atbilstoši saviem estētiskajiem uzskatiem tauta ne-

pārtraukti pilnveidoja ornamentu, radot neskaitāmus krāš-

ņus variantus, kurus izmantoja tērpu, audumu un iedzīves

priekšmetu izdaiļošanai.

I. Priedīte

JAUNĀKĀ EKSPOZĪCIJA LATVIJAS

ETNOGRĀFISKAJĀ BRĪVDABAS MUZEJĀ

1969. gada vasarā no Ventspils rajona Lūžņas ciema

uz muzeju pārceļoja «Dēliņu» sēta, lai no jauna paceltos

Juglas ezera krastā un stāstītu mums un nākamajām pa-
audzēm par stipro un darbīgo lībiešu tautu.

Lībieši ir viena no Baltijas somugru tautībām. Rakstītie

avoti lībiešus piemin, sākot ar XI gs., bet pēc arheoloģis-
kajiem materiāliem tie konstatējami daudz agrāk. Baltu

ciltij kuršiem pārvietojoties uz ziemeļiem, Kurzemes lībieši

pakāpeniski tika asimilēti. Lībiešu skaits strauji samazinā-

jās arī XIII gs. ilgajos karos. Ap 1800. gadu, spriežot pcc

rakstīto avotu ziņām, lībieši dzīvojuši jūras piekrastē no
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Rojas upes ietekas jūrā līdz Ventspils robežai, apmēram
150 sētās. Šodien toreizējo lībiešu pēcteči dzīvo Kurzemes

ziemeļrietumu daļā 12 zvejniekciemos.
«Dēliņu» sēta (kopskaitā 11 ēkas — dzīvojamā māja,

dūmistaba, divas klētis, divas kūtis, bišu mājiņa, šķūnis,
rija, pirts un zivju kūpinātava) sniegs ieskatu vidēji tu-

rīga lībiešu zvejnieka dzīvē pagājušā gadsimta otrajā
pusē. Taču labības klēts celšanas gads — 1819. — dos

iespēju spriest par XIX gs. pirmās puses celtniecības pa-

ņēmieniem.

«Dēliņu» sētā apmeklētāju ievedīs plats iebraucamais

ceļš — ar raksturīgo sklandu žogu iežogota gatve. Šāds

žogs ir arī visapkārt sētai. Ziemeļkurzemes lībiešu sētas

situācijas plānam raksturīgs divpagalmu iedalījums. Tas

redzams arī šajā sētā: tīrā pagalma centrā novietota dzī-

vojamā ēka, tai iepretim klētis, aka, dārzs un bišu drava.

Kūtis un rija atrodas iesāņus, un no tīrā pagalma tās at-

dalītas ar gatvi. Kā saimniecības ēku, tā dzīvojamās mā-

jas celtniecībā vērojams rindu princips, kas uzskatāms

par senu lībiešu celtniecības īpatnību.

Dzīvojamā māja (celta XIX gs. otrajā pusē) spilgti at-

spoguļo tās īpašnieka sociāli ekonomisko stāvokli un iz-

maiņas mājas plānojumā. Tās saistāmas ar sociālās di-

ferenciācijas pastiprināšanos, kad saimnieku ģimenes no-

šķīrās no pārējiem sētas iemītniekiem. Saimnieki vai nu

pārdalīja kopīgās «dižistabas», vai pilnīgi atdalīja savas

dzīvojamās telpas no saimes ļaužu puses. Caur nelielu

priekšnamu ieejot dzīvojamajā mājā, nonākam namā. Te

uzmanību saista īpatnējā maizes krāsns un dažādi saim-

niecības trauki. Tālāk var apskatīt krēslaino pieliekamo
kambari, kas laika gaitā pilnīgi saglabājis savu sākotnējo
izskatu. Saimes istabas iekārta sastāv no raksturīgākajiem
lībiešu XIX gs. iedzīves priekšmetiem. Krietnu daļu telpas

aizņem no nama kurināma «dižkrāsns». Pie siltuma mūra

novietots sols, tā saucamais krāšbeņķis, un neatņemama
lībiešu dzīvojamo telpu sastāvdaļa — tīklu ārķi. «Dižis-

tabas» stūros gultas, kas pārklātas ar košām svītrainām

un rakstainām segām — lībiešu aušanas mākslas liecinie-

cēm. Vienā stūrī atrodas raksturīgais sols
— «dīvānbeņ-

ķis» ar atzveltni, kura priekšā novietots saimes galds ar

krusta kājām un vienkārša salaiduma krēsli ar kokgriezu-
miem rotātām atzveltnēm. Drēbju un audumu glabāšanai
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nolikta pūra lāde jun skapji, kas rotāti ar otējumiem. Pie

loga novietotas stelles. Jāatzīmē, ka līdz XIX gs. beigām
visus iedzīves priekšmetus darinājuši vietējie amatnieki.

No dzīvojamās ēkas nonākam pie klētīm un ratnīcas.

Labības klēts sadalīta divās daļās. Vienā pusē glabāja
graudus, miltus, gaļu, otrā — skapjos un lādēs apģērbu.
Klēts nojumē novietotas rokas dzirnavas. Otrā klētī ap-

strādāja un uzglabāja zivis, nolika tīklus, murdus, žēbēr-

kļus, pludiņus, enkurus un citus zvejniecības darba rīkus.

Parasti te stāvēja arī pītie zivju nesamie grozi. Ratnīcā

var aplūkot dažādus aizjūga piederumus, ratus, ragavas.
Vēl jāapskata kūts, kuras vienā daļā pagaidām novietoti

dažādi zemkopības darba rīki — sētuves, arkli, ecēšas,
spriguļi, vētījamie sieti, nelielais šķūnītis, bišu mājiņa un

no laivām saslietais dūmnams — zivju kūpinātava, kurā

vēl jūtama dūmu smarža.

Augstu par sētu paceļas vējrādītājs — vēlogs, kas vēstī

labu vai sliktu zvejas laiku. Tas piestiprināts pie mājas

zelmiņa atsevišķa masta galā.
Ziemeļkurzemes lībiešu sētas izbūve vēl nav pabeigta.

Tuvākajā laikā restaurēs riju, uz kuru tad pārceļos zem-

kopības darba rīki, un veco dūmnamu; pārvedīs pirti, kā

arī papildinās esošo ekspozīciju ar iedzīves priekšmetiem,

zvejniecības un zemkopības darba rīkiem. Tad muzeja ap-

meklētāji «Dēliņu» sētā varēs pilnīgāk iepazīties ar Zie-

meļkurzemes lībiešu materiālo kultūru pagājušajā gad-
simtā.

L. Dumpe

ETNOGRĀFI AUGŠZEMĒ

Trīs vasaras pa Augšzemes līkumotajiem ceļiem klaiņoja neliels

zaļgans autobuss. Tas atgādināja lauku rajonu satiksmes mašīnu un

ne vienreiz vien radīja vietējos iedzīvotājos cerību, vai tikai nav at-

klāta jauna satiksmes līnija, jo autobuss biežāk mēdza iemaldīties

tādos nostūros, kas bija tālu no lielajiem satiksmes ceļiem. Tas pie-
turēja lielākoties pie vecām mājām, kur vēl stāvēja tēvu tēvu celtās

ēkas vai dzīvoja gados veci cilvēki. Pagalmā sanāca cilvēki ar foto- ■
aparātiem, bloknotiem, mērlentām v. c. piederumiem: «Labdien! Esam

etnogrāfiskās ekspedīcijas dalībnieki, gribam iepazīt jūsu novada tau-
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tas senatni un šodienu...» Cerības uz jauno satiksmes līniju gaisa,
taču saimnieku sejas parasti atplauka smaidā. Izrādījās, ka augšzem-
nieki ir ne vien laipni un viesmīlīgi ļaudis, bet arī sava dzimtā no-

vada patrioti, kas ar lielu atsaucību un izpratni izturas pret etno-

grāfu darbu. Rezultātā trijās aizvadītajās ekspedīciju sezonās Lat-

vijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta un republikas mu-

zeju etnogrāfiem izdevās sekmīgi apsekot tautas dzīves veidu un

kultūru visās Daugavpils, Jēkabpils un Stučkas rajona dienvidu ciemu

padomēs, kas pieder pie senā Augšzemes novada.

Tautas materiālās kultūras seno objektu šodien vairs nav daudz,
tāpēc etnogrāfi centās apsekot visas saimniecības, kurās bija sagla-
bājušās iepriekšējā gadsimtā celtās ēkas vai dzīvoja gados vecāki

cilvēki. Tādu saimniecību vairāk bija gar Daugavu, Lietuvas piero-
bežā, ap Ilūksti, kā arī paugurainā ap Viesīti un Daudzevu — sena-

jos zemkopības rajonos. Darba gaitā te atklājās ne vien atsevišķas
senas celtnes, darba rīki, amatniecības izstrādājumi utt., bet pat veseli

etnogrāfiski ļoti vērtīgi kompleksi.
Gluži unikāla šai ziņā izrādījās Krūmiņu c. p. saimniecība «Ķier-

meles», kas atgādināja muzeju, kur ilgus gadus rūpīgi krāti un gla-
bāti tēvu tēvu darinājumi. Tas saistīts galvenokārt ar paša saimnieka,
1886. gadā dzimušā Nikolaja Mačiņa, personību, viņa prasmi cienīt

pagātni, īpašu kārtības izjūtu un uzmanību pret savu māju un tās

apkārtni. «Kiermeles» Mazzalves meža izcirtumā uzcēlis Nikolaja Ma-

čiņa tēvs pagājušā gadsimta otrajā pusē. Labā stāvoklī saglabājusies
1870. gadā celtā rija, dzīvojamā ēka ar apvalkdūmeni un kūts, kā

arī nedaudz jaunākā divtelpu klēts ar lievenīti. Joprojām tiek uz-

turēti kārtībā zedeņu un kāršu žogi gar sakņu un augļu dārziem.

Rijā saglabājies pilnīgs kuļamo rīku komplekts — spriguļi, sieti, dak-

šas un zemkopības darba rīki — arkli, ecēšas, izkaptis. Klētī stāv da-

žādi vienkoči, piena spainīši, ķērnes, starp istablietām redzami vietējo
amatnieku darinātie krēsli, gultas, skapji, istabaugšā — zvejas rīki,
ratiņi... īpašnieki piekrituši, ka mājas pārved uz Etnogrāfisko brīv-
dabas muzeju. Lielākā daļa priekšmetu jau pārvietoti, tuvākajā laikā

paredzēts pārvest riju, pēc tam pārējās ēkas. «Ķiermeles» atspogu-
ļos XIX gs. otrās puses Augšzemes materiālās kultūras raksturīgās
iezīmes, un kā vesels etnogrāfisks komplekss tās uzskatāmas par
vienu no vērtīgākajiem muzeja ieguvumiem pēdējos gados.

Etnogrāfisks komplekss ir arī Neretas ciema padomes «Riek-

stiņi» — Jāņa Jaunsudrabiņa tēlotās «Mūsmājas». Te saglabājusies
senā dzīvojamā māja, klētiņa un vāgūzis, tāpat virkne saimniecības

un iedzīves priekšmetu. «Riekstiņus» gan jūtami skāris laiks — ēkas

sašķobījušās un pārkārtotas. Sakārtot un restaurēt tās sākotnējā iz-

skatā būtu nepieciešams aiz cieņas ne vien pret rakstnieku, bet arī

pret Augšzemes etnogrāfisko mantojumu.

Elkšņu ciema padomes «šveriņos» saimnieki saglabājuši trīs

XIX gs. otrajā pusē celtās ēkas — dzīvojamo māju ar apvalkdūmeni,
riju ar piedarbu un saimniecības ēku — trīs kūtis un šķūni, kas celti

zem viena jumta. Visas «Šveriņu» ēkas ir raksturīgi Augšzemes lauku

celtniecības paraugi.
Samērā lielā skaitā ekspedīcijās aprakstītas XIX gs. dzīvojamās

mājas. Augšzemes lielākajā daļā konstatēti mājokļi ar trīsdaļīgu plā-
nojumu, kāds raksturīgs arī Zemgalei: vidū priekšnams, aiz tā ap-



valkdOmenis, vienā pusē — saimes, otrā — saimnieku gals. Tāda

labā stāvokli saglabājusies dzīvojamā māja uzmērota Biržii c. p.
«Jodejos», Saukas c. p. «Upesdegļos» un Mazzalves c. p. «Kraujās».
Leimaņu c. p. «Putraimiņos» aprakstīta līdzīga plānojumā ēka ar di-

viem apvalkdūmeņiem vidū, to izmantojuši divi saimnieki — pušel-
nieki. Eka celta pagājušā gadsimta 60. gados, labi saglabājusies un

ņemta uzskaitē iespējamai pārvešanai uz Etnogrāfisko brīvdabas mu-

zeju.

Labi Augšzemē saglabājušās XIX gs. otrās puses saimniecības

ēkas
— sta||i, kuros dažādos variantos zem viena jumta apvienotas

vairākas kūtis, šķūņi un vāgūzis. Tām ir vai nu leņķa, vai pakava
veida plānojums, pēc vietējiem izteicieniem, tās celtas «uz riņķa» vai

«viņķelī». Kūtis ir divas vai trīs — govīm, zirgiem un sīklopiem, tās

aizņem ēkas vidusdaļu un spārnus. Stūros ir šķūņi, viens — siena vai

zirgu, otrs — salmu vai govju. Vāgūzis iekārtots spārna galā. Durvis

veras uz ēkas iekšējo pagalmu. Vecākās kūtis pārsvarā ir tikai koka,
jaunākās — ar augstiem mūra pamatiem un stūra stabiem. Gar Dau-

gavu un citur, kur bija viegli pieejami akmeņi, dominē laukakmeņu
mūra kūtis. Kūts iekšējais pagalms, laidars jeb «dārzs», no priekšas
bijis noslēgts ar blīvu koka vai pat mūrētu žogu un vārtiem. Laidarā

stāvēja siles lopu dzirdīšanai, vasaras dienas vidū tur sadzina govis.
Sāda 90. gados celta koka saimniecības ēka labi saglabājusies Dvie-

tes c. p. «Mežpurvos»; Leimaņu c. p. «Sakšu» laukakmeņu stallis

mūrēts pirms četrām paaudzēm, tikpat veci ir mūra staļļi Slates c. p.
«Kaktagalā» un koka staļļi Elkšņu c. p. «Baložos», kā arī Biržu c. p.

«Ansuļārēs». Pētījumi parādīja, ka leņķveida staļļi bijuši izplatīti
Augšzemes rietumu daļā, sākot ar Ilūksti. XIX gs. tos plaši cēla visā

Zemgalē un Kurzemes lielākajā daļā, kā arī Lietuvā. Pašreiz Kurzemē
un Zemgalē tie gandrīz pilnīgi izzuduši, tādēļ ekspedīcijās veiktie

Augšzemes leņķveida staļļu uzmērojumi ir ļoti nozīmīgi visas Lat-

vijas rietumu daļas saimniecības ēku izpētei. •

Starp nozīmīgākajiem ekspedīcijā reģistrētajiem tautas celtniecības

objektiem atzīmējamas vēl «Vecmelderu» ūdens dzirnavas Aknīstes

tuvumā — Augšzemē vienīgās un Latvijā gandrīz vienīgās, kurās

saglabājusies un darbojas vecā iekārta ar koka ratu. Būtu nepiecie-
šams tās saglabāt pašreizējā izskatā ne Vien kā retu etnogrāfisku,
bet arī kā interesantu tūrisma objektu.

Ekspedīcijas dalībnieki vāca ziņas par visām zemnieku materiālās

kultūras nozarēm — par apģērbu, ēdienu, darba rīkiem utt. Rezultātā

pamatvilcienos noskaidrotas Augšzemes materiālās kultūras īpatnības
un līdzība ar citu Latvijas novadu materiālās kultūras objektiem.
Būdama samērā neliela, Augšzeme teritoriāli saskaras ar vairākiem

tradicionālās kultūras ziņā atšķirīgiem Latvijas novadiem un vairā-

kām kaimiņtautām: rietumos ar Zemgali, ziemeļos — Vidzemi, zie-

meļaustrumos — Latgali; augšzemnieku dienvidu kaimiņi ir lietuvieši,
austrumu — baltkrievi un daļēji poļi. Gadsimtu gaitā šīs saskares

ievērojami ietekmējušas Augšzemes iedzīvotāju etnisko sastāvu un

tautas kultūru, sekmējot ievērojamas atšķirības celtnēs, apģērbā, darba

rīkos utt. pašā Augšzemē. Piemēram, ja ap Ilūksti vērojams vēl daudz

kopīga ar latgaliešiem, tad uz rietumiem no tās arvien jūtamākas
kļūst zemgaliskās iezīmes, kas ap Mazzalvi jau dominē. Lietuvas pie-
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robeža deva etnogrāfiem daudz vērtīgu materiālu par latviešu un

lietuviešu kultūru mijiedarbi.-
Otrs ekspedīcijas uzdevums bija izsekot tautas kultūras un dzīves

veida izmaiņām pēdējo 3—4 paaudžu dzīves laikā. Nodarbošanās

pētnieki pēc gados vecāku iedzīvotāju atmiņām skaidroja dažādu saim-

niecības nozaru attīstību Augšzemē. Savāktajos aprakstos atainojas

tipiska daudznozaru saimniecība XIX gs. un XX gs. pirmajā pusē,
kad šejienes zemniekiem ienākumus deva gan labība, lopi un lini, gan
blakus pejņas — meža darbi plašajos Jēkabpils apriņķa mežos un

plostu pludināšana pa Daugavu. Auglīgākajos apvidos — ap Viesīti,

Ilūksti, gar Daugavu, Mēmeli, Susēju un Zalvīti — lielāks īpatsvars
bija zemkopībai.

