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Vēstule raanieia maz-maztiēmiem

_Iet uz beigā^divdesmitais gadsimts. Ar diviem pasaules
kariem, kas tuvinājuši pasauli viduslaikiem un bezdibenmm.
Bet arī gadsimts ar ievērojamu tehnisku progresu, ar cilvēka
ģēnija izraisītām milzīgāra pārmainām visās dzīves Jomās.
Gadsimts, kad daudz, ļoti daudzkas bija pirmo reizi. Ne tikai
tehniskie jauninājumi, kā automobilis un lidmašīnas, telefons
un radio, kino un televizors, bet arī atoma kodola šķelšana,
kas varētu but sākums Jaunai ērai, zelta laikmetam.
Gadsimts, kas ieies cilvēces vēsturē ar revolūcijām un milzī
gām sociālām pārmaiņām, ar l .audžu tautu atbrīvošanu no kolo
niālā Jūga.
‘
Gadsimts, kad cilvēks pinnoreiz izgāja kosmosā un pat pastai
gājās pa mēnesi.
Kad. Jums, mani maz-mazbērni, būs 16 gadu, Jūs ieiesiet
jaunajā divdesmit pirmajā gadsimta, no kura mēs tik daudz
gaidām. Pirmām kārtam to, ka cilvēki visā pasaulē beidzot
nāks pia prāta un iemācīsiesvisas dorastarp.ības atrisināt miera
ceļā. Jo šajā, tik nemiera pilnajā pasaulē Cilvēks alkst tikai
pēc miera.
,
Pienāks laiks, un Jūs gribēsiet zināt, kāds tad īsti ir
bijis šis tik nozīmīgais divdesmizais gadsimts. Par to gribu
Jums pastāstīt,pār dzīvi, notikumiem, pārdzīvojumiem, par
cilvēkiem, ar kuriem man bija lemts satikties manā ilgajā mūzā,
par manu divdesmito gadsimtu. Nevis vēsturi, bet hroniku, viena
cilvēka pārdzīvoto no agrās bērnības līdz vecuma dienojn.

Manā dzimšanas gadā - 1909. - iznākusi Ļeņina grāmata
"Materiālisms un empiriokriticisms", varbūt šī sakritība ir
noteikusi Valmieras pilsētā, toreizējā Vidzemes guberņā dzimušā
puisēna turpmāko interesi par jaunām vēsmām Krievijas valsts
vēsturē. Jo vairāk tāpēc, ka no agras bērnības man bija zināms
par manu tēvoci, kas kā revolucionārs bija iekalts važās Šliselburgas katorgas cietoksnī. Par to mājās runāja ļoti klusu, ar ak
skumjām. Neizprotot vēl lietas būtību, es jau agri apguvu no
slēpumaino vārdu "revolucionārs".
Valmiera, klusa maza pilsētiņa skaistās Gaujas krastos,
nodibināta 13-tā gadsimtā, par ko liecina pilsdrupas Sarkankalniņā. Pretstatā straujajai Gaujai, dzīves tecējums pilsētā
mierīgs, bet gan ne vienmuļš? mazs izglītības un kultūras centrs
ar akkumulētu brīvo domu enerģiju.
"Sarkanā Valmiera" - palama un lepnums.
Pilsēta ar slimnīcu Ziloņu ielā, ar grāmatu izdevniecību
un grāmatu veikalu. Ar atmodas laikmeta darbiniekiem un daudziem
inteliģentiem un arī orgināliem cilvēkiem un kur nu vēl Dālberga
konditoreja, kurā ēdu manā mūžā visgaršīgākās Aleksandra kūkas.
Mūsu mājas ārsts bija dakters Apinis, liels un ļoti laipns
vīrs, kura mājā es pirmo reizi redzēju skaistas gleznas (laikam
Rozentāla), kas vēl šodien ir manu acu priekšā un toreiz modi
nāja manī karstu vēlēšanos kļūt par gleznotāju. Diemžēl jau
pirmajās zīmēšanas stundās atklājās absolūts talanta trūkuma.
Manas pirmās atmiņas saistītas ar Ziloņu ielu, kurā mēs
dzīvojām - līdz šim nezinu, ar ko šis nosaukums ir saistīts.
Bet jau 1913-tā gadā pārvācāmies dzīvot jaunceltā divstāvu mā
jā netālu no Gaujas. Tā bija skaista mūra māja ar dārzu, kurā
bija viena bumbiere un viens toreizējā izpratnē milzīgs kastaņu
koks. Mums trīs bērniem katram bija sava puķu dobe. Pats es
stādīju manas mīļās rezēdas, neizskatīgas, bet brīnišķīgi smar
žojošas puķes. Māsas - viena gadu vecāka, otra gadu jaunādca stādīja citas puķes.
Drauga man nebija neviena un visa mana bērnība pagāja
tikai meiteņu - māsu un viņu daudzo draudzeņu kompānijā, ar
kurām satiku visumā draudzīgi, bet ne jau bez strīdiem, 1917.ga
dā piedzima vēl trešā māsa, bet es toreiz ļoti gaidīju brālīti.
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Mans tēvs bija zobārsts, labs un iejūtīgs cilvēks, kuru
pacienti ļoti cienīja un mīlēja. Visu mūžu es atcerējos tēva
principu - visu slimniekiem: labākās istabas, vislielāko uz
manību, labāko garastāvokli. Slimnieki viņam bija draugi.
Tā mēs dzīvojājn: trijās istabās vienmēr bija slimnieki,
bet tirgus dienās jau no agra rīta istabas bija stāvgrūdām
pilnas. Pēc slimnieku aiziešanas tēvs stājās pie tehnisko dar
bu izpildīšanas laboratorijā, ko viņš veica veikli un ļoti
tīri. Mājā valdošā atmosfēra bija tā, kas man un manai vecā
kai māsai vēlāk lika izvēlēties to pašu profesiju, kas sagā
dāja prieku un gandarījumu.
Māte bija mūsu mājas labais gars, sirsnīgi rūpējās par
mums visiem. Mājā vienmēr valdīja kārtība un izcila tīrība,
skaisti bija svētki un dzimšanas dienas. Mēs bērni dzīvojām
atseviš^ bērnu istabā, bijām labi paēduši un apģērbti un pa
sargāti no ārpasaules ietekmēm, jo paši bijām pa pilnam aiz
ņemti savā bērnu kompānijā. Augām labos apstākļos, bet neti
kām lutināti un bija jāievēro zināmā disciplīna.
Kad sākās 'pirmais pasaules karš, mani vecāki bija ceļā
uz Londonu uz zobārstu kongresu. Kongresu atklāja un turpat
arī slēdza, bija 1914.gada pirmais augusts. Apkārtceļā caur
Dāniju, Zviedriju un Somiju tēva un māte laimīgi atgriezās
Valmierā. Bet vēl pēc sešiem gadiem - 1920.gadā Valmierā, tad
jau Latvijā, atnāca vecāku 1914.gada 31.jūlijā no Parīzes
sūtīta pastkarte, sūtīta uz Voļmaru, Krievijā, Liflandiā.
Droši vien šī pastkarte bija iestrēgusi Vācijā un pēc kara
turpinājusi savu ceļu. Filatēlijas retums.’
Vecāku atgriešanos vairs neatceros, bet gan atceros pirmo
reiz redzēto lidmašīnu augsti debesīs tai pašā 1914.gadā. 1916.
gadā vācieši ieņēma Rīgu un mēs ar steigu evakuējāmies uz Staraja Rusu, kur pavadījām ziemu, bet tēvs vēl palika Valmierā.
Tā kā vāciešu uzbrukums bija apturēts, tad tēvs mums atbrauca
pakaļ, un caur Petrogradu mēs atgriežamies mājās. Lielu iespai
du atstāja milzīgā pilsēta, garais brauciens no vienas stacijas
uz otru. Valmierā mūsu mājā bija notikušas lielas pārmaiņas:
otrā stāvā bija ierīkota kara lazarete, mani vecāki un mēs, bēr
ni sadraudzējamies ar lazaretes galveno ārstu, Paveļu Petroviču,
viņa sievu un mana vecuma meitu Ļusju. Tā nu karš un karavīri

- 3 tuvojās mums bērniem. Koka zobeni, patronas, kokardes un tam
līdzīgas lietas mums aizvietoja spēļu mantiņas. Sākās kara
spēles arī ar apkārtējiem puikām, kaut gan īstu draugu neat
radu. Cik labi noderēja Gaujas stāvie krasti, pakalni, vecā
kapsēta visādām aizraujošām kara spēlēm.
Pavels Petrovics mums iemācīja slēpot, vizināja ar trij
jūgu, daudz un sirsnīgi nodarbojās ar mums bērniem, kļuva mūsu
pieaugušais draugs. Jau trijos mēnešos mēs iemācījāmies runāt
krieviski, līdz tam pratam jau trīs valodas - latviešu, vācu
un arī franču valodu, kuru iemācījāmies vēl pirms skolas no
vienas Valmierā dzīvojošas vecas parīzietes.
Sāku iet skolā. Pirmo gadu biju it kā divās skolās: cara
laika un pēc revolūcijas»
Februāra revolūcija līdz Valmierai atnāca 10.martā pēc
vecā stila. Pulksten desmitos piedzima mana jaunākā māsa un
tieši tanī laikā pa ielām sācies gājiems. Gāja matroži ar bal
tiem cimdiem, kas nesa Kerenska - pagaidu valdības priekšsēdē
tāja gimetnes. Bija ļoti skaisti, skanēja mūzika, galvenās ielas
nami bija rotāti paklājiem, ziediem. Bet mans tēvs tikai noteica:
tie nav mūsējie. To nu es nesapratu, jo apkārt valdīja milzīgs
prieks.
Vēl pirms šīs vēsturiskās dienas mūsu mājā ieradās no ka
torgas atbrīvotais onkuls Luī. Istabā ienāca vīrs garā pelēkā
šinelī, ar garu,'g«^ bārdu, pats viscaur pelēks. Kā grāfs Montē

Kristo. Bet šim bārdainajam “vecim" bija trīsdesmit gadu, no
kuriem vienpadsmit pēc nāves sprieduma kasācijas viņš pavadījis
gandrīz visos Krievijas katorgas cietumos, visilgāk - 8,5 gadus
pavadīdams Sliselburgas cietoksnī, viennīcā, iekalts važās. Šis
cilvēks kļuva manā dzīvē mans tuvākais draugs, dzīves, sociālis
ma, marksisma pirmais skolotājs. Iesākās draudzība starp 8-gadīgo zēnu un revolucionāru^ leģendāro Ļev Bikolajevicu Rubinsteinu.
Onkulis drīz atkal aizbrauca.
Tad atceros vienu dienu, kad Pavels Petrovics ienāca mūsu
dzīvoklī bāls kā krīts. Izrādās, ka viņam uz ielas kareivji no
rāvuši uzplečus. Drīz pēc tam viņš no Valmieras aizbrauca. Daudz
vēlāk uzzināju viņa likteni. Viņš^popa dēls, ilgus gadus bija
pašaizliedzīgi strādājis kā ārsts, apkarojot mēri Tālajos auātru
mos. Ieradies Vladivostokā, viņš iemīlējās kādā skaistā jau pre
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un pēc tam kā kara ārsts ieradās Valmierāo Dziļi pārdzīvojot
revolucionāros notikumus, viņš aizbrauca no Valmieras uz Vladivostoku, it kā bijis tuvs turienes balto valdībaļ, bet ne
izturot visas tālaika morālās pretestības, izdarījis pašnāvību.
Viņa skaistajā atraitnē Verā iemīlējās Dānijas telegrāfa
biroja pārstāvim Vladivostokā, apprecēja to un aizveda uz Ko
penhāgenu. ļiusja palika pie sava īstā tēva Vladivostokā. Vēlāk
viņa dzīvoja Ļeņingradā un Kijevā, strādājot pēc konservato
rijas beigšanas kā arfiste Rediļina vadītajā orķestrī. Divdes
mito gadu beigās Vera Petrovna no Kopenhāgenas atbrauca ciemos
pie maniem vecākiem, bet ļusja pēc Lielā Tēvijas kara vairāk
kārt brauca pie mums ciemos uz Rīgu, un arī mēs, mana sieva
un es, apciemojām viņu Kijevā. Tas bija māsu bērnu dienu drau
dzības turpinājums.
Septiņdesmitajos gados ar savu meitu Ļubu, arī arfisti,
ļiusja aizbrauca (emigrēja) pie mātes uz Dāniju. Manas bērnības
tuvie cilvēki aizklīda pasaulē.
Tas bija mazs ekskurss no tālās pagātnes līdz pēckara
laikiem.
Turpinu savu hroniku. 1918.gadā ziemā Valmieru ieņēma vā
cieši, PirmšļVdienā pēc viņu ienākšanas ejot uz skolu es ierau
dzīju uz ielas divus žogam pieslietos nošautos civilistus, šā
vieni bija galvā un smadzenes tiem bija sakritušas uz krūtīm.
Tie bija civilie Valmieras iedzīvotāji un iedzīvotāju iebiedē
šanai viņi tika tāpat atstāti veselu nedēļu.
Arī tirgus laukumā redzēju pakārtos, kas tāpat atstāti ka
rājamies veselu nedēļu. Man, astoņgadīgam zēnam tā bija šauša
līga pirmā iepazīšanās ar vācu "ordungu". Vēl šodien es redzu
šos nelaimīgos acu priekšā.
Gandrīz gadu ilga vācu okupācija un šai laikā es pusgadu
mācījos jau trešajā - vācu skolā, jo krievu skolu slēdza.
1918.gada ziemassvētku vakarā māsu mājā ieradās grupa vācu
kareivju un ieņēma trīs istabas. Dzirdējām viņus dziedam ziem
svētku dziesmas. Naktī vācieši pazuda un agri no rīta Valmieru
ieņēma sarkanarmieši.
Tanī rītā, vēl tumsā, bērnistabā ienāca un ar lukturīšiem
mūs pamodināja z^^dāid^^^^iz viņiem ļoti bālie vecāki aiz tiem
vēl kareivji af\m.irkļiem. Vecāki kareivju pavadībā izstaigāja
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ciešus .
Izrādās, ka sarkanarmiešiem ienākot pilsētā kāds bija pa
teicis, ka no māsu mājas jumta esot šauts ar ložmetēju. Atri
sinājums bija vienkāršs - naktī, iesākoties apšaudei, vecāki
pē< vāciešu aiziešanas no mūsu mājas iekurinājuši koridorā
krāsni un no sausas bērzu malkas pa dūmeni šāvās ārā dzirkstis.
Tas nu bija tas ložmetējs. Bet vecākiem tas bija smags, bīstams
drauds.
Kad mēs bērni no rīta piecēlāmies un iegājām virtuvē, tur
sēdēja vairāki sarkanarmieši, apauguši bārdas rugājiem, ļoti
nogurušām sejām, kā jau pēc kaujas. Māte viņus cienāja ar tēju
un karstu ēdienu. Es piegāju klāt vienam bārdainim, tas man
iedeva paturēt šauteni, apkampa mani un teica, nu būšot jauna,
taisnīga pasaule.
Tā jaunā pasaule toreiz bija gaužam nemierīga un ne bez
pārestībām un vardarbības. Bet es turpināju sava otrā skolas
gada mācības nu jau ceturtajā - krievu skolā.
Pirms turpināšu hroniku, gribu vēlreiz atgrieztie pie stās
tījuma par manu Valmieru. Kā jau teicu, mazs kultūras centrs ar
interesantiem un oriģināliem cilvēkiem.
Pilsētas pašā centrā - Rīgas ielā, iepretim ielai, kas ve
da uz leju uz Gaujas tiltu un tālāk uz 3 km attālo dzelzceļa
staciju - atradās kā varas simbols cietums, ar aizklātiem, restotiem logiem. Katrreiz, ejot garām bija dzirdamas skaļas balsis,
saucieni. Bija ļoti baigi. Turpat uz ielas krustojuma pirms re
volūcijas pastāvīgi atradās otrs varas simbols - bārdains gorodovojs ar zobenu, lielu pistoli pie jostas un svilpi sarkanā
auklā. Arī baigi, bet zēnam interesanti»
Pa laikam pa ielu gāja vīrs ar ziliem ratiņiem un sauca
"saharo-moroženoje”. Tas nu bija ārkārtīgi kārdinoši. Tad atce
ros arī vienu ķīnieti ar garu bizi, nesam lielu preču kasti.
Kas tajā vis nebija: audumi, zīds, lakati. Bet mani visvairāk
interesēja dažādie krāsainie papīra izstrādājumi, saliekami kā
vēdekļi, ar visādiem pārvērtību brīnumiem. Bija pat tādi mazi
papīrīši, kuri, iemesti ūdenī, atvērās un pārvērtās par brīnum
skaistiem ziediem.
Tad vēl pa ielām staigāja viens viegli jucis vīrs ar tukšu
pudeli rokā. Viņa dzīves mērķis bija noķert pudelē zibeni. Tā nu
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turot pudeli vērstu pret debesīm. Vēlāk stāstīja, ka viņu esot
nospēris zibens, bet cik tur taisnības, cik bērnu fantāzijas, ne
zinu.

Vēlākos gados Valmierā bija vēl viens oriģināls vīrs, kas

visā nopietnībā nodibināja '’banas" biedrību un politisku partiju

(atvasinājums no būšanas - nebūšanas). Savervējis sev piekritējus,
viņš pat balotējās vai nu pilsētas vadības vai Saeinas vēlēšanās.
ļ
Lians tēvs bija brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības biedrs un

ugunsgrēka gadījumos vai ejot uz parādi izgāja no mājām ar brīnišļ;īgu spožu ķiveri galvā. Ak, šī ķivere, puikas sapnis .’

Atceros vienu vakaru, kad tēvs, ejot uz masku balli, ienāca
pie mums bērniem, ģērbies kā velns melnā balahonā, ar ragiem un
sarkanām elektriskām spuldzītēm acu vietā. Mēs bērniņ- bijām lielā
sajūsmā.

Man ļoti patika sēdēt tēva kabinetā krēslā, kad man plombēja

zobus un pēc pārciestas urbšanas zobā tika iespiesta sudraba amalgama, kas čirkstēja ka sniegs.
Mazā koka mājiņā bija sinagoga, kuru mēs apmeklējām svētkos.

Lūgšanas man bija interesantas, jo notika nepazīstamā senēbreju

valodā, un es varēju novērot dievlūdzējus - pašapzinīgos turīgos
un nabadzīgos ļaudis, kas tomēr svētku reizē bija saposušies, cik
nu spēja. Atceros, vācu okupācijas laikā, kad mēs lieldienās sē

dējām pie svētku galda, pēkšņi ienāca viens vācu armijas virsnieks,
ārsts Gugenbergs , ebreja, no Rotenburgas un lūdza atļauju piedalī
ties lieldienu svinībās. Pie galda viņš lasīja svētku lūgšanas.

Daudz vēlāk, 1328.gadā, kad studēju Bāzelē, satikos ar tēvu, kas
atbrauca ārstēties Kisingenā, un mēs kopā aizbraucām uz Rotenburgu
apciemot Dr. Gugenbergu. Tam un viņa sievai bija milzīgs prieks
par šo satikšanos.

Netālu no mūsu mājas dzīvoja viena pati mana vecmāmiņa. Gluži
baltiem matiem, skaistu seju, vienmēr tīri un kārtīgi apģērbta, vi
ņas istaba vienmēr priekšzīmīga kārtībā. Viņa pastāvīgi bija norū
pējusies un noilgojusies pēc sava jaunākā dēla, kas smaka Šliael-

burgas cietoksnī. Viņa mums visiem bija ļoti mīļa, svētkos viņa
mūsu mājā ar lielu rūpību gatavoja svētku mielastus, klāja galdu
ar speciāli šim nolūkam turētiem traukiem, būdama vienīgā diev

ticīgā mūsu ģimenē.
Viņa bija dzemdējusi piecus bērnus - trīs dēlus un divas

meitas. No dēliem viens par aktīvu revolucionāru darbību bija no

tiesāts un kopš 1906.gada atradās katorgā, bet diviem vecākajiem
dēliem izdevās laikus emigrēt un tie dzīvoja Berlīnē. Viena meita

- mana māte, otra precējusies ar kādu zobārstu, dzīvoja Valkā.
1916.gada decembrī mana vecmāmiņa nomira, viņas pēdējās domas
un pēdējie vārdi bija veltīti dēlam Luī. Viņas bēres bija pirmās
manā mūžā, man tās bija milzīgs pārdzīvojums.

Nepilnus trīs mēnešus pēc viņas nāves onkuls Luī, februāra
revolūcijas atbrīvots, ieradās Valmierā un viņa pirmie vārdi bija:

kur māte?
Mana tante Rozi, kurai bija četras meitas, mums līdzīgas ve
cuma ziņā, laiku pa laikam atbrauca no Valkas mūs apciemot. Tad
māja bija pilna un ļoti trokšņaina. Jaunākajai meitai līdzi bija
skaisti iesaiņots naktspodiņš, kuru viņa neizlaida no rokām.

Tēva brālis Leopolds, arī zobārsts, dzīvoja Smiltenē. Bērnu
viņam nebija, tikai taksītis Vipī. Kad onkuli 1916.gadā kā zobārstu
iesauca armijā, viņš aizbrauca uz Krieviju kopā ar sievu. Vipī pa

lika pie mums. Trīs dienas viņš gaudoja, neko neēda, bet tad naktī
pazuda. Viņš esot redzēts trīs kilometru attālajā stacijā, bet tad
vairs ne.

Smilteni ar Valmieru savienoja šaursliežu dzelzceļš un ar šo
mazo bānīti mēs braucām onkuli apciemot. Šie braucieni mazajos vagoniņos bija ļoti interesanti. Tālāk šī dzelzceļa līnija veda līdz
Ainažiem. 191?.gadā es pirmo reizi braucu ekskursijā uz Ainažiem,

pirmo reizi redzēju jūru un tālumā no vagona loga teiksmainos Zilos

kalnus. Sī ekskursija ilgi palika atmiņā. Jūras plašuma un lielie
akmeņi seklajā ūdenī atgādināja Dr. Apiņa mājā redzēto gleznu.

Man sevišķi interesanti bija manu vienaudžu - cēsinieka Otto
Nriša un rīdzinieka Azura Baga apciemojumi. Pēdējais prata aizrau
tīgi stāstīt par daudzāra Murzilkas (toreizējā bērnu žurnāla galvenā
personāža) dēkām un mēs bērnu istabā pavadījām kopā interesantas

dienas un vakarus.

Viens no tālaika interesantākajiem notikumiem manā dzīvē bija
brauciens uz Rīgu līdz ar tēvu 1919.gadā Padomju Latvijas laikā.
Tēvs jau toreiz bija sācis pārkārtot zobārstu darbu Valmierā padomju
medicīnas uzdevumu garā. Kā liecina Valsts Arhīvā atrastie dokumenti,

kas atrodas Medicīnas vēstures muzejā, tēvs Valmierā bija organizējis
skolnieku bezmaksas ārstēšanu visos privātos zobārstu kabinetos. Tie
bija sociālās zobārstniecības pirmsākumi Padomju Latvijā, un sakarā

ai’ to, tēvam bija piešķirts komandējums uz Rīgu. Tas bija ap Maija

svētkiem, Rīga bija skaisti greznota, visur karogi. Esplanādes

- 0 laukumā par Rīgas atbrīvošanu kritušo sarkanarmiešu kapi ar puķu

kalnienio
Toreiz es pirmo reizi skatījos operu - Latviešu biedrības
telpās rādīja "Dēmonu". Tā bija viena ļoti spraiga, dramatiska

izrāde, skaista māzika, neiedomājami iespaidīgs Dēmons, daudz
šaušanas - viss atstāja milzīgu iespaidu uz mazpilsētas zēnu,

kas pirmo reizi ieradies lielā pilsētā.
Toreiz Padomju Latvijai nebija ilgs mūžs. Ho Liepājas puses
sācies angļu un francu morāli, materiāli un militāri atbalstīts

karagājiens pret Padomju republiku. Antantes valstis centās iz
veidot neatkarīgas Baltijas valstis kā "sanitāru kordonu" starp

Padomju Krieviju un Eiropu. Un vācu ģenerāļa fon der Golca vadī
tais "Brīvkorpuss" (t.s. dzelzs divīzija) piedalījās cīņā pret

boļševikiem, cerībā iegūt Kurzemi Vācijai.
1919«gada vasaras sākumā atceros dienu, kad padomju kara

spēks atkāpās no Valmieras, uzspridzinot aiz sevis Gaujas tiltu.
Kādu īsu k laiku pilsēta bija bez karaspēka. Redzēju, ka pilsētas

iedzīvotāji sākuši izlaupīt bez saimnieka atstāto kooperācijas
veikalu, kas atradās iepretim mūsu mājai. To redzot, tēvs mums
kategoriski aizliedza iziet no mājas.

Tad ieradās latviešu (ulmaniešu) karaspēks kopā ar igauņiem,
kuru cīņas mērķis bija no Krievijas neatkarīgas Latvijas un Igau
nijas republikas.
Ko es toreiz, būdams 10 gadus vecs zēns, zināju par lielo po
litiku, par kapitālistiskās pasaules intrigām un darbību, lai no
žņaugtu sociālisma valsti. Es tikai zināju, ka aizgājis nogurušais,
bārdainais sarkanarmietis, kas man stāstīja par jaunu, taisnīgu

pasauli, aizgāja uz turieni, kur atradās mans varonis, revoluci
onārs onkuls Luī.
Zināju arī, ka mūsu mazajā pilsētā tikai divu - trīs gadu

laikā bija bijuši seši dažādi karaspēki: cara armija, Kerenska
karaspēks, vācieši, Sarkanās armijas karavīri un beidzot latviešu-ulmaniešu un igauņu karaspēks. īsta karalaika hronika’.
Vēl kādu laiku turpinājās apšaudīšanās, jo Gaujas pretējā

krastā vēl turējās sarkanarmieši. Gar mūsu māju tik spindzēja
lodes, tā ka nevarēja pieiet klāt logiem. Tad pie mums uz kādu
laiku iestājās miers, kaut gan miera vēl nebija.
Mūsu mājas augšstāvā no Valkas pārnāca dzīvot Dr. Lībietis

ar sievu un meitu. Kādu laiku mūsu māja bija pārvērtusies tā kā
par štābu, jo pie Lībieša nepārtraukti nāca un brauca virsnieki
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un civilisti, latvieši un igauņi, lai nospraustu robežu, starp
Latviju un Igauniju. Par palīdzību Ziemeļlatvijas atbrīvošanā
no boļševikiem, igauņi pieprasīja Valku. Sarrunao ieilga, bet
beigās vienojās sadalīt Valku uz pusēm. Tātad robeža starp Lat

viju un Igauniju nosprausta tieši Valkas pilsētas vidū. Tas no
tika mūsu mājā un es piedzīvoju šo vēsturisko faktu.
Tanī pašā 1919.gada vasarā atkal bija dzirdama

tāla liel

gabalu šāvienu dunoņa. Pie Cēsīm apvienotais latviešu-igauņu

karaspēks sasita Baltijas vāciešu (landesvēra) karaspēku, kas arī
tīkoja pēc Latvijas teritorijas, kā jau ordeņa bruņinieku pēc
teči. Viņu sapņi tomēr izgaisa. Šo Cēsu kauju mēs Valmierā skaidri
sadzirdējām.

Tas nu bija pēdējais, ko es piedzīvoju Valmierā, manā skaistajā
bērnības pilsētā.
Mazajā Valmierā piedzīvots arī šī gadsimta sākuma tehnikas
progress. Mūsu mājā bija zviedru '’Eriksona'* telefons, redzēta
pirmā lidmašīna, pirmais automobilis, vaļējs ar skaistu tauri un
rokas bremzi ārpusē. Šoferis bija iespaidīgs, ādas jakā, ādas
cepurē, ar lielām brillēm.

Un bija karš un daudzie karaspēki un mums puikām nez no ku

rienes patronas, japāņu roku sildāmie ar bateriju, ar spilgtu
gaismu degošās dzeltenās plāksnītes. Ar tuviem šauteņu, ložmetēju
un lielgabalu šāvieniem.

Tā nu pagāja manas dzīves pirmie desmit gadi, gadsimta pirmie
divdesmit gadi. Redzēts un piedzīvots daudz, redzētas vairākas

pilsētas, iepazīti daudzi un dažādi cilvēki ar dažādiem likteņiem,

piedzīvota vēsture, vēsturiski notikumi, kuru nozīme man kļuva
skaidra un saprotama tikai pēc daudziem gadiem.
1919.gada rudenī mēs pārcēlāmies uz dzīvi Rīgā, bet mans tēvs
vēl vienu gadu palika strādāt Valmierā. Ir beidzies viens manas
dzīves posms.

Ardievu Valmiera*.
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Rīgā 1919. gadā dzīvojām Alberta ielā un tieši iepretim mūsu

mājai, bija mana skola, privāta krievu skola, jau kura pēc hkaita,
bet biju toreiz tikai otrajā, tagadējā ceturtajā klasē. Sakarā ar

kara notikumiem, rausu klasē bija daudz parandžu, ļoti zema discip
līna, bieži kautiņi ar citām klasēm. Nebija grāmatu, bieži trūka
burtnīcas, zīmuļi un spalvas bija retums.
Klasē sadraudzējos ar savu klases biedru Juzju Pesisu, kas
dzīvoja tanī pašā mājā kur es» Sī draudzība ilga visu mūžu, līdz
Juzjas nāvei 1978.gadā. Tātad beidzot man bija viens īsts draugs
un mēs desmitgadīgie pavadījām kopā visu brīvo laiku.

Mācībām drīz radās pārtraukums-1919»gada oktobrī Rīgai uz
bruka Berraonta karaspēks, kas nonāca līdz Daugavai un no Torņa

kalna apšaudīja Rīgu ar lielgabaliem un ložmetējiem. Bija viena
diena, kad es kā vienīgais skolnieks ierados skolā, tad skolu uz

laiku slēdza.
Bī apšaude lielajā pilsētā nebija tik jaušama kā savā laikā
mazajā Valmierā. Tomēr bija baigi, bet interesanti, atkal bija
kara atmosfēra, bija karaspēka ielās, dažādi aizliegumi, daudz

postījumu - trāpījumi bija skāruši operu, teātri, pili un daudz

ēku. izmisīga cīņa bija ap Daugavas tiltiem, bet Bermonts netika
tiem pāri. Cīņas turpinājās veselu mēnesi, novembrī Bermontu no

Rīgas padzina, ko palīdzēja izdarīt arī angļu karakuģu artilērija.
Mēs bērni galvu par to nelauzījām, kas tad īsti notika. Bet
tomēr likās dīvaini - karš taču bija beidzies un pēkšņi atkal

kaut kāds karš. Kas tas Bermonts īsti bija? Mēs sapratām, ka bija
karš starp Krieviju un Vāciju, karoja Anglija, Francija. Karoja
valstis. Bet te pēkšņi viena cilvēka - Bermonta uzbrukums.
Nesaprotami.

Skaidrības labad nepieciešama neliela vēsturiska atkāpe par
Bermonta avantūru. Bermonts bija Krievijas armijas virsnieks, pēc

Oktobra revolūcijas no Petrogradas viņš nokļuva Kijevā, cīnījās
pret padomju varu Ukrainā. Vācu okupācijas laikā Ukrainā viņš

nodibināja tuvas attiecības ar vācu armijas virsniekiem. Tad viņš

devās uz Vāciju, ar Vācijas valdības atļauju 1919.gadā kara gūstekņu

nometnēs sācis formēt baltgvardu nodaļu bruņotai cīņai pret Pa
domju valsti. Ar šo nodaļu ieradi
biepājā» bet jūnijā Jelgavā

- 11 un tur ar vācu (ģenerāli Pon der Golcu, kuram pēc līguma bija jā
atstāj Latvijas teritorija, vienojās par to, ka Pon der Golca ka
raspēka (t.s. dzelzs divīzija) pāriet "krievu armijas" dienestā.
Bermonts izsludināts pa© Krievijas armijas virspavēlnieku un tuppmāk saucās par kņazu Avalovu. Viņa karaspēkā bija 50.000 vīru, no

tiem 40.000 bija vācu kareivji ar krievu kokardēm pie cepurēm.
šis karaspēks iekļāvās Judeniča Ziemeļrietumu baltgvardu ar

mijā, kas toreiz devās uzbx*ukumā pret Petrogradu. Bermontam ar
Judeniou un Deņikinu bija kopīgs mērķis - gāzt padomju varu Krie
vijā. Taču pretstatā Deņikinam un Judeņičam, kas orientējās tikai

uz Antanti (Anglijas un Francijas Savienība), Bermonts Vācijas

aizbildniecībā Baltijā pildīja vēl īpašus uzdevumus. Tāpēc vēlāk

ari radās konflikts starp Bermontu un Antantes valstīm.

Pretēji Judeniča prasībai nosūtīt savu karaspēku uz Karvu,
lai piedalītos uzbrukumam Petrogradai, Bermonts ar savu armiju

devās uz Rīgu, lai pēc Latvijas buržuāziskās valdības gāšanas
nodrošinātu šeit Vācijas ietekmi, bet pašam turpināt uzbrukumu
uz Daugavpili, Veļikijiem Lūkiem un savienoties ar citām baltgvardu
armi j ām.
Bermonts pāri Daugavas tiltiem netika, bija jāatkāpjas no

Latvijas. Atkāpjoties bermontieši laupīja un dedzināja, nodedzi
nāja arī Raatrellī celto Jelgavas pili.

Tā beidzās Bermonta avantūra, kurā skaidri izpaudās Anglijas,
Francijas un Vācijas interešu sadursme Baltijā, kas beidzās ar
angļu un franču uzvaru.
Zīmīgi, ka Bermonta armijas bijušo vācu brīvprātīgo korpusu

karavīri pēckara Vācijā kļuva par visreakcionārāko spēku atbalstu,

bija monarhistiskā Kapa puča dalībnieki un vēlāk pieslējās hitle
riešiem. Tā hitleriešu armijas ģenerāļi Ouderians, Kleists, Friče
un citi savā laikā bija Fon der Golca un Bermonta virsnieki.

Pēc Bermonta padzīšanas atkal bija miers, varējām turpināt

mācības skolā» Drīz mums skolā pienāca "amerikāņu" palīdzība:
skolniekiem dalīja neredzētos dārgumnis - kakao un baltmaizi. Kur

tie gadi, kad mēs, karalaika bērni, bijām baudījuši tādus dārgumus.
Jāsaka, ka mēs Valmierāsžt badu neesam cietuši, gan ilgi ne
bija baltmaizes, cukura, droši arī vēl kā cita» Bet iztikt varējām.
Bet tad pēkšņi baltmaizei Kakaol Vai tad mēs bērni sapratām, ka

"labais amerikāņu onkuls',’ krietni nopelnījis kara laikā uz visu
Eiropas tautu posta rēķina, atmet pa kapeiciņai trūkumcietējiem
Eiropā un dižojas ar to.

- 12 1920.gadā tēvs pilnīgi pārnāca uz Rīgu un mēs pārvācāmies

uz dzīvokli Brīvības bulvārī, no kura lāgiem varēja redzēt Espla

nādes laukumu (tagad Kommunāru laukums). Varēja redzēt parādes
gājienus, arī manifestācijas 1.maijā, ko policija izklīdināja,
pat lietojot ieročus. Valdīja buržuāziskās valdības terors,
vajāja komunistus, komjauniešus. Bar atrastām skrejlapām, sarkano
karogu piesprieda pat 8 gadus spaidu darbos.
Ar Bermonta dēku beidzās kara laiki un beidzot iestājās miers.
Dzīve ^ēc Pirmā pasaules kara un pēc maziem vietējiem kariem,

lēnām iegāja normālās sliedēs. Beidzās notikumiem tik bagāti mana
gadsimta pirmie divdesmit gadi. Sācies pēckara atjaunošanās laiks.
Manā dzīvē svarīgs notikums bija pāreja uz citu skolu. Mana
māte negribēja mani atstāt privātā skolā, jo pa dzīvokļa logu
varēja novērot kautiņus un zemo disciplīnu skolā. Izņēma manus
dokumentus un iesniedza tos 1920.gada pavasarī Rīgas pilsētas

krievu (Lomonosova) skolā. Bet pirms skolas gada sākuma mums lika
izņemt dokumentus, jo skolā neesot vietas. Teica arī, ka vietas jātur
"mūsējiem”, tas ir tiem, kas emigrē no Padomju Krievijas. Tas manu

māti ļoti sakaitināja un pamatojoties uz pusgada liecību vācu
skolā Valmierā, mani uzņēma pilsētas vācu pamatskolā, gan zemākā

klasē.
Man viss tas bija grūti, tomēr tiku mācībām līdzi. Liels

pluss man bija krievu, latviešu un franču valodu zināšanas,
īstie draugu, man palika tie paši, kas bija krievu skolā, arī
krievu skolu apmeklējušo m.āsu draudzenes. Mūsu mājā vienādas

tiesības bija visām trim valodām - latviešu, krievu un vācu.

Manas intereses tai laikā bija daudzpusīgas. Grāmatas. Lasīju

galvenokārt krievu literatūru, laikam tas bija iekšķīgs protests
pret pāriešanu vācu skolā. Lasīju krievu klasiķu.s, arī kriew
tulkojumus no svešvalodām. Ar aizrautību lasīju avīzes, jo no
tikumiem pārbagātie bērnības gadi izsauca manu ziņkāri un lielā

interesi par politisko dzīvi, gan ļoti vienpusīgi apgaismotu
buržuāziskās Latvijas presē.

Arī pastmarku krāšana modināja manu interesi. Vēl tagad
man glabājas daudzie vēsturiskie retumi. Starp tiem jau pieminātā

pastkarte, kas no Parīzes līdz Valmierai ceļoja veselus sešus
gadus (1914.*-192O.). Tad Latvijas markas, kas papīra trūkuma dēļ
drukātas uz vācu ģenerālštāba kartēm, uz Padomju Latvijas vien

pusīgi apdrukātām 5 un 10 rubļu naudaszīmēm, uz vienpusīgi apdru
kātam Bermonta(Brīvprātīgās rietumu armijas") 10 mārku naudaszīmēm,
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izdotām 191S.gadā Jelgavā, Ir manā albumā arī Valmierā izdotās

Kiarkas. Visas šīs raarkas liecina ne tikai par kara darbībām un
valdību maiņājn, bet arī par pēckara laikmeta lielajām grūtībām
un papīra trūkumu ne tikai mums skolniekiem.
Vēlāk mans krājums papildināts ar daudzām interesantām niar
kām, kuras atspoguļo gadsimta ievērojamos notikumus. Tā pastmar

kas uz aploksnes, kas ceļoja ar pirmo cepelīna lidojumu pāri At
lantijas okeānam, raarkaa ar ievērojamo valstsvīru un zinātnieku
gimetnēm, markas veltītas Ievērojamiem tehnikas, satiksmes, sporta
sasniegumiem. Markas, kas liecina par pasaules kartes pārkārto
šanu sakarā ar daudzu jaunu, agrāk koloniālu, valstu dibināšanu.

