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8. LAPPUSE

Daiņa Kārkluvalka 
kreisās puses fotoattēlā no 
V. Ruģēna ielas puses re-
dzami nami ap 1988. gadu, 
un tie pieder pie Kalēju 
ielas 2/4 pirms nojaukša-
nas. Iela savu nosaukumu ieguvusi 
no tā, ka šajā ielā atradies Krūmiņa 
nams ar smēdi. Viņš esot bijis labs 
misiņa kalējs. Tā savās atmiņās raks-
tīja skolotājs T. Dzintarkalns 1931. 
gadā. Ieskatoties vēstures statistikas 
datos, Talsu pilsētā 1918. gadā, pēc 
iedzīvotāju reģistrācijas datiem, dar-
bojušies 34 kalēji. Divi no tiem misi-
ņkalēji. 1935. gadā triju ēku īpašnieks 
un 13 dzīvokļiem Kalēju ielā 2/4 bija 
Augusts Frišfelds. Viņš dzimis 1879. 
gadā Tukuma apriņķī, Vecmoku pa-
gastā. Sarkanā terora laikā viņu ares-
tēja un 1942. gada 9. decembrī PSRS 
IeTK sevišķā apspriede par piederī-
bu «kontrrevolucionārai organizāci-
jai» piesprieda brīvības atņemšanu 
uz desmit gadiem. Viņš mira Krievi-
jas katorgā Kirovas apgabala nāves 
nometnē Vjatlagā 1944. gada 25. 

aprīlī. A. Frišfelds dzīvoja 
savā namā ar sievu Mariju 
(1898), kurai Lielajā ielā 
36 piederēja zābaku un ce-
puru veikals, dēliem Oska-
ru (1922) un Vili (1931) 

Fiģiem un kalponi Emmu Unbedahti 
(1915). Četristabu dzīvoklī dzīvoja 
neprecēta vāciete pansijas turētāja 
Elzbete Stavenhagens (1872). Pan-
sijā uzturējās vācietes Ermentraute 
(1919), Leonora (1921) un brālis 
Heincs Šmeils. Pansijā 1929. gada 14. 
septembrī mira Oktes pils īpašniece 
(tagad K. Mīlenbaha ielā 19, Talsu 
novada muzejs) baronese Ada Au-
guste Henriete Firksa, dzimusi Rinks, 
1843. gada 4. martā. Pansijā 1929. 
gada 28. septembrī mira viņas meita 
baronese Jūlija fon Hāns, dzimusi fon 
Firks 1871. gada 2. decembrī. Tās tēvs 
Oktes muižas īpašnieks Heinrihs fon 
Firkss (1831—1889) 1888. gadā sāka 
celt Oktes pili, bet nepabeidza. Viņa 
dēls Fridrihs Firks (1869—1927) pils 
celtniecību pabeidza 1892. gadā. 
11. dzīvoklī dzīvoja pasta telegrāfa 

kantora darbinieks adventists Ansis 
Druviņš (1894—1987)), sieva Marta 
(1899—1980), meitas Dzidra (1932—
1983) un Rasma (1934). Daudziem 
talsiniekiem A. Druviņš pazīstams kā 
fotogrāfs. Ikvienu pilsētas iedzīvotāju 
iepriecēja 2014. gadā viņa mazdēla 
Ulda Lakševica izdotais fotoalbums 
«Talsi — kalnu un ezeru pilsēta», kas 
veltīts A. Druviņa 120 gadu jubilejas 
atcerei.