Skaidrojot augšzemnieku saimniecības, dzīves veida un kultūras

izmaiņas Padomju Latvijā, ekspedīcijas dalībnieki strādāja galveno-
kārt Stučkas rajona saimniecībās «Draudzība» un «Sērene», kur pēc
ciema padomju dokumentiem apsekotas visas kolhoznieku ģimenes. In-

teresanti materiāli iegūti arī citās ciema padomēs. Jaunās sadzīves

vaibsti spilgti iezīmējas Zasas skolas skolotājas Ārijas Rāviņas ģi-
menē

— gan pašu celtajā gaumīgajā mājā un gleznajā dārzā, gan ak-

tīvajā attieksmē pret sabiedrisko dzīvi: būdama deputāte un pastāvī-

gās kultūras komisijas vadītāja, Ā. Rāviņa būtībā vada visu vietējo
kultūras dzīvi.

Kopumā ekspedīcijas ieguvušas bagātīgus datus par sociālistiska-

jām izmaiņām Augšzemes laukos. leskatam minami daži skaitli.

1936. gadā visā toreizējā Jēkabpils apriņķī bija 8 traktori, 60. gadu
otrajā pusē saimniecībā «Draudzība» vien — 28 traktori un 7 kom-

baini. 1930. gadā visā Jēkabpils apriņķī bija 3 vidusskolas un 45 pa-

matskolas, 1960. gadā Jēkabpils rajonā, kas ir gandrīz uz pusi mazāks

par bijušo apriņķi, 11 vidusskolas, 1 internātskola, 28 astoņgadīgās
skolas, 17 pamatskolas, 2 mūzikas skolas, sporta skola, lauku pro-
fesionāli tehniskā skola un lauksaimniecības tehnikums. U967. gadā
Jēkabpils rajonā derbojās 53 bibliotēkas, 46 klubu iestādes, 61 kino

iekārta. Plaši izvērsusies celtniecība. Ekspedīcija filmēja jaunos kol-

hoznieku dzīvojamos namus Raiņa kolhoza ciematā, sabiedrisko un

kultūras iestāžu ēkas, slimnīcas, tirdzniecības uzņēmumus, lopkopības
fermas, mehāniskās darbnīcas v. c. ēkas.

Ekspedīcijā savākts tūkstošiem zīmējumu, uzmērojumu, stāstījumu

un fotouzņēmumu, kas paliks Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēs-

tures institūta etnogrāfu grupas arhīvā, saglabājot ieskatu Augšze-
mes senajā un mūsdienu tautas kultūrā nākamajām paaudzēm. Ek-

spedīcijas dalībnieki vēl ilgi atcerēsies laipnos un viesmīlīgos Augš-

zemes cilvēkus. Paldies viņiem!
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VĒSTURES UN KULTŪRAS

PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBA

I. Pētersone

REVOLŪCIJAS SARGU PIEMIŅAS NEMIRSTĪBAI

-1965. gada jūlijā, kad Padomju Latvija atzīmēja 25. ga-
dadienu kopš Latvijas PSR nodibināšanas, svinīgajā mī-

tiņā, piedaloties PSRS Ministru Padomes priekšsēdētā-
jam A. Kosiginam, skvērā pretim RPI atklāja piemiņas
plāksni ar uzrakstu «Šajā laukumā uzcels pieminekli lat-

viešu sarkanajiem strēlniekiem, varonīgajiem cīnītājiem
par Padomju varu». Skvēru pārdēvēja par Latviešu sar-

kano strēlnieku laukumu.

1966. gadā izsludināja konkursu, lai rastu labākos

priekšlikumus latviešu sarkano strēlnieku piemineklim. Ne-

bija izvirzīta obligāta prasība, lai tajā būtu ietverts arī

muzejs. Tikai vēlāk, izvēloties labākos projektus, nolēma

celt pieminekli kompleksā ar muzeju.
Latviešu sarkanajos strēlniekos apvienojās cildenākās

revolucionāru īpašības — vīrišķība, nelokāmība, uzticība

padomju varai un internacionālajam pienākumam. Radīt

pieminekli, kas atbilstu viņu cīņas mērķa lielumam, nebija

viegls uzdevums.

Pieminekļa projektu konkurss pulcināja kuplu dalīb-

nieku skaitu. Bija iesniegti 34 konkursa projekti, no ku-

riem godalgoja septiņus, piešķirot 2 otrās un 5 trešās prē-
mijas. Izvēlējās autoru kolektīva — tēlnieka V. Albergaun
arhitektu G. Lūša-Grīnberga un Dz. Dribas projektu. Turp-

mākajā darba gaitā autoru kolektīvs vēl daudz strādāja,
pilnveidojot pieminekli. Tad arī radās doma celt muzeja
ēku.

Muzeja pirmo kārtu pabeidza celt 1970. gada aprīlī, un

16. aprīlī, V. I. Ļeņina 100. dzimšanas dienas svinību

priekšvakarā, tas kā Latvijas PSR Revolūcijas muzeja fi-

liāle vēra durvis pirmajiem apmeklētājiem. Jau muzeja

pusotra gada pastāvēšanas laikā to apmeklējuši vairāk

nekā 400 tūkstoši skatītāju gan no mūsu pašu zemes, gan

citām pasaules valstīm. Pie mums viesojušās delegācijas



no Čīles, VDR, VFR, Filipīnām, Cehoslovakijas, Polijas,
pavisam no vairāk nekā 43 pasaules valstīm.

Zinātnisko ekspozīciju gatavoja muzeja zinātniskie dar-

binieki, bet ekspozīcijas māksliniecisko noformējumu veica

kombināts «Māksla» mākslinieka X- Pētersona vadībā.

Šodien muzeja zinātniskie līdzstrādnieki kopā ar Latviešu

sarkano strēlnieku muzeja padomi (nodibin. 1970. gada
18. septembrī) un latviešu strēlnieku Rīgas grupas aktīvu

veic lielu darbu mūsu jaunatnes audzināšanā padomju
patriotisma un internacionālisma garā.

Muzejs celts laikmetīgās, modernās formās. Ārējā ap-
darē izmantots varš, bet muzeja ekspozīcijas zāles sie-

nas izliktas ar marmora plāksnēm. Sārtās vara plāksnes,
kas kā šūnas pārklāj muzeja ārējās sienas, labi izceļas
laukumā, kur granīta kāpnes, zālājs ar sarkanām rozēm,
terases bruģējums un betona plāksnes mijas ar kaltiem

akmeņiem, kas tik raksturīgi šai Vecrīgas daļai. Piemi-

neklis veidots no sārtā Ukrainas granīta un sastāv no

3 latviešu sarkano strēlnieku figūrām. Pie muzeja novie-

totā haubice un lielgabals it kā palīdz garāmgājējiem uz-

tvert muzeja ekspozīcijas tematiku, ..neizlasot muzeja no-

saukumu virs metālā un stiklā veidotajām ieejas durvīm

ar simboliskajiem šauteņu durkļiem.
Atverot smagās durvis, nonākam vestibilā, kura sienas

veidotas no stikla un pelēkā granīta, bet grīda izlikta ar

akmens plāksnēm. Metāla karte rāda strēlnieku cīņu vie-

tas pilsoņu kara gados. Blakus tai — R. Eidemaņa
krūšutēls. Interjers vienkāršs, pat paskarbs. Klusināti

skan revolucionāro cīņu dziesmas. Pa granīta kāpnēm
uzkāpjam otrajā stāvā un nokļūstam ievadzālē, kas runā

par latviešu sarkano strēlnieku tēmu.

Ļeņins un latviešu sarkanie strēlnieki — tā varētu no-

saukt muzeja pirmo ekspozīciju. Nenovērtējamu ieguldī-
jumu latviešu strēlnieki deva arī pirmajos padomju varas

pastāvēšanas mēnešos un pilsoņu kara gados cīņā pret
mūsu zemes iekšējo un ārējo kontrrevolūciju.

Muzeja ievadzālē izvietotas sešas latviešu strēlnieku

pulku karogu mulāžas (kopijas). 5. latviešu strēlnieku pa-

domju pulks bija pirmais Sarkanajā Armijā, kas saņēma
VCIK Sarkano Goda karogu par varonīgo Kazaņas aiz-

stāvēšanu 1918. gada vasarā.

Portretus muzeja varoņu galerijai ļoti veiksmīgi veido-
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Muzeja ievadzāle

jusi viena no mūsu republikas labākajām portretistēm Fe-

licita Pauļuka. Latviešu tauta ir izaudzinājusi daudzus iz-

cilus Sarkanās Armijas komandierus un komisārus, tādus

kā J. Vācietis —
Latviešu strēlnieku padomju divīzijas ko-

mandieris un pirmais KPFSR Bruņoto Spēku virspavēl-
nieks, J. Alksnis — Sarkanās Armijas Gaisa Kara Spēku
priekšnieks, J. Fabriciuss — leģendārais pilsoņu kara va-

ronis, četru Sarkanā Karoga ordeņu kavalieris.

Galerijā vēl redzam strēlnieku komisārus S. Nahim-

sonu, X- Pētersonu un R. Apini, divīzijas priekšniekus
F. Kalniņu un K. Stučku, kā arī J. Daniševski — profesio-
nālo revolucionāru, latviešu strēlnieku vidū iecienīto pro-
pagandistu un viņu idejisko skolotāju, kuram liela nozīme

strēlnieku audzināšanā par sarkanajiem strēlniekiem.

Visa muzeja ekspozīcija izvietota 600 m 2lielā zālē. Tā

sākas ar pirmo pasaules karu, kad izveidoja latviešu strēl-
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nieku pulkus, un beidzas ar sociālisma celtniecības posmu

pēc pilsoņu kara. Zāles vidū atrodas ieroči.

Aplūkosim tikai dažus no muzeja interesantākajiem fo-

todokumentiem, priekšmetiem un fotogrāfijām. Lūk, eks-

tratelegramma, kas vēsta, ka 1914. gadā Vācija pieteikusi
karu Krievijai, un karte ar uzrakstiem vācu valodā. Tā

rāda Vācijas teritoriālos tīkojumus Eiropā. Visa Baltija

parādīta kā Vācijas ķeizarvalsts sastāvdaļa. Uzraksts bla-

kus kartei pauž Ļeņina domas par karu: «Tagadējā impe-
riālistiskā kara pārvēršana par pilsoņu karu ir vienīgais

pareizais proletāriskais lozungs.» Zem tā — LSD Rīgas
komitejas skrejlapas «Nost karu!» ar aicinājumu gāzt pat-
valdību un novērst karu.

1915. gada jūlijā, kad latviešu buržuāzija organizēja lat-

viešu strēlnieku bataljonus, LSD CX izdeva lapiņu «Uz

cīņu!», kurā bija izteikts protests pret imperiālistisko karu

un bataljonu dibināšanu. Pret latviešu buržuāzijas šovi-

nistisko propagandu nostājās arī J. Jansons-Brauns savā

raksļā «Uz ežiņas galvu liku ...».

Pēc cara gāšanas Pagaidu valdība nedeva tautai ne

mieru, ne zemi, ne brīvību, tāpēc latviešu strēlnieku II

kongresa rezolūcijā lasām, ka «strēlnieku lozungs arī

turpmāk paliek: visu varu strādnieku, zaldātu un zemnieku

deputātu padomēm!». Tas bija liels LSD iekarojums, panā-
kot strēlnieku nostāšanos proletariāta aktīvo cīnītāju rin-

dās. Sākot ar 1917. gada 17. maiju, kad pieņēma šo rezolū-

ciju, latviešu strēlniekus sāka dēvēt par latviešu revolu-

cionārajiem strēlniekiem.

Pavisam drīz strēlnieki pierādīja, ka ir gatavi saliedēt

visus 12. armijas revolucionāros spēkus cīņai pret kontrre-

volūciju. Revolucionāro pulku pārstāvji no 23 pulkiem (tai
skaitā no visiem latviešu strēlnieku pulkiem) 11. jūlijā sa-

pulcējās kopīgā apspriedē, kur izveidoja t. s. kreiso bloku,

kas kļuva par saliedētu latviešu strēlnieku un krievu revo-

lucionāro pulku apvienību. Šīs apspriedes dokumentu va-

ram aplūkot muzeja ekspozīcijā.

Sekoja strēlnieku varonīgā cīņa pie Mazās Juglas, aiz-

stāvot Rīgu un glābjot 12. armiju no aplenkuma. Nāca

trauksmainās Oktobra revolūcijas dienas, kad strēlnieki

izpildīja pirmo 12. armijas Kara revolucionārās komitejas
doto uzdevumu ieņemt Cēsis, Valmieru un Valku un palī-
dzēt šajos apriņķos nodibināt padomju varu.
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TKP lēmuma projekts jautājumā par Kara ministriju pa-
redz uzticamu strēlnieku un viena strēlnieku pulka nosū-

tīšanu uz Petrogradu. Smoļnija un V. I. Ļeņina apsargā-
šanai noformēja Apvienoto rotu. Stendā redzam dažus no

ļeņiniskās gvardes karavīriem, tai skaitā arī pirmo Apvie-
notās rotas komandieri J. Pētersonu. 25. novembrī Petro-

gradā iebrauca arī 6. Tukuma latviešu strēlnieku pulks un

28. novembrī uzņēmās Smoļnija, Ziemas, Taurijas un

Aņičkova piļu rajonu apsardzību, kā arī kopā ar Apvieno-
tās rotas strēlniekiem piedalījās kontrrevolucionāru ares-

tos, anarhistu atbruņošanā, banku nacionalizēšanā v. c.

Jau 1917. gada beigās pilsoņu kara liesmas aptvēra visu

zemi. 1918. gada sākumā latviešu strēlniekus redzam cīņā

pret pirmajiem iekšējo kontrrevolūcijas spēku — ģenerāļu
Kaļedina un Dovbora-Musņicka dumpjiem, redzam kā vie-

nus no pirmajiem tikko nodibinātās Sarkanās Armijas rin-

dās.

1918. gads strēlnieku dzīvē ir sevišķi bagāts ar noti-

kumiem. 1918. gadā, naktī no 10. uz 11. martu no Petro-

gradas uz Maskavu pārcēlās V. I. Ļeņins un Padomju
valdība. Valdības vilcienu apsargāja latviešu sarkanie

strēlnieki. Daudz fotodokumentu, shēmu un fotogrāfiju
veltīts Latviešu strēlnieku padomju divīzijas formēšanai

pēc 1918. gada 13. aprīļa Kara lietu tautas komisariāta lē-

muma. Tā bija pirmā noformētā vienība Sarkanajā Ar-

mijā. Pilsoņu kara gados divīzija vai tās daļas cīnījās
praktiski visās frontēs. 1918. gada jūlijā latviešu strēl-

nieki bija viens no galvenajiem spēkiem, kas satrieca

kreiso eseru dumpi Maskavā. Muzeja zāles gala sienu

rotā V. I. Ļeņina cilnis un oriģinālie karogi, kuru vidū

ir 1. vieglās artilērijas diviziona karogs. Divizions, kuru

komandēja E. Bērziņš, kreiso eseru dumpja apspiešanas
laikā sevišķi izcēlās ar savu operativitāti. Stendā redzam

E. Bērziņa fotoattēlu, jo viņa vārds ir cieši saistīts arī ar

Lokarta sazvērestības atmaskošanu.

1918. gada vasarā par Padomju republikas izšķirošo
fronti partijas CX uzskatīja Austrumu fronti. 12. jūlijā par
Austrumu frontes virspavēlnieku iecēla J. Vācieti. Kaujās
pie Kazaņas pret čehoslovaku un krievu baltgvardu spē-
kiem piedalījās arī latviešu strēlnieki. Te 5. latviešu strēl-

nieku pulks ieguva jau iepriekš minēto VCIK Sarkano
Goda karogu. Viss 1918. gada rudens strēlniekiem pagāja,
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cīnoties gan Urālu, gan Zieme|u, gan Dienvidu frontē, līdz

tie saņēma jaunu uzdevumu — doties uz Latviju un at-

brīvot visu Latvijas teritoriju no vācu okupantiem.
Vesela nodaļa muzejā veltīta Padomju Latvijai 1919.

gadā. Te redzam Padomju valdības locekļus P. Stučku,
J. Daniševski, J. Lencmani. Kartes-shēmas rāda Padomju
Latvijas armijas nozīmīgāko cīņu vietas. 1918. gada bei-

gās un 1919. gada sākumā strēlnieki atbrīvoja gandrīz
visu Latviju, bet, starptautiskās kontrrevolūcijas un lat-

viešu baltgvardu ielenkti, bija spiesti atkāpties, vēlāk at-

kārtoti parādot savu proletārisko internacionālismu cīņās

pret Deņikina spēcīgākajām divīzijām 1919. gada rudenī.