Pirmās sociālistiskā» valsta markas.

rfebūdams īsts kolekcionārs, es šodien tomēr ar labpatiku

skatos mazās glezniņas, kas atgādina mana gadsimta notikumus.
interesantas ir arī dažādas naudaszīmes, kas atspoguļo vēs
turiskās pārmaiņas. Tur ir cara nauda, Kerenoka, Padomju Latvijas,

Padomju Krievijas, Bermonta, Deņikina, Judeniča (pretpadomju balto
ģenerāļu) nauda, vācu okupācijas markas, Vācijas pēckara atsevišķu

pilsētu izdotās naudaszīmes (Kotgeld) un beidzot 1922.-1924.gados
Vācijā inflācijas laikā drukātās naudaszīmes miljardu mārku vēr
tībā. Sīs pēdējās bija tik bezvērtīgas, ka par miljardu mai’ku ne

atmaksājās apdrukāt abas naudaszīmes puses. Visas šīs kara laikā

un pēckara laikā izdotās naudaszīmes liecina par tautu lielo postu,
par pasaules pārkārtojumiem.
Klāt nāca arī jauno Baltijas republiku naudaszīmes un past
markas .
Interesanti ir pāršķirstīt Padomju mārku albumu, kas rāda
Padomju Savienības vēsturiskos notikumus. 1921.gada pastmarkas 100

līdz 1000 rubļu vērtībā, bet jau 1922.gadā līdz 100.000 rubļiem;
1923. gadā 1 līdz 20 rubļu vērtībā un beidzoties inflācijai 1924.
gadā atkal kapeiku vērtības markas. 1922.gadā markas par labu Pievolgas bada cietējiem. 1924.g. Ļeņina piemiņas sēru markas. 1931.

g. gaisakuģu būves raarkaa; piemiņas markas izciliem revolūcijas

darbiniekiem. 1930.gadā gaisa ekspedīcija uz ziemeļpolu, Ckalova,
Baidukova un Beļakova pirmais lidoj'ums no Maskavas uz ASV pāri
Ziemeļpolam bez nolaišanās un 1939.gadā otrais tāds pats lidojums,
ko izpildīja Gromovs, Daņiļins un Jumaševs. Visas šīs markas at

spoguļoja notikumus, kas saviļņoja visu pasauli. Tad vēl bija
Maskavas metro būvei un Maskavas rekonstrukcijai veltītās markas

1938. un 1939.gados.
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Skatoties šajās daudzajās pastmarkās, nāk atmiņā paša
pārdzīvotais un arī manas dzīves laikā aizritējušie vēsturiskie
notikumi.
Atgriežos pie dzīves Rīgā. Divdesmito ^adu sākumā atvēra

dažas fabrikas (lielās rūpnīcas Pasaules kara sākumā bija eva
kuētas uz Krieviju), atvēra veikalus. Uz laukiem sadalīja baronu

un lielgruntnieku zemi jaunsaimniekiem, tiem, kas karoja par Lat
vijas atbrīvošanu. Lauku ļaudis ražoja vairāk produktus, dzīve

lēnām gāja augšup. Ļoti lēnām, jo augšupeju kavēja lielais pa
rāds Amerikai, Anglijai un Francijai par kara laikā sniegto pa
līdzību (kara materiāli, pārtika), pavisam 855 milj. latu. Bet

■’latu’' vēl nebija, bija Latvijas rublis, ko parāddevēji neatzina.

Tātad vajadzēja nodibināt pašu valūtu. Ar tādu uzdevumu uz Lon
donu aizbrauca Rīgas baņķieris Prīdmans. Viņam izdevās pēc saru

nām ar Anglijas bankām un apņemšanos maksāt cara laika Rīgas
pilsētas parādus, nodibināt atzītu Latvijas naudas vienību "latu”,
kas līdzinājās līdzšinējiem 50 rubļiem un bija līdzvērtīgs vie
nam Šveices frankam.

Tikai pēc tam, kad bija nokārtotas finansiālais jautājums
un garantēta apņemšanās nomaksāt parādus, kad bija saņemti aiz
devumi ekonomikas stabilizācijai, varēja stāties pie sarunām
par Latvijas republikas atzīšanu dc jure. Bo jautājumu nokārtoja
ārlietu ministra Meierovics, kas drīz pēc tam nositās autoka
tastrofā - 1925‘gsdā 30 gadu vecumā.

1924.gadā es uzbūvēju pirmo detektora radio aparātu. Kad

pirmo reizi pārraidīja izrādi no Rīgas operas, mūsu dzīvoklī
saskrēja kaimiņi - vai tiešām var mājās dzirdēt to, ko dzied
operā? Pagāja nedaudz gadu un jau varēja dzirdēt visu, ko rai
dīja Eiropā.
Divdesmito gadu sākumā mēs saņēmām telegrammu no Maskavas

no onkuļa Luī - viņš būšot, caurbraucot uz .Berlīni, vienu dienu

Rīgā. Man bija liels prieks viņu sagaidīt, vicu dienu viņš pava
dīja mūsu mājā. Mākot no stacijas, viņš.apstājās pie puķu vei
kala vitrīnas, jūsmoja par skaistajām puķēm un klusi lika man
ievērot divus vīriešus - spiegus katrā pusē, kas viņam sekoja
no pašas stacijas. Tādas nu bija attiecības starp mūsu abām

valstīm. Pats viņš tagad esot diplomāts, sūtīta strādāt tirdz
niecības pārstāvniecībā Berlīnē, bet Rīgā viņam atļauts uzturē
ties tikai vienu dienu, no vilciena līdz vilcienam. Tanīs gados

- 15 arī. Majakovakim liedza uzturēties Rīgā, par ko liecina viņa dsej olis.
Kan ļoti interesēja onkuļa atāstījuiaa par Krieviju, par viņa

piedalīšanos pilsoņu karā, par lielajān; dzīves grātībāra, par maizes
trūkumu sakarā ar Rietumvalstu blokādi pret Krievijas republiku

pēc neizdevušās intervences, par badu Pievolgā. Vēlāk uzzināju, ka
viņara toreiz pirmajā braucienā izdevās nosūtīt no Hamburgas uz

Petrogradu kuģi ar labību.
Tā bija mana pirmā tikšanās ar viņu pēc 1917. gada, bet turp
māk tas tika atkārtots vieniaēr, kad viņš caurbraucot bija Rīgā.

Man šīs tikšanās bija labas skola, Jo dabūju dzirdēt daudz ko par
sociālisma valsti, kas mūsu presē parasti tika noklusēts vai iz

kropļots. Ks allaž apbrīnoju viņa lielo optimismu un dzīvesprieku,
ko nevarēja salauzt cariskā katorga, No viņa varēja mācīties īsto

internacionālismu un absolūtu nelokāmību politiskos jautājumos.
Viņu raksturo man vēlāk stāstīts anekdotisks gadījums; pirmo
reizi braucot kā diplomāts uz ārzemēm., viņš esot iekāpis starp
tautiskā vagonā tāds, kāds nācis no pilsoņu kara, šinelī. Tikai ar

grūtībām viņu varēja pārliecināt, ka diplomātam neklājoties braukt
šinelī un uzspieduši viņam kažoku, ko viņš ļoti negribējis ņemt,

Jo neesot taču nekāds buržuja»
1926. gadā 16 gadu vecumā nomira mana, vienu gadu Jaunāka,
masa Marija, kas vairākus gadus slimoja ar smagu endokardītu. To

reizējā madicīna bija bezspēcīga šīs smagās slimības priekšā. Tas
man bija ļoti smags pārdzīvojums un atstāja dziļu iespaidu. Jo
pēdējos viņas dzīves gados es viņu sirsnīgi aprūpēju»
1927. gadā beidzu vācu vidusskolas latiņu nodaļu. Par skolu

visumā varētu teikt, ka tā bija kārtības un disciplīnas skola manā

dzīvē, gan bez sirsnības un tuvības. Mums klasē bija mazs pulciņš

ebreju zēnu, kas vienmēr kā vienots bloks, turējās kopā. starp
viņiem iegUA/U vairākus labus draugus turpmākai dzīvei,
Noteikti, pārspīlētajai latiņu valodas programmai, bija tomēr
savs labums, Jo deva labu ieskatu Romas vēsturē un literatūrā un

antīkajā pasaulē. Apgūtā latiņu gramatika, skaidra un loģiska, deva

iespēju viegli apgūt arī citas valodas, pareizi veidot teikumus
runājot un rakstot. Tas man nāca par labu visā turpmākajā dzīvē.

Arī vēstures un ģeogrāfijas stundās apgūtais, palīdzēja viegli
orientēties pasaules politiskajos jautājumos. Vēstures skolotāju
Knmrz’u, kas bija arī klases audzinātājs un ģeogrāfijas skolotāju
Klumbergu, toreizējo Herdera institūta rektoru, es atceros ar lielu
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pateicību, jo viij.i pratuši ieintereset mani un. vi7j.u pasniegtie
priekšmeti man kļuva tuvi un mīļi»
Kā trukums jāmin ļoti minimālais ekzakto zinātgu devums, se
višķi ļilmijas trūkums. Tas man apgrūtināja pirmo gadu studijas me

dicīnas fakultāte.
Pēc vidusskolas beigšanas, sāku gatavoties iestājeksāmeniem

Universitātes medicīnas fakultātes zobārstniecības nodaļā, bet
netiku iekšā. Šeit es atkal sadūros ar to pašu, ar ko biju sastapies
1920.gadā, kad mani neuzņēma pilsētas krievu skolā, jo bija jāno

tur vieta "mūsējiem". Kārtojot konkursa eksāmenus Universitātē, es
atkal nebiju "mūsējais". Latvijas Republikā bija ap 100.000 ebreju,
gandrīz tikpat daudz vāciešu, mazāk krievu, poļu. Un kaut arī ofi
ciāli //;bija "demokrātiska" iekārta, mēs ebreji uz savas ādas iz
jutām ne mazums netaisnību.

Vēl pirms es pabeidzu vidusskolu bija daudz kas, ko būtu vērts
pieminēt.
Vispirms par mākslu. Rīgā Latvijas Racionālā opera un jo se-

višļfi Krievu drāma» bija tie teātri, kas manī audzināja mākslas
izpratni.
Operā skatījos daudzas klasiskās izrādes. Un izņemot vienīgi

Vāgnera ."Melotardziedoņus" , izrādi, kas ilga no pulksten septiņiem
līdz pusnaktij, man visas operas labi patika, kaut gan es visu mūžu

klausoties mūziku neprotu ieklausīties tekstā. Bet daudzo operu

dramatiskā mūzika un dziedoņu tēlojums atļāva saprast visu, nesekojot
tekstam. Dažas operas gan likās pliekanas un garlaicīgas.
Toties ar lielu baudu noskatījos gandrīz visas izrādes Krievu
drāmā. Krievu tautas kultūras un valodas izpratnē šim teātrim manā
dzīvē bija vislielākā nozīme. Kādas tik lugas es tur nenoskatījos,.’

Krievu klasiņus: Ostrovski, Dostojevski, Gogoli, Tolstoju, Turgeņevu,
Gorkiju. Izcilās izrādes, tādas kā "Brāļi Karamazovi" ar Kačalova
piedalīšanos, Turgeņeva "Muižnieku ligzda" ar Poleviekuju, lugas
ar Vedrinskajas, Žiharevas, Meļņikovas, Čebova, Jurovska piedalī

šanos - tās visas atstāja neizdzēšamu iespaidu. Teātris man kļuva
par mākslas un kultūras universitāti. 4- Mūsu laikmeta nule pārdzī
voto uz skatuves parādīja tādas lugas kā "Turbinu dienas".

Rīga bija slavena ar daudzajiem koncertiem... Te viesojās
mākslinieki no Rietumiem un no Austrumiem, no daudzām pasaules
malām. Ss noklausījos gandrīz visus pasaulslavenos vijolniekus, pi
anistus, čellistus. Mazāku interesi izraisīja dziedātāji. Ir dzir

- 17 dēti mans iemīļotais Ilubermans, Heifecs, Elmans, Vasa Prihoda,
Cecīlija Eaiizeaa, Oistrahs, Tibo, arī trio Tibo-Eorto-Kazals.
Pianisti - slavenais Bēthovena interprets Arturs Šnābelo, Orlovs,

kas skaisti spēlēja Šopēnu, uz klavierēm degot lampai, jaunie
Ui^inskis un Irnre Ungarsj oellisti Pjatigorskis, Daniils Safrāns.
U H—n 0 gi »mi r 01 aaoi un—jau piominē^ais Job,ud4-iacnubi-s 2 Tic bija

divdesmito, daļēji trīsdesmito gadu pasaules zvaigznes.
Interesi tanī laikā modināja straujā radio attīstība, bija
jau lampiņu aparāti ar skaļruņiem un plašu uztveršanas diapazonu.

Uz ielām toreiz parādījās arvien jaunākas un jaudīgākas automašī
nas, bija pirmie taksīši, kas piederēja privātiem šoferiem, pirkti

uz nomaksu. Bija pirmie Rīgā angļu zilie "Vulkan" autobusi, kas

konkurēja ar veco tramvaju. Parādījās slaveno mārku motocikli Kāriej-Davidson, Indian, Rorton un citi.
Ko mašīnāti sākumā visvairāk pie mums iecienīti bija Plati,

arī Rēno un Citroen!. Divdesmito gadu sākumā pirmoreiz tika rīkotas
ātruma sacensības uz Jelgavas šosejas, kur viens kilometrs (i-) bija
asfaltēts. Toreiz uzvarēja Piat mašīna. Bija sensācijas un visu

pasauli satraucoši notikumi, 1927«gadā amerikāņu lidotājs 25 gadus
veca Charles Lindberga kā pirmais pasaulē vienā vienvietīgā lid
mašīnā 33“jā3 stundās šķērsoja Atlantijas okeānu no Ņujorkas līdz

Parīzei (6.000 km).

Kāda sajūsma toreiz valdīja pasaulē par šo lielo, gaišo, smai
dīgo cilvēkuJ- Avīzes par to vien rakstīja. Bet cik dārgi šī slava

viņam maksāja: pēc kāda laika viņam nolaupīja 3 gadus veco meitu,
prasot vienu miljonu dolāru izpirkšanas maksu. Bet savu meitu viņš

tā arī nedabūja atpakaļ. Cik rūgta bija viņa slava.’ Te jāpiemin arī
grāfs Cepelins, kas jau 1900.gadā uzbūvēja savu pirmo cepelinu -

motorizētu gaisakuģi, kas turpmākajos gados attīstījās par ievēro
jamu kara ieroci. Tā viens vācu armijas cepelins 1915.gadā nometa
bumbu uz Rīgu, viņa angārs bija uzbūvēts Auces tuvumā. Pēc kara šo
200 metru garo angāru sadalīja vairākās daļās, pārveda uz Rīgu un
uz šo metāla karkasu pamata uzcēla Rīgas Centrālā tirgus halles.

Gandrīz pēc bībeles teiciena: pārkait ieročus par arkliem.
Jau 1919«gadā anglis Bkots ar gaisa kuģi šķērsoja Atlantijas

okeānu abos virzienos. Bet par 1928.gada gaisa kuģa "Grāf Ceppelin"

reisu pāri Atlantijas okeānam un atpakaļ liecina manā kolekcijā
esošā aploksne ar attiecīgiem zīmogiem - arī filatēlijas retums.

Lielu interesi divdesmitos gados izraisīja Ziemeļpola pētījumi.
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Par okGpedIcijāDi ziņoja avīzes» Ar lielu satraukumu tika saņemt
ziņa par ^:enerāļa Nobile gaisa kuģa "Italia" bojāeju, nesasniedzot
Ziemeļpolu. Sākumā tikai pats Kobile ar lidmašīnu tika izglābta.

Pasaulē valdīja liels sašutuma par to, ka kapteinis kā pirmais
atstājis kuģi, jo pārējo glābšanu padarīja neiespējamu sliktie
laika apstākļi. Ļoti smagos ledus apstākļos tikai Padomju led

lauzim ''Kraainam" izdevās aizkļūt līdz avārijas vietai un iz
glābt 7 cilvēkus, bet viai pārējie aizgāja bojā, to starpā arī

zviedru polārpētnieko Līalragrenco Arī slavenais norvēģu polārpētnieks Amundsens, kas bija izlidojis lai meklētu un glābtu Uobile,
ir aizgājis bojā.
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Divdesmitie gadi, mani skolas gadi, pagāja kā jau skolniekam
ar maziem priekiem un bēdām, ar pirmo jOsmošanu par meitenēm. La
sot avīzes interesējos, bet gan pavirši, par visādām konferencēm
un noslēgtiem paktiem, par ievērojamiem lielvalstu politiskiem

darbiniekiem. Bija satraucošas ziņas par notikumiem Vācijā, par
monarhistisko Kapa puču un par Hitlera puču 1923.gadā; par Muso-

linl fašistisko apvērsumu Itālijā. Bija toreiz ļoti nepilnīgas
ziņas par lielām pārvērtībām Krievijā pēc Padomju karaspēka grū
tajām uzvarām pret ārvalstu intervenci un pilsoņu kara frontēs.
Bet viss tas tika uztverts kā jau pusaudžu gados, bez kaislībām,

bez īstas saprašanas.
1922 - 1923 gados pasauli satrauca drausmīgais Pievolgas
bads, kad no visas pasaules nāca palīdzība. Toreiz arī Rūras apga
balā izcēlās bads pēc franču okupācijas un tur izsludinātās pasī

vās pretestības. Rīgā iebrauca vilciens ar Rāras apgabala bērniem
un ari mūsu mājā kādu mēnesi dzīvoja viens ļoti novārdzis puišelis.

Tā kā netiku Latvijas Universitātē, tad es 1927.gadā ar tēva
lielo un mīļo gādību un materiālo atbalstu, aizbraucu studēt uz
Bāzeli, Šveicē, šeit anatomiju pasniedza pasaulslavenais profesors

Kornings. Bāzelē studēja vairāki pazīstami rīdzenieki, kuri bija
sajūsmā par Bāzeles Universitātes augsto līmeni un aicināja mani
uz turieni.
Brauciens uz Bāzeli man bija interesants un pamācošs. Nakti

braucu caur Lietuvu, agri no rīta caur toreizējo Polijas koridoru,
kas sašķēla Austmimprūsiju divās daļās. Saskagjā ar Versaļas miera

līgumu ar šo koridoru Polijai bija piešļirta izeja uz Baltijas
jūru ar ostām Gdiņā un Dancigā. Kad divas reizes pārbraucu Vācijas

- Polijas un atkal Polijas - Vācijas robežas, kad mainījās vilciena
apkalpes un bija aizliegts vilcienā atvērt logu visā brauciena
laikā pa “koridoru", kad redzēju naidīgās vāciešu apkalpes un robež

sargu sejas, tad sapratu vienu no Versaļas līguma kļūdām, atstājot

tik eksplozīvu situāciju starp divām valstīm.
Tad iebraucu Berlīnē un paliku kādu nedēļu pie mātes brāļa
Bernharda. Viņš 1905ogadā bija emigrējis uz Vāciju un Berlīnē

kļuvis par Ladižņikova krievu izdevniecības līdzstrādnieku un vēlāk
par tās īpašnieku. Bijis bagāts, bet inflācijas laikā savu bagātību

zaudējis. Tomēr turpināja izdot krievu klasiķus un bija arī teātra
izdevniecības vadītājs.
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Viņš bija ļoti interesants cilvēks, ari ārēji iespaidīgs, ar
lielu piekrišanu cilvēkos. Dzīvojot kādu laiku viņa mājā, man at
klājās jauna pasaule, kas stipri atšļ^īrās no manu vecāku pieticī

gās, varbūt pat mazpilsētnieciskās dzīves. Viņa mājā un izdevnie
cībā es iepazinos ar interesantiem cilvēkiem - rakstniekiem, aktie
riem, režisoriem. Onkulis apgādāja mani ar teātra biļetēm. Es cau

rām dienām klaiņoju pa milzīgo pilsētu, guvu daudz iespaidu. Otrs
mātes brālis Aleksandrs, redaktors, kas arī 1905.gadā emigrējis
uz Vāciju, toreiz nebija Berlīnē, ar to es iepazinos vēlāk.
Jau pirmajā iepazīšanās stundā, onkulis Bernhards man lika
atmest mazpilsētniecisko uzrunu "onkuļa” un turpmāk viņš bija tikai

Bernhards. Ar to viņš kļuva draudzīgi tuvs. Jau toreiz, mūsu pir
majā tikšanās reizē un vēlāk, kad es trīs gadus dzīvoju Berlīnē,

es no Bernharda daudz esmu ieguvis sadzīves kultūras jomā, mākslas
izpratnē. Bet es vēl nebūt nejutos pieaudzis, drīzāk kā mazs pui
šelis plašajā pasaulē.
No Berlīnes braucu tālāk uz Bāzeli un mani iepriecināja Dienvidvācijas dabas skaistums un priekšzīmīgā kārtība visur - tīri

un kārtīgi apstrādāti lauki, labi ceļi, glītas pilsētu mājas, tī

ras stacijas - to visu varēja vērot no vilciena loga.
Pēc skaistās Švarcvaldes beidzot iebraucu Bāzelē, robežpilaētā
ar dalītu staciju» vienā perona pusē bija Vācija, otrā Šveice. Otra
tāda pati stacija ir Šveices - Francijas robeža. Mani pārsteidza
miermīlīgās robežas, tādas es pēc visa dzimtenē pārdzīvotā nevarēju

pat iedomāties.
Tā nu es 1927»gada rudenī kļuvu students. Svinīgajā imatriku
lācijas aktā Universitātes rektors, ģērbies skaistā talārā, savā
runā nosauca mūs, jauniestājušos studentus, par "brīviem akadēmiskiem^ilsoņiem" ar zināmām brīvībām un privilēģijām, bet arī ar zi

nāmiem pienākumiem pret Universitāti, pilsētu, valsti. Tas pacēla
jauno studentu pašapziņu un lika mums attaisnot šo lielo uzticību.
Sāku iepazīties ar Bāzeli. Neliela pilsēta pie Reinas upes,
kas šeit ir stiplzi plata un ļoti strauja. Visas ielas asfaltētas,

tīras, ar dažādu augstumu līmeni, pa kuriem veikli brauc mašīnas

un daudz velosipēdistu. Mājas centrā iespaidīgas, bankas, veikali,

restorāni, kafejnīcas. Pašā centrā skaista veca pilsētas maģistrāta
celtne, tās priekšā tirgus laukums. Tālāk no centra šauras līku loču ie^as ar spilgti krāsotām mājām, visās iespējamās krāsās. Vēl
tālāk no centra lepnas savrupmājas lieltii parku dziļumā, pie kurām

piestāj visdārgāko mārku automobiļi.
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orientēties svešajā pilsētā, svešā valstī* Valstī, kas nepažina

karu, kurā dzīve rit vienmērīgi, nesteidzīgi, vienmuļi, bet ļoti
droši jau simtiem gadu* Ar iedzīvotājiem, kuru augstākais tikums»
es esmu brīvs šveicietis (ich bin''''^^ier SchweizerJ), kuri ciena

arī citas tautas, bet ar zināmiem ierobežojumiem* Valstī Eiropas
centrā, kas nepazina apkārtējo valstu postu, kas arī pēc kara pa

lika kā klints trakojošu vētru jūrā* Valsti, kurā vienādā cieņā
ir vācu, franču, itāļu valodas un bez tam arī sava valoda, drī
zāk dialekts - schw^izer ditsch* Bagāta valsts uz Eiropas valstu
nabadzības fona. Pēc tik raibās, pat pārāk raibās manas bērnības
dzīves es kā ļoti patīkamu izjutu šo mierīgo dzīvi*

Pēc mana drauga-rīdzenieka ieteikuma, gāju meklēt istabu tu
vāk medicīnas fakultātes ēkām. Aizeju pēc zināmās adreses, bet

netieku iekšā, jo durvis slēgtas. Piezvanu* Trešajā stāvā atveras
logs, man redzams nav neviens, bet dzirdu» wer Idtet do? (kas
zvana)* Paskatos uz augšu, tur caur slīpo spoguli tieku novērots.

Saucu, ka gribu īrēt istabu. Pēc brītiņa durvju atslēga noklakšķ,
un durvis atveras. Tādi brīnumi Rīgā nebija piedzīvoti. Arī Ber

līnē nē, jo tur katrā mājā labā rajonā blakus parādes durvīm ar
uzrakstu “Tikai kungiem” atrodas portjē istaba un viņš pēc attie
cīgiem jautājumiem un atbildēm atver durvis, nospiežot podziņu.
Noīrēju istabu. Strādnieks^ saimnieks, sieva - mājsaimniece,
Viens 14-gadīgs dēls. Visi laipni, dzīvoklis tīrs. Saimniece kaut

ko stāsta dialektā, bet es neko nesaprotu. Beidzot viņa apraujas
un sāk runāt “hochdeutsch”. Dēls-skolnieks, pēc pamatskolas beig
šanas taisās braukt uz Dienvidameriku, jo Šveicē nevarot dabāt
darbu*

Sākās mācības universitātē* Ejot uz lekcijām, novēroju,ka
studenti pie ieejas durvīm vienmēr gaida nākamo nākošo, lai tikai
neaizvērtu durvis deguna priekšā* J<oti pieklājīgi. Vispār visi

ir nepiespiesti pieklājīgi un laipni. Par to es atcerējos pēc ga
diem, kad viena Maskavas rakstnieka meita, atgriezusies pēckara
gados no ceļojuma apkārt Eiropai, uz manu jautājumu, kas uz viņu
Parīzē atstāja lielāko iespaidu, bez apdomāšanās teica» cilvēku
pieklājība.
Vēl mani Bāzelē pārsteidza tas, ka studenti savus mēteļus

kāra uz pakaramiem koridoros, jo nebija garderobes. Bet nekad ne
tiku dzirdējis, ka kāds mētelis būtu pazudis. Tas pats sakāms par
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velosipēdiem, kuri bez uzraudzības atstāti uz ielām īpašas sta
tiņos. Es tāpat kā visi cītīgi apmeklēju visas lekcijas, kaut gan
neviens to nekontrolēja un uz eksāmeniem bija jāmācās nevis pēc
lekciju pierakstiem, bet pēc daudzām grāmatāmo

Anatomiju lasīja profesors Kornings, cienīga izskata vīrietis

pusmūža gados, amerikānis pēc pavalstniecības, kas līdz mūža bei
gām neatstāja Bāzeli, jo šeit viņš bija nodibinājis Bāzeles anato
mijas skolu un izstrādājis Bāzeles anatomijas nomenklatūru. Viņa
lekcijas bija augstā līmenī, ar skaistām ilustrācijām, kuras pirms

lekcijas ar krāsainiem krītiem uz tāfeles zīmēja profesors Ludvigs.

Uz mums studentiem atstāja iespaidu iespēja noklausīties slavenā
anatoma lekcijas.
Anorganisko ķīmiju lasīja profesors Fihters - mazs, skaļš vī
riņš ar rūķīša bārdu. Ienākot laboratorijā, viņš daudzreiz nošķau

dījās tā, ka nošķindēja visas laboratorijas mēģenes,. Viņa asistents
bija slavenā ķīmiķa Erlmaiera dēls.

Ar ķīmiju man gāja grūti, jo skolā mums ķīmiju nepasniedza.
Pagāja ilgāks laiks, kamēr
šo to sapratu un apguvu. Bet līdz
tam profesors vienu dienu laboratorijā jautri smējās par manu ne
pareizo atbildi par gaisa sastāvu un solījās pat atbraukt uz Rīgu,

jo tur laikam esot tik vienreizējs gaiss. Cik jautri visi smējās
un kā nosarka nabaga rīdzenieks.

Par organiskās ķīmijas, fizikas, botānikas lekcijām nekādas
anekdotes nevaru atcerēties. Bet vienreizējs bija profesors čoke,
kas lasīja zooloģiju un salīdzinošo anatomiju. Gara auguma, kalsns

74 gadus vecs vīrs lasīja savas lekcijas dziedošā balsī un atkār
toja katru teikumu vairākas reizes. Lekcijā bija iestarpinātas

daudzas anekdotes un divdomības, kas lika meitenēm sarkt. Viņš
bija visiemīļotākais no visiem profesoriem un bija goda lieta

labi sagatavoties ekzāraeniem, un nekad arī neviens neesot izkri
tis. Uz lekciju šveicieši uzvilka kalnu zābakus, lai skaļi dauzot

grīdu un solus izteiktu profesoriem piekrišanu un cieņu. Bet tas
savukārt mūs studentus mīlēja kā savus dēlus un vasaras semestrī

uzaicināja visu kursu uz vakariņām ar vīnu kādā lauku restorānā
Bāzeles tuvumā, Vācijā vai Francijā, uz kurieni devāmies tramvajā.
Mēs cītīgi gatavojāmies šim izbraukumam. Arī es sacerēju
dzejoli profesora Čokes stilā par amfioksa un salamandras mīles

tību. Sajūsmināts par dzejoli, profesors lika man to atkārtot, pēc
tam parakstīties un paņēma to Bāzeles ^pētniecības muzejam. Tāda

draudzība mums izveidojās ar šo veco profesoru. Viņš arī palīdzē
ja studentiem uzvilkt mēteli, teikdams: pie mums tā ir pieņemts,
ka jaunie palīdz veciem, bet arī vecie palīdz jaunajiem.

- 23 Ātri pagāja pirmie studiju mēneši, ar lekcijām, laborato
rijas darbiem un darbiem anatomikumāo Pamīšus bija arī skaisti
izbraukumi tuvējos kalnos, uz Lucernu pie Pirvaldštetas ezera,
uz Švarcvaldi, uz Preiburgu. Ziemas mēnešos slēpotāju ekskursi

jas kalnos, kad varēja nomest drēbes un sauļoties. Svētdienās

jau četros no rīta vai visa pilsēta kustējās uz staciju, lai ar
speciāliem vilcieniem dotos kalnos.
Tuvojoties ziemassvētku divu nedēļu brīvdienām, es kopā ar
savu draugu Benno Landu un vēl vienu liepājnieku aizbraucām uz
Parīzi. Jau pēc astoņu stundu brauciena^ ieradāmies Parīzē, kur

mūs sagaidīja pazīstamie Sorbonas studenti - rīdzenieki un lie
pājnieki. Viņi palīdzēja mums iekārtoties viesnīcā Latīņu kvar

tālā Monparnasā, tuvu Universitātei. Un tad sākās divu nedēļu
ilgs sapnis skaistajā Parīzē. Bijām uz kājām no agra rīta līdz
vēlam vakaram. Lielie bulvāri un laukumi, Sēnas krastmala un
daudzie tilti. Zvaigžņu laukums ar Nezināmā kareivja kapu un
netālu no tā Bifeļa tornis, milzīgā Notre dame de Paris kated
rāle, krāšņa iekšpusē un ļoti savdabīga no ārienes ar himēru

^igGr|im^augi^ējā galerijā ap visu jumtu - Parīzes simbolsj Pant-eona, kur sarkana marmora sarkofāgā apglabāts Napoleons un ap-

•

kārt viņam viņa maršalu kapenes - visur bija jābūt un visu mēs
apskatījām.

Krāšņajā Grand Opera mēs noskatījāmies ļoti viduvēju izrādi,
bet ložas spīdēja no lielā briljantu daudzuma, kas rotāja grez-»

ni ģērbtās sievietes. Operas priekšā laukums, kas pārsteidza ar
automašīnu mudžekli un satiksmi regulējošiem policistiem - jāt
niekiem. Laukumā sākas slavenā Rue de la paix ar lieliem juve

lieru veikaliem, tālāk lepnas viesnīcas.
Pilsētas īstais dārgums - muzeji. Luvra, bijusī karaļa pils,

tagad grandioza gleznu un skulptūru ekspozīcija. Tikai atkārtotās
apmeklējuma reizēs^ varējām nedaudz orientēties lielajā gleznu un
skulptūru bagātībā. Ilgi es skatījos Džokondā, kas ar savu noslē
pumaino, zinošo smaidu pievelk skatītāju. Rubensa gleznu zāle,

pārbagāta cilvēku miesām; dziļi filozofiskās Rembranta gleznas un

daudzas jo daudzas vai visu tautu mākslinieku šedevri, kas visi
prasa laiku atkārtotiem apmeklējumiem, kas tūristiem diemžēl nav
iespējams. Daudz skaistu skulptūru, arī Rodēna darinātas.

Toreiz Luksemburgas muzejā bija sakopoti impresionistu darbi.
Tas kļutea manai sirdij vistuvāk, gleznas it kā elpo Parīzes ceriņ-
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krāsas gaisu. Šis muzejs atradās tuvu mūsu apmešanās vietai, tāpēc staiS?
varēju to biežāk apmeklēt. Un vēl tuvāk atradās Klinji etnogrāfis
kais muzejs ar interesantiem eksponātiem, skaistiem veciem gobelē

niem.
Luvras priekšā milzīgā Place de la Concorde ar Napoleona no
Ēģiptes izvesto kolonu centrā.
Monmartra ar daudzām terasēm, kurās strādā mākslinieki, ar ne

skaitāmiem restorāniem, bāriem, naktslokāliem. Un tālu priekšā

pašā virsotnē spīd dienu un nakti

burvīgā baltā Sacre Coeur

baznīca.
Caurām dienām klejojām pa ielām^pa plašiem bulvāriem, stai
gājām pa veikaliem, aplūkojām skaisti dekorētās vitrīnasj sēdējām
uz trotuāriem novietotās kafejnīcās| braucām ar veco pārpildīto

metro, kur tomēr iztika bez grūstīšanās un rupjībām. Izbraucām uz
Versaļu, apskatījām grandiozo pili un labi kopto, bet ziemā neiz
skatīgo parku.

Vakaros atkal staigājām pa bulvāriem, sēdējām kafejnīcās, arī
slavenajā Rotondā, bāros. Vienu reizi aizgājām uz Poli Beržer ka

bareju, kur uzstājās daudz skaistu, minimāli apģērbtu meiteņu. Tur
toreiz uzstājās slavenā Žozefina Bekere, kas sajūsmināja ar savu

skaisto kafijas ar pienu krāsas ļjermeni, ekzotisko temperamentu
un kustību vijību.
Beidzot vēl aizgājām uz Jaungada balli ar meitenēm, bet nau
das pietika tikai vienai pudelei šampanieša un plāniem sendvičiem.
Visu šampānieti izdzēra meitenes.

Tad pēdējās dienas vakarā katrs no mums ar pudeli liķiera un
gandrīz metru garu baltmaizes klaipu padusē iekāpām vilcienā. Ie
malkojām benediktīnu, uzkodām garšīgo baltmaizi un aizmigām līdz

pat Bāzelei. Kabatā mums visiem trim bija tikai kapara sīknauda
tramvajam.
Atmiņā par šīm divām nedēļām palika skaistā pilsēta, ar platām
cilvēku un mašīnu pārpildītām ielām, ar jautriem, dzīvespriecīgiem

un ļoti skaļiem cilvēkiemj ar vienreizējām celtnēm, baznīcām, vēs

turiskiem pieminekļiem, muzejiem. Pilsēta ar ceriņkrāsas dūmaku
un kā apoteoze ar balto Sacre Coeur Monmartra pašā virsotnē.

Atgriezāmies Bāzelē un veselu mēnesi ar stingru diētu, ēdot
tikai zupas, ārstējām savu deficitu. Kuņģis šo diētu sen ir aiz
mirsis, bet Parīzes iespaidi palikuši uz visu mūžu.
Vēl divi mēneši mācību palika līdz semestra beigām marta sā
kumā, pa to laiku bija arī vairākas slēpošanas ekskursijas. Un tad
SBmestra beigās kā liels pārdzīvojums atplauka Bāzeles karnevāls -
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Pastnacht. Karnevāla ieskaļjā, lejup pa Reinu, gar visu pilsētu

laižas plosts ar lielu bārdainu viru uz tā, kas nepārtraukti šauj

no maza lielgabala. **Der wilde Mann” (mežonīgais vīrs) paskaidroja
mums profesors Čoke, pārtrauca savu lekciju un izveda mās studen

tus uz Reinas krasta blakus auditorijai. Viņš apkampa mani un manu
Liepājas draugu Landi un jautāja, vai mums Rīgā arī tamlīdzīgs
esot. Tad viņš paskaidroja mums karnevāla vēsturi.

Kā visās dienvidu katoļu zemēs lielais karnevāls sākās pirms
lielā gavē3|.a, kad cilvēki atmet visus aizspriedumus un tikumiskās
bremzes. Karnevāls sākās četros no rīta: pa ielām gāja bundzenieki

ar milzīgām bungām un ar ellišķu troksni modināja visu pilsētu,
kaut gan pa to laiku visi pilsētas iedzīvotāji jau gaidīja ielās.
Pēc tam brokastīs ēdām tradicionālo sīpolu zupu (Zibele vaije).
Pēc tam sākās īstais karnevāls. Raibs, trokšņains, bezgalīgi garš

masku un dažādu simbolisku figūru gājiens, ko noskatījās vai visa
pilsēta. Visos veikalu skatlogos galvenajās ielās ierīkotas lošas,
no kurām par dārgu naudu varēja visu noskatīties, sēžot ērtā krēslā.

Ielu asfalts drīz pārvērtās par konfeti paklāju, ar kurām cits
citu apbēra. Jautrajā pūlī satikām arī daudzus pasniedzējus, kas
uzvedās tāpat kā visa tauta. Neeksistēja vairs starpības starp
jaunu un vecu, bagātu un nabagu, augstākiem slāņiem un vienkāršo
tautu. Lielākā daļa kafejnīcu, restorānu, bāru bija atvērti visu

nakti. Un tā nu Bāzeles tauta,an daudzie speciāli uz karnevālu

atbraukušie, lustējās trīs dienas un trīs naktis. Lustējās bez

jebkādiem ierobežojumiem.
Man stāsŠ^ja, rudenī piedzimstot daudz tā saucamo karnevāla

/

bērnu un esot arī daudz laulību šķiršanas prāvas. Ja tas tiešām
tā, tad ir jāapšauba šādas pirmsgaveņa trakošanas lietderība.