Otrā pasaules kara laikā no 1944. 
līdz 1945. gadam Kalēju ielā 2/4 
dzīvoja Talsu ģimnāzijas skolotāja 
Vilma Marija Elvīra Zīriņa, dzimusi 
Vērdiņa, ar savu ģimeni. Šajā laikā 
visas pilsētas skolu telpas bija pār-
kārtotas par vācu armijas lazaretēm. 
Lai notiktu mācību process, aktuāls 
bija telpu jautājums. Savās atmiņās 
rakstīja Elmārs Šmelte: «Skolotāja 
M. Zīriņa audzināmo klasi uzņē-
ma savā dzīvoklī Kalēju ielā 2/4. Tur 
klasei atvēlēta lielākā telpa. Pirmajās 
pāris dienās tā vēl tukša, nācās sēdēt 
uz grīdas paklātām segām. Kad pa-
gatavoti trīs gari galdi ar soliem katrā 

pusē, tur, lai arī ne visai ērti, izvietojās 
30 audzēkņu. 1944./45. mācību gadā 
stipri traucēta skolēnu pašdarbība, 
tikpat kā nenotika sarīkojumi, klašu 
pasākumi, jo nebija telpu kopā sanāk-
šanai, katra klase dzīvoja savu dzīvi 
tajās sešās stundās, kas paredzētas 
mācībām. Otrajā pusgadā gan noor-
ganizējās literārā kopa. Skolēni ar lite-
rārām interesēm kuplā skaitā pulcējās 
pie skolotājas M. Zīriņas Kalēju ielā 
2/4. Pirmā nodarbība sākās svinīgi — 
visus uzrunāja direktors Jānis Saulītis 
un latviešu valodas skolotāja M. Zī-
riņa. Literārās kopas vadību uzticēja 
Lonijai Grauzei un viņas vietniecei 
Helgai Hofmanei.»

Ejot pa Kalēju ielu no K. Mīlenba-
ha ielas, kreisajā pusē atrodas neliels 
nams. Šeit Kalēju ielā 2 pēc Otrā pa-
saules kara dzīvoja juvelieris Ludvigs 
Jānis Tiltiņš (1894—1969) ar sievu 
Elvīru (1910—1998) un pieciem bēr-
niem. Atceros, ka pie ieejas durvīm 
atradās plāksne zilā krāsā ar mono-
grammu «LT» un uzrakstu: «Juvelie-
ris — Juveļir» (ar krievu burtiem).

50. gadu sākumā sētas mājā izvie-
tojās patērētāju biedrības savienības 
rajona Rūpkombināta augļu pārstrā-
dāšanas un limonādes cehs, kā filiāle 
ceham «Dravniekos». Cehā ražoja 
limonādi un pārstrādāja augļus. Tas 
bija sezonas darbs. Strādājošo skaits 
— pieci līdz seši cilvēki, pamatā sie-
vietes. Par ogļskābās gāzes iekārtu 
atbildēja Kārlis Grīslis. Cehu vadīja 
meistare Lidija Amiķe. Ražošanas 
procesam ūdeni piegādāja no tā 
saucamajiem pumpjiem» (kur tagad 
avotiņš Talsu ezera malā), ar nēšiem 
nesot ūdeni pret kalnu apmēram 150 
metru attālumā. Rudeņos cehā pār-
strādāja arī ābolus. Par to man savās 
atmiņās dalījās Velta Bērzleja, dzi-
musi Grande (1935), kura šajā cehā 
strādāja. 1957. gadā šeit izvietojās 
rajona Rūpkombināta gaļas pārstrā-
dāšanas cehs, bet jau 1961. gadā ra-
jona Rūpkombināta svaru remontu, 
velvju, skārdnieku darbnīca un vul-
kanizācijas cehs.

Imants Tamsons 
Talsos
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Mairita Balode

Arbūzu sezonas laikā savā pir-
majā strīpaino bumbuļu audzē-
šanas pieredzē dalās mūsu laik-
raksta fotogrāfs Edgars Lācis.