Viņi cīnījās par Padomju Krievijas nosargāšanu, sapra-

tuši, ka bez tās nevarēs pastāvēt arī brīva Latvija. Ekspo-
zīcijā redzami latviešu divīzijas un reizē arī trieciengru-
pas komandieri A. Martusevičs, F. Kalniņš un sarkano

kazaku brigādes kavalēristi un viņu komandieris V. Pri-

makovs. Tepat vitrīnā sarkano kazaku dāvanas — bašliks

un kubanka latviešu strēlniekam kavalēristam O. Januš-

kēvičam.

Par lieliem nopelniem cīņā pret Deņikinu latviešu divī-

ziju apbalvoja ar VCIK Sarkano Goda karogu. Šādu pašu

apbalvojumu otru reizi saņēma arī 5. pulks par cīņām pret

Judeņiču Petrogradas pievārtē. Vēlāk pulks ieguva nosau-

kumu «Sevišķais pulks», un pulka komandiera palīgs
V. Pavārs kopā ar citiem komandieriem un komisāriem

saņēma apbalvojumu. Kādā no muzeja vitrīnām redzam

viņam dāvāto sudraba pulksteni ar ierakstu.

Kahovka! Ar šo vārdu saistītas strēlnieku cīņas pret
Vrangeļa armiju. Šodien par to stāsta leģendas, dzied

dziesmas un dzīvi palikušie veterāni atmiņās piemin to

dienu skaudrumu. Cīņu dalībnieku atmiņas ir ierakstītas

magnetofona lentēs. Kāda no tām glabā latviešu sarkanā

strēlnieka J. Kaimiņa stāstījuma ierakstu. Viņš atceras

savu biedru R. Ābolkalnu, kas, nezaudēdamsatjautību, viens

pats sašāva divus vrangeliešu tankus, par ko saņēma tā-

laika augstāko Dzimtenes apbalvojumu — Sarkanā Ka-

roga ordeni, kuru redzam vitrīnā. Tam līdzās — strēl-

nieku F. Kalniņa, V. Zelcera, J. Tikina, M. Kalniņa un

A. Kalniņa apbalvojumi, bet citā vitrīnā — 3. pulka ko-

mandiera J. Ādamsona personīgās lietas. Viņa komandē-

tais pulks 1920. gada augustā pirmais forsēja Dņepru, lai
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ieņemtu Kahovkas placdarmu, no kurienes sākās izšķiro-
šais uzbrukums Vrangelim. Vrangeja armijas sagrāve bija
liels jaunās padomju iekārtas -sasniegums. Noslēdzās ari

latviešu revolucionāro strēlnieku divīzijas kauju un uz-

varu ceļš. 1920. gada decembrī divīziju izformēja un tās

atliekas ieskaitīja 52. divīzijā, par tās priekšnieku iece-

ļot bijušo Latviešu strēlnieku divīzijas priekšnieku
X- Stučku. Sociālisma celtniecības periodā strēlnieki ak-

tīvi piedalījās saimnieciskajā darbā vai arī stiprināja
mūsu Dzimtenes aizsardzības spējas. Tauta mūžam sar-

gās latviešu strēlnieku slavas nemirstību, un lai muzejs
ir tā vieta, kur katram būtu jāiegriežas un jāatceras tie,
kas nepārnāca.

I. Tože

ŠĪS TAKAS NEDRĪKST AIZAUGT

Jau trīspadsmito vasaru Latvijas ceļos izbrauca Lielā

Tēvijas kara vēstures pētnieku ekspedīcija Padomju Sa-

vienības Varoņa akadēmiķa Vija Samsona vadībā. Tās

dalībnieki ir Latvijas PSR ZA Vēstures institūta Padomju
sabiedrības vēstures sektora zinātniskie līdzstrādnieki

un Latvijas PSR Izglītības ministrijas Skolotāju kvalifi-

kācijas celšanas institūta iesaistītie vēstures un sabiedrī-

bas mācības pasniedzēji no dažādām republikas vidussko-

lām. Kopā ar pavadoņiem — Latviešu strēlnieku korpusa

cīnītājiem — nostaigāts Padomju Latvijas teritorijas at-

brīvošanas cīņu ceļš, precizēti kauju operāciju apraksti
un shēmas. Pierakstot bijušo partizānu un viņu atbalstī-

tāju atmiņas, krājas papildu ziņas par partizānu kustību

un antifašistisko pagrīdi Lielajā Tēvijas karā. legūtais
materiāls izmantots kolektīvās monogrāfijas «Latviešu

tautas cīņa Lielajā Tēvijas karā» divu izdevumu (latviešu
un krievu valodā) uzrakstīšanai. Darba gaitā atklājās
daudz vēl nezināmu faktu, jaunas un spilgtas varonīgo

cīņu epizodes, nezināmu varoņu vārdi un morālais spēks,
sastopoties ar hitleriešu zvērībām.

1970. gada jūlijā ekspedīcijas dalībnieki pierakstīja acu-

liecinieku atmiņas un identificēja divas fašistisko oku-
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pantu un viņu rokaspuišu pastrādāto noziegumu vietas

Ogres rajonā.

1944. gada augustā un septembrī vācu soda vienība, kas

komplektējās no vācu okupantiem, vlasoviešiem un latviešu

tautas nodevējiem, ieradās Madlienas skolā, no kurienes

sāka izrēķināšanās akcijas ar gūstā kritušajiem Odzienas

partizānu nodaļas cīnītājiem, viņu atbalstītājiem, apkārtē-
jos pagastos notvertajiem padomju patriotiem un vācu ar-

mijas dezertieriem. Skolas pagrabā ievietoja pāris desmi-

tus apcietināto. Pārģērbušies padomju karavīru formās

un uzdodoties par partizāniem, fašisti ieguva apkārtējo

māju iedzīvotāju solījumu tos atbalstīt. Protams, pēc
tam nekavējoties sekoja apcietināšanas. Pēc nežēlīgas
spīdzināšanas 27 ieslodzītos aizveda neliela krūmāja malā

apm. 250 m no skolas, izģērba, nošāva un sameta uguns-
kurā. Pēc šīs ļaundarības soda vienība pārcēlās uz blakus

esošajiem Madlienas pagasta «Trumuļiem» un Lauberes

pagasta «Melnsalām». Pēdējo pamatīgi, ar biezām sienām

būvētajos pagrabos sablīvēja apcietinātos — arī sievietes

un pusaudžus. leslodzītos pratināja, spīdzināja, turēja pil-

nīgā badā un nelielās grupās stingrā apsardzībā veda uz

Madlienu rakt prettanku grāvjus. Vakarā par darbu atal-

goja ar maizes riecienu. Otru grupu aizveda uz apm. 1 km

attālo mežu. Meža vidū dega ugunskurs. Gūstekņus no-

šāva, līķus aplēja ar naftu un sadedzināja. Tā iznīcināja
kairāk nekā 100 cilvēku. Slēpjot nozieguma pēdas1, pelnus
un kaulus sabēra speciāli izraktos grāvjos.

Taču vēsture neklusē: pēc aculiecinieku liecībām un ap-

cietināto atstātajiem uzrakstiem uz «Melnsalu» pagraba
sienām pētniekiem izdevās restaurēt abu traģēdiju no-

risi. Pat pēc 26 gadiem liecina arī zeme — kuplie avenāji,

grāvju tumšās kontūras, pelni un kaulu drumslas.

Abu traģēdiju vietās 13. vēsturnieku ekspedīcijas dalīb-

nieki 1970. gada vasarā kopā ar Ogres rajona sabiedrisko

organizāciju, Madlienas un Lauberes astoņgadīgo skolu

pārstāvjiem novietoja pagaidu piemiņas zīmes. Ar rajona
vadības atbalstu pagaidu zīmes nomainīs marmora piemi-
ņas plāksnes, atgādinot un mācot novērtēt Uzvaras cenu.

Tā kā šīs toreizējo traģisko notikumu vietas atrodas ne-

koptos lauku un meža stūros, Madlienas un Lauberes as-

toņgadīgo skolu komjaunatnes un pionieru organizāciju

pienākums ir rūpēties par abu piemiņas vietu uzkopšanu.
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Padomju Savienības Varonis akadēmiķis V. Samsons pasniedz Mad-

lienas astoņgadīgās skolas jaunajiem novadpētniekiem ekspozīcijā sa-

vāktos atmiņu pierakstus

Nedrīkst aizaugt taka uz tām vietām, kas atgādina cīņas
un varonības lappuses mūsu tautas vēsturē!

Lasītāji! Ja jums ir zināmas Lielā Tēvijas kara cīņu
vietas, kur vēl nav uzstādītas piemiņas plāksnes, ziņojiet
par to LPSR Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības

rajona nodaļai vai arī LPSR ZA Vēstures institūtam Rīgā,
Turgeņeva ielā 19.

1972. gadā sē/iju «Apvārsnis» kuplinās grāmata, kas

iepazīstinās lasītājus ar Dienvidāfrikas iedzīvotājiem, ar šā

novada tautu dzīves veidu un parašām: izdevniecība «Zi-

nātne» laidīs klajā V. Malvihila grāmatu «Kalahari smil-

tis», grāmatu, kuras pievilcību vairo veiksmīgi izmantotie

piedzīvojumu literatūras elementi.
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H. Strods

SARGĀSIM TAUTAS CELTNIECĪBAS PIEMINEKĻUS!

Latvijas kultūras pieminekļu aizsardzības vēsturē novē-

rojami trīs, galvenie virzieni, kas visumā atbilst pēdējām
trim sabiedriski ekonomiskajām formācijām.

Feodālismā dominēja muižnieciskais virziens, kas centās

atklāt, pētīt un saglabāt nākamajām paaudzēm tikai tos

kultūras pieminekļus, kuri apliecinātu muižnieku lomu

saimniecībā, politikā un kultūrā. Šinī nolūkā īpašu vērību

veltīja feodāļu pilīm, kuras baltvācu historiogrāfi uzska-

tīja par «tīriem vācu kultūras centriem».

Kapitālisma laikmetā valdošais bija buržuāziskais vir-

ziens, kas centās atklāt, pētīt un saglabāt tos kultūras

pieminekļus, kuri apliecinātu buržuāzijas darbību, un īpaši

atzīmēja celtnes un vietas, kuras atgādināja par buržuā-

ziskās valsts nodibināšanu. XX gs. 30. gadu beigās pat

muzejos sāka pastiprināti komplektēt stila mēbeles, kurām

vajadzēja parādīt latviešu buržuāzijas «senumu» un sais-

tību ar rietumzemju buržuāziju.
Līdz ar tautas revolucionārās kustības attīstību un so-

ciālistisko ideju izplatīšanos, bet jo sevišķi pēc 1940. gada
Latvijā pieminekļu aizsardzībā par valdošo kļuva demo-

krātiskais virziens, kas cenšas atklāt, izpētīt un saglabāt

nākamajām paaudzēm tos kultūras pieminekļus, kuri lie-

cina par tautas lomu Latvijas saimnieciskajā, politiskajā
un kultūras dzīvē. Šinī nolūkā liela vērība tiek veltīta cel-

tnēm un vietām, kas saistās ar tautas revolucionāro ciņu

par atbrīvošanos no ārzemju iekarotāju un pašmāju kakla-

kungu jūga.

Kaut gan tautas loma vēsturē atklājas arī muižnieciskā

virziena akcentētajos kultūras pieminekļos (pilīs, baznī-

cās) un buržuāziskā virziena kultūras pieminekļos (cel-

tnēs, memoriālajos pieminekļos), tautas radošais spēks

visspilgtāk izpaužas tautas celtniecības pieminekļos. Par

to aizsardzību, pārvedot labākos paraugus uz Brīvdabas

muzeju, sāka rūpēties jau XX gs. 20. gados, kad buržuā-

ziskās agrārās reformas rezultātā daļa šo pieminekļu gāja

bojā. levērojamu skaitu seno tautas celtniecības piemi-

nekļu izpostīja otrā pasaules kara gados. Mūsdienu celt-
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Tikai ar cirvi cirsta klētiņa Krāslavas rajona «Robežstūros»

niecība, industrializācija, iedzīvotāju pārvietošanās uz pil-
sētām un ciematiem, kas līdz ar pilsētu un lauku celt-

niecību nākotnē norisināsies vēl straujāk, izvirza uzde-

vumu izlemt, kam ir pieminekļa vērtība un kas tādēļ jāsa-
glabā. Tāpēc tautas celtniecības pieminekļu saglabāšanai
šodien pievēršama sevišķa uzmanība: tai ir nozīme gan
tautas vēstures izpētē, gan mūsdienu nacionālā celtniecī-

bas stila izstrādē. Par šo pēdējo jautājumu sevišķi daudz

runāja PSRS V arhitektu kongresā.
Tradicionālās latviešu tautas celtniecības šedevri bija

visur — Krāslavā, Rucavā, Alūksnē un Aknīstē. Tautas

celtniecībai līdztekus saimnieciskām funkcijām bija vei-

cams vēl viens uzdevums — jāizdaiļo zeme. Tādēļ celtnie-

cība, pat tad, ja tajā tika izmantots kāds vienkāršs ma-

teriāls, kā koks vai māls, bija daudzveidīga, izdomas ba-

gāta. Kaut arī tā nemīlēja šablonus un atbilda cilvēka

vajadzībām un konkrētajai ģeogrāfiskajai videi, tās gal-
venās līnijas tomēr bija kopīgas visai latviešu tautai. Tau-
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Klēts durvis (no Liepājas) Etnogrāfiskajā brīvdabas

muzejā

tas celtniecības labākās pieredzes studēšana un tās ele-

mentu radoša izmantošana mūsdienās ir svarīga arī ar-

hitektiem.

Tautas celtniecības pieminekļu saglabāšanā daudz da-

rījis Latvijas PSR Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs,

Arī šīs vējenes cēluši mūsu senči.

J. Opmaņa krāsu foto
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Muižas kalpu māja

Ventspils, Jēkabpils, Ludzas un Cēsu vēstures muzeju
brīvdabas nodaļas, daudzi memoriālie muzeji (R. Blau-

maņa, brāļu Kaudzīšu, E. Veidenbauma, J. Jaunsudrabiņa,
V. Plūdoņa v. c.). Taču lielākā daļa seno riju, vējdzir-

navu, ūdens dzirnavu, klētiņu un daudzas senās lauku

sētas dzīvo sava mūža pēdējos gadus. Ar tām nebūtībā
aizies veseli laikmeti mūsu tautas vēsturē un dzīvē. Tā-

pēc būtu vēlams no arhitektūras, etnogrāfijas, tautas māk-

slas un no memoriālā viedokļa nozīmīgākos tautas celt-

niecības objektus katrā rajonā uzskaitīt un saglabāt.

Šķiet, būtu lietderīgi katrā rajonā saglabāt nākamajām
paaudzēm vienu tipisku sētu — tādu kā P. Stučkas ra-

jona Krūmiņu ciema «Ķiermeles» (bij. Mazzalves pag.),
Saldus rajona Rubas ciema «Straupnieki» (bij. Ezeres

pag.) un daudzas citas.

Lūdzam visus novadpētniekus, visus mūsu kultūras

draugus un sargus par katru tautas celtniecības piemi-

nekli, kas tā vēsturiskās, etnogrāfiskās, arhitektūras vai
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mākslas vērtības dēļ būtu jāsaglabā nākamajām paau-

dzēm, lesniegt biedrības rajonu (pilsētu) nodaļām un bied-

rības Centrālās valdes prezidijam Rīgā, P. Stučkas ielā 50

divos eksemplāros šādus datus:

1) piemineklis (lauku sēta, māja pilsētā, rija, klēts,

krogs, vējdzirnavas, ūdens dzirnavas, tilts) un tā nosau-

kums;

2) īss pieminekļa apraksts (ēkas un sētas plānojums,
materiāls, no kā būvēts, kas un kad cēlis, kā izmantots

agrāk un tagad, kam agrāk piederējis, kādā stilā celta

ēka, kāda apkures sistēma, jumta konstrukcija, kādi iekār-

tas priekšmeti saglabājušies utt.);

3) kādas iestādes teritorijā atrodas, kas lieto;

4) adrese.

Uzskaitītie nozīmīgākie tautas celtniecības pieminekļi,

iepriekš konsultējoties ar Latvijas PSR Kultūras minis-

triju, ar biedrības rajona (pilsētas) valdes lēmumu jā-
iesaka rajona (pilsētas) izpildu komitejas aizsargāšanai.

Biedri novadpētnieki! No Jums atkarīgs, vai mūsu pa-

audze saglabās tautas celtniecības pozitīvo mantojumu
nākamajām paaudzēm. Tādēļ — pie darba!