Tā nu gāja uz beigām mans pirmais studiju semestris, pārba
gāts ar daudziem iespaidiem un vērtīgām atziņām.

Nepieminēju vēl Bāzeles kultūras dzīvi. Apmeklēts neliels
pilsētas muzejs ar vērtīgām gleznām, starp viņām slavenais "Svētais
vakarēdiens", bagātais BKlina gleznu klāsts.
Bāzeles simfonisko orķestri vadīja diriģents Veingartners, bet
augstās biļešu cenas dēļ, mēs studenti gājām ik pa divām nedēļām

svētdienas rītos uz ģenerālmēģinājumiem, kas arī maksāja 3»5 fran
kus. Koncertu izpildījums bija spīdošs.

Vēl jāpiemin izbraukumus uz "Goeteanumu" Dornahā, kur noska
tījos "ūrfausta" izrādi (Gētes "Pausta" pirmatnējs variants).
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Geteānuma - antropozofu sektas dibināta brīva augstskola gara

zinātņu pētīšanai, savdabīgā celtne asimetriskām līnijām. Sektas
dalībnieki, dabas filozofi, staigāja gariem matiem, seno romiešu
hitonoB un zandalēs uz basām kājām.

Vēl pirms semestra beigām, saņēmu vienu sirsnīgu vēstuli no
onkuļa Luī, kas tanī laikā bija Padomju Savienības tirdzniecības
pārstāvis Milānā, Viņš mani aicināja divu mēnešu brīvlaiku starp

esmestriem pavadīt pie viņa Milāmā. Viņš man parādīšot Itāliju,
jo pašam daudz nākas ceļot; viņam esot loža Milānas Skalāj pie

viņa braucot ciemos viņa draugs Maksims Gorkijs, kas dzīvojot
Kapri salā. Tas man bija liels kārdinājums. Aizrakstīju uz mājām,

bet vecāki paziņoja, ka es jau tik daudz esot redzējis, lai tagad
braucot mājās, viņi esot noilgojušies pēc manis. Gan jau vēl pa-»
spēšot aizbraukt uz Itāliju, Bs viņiem paklausīju, bet brauciens
uz Itāliju, La Skala, Itālijas slavenie muzeji tā nu palika sapnis.

Aprīļa beigās no Rīgas atgriezos Bāzelē, turpināju mācības un
bez tam centos paņemt cik varēdams no pavasara un vasaras skaiaV»
tajā Šveicē, Spēlēju tenisu, biju vienā universitātes airētāju
četrinieka komandā, piedalījos izbraukumos Šveicē un Dienvidvācijā, baudīju dzīvi brīnišļfīgos klimatiskos apstākļos.
V
*
Es jau toreiz zināju, ka vajadzēs no Šveices šķirtais. Gri

bēju visus klīniskos semestrus studēt Berlīnē, ar tās lielām klī

nikām. Bet ja paliktu vēl vienu gadu Bāzelē un noliktu tur kandi
dāta eksāmenus, tad Vācijā visi eksāmeni būtu jāatkārto.(Vācijā
un Šveicē pastāv tikai divas eksāmenu sesijas - pēc ceturtā un
pēc desmitā semestra, kursa eksāmenu nebija). Negribēdams tūlīt

pāriet studēt Berlīnē, iesniedzu dokumentus Frankfurtes pie Maiņas
universitātē, kur studēju trešo un ceturto semestrus 1928/29.gados

un noliku tur eksāmenus.
V

Šķiroties no Bāzeles jāsaka, ka tur pavadītais gads pieder

visskaistākajiem un

bezrūpīgākajiem manā dzīvē. Jutos labi šai

pilsētā ar mierīgu dzīves tecējumu, ar miera un labdabības klimatu,
ar dabas krāšņumu un maigu gaisu, ar labestīgiem un laipniem sko
lotājiem un augstu universitātes kultūru. Šveice bija kā oāze

trakajā kara posta piemeklētajā Biropā. Un kaut gan cilvēki^ pie
raduši pie stabilās mierlaika dzīves, man likās tā kā atpalikuši,
tad tomēr baudīt baudīju šo mierīgo, stabilo, nesteidzīgo dzīvi,
no kuras mani ceļi veda uz izmocīto, politisku pretešķību saraus
tīto, ekonomiski panikmšo Vāciju, Arī fiziski jutos Bāzelē daudz
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labāk, nekā Rīgas mitrajā klimatā.
Tātad 1928. gada rudenī ierados Frankfurtē pie Maiņas. Liela
skaista pilsēta, daudziem tiltiem pāri Maiņai, ar veco pilsētu Remeru centrā. Blakus vecajām, jaunas bagātas ēkas, feas pieder

lielo koncernu pārvaldēm, bankas, lieli veikali, restorāni un
kafejnīcas. Zooloģiskais un botāniskais dārzs, teātri. Pārupē
strādnieku rajoni, universitātes ēkas, slavenā Štedela muzeja
ēka. Šeit pārupē es arī dzīvoju, kā vairums studentu un nebija

tālu jājiet līdz anatomijas ēkai un laboratorijām,
¥ Cītīgi studēju, nopietnāk kā Bāzelē, jo bija jādomā par
eksāmenu sesiju. Anatomijas, fizioloģijas, sociālu priekšmetu
pasniegšana bija labā līmenī, tāpat nodarbības zobu tehniskajā
laboratorijā un fantomu kursā.

Brīvo laiku pavadīju labi, ar vienu kolēģi uz motocikla brau
cu uz Heidelbergu pa slaveno Bergštrase starp ziedošām ābelēm un
ķiršu kokiem šosejas malā. Piedzīvoju arī šeit un tuvējā Maincā

karnevālu, kuram tomēr pietrūka Bāzeles karnevāla spēka un šarma.
Studēju kā Bāzelē, un tomēr viss bija pavisam citādi. Iepa
zinos ar daudziem un dažādiem cilvēkiem, studiju kolēģiem un to

paziņām. Ar vāciešiem no kreisās līdz galēji labai orientācijai.

Ar studentiem no Bulgārijas un Dienvidslāvijas, kuri pretēji sa
vas valsts reakcionārajam režīmam bija progresīvi noskaņoti. Pir

moreiz sadūros ar asām politiskām pretešķībām, ar skaļām frāzēm,

ar demagogiju. Pamatā visam laikam bija izejas meklējumi no eko

nomiskās depresijas. Bet ar saviem deviņpadsmit gadiem es biju pā
rāk nezinošs un naivs, lai dziļāk izprastu pēckara posta cēloņus
Eiropā, izprastu Versaļas miera līguma kļūdas, sadalot valstis,

nerēķinoties ar šo valstu iedzīvotāju naci?>nālo sastāvu, radot
jaunas eksplozīvas situācijasj lai saprastu pēckara laika poli
tisko darbinieku intrigas it kā Eiropas miera labad.
Lai gūtu skaidrību vismaz ekonomikas jautājumos, sāku para

lēli savām studijām apmeklēt Frankfurtes Socioloģijas institūtā
politekonomijas lekcijas un semināru par marksismu ”Der junge

Marx”, ko vadīja profesors Zaloraons, Atcerošākā šausminājās ana

tomijas profesors Blunčli, ieraugot manā lekciju grāmatiņā ie
rakstu par šo semināru. Tas ir raksturīgs toreizējās Vācijas mo
cību spēku reakcionāriem uzskatiem. Viņi toreiz nepieslējās ra

dikāliem labējiem, bet bija kā ķeizara laikā "deutsch-national’’.
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Ziemā, man par lielu prieku, Frankfurtē ieradās onkuls Luī un
pavadīja savu atvaļinājumu sanatorijā pilsētas tuvumā, kā viņš tei
ca, lai biežāk ar mani tiktos. Šis tikšanaās brīži bija jauki un
palīdzēja man atrisināt daudz neskaidru jautājumu. Mās vienoja
dziļa radnieciskā un gara draudzība.
Frankfurtē es iepazinos ar vienu trīsdesmit gadu vecu ārstu neiropatalogu un viņa sievu. Šī pazīšanās pārgāja tuvā, sirsnīgā
draudzībā, kas turpinājās ari Berlīnē, uz kurieni ari viņi bija

pārcēlušies. Jutu, cik jauneklim nāk par labu draudzība ar nedaudz

vecākiem, man labvēlīgiem cilvēkiem ar jau uzkrātu dzīves pieredzi.
Sadraudzējos Frankfurtē ar vienu politekonomijas fakultātes
studentu no Dienvidslāvijas, Slavko Čūkoviču. No tā es uzzināju

daudz līdz šim nezināmā par Balkānu teutu dzīvi un problēmām. No

viņa un ari no bulgāru student±Biau stāstiem sāku saprast Balkānu

tautu mūžseno postu, nabadzību, ko izraisījušas politiskas un eko
nomiskas netaisnības, daudzo etnisko grupu iiatadcajiiifeaac pretišķības,

mazākumu tautību problēmas.
Jāaižrāda, ka mani bulgāru kolēģi, vairākumā sievietes, savos
stāstījumos bija ļoti atturīgi, it kā baidīdamies izteikties at

klāti. Tas tikai liecināja par grūtu dzīvi un politiskām represi
jām viņu dzimtenē, kurā pēc studijām bija jāatgriežas.
Guvu daudz atziņas, tiekoties ar vācu kolēģiem. Starp viņiem

bija radikāli noskaņoti, kas Vācijas postā un nabadzībā vainoja
visus, tikai ne pašu mājas vadītājus, ne ķeizaru, ne kapitāla
magnātus, ne politiķus, kas bija izraisījuši Pasaules karu. Vai
nīgi un par visu atbildīgi bija angļu, franču Imperiālisti, starp
tautiskais kapitāls, pilitiķu intrigas, Versaļas miera līguma ne

taisnais diktātsi vainīgi bija visas pasaules ebrēji, vainīgi bi
ja meli par Vācijas atbildību par kara^izcelšanosCKriegsschuldlg^.
Un visu politisko un ekonomisko jautājnmiJI^Tj^ sakūdītie fanātiķi
redzēja Ifācijas atdzimšanā zem Hitlera vadības, nesaudzīgā cīņā

pret imperiālistiem, ebrejiem un galvenokārt pret boļševismu.
Citi studenti - sociālisti, tāpat kā valdošā sociāldemokrā

tiskā valdība, baidījās no pārāk radikāliem ceļ-lem Vācijas ekono
mikas uzlabošanai. Šīs bailes no radikāliem ceļiem, no radikālās

rīcības beidzot noveda pie ultra labējo - fašistu augšupejas un
uzvaras 1933. gadā.
Frankfurtē redzēju uzstājamies slaveno balerīnu Annu Pavlovu,
kas šeit viesojās ar savu trupu. Redzēju diemžēl slavenās balerī
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nas karjeras norietu un izteikti nabadzīgu uzvedumu. Arī kādreiz
slavenā Maskavas aktiera Južina viesizrādes izraisīja nožēlu. Arī

emigranta, arī slavenības noriets, arī krievu emigrantu nožēloja

ma dzīve, grūtā ci^ņa par eksistenci svešumā un nostalģija pēc
dzimtenes.
Bija beidzies manu studiju otrais gads. Divi gadi patstāvī

gas dzīves svešumā, gan ar stabilu materiālu atbalstu no mājām,
bet tomēr ar paša rīcību un paša atbildību par visu ko darīju.
Bija daudz jaunu iespaidu, bija mācības, bija iepazīšanās ar
dzīvi un ar ļoti dažādiem cilvēkiem.
Pēc noliktiem '’pusdoktora" eksāmeniem, es vasarā atbraucu

uz Rīgu, pirms tara savus dokumentus iesniedzot Berlīnes univer

sitātē.
Berlīnes universitātē studijas iesāku 1929. gada rudenī un
paliku tur līdz 1932.gada pavasarim. Trīs gadi pavadīti Vācijas
galvaspilsētā. Lēnām pieradu pie lielpilsētas dzīves ar lielu
satiksmi, metro un virszemes elektriskiem vilcieniem, ar kuriem
katru rītu bija jābrauc uz klīnikām. Lielpilsēta ar pirmklasīgiem

muzejiem un teātriem, ar interesantiem koncertiem, ar dažiem tu
viem draugiem un arī ar tuviem radiem.

Sākušās ļoti intenīvās studijas no rīta līdz vakaram: lek
cijas, klīnikas, laboratorijas. Lekcijas bija interesantas, augs

tā līmenī, tuvinātas praksei, ar slimnieku un arī operāciju de
monstrācijām. Speciālie priekšmeti Zobārstniecības institūtā,

katrā nodaļā plašas auditorijas, slimnieku pieņemšanas zāles un
arī plašas laboratorijas. Nesen nodibinātais stomatoloģijas ata-

cionārs atsevišķā ēkā Saritē slimnīcas kompleksā.

Speciālos priekšmetos apmācības intensīvas, prasības augstas.
Mācījāmies likt ne tikai parastās amalgāmas un silikāta cementa
plombes, bet arī metālu un porcelāna inlejas. Viss bija jādara

pašiem - atliet inlejas zeltā vai sudraba - alvas sakausējumā,
dedzināt porcelāna inlejas krāsnī uz zelta folijas vai platina

folijā skābekļa liesmā. Pulpītu un periodontītu ārstēšana obli
gāti zem koferdama, izslēdzot siekalu iekļūšanu zoba dobumā.

Asistenti rūpīgi pārbaudīja visus ārstēšanas etapus, ieliktās
plombes pat pārbaudīja ar speciālu palielināmo stiklu.
Ķirurģiskā nodaļā mēs mācijāraies ne tikai ekstrahēt zobus,

bet bija arī patstāvīgi jāveic ambulatorās mutes dobuma operāci

jas - saknes gala rezekcijas, cistektomijas, mutes gļotādas fibnutli

romu,papi11omu ekscizijas, Ekscidētie'^ums tūlīt blakus telpā
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bija jāapstrādā sasaldēšanas mikrotomā un jāizmeklē histoloģiskie
Tas -ievērojami padziļināja māsu zināšanas histoloģijā un patolo

ģiskajā anatomijāo
Ekstraorālās abscesu incīzijas tika veiktas operācijas zālē,
vai arī auditorijā, piedaloties studentiem. Šei’b pat tika izdarī

tas operācijas zem vispārējās narkozes, arī ambulatoriskās.
Lielāka apjoma operācijas - augšsleju šl^eltņu, audzēju, žokļu
locītavas ank4lozes, žokļu rezekcijas, arī plastiskās operācijas

un daudz citu tika veiktas sejas - žokļu ļfirurgijas klīnikā, ko
vadīja ļirurgiskās stomatoloģijas katedras vadītājs profesors
Akshauzens - vispārējais ļfirurgs, kas jau profesors bddams speci
alizējās stomatoloģija. Šeit es arī strādāju kā volontiers pēdējo

semestri, šeit arī es gatavoju savu disertāciju par adamantinomiem,.
Darbs klīnikā profesora Akshauzena vadībā man deva dziļāku ķirurgijas izpratni, kas kļuva fundaments manam vēlākam darbam kā ķi
rurgam - stomatologam.
Ļoti labas bija apmācības ortopēdijas nodaļā, ko vadīja iz
cils speciālists profesors šrēders ar daudziem labiem asistentiem
(firike, Rēras, Kirstners u.c.). Visi darbi pie slimnieka, bet arī

laboratorijā (zobu noslīpēšanu, nospiedumi, protēzes pagatavošana)
bija jāveic tikai pašiem studentiem, visā institūtā nebija nevie
na tehniķa. Visus ārstēšanas etapus ambulancē un laboratorijā pār

baudīja asistenti. Tātad, protēzes kvalitāte bija atkarīga tikai
no paša studenta - no apzinīgās zobu apstrādes, laba nospieduma
un beidzot no protēzes izgatavošanas laboratorijā. Tas bija ļoti
grūti, bet turpmākkajā darbā ārstam nāca par labu.
Ortodontijas kursu ar praktiskām nodarbībām vadīja profesors

Siraons, kas izstrādāja interesantu diagnostikas metodi ar gnatostāta palīdzību un smalku terapijas metodi. Arī šeit mums bija
pašiem jāgatavo aparāti un pēc tam jāfiksē bērnu mutēs.
Vēl institūtā, jau toreiz, bija speciāls paradontozes kurss,
ko mums lasīja profesors Adrions. Bija interesanti, bet redzētās
radikālās operācijas man kopš tā laika nav pa prātam.

Vēl mums tika lasīts kuras par augšsleju šķeltnēm un to ope
rācijām, kuras mums rādīja profesors Ernsts. Mēs jau toreiz bijām

pārsteigti par to, ka operāciju taisīja vienkāršā zobārsta krēslā.
Laikam personīgu nesaskaņu dēļ mums studentiem pilnīgi tika

noklusēts profesors Vasmunds, par ko es tikai uzzināju jau būdams
Rīgā un studējot viņa brīnišķīgo grāmatu par praktisko mutes do-
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buma un žokļu ķirurģiju»
Visumā jāatzīst, ka apmācība mūsu specialitātē - stomatolo

ģijā bija ļoti augstā līmenī. Mēs saņēmām labu teorētisku un prak

tisku sagatavotību.
Bez minētiem speciāliem priekšmetiem bija

arī augstvērtīgas

lekcijas un praktiskās nodarbības pārējās medicīnas specialitātēs.
Jāmin sevišķi pasaulslaveno profesoru Augusta Bīra, Zauerbruha,
Štekela, Resle un citu lekcijas, kas vienmēr pulcināja pārpildī

tas auditorijas. Iekšķīgas slimības mums pasniedza profesors Cit
rons, kas lielu vērību piegrieza zobu slimībām, sevišķi parodon-

tozei, jo viņš bija ARPA - starptautiskās parodontozes pētīšanas
apvienības prezidents.

Stomatoloģijas studentu kolektīvs bija liels un raibs, vai

rāk kā 90% vīriešu, daudz zviedru, arī bulgāru, bet nebija tādas
tuvības starp studentiem, kā savā laikā Bāzelē.
Jāpiemin viens svarīgs apstāklis: mācības visās augstskolās

bija ļoti dārgas. Semestrim sākoties studiju grāmatiņā bija jā
ieraksta visas lekcijas un praktiskās nodarbības un jāsamaksā par
visu diezgan lielu summū. No šīs naudas daļēji tika apmaksāti

lektori un asistenti. Bez tam, ierodoties uz praktiskām nodarbībām
studentiem pašiem bija jāiegādājās visi zobārstniecības instrumen

ti, izņemot ekstrakcijas maigles, visi instrumenti tehniskai labo
ratorijai, nospiedumu, karot es, ortodontijas instrumenti. Pat di

manta slīpējamie tika pieprasīti nodarbībās. Tātad studijas bija
ļoti dārgas.

Varbāt šeit teiktais par studijām izklāstīts pārāk plaši un
interesēt tikai speciālistus, tomēr tas bija jāmin, jo salīdzinā

jumā ar toreizējo Rīgas zobārstniecības līmeni , Berlīnes skola

uzskatāma par lielu soli uz priekšu, paceļot stomatoloģiju un
sejas-žokļu ķirurģiju augstākā līmenī par medicīnas un ķirurģijas
līdzvērtīgu specialitāti un protezēšanu augstākā tehniskā līmenī,

Un bez tam māsu ģimenes četrām stomatologu paaudzēm varbūt radī
sies vēl piektā paaudze, tad viss teiktais var būt interesants un
nākotnē noderīgs.
Studiju laikā Berlīnē es pārdzīvoju savu pirmo kaislīgo mī
lestību, kas diemžēl bija saistīta ar lieliem sarežģījumiem dzī

vē, No daudzu gadu attāluma raugoties atpakaļ, jāsaka, ka arī
ciešanas un sarežģījumi dzīvē laikam nepieciešami cilvēka rakstu
ra veidošanā un rūdīšanā.
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Mana dzīve Berlīnē bija visādā zig.ā interesanta un daudz~

pusiga. Ar aizrautību skatījos daudzās teātra izrādes un cītīgi
apmeklēju koncertus, dodot priekšroku vijolniekiem, čellistiem
un simfoniskajiem koncertiem. Visspilgtāk palika atmiņā Mocarta
koncerts vijolei, ko izpildīja 14 gadus vecais Jehudi Menuhins
Berlīnes simfoniskā orķestra pavadījumā Purtvenglera vadībā. Tā

bija vienreizēji skaista mūzika, kas atstāja iespaidu uz visu
mūžu. Bet arī daudzie citi koncerti deva milzīgu baudu, it kā

pacēla pāri dzīves ikdienai.
No teātriem jāpiemin toreiz ļoti progresīvos Piskatora ins

cenējumus, toreiz parādījās arī pirmās Bertholda Brehta lugas,

kas izsauca niknus protestus no politisko pretinieku puses. Pā
rējos teātros interesanti bija Reinharta inscenējumi, ir redzēti
daudzie teātra un filmu aktieri kā Emils Jannings, Elizabete
Bergnere, Verners Krauss, Hans Albers un daudzi citi. Lielu ie
spaidu atstāja Moissl tēlojums "Dzīvā mironī” un Verners Krauss
Gerharta Hauptmana lugā "Pirms saules rieta".

No vieglā žanra palika atmiņā raksturu tēlotāja Klere Vaidorfa, daudzas interesantas izrādes "Komiķu kabarejā".
Nebija tādu izbraukumu kā Bāzelē, bet tomēr vasarā ar vienu
draugu rīdzenieku. Tehniskās augstskolas studentu Borisu Noviku,
bieži braucām svētdienās smailītē pa Vanzē ezeru, gandrīz vien
mēr satiekot profesoru Albertu Einšteinu burājot nelielā jahtā,
vējā plīvojošiem matiem, kas padarīja lielo zinātnieka galvu vēl
lielāku un iespaidīgāku.
Labprāt pavadīju klusās stundas daudzajās kafejnīcās, arī
vienā mazā bārā Kūrfirstendama tuvumā, kur aiz letes stāvoša pa

veca ūsaina sieviete ar mūžīgu cigāru mutē, izsniedza ļoti gar
šīgu šeri-brendi.

Lielu daļu no sava brīvā laika pavadīju daudzajos Berlīnes
muzejos, zooloģiskajā dārzā, akvārijā. Visvairāk mani interesēja

Kaizer-Pridriha muzejs, kurā bija ļoti liels dažādu laiku un zem

ju gleznu klāsts. Labprāt aizgāju apskatīt tikai vienu zāli, mī
ļākā man bija Rembranta zāle. Arī Itālijas, Spānijas, Holandes,
Anglijas un jaunāko laiku gleznas skatījos ar baudu, skatījos
vēl un vēl, vienmēr atklājot ko jaunu. Tāda tikai vienas zāles
skatīšana atstāja paliekošu iespaidu.
Muzejā aplūkoju 2000 gadu vecās etruskiešu vāzes, skaistas

ar savām spilgtām, svaigām krāsām, kas liecināja par senās kul

tūras sasniegumiem mākslā.
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Lieliskais zooloģiskais dārzs atradās centrā, pļašār -parkā-Turpat bija arī plašs, interesanti izveidots akvārijs,
1930<»gadā Berlīnē uzcelts Pergamona muzejs, kurā sakppoti
visi vācu arheologu senās Grieķijas izrakumi, Šeit no jauna uz
celts un izstādīta arī grandiozais baltā marmora Pergamona altā

ris, ko nevarēja skatīties bez dziļa saviļņojuma. Tā nū mēs varam
skatīt senās Grieķijas šedevrus, kas faktiski nolaupīti, lai iz
stādītu Eirppas un Amerikas pilsētu muzejos.

Milzīgā pretstatā visam nule aprakstītam skaistumam, šodie
nas un senatnes kultūras dzīves lieciniekiem, bija trīsdesmito
gadu dzīves īstenība Berlīnē, Vācijā, visā pasaulē.
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Manā uzturēšanās laikā Berlīnē, piedzīvoju pasaules ekono
miskās krīzes sākumu. Varēja vērot, ka krīzei padziļinoties un
līdz ar to palielinoties bezdarbnieku armijai, arvien karstākas
kļuva politiskās « kaislības ne tikai Vānrijā, bet visā Eiropā

virsroku guva radikālās kustības. Arvien biežāk veirēja redzēt
kāškrustiem rotātos, brūnos kreklos ģērbtos nacionālsociālistus,

kas rīkoja grautiņus strādnieku kvartālos. Biežākas kļuva asi
ņainās sadursmes starp hitleriešiem un komunistiem, bet jau to
reiz policija vienmēr ņēma savā aizsardzībā brūnkreilus. Sāka
izvērsties karogu karš - Veiraaras valsts karogi pret augošo dau
dzumu kāškrusta karogiem.

Avīzēs un pa radio bija lasāmi un dzirdami ļjengāšanās, ap

vainojumi un atklāti draudi. Un beidzot 1931«gādā prezidenta vē

lēšanās, kad kandidēja Hindenburgs (toreizējais valsts prezidents),
Hitlers un sociāldemokrāts Markas, par Hitleru balsoja 15 miljoni,
tikai par trīs miljoniem balsu mazāk, kā par Hindenburgu. Tad pēc

reihstāga vēlēšanām hitleriešiem jau bija iespaidīga frakcija un

no tribīnes vienā savā runā Hitlers atklāti draudēja: kritīšot
galvas (Kopfe werden rollen).

Tātad 1931«gadā, kad Hitlers vēl tikai cīnījās par varu,
15 miljoni vāciešu brīvajās vēlēšanās balsoja par Hitleru, zinā
dami viņa grāmatā "Mein Kampf” izklāstīto drausmīgo programmu.

Galvenās tēzes viņa programā bija uzcelt Vācijas tūkstošgadīgo
valsti uz citu valstu rēļfina, iznīcinot slāvu tautas, ebrejus,
komunistus visā pasaulē, pakļaut sev Franciju un Angliju, papla
šināt Vācijas robežas, iekļaujot tajās fpilzīgās Polijas, Ukrainas,

Krievijas teritorijas un iegūstot kolonijas.
Pakāpeniski īstenojot šo programu, viņš solija darbu miljoniem
bezdarbnieku, sāka bezdarba apkarošanu ar neierobežotu bruņošanos,
kurai naudu ar prieku deva lielrūpniekij solijās apmierināt sīko
buržuāziju, piešķirot tai atsavinātos ebreju veikalus un uzņēmumus.

Solīja vācu tautai kungu rases lomu, kuru apkalpošot visas pārējās
tautas - zemākās rases.
Lūk, par visu to balsoja 15 miljoni vāciešu 1931.gadā.’ Bet

vēlāk, pēc zaudētā kara, šī tauta it kā neko neesot zinājusi par
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viņu pašu ievēlētās noziedznieku valdības rīcību, par drausmīgiem
noziegumiem pret cilvēcību, par miljoniem cilvēku iznīcināšanu.
Tādos saspīlētos politiskos apstākļos^ es turpināju savu stu
diju pēdējo gadu Vācijā. Man laimējās, ka tikai pēc tam, kad biju

beidzis studijas un atgriezies Latvijā, 1933ogadā Hitlers tika
pie varas, tika par reihskancleru. Vācijā bija sākusies garā,

garā nakts, kas drīzāk atgādināja visuslaikus, JiBiaS nevis divdes
mito gadsimtu.
1932.gada februārī noliku valstseksāmenus, bet vēl turpināju
strādāt žokļu klīnikā un rakstīt savu disertāciju. 27.aprīlī, pēc
noliktiem eksāmeniem, saņēmu savu doktora medodent. diplomu.
Vēl kamēr es liku savus eksāmenus, Berlīnē ieradās onkuls
Lui, kas bija ASV, kur vedis tirdzniecības sarunas un bijis viens

no "Amtorga" organizētājiem. Toreiz ASV vēl nebija oficiāli atzi
nušas Padomju Savienību. Bārdainais Lui no Amerikas atgriezies

bez savas skaistās bārdas. Viņam esot apnicis, ka Ņujorkas ielās
garāmgājēji viņam jautāja ceļu uz sinagogu, noturot viņu par ra
bīnu. Tāpēc licis nogriezt bārdu. Lui man daudz stāstīja par
dzīvi Amerikā, par “dzeltenā velna" pilsētu ĶĶK Ņujorku.
Tā man atkal bija patīkama un interesanta tikšanās un vēl
manu pēdējo dienu Berlīnē - 1932,gada 30.aprīli mēs pavadījām
kopā, izbraucot uz Berlīnes tuvumā esošo Verderu, kas tolaik bi

ja vienos ziedos. Un tad pirmā m.aijā no rīta sēdos vilcienā, lai
brauktu uz mājām. Pēdējais, ko Berlīnē redzēju no vilciena loga,

bija manifestantu kolonas ar sarkaniem karogiem, bet pa citu ielu
virzījās lielas kolonas ar kāškrusta karogiem.
Man bija beigušās ilgās studijas, uzturēšanās svešās zonēs.
Aiz muguras palika gada mierīgajā un skistajā Šveicē, četri gadi

nemierīgajā, mutuļojošā Vācijā, Aizvedu mājās ne tikai iegūtās
zināšanas, bet arī milzīgu daudzumu jaunu iespaidu un dzīves pie
redzi, ārsta diplomu un arī pirmās mīlestības priekus un bēdas.

Ar saviem 23 gadiem es pats sev likos jau pieaudzis, kaut īstenī
bā tas tā nebija. Man vēl trūka minimālās materiālās patstāvības,

ko varēju iegūt tikai pēc diviem gadiem - pēc valstseksāmenu no
likšanas Latvijas Universitātē un pēc kara dienesta armijā.

Bija pagājuši pieci gadi bezrūpīgas dzīves, kaut gan pēdē
jais laiks bija satraukumu pilns. Trīsdesmitie gadi sākušies ne
mierīgi visā Eiropā, Bija sācies pirmskara gadu desmits.

Atgriezos Rīgā. Kaut arī katru gadu biju mājās mācību brīv

- 36 laikos, tad tomēr atgriežoties pavisam mani pārsteidza Rīgas

dzīves šaurība» Arī šeit pilnā spēkā bija ekonomiskā krīze, vi
sās dzīves jomās bija jūtama īsta depresija. Manu vecāku mājas
bija mīļas un skaistas, bet arī mans tēvs netika pasaudzēts no
vispārējā ekonomiskā panīkuma, mājās stipri vien bija jūtamas
rūpes un dzīves grūtības. Neskatoties uz lielo praksi un darbu

slimo kasē, kurā tēvs jau divdesmito gadu sākumā bija nodibinā
jis priekšzīmīgos zobārstniecības kabinetus, viņš bija iesti
dzis parādos. Dzīves veids labā un dārgā dzīvoklī, pirmklasīgs

kabinets ar modernu iekārtu un rentgena aparātu, ilgstošas ma

nas 1926.gadā mirušās māsas ārstēšana, divu bērnu - manas māsas
un mana skološana universitātēs, viss tas vienam pelnītājam bija
par daudz. Un tad vēl, sākoties ekonomiskai krīzei, tēvam ietau

pījumu vietā bija diezgan lieli parādi, kurus viņš spēja likvi
dēt tikai īsi pirms kara. Tāpēc mana vienīgā vēlēšanās bija pēc
iespējas ātri tikt materiāli patstāvīgam, atslogojot tēvu.
Mana vecākā māsa Noemija - stomatologs un viņas vīrs Emanu

ēls Bags/ķirurgs, ar diviem maziem bērniem, nespēja iztikt un uz
dažiem gadiem viņiem bija jāaizbrauc no Rīgas uz Skaistkalni.
Tūlīt pēc atgriešanās no Berlīnes^ atkal sāku mācīties. Bi

ja jāiestājas universitātē pēdējā kursā, lai noliktu valsts ek
sāmenus. Bet lai tiktu līdz šiem eksāmeniem, bija jāpārvar īpaši

izgudrota barjera - bija jānoliek konkursa iestājeksāmeni lat
viešu rakstos, mutvārdos, gramatikā un latiņu valodā līdz ar vi

siem, kas stājās pirmajā kursā. Neloģiski. Bet tak ārzemēs stu
dējošie bija tikai sveštautieši un vai šovinisms jebkad ir bijis
loģisks.
Man laimējās, es pirmajā reizē izturēju konkursa eksāmenus.

Bet lielākā daļa manu draugu, līdz pat sešām reizēm katru gadu,
mēģināja pārvarēt šo barjeru, bet nesekmīgi. Ar to viņiem bija
liegta ārsta prakse, viņi varēja strādāt tikai kā volontieri
slimnīcās, bez algas un bez ārsta tiesībām. Tikai 1940,gadā,kad

tika atjaunota padomju vara Latvijā, viņi visi bez eksāmeniem
kļuva par pilntiesīgiem padomju ārstiem.
1932.gada septembrī es sāku pēdējā kursa praktiskos darbus

zobārstniecības institūtā, HXX2253533jSX Un tur

institūta

vadītājs profesors Kārlis Barons, Krišjāņa Barona dēls, uzņēma
mani negaidīti sirsnīgi. Apkampjot mani, viņš ieveda mani klīnikā

un visus savus asistentus iepazīstināja ar mani, ar "Berlīnes
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visu mācības gadu, es jutu profesora Barona laipno atbalstu’,
ilgās sarunās un vērojot manus praktiskos darbus, viņš bija
pārliecinājies par manām teorētiskajām zināšanām un praktis
kajām iemaņām» Vj.ņu interesēja Berlīnes apmācības sistēma un
tehniskā bāze, nebaidīdamies atzīt Rīgas skolas atpalicību
dažās jomās»
Tā nu šis sestais mācību gads man pagāja ātri un labvē
līgos apstākļos, strādājot praktiskos darbus un mācoties, lai
noliktu līdz ar visu piekto kursu tiem noliktos eksāmenus, bet
arī vēl papildus trīs eksāmenus, kas bija nolikti īpaši man,
kā pirmām stomatologaiņ eksternam» 1933ogada jānijā es nokār
toju visus eksāmenus un saņēmu pagaidu apliecību par "ārsta
zobu slimībās" grāda piešljjiršanu. Bet kad es pēc zināma laika
gribēju apmainīt šo apliecību pret diplomu, tad sākās ilga do
māšana un spriešana Universitātes vadībā. Beidzot man paziņoja,
ka par diplomu man būšot jāmaksā nevis 10 latu kā visiem, bet
gan 300 latu - tāpēc,ka esmu eksterns. Bet naudas man nebija
un no tēva vairs nevarēju ņemt. Tā nu es šo dārgo diplomu sa
ņēmu tikai 1938.gadā, bet toreiz 1933»gadā prieks par diploma
saņemšanu man bija saraaitāts ar karoti darvas.
Tagad gribu atgriezties pie pirmās dienas, kad ierados
Zobārstniecības institūtā. Pēc sarunas ar profesoru Baronu un
ar asistentiem, mani savā pārziņā paņēma Hercbergs, mans draugs
no skolas laikiem, kas toreiz arī bija nonācis līdz piektara
kursam. Viņš mani iepazīstināja ar sava kursa studentiem, bet
arī ar vienu ceturtā kursa studenti, kas man uzkrita ar saviem
skaļiem un sirsnīgiem smiekliem. Tā bija Guna Spēra.
Tās pašas dienas vakarā es aizgāju uz operu uz poļu pia
nista Uņinska koncertu. Beidzoties programmai,es jau piecēlos
un gāju uz izeju. Bet te Uņinskis vēl vienu reizi iznāca un
sāka spēlēt. Tā stāvot pie durvīm, ieraudzīju pretējā pusē parterā jau pieminēto studenti Gunu Speru, Skatoties, cik aizrau
tīgi viņa klausās mūziku, es uzreiz sapratu - tā būs mana sieva.
Pēc koncerta es viņu pavadīju uz mājām un pa ceļam teicu: mēs
precēsimiesi Par atbildi viņa tikai skaļi smējās, bet es skai
dri zināju, ka viņa ir izredzēta visam manam mūžam,
Un tiešām, gan tikai pēc četriem gadiem, viņa kļuva mana
sieva un mēs nodzīvojām laimīgā laulībā 43 gadus līdz viņas nā
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vei 1979»gadā. Nebiju vīlies savā izvēlē un arī Guna nē. Vēl
pēc daudziem gadiem viņa man rakstīja:"Visu to, ko es cilvēkos
esmu meklējusi, esmu sastapusi Tevī, mans mīļais vīrs. Esmu lai
mīga mans mīļais”. Es ieguvu brīnišļj:īgu sievu, labu, uzticīgu un
ļoti drosmīgu draugu arī vissmagāko pārbaudījumu gados fašistu
okupācijas laikā.
Pēc Universitātes beigšanas, es trīs mēnešus nostrādāju kā
vietas izpildītājs slimo kasē. Tas bija mans pirmais algotais
darbs. Bet rudenī aizgāju obligātā karadienestā.
Karadienests pirmajos mēnešos kā jau karadienests. Bet pēc
tam mani kā kareivi-āratu zobu slimībās nozīmēja strādāt Daugav
pils kara slimnīcā, kur strādāju pēc specialitātes līdz dienesta
beigām 1934.gada rudenī. Slimnīcā strādājošā zobārste līdz ar ma
nu atnākšanu izlūdzās ilgstošu atvaļinājumu, jo bija pārgurusi,
vienai pašai ārstējot veselu divīziju.
Tad nu man sākās milzīgs darbalauks. Bija jāpieņera dienā 30
kareivji, bez tara vēl neierobežotā skaitā virsnieki un to sievas.
Strādāju bez pārtraukuma no deviņiem līdz pieciem, pieņemot līdz
50 slimnieku dienā. Šis lielais darbs man nāca par labu, ievin
grināju roku un iemanījos strādāt ātri, bet rūpīgi. Ka strādāju
labi, to teica ļoti apmierinātie slimnieki un par to liecināja
lielais pacientu skaits, kuri vēlāk, kad jau strādāju Rīgā, brau
ca no Daugavpils pie manis ārstēties.
Pēc pieņemšanas stundām, es ar savu draugu Otto Prišu, kareivi-ārstu, kas tāpat kā es strādājā slimnīcā tikai ļjfirurgiskā
nodaļā, braucām ar velosipēdiem uz pilsētu, ārā no cietokšņa,
ciemos pie pazīstamiem ārstiem, vai uz StropEāra, Poguļanku.
Šis dienesta gads pagāja arī intensīvā korespondencē ar manu
nākamo sievu. Ilgā šķiršanās, retās tikšanās reizes un daudzās
vēstules mūs ļoti tuvināja un, atgriežoties Rīgā, mēs abi jutāmies
cieši saistīti un jau nobrieduši kopdzīvei.
Ar kara dienestu pagāja pēdējais Šķērslis manas patstāvīgās
dzīves sākšanai un ar pēdējo karavīra algu - sešiem latiem es šo
dzīvi iesāku. Bet pirms tam, vēl dienesta laikā, bija viens ievē
rojams notikums, kas krasi iespaidoja mūsu dzīves turpmākos sešus
gadus.
1934.gada 15.maijā, toreizējais valdības galva un zemnieku
savienības - lielākās politiskās partijas līderis Kārlis Ulmanis,
izdarīja valsts apvērsumu, pēc toreiz moderniem totalitārā režīma