«Pirms trim gadiem mana 
omamma izaudzēja no veikalā 
pirktām sēkliņām arbūzus, un šo-
gad nolēmu arī pats pamēģināt,» 
stāsta Edgars. «Nopirku lielveikalā 
paciņu arbūzu sēklu un iesēju tās 
saldējuma kastītē. No astoņām sēk-
liņām izauga septiņi stādiņi, kurus 
iestādīju polikarbonāta siltumnī-
cā. No stādiņiem izauga 11 arbūzi, 
viens gan sapuva augšanas procesā, 
divi savīta, vēl būdami mazas bum-
biņas, bet pārējie pieci izauga par 
pieklājīga lieluma arbūziem.»

Pats interesantākais, ar ko au-
dzēšanas procesā nācies saskarties 
Edgaram, saistīts ar augļu appu-
teksnēšanu. Kad stādiņi sākuši zie-
dēt, parādījušies arī apaļi bumbu-
līši, ko pats audzētājs noturējis par 
maziem arbūziņiem. Bet tad ziedi 
novītuši un bumbuļi izčākstējuši 
līdz ar tiem. Kas par lietu? Izrādās, 
ja audzē siltumnīcā, tad stādus ne-
pieciešams apputeksnēt — sieviš-
ķos ziedus ar vīrišķajiem. Tie ma-

zie bumbulīši, 
izrādās, bijuši 
sievišķie ziedi. 
Smēlies padomu 
internetā, ar-
būzu audzētājs 
noplēsis ziedla-
piņas vīrišķajam 
ziediņam tā, ka 
paliek pāri ti-
kai vidiņš, un 
ar to paberzējis 
sievišķā zieda 
vidiņu. Appu-
teksnēšana izrā-
dījusies veiksmī-
ga, un jau pēc 
pāris dienām 
bumbuļi sākuši 
augt arvien lie-
lāki. Edgars at-
zīst, ka nekāds 
bizness ar arbū-
ziem gan viņam 
nesanāks, jo tos 
nākamajā gadā 
nevar stādīt tajā 
pašā vietā, kur 
tie jau auguši, 
— šī nodarbe 
vairāk esot savam priekam!

Par to, ka Edgara izaudzētie ar-
būzi ir ļoti saldi un garšīgi, kopā ar 

Daži fakti par 
arbūzu

 Arbūzs ir gan auglis, gan  
    dārzenis — tas ir radinieks  
    gurķiem un ķirbjiem; tam ir  
    salda garša kā augļiem.
 Arbūzs spēj mazināt iekaisumu  
    un palīdz cīnīties ar astmu,  
    aterosklerozi, diabētu, vēzi  
    un artrītu.
 Arbūza sastāvā ir 92 procenti  
    ūdens.
 Arbūzs nesatur taukus un  
    holesterīnu, tajā ir augsts  
    šķiedru saturs, daudz A un C  
    vitamīna, tas ir labs kālija avots.
 Pasaulē audzē 1200 dažādu  
    arbūzu šķirņu. Arbūzi  
    mēdz būt arī bez sēkliņām  
    un dažādās krāsās —  
    dzelteni, rozā un sarkani.
 Pavārgrāmatā arbūzs pirmo  
    reizi pieminēts 1776. gadā,  
    piedāvājot gatavot marinētas  
    arbūzu mizas.
 Ķīnā un Japānā arbūzs ir ļoti  
    populārs ciemakukulis.

Pēc interneta materiāliem 
sagatavojusi Mairita Balode.

No mazas sēkliņas līdz lielam arbūzam

kolēģiem pārliecinājāmies paši, jo 
viens no tiem ceturtdienas rītā bija 
atripojis līdz redakcijai. Tagad ar 

nepacietību gaidām, kas iznāks no 
Edgara iegādātajām kukurūzas un 
godži ogu sēklām.

Pa kreisi — Edgars Lācis, gatavs pacienāt kolēģus ar pašaudzēto arbūzu. Ne 
visi noticēja, ka šis gardums nav veikalā pirkts!

Pa labi — Edgara audzēto arbūzu kā dāvanu dzimšanas dienā saņem Viktors, 
viens no viņa jaunākajiem un, jāatzīst, arī eksotiskākajiem radiniekiem.

Elīnas Lāces foto