Ē. Mugurevičs

KAS JĀDARA ARHEOLOĢIJAS PIEMINEKĻU

AIZSARDZĪBĀ

Sakarā ar padomju cilvēku dzīves apstākļu tālāku uzlabošanos

sabiedrībā mostas arvien dziļāka interese par pagātnes kultūras pie-
minekļiem. Lielā mērā to sekmē populāri zinātniskie raksti un musu

radošās inteliģences pievēršanās tēmām, kas tieši skar iepriekšējo

paaudžu kultūras mantojumu.

Ņemot vērā īpatnējos vēsturiskos apstākļus, kādos Latvijas terito-

rijas iedzīvotāji dzīvojuši senatnē, mūsu tautas pagātnes liecības vēl

lielā mērā guļ «zemes arhīvos». Sīs savdabīgās vēsturisko ziņu krātu-

ves, kas Latvijas vēstures izpētē svarīgas līdz pat XVII—XVIII gs.,

bet būtiskas līdz XIII gs., ir senās apmetnes, pilskalni, kulta vietas,

kapulauki.
Padomju valsts daudz darījusi, lai šie senatnes pieminekļi kalpotu

ne tikai mums, bet lai tie arī tiktu saglabāti nākamajam paaudzēm.
Pirms dažiem gadiem iznāca jaunais Latvijas PSR kultūras piemi-

nekļu saraksts. Valsts aizsardzībā pārņemti 1382 republikāniskas no-



zīmes arheoloģijas pieminekli. Vai tas ir daudz? Ja salīdzināsim ar

citām teritorijas ziņā līdzīgām republikām, kur reģistrēto apsargā-
jamo pieminekļu skaits sniedzas tūkstošos (piemēram, Moldāvijā), var

secināt, ka mums šai ziņā darbs vēl nav galā. Ko darīt tādā gadī-
jumā, ja konstatējam, ka kāds arheoloģijas piemineklis ir palicis
ārpus minētā saraksta?

Pašlaik visā republikā vēl turpinās vietējās nozīmes arheoloģijas
pieminekļu uzskaite. Nav šaubu, ka aizmirstie vai jaunatklātie piemi-
nekļi ir iekļaujami vietējās nozīmes kultūras pieminekļu sarakstos.

Šo darbu veic rajonu kultūras nodaļas un Latvijas PSR Dabas un

pieminekļu aizsardzības biedrības darbinieki. Ja speciālisti atzīs, ka

no jauna reģistrējamam piemineklim ir izcila nozīme mūsu dzimtenes

vēsturē, tas būs iekļaujams pat republikāniskas nozīmes pieminekļu
papildsarakstos.

Pieminekļu reģistrācija un uzskaite faktiski ir tikai pirmā pakāpe
ceļā uz objekta saglabāšanu. Daudzi pieminekļi jaunajā sarakstā pēc
tradīcijas pārcelti no vecajām uzskaites kartītēm. Bieži vien atsevišķu
arheoloģijas pieminekļu vieta nav lokalizēta. Sevišķi tas attiecas uz

senkapiem, kuriem nav ārēju pazīmju. Bet piemineklis, kas nav dabā

atrasts un kHra aizsargājamās robežas tātad nav nospraustas, faktiski

nemaz netiek aizsargāts. Tāpēc darbiniekiem, kas atbild par piemi-
nekļu aizsardzību, svarīgākais uzdevums pašlaik ir uzmeklēt visus

pieminekļus un nospraust to aizsargājamās robežas. Kā rāda pie-
redze, šis darbs ne katram ir pa spēkam. Pieminekļu norobežošanā

un saistības rakstu noslēgšanā labi panākumi gūti Liepājas, Cēsu un

Ludzas rajonos. Vairākos rajonos, šķiet, nevarēs iztikt bez' speciālistu
palīdzības. Šai ziņā talkā varētu nākt ZA Vēstures institūtaun centrālo

muzeju arheologi, kas kā zinātniskie konsultanti palīdzētu noteikt

arheoloģijas pieminekļu aizsargājamās robežas. Pieminekļu teritorijā
novietojamas plāksnītes ar pieminekļu nosaukumiem un norādījumiem
par to aizsardzību.

Protams, katrs arheoloģijas piemineklis dabā novietots citādi.

Liela daļa pieminekļu atrodas biezi apdzīvotās vietās, kur pārvietojas
daudz iedzīvotāju. Tāpēc par pieminekļa aizsardzību atbildīgajām per-
sonām stingri jāseko, lai attiecīgais objekts un tā tuvākā apkārtne
vienmēr būtu uzposta. Sargājot pieminekli, nedrīkst pieļaut, ka tā

teritorijā saaug krūmi un veidojas brikšņi. Tas bojā ne tikai ainavu,
bet posta arī pašu pieminekli, jo krūmi un koki ar savu sakņu sis-

tēmu bojā senvietas kultūras slāni, kapulauku sekli situētos apbedī-
jumus, iespaido pat atsevišķas senlietas. Ja senvietas teritorijā izvei-

dojas mežs, tas saziņā ar speciālistiem izcērtams, bet apstādījumi,
kas piida parka funkcijas, — uzkopjami.

Lielu postu arheoloģijas pieminekļiem nodara dažādu saimnie-

cisko organizāciju vai atsevišķu personu nevērīga rīcība. Piemēram,
Basu un Lagzdines pilskalni kādu laiku bija pārvērsti par ganībām,
tādējādi šo objektu diezgan stāvās nogāzes tika izbradātas, un tas

noved pie kultūras slāņa izskalojumiem. Saldus mūra pili varēja iz-

pētīt tikai daļēji, tāpēc ka dažu iestāžu vainas dēļ savlaicīgi netika

izplānoti arheoloģiskie izrakumi. Ja celtniecība tiek plānota kultūras

pieminekļa tuvumā, visām celtniecības organizācijām savlaicīgi jā-
brīdina Kultūras ministrija par izvēršamo darbu apjomu. Lielus pos-
tījumus arheoloģijas pieminekļiem, īpaši senkapiem, nodara grants
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karjeri. Ja atrasti cilvēku kauli vai senlietas, nekavējoties jāziņo vie-

tējam muzejam vai Kultūras ministrijai. Grants grābšana pārtrau-
cama, kamēr ierodas speciālisti un nosaka senvietas raksturu un ro-

bežas. Vieglāk aizsargājami objekti ar skaidri izteiktām ārējām pa-
zīmēm — pilskalni, pilsdrupas, kapu kalniņi, akmeņu krāvumi. Tomēr
arī šādos gadījumos nākas sastapties ar saimniecisko darbinieku ne-

vērību. Tā pēckara gados stipri postīti Rendas «Avotiņu» akmens krā-

vumu kapi, jo kapu konstrukcijas veidojošie akmeņi izlauzti un izmē-

tāti. Dažkārt arheoloģijas pieminekli posta pati daba (izskalojumi,
nogruvumi). Tādos gadījumos steidzami jāorganizē aizsardzības iz-

rakumi, kā to darīja biedrības Ventspils rajona nodaļa, pētniecības
darbu veikšanai Zlēku «Priedniekos» pieaicinot arheologus.

Beidzamajā gadu desmitā laba sadarbība, kā to paredz likums par

pieminekļu aizsardzību, ir izveidojusies starp ZA Vēstures institūtu

un tādām lielām organizācijām kā Daugavas Hidroelektrostaciju celt-

niecības pārvalde un Autotransporta un šoseju ministrija. Pateico-

ties auglīgajai sadarbībai ar celtniekiem, ir izpētīti veseli mikrorajoni
nākamo spēkstaciju ūdenskrātuvju zonās. Atzīmējama minētās minis-

trijas Ceļu pārvalde, kas stimulējusi Ikšķiles Vīnakalna, Mežotnes sen-

pilsētas un kapulauka (10. ceļu celtniecības rajons) v. c. senvietu

pētniecību, jo šajās vietās pāri arheoloģijas pieminekļiem tiek

plānotas jaunas ceļu trases. Aizsardzības izrakumus Vecrīgā atbalsta

Rīgas Vispārējās celtniecības trests.

Kultūras pieminekļu aizsardzība, kas formāli ir atsevišķu iestāžu

un to darbinieku kompetence, tomēr galu galā ir visas sabiedrības

goda lieta. Kultūras pieminekļi ir tautas nacionālā bagātība, kuru

nevar aizstāt nekādas citas vērtības. Kulturāls cilvēks dzīvo ne tikai

šodienai: viņam rūp nākotne, viņš vienmēr pamet skatienu arī pa-

gātnē, lai redzētu savas tautas, savas sabiedrības izaugsmi.
V. L Ļeņins, runājot par proletārisko kultūru, norādījis, ka «mark-

sisms ir apguvis un pārstrādājis to, kas bijis vērtīgs cilvēces domas

un kultūras vairāk nekā divi tūkstoši gadu ilgajā attīstībā». Arī mūsu

pienākums ir sargāt un saglabāt tautas pagātnes pieminekļus, pras-
mīgi tos izmantojot darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā.

J. Graudonis

APZINĪGU PIEEJU...

Latvijas PSR teritorijā valsts aizsardzībā ņemti ap

1400 arheoloģijas pieminekļu. Tie ir senie pilskalni, ap-

metņu vietas, senkapi v. c. Šo pieminekļu zinātniskā no-

zīme nav pārspīlējama, jo tie ir viens no svarīgākajiem
(XIII—XVII gs.) vai arī gandrīz vienīgais (IX g.

t. p. m. ē. — m. ē. XII gs.) ziņu avots par mūsu republikas
senvēsturi. Tāpēc LPSR Kultūras ministrijas iestādes un

arī LPSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta arheologi
veic plašu pētniecības un propagandas darbu, lai zināmos
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kultūras pieminekļus pasargātu no postījumiem, lai mu-

zeju krātuvēs savāktu kā zinātniskajos pētījumos, tā ne-

jauši atrastos arheoloģiskos priekšmetus.
Bet mūsu zeme, kuras ezeru un upju krastos, lejās un

pakalnos cilvēku dzīve un darbība ritējusi nepārtraukti ap
10000 gadu, slēpj sevī vēl daudz neatklāta. Pirms gadu
simtiem un tūkstošiem guldītos apbedījumus, apzināti vai

nelaimes gadījumos pamestās dzīves vietas tagad klāj
bieza zemju kārta. Simtiem, pat tūkstošiem senatnē pa-
zaudētu priekšmetu guļ zemē neatrasti.

Gājuši gadi, mainījušās paaudzes, mainījies cilvēku

darba raksturs un darbības vietas. Mūsdienu cilvēks ar

modernās tehnikas palīdzību ātri maina zemes seju. Trak-

torista arkls, celtnieka buldozers un melioratora ekskava-

tors īsā laikā pārvieto lielas zemes masas un atsedz ze-

mes dzīles.

Lūk, šo zemes darbu gaitā atrod senus priekšmetus, kas

no neminamiem laikiem gulējuši zemes klēpī, atklāj daudz

jaunu pieminekļu, kas agrāk nebija zināmi. Bet kāds ir

šo atklājumu liktenis? Dažāds, tik dažāds, cik dažāda ir

atsevišķu cilvēku pieeja šīm tautas kultūras vērtībām.

Lūk, piemēri.

Burtnieku ezera ziemeļu krasta paugurā pie «Zvejnie-
kiem» sāka rakt granti. Darba gaitā atrada cilvēku kau-

lus, daži skeleti bija apbērti ar sarkano okeru. Savādi,

pavisam savādi.. . Taču grants rakšana turpinājās. Ne-

vienam nenāca prātā ziņot pētniecības iestādēm, lai ar

savādo parādību iepazītos speciālisti. Un tā paugurs tiktu

norakts un neviens pat nezinātu, ka iznīcināts zinātnei

ārkārtīgi svarīgs objekts. Taču laimīga nejaušība 1964.

gadā atveda uz šejieni dažus zinātniekus. Sākās pētniecī-
bas darbs, un atklājās visai Austrumbaltijai, pat Ziemeļ-

austrumeiropai svarīgs piemineklis — mezolīta un neolīta

kapulauks. Tas devis vēsturei unikālus materiālus. Bet ja

nu nebūtu šīs nejaušības?
1967. gadā ceļa būves vajadzībām sāka ņemt smiltis

Ežezera krastā, paugurā pie Jurkovas ciema «Bročiem».

Zem ekskavatora kausa pajuka cilvēku kauli, atklājās sen-

lietas — bronzas rotas, dzelzs cirvji, šķēpu gali v. c.

Smilšu grābšana un senvietas postīšana tika vienaldzīgi
turpināta. Vienīgi tad, kad no skolēniem par senlietu
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atrašanu uzzināja Ezernieku vidusskolas-skolotāja Lidija
Brile, atklājums tika pareizi novērtēts. "No Rīgas izbrau-

kušie arheologi sāka pētīt jaunatklāto pieminekli. Taču

ceļa būvētāji vēl tad paguva izpostīt daļu pieminekļa, jo
viņiem tur bija ērtāk strādāt. Zinātniekiem izdevās izpētīt
tikai nožēlojamas pieminekļa atliekas, bet piemineklis būtu

varējis dot ārkārtīgi interesantas ziņas par Dienvidlatga-
les pagātni. Smilšu paugurā pie Jurkovas bijis akmens

laikmeta kapulauks un dzīves vieta, arī mūsu ēras I gadu
tūkstoša dzīves vieta un XIII—XVI gs. kapulauks. No-

zīmīgs ir arī šis konstatējums, par ko vēsturnieki ir patei-

cīgi skolotājai L. Brilei. Viņa ne vien ziņoja par atklājumu,
bet arī palīdzēja organizēt pieminekļa izpētes darbu un

pati pašaizliedzīgi piedalījās tajā.
Muzeju arhīvi uz laikiem saglabā daudzu profesiju dar-

binieku vārdus. Uzmanīgi savās gaitās iedami un apzinīgi

rīkodamies, šie cilvēki glābuši tautas kultūras vērtības

un sargājuši vēstures pieminekļus. LPSR Vēstures mu-

zejā ar atzinību piemin lielisko Lejasciema novada pazi-

nēju J. Kučeru, kas daudz darījis sava novada kultūras

pieminekļu apzināšanā, savrup atrasto kultūras vērtību sa-

vākšanā un nodošanā muzejiem. ZA Vēstures institūta ar-

heologi ar dziļu cieņu min mežu darbinieka Ulda Zvagiņa
vārdu. Būdams lielisks Lubānas klānu pazinējs, viņš devis

lielu ieguldījumu, lai zinātnieki varētu atklāt Lubānas iz-

cilos akmens laikmeta pieminekļus, kuriem mūsu republi-
kas senvēsturē ir nepārvērtējama nozīme.

Arhīvā jūs atrodat pieminētu Jūrmalas vidusskolas sko-

lēnu Andri Šverinu, kas nodevis Slokā atrastu akmens cirvi,
mākslas muzeja darbinieku Jāni Mukānu, kas nodevis ak-

mens cirvi līdz ar sīkām ziņām par tā atrašanas apstāk-
ļiem. Ar pateicību minēta rūpnīcas «Vizma» presētāja He-

lēna Ilarionova, kas tautas kultūras vērtību krātuvei sen-

lietas nodevusi nevienu reizi vien.

Cik patīkami lasīt padomju saimniecības «Bauska»

traktorista Staņislava Gavara ziņojumu par depozīta at-

rašanu! Pamanījis vagā kaut ko aizdomīgu, viņš pār-
traucis darbu. Izrādījies, kaļ iepriekšējā vagā arkls no-

rāvis vāciņu zemē ieraktam metāla traukam. Rūpīgi pār-
baudot aizdomīgo vietu, tika atrasts lielisks senlietu un

monētu depozīts. Traukā bija 4 sudraba saktas, 10 gre-

dzeni un 320 sudraba monētas — XVII gs. dālderi. Meha-
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nizatora uzmanība un rūpība papildināja muzeja dārgumu

(te es domāju zinātniskos dārgumus) krātuvi.

Olaines patērētāju biedrības strādnieks Varis Jurkevics,
iedams no rīta uz zveju, Misas upes krastā arumos ievē-

roja «zaļas ripiņas». Uzmanīgi aplūkojot atradumus un

pārbaudot zemi, viņš ieguva un nodeva muzejam XVII

gs. monētu depozītu ar 1672 monētām.

Tāpat par uzmanību un atsaucību varam būt pateicīgi
Mārupes ciema bibliotekārei Olgai Stuķelei, Skrudalienas

vidusskolas skolotājai Taisijai Cipļajevai un daudziem ci-

tiem.

Traktorista arkls, celtnieka buklozers un melioratora

ekskavators atklāj zemes noslēpumus, jaunus kultūras .pie-
minekļus, bet dažreiz draud izpostīt arī jau zināmos. Lai

saglabātu tautas kultūras vērtības, lai sargātu kultūras

pieminekļus, vajag daudz tādu cilvēku kā tie, kuru vārdus

glabā muzeju un Vēstures institūta arhīvi. Vajadzīgi cil-

vēki, kas savās darba gaitās iet ar uzmanību pret tautas

kultūras vērtībām. Un par tādiem jākļūst mums visiem!