receptiem. Apvērsumu bez asinsizliešanas veica Ulmanim uzticīgie
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un arodbiedrību vadītājus» Tika stlaista Saeima, slēgtas arod
biedrības un kreisās sporta un kultūras organizācijas, atcelta
konstitūcija, atcelti demokrātiskās dzīves principi un cilvēku
tiesības. Tāpat kā Itālijā, Vācijā^arī^Lietuvā un Igaunijā, Lat
vijā sākās totalitārā režīma ēra, diktatūra. Arī mums bija sava
vadonis!
Būdams lielākas Saeimas frakcijas priekšsēdētājs, Ulmanis,
jau kopš Latvijas Republikas dibināšanas^ 1918.gadā^. demokrātiskās
iekālrtā varēja veikt savu politiku. Bet tagad viņam ar to nepie
tika; vajadzēja iznīcināt parlamentāro iekārtu, demokrātiju un
kļūt par vienvadītāju, pieslejoties Hitlera Vācijai, kas toreiz
jau sāka gatavoties karam, bet tomēr nesaraujot saites arī ar
Angliju un Franciju. He jau nejaušības dēļ pirms 15. maija Rīgā
bija ieradusies viena vācu daudzmotoru lidmašīna, kurai vajadzēja
aizvest uz Vāciju Ulmani un tā valdību, ja apvērsums neizdotos.
15. maijā arī manu tēvu apcietināja. Par ko? Viņu turēja pre
fektūrā pārpildītā kamerā 4 nedēļas. Pēc tam izsauca un viņam lika
parakstīt atteikšanos no zobārstniecības kabineta vadības slimo
kasē. Tikai to. Ja neparakstīs, tad viņu nosūtīšot uz gadu uz
Liepājas koncentrācijas nometni. Tātad tikai tas, ka viņš bija
organizējis tautas bezmaksas ārstēšanu un šo darbu nevainojami
veicis vairāk kā desmit gadus, bija par iemeslu turēt apcietinā
jumā un draudot ar ieslodzīšanu koncentrācijas nometnē vienu no
iecienītākajiem Rīgas zobārstiem. Varbūt viņam par nāves grēku
pieskaitīja to, ka viņš 1931.gadā ar ārstu grupu bija braucis uz
Maskavu un Ļeņingradu un pēc tam stāstīja par padomju'vlielajiem
sasniegumiem, ķirurģiskā stomatoloģijā un žokļu ķirurģijā.
Man toreiz Daugavpils kara slimnīcas vadība liedza pat īs
laicīgu atvaļinājumu, lai aizbrauktu uz Rīgu. Tās bija grūtākās
nedēļas manā dienesta laikā, jo bija absolūta nezināšana un ne
bija nekādu iespēju palīdzēt ģimenei.
Arī armijā tūlīt sākām just apvērsuma sekas. Visus progre
sīvi noskaņotos vai tikai aizdomās turētos kareivjus pārvietoja
īpašās komandās, kurās valdīja soda bataljonu režīms.
Patstāvīgas dzīves sākumam klimats bija nelabvēlīgs. Darbu
slimo kasē pēc tēva apcietināšanas nevarēju dabūt. Atlika vienīgi
privātprakse. Un tā arī iesāku no nulles. Saņēmu Sfšjeina no vienas
krājkases ilgtermiņa aizņēmumu un sāku uz nomaksu iegādāties visu
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vajadzīgo kabineta iekārtai. Sākumā man gan bija ļoti pieticīgs
kabinets, dzīvoju pie vecākiem un turpat arī strādāju. Tēvs mani
ļoti labvēlīgi balstīja, nododot manā ziņā viņa pacientu bērnu
ārstēšanu. Sāku aizrautīgi nodarboties ar ortodontiju. Tā pakā
peniski iekārtojos, kļuva redzami labās skolas rezultāti, es kā
"juniors” sāku iegūt slavu. Prakse auga, ienākumi atļāva iegādā
ties rentgena aparātu. Pēc gada, 1936.gadā es jau varēju teikt
savai nākamai sievai, ka varam precēties, jo varēšu uzturēt ģi
meni. Toreiz viņa pati jau bija beigusi institūtu, strādāja vai
rākās slimo kasēs, tātad bada nāve mums vairs nedraudēja. Bija
tikai jāpārvar sabiedrības morālās dabas pretešķiba pret toreiz
retajām jauktām laulībām. Šinī laikā Vācijā jau bija izsludināti
mežonīgj.e zooloģiskie rasu likumi un arī Latvijā šī rasisma teo
rija un prakse sastapa dzirdīgas ausis, antisemītisms ziedēja kā
nekad agrāk.
Bet mēs abi drošsirdīgi metāmies cīņā un palikām kopā. 1936.
gada maijā mēs apprecējāmies un septembrī iegājām pašu dzīvoklī
junuzceltajā mājā. Iekārtoju pirmklasīgu kabinetu ar visjaunāko
iekārtu, pasūtījām attiecīgas kabineta un dzīvojamo istabu mēbeles,
protams viss uz ilgstošu nomaksu, uz vekseļiem.
Neskatoties uz drūmo ārpasauli, mēs uzsākām laimīgu kopdzīvi,
ar ļoti intensīvu kopēju darbu, ar kopējām interesēm. Personīgā
dzīvē strauja augšupeja, laimīga ģimene, savstarpēja cieņa un tuva
draudzība, aizrautīgs darbs praksē, kur panākumi atkarājās tikai
no paša darba augstās kvalitātes, arī no optimistiskā klimata mū
su skaistajā mājā. Bija laba saprašanās ar slimniekiem. Prakse
auga augumā.
Drīz ieradās arī divi bērni - 1937»gadā dēls Aleksandrs, 1938,
gadā meita Marija. Bija laba draudzīga ģimene. Tātad trīsdesmitie
gadi, kas man bija sākušies vēl Berlīnē ar mācībām, eksāmeniem un
vēl eksāmeniem Rīgā, ar kara dienestu, ar ārsta prakses un ģimenes
nodibināšanu, man personīgi bija laimīgi un panākumiem bagāti un
pagāja ātri intensīvā darbā. Tanīs gados līdz karam vēl varēja ie
gādāties visu, ko vēlējāmies. Pasūtījām vēl mēbeles, iegādājāmies
traukus, tepiķus, gleznas, beidzot arī rotaslietas. Ne jau mantu
krāšanas dēļ, bet lai izskaistinātu dzīvi, padarītu to krāšņāku.
lejutos Rīgas dzīves apstākļos, kas pēc lielpilsētas likās
tik šaura, bet pēc Daugavpilī pavadītā gada, kļuva ciešami. Ar
visu sirdi degsmi nodevos savai mīlestībai, savas mājas un savas
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ģimenes veidošanai un praksei, kas deva lielu gandarījumu» Pēc
divu universitāšu beigšanas, darbs līdzās tēvam - labam praktiķim man bija kā trešā universitāte. Mūsu ģimenes sanāksmēs mēs bijām
četri stomatologi un viens ķirurgs, mans svainis Emanuēls Bags,
kas mūs” visu iespaidā arī vēl mācījās, lai kļūtu žokļu ķirurgs.
Tādas saiešanas mūsu ģimenē izvērtas par mazu stomatologu biedrī~
bu, kurā mēs cītīgi diskutējām par teorētiskiem un praktiskiem
jautājumiem un gadījumiem no prakses.
Mēs neizslēdzām no savas dzīves arī visas pieejamās izpriecas,
kas bija ārpus profesijas. Radās labi draugi mūsu jaunajai ģimenei.
Brīvā laikā bieži izbraucām ārpus pilsētas. Daudz laika veltījām
teātriem un koncertiem. Dailes teātrī skatījāmies interesantas
izrādes Smiļga režijā un arī viņam pašam piedaloties kā aktierim.
Tā kā mana sieva bija liela mūzikas mīļotāja, kas gandrīz visas
operas zināja no ģalvas, tad arī es sāku ar viņu regulāri apmeklēt
operas izrādes. Tās man kļuva tuvākas, jo Guna man atšifrēja
dziesmu un āriju tekstus, kurus es parasti nesaklausīju. Operā
notika o arī simfoniskie koncerti ar slaveniem diriģentiem (Koutss,
Dobrovens, Leo Blehs, Strauss un citi). īpašu baudu man sagādāja
arī operā notiekošie pianistu, vijolnieku, čellistu koncerti (Ar
turs Snābels, Kazadesi, Orlove, Uņinskis, īmre Ungārs) un jau
pieminētie daudzie vijolnieki un čellisti, kuriem pievienojās no
Maskavas atbraukušais Oistrahs, kas aizrāva ar savu spīdošo tehniku.
No Maskavas atbrauca arī Maksākova - skaistākā no dzirdētajām Kar
menām, Spillere. Dejotāji Karsavina, Asafs Meserers, slavenie te
ātra aktieri. Dzirdēts Šaļapins operā "Boriss Godunovs" un solo
koncertā Jūrmalā - skanēja vareni. No Amerikas viesojās dziedātāja
Marianna Andersena, liela auguma skaista un majestātiska nēgeriete
ar burvīgu balsi.
Man no jaunības dienām nepatika Mocarts un Haidns. Bet kad
noklausījos Mocarta koncertu divām klavierēm Kazadesi un viņa sie
vas izpildījumā, es biju pagalam apburts un sāku saprast ģeniālo
Mocartu. Kad savā laikā Berlīnē klausījos Jehudi Menuhina izpildī
jumā Mocarta vijolkoncertu, tad sajūsminājos laikam galvenokārt
par spīdošo izpildījumu.
Pēc koncertiem mēs bieži sēdējām omulīgajā Otto Švarca kafej
nīcā, kur satikāmies ar draugiem. Sestdienas pēcpusdienās^ turpat
pie tases kafijas, garšīgām maizītēm un kūkām, mums bija tradicio
nālā satikšanās ar maniem vecākiem un māsām.
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Jau gadsimta sākumā pasaules kultūras dzīvē iegāja kaut kas
pavisam jauns - '‘Lielais mēmais" - kīno, kas gadu gaitā pilnveido
jās un ieņēma paliekošu vietu daudzu miljonu skatītāju dzīvē visā
pasaulē.
Vēl Valmieras gados man bija izdevība noskatīties pirmās
filmas ar Maksi Linderu - toreiz saistošas komēdijas. Nedaudz vē
lāk uz ekrāniem parādījās Čarlijs Čaplins, kā& skatītāju interesi /
saistīja ilgus gadus ar spilgtām mazā cilvēka komiskām traģēdijām.
Tad toreiz arī vēl skatījos pirmās krievu filmas ar Veru Holodnoju
un Ivanu Mozžuhinu - aizraujošas, bet naivas mīlestības filmas.
Ļoti primitīvas un tehniski nepilnvērtīgas bija šīs pirmās filmas.
Bet tomēr tas bija interesanti. Kino’
Pēc pirmā pasaules kara kinoekrānus sāka pārpludināt arvien
jaunas amerikāņu filmas. Bija daudz kovboju un piedzīvojumu filmu
daudzās sērijās, ko mēs padsraitgadīgie skatījāmies aizturētu elpu.
Galvenais varonis, toreizējais supeimens, bija Edijs Polo. Tad ilgus
gadus galvenā varone bija blondā skaistule Mērija Pikford. Sekoja
filmas ar romantiskiem skaistuļiem, kā Rudolfo Valentīne un dau
dziem citiem, kas toreiz iekaroja meiteņu sirdis, bet kuru vārdi
man jau ir aizmirsušies. Pa starpām bija spilgti komēdiju tipi kā
Haralds Loids, Busters Kitons, Pats un Patašons un arvien atkal
pasaules mīlulis čarlijs Čaplins.
Divdesmito gadu beigās un trīsdesmitos gados varējām jau no
skatīties tehniski un satura ziņā daudz augstvērtīgākas filmas, bija
daudz pasaules labāko romānu ekranizāciju. Neaizmirstamās filmas
ar "dievišķo" Gretu Garbo (sevišķi filmā "Anna Kareņina")i "Zilais
eņģelis ar Marlēnu Ditrihu un Ēmilu Janingsuj filmas ar arviem
jaunām filmu zvaigznēmj satraucoša padomju filma "Bruņukuģis Potjomkins". Amerikāņu, angļu, krievu, vācu, franou, itāļu au arī
mūsu pirmā latviešu filma "Zvejnieka dč'’g"o Kino ieņēma pirmo vietu
miljonu skatītāju dzīvē un kļuva pieejams visās pasaules malās.
Liels solis uz priekšu bija skaņu filmas. Pimo tādu "Sonni
bojs" noskatījos vēl studenta gados. Tālākie pilnveidojumi bija
krāsu un platekrāna filmas. Vienīgi čarlijs čaplins visu mūžu pa
lika uzticīgs mēmajam kino un šīs filmas tomēr skatījās ar baudu.
Gadsimta otrajā pusē sākās televīzijas ēra, kas ievērojami
nobremzēja kino uzvaras gājienu. Un tomēr mūsu paaudzes dzīvē ki
no turpina ieņemt izcilu vietur
Tāda bija mūsu dzīve nelielajā Rīgā, kas tomēr bija liela
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mākslas pilsēta. Tāda bija mūsu personiska dzīve trīsdesmitajos
gados, l^et ārj>asaule toreiz bija gluži traka. Ja divdesmitie gadi

bija Pirmā Pasaules kara postījumu atjaunošanas gadi, tad trīs

desmitie gadi bija nemiera pilni un ar izteiktu gatavošanos
jaunam karam, Eiropa atgādināja vulkānu, kas tūlīt sāks darboties.
Es jau teicu, ka rakstu nevis vēsturi, bet savas dzīves hro

niku, Tomēr nevaru nepiemināt tā laika notikumus pasaulē, par
kuriem mēs ikdienas lasījām avīzēs un dzirdējām pa radio.Trīs

desmitajos gados mums gāzās virsū vesela lavīna politisko noti

kumu un mēs ar satraukumu vērojām neizbēgami tuvojošos vētru.

Gribētos, lai jūs, mani maz-mazbērni sap|?astu. atmosfēru, kādā
mēs toreiz dzīvojām, tāpēc īsumā pastāstīšu pax‘ galvenajiem no
tikumiem, kas pagaidām mūs vēl neskāra. Pagaidām.

Ekonomiski novārdzinātās Eiropas valstis bija laba augsne
diktatorisko režīmu provokācijām. Un šeit pirmajā vietā izvirzī

jusies avantūristiskā Hitlera Vācijas politika, kas bija vērsta
uz Versaļas miera līguma anulēšanu, neierobežotu bru:5iošanos,

ar intrigām jaucot lielvalstu sadarbību un gatavojot ceļu uz Jau

nu karu un pasaules kundzības iekarošnu. Hitlera programmas pa

matā bija Vācijas "Drang nach Osten" - jauno teritoriju iekaroV
■■
iw
sana Eiropas Austrumos un pirmās sociadistiskas valsts iznici
nāšana. Tāda pati toreiz bija Japānas programma ^zijā. Izvirzot
tā saukto Panāzijas doktrīnu -"āziju aziatiem”. Tās īstenošanai
jāsadala Ķīna, pilnīgi pakļaujot to Japānai un pārvēršot kandžuriju par Japānas koloniju.
Tā nu miera laikā, kad visu valstu pārstāvji Tautu Savienībā

sprieda par mieru un atbruņošanos, sakas vesela sērija nepieteitu

karu un agresiju, kas beidzot noveda pie Otrā Pasaules kara.

- 44 -

Tūlīt pēc Hitlera nākšanas pie varas 1935.gadā reihstāga
dedzināšana Berlīnē pēc Gēringa pavēles ietilpa provokātoriskārļ
kū6.īšanas progranuaā pret komunistiem, itkā vainīgos dedzināšanā.
Ar to tad sākās nedzirdēts terors , kas turpinājās visus divpadsmit
hitleriešu valdīšanas gadus ne tikai Vācijā, het arī okupētajās
valstīs. "Dedzinātāju^* prāva Leipcigā un apsūdzētā Dimitrova
varonīga stāja satrauca visus godīgos cilvēkus pasaulē.
Sekoja vesela sērija politisko slepkavību: 1934. gadā Vīnē
nošāva Austrijas kancleru Dolfusu, tanī pašā gadā Marseļā Dien
vidslāvijas karali ^VLeksandru un Francijas ārlietu ministru
Bārtu. Rumānijas premjerministru
. Visu šo slepkavību
pēdas veda uz Berlīni.
1935. gadā Itālija sāka agresīvu karu pret Abesiniju un pil
nīgi to iekaroja, vēl pirms beigušās ilgstošās apspriedes par
sankciju pielietošanu pret Itāliju.
1936. gadā sākās pilsoņu karš Spānijā. Vācijas un Itālijas
intervence veicināja republikāniskās iekārtas g^anu un dumpinie
ku ģenerāļa Franko fašistiskās diktatūras
Spānijā.
1938.gadā hitlerieši okupēja Austriju un pievienoja to Vāci
jai.
Turpinot savu draudu politiku, Hitlers 1938.gadā panāca,ka
Anglija un Francija piekrita ^ehoSlovākijas Sudetijas apgabala
pievienošanai Vācijai. ^īīs "Minhenes nodevības" sekas bija
visas ^iehoslovākijas okupācija 1939.gada martā.
Ar to tad divu gadu laikā Hitlers tikai ar šantāžu un drau
diem, nepretojoties Anglijai un Francijai, bija pievienojis
Vācijai divas neatkarīgās Kiropas valstis, Tautu Savienības
locekles. Padomju Savienības cenšanos palīdzēt ^ehoslovākijai
kavēja Francija un Polija.

-45-

Šajos namisrigajos un daudzam Eiropas tautām tik trs.§:iskajos
gados, ausu dzīvs Latvija vēl ritēja sanārā mierīgi. Mušu ģimenes.

dzīve Lija laimīga. 1937.gada piedzima Ali-^,

tavs veotevs Miķelit.

Piedzima viņš karstā jūnija dienā. Jau pēc dažām stundām, es varēju
apciemot Gunu, laimīgu, bet novārdzinātu māti un pasniegt vipai lielu

sud-naba trauku ar izmeklētiem augļiem,

Vasaru mēs pavadījām Jūrmalā.

,

Alim bija sagatavota silta un saulaina istaba blakus mūsu .guļamistabai.
E.s toreiz ļoti daudz strādāju, mēs turpinājām mūsu dzīvokļa

labiekārtošanu un izdaiļošanu, ‘“ana prakse auga, man bija labi panā
kumi ārstēšanas darba, arī ortodontijā.

Viena diena nedēļā bija tikai

■'bērnu diena”. Sāka braukt bērni ari ņo Lietuvas un Igaunijas.

Ss

kļuvu par iecienītu bērnu stomatologu.
Es toreiz ne tikai daudz strādāju, bet arī daudz lasīju un mā
cījos. Sāku arvien vairāk domāt par jaunākām ārstēšanas metodēm.

Toreiz 1936.gadā iznāca norvēģu profesoru Andrēzena un Haupla

grāmata "Eunktionn.s-Kieferontbopādie”. Pretstatā mehānistiskai orto-

dontijaš terapijai, ko es biju mācījies Berlīnē pie profesora Simona

un ko ar labiem panākumiem es pielietoju savā praksē, šī funkcionālā
terapija /t.-s. norvēģu sistēma/ rādīja pavisam jaunus ceļus orbodon-

tijā. Pūdams pārliecināts par šis metodes priekšrocibām,

sāku to

pielietot..diemžēl, karš neļāva man nov.arot ārstēšanas vēlīnos
rezultātus.

Toreiz, 1938..gada vasarā mēs ar Gunu devāmies 1 mēnaša brau
cienā uz Zviedriju un Norvēģiju,

Vienu nedēļu pali.kāra Stokholmā,

pēc tam ar vilcienu braucām uz '■Islo, Tur es Universitātes ortodon-

tijas klīnikā iepazinos ar Andrrezena funkcionālās žokļu ortopēdijas
metodi, iemācījos pagatavot t.s, aktivātorus - tikai nakt.i valkā

jamās platītes, kuras aktivizē žokļu muskuļu darbību.

Saktījos

daudzus slimniekus, redzēju šīs ārstēšanas pozitīvos rezultātus.

Tālāk braucām, uz Bergen!,

tālāk ar kuģi pa skaistajiem fjor

diem, starp fjordiem ar autobu.su tālāk uz ziemeļiem uz Jronthaimu,

uz Nordfjordu un beidzot lidz Mīrdālei. Tad ar vilcienu atpaka.ļ uz

Jtokholmu un .ar kuģi uz Pigu.

Tas bija viens skaists un arī ļoti

derīgs atpūtas brauciens, kas atstāja lielu iespaidu.

'
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funkcionālāk metodes priekS3?ocīl)ām un, atgriežoties Rīgā, tūlīt
sāku to pielietot. Diemzel karš neļāva man noverot ārstēšanas
vēlīnos rezultātus.
Atgriežoties mājās, Valteros satikām jau staigājošo Ali,
kas bija atstāts vecmāmiņas gādībā. Viņš caurāmdienām stāvēja
pie dārza žoga, vērojot kuģīšus Lielupē. Tā paša gada ļoti aukstā
decembra diebā piedzima mūsu otrais bērns — Ināra. Kamēr Guna
bija slimnīcā, nopirku viņai kā dāvanu manu pirmo lielo gleznu,
par kuru Māra vēlāk jautāja, vai viņa no Šīs gleznas esot dzimusi,
Sī glezna, saules pielieta ungārii lauku mājas un sētas ainava
vēl šodien karājas pie sienas ēdamistabā.
Kamēr vēl mēs baudījām mūsu skaisto ģimenes dzīvi un mieru,
pasaulē turpinājās politiskā spēle. 1939.gada vasarā Vācija jau
bija gatava uzsākt īstu karagājienu uz Austrumiem,
1939.gads mūsu mājās bija spraiga un veiksmīga darba gads.
Bija prieks par augošiem bērniem. Darba diena»mijās ar priecī
gam atpūtas dienām, bija satikšanās ar radiem un tuviem draugiem.
Un tomēr mēs dzīvojām ar nemieru sirdij.Arvien vairāk sakarsa
politiskās kaislības Eiropā, tikai par Padomju Savienību mums
toreiz bija
ļoti trūcīgņ nedroša, vienpusīga informācija.
Kaut arī tuvais kaimiņš, bet aiz augstā mūra. Tāpēc arī neuz
brukšanas pakta noslēgšana starp Padomju Savienību un hitlerisko
Vācijul939.gada 23. augusta^nums visiem bija viens ārkārtīgi
satraucošs pārsteigums un mēs ar šausmām domājām par gaidāmajiem
notikumiem.
1939.gada pirmajā septembrī Vācija iebruka Polijā. Anglija
un Francija, kas ar Poliju bija saistītas ar līgumu, pieteica
Vācijai karu.
Sākās Otrais Pasaules karš.

Bija skaista, silta, saulaina vasara un mēs vēl baudījām
šo vasaru un mieru, bet tas jau bija miers pirms negaisa. Pirmajā
septembrī es pienemū slimniekus, viena paciente ieslēdza radio
aparātu un no Berlīnes atskanēja rēcieni un pēc tam Hitlera
histēriskā balss. Viņš ziņoja, ka poļi esot iebrukuši Vācijā,
ieņēmuši Gleivicas radiostaciju. Iebrucēji iztriekti un nu sāku
sies atmaksa, sācies karš. Vēlāk "poļu uzbrukums" atmakots kā
inscenēta provokācija, uzbrucēji bija pārģērbti esesieši.

47 Kad es pirmajā septembrī bija noklausī jiflres Hitleru runu,
kuru drīzāk vērēja nosaukt par riesnu, es teicu savam divām
pacientēm, kas abas bija vēl nerepatriētas vācietes: "Tas ir
Vācijas gala sākums". §ī toreiz izteiktā pārliecība man visos
turpmākos gados palīdzēja izturēt neiedomājamās grūtības un
pārdzīvojumus. Bet vel jau viss bija priekšā. Pagaidām mēs vēl
dzīvojām miera apstākļos, neskatoties uz nemiera pilno ārpasauli.
Bažu nedēļu laikā vācieši pieveica Poliju, kas izrādījās
pilnīgi nesagatavota karam. Ar viegliem ieročiem un kavalēriju
viņi nespēja turēties pretim tankiem un masētiem lidmašīnu uzbruv
kūmiem. Tika sagrauta Varšava un citas pilsētas. Uzbrukumi no
gaisa terorizēja mierīgos iedzīvotājus, kas metāi bēgt uz Austrumiem.
Viens mahs studiju biedrs , kas ar sievu ar lielām pūlēm tikuši
ārā no Varšavas, stāstīja, ka viņi esot izmukuši no elles.
Neizsakāmi nežēlīgs bija šis karš, skarot ne tikai karavīrus,
bet vēl vaix‘āk civīlos iedzīvotājus, Sievietes, bērnus, bet pēc
Polijas kapitulācijas iesākās šausmīgais teiors pret poļu tautu,
ar izteiktu nodomu to pilnīgi iznīcināt, kā jau bija paredzēts
Hitlera p rogrammā.
1939/40.gada ziema pie mums Latvijā vēl bija samērā mierīga.
Bet bija arī iemesls bažām,
Latvijas teritorijā tika izvieto
tas Padomju Savienības militārās bāzes, oinī pat laikā bija
karš starp Padomju Savienību un Somiju, kas beidzās ar Somijas
sakāvi pēc trim mēnešiem.
Bija iesākusies pilnīgā vācu tautības iedzīvotāju repatri
ācija uz Vāciju. Viņiem lika skaidri saprast, ka draudot

- 49 Baltijas Valstu sovjetizācija un tāpēc viņiem esot jāatstāj savas
ierastās dzīves vietas. Pienāca lieli kuģi no Vācijas, nenogurstoši
strādāja hitleriešu propagandisti, tā saucamā repatriācijas komi
sija, un šejienes vācieši ar savām panckām sēdās kuģos, lai bruktu
uz fāterlandi, iedzīvotāju ironisko smīnu pavadīti. T^e jau tikai
vācu tautības pilsoņi aizbrauca no Latvijas, bet arī daudzi par
"vāciešiem” kļuvušie latvieši, kas baidījās no iespējamām pārmai
ņām Latvijā» Daudzus no tiem Vācijas Abvērs bija nodomājis izman
tot diversijām pret pašu tautu. Viņus veda nevis uz Vāciju, bet
uz iekaroto Poliju, apsolot viņiem tādus pašus dzīvokļus, fabrikas,
veikalus^kā šeit Latvijā. Un to visu viņi tur dabūja, izdzenot
poļus un ebrejus no viņu dzīvokļiem, fabrikām, veikaliem.
Viena mana paciente - ekspedīcijas kantora īpašniece, paveca
vāciete, man teica, viņa dabūšot Varte^gauā (Polijas vārda jau bija
izsvītrots no ģeogrāfijas kartes un no vāciešu apziņas) 7 istabu
dzīvokli un tādu pašu ekspedīcijas kantori, kā šeit Rīgā. Es toreiz
viņai teicuj’'Jūs liekaties slimā gultā". Atkal mana dziļā pārlie
cība, kas pēc gadiem attaisnojās. Tā vecā dāma droši būs atcerēju
sies šos manus vārdus, kad Padomju armijas un Poļu karaspēks 1944.g.
sāka triekt pie velna visus vāciešus - karavīrus un arī repatrian
tus no Baltijas valstīm.
Pienāca 1940,gada pavasaris. Nu jau karš rietumos ilga vairāk
kā pusgadu, bet karots netika. "Dīvainaiskarš" - ar tādu nosaukumu
viņš iegāja vēsturē. Vācu armija stāvēja nekustīgi pie savas robe
žas un tāpat nekustīgi stāvēja Francijas armijas un Anglijas ekspe
dīcijas korpuss Francijā, paļaujoties uz Mažino līniju - izcilu
nocietinājumu joslu gar visu Francijas-Vācijas robežu, kas gan
sniedzās tikai līdz Beļģijas robežai, šī "dīvainā kara" laikā Vā
cija ar "piektās kolonas" palīdzību centās graut Francijas pretes
tības spējas, aktīvi p.ifpalīdzot profašistisklem* elementiem pašā
Francijā.
Atkāpe: kā radās jēdziens "Piektā kolona"?
Spānijas pilsoņu kara laikā pret rej)ublikāņu aizstāvēto galvas
pilsētu Madridi, ģenerāļa Franko dumpinieku karaspēks virzījās ar
četrām kolonām. Bet piektā kolona bija spiegu un diversantu bandas
Madrides iekšienē, kas ar diversijām, baumu izplatīšanu, signalizā
ciju lidmašīnām, rādio pārraidēm palīdzēja uzbrūkošajam pretinie-»
kam.
Nemiera piliens bija 1940.gada pavasaris. It kā vajadzēja pie-

a
Tad V9l man bija ļoti nozīmīgs notikums 1940.gada aprīļa beigās,

-^ie manis ārstējās angļra sūtņa sieva, kura kādu dienu lūdza ārti

pabeigt ārstēšanu,

jo vlņ pēo divām dienām lidošot oaur Oslo uz

Londonu, jo vīrs esot nozīmēts par sūtni kādā Dienvidamerikas valstī.
Runāju es ar veco dāmu vācu valodā. Kad viņa gribēja par ārstēšanu

samaksāt, es lūdzņ,lai viņa honorāru iemaksātu Lielbritānijas darkanā
krusta kontā kā manu.pateicību ievainotiem angļu kareivjiem, kas cīnās
ar Hitlerisko Vāciju.
Sūtņa kundze ar lielām acīm mani paskatījās, apsēdās krēsla un

sāka rūgti raudāt. 3s viņu mierināju un pēc kčida laiciņa viņa pateica:
'’??ā ir mana skaistākā diena Latvijā". Tad viņa pa teica; "Daktera kungs,

3ŪS vahat vēl šovakar dabūt angļu pases v5sai ģimenei”.

3s biju pārsteigts un apmulsis un varēju viņai tikai sirsnīgi
pateikties, bet nevarēju pat iedomātie-, ka. veretu visu savij iesākto
labo dzīvi pamest un aizbraukt.
•Pēc divām dienām viņa ar viru aizlidoja, bet jau nākošajā dienā
sākās vācu karaspēka invāzija Norvēģijā. Tātad sūtņa kūndze jau

zināja, kas mums stāv priekšā, bet nan nebija ne jausmas par sekojošiem
notikumiem. 194^.gada 17.jūnijā sākās Padorn.ju armijas okupācija

.Utk tvija.

rast pie "čLīvainā kara", kas ilga Jau vairāk kā pusgadu. Bija
skaidrs, ka sāksies izšķirošie notikumi.
Pie mums Latvijā vēl turpinājās dzīve miera apstākļos.
Es turpināju strādāt, darta bija ļoti daudz. Pacientu pieķer
šanās man kā ārstam un draugam, labi panākumi darbā man snidza
lielu gandarījumu. Atceros vienu pacientu, vecu rabīnu no Daugav
pils. Kad beidzu viņa ārstēšanu, viņš man teica: '"■'■'ēs lūdzam
Dievu, par Jums". Es toreiz nosarku par to, ka slavens vecs rabins
man, tikai 30 gadus vecam un pilnīgi neticīgam, teica tādus vārdus.
Bet vēlāk, ļoti grutu pārbaudījumu laikā, man gribējās ticēt,
ka mani sargā cilvēku lūgšanas.
Tādas nu bija manas attiecības ar saviem pacientiem, tādas
viņas palika arī visos turi)mākajos gados.
Aiz mūsu robežām turpinājās karš. IS40.gada pavasarī
vācieši okupēja Dāniju un Korveglju. Un tad, 1940.gada maijā sā
kās īstais karš rietumos. Ar nežēlīgu Kolande's un Beļģijas ostu
un pilsētu bombardēšanu no gaisa tika sagatavots ceļš ātram tanku
kolonu uzbrukumam nepietiekami aizsargātai Francijas ziemeļuaustrumu robeža.! caur Holandi un. Beļģiju. Francijas karaspēku
demoralizēja vācu aviācijas nemitīgie uzbrukumi un tanku kolonu
dziļie reidi aiz karaspēka aizmugurē. Jau pēc sešām nedēļām visā
pasaulē ar šausmām uztvēra ziņu par hitleriešu ienākšanii Parīzē,
kas bija pasludināta par atklātu pilsētu un ar to pasargāta no
izpostīšanas. Francija kapitulēja, bet angļu ekspedīcijas korpuss,
pametot smagos ieročus, Denkerkā sēdās ku^os un brauca atpakaļ
uz Angliju.
Hitlerieši gavilēja. Kas vācu tautai bija daļas par sagrau
tām pilsētām, tautu ciešanām, asarām un asinīm. Ģētes un Sillera,
Sethovena un Mocarta, oopenhauera un NĪŽes tautu Hitlers bija
pārvērtis par fanātiskiem "virscilvēkiem", kuriem viss ir atļauts
un kuri par saviem noziegumiem nav atbildīgi.
^ajā laikā arī pie mums Latvija bija lieli notikumi,
notikumu priekšvēsturē bija sarežģīta diplomātiskā spēle starp
lielvalstīm, kurā tika ierautas arī Baltijas republikas.
Pēc Vācijas uzbrukuma Polijai un tās sagrāvei, karš bīstami
tuvojās mūsii robežām. Tad nu 1939.gada 5.oktobrī Padomju Savienība
noslēdza savstarpējās^ palīdzības līgumu ar Latviju, Igauniju un
Lietuvu. Baltijas valstīs tika izvietotas P’ad.Savienības kara
bāzes.

- 50 -

1940.gada jūnijā Padomju Savienības va3.dība pieprasīja
ielaist Baltijas republikās Sarkanās Armijas papildu yAx
vienības un pārskatīt Pad.Savienībai nedraudzīgu ārpolitiku.
Tad nu mēs kļuvām par vēsturisku notikumu, lieciniekiem.
17.jūnijā Rīgā ienāca Sarkanās Armijas vienības, ko jūsmīgi
sveica darba tauta. Bija beigusies Ulmaņa diktatūra, nodibi
nāta jauna valdība ar profesoru Kirhenšteinu priekšgalā, ]£
rīkotas Republikas Augstākās Padomes vēlēšanas. 1940.gada jūlijā
Latvija, Igaunija un Lietuva uzņemtas Padomju Republiku sastāvā.
Sākās intensīva politiskās, ekonomiskas, kultūras dzīves pārkar^
tošana uz sociālismā pamatiem. «launcelsme, veikta ne bez grū
tībām, ne bez slēptās pretestības.
Tāui nu bija notikumi pie mums Latvijā 1940,gada vasarā,
par kuriem mums gan ne toreiz, ne ilgi pēc tam, nebija gandrīz
nekādas informācijas . Tikai pēc ilgiem gadiem, kad bija sācies
atklātības periods (glasnostj) astoņdesmitos gados, mēs uzzinā
jām daudz ko par toreizējiem notikumiem.
(grāmata "Neatkarīga" Latvija - kāda tā bija" izdota Rīgā 1987.gar A.^tegniiina un bijušā ārlietu ministra V.ī/īuntersa rakstiem,
kā arī daudzi citi raksti žurnālos un avīzēs.)
Saskaņā ar Padomju Savienības un Vācijas nolīgumu, Rīgā
vēl atradās repatriācijas komisija, vēl pēdējie vāciešAin arī
1 atvieš'^brauca uz Vāciju. Kā vēlāk kļuva zinānis, repatriācijas
komisija pildīja arī vācu izlūkdienesta uzdevumus.
1940.gada beigās es tiku uzaicināts strādāt jaunorganizējaiaā slēgtā poliklīnikā. Stājos pie pirmJd.asīga zobārstniecības
kabineta iekārtošai’ias. Beidzot arī es varēju sākt strādāt poli
klīnikā. Strādāju mazā, draudzīgā kolektīvā, ātri ieguvu savu
slimnieku simpātijas un uzticību. Tas manī viesa lielu opti
mismu, neskatoties uz lielu nemieru āipus mūsu robežām.
Tuvojās 194i. gads. Jauno gadu sagaidījām mūsu mājās,
jautrā draugu kompānijā. Bijām 12 cilvēku pie galda, bet vēlāk
pienāca vēl viens, trīspadsmitais, Seņa CJurevics. Sēdējam ilgi,
vēlu aizgājām gulēt. Bet agri no rīta es strauji pamodos, viss
nosvīdis. Redzēju dīvainu sapni: mūsu viesistabā pie lielā gal
da sēdēja vienā pusē Staļins, Ividlotovs un vēl citi. G.alda otrā
pusē Hitlers, Gerings, Ribentrops. Gāja saminas, kas palika amjaen
sakaļākās un beidzot izvērtās sks^ā strīdā. Es pats staigāju
ap galdu un kad strīds sasniedza kulmināciju, pieskrēju kJ.āt
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Hitleram, sagrābu vi^u, aizstiepu līdz logam un izmetu viņu
no ceturtā stāva uz ielu. Un — pamodos. Izstāstīju sapni sievai,,
Kopš tā brīža es zināju: es pārdzīvošu Hitleru, piedzīvošu
viņa bojāeju un Vācijas galu, kā to biju jau paredzējis 1959..g.
septembrī. Piedzīvoju arī, bet līdz tam laikam pludoja asinis
un asaras.
1941.gada sākums man pagāja intensīvā darbā, biju visu
dienu aizņemts.Bet pilsētā jutās liels nemiers, visi bija kā
drudzī. Cilvēki izpirka veikalus tukšus.
Tad pienāca 14.jūnijs, kad izsūtīja vairāk kā 50 tūksto
šus cilvēkusļfelsēi,ām un laukiem - politiski neuzticamos, bet
arī daudzuĒj^evainīgos. Pilsētās un. laukos šī l&ela mēroga iz
sūtīšana izraisīja ārkārtīgā satraukumu un nervozitāti. Bija
skaidrs, ka tuvojas kai'š, bet par to nedrīkstēja runāt.
1941.gadā pavasarī vācieši ielauzās Grieķijā un Pienvislāvijā un pakļāva tās. Ar to tad fašistiskā Vācija bija okupējusi
un pakļāvusi sev Austriju, ŠehoSlovākiju, Poliju, Dāniju, Nor
vēģiju, Beļģiju, Holandi, Luksenburgu, Franciju, Grieķiju un
Dienvidslāviju. Ar Somiju, Ungāriju un Rumāniju Vācija slepeni
bija noslēgusi līgumu kopējam uzbrukumam Padomju Savienībai.
Arī Itālija un Japāna bija Vācijas sabiediotas.
-Kaut arī bija noslēgts neuzbrukšanas līgums ar Padomju
Savienību, Vācija jau 1940.gadā bija izstrādājusi plānu "Barbarossa" — uzbrukšanas plānu ar nolūku iznīcināt Padomju valsti
v.n sagrābt tās teritoriju ar milzīgiem izejvielu un pārtikas
resursiem. Šim nolūkam tika organizēti visu Vācijai pakļauto
valstu ekonomiskie un militārie resursi.
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1941. gada 22. jūnijā vācu karaspēks bez kara pieteikšanas
nodevīgi iebruka mūsu valstī. Masēti gaisa flotes uzlidojiami
aerodromiem, iznīcinot tur stāvošās lidmašīnas, uzlidojumi
neaizsargātām pilsētām, sagatavoja ceļu tanku kolonām un sekojo
šam armijām, kas ātri ielauzās mūsu armiju aizmugurē. Hitlers
bija sācis savu "blickrīgu" pret Padomju Savienību.
Tas bija svētdien, bet jau piektdien 27. jūnijā no Rīgas
sākās nekārtīga iedzīvotāju evakuācija, uz ielām jau spindzēja
piektās kolonas raidītās lodes.
Es tanī dienā bez poliklīnikas galvenā ārsta biju vienīgais
ārsts poliklīnikā, bija arī vēl dažas māsas, Pec saskai^ošanas ar
ministriju.sagatavoju evakuešanai poliklīnikas vērtīgāko inventāru
un aizsūtīju to uz staciju. Tad sagatavoju evakuējamo ārstu, māsu
un to ģimeņu sarakstus, apzvanīju visus, paziņoju, ka precu stacījā
ir sagatavots ešelons, kas aties pulksten septin,padsmitos.
Uz savām mājām es piezvanīju un liku mūsu četrām ģimenēm - maniem
vecākiem, abām māsām un manai ģimenei būt gataviem evakuācijai-,
ī'ēc visa nokārtošanas poliklīnikā es braukšu viņiem pakaļ. Bet
es vēl turpināju zvanīt visiem ārstiem. Māsas visas jau bija uz
vietas.