Muzeji vāc senos darba rīkus, rotas, monētas v. c. senās

lietas ne to niecīgās materiālās vērtības dēļ. Šo lietu vēr-

tība ir to zinātniskā nozīmība. Ikvienam no mums ir jā-

saprot, ka kultūras pieminekļu postīšana, tāpat kā katras

senlietas nozaudēšana, kavē pilnīgāk noskaidrot mūsu ze-

mes un tautas pagātni.

J. Meisters

ZILAISKALNS

Trīspadsmit kilometrus no Valmieras, Valmieras—Dikļu lielceļa krei-

sajā pusē, paceļas Ziemeļvidzemes lepnums — 127 metrus augstais

Zilaiskalns. Austrumu, dienvidu un rietumu puse kalns paceļas lēzeni,

bet ziemeļos strauji atdalās no apkārtējā līdzenuma. Zilaiskalns iz-

skatās iespaidīgs, kad uz to raugās no tālienes — drūms,_ noslēpu-
mains, ietinies plīvurā kā gaišā saules dienā

L
tā sudrabainā mēness

naktī. No zilās dūmakas tas arī ieguvis savu vārdu.

No mūsu senču daudzajām svētvietām Zilaiskalns bijis visievēro-

jamākā. Te upurēts senču dieviem, te svinēti vasaras saulgriežu svētki,

dedzinātas svētās ugunis, izspriesta tiesa, izvaicāts senču dievu prāts,
noturētas apspriedes par kara sākšanu vai miera slēgšanu.
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No Zilākalna virsotnē uzceltā 35 metrus augstā torņa paveras brī-

nišķīgs skats pāri apkārtējiem mežiem, laukiem un pauguriem. Zieme-

ļos redzams Burtnieku ezers, Matīši un Salaca, ziemeļrietumos un

rietumos — Briedēs zaļie līči un Dikļi, dienvidrietumos — Augstrozes
plašie lazdu kalni, dienvidos — Rubene ar Vaidavas ezeru un Cēsis,
bet austrumos — Valmiera.

Kalna virsotne apaugusi kuplām liepām, gobām un lazdu krūmiem,
bet nogāzes — slaidām priedēm. Virsotnes ziemeļaustrumos paceļas
mazs, apaļš pauguriņš. Tā ir šī kalna visaugstākā vieta. Kalna vir-

sotnē izveidota lapene.
Ar Zilokalnu saistītas daudzas teikas un leģendas. Vēl šodien tā

apmeklētāji apstājas pie iedobuma, kur, pēc nostāstiem, senāk bur-

buļojis svētais avots. Izveidojies labs paradums šeit iestādīt puķes,
šeit notiek arī plašāki sarīkojumi.

Tur, kur senāk bija neizbrienami purvi, šodien strauji izaudzis

strādnieku ciemats ar slimnīcu, astoņgadīgo skolu, viesnīcu, ēdnīcu,
sakaru nodaļu, bērnudārzu un veikaliem. lekārtotas arī sadzīves pa-
kalpojumu kombināta darbnīcas. Kopš 1958. gada šeit darbojas kūdras

fabrika «Zilaiskalns», kas apgūst Lielo un Raķu purvu.
Fabrika nemitīgi aug un ir izveidojusies par vienu no lielākajiem

šāda veida uzņēmumiem mūsu republikā. Galvenā produkcija ir frēz-

kūdra, bet tagad plašos apmēros ražo arī kūdru pakaišiem un lauku

mēslojumam.
Izbraucot cauri Zilākalna mežam vai uzkāpjot skatu tornī, katrs

būs pārsteigts, redzot kalna piekājē ciematu, kas izceļas uz kalna

fona. Namos ir labi iekārtoti dzīvokļi, centrālā apkure un ūdensvads.

Plašās, taisnās, asfaltētās ielas apstādītas kociņiem. Satiksmei ar Val-
mieru kursē ap 10 pāru autobusu. Var izmantot arī Valmieras—Aina-

žu—Staiceles šaursliežu dzelzceļu. Zilaiskalns arvien saista daudz tū-

ristu un ekskursantu. Te vienmēr dzird čalojam ļaudis, kas uzkāpuši
kalnā atpūsties vai ieradušies rūpnīcā iepazīties ar moderno tehniku

kūdras mehanizētai ražošanai un transportēšanai.

G. Jansons

PAR SENAJIEM VĒJRĀDĪTĀJIEM

Vēju virziena noteikšanai visos laikos bijusi liela nozīme, jo se-

višķi senāk. Uzskatāms un drošs vēju noteicējs bija īpaša ierīce —

vēj rādītājs.
Jādomā, ka vējrādītāju pirmsākumi meklējami ļoti tālā senatnē un

ka jau tad tiem piemitusi arī tīri simboliska nozīme. Laika gaitā
sākotnējie simboli dekoratīvi pilnveidojās, tika radītas bagātas, daudz-

veidīgas formas, vējrādītājs sāka kalpot arī par savdabīgu ēkas «vizīt-

karti»: uz tā parādījās īpašnieka iniciāļi un gada skaitlis — ēkas

celšanas vai vējrādītāja uzstādīšanas datējums. Lai kādas bija iz-

strādājuma formas — plakanas vai pilnplastiskas —, vējrādītājs visos
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gadījumos tika iecerēts kā pilns vai ažūrs siluets uz

gaišā debess fona, vara skārda vai dzelzs kaluma, ne-

reti zeltīts.

Par pašiem senākajiem vējrādītājiem Latvijas teri-

torijā ziņu trūkst. Vecākais zināmais to apzīmējums ir

«vēlogs» vai «vēloks» (Kuršu jomā vēl nesenā pa-
gātnē kursenieku buru laivu masta galu rotāja kokā

griezts, bagātīgi ornamentēts karodziņš <— «vēlava»).
Tagadējais nosaukums «vējrādītājs», šķiet, ir jaunāka
laika vārds, tieši atbilstošs vācu «VVindzeiger», kamēr

senākais vācu apzīmējums «Wetterfahne» (burtiski —

«laika karogs») tiešāk atbilst vējrādītāju pirmatnējiem
uzdevumiem.

Dažādu īpatnēju situāciju dēļ, kādos vējrādītājiem
diendienā jāatrodas, senu vējrādītāju palicis maz, un

tie uzskatāmi par lielu retumu.

Vējrādītājus varam iedalīt divās pamatgrupās —i
figurālos veidojumos un karodziņos.

Pirmās grupas vecākais, izplatītākais un populārā-
kais vējrādītājs neapšaubāmi ir gailis. Šis jaunās die-

nas vēstītāja, modrības un vitalitātes simbols (jau
kopš IX—X gs.) galvenokārt (ar ļoti retiem izņēmu-
miem) lietots baznīcu torņu smaiļu vainagošanai.

Sastopami gan pilnplāstiski, piemēram, Rīgas Pē-

tera baznīcai (1690. un 1970. g.), Biķernieku baznīcai

(1766), Jāņa baznīcai (1767, 1. att.), Doma baznīcai

(1775) v. c, gan arī plakani izstrādājumi, piemēram,
Rīgas Jēkaba baznīcai (1756), Valmieras Sīmaņa baz-

nīcai (1739), Turaidas baznīcai (1750) v. c. I—

Gaiļi sevišķi bieži rotā Vidzemes, nedaudz retāk —

Kurzemes torņu smailes. Tie ieņem īpašu vietu pārējo
vējrādītāju vidū ar to, ka vienmēr iegriežas ar priekš-
galu pret vēju, t. i., rāda, no kurienes pūš vējš, turpretim, piemēram,
karodziņveida vējrādītājs — uz kurieni.

Liela dažādība vērojama pārējos figurālajos veidojumos, kuros sa-

stopam gan teiksmainu, gan reālu personāžu. Kā vienu no mūsu re-

latīvi vecākajiem šī veida vējrādītājiem varam minēt pilnplastisko
jātnieka figūru — sv. Juris uz zirga cīņā ar pūķi (1622), kas kopā
ar dekoratīvu metāla kalumu kompozīciju vainagoja Rīgas Melngalvju
nama galveno fasādi (figūras atliekas tagad glabājas Rīgas Vēstures

un kuģniecības muzejā). XVII gadsimtam pieskajtāma arī mitoloģis-
kās strēlnieces figūra, kas redzama senā dzīvojamā nama vējrādī Rīgā,
M. Pils ielā 19.

Cilvēka siluets izmantots vējrādītājiem Rīgas Jēkaba baznīcas

(1723) un Pētera baznīcas jumtgalēs, bet lidojošs eņģelis — Rīgas
Doma austrumu galā (1727).

Ļoti īpatnējs un interesants bijis Jelgavas rātsnama vējrādītājs
(1743, 2. att.), kas gājis bojā kara laikā. Pēc ieceres tas it kā sasau-

cas ar Tallinas rātsnama slaveno «Veco Tomasu», pie kam Jelgavas
vējrādītājs, šķiet, nekādā ziņā nav atpalicis no tā. Kā šajā gadījumā,
tā arī vēl citos redzam apvienotus abu pamatgrupu motīvus — figūru

1. attēls
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2. attēls 3. attēls

un karodziņu, kamēr, kā redzēsim turpmāk, karodziņu grupā savukārt

bagātīgi izmantoti simboliski figurālie motīvi.

Pastāv uzskats, ka karodziņi pieskaitāmi vissenākajam vējrādītāju
tipam. Ja pamatoti varam uzskatīt, ka to veids parasti atbilda sava

laikmeta auduma karogu raksturam, tad, piemēram, Mazstraupes pils
vējrādītājs — kvadrātam tuvs karodziņš ar trim mēlītēm galā — at-

bilst jau viduslaikos lietotai karoga formai, bet, ņemot vērā to, ka

formas bieži vien ir konservatīvas, varam pieņemt, ka šeit redzam

XVI gs. beigu vai XVII gs. sākuma darinājumu, kuram atbilstu gan

Polijas valsts ērglis tajā, gan jumta forma.
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XVII gs. karoga formas atspoguļojas, piemēram, Limbažu bīskapa
pils vējrādītājā (1651), bet trīsstūra vimpeļa forma (piešķirot tai plan-
doša auduma izskatu) — vējrādītājā uz Rīgas Jēkaba baznīcas torņa
ārējā zvana jumtiņa (XVIII gs.).

Raksturīgs piemērs simbolisko, dekoratīvo figūru un karoga saliku-
mam ir jau minētās kursenieku laivu vēiavas. Siem kokā grieztajiem
darinājumiem raksturīga arī polihromija — pārsvarā zilā, baltā, melnā
un sarkanā krāsa.

Ja aplūkojam vienu no vecākajiem Kuldīgas vējrādītājiem uz nama

Padomju ielā 7, tā dekoratīvā piesātinātība neviļus liek atcerēties
minētās vēiavas. Bez īpašuma zīmēm vējrādītājā redzam arī gad-
skaitļus (1670. g. celta ēka, t. i., uzstādīts vējrādītājs, 1743. g. noticis

femonts) un XVII gs. populārāko mitoloģisko figūru, teiksmaino vien-

radzi — laimes nesēju, kas viss ietverts karodziņa formā.

īpašu vietu karodziņa formas vējrādītāju vidū ieņem t. s. pūķa
karogi. Šim simbolam ir divdabīga nozīme: pūķis kā briesmonis ļauno
garu atbaidīšanai vai arī pūķis kā pārticības nesējs un mantas sargā-
tājs. Šis Skandināvijā ļoti iecienītais simbols Latvijā kā vējrādītāju
motīvs plaši pielietots, pie tam dažādās variācijās — no naturāla vei-

dojuma līdz stilizācijai. Tipisks «pūķa karoga» risinājums ir vējrādī-
tājam, kas tagad atrodas Rīgā, M. Pils ielā 17 (3. att.; gandrīz analogs
vējrādītājs bijis ēkai Tallinā, Kohtu ielā 6). Šeit redzam tos naturālos

elementus, kas citur parādās stilizēti. Tie ir čūskveida ķermeņa savi-

jums un spēcīgi uzliektā augšlūpa.
Ja vijuma motīvu, kas rotā pašreiz vecāko mums zināmo datēto

vējrādītāju no 1638. gada (glabājas Liepājas Vēstures un mākslas

muzejā), varētu uzskatīt par tradicionālā «pūķa karoga» iespaidā ra-

dušos, pastāv vesela vējrādītāju grupa, kuru pieņemts uzskatīt par jau
minētās pūķa augšlūpas uzlocījuma akcentētas stilizācijas rezultātu.

Šeit kā piemērs vispirms jāmin vējrādītājs Kuldīgā, Ļeņina ielā 26a

(1651). Dažādas šī motīva variācijas vērojamas Rīgā, V. Tereškovas

ielā 16 (1785), Rīgā, Mārtiņa kapu zvanu tornī Āgenskalnā (1786)

un vēl citur.

Daudzu vējrādītāju kāta obligāta sastāvdaļa ir lode. Domājams, ka

pirmsākumā tā uzstādīta tikai torņu smailēs, bet vēlāk guvusi vis-

pārēju pielietojumu. Lodes forma pārveidojusies no saplacinātas (t. s.

pogas) gotikas laikmetā līdz precīzai lodei un dažādā mērā izstieptam
ovālam vēlākos gadsimtos. Lode bieži kalpojusi arī praktiskam nolū-

kam: tajā glabāti seno celtnieku datējošie dokumenti — vēstījums nā-

kamajām paaudzēm.

Sekojot laikmetiem, vējrādītāji nogājuši garu attīstības ceļu, nobei-

dzot to mūsu gadsimta sākumā ar eklektisku formu darinājumiem.
Arī vēlākos gadu desmitos mēģināts atdzīvināt šo seno un skaisto tra-

dīciju, tomēr parasti bez vērā ņemamiem panākumiem.
Šī raksta uzdevums nebija dot zinātnisku pārskatu par vējrādītāju

formu attīstības problēmām — tam vēl nepieciešams nopietns pētnie-
cības darbs. Būtu labi, ja nelielais ieskats šajā senajā un daudz vēs-

tošajā kultūrvēsturiskajā parādībā pamudinātu redzīgāk un saprotošāk
lūkoties arī vējrādītājos, pamudinātu saudzēt šos īpatnējos, skaistos

senatnes lieciniekus, kas dažviet vēl šodien stāv savā postenī.
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E. Žīgurs

ROBERTA BIRZES PIEMIŅAI

Cilvēka dzīves vērtību nosaka galvenokārt tas, ko viņš
savā mūžā devis sabiedrībai un tautai. Vai devis vairāk
nekā ņēmis, vai bijis aktīvs un neapklusināms, vai aug-
stāk par savām personīgajām interesēm stādījis vispārības
un sabiedrības intereses.

Aktīvs un nenogurstošs sava darba darītājs, savas dzim-
tenes dabas un vēstures draugs un sargātājs bija 1970.

gada 27. februārī mirušais ilggadējais Latvijas PSR Da-

bas un pieminekļu aizsardzības biedrības Limbažu nodaļas
sekretārs Roberts Birze.

Roberts Birze dzimis 1894. gada 19. decembrī Vidzemē,
Augstrozes pagastā. Kā pusgraudnieka dēlam viņam bēr-

nība nebija viegla. Pēc Augstrozes pagasta skolas beigša-
nas viņš ar lielām pūlēm pierunāja vecākus laist to Lim-

bažu pilsētas skolā. Mācoties šajā skolā, Birze dzīvoja
pie vēlāk slavenā revoluciorlāra Kārļa Baumaņa mātes

(Baumanis tajā laikā bija izslēgts no skolas par revolu-

cionāru darbību). Te jaunais Birze guva pirmo priekšstatu
par šķiru cīņu. Līdzekļu trūkuma dēļ nevarēdams mācīties

tālāk, Roberts iestājās pasta un telegrāfa dienestā. Par

pasta un telegrāfa ierēdni viņš nostrādāja 46 gadus, līdz

pat aiziešanai pensijā 1962. gadā.

1914. gada februārī Birzi iesauca karadienestā, nosūtīja
uz Sveaborgas cietoksni Somijā un ieskaitīja telegrāfa un

telefona rotā. Par šo laiku pats Birze raksta: «Kad no-

granda «Auroras» lielgabalu dārdi, mēs gandrīz visi tie-

cāmies cīnīties zem boļševiku karogiem. Mūs, sakarniekus,

aicināja uz Petrogradas galveno telefona centrāli. Mēs,
apmēram 50 brīvprātīgie, steidzāmies uz centrāli.»

Kādā citā rakstā par savu darbu lielajos vēstures grie-
žos R. Birze stāsta: «Dažas reizes mani sūtīja ar ziņām uz

Smoļnija institūtu. Tur man koridorā tuvu garām pagāja
Vladimirs Iļjičs Ļeņins, ar savu īpatnējo žestu, abu roku

īkšķus aizbāzis aiz vestes izgriezumiem. Viņa balsi dzir-

dēju vairākas reizes pie sarunu iekārtošanas ar citām pil-
sētām.»
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R. Birze ar ekskursantu grupu

Tajās trauksmes pilnajās dienās Roberts Birze ari uz-

rakstīja savu pirmo korespondenci matrožu laikrakstam

«BojiHa». No tā laika viņš kļuva par cītīgu darba vietas

korespondentu, kas visu redzēto un pārdzīvoto nevis no-

gremdēja sevī, bet, caur sabiedriski aktīva cilvēka prizmu
skatītu, pastāstīja daudzajiem lasītājiem. Pēdējā korespon-
dencē R. Birze stāstīja par sava novadnieka dzejnieka
Friča Bārdas 90. dzimšanas dienas atzīmēšanu.