- 5i, Aizsūtīju mašīnu pēc e^'trru ārstu §:imenēm, kas dzīvoja tālāk no
centra, Maskavas rajonā, bet pēc viņiem biju nolēmis aizbraukt
pēc savām četrām ģimenēm un aizvest viņas uz staciju. Bet pats
vēl turpināju apzvanīt visus. Līdz pat šim laikam nevaru aizmirst
šīs sarunas, minēšu tikai dažas.
Dr.Abramsons, LOR-speciālists. 74.gadus vecs. Dzīvo ar savu
māsu, ģimenes nav. Uz manu uzaicinājumu evakuēties atbild:paldies,
esmu labi dzīvojis visu mūžu, tagad esmu par vecu, lai sāktu bēg
ļu gaitaso Zinu ko darīt. Un dienā,kad ienāca vācieši, viņš nonā
vēja māsu un tad sevi, iešļircinot lielu morfija devu.
Profesors Mincs, izcils ķirurgs:"Manu brāli, juristu, profe
soru, pirms nedēļas izsūtīja, nekur nebraukšu". Es viņu veltīgi
mēģināju pārliecināt, skaidri pateicu, kas viņam draud, ja paliks.
1944.gadā viņš nosists Vācijā, nāves nometnē.
Tādas veltīgas sarunas man diemžēl bija vairākas, nespēju cil
vēkus pārliecināt, ka jābrauc.
Iepriecināja mani saruna ar Dr.Eliasbergu, dermatologu, pāri
70 gadiem; "Paldies, nav jāsūta mašīna, es pats aiz"^ ošu uz staciju.
Viņš aizbrauca ar sa’zu meitu. 1944.gadā atgriezās un turpināja
strādāt poliklīnikā. Tā nu tikai daži ārsti evakuējās, daudzi nē,
palika Rīgā un aizgāja bojā, izņemot divus, kas izglābās. Māsas,
cik man zināms, visas aizbrauca. Šeit gan ir runa tikai par manas
poliklīnikas ārstiem un māsām.
Trīs ārstu ģimenes - Bērmanu, Levensonu, Grajevski - šoferis
bija aizvedis uz Jūrmalas staciju, kaut gan viņš labi zināj’a, ka
vilciens stāv Preču stacijā. Viņš bija otrreiz jāsūta pēc tiem
trim ārstiem, bet pēc tam viņam bija jāaizbrauc uz manu dzīvokli.
Es tikai varēju brīnīties par daudzo ārstu nespēju novērtēt
stāvokli, bet nekādi nespēju viņus pārliecināt. Pats es ne mirkli
nešaubījos. Piezvanot uz mājām, liku visiem pulcēties manu vecāku
dzīvoklī, drīz būšot mašīna. Es aizskrēju uz mājām un mēs sākām
gaidīt. Bet pēc triju ārstu aizvešanas uz staciju, šoferis ar visu
mašīnu pazuda un mēs četras ģimenes ar četriem maziem bērniem par
velti gaidījām. Ešelons aizgāja bez mums. Iziet uz ielas tobrīd
nebija iespējams, jo nepārtraukti šāva. Toreiz es Gunai teicu: mēs
esam palikuši uz nāvi! Kad uz ielām pārstāja šaut un arī nākošajā
dienā mēs ar māsu apskrējām visas stacijas, bet neviena vilci.ena
vairs nebija.
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Kopš 194i. gada 27. jūnija pagājuši 45 gadi, bet atcero
ties šo dienu, mani vēl šodien pāi'ņera šausmas.
Ar ko es toreiz nodarbojos? Kaut gan tas nebija mans pienākums,
es sāku darboties: iesāku poliklīnikas un sava kabineta vērtīgā
ko mantu iesaiņošanu un nosūtīju lielas kastes uz preu staciju;
sastādīju evakuējamo poliklīnikas darbinieku sarakstus; vedu
bezgalīgas sarunas pa telefonu ar visiem ārstiem, paskaidrojot
evakuācijas nepieciešamību un noklausoties aplamus atteikumus.
Iepriecināja māsas, kas paas jau agri devās uz staciju un laimīgi
aizbrauca ar ešelonu.
Tikai pēc tam, kad viss bija padarīts, kad trīs ārsti jau
bija aizvesti uz stacijii un arī māsas visas bija atbraukušas,
bija pienākusi mūsu ģimeņu kārta un es aizskrēju uz mājām.
Eēs sākam gaidīt mašinu, kurai vajadzēja iebraukt setā. Set
mašina nenāca, mēs četras ģimenes par velti gaidījām dz ielas
nevarēja iziet, jo nep art rauti šāva. Ī3et tak vajadzēja! Vajadzēja^
nerēķinoties ne ar ko mēģināt izlauzties, kaut arī mums bija
četri mazi bērni. Un vajadzēja, jā, vajadzēja! negaidīt līdz
daudzo telefona saīnznu beigām, bet jau pašā sākumā aizvest savu
ģimeni, vecākus, māsas uz staciju. Vajadzēja! Bet neizdarīju.
Kā. tas mani mocīja visus šos garos gadus un moka vēl šodien. Kādas
briesmīgas sekas — manu tuvinieku moku pilnā nāve - bija manai
pārspīlētai pienākuma apziņai.
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Pirmajā jūlijā, deviņas dienas pēc kara sākuma, Rīgā ar cīņām
ielauzās vācieši» Ciņas nebija ilgas, mēs daudz ko nemanījām. Bija
daļēji saspridzināti Daugavas tilti, cietusi bija galvenokārt Vec
rīga. Ar tiešu trāpījumu sašauts Pēterbaznīcas tornis, izcēlās
ugunsgrēks. Pilnīgi sagrauti bija Melngalvju, pilsētas valdes un
bibliotēkas nami, arī daudzi nami gar Daugavas krastu. Citādi pil
sēta gandrīz nebija cietusi, kaut arī pāri pilsētai, vēlās dūmu mā
koņi, no gaisa krita plēnes no ugunsgrēkiem Daugavmalā. Pa Rīgas
ielām virzījās karš. Gāja kājnieki, jauni puiši iedegušām, pašap
zinīgām sejām. Plūda motorizētais karaspēks, ceļu būves nadaļas,
milzīgas mašīnas ar pontoniem. Vieglajās mašīnās virsnieki, lepnām,
pasaules kungu sejām. Tikai tankus neredzēja, tie jau Rīgas kri
šanas dienā virzījās no Daugavpils uz Ziemeļiem uz Lugu. Jau Rīgas
ielās bija izlikti ceļu rādītāji, pat tādi ar attālumu kilometros
līdz Maskavai un ļeņingradai. Viss šis karaspēks uz civiliedzīvo
tājiem pat nepaskatījās, ar tiem nodarbosies^ armijai sekojošās
speciālās vienības un civilā administrācija.
Tādus nu mēs viņus ieraudzījām, vācu okupantus, kurus Hitlers,
kopš 1933.gada bija audzinājis pasaules kundzības iekarošanai, pār
vēršot veselu vāciešu paaudzi par virscilvēkiem, par robotiem, ku
riem bija svešas cilvēciskās jūtas.
Dienu un nakti virzījās Šīs kolonas, gaisā ar apdullinošu
troksni nesās lidmašīnas. ^P4k>āVT5arvalde's aparāts ar daudzajām spe
ciālajām komandām, ar slepeno policiju un. drošības dienestu, kas
Rīgā ieņēmuši valdības ēkas un labākos dzīvokļus, sāka nodarboties
ar iedzīvotājiem, ievedot “vācu kārtību”, šajā jdazSā darbā viņiem
ar lielu centību palīdzēja vietējie fašistu piekritēji. Oficiālais
hitleriešu terors tad nu nomainīja vietējo “patriotu” sākuma pe
rioda teroru. Bet pirmajās dienās okupētajā Rīgā, tāpat kā visās
republikās, vara bija nodota vietējiem pretpadomju elementiem. Un
tie nu rādīja, ko spēja.
Pirmajā jūlijā no rīta pa rādio atskanēja Latvijas himna, pir
mo un pēdējo reisi. Tūlīt pēc tam, gandrīz to pārtraucot, no skaļ
ruņa atskanēja rejošā vācu valoda.
Izgāju uz ielas. Ap Brīvības pieminekli, uz ceļiem nometušās,
dāmas histēriski raudāja, citas pasniedza vāciešiem puljes. Jau pir
majā dienā, redzēju latviešu vīrus ar sarkan-balt-sarkanām lentēm
uz piedurknēm vedot ebreju kolonas uz Vecrīgu, drupu novākšanai.
Citi atkal veda, vai ar varu vilkšus vilka apcietinātos. Pēc dažām
dienārft sarkan-balt-sarkanās lentes nomainīja ar vāciešu izdotajām

- 56 zaļām palīgpolicijas lentēm. Nu jau šie”patrioti” - par tādiem
viņi sevi uzskatīja - bija vācu dienestā, varēja rīkoties ofi
ciāli, attiecīgās vācu iestādes sankcionēja jebkādu vardarbību
kxK pret kreisajiem elememtiem un galvenokārt pret ebrejiem.
Kāds prieks nu viņiem bija laupīt, s7opkavot, dedzināt, nenesot
nekādu atbildību, kāds prieks bija kalpot vācu kungiem!
Tā bija pirmā drausmīgā vācu okupācijas diena un tai sekoja
daudzas un/ arvien briesmīgākas.
S.jālijā es pa rādio dzirdēju aicinājumu visiem latviešu pa
triotiem ierasties korporācijas "Lettonija” telpās Valdemāra ielā,
lai piedalītos pasākumos pret tautas ienaidniekiem. Es pareizi iz
platu šo aicinājumu un aizgāju no mājas pie sievas vecākiem, tei
cu, ka gribu šonakt pie viņiem pārgulēt. Vakarā Guna man piezva
nīja un savā naivumā teica, ka es par velti esot uztraucies. Esot
gan atnākuši kāds desmita, šautenēm apbruņoti, latvieši sētnieka
pavadībā, esot gribējuši mani paņemt uz trim dienām uz kādiem dar
biem. Lika man no rīta ierasties policijas iecirknī.
Tā viņi gāja no vienas mājas uz otru, paņēma ’'uz darbu" kādus
^000 jaunākos ebrejufit vīriešus un tajā pašā naktī viņus visus no

šāva Biķernieku mežā, Rīgas pilsētas teritorijā. Tādas pat izrēķi
nāšanās ar nevainīgiem cilvēkiem, ar ebrejiem, komunistiem, kom
jauniešiem, arodbiedrību aktīvistiem notikušas visās republikjāa
pilsētās un uz laukiem pirmajās okupācijas dienās un pat dažkārt
arī vēl pirms vāciešu ienākšanas. y
Pirmajās dienās Rīgā nodedzināja sinagogas ar tajās ieslēgtiem
cilvēkiem - vienu ar 200, otru ar 70 cilvēkiem. Šmerļa ebreju kapu
kapličā sadedzināja "tikai" 5 sievietes - vairāk nebija pa ķērienam.
Vēlāk, 29.augustā vecās ebreju kapsētas kapličā latviešu policisti
ieveda 27 iedzīvotājus no apkārtējām ielām, ieslēdza un sadedzināja
dzīvus. Sadegušo starpā bija arī mans svainis Dr.Emanuēls Bags.Mans
_
litd'
tēvs no sava dzīvokļa logā‘\l'edzēja šo mazo kolonu, kurā bija galve
nokārt sievietes un bērni un arī mana svainis.
Tālāk viss gāja pēc vācu okupantu pedantiskās kārtības programasj avīzē tika izsludināti rīkojumi ebreju jautājumā - visi tiek
norīkoti spaidu darbos, apģērbam jābūt piešūtām dzeltenām zvaigz
nēm uz krūtīm un uz muguras, nedrīkst iet pa trotuāru, valkāt būti,
lietussargu, ieiet veikalos utt.. Par šo rīkojumu neizpildīšanu
tikai viens sods - nāvessods. Un šāva arī.
Vesels pulks gestapoviešu, drošības dienesta (SD) vīru, to

- 57 skaitā bija arī Arāja un Cukura bandas, rajona un apgabalu komi
sāru bija nodarbināti galvenokārt ar represijām pret ebrejiem, bet
arī ar ebreju dzīvokļos atstātās mantas l*apgūšanu’’ (jeb kā viņi
to sauca "organizēšanu) un vēl nenotvertu ebreju, pusebreju no
tveršanu. Vēlāk, kad visi jau bija nometināti getto, viņiem vēl
svarīgs uzdevums bija jauktās laulībās sastāvošo un vēl uz getto
neaizvesto vīriešu uzraudzīšana. Ja jauktajās laulībās bija ebreju
sieva, tad viņu vīrus ar draudiem lika šķirties, bet sievu tūdaļ
aizveda uz getto. Ja daži drosmīgākie vīri nepiekrita laulību šķir
šanai, tad jaunākās sievas piespiedu kārtā tika sterilizētas. Eb
rejus - vīrus pagaidām atstāja mājā uz sievas atbildību, tādā
kārtā padarot šīs latviešu sievas par ķīlniecēm. Tādu jaukto lau
lību ar ebreju vīriem 1942.gada sākumā bija vēl ap 50, Intensīvi
tika meklēti ģimenēs un bērnu namos atstātie ebreju bērni.
Šī svarīgā darbošanās ļāva visiem šiem neaizsargāto cilvēku
medniekiem izvairīties no sūtīšanas uz Austrumu fronti, jo tur, it
sevišķi pēc vāciešu sakāves pie Maskavas 41ogada decembrī, negāja
vairs labi.
Baigi bija noklausīties ziņojumus par arvien jaunām uzvarām.
Hitlera aimiija virzījās arvien tālāk uz austrumiem, Hitlers jau
bija pārliecināts par tūlītēju uzvaru. Bet vāciešu sakāve pie
Maskavas 41.gada decembrī apglabāja Hitlera sapni par ātru uzvaru.
Bezgala daudz kritušo, ievainoto, apsaldēto jauno kareivju nomai
nīja jau vecāka gadagajiena vācieši, kas nelabprāt gāja uz austru
mu fronti. Karš jau nebija tikai pastaiga. Bija dzirdams sašutums
par krieviem, ksiS "necīnoties pēc noteikumiem", kas pat būdami
ielenkumā, nepadodoties, bet cīnoties līdz pēdējam vīram, Ne pēc
noteikumiemJ
Arī bargā ziema vāciešiem nebija pa prātam, jo nebija tai sa
gatavoti. Hitlera "Blickrīgam" bija jābeidzas līdz ziemai. Okupē
tajās teritorijās sāka vākt no iedzīvotājiem, siltās drēbes, bet
Polijā un Krieviju fpvis vāca, bet atņēma visu pēdējo,
Ho karavīriem, kas atgriezās no frontes, bija dzirdamais asas
valodas par aizmugures žurkām, kas patvērušies siltajos Rīgas dzī
vokļos, kamēr karavīri frontes peklē salstot nost. Bet aizmugures
žurkas - esesieši, gestapo, policisti palika arvien zvērīgāki pret
mierīgiem iedzīvotājiem,lai tikai netiktu sūtīti uz fronti.
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1941.gada oktobrī visus ebrejus ieslēdza "getto" - nometne
ar dzeloņstieplēm nožogota Rīgas pilsētas kvartāla, kur drausmīgos
apstāl<ļos un pusbada, bija jādzīvo pāri par 50 tūkstošiem cilvēku.
Mo turienes katru dienu vācu karavīru apsardzībā veda kolonas
uz spaidu darbiem. Atgriežoties no'uetriē, visus pārbaudīja, par
ienesto maizes gabalu nežēlīgi piekāva.
Sestdien, 1941.g. 22.novembrī, kad es vēl turpināju dzīvot
pilsētā savās mājās, es pēc darba noāiēktāvā aizgāju uz getto
apciemot savus vecākus.
Pie getto vārtiem no sargu būdas izskrēja sarkanmatains
latviešu palīgpolicijas seržants, naidā zvērojošām acīm. Viņ'S
bija pārsteigts redzot ierodamies vienam atsevišķam ebrejam,kamēr
visi nāk tikai kolonās. Redzēju, ka viņš tik ar pūlēm savaldījās,
lai mani uz vietas nenošautu. Kas tad man ir atļāvis vēl dzīvot
pilsētā? Bet es tik atkārtoti teicu, ka dzīvojot pilsētā legāli
pēc vācu likuma par jauktām laulībām. Šoreiz nu tiku sveikā cauri.
Iegāju Katoļu ielā, kur dzīvoja vecāki. Skats tur bija bai
gais. Nelielā istabā dzīvoja vecāki, mana vecākā māsa Noemija ar
diviem bērniem un māsas draudzene ar bē'rnu. Jaunākā māsa Anna ar
vīru, dakteri Rubīnu un tikko piedzimušo bērnu dzīvoja atsevišķi.
Pusotru mēnešu laikā vecaJci ļoti novecojuši, novājējuši. Mans tēvs
gilēja gultā, ar izmisumu acīs skatījās griestos, Māte un māsa
darbojās saimniecībā, lai kaut kā visus paēdinātu. Bērni - 4 un 6
gadu veci, pieklusuši, lielajās acīs neizteikts jautājums, Ijeit
valdīja bads, bezcerība, pazemojums.
Tāda bija mana pēdējā tikšanās ar vecākiem un māsām. Es paliku
pie viņiem pa nakti, bet no rīta apģērbu kāda drauga mēteli un
cepuri, lai mani nepazītu un ielavījos kādā lielā kolonā. Redzēju,
ka sarkanmatainais policists skraidīja gar kolonām, domāju, ka
meklēja mani. Neatrada un es sveikā izgāju no getto.
■
Pēc nedēļas, 29.novembrī getto teritorijā ar dzeloņstieplēm
tikka nožogots neliels rajons un šajā "mazajā getto" ielaida no
darba atnākušos vīriešus. Viņi ar to tad bija izolēti no savām
ģimenēm. Tanī pašā dienā bija izdota pavēle par pārvietošanu no
"lielā getto" uz citu nometni. Atļauts ņemt līdzi tikai mugursoma
ar mantām. Getto iedzīvotājos sakās panika. Bet nākošā rītā 50 -tā
novembrī visiem lika stāties kolonās. Turpat getto ielās jau tika
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nošauti ap 800 cilvēku citu iebiedēšanai. Pa nakti izkritušais
sniegs bija nokrāsojies sarkans. Ta nu šinī svētdienā, 1941.gada
30.novembrī un pēc nedēļas 7.decembrī izveda uz ■ Kumbuļiem, 10
kilometrus no Rīgas, un nošāva gandrīz trīsdesmit tūkstošus
sieviešu, bērnu un vecākus vīrus. Arī rafini vecāki, mtmas māsas
ar trim maziem bērniem, visi mani pārējie radi bija starp nošau
tajiem. Vienu daļu sieviešu ar maziem bērniem aizveda uz Rumbuļiem
speciāli konstruētos, hermētiski noslēgtos furgonos, nonāvējot
tur ieslēgtos jau na ceļam ar izplūstošam gāzēm. Cik "ģeniāli,”
bija "kulturālu" vāciešu Izgudrojumi nonāvēšanas tehnikāl
Pirms nošaušanas visiem bija jāizgērbjas, pēc tam visi ap
ģērbi un apavi ievesti tirgus hallēs un vēlāk nosūtīti uz Vāciju.
Ap 4000 darbaspējīgu vīriešu līdz 1944.gadam tika turēti
Rīgā darba nometnēs, pēc tam vai nu nošauti, vai aizvesti uz
Vācijas nāves nometnēm. Tikai atsevišķiem cilvēkiem izdevās iz
bēgt un izglābties.
Uz Rīgu uz nošaušanu veda arī ebrejus no visām Kiropas valstīm.
Blakus getto bija ierīkota viena maza nometne, kurā nelaimīgie
uz kādu dienu tika nometināti un tad aizvesti un nošauti.
Tāda nu bija manas tautas liktenis, iznīcināti pavisam
6 miljoni ebreju.
Bet tā bija tikai viena daļa no fašistu ieplānotām ļaunda
rībām. Koncentrācijas nometnēs Vācija, Polijā, arī citās okupē
tās zemes, kara gūstekņu nometnēs, arī pie mums Latvijā (Salas
pilī) — visur tika iznīcināti miljoni vīriešu, sieviešu, bērnu šaujot, indējot ar gāzēm, sadedzinot. Nodedzinātas veselas sādžas
un nošūti visi‘.iedzīvotāji - Audriņos Latvijā, Matiņā Baltkrie
vijā, Lidicē šehoslovākijā un vēl daudzās citās valstīs.oausmīgais
nāves konveiers, izstrādāts līdz pēdējam sīkumam. Tā bija Hitlera
plānu īstenošana - Iznīcināt visus ebrejus, lielu daļu^^lāvu tau
tām, pārējos atstājot kā vergus Lielvācijas kungiem.
Pēc Hitlera pavēles vācieši kļuva par veselu tautu slepkavām.
Siet Bet tas viņiem bija par maz. Ar savu murgainu rases teoriju
un pretkommunistisko pi'opagandu viņiem visās okupētajās valstīs
bija izdevies savā netīrajā darbā iesaistīt kādu daļu vietējo
iedzīvotāju. Tie bija jau iepx*ieks savervēti fasisti, nacionālisti,
patrioti - vienalga, kā viņi saucās. Viņi.
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elepkavoja un laupīja, jo viijiem bija sakāpusi galvā vāciešu slu
dinātā visatļautība pret ”zemcilvēkiem’'o Kvīslingi (nosaukti pēc
norvēģu fašista vadoņa vārda) visās valstīs, kas savās zemēs pil
dīja vāciešu bendes kalpu lomu, bendējot pat savas tautas piede
rīgos zem antikomumisma karoga. Bet kur tikai viņiem radās tāds
naids pret saviem līdzcilvēkiem? Vai slepkavošanas prieks ir
saistīts ar kādu Ideoloģiju?
;:ērkoņkpustleši,
Kā es pats varēju vērot, tie bija aizsargT^fTIjušie Latvijas
arniijas virsnieki, studenti-korporanti, sīkburžuāzijas pārstāvji.
Visi tie, kas saucās par ''inteliģenci” un kuriem viņu melnajos
darbos palīdzēja kriminālie elementi. Bet neredzēju starp viņiem
īstos strādniekus. Šie okupantu palīgi laizīja rokas vācu kungiem
kā kādreizējie vagari dzimtbūšanas laikos un ar sadistisku prieku
pildīja vācu kungu pavēles un norādījumus. Bet vācieši fotogrāfēja un filmēja "vietējo patriotu” ļaundarības, lai vēlāk varētu
novelt atbildību no saviem pleciem - it kā tautas pašas , bez vā
ciešu līdzdalības esot izrēķinājušāSs^ar saviem iekšējiem ienaid
niekiem. Šajos darbos latviešu pol<ācij'as bataljoni bija izpelnī
jušies tik lielu vāciešu uzticību, ka pat pagodināti ar speciā
liem uzde\'umiem, arī cīņā ar partizāniem citās republikās, seviš
ķi Baltkrievijā.
Okupantu oficiālie rīkojumi, kas legalizēja mežonīgu teroru
pret sarkanajiem un galvenokārt pret ebrejiem, naida kurināšana
iedzīvotājos, nometināšana necilvēcīgos un pusbada apstākļos, kun
gu rases pārākuma sludināšana un augstprātība pret "zemcilvēkiem”
- viss tas radīja pilnīgu bezizejas un bezcerības noskaņojumu va
jātos cilvēkos, demobilizēja jebkādu pretestības garu. Cilvēki
bija nolemti nāvei un gāja nāvē.
Vietējie profašistiskie elementi>ar neķītru pretpadomju un
antisemitisku propagandu, centās iesaistīt plašākas tautu masas
savos asiņainajos darbos. Bet tas viņiem neizdevās. Pati latvie
šu tauta norobežojās no viņiem, viņa saprata, kas visai tautai
gaidāms vāciešu uzvaras gadījumā.
Nežēlīgā okupantu terora apstākļos nebija iespējas aktīvai
pretestībai. Tomēr, neskatoties uz nāves briesmām, bija pagrīde,
cilvēki palīdzēja karagūstekņiem un izbēgušajiem ebrejiem. Izvai
rīšanās no aizsardzības būvju darbiem, no iesaukšanas Latviešu
leģionā un dezertēšanas no tā, partizānu kustība Latvijas aust
rumu rajonos un tās atbalstīšana - viss tas liecina par tautas
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pretestību pret varmākām, bet par to bija jāmakaā dārga asiņaina
cena.
Tikai pēc kara kļuva zināms viss drausmīgais liktenis, ko
hitlsrieši bija gatavojuši latviešu tautai. Pēc Hiralera norādī
juma galvenā latviešu, lietuviešu un igauņu tautu masa izsūtāma
uz Vāciju izmantošanai darbos, bet atbrīvotajā teritorijā uz dzī
vi nometināmi vācieši. Ebreji un čigāni simtprocentīgi iznīcināmi.
Pie šī darba tad arī ķērās vācu zanderkomandas, viss vāciešu
represīvais aparāts - policija, gestapo, esesieši, hitleriešu
administrācija.
Pēc oficiāliem datiem pierādīts, ka Latvijas PSR teritorijā
okupanti iznīcinājuši vairāk nekā 600.000 mierīgo iedzīvotāju un
kara gūstekņu, kā arī aizdzinuši verdzībā uz Vāciju ap 280.000
padomju pilsoņu. Baltijas republikas vaācieši pārvērta par mil
zīgu nāves nometni, iznīcinot ne tikai šo republiku pilsoņus,
bet atvedot iznīcināšanai- desmitiem tūkstošu ebreju no visas Ei
ropas. Pavisam trijās republikās iznīcināti 1,4 miljoni cilvēku.
Izpostītas pilsētas un ciemi, izlaupītas un aizvestas tautsaim
niecības, kultūras un vēsturiskas vērtības, izvests no Baltijas
uz Austrumprūsiju viss kas vien iespējams.
Tāda lūk bija vācu okupācijas asiņainā bilance.
50 miljonu cilvēku dzīvību maksāja šie karš, no tiem 20miljonus Padomju Savienībai. Neskaitāmas pilsētas iznīcinātas visā
Eiropā, šī posta vaininieki - noziedznieku banda, kas saucās
vācu valdība ar Hitleru priekšgalā, kurai akli sekoja visa vācu
tauta un daudzie jo daudzie līdzskrējēji visās valstīs.
Tikai padomju tautas varonība un sīkstā izturība palīdzēja
izturēt līdz galam, spēja ar milzīgām pūlēm un upuriem sakaut
milzīgo vācu, armiju un līdz ar to izglābt Eiropas tautas, jā visu
civilizāciju no Hitlera gatavotās bojāejas,
(^Man personīgi, izdevās palikt dzīvam. Viss okupācijas laiks
man bija viena neiedomājama odiseja ar daudzām laimīgām nejaušī
bām. Kā jau teicu, nebiju mājās, kad mani 2.jūlijā taisījās aiz
vest it kā uz darbu, bet īstenībā uz nošaušanu. Pēc dažām dienām
man atkal atnāca pakaļ policisti un aizveda uzv prefektūru. No
turienes mani aizveda spaidu darbos kādā annijas noliktavā, kur
bija jāstrādā kā krāvējam. Tur katru rītu bija jāierodas, par ne
ierašanos - nošaušana. Tā nu es pirmos okupācijas mēnešus nostrā
dāju par krāvēju, vēlāk zobu tehniskā labaratorijā pie netīriem
darbieiņ.
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Arī pēc masu slepkavībām'/iiitleriesi turpināja cilvēku me
dības līdz pēājai okupācijas dienai.Pastāstāsu par man personīgi
zināmiem gadījumiem.
Mani paziņas, Berneru vīrs un sieva tika aizvesti uz getto
un aizgāja bojā līdz ar visiem. Bet viņu trīs mazgačiīgos bērnus
paņēmusi viņu vecmāmiņa, vāciete pēc tautības. Ar saviem trim
sarkanmatainiem mazbērniem viņa šad tad atnāca pie mums un ar
lielu rūgtumu runāja par savtt/6 tautiešu neģēlībām. Un tad vienu
j
dienu pie viņas atnaca žandarmi un ar varu aizveaaVuz getto un
tur nošāva. Tas notika jau 1942.gada janvarī, pēc lielajām slepka
vībām.
Pie mums nāca pēc padoma, vlonu Jd?ms profesors, arhitekts
Stālbergs. Viņa sieva - ārste esot ebrejiete, viņš vairākkārt iz
saukts un viņam pieprasīts, lai šķiras no sievas. Ko darīt, vai
paklausīt nacistu draudiem? Ks viņu spēju pārliecināt nepiekrist
šīm prasībām, jo citādi tas viņa sievai būs nāves spriedums.
Viņš raanjim padomam paklausīja un viņi abi pārcieta šo drausmīgo
1aiku.
Atnāca reiz tabakas fabrikas bijušā īpašnieka Maikapai’a
meita ar diviem maziem bērniem. Maikapari bija karaimi, kuri pēc
Hitlera likumiem nebija pieskaitāmi pie ebrejiem, bet viņas vīrs
bija ebrejs. Viņai esot noslēgts telefons un sasutusi par* to viņa
traisās iet sūdzēties apgabala komisāram. Mēs abi ar sievu centāmies
viņu pārliecināt, lai nekādā gadījumā to nodara, bet velti. Viņa
aizgēija pie komisāra Altemeiera, pavisam jauna "virscilvēka". Tas
viņu mierināja, lai tik ejot mājās, telefons jau būšot pieslēgts.
Bet mājās viņu jau gaidīja osesieši, piekāra viņai un bērniem
dzeltenās zvaigznes, aizveda uz getto un pie vārtiem visus trīs
nošāva.
Starp daudziem, kas toreiz, 42.gada sākuma nāca pie manis
aprunāties, bija arī no getto izbēgūšais Gabijs Civjans, viņš
ieteica bēgšanas mēģinājumu ar ledusjahtu pāri jūrai uz Zvieariju.
Tas bija nereāls 19-gadīgā jaunekļa i)lāns. Tomēr vēlāk viņam pēc
ārkārtīgiem sarežģījumiem izdevās aizkļūt līdz uveicei un tur
sagaidīt kara beigas.
Nāca pie mums dīga pazīstamais neiropatologs īdelsons,
cilvēks ar sarežģītu likteni. Viņa sieva, vāciete, pirms kara
bija repatriējusies uz vāciju., bet pats viņš p^ilika šeit un
tika ieslēgts getto. Viņa senais ■ raugdx’. Mainies, nozīmēts
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augsta, amata vācu administrācijas veselības dienestā, ieradās
getto, lai dr.Idelsonu izvestu ārā, Bet īdelsons teica, ka palik
šot pie savas tautas. Tad t^amics aizsūtīja uz getto žandarmus,
tie Idelsonu apcietināja un aizveda uz pilsētu, ^eit viņam norā
dīts dzīvoklis un viņš varēja b.nīvi kustēties pilsētā. Atceros,
kā viņš pie mums klusi sēdēja kādā istabas stūrī, stundām ilgi
lasot vai arī mācoties zviedru valodu. Arī vēlāk, pēc manas aiz
bēgšanas^ viņš bieži apciemoja manu sievu. Bet tad 43. vai 44—tā
gadā viņu atkal apcietināja, aizveda uz kādu nometni un nogalināja.
Rīgas psihiatra dr.īSenfelda atraitne - vācmfefee, aizgāja pie
gebltskomisāra Altemeiera lūgt atļauju savam dēlam ārstam,pusebrejam strādāt specialitāte. Kāda bija šī saruna, nav zināms. Bet
pārnākusi mājās viņa palcārāfc. Dēlam tika atļauts strāuāt par ārstu
Latgalē, bet pēc kāda laika viņš apcietināts un nošauts.

Man personīgi izdevās palikt dzīvam. Viss okupācijas laiks
man bija viena neiedomājama odiseja ar daudzām laimīgām nsjausībām. Kā jau teicu, nebiju mājās, kad mani
jūlijā taisījās
aizvest it kā uz darbu, bet īstenībā uz nošaušanu. Pēc dažām die
nām man atkaJ. atnāca paka,ļ policisti un aizveda uz prefektūru.
No turienes mani aizveda spaidu darbos kādā armijai! noliktavā,
kur bj.ja jāstrādā kā kx*āvējam. Katru rītu bija jāierodas darbā,
par neierašanās - nošaušana. Tā nu es pirmos okupācijas mēnešus
nostrādāju par krāvēju, vēlāk zobu tehniskā laboratorijā ar vairā
kiem ārstiem un tehniļ'iem pie netīriem darbiem.

Vēl dzīvoju mājās, sievas - ķīlnieces aizbildniecībā, tāpēc
nekādi nevarēju aizbēgt, kaut gan man jau bija sarunāta vieta
kur paslēpties. Katru dienu mani zem konvoja veda no dzīvokļa
uz darbu. Bet tad 19.februārī 1942.gadā žandarmi mani no mājām
aizveda uz getto, kaut gan nezināju, vai vedīs uz getto, vai pa
ceļam nošaus. Nonācis getto es varēju rīkoties, neapdraudot ģi
meni un pēc trim dienām, 22.februārī es no getto izbēgu. Jau nā
košā dienā mūsu dzīvolki pārmeklēja gestapovieši , pat zem gultām
līda. Bet mana sieva likās neko nezinām.
Pirms mani aizveda uz getto man vēl nebija skaidra, kādā vei
dā es no turienes izbēgšu un kā nokļūšu savā konspiratīvajā dzī
voklī Pārdaugavā. Bet tad pēdējāSi dienās radās šī jautājuma pār
steidzoša atrisinājums. Pie manis dzīvoklī divas reizes atnāca
mans draugs Jūlijs Kristais vācu feldfēbeļa pavadībā. Kristais
kopā ar vēl deviņiem ebrejiem strādāja aviācijas daļas garāžās
Strēlnieku ielā un tur viņi visi esot nomi&tināti. Peldfēbels
Šmits, kas viņus no getto izveda, rūpējoties par viņiem, Krištais viņu raksturoja no labākās puses. Smits, redzot manu dzī
vokli, sievu, bērnus, neizpratnē jautāja, kāpēc es nebēgot, ko tad es
gaidot un tūlīt pat solija man savu palīdzību. Visi kopā izstrā
dājām manu bēgšanas plānu; manai sievai jāpaziņo Šmitam, kad mani
aizvedīs uz getto, bet trešajā dienā man jāiestājas 200 vīru lie
lajā kolonā, ko veda uz darbu kādā noliktavā blakus pulvera tor
nim, no turienes jāaiziet uz Strēlnieku ielu. Smits mani sagaidīs
un apņemas visu turpmāko. Tā tas arī notika 1942.gada ”22.februārī.
Smits mani ieveda garām sargpostenim savā iatabā aviācijas
daļas štābā, piedāvāja kafiju, iedeva grāmatas. Viņš mani ieslēg
šot, Kristais man atnesīs pusdienas, viņš pats atnesīs kafiju un
vakariņas, vakarā viņš aizejot gulēt pie savas draudzenes Ilgas
turpat blakus Alberta ielā. Tātad sagadījās tīri neticami, ka
pēc izbēgšanas no vācu nometnes es nokļuvu paslēptuvē vācu armijas
daļas štābā. Nokļuvis tik labos apstākļos as ātri nomierinājos.
Pie Smita es paliku divas dienas, trešās dienas vakarā Smits
mani tramvajā pavadīja līdz manam sarunātam dzīvoklim Kalnciema
ielā.
Šeit es paliku veselu mēnesi. Mana tēva paziņas - pavecs
krievu laulāts pāris sirsnīgi par mani rūpējās ^.tā padarot vieglā
ku pirmo laiku pēc izbēgšanas, bet pēc mēneša viņiem sametās bai
les mani ilgāk turēt savā dzīvoklī. Bija jāmeklē jauns patvērums.

- g Fbet pirms tam atkal vienu nedēļu nodzīvoju pie Smita, kamēr ļau
na prieT^š no jauta mani no vi^a aizdzina. Un tiešām nākošajā dienā
ieradās ģenerālis un apstaigāja visas Štāba istabas. Pēc tam
Šmits teica, es varot nākt pie viņa, kad tikai būs vajadzīgs,
viņš esot bez rūpēm, paļaujoties uz manu gaišredzību.
Kad es viņam gribēju pasniegt kādu dāvanu, viņš kategoriski
atteicās, jo netirgojot ar savu sirdsapziņu, darot visu tikai
aiz tīras cilvēcības.
Vienu mēnesi pirms Rīgas atbrīvošanas, Šmits lika visiem 10
ebrejiem aizmukt, jo pēc viņiem tūlīt nākšot gestapo. Viņi arī
aizbēga, bet tikai diviem, brāļiem Hercbergiem, izdevās izglāb
ties, pārējie aizgāja bojā okupācijas pēdējās dienās.
Pēc kara Šmits man rakstīja no Štutgartes, kur dzīvoja pēc
gūsta Anglijā. Aizbraucot* no Rīgas, viņš paņēma līdz savu drau
dzeni Ilgu un apprecēja to.
šmits bija viens apbrīnojams cilvēks, līdz neprātam drosmīgs,
atjautīgs, labsirdīgs. Viņš jau toreiz, 42.gadā bija pārliecināts
par hitleriešu sakāvi un nekautrējās to pateikt.
Pēc aiziešanas no Smita klejoju pa vairākām vietām, arī pie
vienas paziņas Eglītes, triju bērnu mātes, kura man februāra sā
kumā atnesa sava vīra pasi, jo es biju viņam ļoti līdzīgs. Ne
daudz vēlāk viņa pasi paņēma, vīrs aizbrauca komandējumaā un ne
laimīgā kārtā aizgāja bojā autokatastrofā, pase pazuda. Eglīte
atnāca pie mums un rūgti raudāja, pārdzīvoja ne tikai vīra nāvi,
bet arī to, ka es paliku bez pases. Ne vienu reizi vien īslaicīgi
uzturējos viņas dzīvoklī. Cik daudz labestības un drosmes bija
šai sievietei.
*>/
Sad tad slēpos pie krievu paziņas, jau gados, kas savā dzī
voklī jau slēpa savu vīru - ebreju.
1942.gada februārī kāds paziņa man solīja sagādāt pasi. Es viņam
iedevu savu fotogrāfiju, bet lūdzu,.lai tikai nemin manu uzvārdu.
Pēc kāda laika viņš man atnesa pasi un smaidīdams pasaka, ka nodo
dot manu fotogrāfiju viena sieviete iesaucās: nu dakterim Vigdorcikam mēs pagatavosim ļoti labu pasi. Tā es pārvērtos par 1900.g.
dzimušo Juri Kiršteinu.
Pēc kāda laika mans paziņa atnāk norūpējies: esot apcietināta
grupa, kas izgatavoja pases. Ilgus mēnešus pēc tam es baidījos ar
šo pasi legalizēties un tikai septem.bra beigās, jau Ventspils pa
gastā, ar šo pasi tiku pierakstīts. Nekas nenotika.
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Vēl turpināju klejot. Vasaras sākumā izmantoju Latvijas
universitātes profesora E.Baloža laipno piedāvājumu un slēpos
vi^a vasarnīcā Majoros. Tomēr pēc mēneša neizturēja mani nervi,
skatoties uz nabaga mājastēva trīcošajām rokām man nesot ēdienu.
Tak tiešām risks bija ārkārtīgi liels. Es aizgāju, ar mū5;īzeri
atvēru durvis neapdzīvotā vasarnīcā blakus mūsu vasarnīcai Ma
joros un dzīvoju tur visu vasaru, pa logu vērojot savus bērnus
dārzā spēlējot. Vakaros Guna pēc darba brauca no Rīgas un tum
sas aizsegā es varēju ienākt dzīvoklī.
Kādu vakaru Guna aizkavējās pilsētā, aukle nolika bērnus
gulēt un aizgāja. Pēc kāda laika es iegāju vasarnīcā, redzēju
bērnus mierīgi guļam un apsēdos tumšajā verandā. Uzreiz dzirdu,
ka pamostas Māra un sāk raudāt, viņai vajagot uz poda. Viņai
toreiz bija nepilni četri gadi, Alim pieci gadi. Alis viņu mie
rina, mēģina uzgriezt gaismu, bet tas viņam neizdodas. Tad viņš
arī sāk raudāt. Raudādams viņš iziet caur tumšajām istabām un
atnes podiņu. Bet vēlreiz Alim jāiet caur istabām un nu abi sāk
skaļi raudāt un žēloties par to, ka mamma viņus atstājusi vienus.
Pakāpeniski raudāšana norimst un abi aizmieg.
Bet es visu šo laiku sēžu blakus tumšajā verandā un raudu
aiz naida un bezspēcības. Nevaru saviem bērniem nākt palīgā, ne
drīkstu viņiem rādīties, jo zinu, ka viņiem piesūta aukles, lai
kaut ko par mani uzzinātu. Gestapo mani meklēi
n
Septiņus mēnešus slēpjoties Rīgā un Jūrmalā, tikai Gunas un
vairāku drosmīgu un pašaizliedzīgu cilvēku gādība un atbalsts
man palīdzēja izturēt. Vēl šodien ar milzīgu aizkustinājumu un
pateicību domāju par visiem šiem cilvēkiem, kuriem arī bija ļoti
grūti, bet kuri tomēr ar varonību un nāves nicinājumu palīdzēja
man. Jā, arī tajos briesmīgajos laikos bija arī īsti CILVĒKI.
Lielu palīdzību man sniedza manas sievas vecāki. Tūlīt pēc
vāciešu ienākšanas, viņi pēc mana lūguma pārnāca dzīvot mūsu dzī
voklī, lai tādejādi varētr, palīdzēt Gunai pēc manas aizvešanas no
mājām. Būdams skolotājs, cienījams latviešu inteliģences pārstā
vis, mans sievastēvs nevarēja aktīvi iejaukties, lai mani aizstā
vētu. Un tom.šr,ar savu klātbūtni vien, viņam divas reizes izdevās
paglābt mani no absolūtām nāves briesmām. Tas gan bija iespējams
tikai sākumā, kad cilvēku medībās vēl aktīvi nepiedalījās paši
vācieši. Ar apbrīnu un cieņu es atceros Jāņa Speras stāju un lie
lo cilvēcību.

- 6^Tomēr ne vienmēr man izturēja nervi, tad bija sevišķi grūti.
Atceros dienu, kad mācās virsū izmisums, kad likās, ka viss ir
veltīgi. Tad bija tāda sajūta, ka debesis krīt lejā, man virsū
ar milzīgu smagumu. Nokritu un krampjaini ieķēros grīdā savā
slēptuvē un sāku kaukt. Likās, ka grūst viss - māja, cilvēki,
dzīve, pasaule. Vajāts cilvēks, vajātā tauta. Kāpēc, par ko?
Tauta, kas deva pasaulei un tautām vēsturē pirmo reizi ideju
par dievu, pirmos likumus-bausļus, kas tūkstošiem gadu bija
ētiskais pamats sadzīvei. Tauta, kas devusi pasaulei bībeli un
praviešu grāmatas, kas devusi Jēzu un kristietības pamatus un
pēc diviem tūkstošiem gadu Kārli Marksu, jaunās pasaules ideju
sludinātāju, nevis Ovidija dzejiskā zelta laikmeta, bet zināt
niski pamatotu mācību par sociāli taisnīgu pasauli. Tauta ar
traģisku likteni, kas, klejojot pa pasauli,bagātinājusi citu
tautu kultūru, tomēr pati paliekot pāriju un vajāto lomā.
1942.gada septembrī ar diezgan apšaubamu ieteikumu aizbrau
cu uz laukiem Elkšķenē, Ventspils tuvumā un tur kā izpalīgs no
strādāju divus gadus. Atbraucu pie dzelzceļa strādnieka Friča
Rozenbaha, kuram vienīgajam pateicu patiesību par sevi; viņš
aprunājās ar sievu Mariju, tad, izrādot drosmi un cilvēkmīles
tību, lika man palikt. Viņš mani ieteiks savam draugam, lauku
mājas saimniekam Bēņu Kārlim kā s a v u attālu radinieku un ar šo
ieteikumu saimnieks paņēma mani darbā kā izpalīgu ražas novāk
šanas laikā, jo kā tāds es esot sūtīts no Rīgas uz laukiem.
Elkšķenē es iemanījos strādāt visus lauku darbus, kurus
pirms tam nepratu - pēc versijas biju rakstvedis kādā kantorī,
pēdējā laikā tulks kādā vācu karagpēka daļņ. šādu izziņu man
ar īstu uz fronti nosūtītās karaspēka daļas zīmogu pagatavoja
jau minētais vācu feldfēbelis. Šī izziņa man vairākkārt palī
dzēja novērst uzmanību no manas viltotās pases nepilnībām#Sāku ar kartupeļu novākšanu, jo tak pēc "versijas" biju no
sūtīts uz laukiem tieši ražas novākšanai. Bet tā kā bija vaja
dzīgs ieraksts un zīmogs pasē no "arbeitsamta", tad Guna ar manu
pasi aizgāja uz turieni, es pats nevarot atnākt, jo esot slims.
Viena ierēdne arbeltsamtā ilgi šķirstīja manu pasi^tt» aizdomīgi
noskatījās uz Gunu un teica, ka ieiešcbt pie priekšnieka. Mēs
paši labi zinājām pases vājās vietas, bet laikam, arī šai ierēd
nei likās aizdomīga.

- 6^ Pēc kāda laika Gunu izsauc pie priekšnieka. Viņa ieiet, pie
rakstāmgalda sēž vācu virsnieka formā viņas paclentsl Viņš pasaka,
ka Gunai un man ļoti laimē;ies, i''spiež pasē zīmogu un atdod pasi.
ITe jau pirrfto reizi pārvarētas nāves briesmaso Šis priekšnieks zi
nāja, kas ir likts uz spēles, jo viņam pašam sieva bija ebrejiete.
Viņš bija atteicies no viņas šļ^irties, bet kā vēlāk uzzinājām, vi
ņa sievu kādu dienu, kamēr viņš pats bija darbā, nožņaudza gultā.
Gestapo darbs.
Strādājot kā izpalīgs, turklāt bez algas, iepatikos saimnie
kam, kas pats varēja nodoties slinkumam un dzeršanai un viņš man
piedāvāja palikt arī pa ziemu. Nepiekritu uzreiz, bet teicu, ka
jāaizbrauc uz Rīgu aprunāties, bet tas jau bija tikai formas pēc,
jo man tak nebija kur likties. Pēc dažām dienām atgriezos, pie
kritu saimnieka priekšlikumam un paliku pie viņa divus gadus. Kā
pamatojumu teicu, ka Rīgā par algu labi ja varu nopirkt kilogramu
sviesta, bet šeit esmu labi paēdis un darbs laukos man ir iepati
cies. Lai nerastos aizdomas, ka es slēpjos, es bieži braucu uz
Ventspili un arī regulāri uz Rīgu. No Rīgas pie manis brauca cie
mos mana ”brūte Guna”.
Aru zemi, sēju ziemājus, vedu mēslus, ecēju, pļāvu sienu un
labību, gāju meža darbos. Palīdzēju pļaujas talkās, kulšanas tal
kās visā ciemā un strādājot un piedaloties iedzeršanās kļuvu savs
cilvēks ciemā. Kļuvu arī par padomdevēju un rakstu darbu izpildī
tāju visiem ciema iedzīvotājiem. Pat ar manu iesniegumu Dzelzceļu
virsvaldei, ko parakstīja visi ciema iedzīvotāji, panācu, ka ātrais
nakts vilciens turpmāk pieturēja Ēlkšķenē. Tas ļoti pacēla manu
autoritāti ciemā, bet man tas bija izdevīgi, jo varēju braukt uz
Rīgu naktīs, nevis man bīstamajā gaišā dienas laikā. Regulāri brau
cot uz Rīgu apņēmos dažādus pasūtījumus, ko protams izpildīja Guna.
Ar to arī ieguvu cieņu, mani visi dēvēja par saimnieku» Pats saim
nieks bija nozīmēts par tilta sargu dzelzceļa tiltam tuvu mūsu mā
jām, staigāja ar savu šauteni, dzēra un nestrādāja.
Nebija viegli šajos divos gados. Bet neierastais fiziskais
darbs vislabāk palīdzēja pārvarēt lielo psihisko slodzi.
Bija arī satraucoši notikumi pa šo laiku, kas prasīja milzīgu
izturību. Kādu dienu 1943.gadā, strādājot uz lauka, redzu divus po
licistus pa sliežu ceļu vedam kādu vīru. Kad saimnieks pārnāca no
tilta prasīju viņam, ko tur veda. Iedomājies tikai, viņš saka, mūsu
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ciemā pie mežsarga Laugala 7 mēnešus slēpās viens ebrejs, kas tagad
notverts® Vecais muļķis Laugals, ja negribēja to pats nošaut, būtu
iedevis gabalu maizes un padzinis. Man notirpa kājas.
Vakarā klauvē pie durvīm un ienāk divi policisti. Mana pirmā
doma: atnākoši pēc manis. Bet šie prasa saimniekam naktsmājas. Ap
sēžamies pie galda, saimnieks liek man atnest alu un tā nu sēžam
un dzeram, bet es tikai domāju: kāpēc vigii tieši šodien atnākuši?
Atbildes nav. Saimnieks aiziet uz tiltu dežurēt, bet policisti lie
kas saimnieka gultā. Es savā gultā tajā pašā istabā. Pulksten divo^.
no rīta policisti aiziet - izrādās, ka gājuši apcietināt veco Laugalu. Šo nakti man grūti aizm.irst.
Pēc vāciešu sakāves Staļingradas kaujā/ palika vieglāk elpot,
kaut gan vācieši palika vēl zvērīgāki, bet vietējie iedzīvotāji
palika domīgi. 1944»gada jūlija beigās skaistā saulainā dienā aiz
braucu uz pļavu. Nopļauju un karstajā laikā ātri āzžāvēju sienu.
Tālumā dzirdams pērkons, bet debesis zilas. Kad pērkons pieņemas
spēkā, saprotu, ka tie ir tālie lielgabalu dārdi, dienvidaustrumos,
tātad ap Jelgavu. BeidzotI Ar lielu steigu sakrauju sienu ratos un
braucu mājās. Jātiek uz Rīgul Pasaku to saimniekam, kad tas atnāk
no tilta, bet šis man saka, ka krievi esot ieņēmuši Jelgavu un
Tukumu un ceļš uz Rīgu ir slēgts. Pirmo reizi pa diviem gadiem es
nevarēju valdīt savu uztraukumu, saku, ka man noteikti jātiek Rīgā.
Es saposos un kājām aizgāju uz Ventspili. Redzu, ka no Rīgas puses
tuvojas lokomotīve ar veselu baru esesiešu. Paceltajās rokās gra
nātas, sejās izbailes.
Ventspilī uzzināju, ka pienācis kuģis no Rīgas ar pastu. Aiz
eju uz ostu, prasu kapteinim, vai braukšot atpakaļ uz Rīgu un vai
ņems mani līdzi. Jā, braukšot, bet braukšanai vajadzīga atļauja.
Aizeju pio ostas kapteiņa, vācieša, tas sūta uz ortskomandatūru.
Aizeju un pasaku rakstvedim, ka man jābfauc uz Rīgu, jo tur dzīvo
mana līgava, ar kuru esam norunājuši braukt uz Vāciju. Pats esmu
rīdzenieks, tikai pašlaik šeit, jo esmu nosūtīts ražas novākšanai.
Mana versija viņu apmierina, viņš^sajusmā par manu patriotisko no
domu braukt uz Vāciju. Viņš aiziet man līdz pie komandanta. Šis,
iežņaugts korsetē, ar monokli acī un briesmīgi stulbu ģīmi, ilgi
nesaprot manu vajadzību. Tad rakstvedis sāk viņam skaidrot manu
lietu. Komandants ilgi domā, var redzēt, ka ar lielu piepūli, tad
pasaka, ka sarežģītā militārā stāvokļa dēl, viņš pats nevarot iz
lemt, jāgriežas piē^^ vakar nozīmētāj apgabala komisāra pilnvarotā.
Uz turieni es gan vairs netaisos iet, jo tas būs veltīgi, bet rakst-

- IfO vedis mani enerģiski mudina aiziet, es to esot parādā savai līgavas
jaunkundzei. Beidzot saņemu dūšu un aizeju, šeit parādu savu pasi,
atkal stāstu savu stāstāmo, atbildu uz dažiem jautājumiem, uz pa
ses šaubīgajām lappusēm uzlieku feldfēbeļa Smita pagatavoto izzi
ņu un dabūju atļauju. Izeju viss nosvīdis, eju uz ostu, parādu
caurlaidi un norunāju atnākt rīt uz kuģīša atiešanas laiku. Tik
viegli viss ir stāstāms, bet cik ārkārtīgi grūti bija šie gājieni.
Aizeju atpakaļ uz Elkšļ^eni, saku, ka rīt braukšu pie savas
brūtes. Mans stāstījums un caurlaide atstāj iespaidu. Paņemu da
žas mantiņas un naktī atkal staigāju uz Ventspili. Triju stundu
gājiens mani labi nomierina. No rīta iekāpju kuģīti un sāku ceļo
jumu uz Rīgu.
Apsēdos uz sola kuģa pakaļgalā, blakus vienam Tota organizā
cijas virsniekam (būvniacības daļas, kurās iedalīja no fašistu
viedokļa politiski šaubīgos elementus). Sāku sarunu ar šo virsnie
ku, pie tam apskatu pasažierus uz klāja un ievēroju, ka no klaja
vidusdaļas uz mani neatlaidīgi skatās viena sieviete. Palieku ne
mierīgs, bet neizrādu to. Kad garām aiziet kapteiņa palīgs, uzai
cinu to un arī virsnieku iedzert šņabi, kas man vienmēr bija līdzi
visos braucienos, Un nu mēs visi trīs iedzeram šņabi, uzkožam un
es pēc tam noliekos uz klāja un aizmiegu. Pamostos pēc trim stun
dām, esam jau atklātā jūrā, stipri šūpo. Klājs tukšs, visi sakāpuši
kuģa telpās, it kā slimojot ar jūras slimību. Tā braucam visu die
nu un nakti, garām aizjoņo ātrās torpēdlaivas. Pret rītu iebraucam
Rīgas jūras līcī. Es jau esmu draugos ar kapteiņa palīgu, stāvu
viņam blakus uz tiltiņa un ar lielu tālskati vēroju apkārtni. Uz
reida stāv lieli kuģi, kas gaida braucējus uz Vāciju.
Kad iebraucam. Daugavā, Rīgas tuvumā un ostā redzamas iepiekšējās dienas bombardēšanas sekas. Gar krastu ved darbos strādnieku
kolonas, citi ģērbušies mēteļos un kažokos, apkrāvušies somām un
koferiem, skrien^ lai tiktu uz kuģiem,kas viņus vedīs uz fāterlandi. No viena vīriņa, ko vakar redzēju kopā ar mani novērojošo
sievieti, sarunā uzzinu, ka tā esot zobārste Jansone no 1.poli
klīnikas. Tātad viņa mani pazinusi, jo tur strādāju kādus mēnešus
kā vietas izpildītājs un mans tēvs tur bija vadītājs līdz 1934,
gada 15,maijam. Nepatīkami.
Iebraucam Rīgā. Mēs ar Tota virsnieku kā pirmie izkā|9jam un
neatskatoties es ātri aizeju uz savu māju. Ir agrs rīts, tā ap
sešiem, bet pavisam gaišs. Ielās maz cilvēku. Ieeju savā dzīvoklī

neviena tur nav, tātad Guna ir Jūrmalā» Esmu no uztraukuma un no
ātrās iešanas galīgi nosvīdis, iekāpju karstā vannā» Un kamēr sēžu
vannā, pārnāk Guna un ir gaužam izbrīnījusies mani šeit ieraugot,
tak ceļš no Ventspils uz Rīgu ir nogriezta» Saku, ka atlidoju.
Pastāstu viņai visu, dienu pavadām Rīgā, vēlu vakarā^jau tum- {
sā aizbraucam uz Jūrmalu» Tur apmetos augšstāvā, lai bērni mani ne
redzētu, tak jāslčpjas no viņiem»
Pēc trim dienām Guna atbrauc no Rīgas gluži bāla. Esot atrasti
un nošauti 10 Vecrīgā paslēpušies ebreji, to starpā arī vairāki ma
ni draugi, kuriem Guna ar vienas sievietes starpniecību ilgu laiku
bija sagādājusi pārtiku. Par to ziņoja avīze - ebreju bandīti iz
nīcināti .
šī sieviete, kas divus gadus palīdzējusi nelaimīgajiem, atskrē
ja pie Gunas un stāstīja, ka esot redzējusi nošautos guļam uz ielas,
Guna gibēja viņu atstāt mūsu dzīvoklī, brīdināja, lai neejot mājās,
bet viņa tomēr nepaklausīja. Tanī pašā dienā viņa tika apcietināta,
jo pagrabā pie nošautajiem atrasts radio aparāts, kurā bija ieraks
tīts viņas vārds. Viņa esot spīdzināta un beidzot cietumā pakārta,
bet nav izpaudusi Gunas vārdu» Es dziļi liecu savu galvu šīs svētās
cietējas priekšā!
Mūsu satraukums bija liels un tā kā nākošajā dienā Tukumu at
kal ieņēma vācieši un avīzē bija rakstīts, ka ceļš uz Ventspili at
jaunots, nolēmu ar pirmo vilcienu aizbraukt atpakaļ uz Elkšl^eni,
Sestdienas rītā astoņos aizeju uz Dubultu staciju, sēžos uz vaļējās
platformas uz sava koferīša un it kā snaužu. Aizbraucu,
Vienu stundu vēlāk vasarnīcā Majoros ierodas žandarmi, pārmekDē
visu māju, it kā meklējot dezertierus. Pēc četrām stundām nāk otr
reiz un atkal pārmeklē māju» Tātad mana dārgā kolēģe vai nu ziņoju
si par mani, vai tikai pļāpājusi» Kad es pēc gadiem, viņu sastopot
jautāju, vai viņa kara laikā esot bijusi Kurzemē, viņa ar aizdomīgu
steigu un uztraukti atbildēja ”nē”» Tomēr tā bija tā pati Jansone.
Atkal esmu Elkšķenē. Daži brīnās, ka esmu atgriezies, esot
bijušas visādas valodas par mani, kad es ar tādu steigu aizbraucu»
Nelikos ne zinis, turpināju novākt ražu.
Tanī laikā man bija zīmīga saruna ar manu saimnieku;
- nolādētie ebreji, viņu dēļ mums tagad jāmūk»
- Nevajadzēja šaut nevainīgus cilvēkus, tad nebūtu jāmūk.
- Es jau nešāvu, bet tagad nāks žīds un griezīs mums rīkli.
Tā bija viena vienkārša cilvēka dziļi izprastā kolektīvas at
bildības sajūta par paša tautas ļaundarībām. Un tad nu viņi muka
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arī, slepkavas, līdzvainīgie un vienkārši sakūdītie.
1944,gada septembra be<^gās mani vēl - o likteņa ironijai mobilizēja pašaizsardzības spēkos, tā kā es pēc pases biju 44 gadu
vecs, un pavēlēja ierasties Ventspilī. Es atcerējos Sveiku un ie
kāpu vilcienā, kas brauca pretējā virzienā, nevis uz Ventspili, bet
uz Jūrmalu. It kā es būtu paredzējis Kurzemes katlu. Bija 26, sep
tembris. Padomju karaspēks bija jau tālu aizgājis uz Rietumiem, aizm.Uļgurē atstājot Kurzemi ar tur ieslēgtām vācu armijām.
Lai nezaudētu laiku es no Ēlkšķenes aizbraucu jau no rīta ar
dienas vilcienu. Fricis Rozenbahs mani pavadīja, paņēma biļeti,
kamēr es līdz vilciena pienākšanai paslēpos mežiņā, tad ātri iekā
pu jau ejošā vilcienā, lai mani nepamanītu. Visā vagonā bija vēl
tikai trīs puiši, laikam tādi paši kā es. No Rīgas nākošie vil
cieni turpretim bija stāvgrūdām pilni ar bēgļiem, uz vagoniem pla
kāti; Latvijas Universitāte, Konservatorija, Ministrija, pārvalde utt,
Atkal ir beidzies nozīmīgs posms manā dzīvē. Divus gadus es
šeit nodzīvoju, iepažinu lauku darbus, lauku cilvēkus un tikumus.
Daudz un aizrautīgi šajā laikā strādāju, iepazimu lauku dzīvi,
skaisto dabu, vēroju debesis un zvaigznes, ko mums pilsētniekiem
aizsedz augstie nami un dūmaka virs pilsētas. Dzīvoju bez steigas.
Vai katru dienu satikos ar Rozenbahiem, kuri man kļuva tuvi
draugi un palīdzēja pārdzīvot grūtos laikus. Tūlīt pēc Uzvaras
uz Jāņiem aizbraucu uz Elkšķeni ar sievu un bērniem, līdzi ņemot
mučeli alus. Braucām vilītī, ko man ar visu šoferi aizdeva mans
kaimiņš - ģenerālis. Kāds prieka mums bija visiem atkal satiekoties,
bet mans saimnieks veselu gadu nav varējis atjēgties no pārsteiguma.
Kad es nākošo vasaru atkāl aizbraucu, es Rozenbahus nesatiku:
viņi abi esot apcietināti un notiesāti uz pieciem gadiem par kan
džas tecināšanu. Man viņi neko nebija ziņojuši. Es uzzināju, ka
viņi sodu izcieš Rīgā nometnē. Es viņus tur apciemoju, pēc tam no
sūtīju iesniegumu Augstāka^ Padomei , pastāstījiu par viņu pašaiz
liedzīgo rīcību okupācijas laikā un lūdzu viņus apžēlot. Es biju
laimīgs, ka manu iesniegumu ievēroja un abus amnestēja jau pirmajā
gadā. Tā man izdevās ar labu atmaksāt par viņu abu palīdzību grū
tajos okupācijas laikos. Fricis Rozenbahs, kas pilsoņu karā pieda
lījās uzbrukumā Perikopam, pēc daudziem gadiem atkal parādīja sevi
kā īstu kaujiniecisku latviešuu strēlnieku. Abu Rozenbahu nāve no
ļaundabīgiem audzējiem man bija vistuvāko cilvēku zaudējums.
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•^rūmiņš, kas visu okupācijas laiku sava dzīvoklī slēpa un iz
glāba Dr.Prešu un vipa dēlu. īsts varonis bija Rīgas iedzī
votājs Sānis Lipke, kuram izdevās izglābt vairāk kā 40 (!) no
nometnes izbegūšos ebrejus, kurus vi:^š pa atsevišķām grupām
pārsūtīja uz laukiem Dobeles rajona. Ar šo savu darbību viņš
kļuva slavens tālu aiz mušu republikas robežām.
Tādi bija daudzie man zināmi pašaizliedzīgi, celi un ār
kārtīgi drosmīgi cilvēki.
Eet aptraipītiem asinīm slepkavām - okupantu līdzskrējējiem
1944.gadā bija Jāmuk līdzi hitleriešiem. Viņiem līdzi skrēja
daudzi tūkstoši fašistu propagandas sakudītilatvieši, baidīdamies
no atmaksas par drausmīgajiem noziegumiem okupācijas laika. Un
bez tam vēl daudzus Jo daudzus vācieši ar varu izveda no laukiem
un no pilsētām uz Vāciju, bet da^u no viņiem tikuši ne tālāk
par Kurzemi. Visiem šiem bēgļiem ar tālu ejošiem plāniem devušas
patvērumu "rietumu demokrātijas".
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Vēlreiz gribu atgriezties pie savas lauku dzīves ELkš^:enē.
Neskatoties uz ta laika ārkārtīgi^smagajiem pārdzīvojumiem,
nevaru noliegt nepierastā un smagā lauku darbu labvēlīgo ietekmi.
Pirmo reizi mūžā es toreiz ēdu savu maizi, izaudzētu
paša rokām. Bija liels gandarījums redzēt sava darba tiešos rezul
tātus un es priecājos par dabas dāsnumu, apbalvojot zemnieku
par viņa neatlaidīgu darbu, kaut gtm bija karš un posts. Daba
man kļuva tuvāka, tuvāks un saprotamāks sensenais zemes saimnieks
- zemnieks, kas visu prot, visu zina un visu dara, lai paēdinātu
cilvēci.
Es strādāju no gaismas līdz tumsai. Un savādi: kaut arī ar
cilpu kaklā, manas domas strādājot uz lauka ritēja brīvi un ne
piespiesti. Ne tikai domājot par savu traģisko stāvokli, par savu
ģimeni un tautu, bet arī iztirzājot daudzus jautājumus par dzīvi,
kurus izdomāt līdz galam agrākajos gados nepietika laika.
Viss bija jauns un^pirmo reizi mana^dzīvē:siena un labības
pļauja, kartupeļu novākšana; aršana, ecēšana, sēsana; labības
kulšana}^ ar senatnīgu lokomobili, ejot pēc kārtas uz visām mājām
ar obligātu iedzeršanu valcaros. Jauns bija darbs ar zirgiem un
cik patīkami bija agrā vasaras i?ītā iet caur smaržojošo bērzu
birzi pēc zirgiem, kuri jau iztālēm bubināja^un atgriezties jāšus.
Pēc lauku darbu pabeigšanas - meža darbļ,malkas sagatavošana
ziemai, dažādi mājas darbi. Arī baļļ;u lādēšana vagonos. Tā nu es
apguvu lauku dzīvi, nebija laika garlaikoties.
Es apbrīnoju sava saimnieka daudzpusību. Mazizglītots, bet
zinātkārs, viņš daudz ko zināja un prata. Zināja visu, kas zemnie
kam jāzina par lauksaimniecību, bet bez tam vēl daudz ko citu.
Viņš būvēja rātās un ragavas, ļaboja separatorus un pat pulksteņus,
Uzbūvēja ierīci skaidu pagatavošanai un jau otrajā vasarā es sē
dēju uz garās mājas jumta, plēsu nost vecās un piesitu jaunās
skaidas kā īsts jumiķis.
Apkārtējos mežos bija daudz staltbriežu, visbagātākais medību
rajons Latvijā, okupācijas laikā paredzēts Ostlandes komisāram
Lozēm. Vāciešiem no seniem laikiem medības bija kungu privilēģija,
par malu medniecību draudēja bargi sodi. Un tomēr gandrīz visi
apkārtējie zemnieki to piekopa, turot mežā zem eglēm paslēptos
šaujamos.
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A.PĪ mans aimnieks bija kaislīgo mednieks, mes ar vi^u biezi
gaJam mežā un es arī pirmo reizi piedalījos medībās. Nācās ātri
dīrāt un sadalīt medījumu, salikt gaļu maisos, aprakt ādu ftn iekšas.
Lai nebutu dzirdams šāviens, saimnieks bija pagatavojis klusinā
tāju Šautenei, pats atlēja lodes, atjaunoja pistonus izlietotās
čaulītēs.
Ziemā braucot ar ragavām varēja tuvu piebraukt briežu baram,
kas zirga nebaidījās. Saimnieks veikli noslīdēja no ragavām, bet
es tik turpināju cbļu Tad noskanēja šāviens un atpakaļ mēs Jau
braucām ar svaigās gaļas krājumu.
rāi^jilvīgi paļaujoties uz savu laimīgu zvaigzni, es pat reiz
aizbraucu uz Rīgu ar diviem koferiem, vienā bija gaļa, otrajā
brieža
Majoros man Gunas tante uzcepa ārkārīgi garšīgu
bifšteku. Bet risks bija liels.
No Rīgas es atvedu grāmatas un katru vakaru petrolejas lampai
gaismā es lasīju saimniekam. Ar lielu interesi viņš sekoja Dreizera "Amerikas traģēdijas" lasīšanai un nākoŠā diena pārsprieda
romāna notikumus, trāpīgi raksturojot personāžus. Varēja vērot,
ka viņš iedziļinājās traģēdijas būtība. Tā lasot un pārspriežot
romānu mēs pavadījām ilgos ziemas vakarus.
Bija manam saimniekam liels netikums - žūpība. Dzēra viņš
daudz un ilgstoši, sevišķi, manas lauku dzīves otrajā gadā. Viņā
pagatavoja kandžas aparātu un dzēra visu no dežūrām brīvo laiku.
Bet es varēju patstāvīgi saimniekot.
Tāds nu bija mans saimnieks - Bēņu Kārlis,
Pēc padarītā darba es bieži iegriezos pie Rozenbahiem, vai
braucu uz Ventspili pie Marijas Roezenbahas māsas. Tur es iepazi
nos ar dažādiem Ventspils ļaudīm, kas stipri atšķīrās no maniem
līdzšinējiem paziņām. Jūra un osta izveidoja ventspilnieku īpat
nēju raksturu. Viņi visi bija fantasti, kurlas paaudiēm ilgi vili
nāja Jūra un ilgas pes /Idorādo tālumā. Jūras braucēji, zvejnieki.
Ventspilī iepazinos ai' vienu puisi, kas bija lokomotīves
vadītājs. Reiz, uzzinājis, ka es braukšot ar viņa vadīto ātrvil
cienu uz Rīgu, viņš mani aicināja pie sevis uz lokomotīvi. Tā es
pusceļā naktī pārcēlos uz lokomotīvi, mēs stāvējām un dzērām alu.
Uzzinājis, ka es braucu uz Majoriem, viņš gribēja pieturēt pie
man vajadzīgas Mājotu ielas, kaut gan ātrvilciens vispār Majoros
nepietur. Tikai ar pūlēm man izdevās viņu pierunāt piebremzēt
tūlīt aiz Majoru stacijas. Rs nolecu no lokomotīves, vēl redzēju
izbrīnējušos stacijas dežurantu un ātri aizgāju.
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ar motorlaivu uz Zvieciriju, tomēr no tā nekas neiznāca. Tā i nezi
nu, vai tas bija nopietni domāts, vai tikai izgudrojums tlzerumā-r
Tā nu pagāja manas tīri dēkainās dzīves divi gadi.
Pēdējās trīs nedēļas līdz savai atbrīvošanai es, pēc at
braukšanai no KLkšķenes, slēpos Jlajoros rausu vasarnīcas augšstāvā.
Eēmiem, kas mani tur nejauši ieraudzīja, bet nepazina, teica,
es esot onkulis Juris un nevienam par mani nav jāstāsta. Kāra
man sūdzējās, ka tēvs viļius esot aizmirsis, jo nekad nerakstot.
Ks viņai teicu, ka drīz vien tēvs ieradīšoties.
13. oktobrī tika atbrīvota Rīga, no Majoriem varēja vērot
milzīgu dūmu mākoni Rīgas pusē. Steidzīgi izvācamies no savas iKEans
vasarnīcas, jo tā atrodas uz Jūras ielas stūra, pa šo ielu varētu
atkāpties vācieši. Pārgājām dzīvot tukšā Ozoliņu vasarnīcā
Aleksandra ielas pretējā pusē, tālāk no bīstamā ielu krustojuma.
Tur dārzā bija izrakta dziļa, labi nomaskēta tranšaja, kurā mēs
pēdējās dtvas dienas un naktis slēpāmies - Guna, bērni, auklīte un e
es. 16.oktobrī agri no rīta dzirdējām vācu valodu: divi vācu zaldāti
uzlauza vasarnīcu, bija paņēmuši produktus, izdzēruši olas, pa
ņēma arī šo to no mantām. Iznākot no mājas viņi tomēr uzgāja
mūsu slēptuvi un uzsauca, 'vai te kāds esot? Es pačukstēju Gunai,
lai viņa iziet un iegrūž viņiem naudu, bet pats paslēpos aiz
koferiem tranšejas dziļumā. Guna izgāja un es dzirdu šādu dialogu:
"Iipavēlēts visus evakuēt. Jums tūlīt jādodas uz Jomas ielu,
tur sagatavotas mašīnas iedzīvotāju evakuācijai."
"Hs nevaru nekur braukt, man ir divi mazi bērni un slima
tautiņa",
"Kur ir jūsu vīrs?"
"Esmu atraitne" (par pierādījumu Gunu viņiem parāda roku
ar diviem laulības gredzeniem).