Cik korespondenču R. Birze savā darbīgajā mūžā uz-

rakstījis, nav zināms. Katrā ziņā šis skaitlis nav mazs. No

pēdējo gadu prāvākām korespondencēm varētu minēt šā-

das: «Limbaži senāk un tagad» («Liesma», 1962. g. 29. nr.),
«Kā cēlies Limbažu nosaukums» («Padomju Zeme», 1958. g.
50. nr.), «Pa senajām takām» (turpat, 1959. g. 110. nr.),
«Dabas pieminekļu pārbaude» («Progress», 1967. g.
9. IX), «Limbažu novadpētnieki» («Liesma», 1964. g.
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gadā Limbažos no 8 cilvēkiem nodibinājusies novadpēt-
nieku grupa, kas krustām šķērsām pārstaigājusi savu ra-

jonu, noskaidrojot vēstures faktus un vācot dabzinātniskus

materiālus. Viens no šis grupas dalībniekiem, pensionētais

skolotājs X- A. Galeviuss, kopā ar savu dzīvesbiedri savā

ģimenes mājā Alojā iekārtojis tagad visā republikā pazīs-
tamu novadpētniecības muzeju un dendroloģisko stūrīti.

Sīs grupas entuziasti piedalījušies tūrisma ceļveža «Lim-

baži» sarakstīšanā, kā arī veikuši citādu novadpētniecisku
un>šava novada propagandas darbu.

Roberts Birze bija gaidīts viesis fabrikā «Limbažu filcs»,
Lādes un citās rajona skolās; viņš bieži vadīja skolēnu

ekskursijas pa Limbažiem un to apkārtni, aizraujoši mā-

cīdams jaunajiem novadniekiem labi iepazīt un iemīlēt

savu skaisto novadu, kuru garā joslā apskalo Baltijas jū-
ras ūdeņi.

Šo rindu autors kā toreizējais biedrības prezidija pār-
stāvis 1962. gada februārī presē aicināja nodibināt Latvi-

jas Dabas un vēstures biedrības nodaļu Limbažos. Biedrī-

bas nodaļas dibināšanas sapulcē kā viens no pirmajiem
ieradās Roberts Birze kopā ar pārējiem Limbažu novadpēt-
nieku grupas dalībniekiem. Tas radīja pārliecību, ka bied-

rības nodaļai likti stabili pamati. Lielā vienprātībā sapulce

par biedrības nodaļas sekretāru ievēlēja Robertu Birzi. Šo

uzdevumu viņš pildīja ar lielu atbildības sajūtu, iemanto-

dams limbažnieku patiesu atsaucību. Birze plaši propagan-

dēja biedrības darbu presē, signalizēja par katru dabas un

kultūras pieminekļu bojāšanas gadījumu, dedzīgi rosināja
dabas draugu darbu. Aktīvs un darbīgs viņš bija līdz pē-
dējam elpas vilcienam. Līdz ar Limbažu laikraksta «Pro-

gress» redakcijas kolektīvu varam sacīt:

let cilvēks, līdz to zeme apņem
savās pēdējās skavās.

Bet saule ik rudeni zied

viņa stādītās kļavās.
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V. Riekstiņš

NOVADPĒTNIECE LŪCIJA STRODA

1970. gada 30. janvāri no

mums pāragri šķīrās vēs-

turniece, aktīvā
'

Latvijas
PSR Dabas un pieminekļu
aizsardzības biedrības biedre

Lūcija Stroda.

L. Stroda dzimusi 1924.

gada 6. novembrī Bērzpils
pagastā amatnieka ģimenē.
Vidējo izglītību viņa iegu-
vusi Balvu ģimnāzijā. 1950.

gadā L. Stroda beidza LVU

Vēstures fakultāti, pēc tam

strādāja par mācību daļas
vadītāju un vēstures skolo-

tāju Rīgas 1. strādnieku

jaunatnes vidusskolā. Vēlāk

viņa pasniedza vēsturi Rī-

gas Industriālajā politehni-
kumā un Rīgas 41. vidus-

skolā.

Būdama vēstures skolotāja, viņa veica plašu novadpēt-
niecības darbu. L. Strodas interešu loks bija neparasti
plašs. Latvijā droši vien grūti atrast vēsturiski nozīmīgu
vietu, kuru viņa nebūtu apmeklējusi.

L. Strodas nozīmīgākās publikācijas, kas saistās ar no-

vadpētnieces darbu, radušās sadarbībā ar viņas dzīves-

biedru vēsturnieku H. Strodu. No tām jo īpaši jāmin žur-

nāla «Padomju Latvijas Skola» 1957. gada 7. numurā pub-
licētais raksts «No Latvijas tautskolu vēstures XIX gs.

otrajā pusē». Balstoties uz arhīvu materiāliem, L. Stroda

uzrakstījusi Rīgas Industriālā politehnikuma vēsturi, kas

vēl nav publicēta.

Latvijas PSR Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrībā
L. Stroda darbojās Ļeņina rajona valdē, vairākkārt pieda-
lījās biedrības kongresos. Viņas ikdienā harmoniski savi-

jas skolotājas un novadpētnieces darbs. Jau strādājot RIP,

viņa vadīja novadpētnieku pulciņu «Senatne un māksla».
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Arī nākamajā darba vietā, Rīgas 41. vidusskolā, viņa no-

vadpētniecības darbā prata ieinteresēt daudzus skolēnus,
kas paši nebija pulciņa biedri. Viņa nekad neaizmirsa, ka

novadpētniecības spēks ir saistībā ar dzīvi un ka skolē-

niem tā dod iespēju aktīvi piedalīties sabiedriski derīgā
darbā. Novadpētnieku pulciņu galvenais darba temats bija
«Mūsu laikabiedri».

L. Strodas vadītie novadpētnieki interesējās par sava

rajona izcilākajiem kultūras darbiniekiem, zinātniekiem un

citu profesiju darbiniekiem. Novadpētniecības pulciņa da-

lībnieki apmeklēja LVU Skaitļošanas centru, Latvijas PSR

ZA Organiskās sintēzes institūtu, astronomisko observato-

riju, Rīgas pilsētas vēsturiskās vietas, arheoloģiskos izra-

kumus Pļaviņu HES zonā un citus interesantus objektus.
Tas viss palīdzēja skolēniem viņu profesionālajā orientā-

cijā, veicināja viņu interesi par vēsturi un novadpētniecību.
L. Stroda ir devusi arī ieguldījumu skolēnu patriotiskajā

audzināšanā un nekad nav aizmirsusi, ka mūsdienu cilvēkā

nepieciešams izkopt dziļas internacionālās draudzības jū-
tas. To veicināja sirsnīgā tikšanās ar vienaudžiem izbrau-

kumos uz kaimiņu republikām Lietuvu un Igauniju.
L. Strodas vadītie novadpētnieki vairākkārt ir saņēmuši

godalgotas vietas skolu novadpētniecības izstādēs.

L. Strodas neatslābstošā interese par novadpētniecību,
sabiedriskā aktivitāte vienmēr paliks gaišā atmiņā visiem,

kas pazina viņu kā vēsturnieci, novadpētnieci un dzejnieci.

J. Rīts

LATVIJAS PSR DABAS UN PIEMINEKĻU

AIZSARDZĪBAS BIEDRĪBAS DARBS

1969. gada 27. martā notika Latvijas PSR Dabas un pieminekļu
aizsardzības biedrības IV kongress, kas rezumēja pēc 111 kongresa
paveikto un noteica biedrības turpmākos uzdevumus. Pēc IV kongresa
biedrības darbs ir aktivizējies, biedrība kļuvusi masveidīgāka un orga-
nizatoriski nostiprinājusies. Ja 1969. gada martā biedrībā bija 7000

individuālo, 280 kolektīvo biedru un 32 rajonu (pilsētu) nodaļas, tad

1970. gada 1. oktobrī biedrībā bija 14 263 individuālie, 1549 kolektīvie

biedri un 38 rajonu (pilsētu) nodaļas. Šajā laikā izveidota 801 biedrī-

bas pirmorganizācija.
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Latvijas PSR nav vienota valsts orgāna, kas kompleksi nodarbotos
ar dabas aizsardzību, tāpēc šis valstiskais uzdevums sabiedriskā kārtā

jāveic biedrībai.

Biedrības Centrālās valdes prezidijs ierosinājis un noorganizējis
daudzus svarīgus pasākumus dabas un pieminekļu aizsardzībai.

1969. gada 30. maijā, sagaidot V. I. Ļeņina 100. dzimšanas dienu,
tika apstiprināts nolikums konkursam «Par ļeņinisku attieksmi pret
dabu, vēstures un kultūras pieminekļiem». Šajā konkursā bija aicinātas

piedalīties visas biedrību rajonu un pilsētu nodaļas. Konkursa mērķis
bija aktivizēt biedrības darbu rajonu (pilsētu) nodaļās un pirmorga-

nizācijās. Nolikumā bija izvirzīti plaši uzdevumi: uzskaitīt visus aiz-

sargājamos vēstures un kultūras pieminekļus, nodrošināt šo pieminekļu
aizsardzību un apkopšanu, organizēt atmiņu, fotoattēlu un dokumentu

vākšanu, uzskaiti un saglabāšanu, sabiedriskā kārtā izveidot vai vei-

dot tālāk kauju un darba slavas, memoriālos vai citus muzejus un

piemiņas vietas, izkopt dabu jaunceltņu rajonos, veidojot piemērotu,
estētikas prasībām atbilstošu ainavu, uzskaitīt avotus un izvērst

cīņu par ūdeņu racionālu izmantošanu un pret to piesārņošanu, apzi-
nāt un sargāt dabas pieminekļus, plaši izvērst propagandu par dabas

un pieminekļu aizsardzības darba jautājumiem, iesaistīt biedrības

darbā plašu sabiedrību un it sevišķi jaunatni v. c. Konkurss notika

laikā no 1969. gada maija līdz 1970. gada oktobrim.

Žūrijas komisija, apkopojusi un izanalizējusi iesniegtos materiālus,

atzīmēja vairākas biedrības rajonu (pilsētu) nodaļas un arī atsevišķas

pirmorganizācijas.
Biedrības Bauskas rajona nodaļa uzskaitījusi rajona vēstures un

kultūras pieminekļus un aizpildījusi to uzskaites kartītes. Uzskaitīti

visi rajonā esošie Tēvijas karā kritušo kapi, par katru kapa vietu sa-

gatavots uzskates materiāls ar novietojumu, shēmu, atrašanās vietu,

kritušo karavīru skaitu, varoņu kapu fotogrāfijām. Organizēta atmiņu
vākšana par revolucionāro dzejnieci Astru, revolucionāro skolotāju
Martu Grīsli, revolucionāro profesoru medicīnas zinātņu doktoru

Eduardu Surpi v. c.

Tālāk iekārtots sabiedriskais muzejs, dzejnieka V. Plūdoņa dzimtās

mājas, izveidota to apkārtne.
Lai saglabātu un godinātu revolucionāro cīnītāju piemiņu, atklātas

9 memoriālās plāksnes Bauskas pilsētā un rajonā.
Lai sāktu saimniecību centru mērķtiecīgu labiekārtošanu un apza-

ļumošanu, izstrādāti atjaunošanas un jaunu stādījumu veidošanas

plāni lecavas parkam, p/s «Progress» centram, I. Sudmaļa kolhoza

un kolhoza «Padomju Latvija» centriem, Mežotnes parkam un selek-

cijas un izmēģinājumu stacijas centram, piena kombinātam v. c.

1969. gada pavasarī un 1970. gada oktobrī p/s «Bauska» noorganizē-

tas apzaļumošanas un labiekārtošanas jautājumiem veltītas zināt-

niski praktiskas konferences ar republikas vadošo speciālistu un visu

rajona saimniecību un organizāciju pārstāvju piedalīšanos.
Liels darbs veikts biedrības Mežotnes selekcijas un izmēģinājumu

stacijas pirmorganizācijā, organizējot sabiedriskās sestdienas talkas,

atjaunojot un izkopjot Mežotnes parku, Mežotnes centru, Vīnakalna

un senā pilskalna apkārtni. No 1969. gada maija līdz 1970. gada
oktobrim notikušas 78 talkas un nostrādātas 16 224 stundas. Biedrības

rajona nodaļa sagatavojusi materiālus Bauskas rajona Darbaļaužu
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deputātu padomes sesijai, rajona un pilsētas izpildu komitejas sēdēm

par dabas un pieminekļu aizsardzības jautājumiem.
Ar vietējā laikraksta un radio palīdzību biedrības Bauskas rajona

nodaļa plaši izvērsusi dabas un pieminekļu aizsardzības jautājumu
propagandu.

1970. gada 1. oktobrī biedrības rajona nodaļā darbojās 128 pirm-
organizācijas, kas aptvēra 1509 individuālos biedrus. Biedrībā iestāju-
šies 79 kolektīvie biedri, tanī skaitā 21 kolhozs, 11 padomju saimnie-

cības, 26 skolas un 21 uzņēmums.
Biedrības Valmieras rajona nodaļa apzinājusi dabā 49 arheoloģijas,

56 vēstures, 7 arhitektūras un 11 mākslas pieminekļus, kas ir repub-
likāniskas nozīmes aizsargājami objekti, un sastādījusi tiem uzskaites

kartītes. Apzīmēti dabā un apkopti 9 aizsargājamie dabas objekti un

pieminekļi. Pēc biedrības rajona nodaļas priekšlikuma Valmieras ra-

jona izpildu komiteja 1969. gada 16. septembrī apstiprināja vietējās
nozīmes aizsargājamo objektu sarakstu. Tajā ietilpst 7 arheoloģijas,
34 vēstures, 6 arhitektūras, 70 mākslas un 33 dabas pieminekļi un

objekti. Lai tie būtu vienmēr apkopti, rūpējas par katru pieminekli un

objektu atbildīgas personas. Pie republikāniskās nozīmes pieminekļiem
un dabas objektiem izlikti uzraksti, pie ceļiem — norādījuma zīmes.

1970. gada maijā pabeidza norobežot dabā visus republikāniskās no-

zīmes arheoloģijas pieminekļus. Jautājumam par vēstures un kultūras

pieminekļu apzināšanu, kā arī dabas objektu uzskaiti un aizsardzību

bija veltīts rajona nodaļas pirmorganizāciju aktīva seminārs 1970.

gada 25. martā. Lai pārbaudītu, kā tiek aizsargāti un kopti piemi-
nekļi, biedrības rajona nodaļas valde kopā ar LKP Valmieras rajona
komiteju, rajona izpildu komiteju, mežrūpniecības saimniecību un

prokuratūras darbiniekiem divas reizes gadā organizē reidus. Bied-

rības rajona nodaļas vēstures sektors kopā ar rajona novadpētniecības
muzeju pierakstījis un apkopojis veco komunistu — Oktobra revolū-

cijas, pilsoņu kara un Lielā Tēvijas kara dalībnieku atmiņas, savācis

un pārfotografējis fotoattēlus un dokumentus, uzskaitījis izcilus Lat-

vijas revolucionārās kustības vēstures notikumus un darbiniekus.

1970. gada maijā biedrības rajona nodaļa kopā ar Valsts Rīgas
zonālo ūdens resursu izmantošanas un aizsardzības inspekciju, rajona
sanitāri epidemioloģisko staciju, rajona izpildu komitejas dzīvokļu un

komunālo nodaļu un zivju aizsardzības inspekciju pārbaudīja attīrī-

šanas ierīču efektivitāti, to tehnisko stāvokli, ekspluatācijas noteikumu

ievērošanu, attīrīšanas iekārtām paredzēto kapitālieguldījumu izlieto-

šanu, ūdens ekonomisku izmantošanu utt.

Pārbaudē konstatēja nopietnus trūkumus, par kuriem ziņoja LKP
Valmieras rajona komitejai un izpildu komitejai. 1970. gada 23. jūnijā
partijas rajona komitejas biroja sēdē izskatīja jautājumu par cīņu pret
ūdens piesārņošanu.