- 73^”Te ir frontes līnija, tiek spiegots. Tomēr visiem jāizvācas".
Atbildes vietā Guna iegrūž viņiem veselu žūksni vācu naudas. Tie
naudu paņem un sauci"Te viss ir kārtībā".
Tā mēs palikām klusu mūsu slēptuvē, bet tak vēl pēdējā dienā
draudēja piespiedu aizvešana.
Ss tūlīt metos ārā no slēptuves un paslēpos zem blakus mājas
grīdas, ielienot pa lūku pagrīdē. Paķēru līdzi segu, maizi, krūzi
ar ūdeni un grāmatu. Tur es visu dienu nogulēju uz vēdera. Nepilnu
kilometru no mums Avotos bija frontes līnija no jūras līdz Liel
upei, nikni šāva. Viena mīna sprāga mūsu pašu vasarnīcas priekšā,
sienas bija vienos caurumos, mēs visi būtu pagalam, ja paliktu
savā mājā.
Vakara pusē šaušana norima, mēs visi iegājām vasarnīcā paka
ļējās istabās. Noliku visus gulēt uz grīdas, bet pats visu nakti
klusu staigāju pa visām istabām. Dārzā pie pašiem logiem dzirdēja
divus šaujamZ/s no pistoles un automāta. Kad šaušana apklusa, at
taisīju sānu durtiņas un uzreiz ieraugu vienu ēnu - vācieti ar
pistoli rokā aizslīdam garām. Mēs abi nobijāmies viens no otra, es
lēnām aiztaisīju durtiņas. Viss palika klusu, spoks aizgāja. Vēl
naktī šaušana pilnīgi izbeidzās. Iestājās neparasts klusums un
miers.
Pulksten piecos no rīta Majoros ienāca sarkanarmieši. Ar ss
asarām acīs es viņus sveicu Jomas ielā.
Mēs bijām atbrīvoti. Bija 1944.gada 17.oktobris, mana otrā
piedzimšana.
Pateicu Alira un Mārai, ka esmu nevis onkulis Juris, bet gan
viņu tēvs. Lai par to pārliecinātos, Māra paprasīja Gunai, lai
parāda manu fotogrāfiju un tikai tad noticēja.
Ir beigusies trīs gadu ilgā nakts un kaut gan karš vēl nebija
galā, vācieši bija kādus trīsdesmit kilometru attālumā - mums
karš bija beidzies un mēs ar Gunu tanī pašā dienā kājām aizgājām uz
Rīgu, atstājot bērnus aukles uzraudzībā.
Es daudz stāstīju par savu odiseju vācu okupācijas laikā, B4‘t
vēl daudz vairāk būtu jāstāsta par manas hronikas galveno varoni,
par manu drosmīgo sievu, kurai manis dēļ bija jāizcieš tik daudz
bēdu, pārdzīvojumu, pazemojumu.
Grūti, ļoti grūti klājās okupācijas laikā manai sievai, grūti
materiāli un fiziski, bet visgrūtāk morāli. 1940/4?.gādos Guna
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un visiem bija pavēlēta ierasties darbā, Guna arī aizgāja uz savu
darba vietu. Skolas tīkla vadītāja zobārste Kilbloka sagaidīja
Gunu ar tādiem vārtSiem: "Mums žīdi un boļševiki nav vajadzīgi,
ejiet prom”. Tā pati Kilbloka okupācijas laikā staigājusi pa
nošauto ebreju dzīvokļiem un pievāca zobārstniecības kabinetus.
Guna manā kabinetā turpināja strādāt - vajadzēja uzturēt
ģimeni, gādāt uzturu daudziem, jo daudziem, gan ieslodzītiem
getto, gan izbēgušiem. Un arī manijvajadzēja uzturēt visus mēne
šus, karaēn? es slapstījos līdz pat aizbraukšanai uz laukiem. Va
jadzēja arī morāli balstīt mani un daudzus citus, radus un d:Qaugus. Grūti viņai nācās, bet viņa ar godu izturēja.
Arī medicīnisko palīdzību viņa sniedza, iespēju robežās, iz
bēgušajiem no nometnes, gan savā kabinetā, gan ejot uz pagrabiem
pie slimniekiein. Spilgtu piemēru pieminēja viens no getto izglā
bies, rakstot par humāniem -cilvēkiem Varšavas ebreju avīzē Uz
varas divdesmitajā gadadienā 1965.gadā. Viņam sāpēja zobs un
vakara viņš un otrs tāpat kā viņš no nometnes izbēdzis, atnāca
pie Gunas uz mājām ārstēties. Kamēr viens bija kabinetā, otrs - avīzes raksta autors - sēdēja uzgaidāmajā istabā. Bija diezgan
vēls vakarāļte uzreiz pie durvīm zvana, Guna iet atvērt - viņai
priekšā stāv divi vācu žandarmi. Guna vēl pamet skatienu uz uz
gaidāmo istabu - viņas pacients sēž bāls kā nāve. Sākās sarunas
ar žandarmiem, nelaižot viņus pāri. slieksnim. Izrādās, ka aptum
šošana neesot kārtībā un Guna, apsolot to tūlīt izlabot, izgrūž
žandarmus ar krūtīm pa durvīm ārā. Varbūt tas, ka Guna bija ārsta
ķitelī, iedvesa žandarmiem zināmu cieņu un viņi bez ierunām aiz
gāja, šo baigo mirkli nabaga cietēja atceras pēc divdesmit gadiem,
veltījot Gunai cildenus vārdus.
Ar manu kabinetu saistītas vairākas epizodes. Okupācijas
laikā ne tikai vajāja un iznīcināja cilvēkus, bet arS medīja šo
nelaimīgo atstāto mantu. Arī mans kabinets un Gunas prakse bija
kā skabarga daudzo nelabvēļu acīs, jo sevišķi tāpēc, ka daudzi
mani bijušie pacienti, un arī tēva pacienti palika manai ģimenei
uzticīgi u,n arī daudzi vācu virsnieki, kuriem nebija iespējams
atteikt, nākuši ārstēties pie "pilsētas labākā zobārsta”.
Kādu dienu ierodas divi latviešu policisti un pasaka, ka
nākuši rekvizēt ebreju kabinetu policijas vajadzībām, droši kāda
"labvēļa” sūtīti, Gunas iebildumus, ka tas esot viņas, latvietes,
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turpat pie durvīm ieilgst, bet te ierodas viens vācu karavīrs denščiks ar lielu gladiolu buķeti* Viņš pasniedz Gunai puķes un
saka;”Prau doktor, pulkveža kungs Jums sūta sveicienu un lūdz
viņu vēl šodien pieņemt, lai pabeigtu ārstēšanu, jo rīt viņam
jābrauc prom”.
Abi policisti sastingst, sasit papēžus, salutē un pazūd.
CirksI Policijai kabinets vairs nav vajadzīgs, ir bailes no
vācu kungiem.
Tomēr ar to nebeidzās, seko daudz nopietnākas lietas. Vienu
dienu ierodas virsnieks brūnā formā (šos augstākos partijas vīrus
tautā sauca par Goldfajāniem) stādās Gunai priekšā; dakte-^s Blumbergs no Ventspils, tagad galvenais zobārsts pie reihskomisāra
Loze* Viņš gribot apskatīt kabinetu. Tas viss jau notika tad, kad
es sen vairs nebiju mājās. Viņš apskata un saka, kabinets esot
ebreju īpašums, tāpēc tiks konfiscēts. Gunas iebildtmius viņš no
raida, bet izrāda lielu žēlastību - krēslu un kājminamo urbjma
šīnu viņš atstāšot, visu pārējo - junitu, rentgena aparātu - pa
ņems o t.
Pēc dažām dienām, ierodas esesiešu komisija un sīki apraksta
visu, kas. atrodas kabinetā. Neko nedrīkst i.zvest, Guna atbildot
par visu.
Vēl pēc kāda laika Blumbergs saņem dzīvokli tieši virs mū
sējā, tā tak viņam būs ērtāk novietot kabinetu tādā pašā istabā.
Pēc tara viņš nonāk lejā un liek Gunai, izsaukt mehāniķi, atvienot
aparatūru no ūdensvada un kanalizāc.ijas, jo rīt viņš paņemšot ka
binetu. Neko darīt, Guna izsauca meistaru. Tas atnāk nākošā rītā
un sāk darboties. Strādājot viņš pasaka: uz jūsu trepēm ir viens
līķis. Kāda līķis? šonakt Dr.Blumbergs miris ar trieku. Skrūvējiet
atkal visu ciet - teica Guna un apsēdās. Neviens gailis vairs ne
dziedāja par "konfiscējamo kabinetu”, ko Blumbergs pats gribēja
nolaupīt. Dieva sods!

Tā nu mans kabinets palika neskarts un nostāvēja veselus piec
desmit gadus. Trīsdesmitos gados tas bija unikāls kabinets, vismo
dernākais, ļoti labi nostrādāts. Tie toreiz bija pirmie ASV Rittera
fabrikas konstruētie juniti, aparāti, kuros vienā korpusā apvienoti
urģjjamā mašīna, reflektors, ventilators, vājstrāvu instrumenti,
ūdensvadam un kanalizācijai pievienots tīrs un higiēnisks spļauja

mais trauks ar s? ckalu nosūcēju. Bez. tam tās pašas firrnan rentgena

- go aparātR un kompresors. Kabinets vēl pēc 50 gadiem moderns, ērts,
iz. skat īgs un galvenais, pēc tik ilgas lietošanas visi agregāti
nevainojam?, darbojas.
Pēdējos četrdesmit gadus pēc kara es strādāju tikai ķirurģi
jā, nebija vairs pamata privātpraksei-., kā pirmskara laikā, tomēr
nevarēju un arī negribēju šķirties no sava kabineta, ar kuru bija
saistīti manas profesionālās dzīves piecdesmit gadi, tik daudz pār
dzīvojumu okupācijas laikā un kurš deva man iespēju savā b h k brī
vajā laikā, labos darba apstākļos, ārstēt savu ģimeni, radus un
visus daudzos draugus.
Vēl man jāpastāsta par Gunu, manu drosmīgo sievu un pašaizlie
dzīgo draugu^ mūsu ilgajā kopdzīvē. Pēc manas aizvešanas uz nometni,
Gunai lika no manis šķirties, viņas protesti netika ņemti vērā. Vi
ņa lūdza vienu pazīstamu advokātu maksimāli novilcināt šķiršanos.
Tikai pēc pusotra gada notika tiesas sēde. Par tiesas sēdes gaitu
man pēc kara pastāstīja speciāli tāpēc pie mums atnākušais prjsfjBse
SETS prokurors, kas bija lasījis arhīvā atrasto tiesas sēdes ste
nogrammu, Atstāstīšu pēc atmiņas:
”Tātad jūs gribat šķirties?" - "Kē, negribu, bet mani piespiež
to darīt", - "Kur ir jūsu vīrs?" - "Nezinu, viņš 1942.gadā aizvests
no mājām, nezinu uz kurieni un vai viņš ir dzīvs".
"Jā, bet pēc vācu likumiem jums ir jāšķiras", "----------- ",
"Jūs pēc šķiršanas paturēsiet savu meitas vārdu Spēra?"
"Nē es paturēšu uzvārdu Vigdorčika",
"Bet tas tak ir ebreju vārds!"
"Tas ir godīgu cilvēku uzvārds un es to paturēšu". Tā arī pa
lika. Es apbrīnoju Jūsu sievu, kas tik drosmīgi turējās vācu tiesā,
teica prokurors.
Lielā Tēvijas kara vēsture labi zināma. Bet šeit okupētajā
teritorijā mēs tikai ar sirdīm un prātu jutām un pārdzīvojām kauju
troksni milzīgajā kara laukā.
Pēc pirmā cerību stara, sakarā ar vāciešu sakāvi pie Maskavas
vāciešu 1^4.2,gadi. pavasara uzbrukums Staļingradai im Kaukāzam atkal
lika sastingt mūsu sirdīm skumjās un sāpēs. Tikai vācu armijas pil
nīgā sakāve pie Staļi.ngradas, feldmaršala Paulusa komandētās 6-tās
triecienu armijas kapitulācija un tai sekojošā steidzīgā hitleriešu
atkāpšanās no Kaukāza, skaidr.i iezīmēja lūzumu kara gaitā. Bija
vēl tālu līdz kara beigām, vēl gāja bojā miljoniem cilvēku, kara
vīru un arī civiliedzīvotāju. Bet Vācijā izsludinātās sēras, visu

- H hassnīcu zvanu sēru'skaņas atsaucās cilvēku sirdīs visā Eiropā kā
uzvaras mūzika. Nelīdzēja vairs vācu propagandas meli, par stra
tēģisko frontes līnijas saīsināšanu, par jauniem tankiem, par
jauno slepeno ieroci. Cilvēki sāka domāt un saprast.
Mūsu atbrīvošanas dienā 1944ogada oktobrī Padomju armijas
aizgājušas jau tālu uz Rietumiem, jau ielauzās Austrumprūsijā.
Bet Kurzemē, no kuras es tik savlaicīgi aizgāju, tā saucamajā
"Kurzemes katlā" tika ieslēgtas un pilnīgi izolētas 30 vācu di
vīzijas (ap 300000 kareivju), kuras palika tur līdz Vācijas ka
pitulācijai 0
1944.gada jūnijā, mūsu sabiedrotie beidzot atklāja sen ap
solīto Otro fronti, izsēdinot karaspēku Francijā. Tas notika tad,
kad jau bija skuLdrs, ka Padomju Savienība viena pati spēs sagraut
Vāciju. Hitlerieši vēl sīksti pretojās, jo viņiem tika iestāstīts,
ka uzvarētāji ar vācu tautu rīkosies tāpat^kā viņi paši būtu rī'
kojušies ar uzvarētajām tautām. Bailēs no atmaksas^ par nedzir
dētām. ļaundarībām, vācu karaspēks turpināja savu bezperepektīvo
cīņu.
Tāds nu bija stāvoklis, kad es kopā ar Gunu un bērniem varē
ju sākt jaunu dzīvi.
Mūsu atbrīvošanas dienā mēs ar Gunu no paša rīta kājām uz
sākām ceļu no Majoriem uz Rīgu, atstājot bērnus Majoros aukles
uzraudzībā. Nekādu šaubu mums nebija, vai var bērnus atstāt, tak
vācieši bija tikai kādus 3O kilometrus no Majoriem.
Bija silta un saulaina diena un mūsos, atbilstoši skaistajam
laikam, bija milzīgs pacēlums un prieks, beigušies okupācijas lai
ki, mums bija beidzies karš.
Nonākuši līdz Lielupei, mēs ieraudzījām uzspridzinātos tiltus
un mums nācās ar laivu pārcelties pāri upei. Tad ātrā gaitā soļo
jām pa šoseju uz Rīgu. Pēc kāda laika mūs panāca kāda sanitārā
mašīna, kas mūs aizveda līdz Āgenskalnam. No Pārdaugavas vērojām
milzīgo postažu: sagrautas un izdegušas gandrīz visas mājas gar
abām Daugavas krastmalām, pilnīgi sagrauti visi tilti un to bals
ti, Ar vācu pedantismu saspridzināts katrs krastmalas metrs, vi
sur guļ akmeņu kaudzes. Sapieri jau sāka celt pagaidu pārceltuvi,
bet mums vēl bija jāpārceļas laivā.
Ejot pa Kaļ]^u(tagadējo Ļeņina) ielu centra virzienā gar sa
grautām un izdegušām mājām, zūd mūsu cerības i.eraudzīt m_Geu māju
neskartu. Bet tad, bulvārim sākoties, neredz vairs postījumius un
mēs tuvojamies mūsu pilnīgi neskartajai mājai. PIE ārdurvīm stāv
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sardze, mēs atslēdzam durvis un ienākam savā dzīvokli, tāpat
pilnīgi neskartā» Neiedomājama veiksme, jo Guna dzīvokli atstājusi
10 dienas pirms Rīgas atbrīvošanas un tagad vēl četras dienas pa
gājušas, bet pa to laiku Rīgai vēlās pāri karšJ Aizejot no dzī
vokļa, Guna tālredzīgi bija atstājusi pilnu vannu ar ūdeni, sve
ces, virtuvē malku un šo to ēdamu. Un tiešām tagad nav ne elektrības
ne ūdens, ne gāzes - visu vācieši atkāpjoties uzspri.dzinājuši.
Mēs priecājamies par savu dzīvokli, bet tad tūlīt ejam meklēt
savus draugus, kas pirms mēneša vēl bija dzīvi, bet nevienu neat
rodam. Uzzinu, ka kādā Ģertrūdes(Kārļa Marksa) ielas dzīvoklī re
ģistrējas izglābušies ebreji» Aizeju un reģistrējos ar numuru ?70.
Tātad no apm. 40000 ebrejiem Rīgā palikuši 1701 Pārbaudu sarakstus,
bet neatrodu ne radus, ne draugus»
Pēc dažām stundām Guna atkal kājām dodas atpakaļceļā uz Ma
joriem» Pārdaugavā viņa uz ielas satiek manu vecu draugu Juzju
Pesisu, aviācijas daļas seržantu, kas piedalījās Rīgas atbrīvo
šanā. Es palieku Rīgā un aizeju uz savu poliklīniku»
Tikko ienāku poliklīnikā, dzirdu saucienus: Dr» Vigdorčiks
ieradie»! Un jau skrien māsas, apņem mani, raud^smejas» Mēs stā
vam milzīgā saviļņojumā, visi kaut ko runājam.» Tad pienāk jaunais,
man nepazīstamais sanitārās daļas prTekšnieks kapteinis Probons
Tvanovičs Maruščaks, Izbalējušā uniformā, ar platu, labsirdīgi.^
seju, rudu bārdiņu, sibīrietis» Viņš arī manāmi satraukts stāsta,
ka viņam no Maskavas bija uzdots mani sameklēt, jo pat pirms Dau
gavpils atbrīvošanas bijušas ziņas, ka es esmu dzīvs.
.Pēc tam mēs ilgi sēdējām tukšajā poliklīnikā un stāstījām un
stāstījām. Tā runājot pagāja vairākas stundas un beidzot Maruščaks,
it kā norobežojot pagātni no šodienas un nākotnes, iedeva man "ce
ļazīmi dzīvei’’» No šīs stundas es iesāku jaunu dzīvi ar šo Maruščaka iedoto ceļazīmi, bet Prohors Ivanovičs man kļuva tuvs draugs
uz ilgiem gadiem.
Jau pievakarē, pārnākot no poliklīnikas, pie savas mājas sa
tiku savu draugu, mūsu pirmskara sanitārās daļas priekšnieki? Dr.
Salitu, mūsu poliklīnikas vecāko māsu Soņu Goldu, Salita māžu un
vēl neatbrīvotai Liepāja! nozīmēto pilsētas partijas komitejas
sekretāru. Uz ielas sākām sirsnīgas sarunas, bet lai tās turpinātu
visus uzaicinu savā dzīvoklī. Man dzīvoklī viss kas ir dārgo viesu
uzņemšanai: ūdens vannā, maize, sviests, spirts, sveces, malka. Es
uzklāju greznu galdu - ar galdautu, salvetēm, labiem traukiem,
kritāla glāzēm. Mani viesi attaisīja par "Otrās frontes" nosauktos
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Amerikas gaļas konservu kārbu. Tā mēs sēžam sveču gaismā, ēdam,
dzeram un bezgala daudz stāstam. Greznais galds ir tik nepierasts
frontiniekTen, kas nupat atbrīvoja Rīgu un arī man, lauķim, bet
sveču gaismā atspīd māsu laimīgās acis. īr silti un labi.
Gulēt mēs aizejam vēlu, noguruši, laimīgi, apreibuši no at~
kalredzēšanās prieka. Mēs ar Salitu iekārtojāmies guļamistabā,
meitenes otrā istabā, bet Liepājas pilsētas komitejas sekretārs
noraida gultu un liekas gulēt uz siltās plīts, pēc kuras esot no
ilgojies .
Tā nu beidzās pirmā diena pēc manas atbrīvošanas, bezgala
gara, piesātināta ar notikumiem, tikšanām, un pārdzīvojumiem.
Iesākusies manas ilgās dzīves otrā puse.
Bija 1944«gada 17«oktobris.
Otrā dienā tika/ noformēti mani dokumenti, man izsniedza līdz
šim nepazīstamās litera kartiņas un tad es devos ceļā uz Majoriem.
Atkal kājām, bet daļēji ar gadījuma mašīnu. Dzintaros, kādas pa
mestas vasarnīcas dārzā, ieraudzīju skaistas dālijas. Nogriezu
lielu buķeti un pirmo reizi pēc ilgiem gadiem pasniedzu puķes sa
vai mīļotai sievai.
Nākošo reizi es uz Rīgu braucu ar savu velosipēdu. Poliklīni
kā Maruščaks man dod rīkojumu visīsākā laikā atjaunot^ vāciešu iz
postīto^ poliklīnikas zobārstniecības kabinetu.
Okupācijas laikā es pie sevis biju nolēmis, ka gadījumā, ja
palikšu dzīvs, Kepalikšu Rīgā, kur plūda manas ģimenes asinis un
ka es nekad vairs nevarēšu ārstēt slimniekus. Es toreiz nestādījos
priekšā, uz kurieni došos un ko darīšu, bet skaidri zināju, ka vis
pirms man jāuzsāk "savs" karš ar vāciešiem. Bet tagad, apmulsis nd.
savas atbrīvošanas, līdz dvēseles dziļujniera aizkustināts no sirs
nīgās sagaidīšanas savā poliklīnikā, no satikšanās ar draugiem,
man bija jāmaina savi nodomi. Bija steidzīgi jāattaisno dotā ceļa
zīme dzīvē, jāpilda uzticētais svarīgais uzdevums.
ļoti īsā laikā man izdevās atjaunot zobārstniecības kabinetu
senā krāšņum.ā, no Ivanovas pienāca kastes ar inventāru, instrumen
tiem un materiāliem, ko es pats paspēju aizsūtīt 1941.gadā. Kopā
ar diviem ārstiem, kas atgriezās no evakuācijas, mēs sākām ārstēt
savus pacientus. Bet vēl pirms kabinets bija darba kārtībā, es
steidzamos gadījumos sniedzu palīdzību savā mājas kabinetā. Atce
ros, kā es karbīda lampas gaismā ekstrahēju zobus prokuroram, vēlāk
rakstniekam Seiņinamp^ Baltijas dzelzceļa direktoram. Ar asiņošanu
Sz
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jar: man ateGtTJa apakšpulkvedi Karaglanovuī
pēc šTs neatli *^>amās paTT.d’sTbas gnieršanas, mūsu pazīšanas pārau£:a tuvā draudzībā daudzu gadu desmitu laikā, ne tikai ar viiju,
bet arī ar viņa
uz Rīgu atbraukušo
ģimeni« Tāpat mēs sadraudzē■
/; «ļtĀ.
jāmies ar pulkvedi AfanasjevaVgimeni, ar jūrnieku, otrā ranga
kapteini Kronrodu, ar kuru jautrā kompānijā sagaidījām 1945*g«
Dr»Lemperta dzīvoklī, ar MarušČaku un tā ģimeni, ar daudziem
poliklīnikas ārstiem» Visi šie cilvēki palika man tuvi draugi
arī kļuvuši par ģenerāļiem un admirāļiem. »A.rī daudzi no evaku
ācijas atbraukušie senie draugi un paziņas kuplināja mūsu kom
pāniju.
Nedaudz vēlāk no evakuācijas atgriezās mani radi, kuri pa
spēja evakuēties 1941.gadā: Rridmaņu onkulis un tante ar bērniem,
mans brālēns Vulfs Vigdorčiks/'karoja avia'fih^-Xs'^n daļā, pēc ievainojuma nozīmēts Maskavas gaisa aizsardzības dienestā, tur es
viņu satiku 1945«gadā. Atgriezās arī mana māsīca Peņa, viņas mā
sas meita Ina Pridinane bija izglābusies kādā bērnu namā Rīgā.
1945»gada sākumā mūsu māja vienmēr bija pilna ļaužu, daudzi tieši
no stacijas ieradās mūsu dzīvoklī.
Pēc ģimenes pārvešanas no Majoriem, kārtoju ģimenes un mājas
lietas, Alis sāka apmeklēt skolu. Bet galvenā vērība tika pie
vērsta darbam poliklīnikā, darba apjoms tur auga no dienas dienā.
Pie manis nāca ārstēties daudzi valstsvīri, arī Vilis Lācis, kuram
ilgajās sarunās bija jāstāsta par notikumiem okupācijas laikā. Arī
Erenburgs interesējās par šiem notikumiem.
Mūsu mājā bieži ciemojās vecie un jauniegūtie draugi. Ar prie
ku atceros to laiku, kad mums visiem bija atklātas sirdis un mēs
jautri satikāmies ap kara apstākļos pieticīgā galda mūsi; skaistajā
dzīvoklī»
Visos mūsos bija milzīgs optimisms, mēs priecājāmies par Pa
domju Armijas straujo virzīšanos un par gaidāmajām kara beigām.
Drīz pie mums ieradās mans skolas un studiju biedrs īīercbergs, kurš
kopā ar brāli izglābās, vairāk kā mēnesi guļot zem papīra ruļļiem
savas mājas pagrabā. Tur viņus paslēpa sētnieks, kas viņiem šad
tad atnesa ēdienu. Pēc Rīgas atbrīvošanas viņi pārcēlās uz savu
dzīvokli un tur, apstaigājot māju, viņus ieraudzīja Maruščaks.
Viņš man stāstīja, ka esot redzējis divus gultā guļošus galīgi.
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kāda laika , atnākot ciemos, pie māsu galda ieraudzīja un pazina
Kercbergu. Jā, tas bija tas pats, kas gulēja gultā Blauma:5.a ielas
dzīvoklī. Diemžēl, jau 1954«gadā 44 gadu vecumā un pēc gada viņa
brālis nomiruši no infarkta. Viss pārdzīvotais nepagāja garām
bez sekām.
Pagāja pirmais mēnesis, kopš strādāju atjaunotajā poliklī
nikā, Darbs bija veiksmīgs, tomēr pēkšņi es sadrūmu, sapratu, ka
nedaru to, kas būtu jādara. Es aizgāju pie Kirova rajona kara ko
misāra, izstāstīju viņam okupācijas laikā pārciesto un lūdzu no
sūtīt mani uz fronti. Kara komisārs, sirms pulkvedis, mani labi
saprata, pieņēma manu iesniegumu un solīja manu vēlēšanos atbals
tīt. Es gribēju karot.
Sat tad nū sākās. Vispirms ilga saruna ar Maruščaku. Pēc
tam mani izsauca Ministrs un ilgi strostēja. Viņš teica, ka visi
gribot karot, bet katra pienākums strādāt to darbu, kas sabiedrī
bai nes vislielāko labumu. Bez manis tikšot galā ar vāciešiem, bet
man jāstrādā ārsta darbs.
Bija jāturpina strādāt poliklīnikā, bet es nonīku. Sāka pa
rādīties ilgstošā stresa sekas, man sākās ģīboņi - darbā, sēžot
apspriedēs, pat satiekoties ar draugiem. Kāds laiks pat bija jā
pavada slimnīcā, jo krītot ar briļļu stikliem sagraizīju seju.
Visiem spēkiem centos šim vājumam,
nepadoties, bet
veltīgi. Beidzās ar to, ka 1945.gada martā mani nosūtīja ārstēties
sanatorijā Sočos, kaut gan vēl bija karš un Sočos sanatorijās ārs
tējās ievainotie.
Devos ceļā uz Maskavu, kur man bija jākārto poliklīnikas da
rīšanas. Ceļā Veļlkjje Lūki pilsētas vietā re'^zēju tikai iažas
zemnīcas, Un tā bija visu ceļn., Ar šausmām vēroju vāciešu izpostī
tās pilsētas un sādžas līdz pašai Maskavas pievārtei.
Iebraucu Maskavā, pēc ilgiem gadiem atkal satikos ar savu
mīļo onkuli Lui un viņa sievu Soņu. Dzīvoji.! pie viņiem un jutos
kā savu vecāku mājās. Stāstot savus garos stāstus par notikumiem,
okupācijas gados, atkal sažņaudzās sirds par pārdīvotajām šausmām.
Lui arī ļoti pārdzīvoja visas mūsu ģimenes traģisko likteni, bet
vēl viņš nezināja, ka arī viņa brālis Be’^n bards no Parīzes tika
deportēts un aizgāja bojā Osvencimas nāves nometnē. Otrs brālis
vēl laikus paspēja emigrēt uz ASV.

- 8i Onkuls Lui man daudz stāstīja pār savu dzīvi pēc mūsu pēdē
jās tikšanās Berlīnē 193?«gada pavasarī. Viņš pēc tam bija tirdz
niecības pārstāvis Vīnē, kur pa?-ika līdz 1938.gadam. Kad Hitlers
okupēja un pievienoja Austriju Vāffiijai, no Vīnes aizbrauca Padom
ju Savienības sūtnis un Lui palika arī tā vietā. Braucot sūtņa
mašīnā pa Vīnes ielām, vi^š noskatījies hitleriešu rīkotos grau
tiņus, no pārdzīvotā smagi saslimis un no Maskavas atbraukušais
profesors aizveda viņu lidmašīnā uz Maskavu. Tur viņš ilgi ārs
tējās, pēc tam vairāk nestrādāja. Kara sākumā viņš ar veciem
boļševikiem (pats viņš bija partijā no 1904.gada) evakuēts uz
Urāliem, kur palicis visgrūtāko kara laiku. Tad atkal atgriezās
Maskavā, dzīvoja labā dzīvoklī, saņēma veco boļševiku apgādi.
Tā nu atkal mēs bijām kopā, daudz staigājām pa Maskavu,
noskatījāmies salūtus par godu mūsu armijas uzvarām, daudz ru»
nājām par karu, par gaidāmo mieru, par nākotni. Un atkal, kā vien
mēr ar viņu tiekoties, mani pārsteidza viņa neizsīkstošais opti
misms. Pēc ilgiem gadiem es no viņa atkal iemācījos smietisēs.
Dzīvoju kādu laiku Maskavā un Ministrijā kārtoju mūsu poli
klīnikas lietas, jutu draudzīgu pretimnākšanu no priekšniecības.
Man jau toreiz, 1945.gada sākumā izdevās panākt protezistcu un
zobu tehniķu štatus uz saimnieciskā aprēķina pamata. Tas bija
pirmais tāds mēģinājums, iegūstot pi Inti.esīgus darbiniekus ār
pus budžeta līdzekļiem un tas pastāv vēl šodien visās poli.klī
nikās.
Tanī laikā man bija arī liela laime iepazīties ar izciliemstomatologiem un žokļu ķirurgiem. - profesoriem Lukomoki, Mihelsonu, Jevdokirnovu, bet vēlāk vēl ar daudziem citiem, arī ar ļe
ņingradiešiem profesoriem Limbergu, Sutinu, Kacu. Šī pazīšanās
pārauga sirsnīgā draudzībā, kas turpinājās daudzus gadus. Biju
jau toreiz viņu vadītajās klīnikās, noskatījos operācijas, guvu
ieskatu žokļu-sejas ķirurģijas lielajos panākumos un izaugsmē
kara laikā, šajās tikšanās reizēs arī man bija daudz jāstāsta
par studijām Vācijā, par vācu okupācijas laika šausmām, par dzī
vi Rīgā.

Tad es devos ceļā uz Sočiera. Gandrīz trīs diennaktis brau
cām garām izpostītām pilsētām un ciemiem, garām visvairāk cietu
šajām Voroņezai un Rostovai. pie Donas. Bija nospiedoši vērot vis
pārējo postu. Bet tad iebraucām skaistajā Kaukāzā ar jau ziedo
šiem kokiem, ar iespaidīgām sanatoriju ēkām, ar brīnišķīgi zilo,
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sanatorijā» Sākās atpūtas un ārstēšanās mēnesis, bez jebkādām rūpēm,
laipno cilvēku vidū un burvīgajā dabā» Jutu, ka atžirgstu ar miesu
un garu.
Vēl sanatorijā sagaidīju devīto maiju, neaizmirstamo Uzvaras
dienu, visskaistāko dienu mūsu paaudzes dzīvē» Jau no paša rīta
mēs bariņā braucām no sanatorijas uz Sočiem, visapkārt līksmojoša
tauta, daudzie ievainotie. Pilsētas laukumā mītiņš, arī es uzstā
jos, visi bija saviļņoti, satraukti, laimīgi, daudzi raudāja. ŠT
skaistā, neaizmirstamā diena pagāja vienā skurbulī» Uzvarai
Karam beigas!
SāVās ceļš uz mājām» Atkal dažas dienas Maskavā, Rīgā iebrau
cu mūsu kāzu dienā, 3C<.maijā» Ceļš bija sarežģīts, jo vilciens
gāja tika"! līdz Rēzeknei» Tālāk līdz Jelgavai braucu preču vil
cienā un no galīgi izpostītās Jelgavas ar smago mašīnu līdz Rīgai
- tikai tā man izdevās atbraukt mājās tieši savā kāzu dienā, kā
j au bij u i «plānoj i s.
Tr beidzies karš, sākās jauna dzīve» Pirmajā vietā darbs,
personīgais darbs un. milzīga apjoma atjaunošanas darbs visā valstī.
Atceroties to laiku, varu teikt tikai vienu: kā mēs visi toreiz
strādājām!
Kā toreiz visi. jūsmoja par atgūto mieru. Nekad vairs nebūs
kara! Tautas visā pasaulē, nogurušas no kara laika grūtajiem pār
baudījumiem, no asinīm un asarām, no vispārējā posta, gribēja
tikai vienu - mieru!
Bet vai miers nebija tikai ilūzija? Tak īsta miera nebija
nekad.
Tā 1945.gadā sākās 20»gadsimta otrā puse, arī manas dzīves
otrā puse» Kāda viņa būs?
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PĒCKARA GADI.
1945.-1991.
Pēc L945.g. 9.maija sakās manas dzīves 45 gadu ilgais laika
posms, kuru ārkārtīgi lielā mērā iespaidoja Otrā Pasaules kara
notikumi un mani pārdzīvojuaiun ciešanas vācu okupācijas laikā.
Pēc manas atbrīvošanas L944.gada rudenī manī radās garīgā saš,kelšanās, kas mani vajāja visus turpmākos manas dzīves gadu
desmitus.
No vienas puses es atkal kļuvu par brīvu cilvēku sir visim
cilvēciskām tiesībām, kuras man bija liegtas triju gadu laikā.
Es atkal biju mājās pie savas sievas un bērniem, biju atkal ārsts
un varēju strādāt savā specialitātē. Mani cienīja kā cilvēku un
kā ārstu un es ar prieku izjutu daudzu cilvēku draudzību un mī
lestību un arī ska^i neizteikto līdzjūtību par manas tautas tra
ģisko likteni, manas ģimenes feojāeju. Es ieguvu daudzus uzticīgus
draugus ilgiem turpmākiem gadiem.
No visa tā es biju kā apmāts un bija tāda sajuta, itkā man
butu izaugusi spārni un es varētu lidot. Cik bhīnislpīga sajūta
būt atkal atbrīvotam un brīvam!
No otras puses mani toreiz un arī vēl šodien vajā neizsakāms
negods par manas tautas pazemojumu un cilvēku tiesību liegšanu,
uzspiežot mums vienas noziedznieku bandas izdotos mežonīgos
likumus.Garīga spīdzināšana un beidzot miljonu vīriešu, sieviešu
un bērnu fiziskā iznīcināšana bija manas nelaimīgās tautas liktenis
šajos btiesmīgajos laikos, gandrfz simtprocentīgā Eiropas ebreju
bojā eja. Šos briesmu darbus veica nacistiskie okupanti, viņiem
aktīvi piepalīdzot Austrumeiropas tautām, ar kurām mēs gadusimtiem
ilgi sadzīvojām mierā un saticībā. Un šajā milzīgajā katastrofā
vēl personīgās sēras par visas manas ģimenes - vecāku, māsu un to
mazgadīgo bērnu bojāeju. Neaizmirstamās atmiņas par šausmu dienām,
kurās noslepkavoti reizē vienā dienā pa 10.000 nevainīgu cilvēku.
Un ko tad es, no nāves nometnes izbēgušais neapbruņots varēju
iesākt pret savas apkārtnes zvērīgo naidu. Vienīgi glābt savu
dzīvību ar vairāku cēlu, bezbailīgu cilvēku palīdzību. Bet vai tad
pēc triju gadu pārbaudijumiemman likteņa dāvāto brīvību var uzska
tīt par īsto brīvību? Un vai tad dzīve pēc visa tā ir īsta dzīve?

Tāda garīgu pretrunu pilna nu bija mana dzīve ilgos pēckara
gados. Neskatoties uz daudz ko pozitīvu šajos gados,, palikušas
neremdināmas sāpes un dvēseles nelīdzsvarotība, brīžiem dziļi
noslēpta, bet tastāvīgi atkal un atkal iznākam no dvēseles dzīlēm.

g£? Es vēl reiz atgriezos pie 1944.gada rudens.