Biedrības uzdevumu un darba formu popularizēšanā plaši izmanto

mutvārdu propagandu — lekcijas, vietējo laikrakstu, kas sistemātiski

publicē rakstus par dabas un pieminekļu aizsardzību, vietējo radio

un republikāniskos laikrakstus. Pie tautas universitātes jau otro gadu
darbojas dabas draugu fakultāte ar 99 klausītājiem. Biedrības rajona
nodaļa lielu vērību veltījusi jaunu biedru iesaistīšanai biedrībā. Ja

1969. gada 1. maijā biedrībā bija 88 individuālie biedri un nebija ne-

viena kolektīvā biedra un nevienas pirmorganizācijas, tad 1970. gada
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\i oktobrī jau bija . 1038 individuālie, 70 kolektīvie biedri un 61 pirm-
organizācija. Sadarbībā ar rajona komjaunatnes komiteju panākts, ka

58% biedrības biedru ir jaunieši.
Biedrības Valkas rajona nodaļa salīdzinājumā ar citām minētajām

biedrības nodaļām vairāk vērības veltīja vēsturisko materiālu vākša-

nai un apkopošanai. Plaši tika izvērsts fotoattēlu un dokumentu vāk-

šanas darbs visā rajona teritorijā. Rajona skolas daudz darījušas
dzimtā novada revolucionārās pagātnes izzināšanā, savākti un apko-
poti materiāli par komjaunatni, par izcilajiem novadniekiem, kas pieda-
lījušies cīņā par Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas uzvaru vai

cīnījušies pilsoņu kara frontēs. Sevišķi plaši darbs izvērsts Valkas

1. vidusskolā, Smiltenes vidusskolā, Smiltenes 2. astoņgadīgajā skolā,
Jaunkārklu skolā. Valkas 1. vidusskolā savākts un apkopots bagātīgs
materiāls par Lielā Tēvijas kara cīnītājiem, partizānu cīņām un kritu-

šajiem varoņiem. Skolu novadpētniekiem izdevies savākt materiālus

par I Latvijas partizānu brigādes 5. vienību, kuras komandieris bija
Pēteris Strautmanis un komisārs — Jānis Bietāgs.

Izmantojot skolu un biedrības aktīvāko novadpētnieku materiālus,
biedrības Valkas rajona nodaļa 1970. gadā sabiedriskā kārtā izveidoja
novadpētniecības muzeju, kas izvietots sabiedriskā kārtā izremontē-

tajā bijušā Cimzes skolotāju semināra ēkā. Savāktie materiāli tema-

tiski un hronoloģiski sagrupēti, mākslinieciski noformēti un izvietoti

astoņās telpās.
Piedaloties konkursā, lielu un vispusīgu darbu veikusi biedrības

Jēkabpils rajona nodaļa.
Savākti materiāli par leģendāro pilsoņu kara varoni R. Vaiņānu,

un paredzēts izveidot viņa memoriālo muzeju.
Sabiedriskā kārtā savesta kārtībā Otomāra Oškalna partizānu vie-

nības štāba atrašanās vieta «Mīnu kalniņš», uz Viesītes—Jaunjelga-
vas un Neretas—Jaunjelgavas ceļiem uzstādīti ceļa rādītāji, atjaunota
zemnīca.

Biedrības nodaļas valde kopā ar pirmorganizācijām panākusi, ka

rūpnīcas, kolhozi, padomju saimniecības, skolas un iestādes daudz

veikušas savu centru un apkārtnes izkopšanā un veidošanā.

Labus panākumus savas apkārtnes izkopšanā un veidošanā guvuši
Raiņa kolhoza kolhoznieki, kas nolaistā meža stūrī pie kolhoza admi-

nistratīvās ēkas iekārtojuši skaistu parku. Parkā izveidota strūklaka

«Ūdensroze», bērnu rotaļu stūrītis, peldētava, estrāde, uzcelts piemi-
neklis Rainim. Kolhoza centra iekārtošana turpinās.

Konkursā «Kura sēta labāka» par labāko republikā atzīts kolhoza

«Vienība» centrs. Kolhoznieki to pārvērtuši par īstu ziedošu dārzu,
tīrība un kārtība valda visur — gan pie lopkopības fermām, mehānis-

kajām darbnīcām un citiem ražošanas iecirkņiem, gan arī kolhoznieku

sētās.

Nozīmīgu darbu vēstures un kultūras pieminekļu apzināšanā, ap-

rakstīšanā, uzskaitē, propagandā un aizsargāšanā veikusi biedrības

Cēsu rajona nodaļa. Uzskaitīti, aprakstīti un nofotografēti visi rajonā
esošie republikāniskās un vietējās nozīmes vēstures un kultūras pie-

minekļi, sastādīta pieminekļu kartotēka, izgatavota Cēsu rajona vēstu-

res un kultūras un dabas pieminekļu un aizsargājamo objektu karte.

Rajonā uzskaitīti 98 latviešu sarkanie strēlnieki, par katru izpildīta

anketa, pierakstītas atmiņas un savākti fotoattēli. Savākti un apkopoti
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Parks Jēkabpils rajona Raiņa kolhozā

rakstiski materiāli un atmiņas par Cēsu nelegālo komjaunatnes pul-
ciņu «Kvēle» un Lenču nelegālo pulciņu «Liesma». Konkursa norises

laikā vietējā un republikas laikrakstos publicēti 42 raksti par piemi-

nekļu aizsardzību un izpēti un novadpētniecību, sarīkots fotokonkurss

«Pazīsti Cēsu novadu», izdots bagātīgi ilustrēts prospekts «Eduards

Veidenbaums», veikti vēl citi vēstures un kultūras pieminekļu un

dabas aizsardzības propagandas pasākumi.

Atzīstamu darbu vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzības pro-

pagandā veikusi biedrības Kuldīgas rajona nodaļa. Rajona un repub-
likas laikrakstos publicēti 142 materiāli, sagatavoti materiāli 19 vie-

tējā radio raidījumiem. Izdots bagātīgi ilustrēts prospekts «Kuldīga»,
plakāts «Pazīstiet un aizsargājiet Kuldīgas rajona arheoloģijas, vēs-

tures, arhitektūras un dabas pieminekļus».

Konkursa norises laikā atklātas piemiņas plāksnes revolucionāriem

un Tēvijas kara dalībniekiem Alsungā un Snēpelē.
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Tie ir tikai atsevišķi piemēri darbam, kuru veikušas biedrības rajonu
(pilsētu) nodaļas, piedaloties konkursā «Par ļeņinisku attieksmi pret
dabu, vēstures un kultūras pieminekļiem». Lielu un nozīmīgu ieguldī-
jumu dabas un pieminekļu aizsardzībā devušas arī citas biedrības

nodaļas.
1969. gada 29. septembrī Centrālās valdes prezidijs apstiprināja

nolikumu par «zaļajām patruļām», un ar 1970. gadu sākās «zaļo pat-
ruļu» organizēšana republikas skolās, kam bija liela audzinoša nozīme,

lai skolēni izprastu nepieciešamību sargāt dabu un tās bagātības, nostip-
rinātu biedrības sakarus ar skolu, dotu iespēju iesaistīt biedrības darbā

skolu jaunatni.

1970. gada 26. janvāra Centrālās valdes prezidijs lēmumā «Par

lielo laukakmeņu uzskaites organizēšanu» uzdeva biedrības rajonu

nodaļām 1970. un 1971. gadā uzskaitīt lielos laukakmeņus, lai iegūtu

pārskatu par dabā vēl sastopamajiem lielajiem laukakmeņiem, kuriem

var būt izcila nozīme monumentālajā tēlniecībā un celtniecībā, un tie

varētu kalpot kā ainavas elements vai dabas piemineklis, un lai turp-
māk nepieļautu šādu akmeņu neracionālu izmantošanu. Līdz 1970.

gada 1. oktobrim jau bija uzskaitīti 289 lielie laukakmeņi; Vislabāk

šis darbs bija organizēts biedrības Balvu, Talsu, Valmieras un Rē-
zeknes rajonu nodaļās. 1970. gada 23. februārī Centrālās valdes pre-
zidijs pieņēma lēmumu «Par dabas pieminekļu sistematizāciju», kurā

norādīts, ka dabas pieminekļi var būt kompleksi vai atsevišķi dabas

objekti, augu vai dzīvnieku sugas, kas saglabājamas kā tipiski vai

reti dabas veidojumi, no zinātniskā, estētiskā un kultūras viedokļa

vērtīgi objekti vai vēsturisku notikumu vietas.

Pašlaik dabas pieminekļu aizsardzību juridiski nodrošina «Likums

par Latvijas PSR dabas aizsardzību», vairāki Latvijas PSR Ministru

Padomes lēmumi un LPSR kriminālkodeksa 206. pants, kas nosaka

soda mēru par pieminekļu postīšanu.

Pamatojoties uz «Likumu par Latvijas PSR -dabas aizsardzību»,

Latvijas PSR Ministru Padome ir apstiprinājusi vairākus dabas pie-

minekļu sarakstus, noteikusi objektu aizsardzības un apsaimniekoša-

nas kārtību. Sakarā ar to, ka līdz šim republikā nebija izstrādāta

dabas pieminekļu klasifikācija, biedrības Dabas aizsardzības sektors

ir sistematizējis dabas pieminekļus pēc to funkcionālās, zinātniskās

un kultūrvēsturiskās nozīmes.

Aizsargājamie dabas objekti iedalīti šādās kategorijās un grupās:

1) rezervāti;
2) liegumi;
3) dabas parki;
4) dendroloģiskie parki un dendrāriji;
5) atsevišķi aizsargājamie koki;

6) ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie objekti;

7) upes un upju senlejas;
8) ezeri un ezeru salas;
9) aizsargājamie augi;

10) aizsargājamie dzīvnieki.

Ar šo pašu lēmumu apstiprināts arī Latvijas PSR aizsargājamo
dabas objektu saraksts, kurā ietverti 328 aizsargājami republikānis-
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•kas nozīmes objekti. Šis saraksts nav galīgs, un jaunu objektu atklā-

šanas un apzināšanas gaitā tas tiks grozīts un papildināts.
1970. gada 27. aprīli biedrības Centrālās valdes prezidijs apstipri-

nāja nolikumu «Par republikāniskā reida organizēšanu likuma «Par

Latvijas PSR dabas aizsardzību» un valdības lēmuma «Par vēstures

un kultūras pieminekļu stāvokli un pasākumiem to aizsardzības uzla-

bošanā Latvijas PSR» izpildes pārbaudei». Reida gaitā pārbaudīja,
kā tiek pildīti dabas pieminekļu, apstādījumu, augsnes, derīgo izrak-

teņu, ūdens resursu, zivju bagātību, atmosfēras, medību faunas un

vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumi. Atklāto trū-

kumu analīze veicina dabas un pieminekļu aizsardzības uzlabošanu

un ir izejas materiāls ierosinājumiem, kurus biedrības Centrālās val-

des prezidijs gatavo Latvijas PSR Ministru Padomei. Lai saglabātu

attiecīgajam apgabalam tipiskās un raksturīgās gleznainās ainavas

un dabas kompleksus, kas vienlaikus izmantojami kā izziņas objekti
dabas likumsakarību pētīšanai, vēsturiskos objektus, celtnes un celtņu

kompleksus ar kādam vēstures periodam raksturīgām ainavām, radītu

labvēlīgus apstākļus floras un faunas ģenētiskā fonda saglabāšanai
un vairošanai, uzlabotu atpūtas un tūrisma organizēšanu, nekaitējot
dabas aizsardzībai, visās pasaules daļās tiek organizēti nacionālie

parki. Nacionālo parku izveidošana ir aktuāla ari mūsu republikā.
Biedrības Centrālās valdes prezidijs 1970. gada 28. septembrī pie-

ņēma lēmumu «Par nacionālo parku rezerves teritoriju izdalīšanu

Latvijas PSR», kurā uzdots dabas aizsardzības sektoram kopā ar

Latvijas zinātniskās pētniecības Mežsaimniecības problēmu institūtu

līdz 1971. gada 30. janvārim iesniegt republikas Ministru Padomei

izskatīšanai lēmuma projektu un dokumentāciju par šādu nacionālo

parku rezerves teritoriju izdalīšanu Latvijas PSR:

1) Gaujas liegums^— Gaujas senleja ar krastu joslām posmā no

Silciema līdz Sietiņiezim;

2) Vestienas—Viesienas liegums — Madonas rajonā (Vidzemes
Centrālajā augstienē);

3) Veclaicenes liegums — Alūksnes rajonā (Dēliņkalns, Peļļu —

Kornetu grava);

4) Tērvetes liegums — Dobeles un Bauskas rajonos;
5) Ezernieku liegums — Krāslavas un Rēzeknes rajonos (Mazais

un Lielais Liepukalni, Ežezers);

6) Talsu liegums — Talsu rajonā (Talsu augstienes tipiskākā
ķēmu ainava).

Sīs teritorijas nākotnē varēs izmantot nacionālo, tautas atpūtas vai

ainavu parku Prezidijs atzina par lietderīgu vispirms
organizēt nacionālos parkus uz Gaujas un Tērvetes liegumu bāzes.

Nacionālo parku organizēšanas jautājumā visaktīvākā līdz šim

bijusi biedrības Dobeles rajona nodaļa, kas daudz paveikusi Tērvetes

ainavu parka izveidošanā un ierosinājusi Dobeles, Bauskas un Jelga-
vas rajonu izpildu komitejām pieņemt lēmumu par lieguma režīma

noteikšanu .teritorijās, kur plānots organizēt nacionālo parku.
Centrālā valde un tās prezidijs sistemātiski vada, kontrolē un or-

ganizē biedrības rajonu (pilsētu) nodaļu darbu, izvirzot tām konkrē-

tus uzdevumus, dodot organizatoriskus un metodiskus norādījumus,
apspriežot savās sēdēs biedrības nodaļu darbu.
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MUSU ATSAUCĪGO LASĪTĀJU DEVUMS

Mūsu kalendāra korespondenti un Latvijas PSR Dabas

un pieminekļu aizsardzības biedrības biedri ir iesūtījuši
bagātu materiālu. Skolotājs A. Bambelovskis no Cēsīm

atsūtījis rakstu par pundurbērzu, botāniķis A. Burka no

Lejasciema — par Lejasciema apkārtnes augiem, vec. zin.

līdzstrādnieks G. Igaunis no Kalsnavas dalās pieredzē par

meža stādmateriāla audzēšanu, dravnieks J. Krūmiņš no

Gaiziņa padomju saimniecības — par izmantošanu

dziedniecībā, bet P. Rubenis no Jaunpiebalgas iesūtījis no-

vērojumus par bitēm. Visi minētie materiāli ievietoti šā

gada kalendārā. Novadpētnieks J. Meisters no Mazsalacas

atsūtījis vairākus materiālus, no kuriem viens lasāms šajā
kalendārā. Agronoms J. Jirgensons no Līgatnes atsūtījis
interesantus senu meteoroloģisko novērojumu pierakstus.

Skolotāja A. Zvagiņa no Madonas rajona atsūtījusi rakstu

par O. Rihteru-Joasu; to paredzēts ievietot nākamajā,
0. Rihtera jubilejas gadā.

Fotoattēlus, atsaucoties mūsu aicinājumam, atsūtījis
Z. Gustiņš no Pilsrundāles, R. Gusts no Smiltenes un

1. Fridrihsone no Mežotnes, kuras viens attēls ievietots

šā kalendāra ziemas nodaļas sākumā.

Ilggadējais vēstures un folkloras materiālu vācējs no-

vadpētnieks K. Bukums no Valmieras atsūtījis vērtīgas
ziņas par senu tiltu, senu stikla cepli un alām Ziemeļ-
vidzemē. Dažas ziņas par tautas medicīnu piesūtījis
G. Sedlinieks no Salacas ciema, par tautas meteorolo-

ģiju — F. Beseris no Saldus rajona 1/a «Draudzība».

N. Krūmiņa no Gulbenes rajona Beļavas ciema atsūtījusi
dažas teikas un citus folkloras materiālus, bet M. Līviņa

no Alūksnes rajona Vētraines ciema atrakstījusi par da-

žām zemkopības paražām. J. Roķis no Rūjienas atsūtījis

atmiņas par meteorīta nokrišanu.

Ļoti vērtīgas ir senās audēju grāmatas, kuras atsūtījis
J. Kučers no Gulbenes rajona Lejasciema. Ziņojumu par

pilskalnu un lielu akmeni Jēkabpils rajonā atsūtījis A. Kan-

derans no Rīgas, par senvietām — M. Millere no Tukuma

un A. Tiļļa no Brocēniem, par ledus laikmeta abinieku at-

lieku atklājumu — mūsu biedrības biedrs J. Kučers no

Lejasciema. Novērojumus par biofizisko efektu («burvju



rīkstīti») atsūtījuši A. Bokmelderis, A. Vāvere un N. Jur-

gelāne no Jēkabpils, R. Jēkabsone no Mālpils, Z. Vaivare

no Krimuldas, J. Zviedris no Taurupes un A. Velde no

Salacgrīvas.
S. Klauss no Rīgas un A. Butāns no Liepājas ierosina

ievietot kalendārā plašākus meteoroloģiskos datus. Par

tādiem interesējas arī «Latvenergo» un Rīgas pilsētas Lab-

ierīcību pārvalde sakarā ar racionālas pilsētas siltumsaim-

niecības organizēšanu. Šādus datus paredzēts ievietot nā-

kamajā kalendārā. Dažādus interesantus ierosinājumus at-

sūtījuši arī K. Ploks no Lejasciema, K. Šteinerts no Dobe-

les, Ģipsle no Kokneses, E. Kauls no Rucavas un mūsu

biedrības Balvu rajona nodaļas valdes priekšsēdētājs
A. Šnepers. Vēstules atsūtījis arī biedrības Liepājas rajona
nodaļas valdes loceklis A. Krugalis no Priekules un

O. Rašmanis no Alojas. Jautājumus atsūtījis R. Lapsiņš

no Rīgas un E. Indriksons no Jūrmalas. R. Baumanis no

Rīgas, E. Bārbals no Madonas rajona, A. Cūslis no Jaun-

laicenes, A. Eglīte no Sabiles, R. Freidena no Saldus ra-

jona, E. Niro no Alūksnes un V. Ķiploka no Jēkabpils ra-

jona atsūtījuši ierosinājumus par vārda dienām. Dažus no

tiem bija iespējams ņemt vērā.

Redakcijas kolēģija ļoti pateicas visiem koresponden-
tiem par atsūtītajiem dabas un Vēstures materiāliem. Lū-

dzam arī turpmāk palīdzēt mums papildināt kultūrvēsturis-

kās bagātības, kas noderīgas zinātnei. Tāpat sirsnīgi patei-
camies par rakstiem, fotoattēliem un ierosinājumiem un

ceram, ka lasītāju atsaucība nemazināsies. Redakcijas ko-

lēģijas adrese: Rīgā, P. Stučkas ielā 50.

Ziņojumus par dabas un pieminekļu postīšanas gadīju-
miem lūdzam adresēt Latvijas PSR Dabas un pieminekļu
aizsardzības biedrībai, adrese tā pati.

Kalendāra pasūtījumus lūdzam savlaicīgi nosūtīt tieši

veikalam «Grāmata pa pastu», kura adrese ir Rīga 24,

Kvēles ielā 15.

Redakcijas kolēģija



GODĀTAIS LASĪTĀJ!

1. Kuri no iepriekšējiem 10 kalendāriem Jums patika vis-

labāk un kuri vismazāk, un kāpēc? Kurā no tiem Jums vis-

labāk patika nodaļas pie 12 mēnešiem, kurā nodaļas pie
4 gadalaikiem un kurā vēstures daļa?

2. Vai Jūs vairāk interesē pētījumi par dabu un vēsturi,
raksti par dabas izmantošanu, saistoši apraksti vai tēlo-

jumi un dzejoļi par dabu?

3. Par ko Jūs vēlētos lasīt kalendārā vai rakstīt paši?
4. Kas Jūs neapmierina šajā kalendārā, un kādu Jūs to

vēlētos redzēt?

5. Kas mūsu kalendārā vairāk patīk Jūsu ģimenes vecā-

kajai paaudzei un kas jauniešiem?
6. Vai Jūsu rajonā ir novadpētnieki, kas veikuši atzīs-

tamu darbu un par kuru veikumu vajadzētu pastāstīt vi-

siem pārējiem kalendāra lasītājiem?
7. Kā kalendārs varētu palīdzēt Jūsu rajona dabas un

kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā?
8. Vai esat dabas draugs, novadpētnieks, mednieks, mak-

šķernieks, zvejnieks, dārzkopis, zemkopis, mežsaimniecības

darbinieks, meliorators, skolotājs utt.?

1972. gadā izdevniecība «Zinātne» laidīs klajā pirmo
zinātnisko darbu krājumu «Dabas aizsardzība Latvijas
PSR» (krievu valodā), kas veltīts dabas kompleksu racio-

nālas izmantošanas, atjaunošanas un aizsardzības jau-

tājumiem, kā arī dabas objektu pētīšanai.
Krājums domāts mežsaimniekiem, sabiedriskajām dabas

aizsardzības organizācijām un dažādu specialitāšu zināt-

niekiem.
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V. Jauģiets

«DABAS UN VĒSTURES KALENDĀRA»

RAKSTU TEMATISKAIS RĀDĪTĀJS (1962.—1971. G.)

Pirmie divi cipari apzīmē gadu, nākamie viens, divi vai trīs —

raksta sākuma lappusi. Ja līdzīgi raksti seko viens otram, uzrādīta

pirmā raksta sākuma un pēdējā raksta nobeiguma lappuse. Burts m

aiz gada skaitļa norāda uz nelieliem rakstiem par dabas periodisko
parādību ikmēneša vērojumiem fenoloģiskā aspektā.

DABA

Astronomija: 63 — m, 161; 64 — m, 99, 101; 65 — m, 52, 163; 66 — m,

7; 67 —

m; 68 — m; 69 — m; 70 — m, 169, 241; 71 — m, 53,

73, 97, 111, 141.

Saules radiācija: 63 — 118; 66 — 76; 67 — 165.

Ģeoloģija un ģeofizika: 67 — 15; 71 — 129, 133, 141, 146.

Mineraloģija. Derīgie izrakteņi: 63
— 75, 91, 102; 65 — 72,

113; 67 — 185; 69 — 93; 71
— 126, 164.

Dinamiskā un jūras ģeoloģija: 63 — 105, 137; 64 — 55; 66 — 27,

61, 97; 67
— 19; 68

— 84; 69
— 54, 57.

Paleontoloģija un vēsturiska ģeoloģija: 62 — 114; 64 — 48;
65 — 68; 66 — 15, 75; 67 — 11, 149; 68 — 53; 70 — 172,

203, 212, 216; 71 — 133.

Hidrogeoloģija: 65 — m, 66, 83; 66 — 19, 57; 67 — 171.

Ģeogrāfija: 66 — 19, 31, 35, 39, 43; 70 — 200.

Hidroloģija un hidrogrāfija: 62 — m; 66 — 31, 43, 84, 106;
68 — 190; 69 — 55, 63; 70

— 184, 190; 71 — 146.

KHmatoloģija un klimatogrāfija: 62 — m, 86; 63 — m, 113,

118; 64—67 — m; 68 — 63, 64; 70 — 260; 71 — m, 55, 74,

98, 113, 141.

Meteoroloģija un hidrometeoroloģija: 63 — m; 64 — 52, 55;
66 — 53, 56, 111; 68 — 56; 69 — 111, 114; 71

— 124, 158.

Fenoloģija vispār: 62 — 64; 66 — 75, 93; 67 — 153; 68 — 50,

61, 73, 95; 69 — 61, 79, 94, 119; 70
— 169; 71 — 84, 151.

Botānika: 63 — m; 65 — m; 66 — m; 68 — m, 102, 106; 69 — 100,

117; 70
— 201, 222; 71

— m, 59, 66, 77, 103, 115, 151.

Sporaugi: 63 — 100; 64 — 109; 65 — 110; 66 — m; 68 — 92;
69 — 85, 115; 70— 219.

Sēnes: 62
— 117; 65—66 — m; 67 — 180; 68 — 99; 70 — 223;

71 — 65.

Ziedaugi: 62 — 83, 121, 126; 63 — 83, 98, 132; 65 — 63, 86,

116, 118; 68 — 68; 71
— 108, 120.

Ārstniecības un indīgie augi: 62 — 109; 64 — 109; 66 — 91,
110; 67 — m, 142, 154, 158, 159, 174, 176.

Zooloģija: 62 — m; 65 — 58; 67 — m; 70 — 203; 71 — 69.

Bezmugurkaulainie un vēži: 63 — 122; 64 — 106; 66 — 105;
67 — 149, 164; 71 — 109.



287

Kukaiņi: 62 — 124; 63 — 124; 64 — m; 65 — 88, 105; 66 — 54,
72, 89, 109; 67 — 145, 162; 69 — 68, 90; 70 — 196.

Apaļmutnieki un zivis: 62 — m; 63
— 89, 124; 66 — m, 66, 82;

71 — 95.

Abinieki un rāpuļi: 64 — 75; 65 — 106.

Putni: 62 — 55, 77, 93, 97, 123; 63 — 120; 64 — 59, 77, 112;
65 — m, 57, 88, 100, 119; 66 — 55, 63; 68 — m, 65, 67, 81,
97; 69 — 72, 82; 70 — 194, 210, 234; 71 — m, 60, 78, 84, 92,
94, 105, 116.

Zīdītāji: 62 — 61; 63, — 85, 135; 64 — 112; 65 — 93, 109, 120;
66

— 110; 67 — 146; 68 — 83, 91; 69 — 102; 70 — 182;
71

— 124.

DABAS RESURSI, TO IZMANTOŠANA

Tautsaimniecība: 63
— 142; 64 — 29; 65 — 132; 66 — 115; 67 — 57,

59; 69 — 156, 193; 70
— 76, 137, 147; 71 — 245, 262.

Hidrotehnika un meliorācija: 64 — 37; 65 — 81, 83.

Dārzkopība: 62 — 61, 83; 64 — m; 66 — 68.

Mežsaimniecība: 65
— 53, 60, 83, 86, 88, 97, 100, 118; 68 — 68, 70;

70 — 178; 71 — 279.

Biškopība: 64 — m; 67 — 106; 69 — 66, 68.

Zvejniecība un zivkopība: 62 — 58; 63 — m, 66 — m, 164; 67—69 —

m;

. 70 —m, 167, 255.

Medniecība: 62 — 149; 63 — m, 74; 65—67 — m; 68 — m, 11;
69 — m; 70 —

m, 164, 251; 71 — 122, 124.

Dabas resursi veselības aizsardzībā: 65 — 102; 67 — 47, 51, 143, 169,

181.

Uzturs un vitamīni: 62 — 87; 63 — 9, 21, 39, 68; 64 — 103;
66 — 81; 67 — 51, 139; 71

— 90.

Kurortoloģija: 67 — 137; 68
— 73; 71

— 281.

Dabas aizsardzība un meža dienas: 62
— 90; 65 — 85; 71 — 92, 281.

Augu aizsardzība: 63 — 109; 64 — m; 66 — 68; 67 — 155;
71 — 122.

Aizsargājamie dabas objekti: 62 — 126, 146; 65 — 97; 69 — m,

72, 82, 98, 104; 70 — 235; 71 — 247, 275, 281.

VĒSTURE

Hronoloģiskie dati (ievērojamas dienas): 62—71 — m.

Arheoloģija un senākie vēstures posmi: 64 — 156; 65 — 161, 166;
66 — 150, 162, 166, 169;67 — 102, 106, 132; 68 — m, 183, 188,

191; 69 — 181, 185, 220; 70 — 119, 122, 124, 131, 216; 71 — 242,

251, 255, 261, 262, 233.

Etnogrāfija un mitoloģija: 63 — 9, 21, 39, 68; 66 — 159, 162, 164;
67 — 111, 117, 121; 68 — 76, 102, 194; 69 — 76, 202, 206,

211, 213; 70 — 128, 150, 155, 190, 206, 241; 71 — 265, 268.



Feodālisms: 63 — 157; 65 — 159; 67 — 109; 68 — 130; 69 — 185, 190,
193, 195, 200; 70

— 142, 147; 71
— 245.

Kapitālisms: 63 — 149; 64 — 140; 66 — 129, 137, 155, 171; 69 — 143,

148; 70 — 137, 150, 158; 71
— 184.

Sociālisms: 63 — 145; 64 — 126; 65 — 125, 132; 66 — 113; 67 — 72;
69 — 121, 124, 127, 130, 135, 156; 70 — 73, 79, 89, 90.

Lielais Tēvijas karš: 64 — 121; 65 — 138; 66 — 119; 122, 125;
67 — 97; 68 — 119, 121; 69 — 152; 70 — 82, 86; 71 — 172,
173.

Revolūciju un Komunistiskās partijas vēsture: 63 — 153; 64 — 126;
65 — 143, 147; 66 — 113, 129, 137, 138, 141, 151, 155; 67 — 62,

65, 68, 75, 78, 81; 68 —109, 112, 114, 117; 69 — 146; 70 — 54;
71 — 177, 180, 184.

Zinātņu un tehnikas vēsture: 66 — 118; 68 — 19, 23, 27, 31, 80, 134,
165, 167, 169, 173, 176, 208; 69 — 108; 71 — 156.

KULTORA, IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE, MĀKSLA

Kultūra un izglītība: 66 — 118; 68 — 124, 128, 180; 69 — 108, 135,
137, 138, 172, 211; 70 — 92; 71 — 165, 170, 231.

Valodniecība:68 — 162; 71 — 215, 287.

Literatūra: 65 — 154; 66 — 131; 67 — 92; 68 — 126, 154; 69 — 175;
70 ~r 102; 71 — 207, 210, 213, 215.

Daiļliteratūra: 66
— 86; 67 — 173; 68 — 65; 70

— 161, 176,

177, 193, 209; 71 — 52.

Grāmatniecība un prese: 63 — 156; 64 — 137, 149; 65 — 154,

158; 68 — 133; 71 — 221, 224, 225.

Māksla: 66 — 152, 162; 67 — 53, 123; 68 — 159, 160, 196; 69 — 179;

206, 225; 70 — 117; 71 — 218, 268.

Fotografēšana: 62 — 101; 71 — 228.

Arhitektūra: 64 — 33; 66 — 177; 70 — 247; 71 — 233, 238, 242.

Mūzika: 63 — 150; 69 — 177, 178; 70 — 114.

DABAS UN VĒSTURES PĒTĪŠANA UN AIZSARDZĪBA

Vispārīgi raksti: 62 — 129, 142, 144, 151, 153; 63 — 101, 111, 129;
66 — 94; 68 — 165; 69 — m, 141; 70 — 162; 71 — 286.

Latvijas PSR Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība (LDPAB):
62

— 131; 63 — 15, 33, 57, 81, 97; 64 — 115, 119; 65 — 168,

171, 173; 66 — 173; 67 — 167, 189, 194; 68 — 212; 69 — 217.

Dabas un vēstures pētīšana (novadpētniecība): 64 — 119, 130;
65 — 136, 140; 66

— 47, 181, 184, 185; 68 — 205; 69
— m;

70 — 225, 260; 71 — 289.

Vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzība: 62
— 142, 144; 63

— 129,

144; 67 — 125, 129; 69 — 220, 225; 70 — 238; 71 — 247, 273.

Muzeji un arhīvi: 66 — 162, 181, 193; 67 — 187; 68 — 200, 202, 209;

69
— 198, 224; 70

— 134, 229; 71
— 228.

Tūrisms: 64 — 92, 93; 66
— 81, 184, 185, 189, 191, 193; 67 — 150.
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RAKSTI PAR ATSEVIŠĶĀM PERSONĀM

Abens K. 71 — 215

Aide E. 68 — 169

Alksnis J. 67 — 85

Alunāns A. 68 — 160

Aspazija 68 — 154

Bērs K. E. 67 — 189

Bērziņš-Birka R. 68
— 146

Berziņš-Ziemelis J. 70 — 58;
71 — 197

Bēthovens L. 70 — 114

Birkerts A. 71
— 207

Birznieks-Upītis E. 71 — 210

Blūmbahs F. 64 —
47

Broce J. K. 67 — 115

Canders F. 63 — 93

Daniševskis J. K. 69 — 167

Dauge P. 69
— 159

Dindonis P. 67 — 178

Driega-Birkis J. 71
— 194

Eferts-Klusaiš E. 69
— 165

Eidemanis R. 70 — 102

Eihe R. 70 — 106

Endzelīns J. 68 — 162

Evaldsons V. 71 — 285

Fabriciuss J. 67 — 87

Gailis F. 68 — 148

Galeviuss K. A. 68 — 205

Grīniņš F. 64 — 151

Grothuss T. 68 — 176

Girupnieks J. 67 — 96

Helmanis X- 67
— 170

Hertelis A. 71 — 190

Hūns O. 64 — 154

Jansons-Brauns J. 67
— 89

Judins J. 68 — 138

Kovajevska O. 71 — 187

Kovajevskis A. un V. 70 — 203

Krūminš-Pilāts J. 64 — 144;
69

— 162

Lakševics P. 65 — 123

Lancmanis Z. 63 — 62

Lencmanis J. 71 — 201

Luters-Bobis J. 68 — 135

Ļeņins V. I. 70 — 52 — 72

Melderis G. 70
— 233

Melderis X- 65—79

Melngailis E. 69 — 177

Merķelis G. 69 — 172

Mežlauks V. 68 — 143

Muceniece O. 71
— 218

Nahimsons S. 68
— 141

Nete T. 66 — 147

Nomals P. 69 — 170

Paegle L. 66 — 131

Poruks J. 71 — 213

Priedītis J. 68 — 167

Pūriņš P. 70 — 229

Rainis 65 — 154

Rozentāls J. 66
— 152

Rozinš F. 70 — 94

Rozitis P. 69
— 175

Rudzutaks J. 67
— 82

Skaidrīte J. 71 — 218

Smiltēns E. 63 — 146; 68 — 151

Stradinš P. 71 — 204

Stučka D. 70
— 97

Stučka P. 65
—

151

Sudmalis I. 66 — 134

Teters A. 70 — 225

Odris R. 69 — 169

Vācietis J. 68 — 140

Valdens P. 69 — 138

Veidenbaums E. 67 — 92

Vilcāns P. 69
— 179

Villerts A. 70 — 221

Zāle K. 68 — 159

Ziediņš K. 70 — 109

Ziemelis J. 70 — 112

Zutis J. 68 — 156
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