Drīz pēc mūsu atbrīvošanas no vacn okupācijas mēs sa
meklējām vietu, kur i94i,galā nošauti visi no Rīgas getto
aitvestie etreji. Mēs atāvējām Rumbulu mezijjiā pie nekārtīgi
aizbērtām milzīgām bedrēm. Stājās sirds, domājot par šeit
notikušo tālajā. 194i.gada ?0. novembrī.
J. ,
Pirms atkāpšanas vācieši likustlzralzt un sadedzināt savu sp:
upuru mirstīgās atliekas, lai slēptu noziegumu pēdas. Veltīgi,
to nevar noslēpt.
Vēlākos gados sī Rumbulu masu kapu. vieta tika sakopta.
uzstādīts pemii^as akmens. Plāksnē vēstīts, ka šeit apgla
bāti 50.000 fašistu noslepkavoti padomju pilso:^i.
No visiem tūkstošiem, kas aizvesti uz nošaušanu, tikai
vienai sievietei, Mihelsonei, izdevās izglābties: iekrita
bedrē ložu neskarta, bet naktī izrāpās no bedres, kur atra
dusies līdz ar nošautajiem, kaila aizgāja līdz tuvākām mājā,mTur vir^u ap-^ērba, sasijdīja, paēdināja, ar to arī itglāba,
vienīgo no tik daudziem.
Vēl līdz šim laikam šajos masu kapos nav minēts neviens
uzvārds, piecdesmit tūkstoši anonīmu upuruI
No šīs anonīmu upuru masas gribu izcelt savu ģimeni,
izcelt gaismā no nebūtības vi^u v<ārdus, lai tie skanētu
kā dzīvo cilvēku vārdi tālajā nākotnē.
Mans tēvs Jākobs Vigdorciks, 60 gadu vecs, zobārsts;
mana māte Zelma Vigdorcika, 58.gadu veca;
mana māsa Noemija Bag, 53 gadu veca ar bērniem Moru un
Volfu - 6 un 4 gadu. veciem;
m.ana māsa Anna Rubins, 24 gadu veca ar 2 nedēļu vecu deiū;
mātes māsa Poza Mēr ar visu savu ģimeni - vīru, trim
meitām Bizi, Birjamu, Paiinu un to mazgadīgiem bērniem.
Visus vi^us noslepkavoja 1941.g. 50. nov. un 7. decembrī.
Un vēl okupācijas pirmajās dienās Smiltenē noslepkavoti
onkuls Leo'^’Olds Visdoreids ur' tante Jokanna.
Lai viņiem mūžīgais rniersl
W
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SaviT tēvu es atceros no asran bērnu dier.aiii ba GsīvespPiecīšuļ labdabT-^u un ļoti darbĪB’^-'^ cilvēku. 7iņs bi,1a piečizinis nabačtzī^'ē ģimenē, jau
gaau vecu’aa p -lika bez tēva,
bet vi^a mēte tikai ar si'ūtTbāo apēj<i uzturēt §,’ijaeni. -apēc
tēvam Jau pusaudža gados bija jāsāk strādāt, lai palīdzētu
mātei materiāli. SšJcuitā strādāja veikalā, vēlāk iestājās
darbā sie un mācībās pie viena zobārsta. Tā viņš apguva zob
ārstniecības iemaņas, pašmācības ceļā arī nepieciešamās zinā
šanas. Nolika eksāmenus pie zobārstu skolas, atgrūtās Valmierā
un varēja sākt sti'ādāt par dentistu. Laikam tak vii^-. bija
laimējies mācīties pie laba praktiķa un būdams centīgs, dar
bīgs un ar labām rokām, viņš drīz kļuva par labu praktisku
zobārstu, kas prata tikpat labi ārstēt zobus, kā arī pagata
vot protēzes. Jau no bērnības gadiem es atceras, cik veikli
un tīri viņš strādāja, kāda viņam, bija viegla raka.
Sešu cilvēku ģimenē viņš bija vienīgais pelnītājs, bet
mēs nekad nejutām trūkumu, nekad nedzirdējām viņu sūdzamies,
ka ir grūti strādāt. Viņš strādāja ar prieku , slimnieki viņu
mīlēja. 1920 gadā pāiniākot uz Rīgu viņš drīz ieguva loti
labu praksi.
Kad man 1927.gadā pēc skolas beigšanas neveicās ar iestā
šanos Latvijas Universitātē, tēvs bez liekas runāšanas piekrita
manām studijām ārzemēs. Vai tas viņam bija viegli? Nē, noteikti
nē. Bet viņš ar viņam piemītošu optimismu bija apņēmies mate
riāli atbalstīt manas studijas un to arī darīja visus piecus
gadus. Un ja es kaut ko dzīvē esmu. sasniedzis, tad tikai
pateicoties tēva lielai .gādībai. Nekad mums par materiālām lietām
nebija nekādas runāšanas, kaut arī pasauj.es ekonomiskās krī
zes laikos, kas sakrita ar manu studiju pēdējiem gadiem, viņa
materiālais stāvoklis bija ievērojami pasliktinājies. Es no
savas puses varēju tikai cītīgi mācīties, lai visīsākā laikā
pabeigtu studijas. Un cerēju, ka varēšu tēvam atmaksāt par
dā sno p al ī dz ī bu.
Cik ļoti viņš priecājās par maniem panāicumiem mācībās! Un
kad -pēc valsts eksāmenā un kara dienesta sāku praktizēt vecāku
dzīvoklī, viņš man sniedza nenovērtējamu p’alīdzību ar praktis-
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keim paJoaiieia. Vi-jfš sirtjrtigi priecājās pae manien panākumiem
■iarbā, bija lepns, par dinastijas turpināšanu. Bet es savu
kārt nebeidzu apbrīnot vi^a attieksmi pret slimniekiem un arkārt’
gi veikl'u manuālu darbu.
Tāds nu vipš bija, mans mīļais, labais tēvs, devīgs un
labdabīgs. Kad es aizprecējos, viņš priecājās ari par Gunu
un maniem bemiem.
Divdesmito gadu sākumā tēvs organizēja pirmos zobārstnie
cības kabinetus Rīgas si<i»mo kasēs, liekot paaiatus sociālai
zobārstniecībai L;itvijā. Tā viņam bija sir; sieta. Par so savu
soci.alo sirdslietu viņš tika apcietināts Ulmaņa apvērsuma
dieniā/irn viņam bija jāatstāj iemīļotais darbs. Kaut ari vins
turpināja strādāt savā privātpraksē un bija sava laba iztika,
bet bei- viņam pietrūka lielais organizatoriskais darbs. Tikai
daudz vēlāk es sapratu viņa lielo pārdzīvojumu.
Jau pirmajās okupācijas dienās vec'' ■: . :’.vokll ieradās
vācu virsniekņ. apskatīja dzīvokli un pavēlēja nekavējoties
izvālš-ties, atstājot visu iedzīvi - .mēbeles, trauku utt. No
labiekārtotā dzīvokļa bija Jāpārvācās īrētās istabelēs tālū
no centra, Maskavas ielā. Bija Jāatvadās no skaista dzīvokļa,
kurā mēs , vecāīri un oērni bijram. nodzīvojusi labu, draudzīgu
ņimenes dzīvi. Mušu ņimenē valdošo atmosfēru, darba tikumu,
nesavtīgurju - to \^su mēs ar Gunu pārņēmām mantojumā, veidojot
mušu Jauno ņimenes dzīvi.
Mana māte - tā bija mūsu mājas labais gars. Mīļa, kā
Jau māte, pilnīgi atdevusies ininēm pai’ četriem bērniem un
tēvu, viņa spēja uzturēt priekšzīmīgi tīru un kārtīgu r.iāju.
Mēs bijām viena laimīga un vienota ņimene, mūsu mājā vienmēr
pulcējas mūsu dra.ugi, skolnieki un studenti. Bija laba dzīve.
Kad Meemijai piedzima divi bērni -Mora un Volfs, un arī mums
piedzima Alis un Māra, vecāki kļuva par labiem, vectēvu un
vecmāmiņu.

- 91' Mana vocākā māsa Hoemija, skaista, trausla meitene,
pēc studijam/t apprecējās ar ārstu Emanuēlu Bagu. Diemžēl
viņu 5;inenes dzīves sākumu traucēja krīzes laika materiālās
Srūtīfeas, tāpēc vi:^.! uz diviem ^aiiem atstāja ilīgu un apmetās
laukos. Atgriezusies Rīgā vl:;Li dzīvoja atsevis^^ā dzīvoklī.
Kusu ģimenes pasterītis Anna 15AO.gadā apprecējās ar
Dr. Rubinu un jau getto viņai piedzima dēls. Viņa, nabadzīte

vēl nedabūja pa īstam dzīvot, kad jau sākušās bēdas.
Abas manis māsas, tāpat kā vecākus, vācieši pirmajās
okupācrijas dienās izmetuši no dzīvokļiem un tā nu viņi visi
kopā dzīvoja Maskavas ielas dzīvoklī. Bet kad iekārtoja getto
viņiem vēlreiz bija jāpārvācās.
Kad biju ;..ie vecākiem getto, satiku tur tanti Rozi.
Viņa man teica, l'a viņi visi aiziešot bojā, bet es palikšu
dzīvs, jo esot piedzimi^;’*»-krekliņā.
Tā tas ax’ bija, tā viņa pareņ'oja. Visi aizgāja bojā,
nežēlīgi noslepkavoti. Un tikai es viens no mūsu ģimenes
paliku dzīvs. Lai apraudātu visus un pastāstītu par manas
ņimencs un manas tautas bojāeju.

Bija skaista 1545.sačla pirmā pēckara vasara. Pēc
Četriem gačtieia atkal varēja brīvi elpot, v.ir’ēja priecāties
par vasaru, par krāšņo dabu, kaut arī sālījiauūzās sirds,
vērojot okupantu atstāto postāB’ .
Rīgā brasi iesoļoja Latviešu divīzija, ko jūsmīgi
sveica tauta, daudzi satika savus tuvuniekus, di’augus.
Maskavā notika Uzvaras parāde, Ļeņina mauzoleja pakājē no
meta neskaitāmus sakautās vācu armijas karogus. Tā šie
kaio.gi "ienāca" Padomju valsts galvaspilsētā, bet Berlīnē
bija mušu padomju karo.spēks. Beidzies ".Drang nacb Osten",
beidzies f.ašistu sapnis r.ar tūkstošgadīgo vācu impēriju.
Berlīnes konferencē uzvarētāju valstu pārstāvji lika pama
tus Birojus tautu nākotnei.
Tāda nu bija 1945.gada, pirmā miera gada vasara. Es pēc
atpūtas SoČos sāku atkal Intensīvi strā «āt poliklīnikā,
arī Guna strādāja daudz. Mušu ģimene bija liela, jo bija
tgriezusies no evakuācijas uz lai
jāpieskaita daudzi,
ku pie mums apmetās, arī nedaudzie, kas atbrauca no Vācijas
nāves nometnēm, padomju armijas atbrīvoti. Fusdienas mums
galdā bija liela bļoda ar biezputru vai kādu biezeni un
visi kāri eJ.a. i-levarēja vien atēsties onkulis Ābrams Prīdmans,
kas bija stipri novārdzis evakuācijā. Vi^š jau toreiz bija
slims un drīz vien nomira.
Vasaras vidū mēs ar Eudo ģimeni apmet'unies L'zintai’os,
jo mūsu vasarnīcai., īstie saimnieki -r Gunas vecālci 1944.gada
oktobrī līdz ar lielo bēgļu pūli bija aizrauti uz Vāciju,
bet vasarnīca bija nacionalizēta.
Tālos Ausi
vēl turpinājās karš starj) .Ameriku un
«'fapānu. Bet vasaras beigās ai’ī Padomju Savienība, atbilstoši
norunai ar sabiedrotajiem, iesalta karu ar Japānu un mūsu
karaspēks īsā laikā s>ikāva japāņu Kvantungas armiju.
Tuvojās kara beigas un pārsteidzoši, īsi pirms pašām
beigām, kad kara liktenis jau bija izšķirts, a50.erikāņi nometa
atombumbu uz Hirosimu, pēc tam otru uz īlagas,.d<i. Efekts
bija neiedomājams - ap divsimt tūkstošu šo pilsētu iedzīvo
tāju nonāvēti, sadedzināti, sakropļoti, saslimuši ar līdz
šim nezināmo staru slimību. Cilvēces ģēnija zinātnes un tehnikas
progress vērsies pret cilvēces dzīvi, pastāvēšanu.

-93 Neilgi pirras ‘pirmās atombiuubas nomešanas px»ofesops
Einšteins vēstule’ ASV prezidentam Rusveltam brīdināja no
šī liktenīga sola: ‘'j/a|:lž±ns būs izlaists no pudeles, vi^u

nevarēs dabūt tajā atpakaļ". Lielais zinātnieks paredzēja
atomlaikmeta materiālās un tikumiskās sekas tautu dzīve.
1945.gada septembrī Jaj-^āna kapitulēja. Nu pa īstam
bija beidzies Otrais Pasaules karš.
1945.gada novembrī sākās Starptautisi-.ā Tiesa par galve
najiem kara nozi^.zniekiemļ kas ilga līdz 1946.gada oktobrim.
Pie mums Rīgā, tāpat kā citās savā laikā okupētās pilsētās,
1946.gada janvārī tiesāja vācu armijas augstākos virsniekus
un ādministacijas vadītājus nar ļaundarībām Baltijas republi
kās. Kā Rīgā, tā arī Kimbergā g.alvenie kara noziedznieki
sodīti ar nāvi pakarot. Abās tiesās tika atklāti asiņu stin
dzinoši faktiskie materiāli par fašistu noziegumiem.
Pirmo reizi pasaules vēsturē Rirnbergas Starptautiskā
tiesā atklātās sēdēs par agresīvu karu pret citām valstīm
un par nciaiegumiem pret cilvēcību tiesāja visu Vācijas valdī
bu. Gan bez Hitlera, Himlera un Gebelsa, kas bija izdarījuši
pašnāvību, un arī bez laikus izbēgušā Hitlera vietnieka
Bormana. Tā nebija atriebība, bet taisnīga tiesa, kas nākotnē
avanturistiskiem politiķiem liktu labi padomāt, pirms sākt
agresīvu karu.
1945.gada vasaras beigās no Vācijas caur Ungāriju atgriezai gal.igi novārdzinātā Gunas ģimene. Visi apmetas pie mums
un tikai ar lielām pūlēm izdevās viņus uzbarot. Gunai atkal
bija pilnas .rokas darba, bet viņa bija laimīga, ka visa ģimene
atkjil bija kopā. Ilgs laiks pagāja, kamēr izaevās viņiem
atrast jaunu dzīvokli, bet Gunas māsīca Milda palika pie
mums.
Atgriezās arī vācu nāves nometnēs atbrīvotās Irma Vabtel'e
un HLga Buršteina. Abas tieši no stacijas atnāca uz mūsu
dzīvokli. Cik sāpīgs un rūgts bija mūsu atkalredzēšanās
prieks, cik briesmīgi bija viņu stāsti par pārdzīvoto.
No Kurzemes atgriezās tur atbrīvotais Dr. Landa ar sievu,
atgriezās vēl tikai daži mums pazīstami cilvēki.

Alis un Māna sāka iet skolā. Kāra saslima ar augstu
temperatūru, konstatēta angīna. Pec kādas dienas, kad. es
pārnācu no darba, Guna teica, ka bijusi ārste un teikusi,
ka Mārai ejot labāk, temperatūra kritusies. Iegāju pie
Māras, bet viņas izskats mjini nobiedēja,, viņa gulēja pilnīgi
apātiska. Paskatījos viņai kaklā un tūlīt metos pie telefona.
Izsaucu no savas poliklīnikas māsu ar difterijas serumu,
atnāca arī dr. Rozkalns - Lor speciālists. Nebija nekādu
šaubu, bija difterija smagā formā. Iešļircināja 30 vien.
serumu, bet pēc stundas Māra jau bija Bērnu klīniskā slim
nīcā. oeit visu nakti turpinājās cīņa par viņas uzīvību,
iešļircināts vēl 130 v. serumu un izdevās Māru glābt. Ja es
nebūtu aktīvi iejaucies, mēs viņu zaudētu. Cik daudz mūsu
dzīvē bija tik asu pārdzīvojumu 1
Tūlīt arī Alis saslima, arī tika ievietots slimnīcā.
Bērnu slimnīcā viņus ļoti rūpīgi ārstēja dr. ^!ors, sirsnīgs
un iejūtīgs ārsts, kas ilgus gadus bija mūsu draugs un mājas
ārsts.

-n19^f5.ga.da rudeni pie manis poliklīnikā ieradās Dr.
Zbeirās, Jakovs Mihailovics, apakšpulkvedis, Baltijas kara
apgabala galvenais stomatologs. Viņš nācis iepazīties ar
mani, jo esot daudz par mani dzirdējis. Viņš apbrīnoja
poliklīnikas stomatoloņ'isko kabinetu, arī mūsu darba oi’ganizāciju. Tādu kabinetu redzot pirmo reizi.
Tā nu iesākās ilggadīga draudzība ar ļeņingradieti,
Kirova Kara akadēmijas absolventu. Zbarzs bija izstaigājis
kara ceļus, skaitījās kā viens no labākajiem frontes sto
matologiem - labs ļ;irurgs, labs protezists un galvenais labs
stomatoloģiskās palīdzības organizētājs frontes apstākļos.
Pinas medicīnas studiģām viņš strādāja kā zobu tehniķis,
tas viņam lieti noderēja kara apstālcļos tik nepieciešamajā
Sinēšanā un protezēšana pēc žokļu ievainojumiem. īīo saviem
skolotājiem - izcilā sejas - žokļu ķirurga profesora Limberga viņš ieguva labas ķirurģijas iemaņas, no Padomju Armijas
galvenā stomatologa - ņ’enerāla profesora D.Bntina kara medi
cīnas organizācijas principus, ku-ris ' īvē'^st praksē viņam
līdzēja iedzimts organizatora talants.
Jau pirmajā tikšanas reizē viņš ierunājās par vajadzību
organizēt hīgā stomatologu biedrību. Mēs ar viņu. aizgājām
pie profesora Kalveļa, kuru tikai ar lielām pūlēm izdevās
pituunāt piekrist biedrības dibināšanai, jo republikā esot
)
pašlaik ļoti maz stomatologu. 1946.gadā tad arī notika
biedrības pirmā sēde.
Vēl tāj^ paša 1545.gada beigās mēs kopā ar Gunu aizbrau
cām uz Maskavu uz divām konferencēm - evakohospitālu sejasžokļu ķirurgu un ortopēdu, kā arī uz Maskavas Stomatologājas
Institūta jubilejas konferenci. Koki ausījaraies daudz interesantu
referātu, .i.cpazinaraies ar daudziem zinātniekiem, Ks ieguvu
daudz vērtīgu atziņu, bet Gunai nepietiekamās krievu valodas
zināšanas dēļ bija grūti sekot referātiem, dīga es par šīm
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konfGrencem zi^ojū Biedrības sē c.
Tas nu bija sākums manam zinatniski-praktiskam darbuia
un tas turpinājās ilgus gadus. Referāti Stomatologu biedrī
bā, konferencēs Rīgā, L'askavā. Sākumā gan tikai par praktis
kiem stomatoloģijas jautājumiem, vēlāk par pētniecības darbu.
Arī raksti žurnālos, avīzēs, arī radio raidījumi. Iroblēmu.^
pirmajos pēckara gados bija papilnam, trūka visa kā, bet
galvenais bij. s tomatologv tikums, jo daudzi bija vai nu
nogalināti, vai aizbraukusi.līdz ar vāciešiem uz Rietumiem.
Es turpināju strādāt savā poliklīnikā, bet jau 1946,gada
vasarā Zbaržs mani uzaicināja kopā ar viyU iestāties jaun
dibināmā Ortopēdijas un reparatīvās ^'iimr^ijas Zinatniskipētnieciskā imnstitūtā. Man bija jāpārvar zināmās šaubas,
jo sejas-žokļu ķirux’§;ijā patstāvīgi līdz šim nebiju strā
dāji S5. Bet Zbaržs šīs šaubas iskliedēja un mēs abi un vēl
ī3Lla Mele — visi kā jaunākie zinātniskie līdzstrādnieki sākām strādāt sejas-žokļu ķirurģijas klīnikā. Bija jāārstē
kara invalīdi ar sejas un žokļu ievainojumiem. Ne atsverami;
palīdzību man sniedza jhiaržs, kam bija liela pieredze kara
ķirurģijā. Sāku aizrautīgi strādāt.
No poliklīnikas mani negribēja atlaist, tā nu paliku
tur strādāt uz pusslodzi pēc darba institūtā.
Sāku savas pizmiās sejas plastiskās operācijas, uranoplastikas pie augslēju Šķeltnēm, arī kaulu plastikas pie
žokļu defektiem. Strāaāju un mācījos un bija liels prieks
par labiem rezultātj.em. Interesantākos gadījumus m.ēs de
monstrējām ķirurgu biedrībā un izpelnījamies atzinību.

nVisu 30 laiku turpinājās arī kontakts ar Maskavas un
Ļe^ingradas profesoriora, kuri jau 19^t-C.gada saka braukt uz
;nusu. Jurinalu. Ka pirmais mani apmeklēja Maskavas Stomato
loģijas institūta rentgenologs docents Slbei‘s, sirsnīgs
cilvēks, kas mūs pēc tam, ciemojoties pie vi:'^>a Maskava
tuvāk iepazīstināja ar Maskavas profesoriem. Tāpat 19-^i-6.
gadā Jūrmalā netālu no mums apmetās Ļeņingrādas prafesora
Limberga 5:imene un mēs ai’ viņiem labi sadraudzējamies.
Jāsaka, ka visu mūsu kontaktu nodibināšanā un uzturēšanā
ar daudzajiem ciemiņiem liels nopelns bija Gunai ar viņas
lielo viesmīlību, neviltotu sirsnību un atklātību. Mūsu
māja, mūsu dzīves veids, nupat kara laikā pārdzīvotais viss tas pievilka pie mums neskaitāmus cilvēkus.
Kad es pirmo reizi biju Maskavā man ieteica Centrālajā
traumatoloģijas un ortopēdijas institūtā (Gito) apmeklēt
žokļu-sejas klīnikas vadītāju profesoru Mihelsonu. Ienākot
klīnikā prof. Mihelsons man bargi uzkliedza: kur lienot
bez halāta. Stādījos priekša, aizgāju pēc ne sevisņi tīra
halāta un pēc tam mēs abi ilgi sēdējam uz soliņa un man bija
jāatbild uz daudziem jautājumiem. Viņš interesējās par Rīgu,
par manām studijām ārzemēs, par dzīvi vācu okupācijas laikā,
par profesoru Minču, ko viņš pazina. Pēs šīs sarunas viņš
man p?irādīja klīniku, iepazīstināja ar ārstiem. Mēs šķīrāmies
kā draugi, šī pirmā iepazīšanās atstāja uz mani dziļu iespai
du. Iepazinos ar īstu zinātnieku, izcilu ķii’urgu, kas kā
pirnais 1946.gadā kopā ar profesoru Raueru saņēma Staļina
prēmiju par kara laikā iznākušo ļoti aktuālu grāmatu:
"PJ astiskās operācijas sejā".
Tuvāk es ar profesoru Mihelsonu un viņa ģimeni iepazinos
1946.gada vasarā, kad viņš pēc ārstēšanās Ķemeru sanatorijā
vairākas dienas pavadīja mūsu dzīvo! ?ī Rīgā.Visā mūsu pazīša
nas laikā es arvien apbrīnoju viņa lielās zināšanas, mērķ
tiecību darbā, viņa vienkāršību un taisnīgumu attiecībās
ar cilvēkiem, viņa lielo pacietību un iecietību pret jauniem
speciālistiem. īsts ārsts, skol.otājs, cilvēks.
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Kā jau teicu, pir’niais, kas ^6.gtičLā atbrauca uz Jurmalu,
bija docents T^ibers. Vecākais no man pazīstamiem maskavie
šiem, viņš pieķeras mums, daudz Jjuinākiem -nuan un Gunai, ari
līerebergiem. Radās arī labs kontakts starp mušu ^imenera,
viņa sievu, bijušo dziedātāju, un divām pameitām - LicO.ā
t
Teātra koncertmeistarifcf un otrCii - Maskavas konservatorijas /
docent'ti?. Līdz ar to radās interesantās s?iites ar Maskavas
mūzikas pasauli. Bet pats Sibers mums kļuva mīļš "djadja
Motja". Viņa mājā es iepazinos ar grofesoīni Lukomski, torei
zējo Padomju Savienības galveno stomatologu, ar docentu
Volinskl, vienu no vecākiem Stomatoloģijas institūta darbi
niekiem, tā uibinātāja Paula Dauges senā urauga.
Biezajos braucienos uz Maskavu man nodibinājās ciešas
saites ar profesoru Lukomski. Viņš bija gudrs un zinošs
stomatoloģijas vadītājs, ar izcilām nm ātāja spējām, kaut
gan ļoti ass pret viņam nepatīkamiem cilvēkiem un pret opo
nentiem teorētiskās diskusijās. Mūsii ilgajās sarunās es nekad
nejutu asumu, vienmēr draudzīgu pacietību. Ks biju stomatologspraktiķis, viņš augstākās pakāpes teorētiķis, erudīts,
Kādreiz viņš ar piemītošu viņam ironiju teica: ja mani naid
nieki būtu tik daudz lasījuši, cik es uzrakstīju, viņi būtu
zinoši speciālisti, isi teikts, bet tiešām, viņš bija sarakstī
jis veselu klāstu grāmatu un rakstu par s!om. toloyijas jau
tājumi em.
.
Tikšanās ar viņu man bija īstā skola. Katru reizi, ie
braucot Maskavā, mans pirmais gājiens no onkuļa Lui dzīvokļa
bija uz Rozi.estvenku pie profesora Lukomska. Un es biju aiz
kustināts, kad viņš man reiz teica: ‘Ar jums 'uēs runājfim par
stomatologijuļbet ar maniem Maskavas kolēģiem par stomatolo
giem. " Jā, runājāaa mēs dau.iz viņa mazajā kabinetā, skaidrāki
man p<ilika daudzi jautājumi. p....r zobu kariesa etioloģiju un
par iespējamo profilaksi. Piirnio reizi es viņa kabinetā dzi.ruēju par fluoru kā kariesa profilakses līdzekli.
Kādus gadus vēlāk, noklausījies viņa strīdu a.r kādu
profesoru, kas pārmeta Lukomskim , ka viņš nevarot pierādīt
fluora iedarbību uz zoba audiem, sāku par šo problēmu domāt.
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Hostpādājii pirmo gadu zinātniskā institūtā, labi ie
jātos lielajā ārstu kolektīvā, "ležūru laikā bija jātiek
galā ar daudzām traumām ne tikai sejas-žokļu rajonā, gan
patstāvīgi operējot, gan asistējot. Daudz ko iemācījos.
Bet tad Zbaržs sastrīdējās ar* direktoru īlacabeli un tika
atlaists., es paliku viens. Man piedāvāja uzņemties klīni
kas vadību, bet es atteicos, jo nejutos pietiekami zinoss.
Sairās klīnikas vadītāja meklēšana un beidzot ieradās prof.
Sapurovs, LOR-specialists. Bet mani 1947.gada septembrī
nosūtīja četru mēnešu kvalifikācijas celšanas kursos uz
«
« _
»
celšanas
laaskavu. Mācības notika Centrālā kvalifikācijask'institūta
klīniskajā bāzē - Centrālā 7raumatolo,ņ:ijas institūtā, tātad
pie profesora Kihelsona. Bar to man bija liels prieks. Biju
priecīgs, ka varēšu mācīties, bet nabaga Gunai atkal sairās
grūts laiks, atkal palika viena.
Maskavā šos četrus mēnešus dzīvoju pie onkuļa Lui, jutos
pie viņa kā savās mājās, tiku mīļi aprūpēts un lutināts, abi ar
tanti Soņu darīja visu, lai es justos labi viņu mājā.
Institūtā profesors Mihelsons man piedāvāja papildus
kursiem vēl darba vietu klīnikā. Ss to pieņēmu un jau pirmajā
dienā biju divu palātu saimnieks, ^eit bija slimnieki tikai
ufc tīrām plastiskām operācijām. Otrajā dienā bija jāstājas
pie operācijas galda un biju pārsteigts, ka profesors Ltihelsons lika man operēt, bet pats spērējai asistēja. Viņš bija
norūpējies par Rīgas klīnikas likteni un darīja visu, lai
es pēc kursiem varētu patstāvīgi strādāt.
Tādā labvēlīgā atmosfei’ā strāaāju un mācījos visus
četrus mēnešus, ļoti daudz iemācījos praktiski un teorētiski,
operēju tīri veiksmīgi, sekmīgi noliku eksāmenus. Sadraudzē
jos ar klīnikas vadošiem ķirurgiem un asistentiem, nodibināju
ar daudziem cieŠus kontaktus.
^ajā laikā iepazinu arī profesoru Raueru, kas gan vacuma
dēļ reti parāuījās klīnikā, bet tad operēja sevišķi sarežģī
tos gadījumus. Bieži nācās asistēt profesoram Kitrovaia, kas
skaisti operēja, mierīgi, boz jebkādas liekas kustības. Arī.
docenti Varšavskis un Seftels palīdzēja mab apgūt pl.,astiskās
operācijas.
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Vistuvak man kļuva profesors Miholsons ar savu taisn*so raksturu, noteiktu rīcību, lielu atklātību. Institū
ta viņš bija visiemīļotākais profesors. Bieži es pats, bet
arī kopā ar Gunu ciemojamies viņa mājās, iepazinT viņa
;^iineni, vēl šodien man ar viņa meitu Gaļinu ļiikolajevnu ir
labas, di»audzīgas attie čības.
Vēl pirms es aizbraucu uz kursiem, man institūtā lika
izvēlēties tematu disertācijai. Zobu kalnieša piofilakse,
it īpaši fluora ietekme uz zobu cieto audu struktūru man
šņita vissaistošākais temats un es to arī pieteicu. Aizbildi
nājos ar to, ka zobu karies kā izplatītāka stomatolog;!skā
sasliinšiina biezi izsauc žokļu ļirurg;iskās saslimšanas.
Maskavā es par šo tematu aprunājos ar profesoru Lukomski,
kurš manai izvēlei piekrita. Toreiz teicu, ka mējjināšu
redzami pierādīt fluora ietekmi uz zoba cietiem audiem.
Izmantoju uzturēšanos Maskavā, lai Centrālā Medicīnas
bibliotēka savaktu literatunl so jautājumu. Pec darba kli-'
i
nikā es katru dienu vēl vairākas stundas sēdēju bibliotēkā
un tikai pievakarē atgriezos pie onkulīša. ^etTOs mēnešos
visa literatūra bija savākta, Rīgā tas nebūtu iespējams.
Toreiz ari^Karaoglānova bija ilgstošā komandējumā
Maskavā, bet viņa ņiniene bija Rīgā. Tā nu mēs bieži sati
kāmies, klejojām pa ī<skavu, pa teātriem, muzejiem. Tas padziļi
nāja mūsu draudzību.
Atgriezies Riģā es palūdzu vienu draugu no Bāzeies
laikiem - ^īmiļi I.oteinu pagatavot man fluora-sudraba (AgF)
preparātu. Jo gribēju ar tā palīdzību saskatīt fluora iz
sauktās izmaiņas zoba cietajos audos. Rs izstrādāju metodiku
Tin aizrautīgi ļēros pie darba.
Savā kabinetā tūlīt pēc ekstra].cijas sadalīju zobus
divās pusītēs, vienu atstājot kontrolei, bet otro pusi ap
strādāju ar fluora-natrija un fluor-sudraba Šļieramu. Ar veselu
klāstu tādu apstc'ādātu zobu griezos Uī^^y,g£sitātes T’iineralogijas kateērā un tur nu atkal mācīJosV^?<.)u s" ēj lu’ pagatavoš;mu, mineralogijas pētījumu pamatus ar* uažādām krāsvie
lām, mikroskopiju vienkāršā un polarizētā gaismā. Neatsveramu
palīdzību šajā uarbā m^m sniedza katedras vadītāja K.Zēberga,
bet Jo sevišļi asistents Bits.
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uzskatriiai paraCīja zobu cieto audu izaiai:9as fluora ietekme. Izmēģinājumos ar i’luoi'a-3U^B?aba s'^TčLiriājumu izdevās slīpējumos, makroprepar'ātos un rentgenogramm“is parād'T preparāta iespiešanos deuti?iā eaui’ neskartu
eniaļyi/, bet ar* no zobrU kanāla puses uentinā un emaļ^ā.
Ilgstošais darbs Mineraloģijas katedrā, mikroskopija
un mikrofotogrāfi^aļar manu labo Ceisa mikroskopu un manu
iemīļotu Kontaksu mājas apstāltļos ilgajos vakaros deva man
lielu gandarījumu. Varēju profesoram Lukomskim parādīt
preparātos viņa teorētiskās hipotēzes pareizību.
īsā laikā disertācija bija gatav<a un jau 1950.gada
janvārī es viņu aizstāvēji.! un ieguvu medicīnas zinātņu
k.andid.āta grādu.
Disertācijas aizstāvēšana bija liels notikums manā
dzīvē. Tā bija pirmā aizstāvēšaba pie mums līgā, notika
viņa Līni vērsit ātes lielajā aulā, daudzu cilvēku klātbūtnē.
Bija atbraucis profesors Lukomskis, kas kā manas disertā
cijas zinātniskais konsultants teica skaistu runu. Viss
bija ļoti svinīgi, man stipri vien uztraucoši.
Pēc aizstāvēšanās pie mums mājās kuplā skaitā bija
ieradušies profesori, kolēģi un draugi. Mēs šo notikumu
labi nosvinējām pie skaisti klātā galda.
neaizmirstamā diena un skaists vakars draugu vidū.
Un atkal liels nojielns bija Gunai, kas mani vairākus gadus
maksimāli atslogoja no daudzām ikdienas rūpēm, tā kā es
varēju mierīgi nodoties saviim daroam. Liels nopelns bija
Institūta vadībai, profesoram bukomskim, Mineralogjas
katedrai. Jo sevišķi Lukomskim, kas mani ieveda sarežģītajā
kariesa profilakses pētīšanas pasaulē.
Pēc disertācijas aizstāvēšanas turpinājās darbs insti
tūtā un poliklīnikā. Darbs bija interesants. Lielajā ķirur
gu kolektīvā ievērojami paplašinājās manas praktiskās un
teorētiskās zināšanas. Nu jau varēju ar labām sekmēm strādāt
sejas-žokļu ķirurņijā, dežūru laikā tiku labi galā pat ai»
primārām plastikām pēc traumām. Sadarbībā ar vispārējiem ķi
rurgiem guvu pieredzi neatlifivamajā ķirurģijā.
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Darbs sejas-žokļu ķirurgi ja, pi’akiiskaja stomatologijay
poliklīnika, piedalīšanās daudzajās konferencēs Rīgā, Maska
vā, Ļe^ingraclā, savu daudzo draugu ārstēšana mājās, zināt
niskais darbs līdz vēlai naktij - viss tas ietilpa laika zi
ņā tik ierobežotās diennakts stundās. Tie bija manas dzīves
5 gadi, kad azīvoju kā lidojot. Biju laimīgs.
Bet tas bija tikai darbs, kas aizņēma gandrīz visas
34 diennakts stundas. Bet bija tak arī ģimene un daudzie
draugi. Bija daudzie izbraukumi, iopazīšnās ar Maskavas un
Ļeņigradas lieliem muzejipilīm, vēsturiskām vietām. Bija
arī jautra sabiedriska dzīve.
1950.gadā nopirku automobili, pirmo "Koskvicu" un no
paša sākuma kļuvu par aizrautīgu, autoturistu. Daudz braucot
tīri labi apguvu braukšanas māku un jau pirmajā vasarā ar
visu ģimeni sāki., braukt tālākās ekskursijās. Bijām sākumā
Pēmavā, Tallinā/, Ļoņingradā. Vēlāk braucām uz Maskavu,
Kijevu, Harkovu. Iepazinām ievērojamas, vēsturiskas vietas,
sevišķi Kijevā, Boltavā - Gogoļa vietas, tālāk Turgeņeva muiM Ar godbijību stāvējām Jasnajā Poļanā pie Tolstoja kapa,
apskatījām vļR muižu-rmuzēju. Kļina bijām Šaikovska mājā.
Mums ar Gunu un bērniem tā bija laba iepazīšanās ar Krievijas
dzīvi, vēsturu, kultun;. Mēs toreiz dzīvojām skaistu, piln
vērtīgu dzīvi.
Spilgtās atmiņas man palika par ļoti interesantu kons
ortopēdu un reparatīvās ķirurņdjas vadošo zinātnisko darbi
nieku konferenci, zas notika mūsu institūtā. Pēc konferences
beigām mēs visi parakstījāmies par labu 'Stokholmas miera
forumam un pec tara devāmies izbraukumā uz Siguldu. Daudzie
profesori elsdami kāpelēja pa Turaides bezgalīgajām kāpnēm,
pēc tam mēs Siguldas restorānā ar milzīgu apetīti notiesā
jām pusdienas.
Interesanta bija Medicīnas Zinātņu Akadēmijas izbraukuma
sesija Rīgā. noklausījāmies augstvērtīgus referātus un disku
sijas. Dziļu iespaidu uz mani atstāja pri ckš sēdē tā,X akadēmiķa
Kuprijanova uzstāšanos ar skaistu, ļoti loģisku runu.brinišķigajā krievu valodā. Pēc sesijas .Tum bija'gods ar savu Moskvišu
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aizvest uz banketu ^emeros slaveno ķirurgu profesoru Ju^inu
ar sievu un Q3 gadus veco pat anatomu akadēmiķi Daviā.ovski,
kas paļseļam vēl lzpel'..^.ējē.s ju-'^a.
Ķemeros bcu'iketa blakus ni-’ofesoiVi" Stradiņam sēdēja viņa
14 gadu vecais dēls Jānis, kas bx’īvi un nepiespiesti sjema
dalību sarunās ar akadēmiķiem, atklājot jau toreiz enciklopē
diskās zināšanas. Un šodien Jānis Stradiņš ii» akadēmiķis,
izcils ķīmiķis un talantīgs rakstnieks.
Kādā citā reizē profesors Judins mušu institūtā demonstrē
ja savu barības vada plastikas metodi. Operācijai klāt bija
visas Rīgas medicīnas slavenības. Judins operēja meistarīgi
ar milzīgu aizrautību. Man izdevās fotografēt slaveno ķirurgu
darbā. Fotogrāfiju nodevu Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam.
Arī stomatologiem tajā laikā Rīgā bija daudz nazādu
pasākumu. Bija regulāras biKrības sē^es, arī republikāniskās
un starprepublikāniskās konferences, kux‘ās es aktīvi pieda
lījos. Sabiedriskā dzīve bija Interesanta un pamācoša.
Ar nedaudzajiem no pirmskara laikiem pāri palikušiem
draugiem un ar jauniegūtajiem mēs jauti?! pavadījām brīvos
vakarus. Daudz prieka man sagādāja tikšanās ar manu iemīļotu
onkuli. Lui. Šīs tikšanas reizes man bija īstie svētki. Vai
rākas vasaras viņš ar tanti Soņu atbrauca pie mums uz Jūrmalu,
viņi ļoti iemīlēja Gunu un bērnus, Lui isnesa mūsu klusā
vasarnīcas dzīvē ienesa skaļumu, humoru, smieklus - visu to,
kā man visvairāk pietrūka.
Ar Lui mēs apmeklējam viņa seno draugu , padomju stoma
toloģijas, arī Maskavas institūta dibinātāju Pauli Daugi,
Viens no visvecākiem partijas biedriem viņš Staļina laikā
bija represēts. Pēc kara,jau slims būdams,pārcēlās uz Rīgu.
Sājā pēdējā tikšanas reizē varēju noverot sirsnīgās draugu
attiecības starp Lui un Daugi, Drīz pēc tam P.Oauge nomira, apglab
apglabāts viņš Raiņa, kapos, Raiņa feapu vietas pakājē. Viņa sievaP.Stučkas māsa - apglabāta turpat.

- IčVPec disertacijaa aizstāvēšanas vel 1950.gadā mani ievē
lēja par vecālv zinainisZ i llazstrāv nielu’oeL 1951.gāOā

Včisarā pilnīgi negaidīti tiku atlaists no darba. It kā tāpēc,
ka Ministrija neesot apstiprinājusi manu iecelšanu parvecā-ku
zln, līdzstrādnieku. Vai tad tas var būt par atbrīvošanas
iemeslu? Veselības aizsardzības ministrijā man teica: "mums
jāaudzina vietējie nacionālie kadri" .
Ss atkal jau kuro reizi savā dzīvē- nebiju "savējais",
biju lieks, kāpēc? ^Is"kāpēc" palika bez atbildes.
Pēc visa pārciesta,pēc tam, kad es 5 gadus nevainojami
biju strādājis institūtā, kā pirmais institūtā un vispār
Latvijā biju aizstāvējis disertāciju, ar sirdi un dvēseli
biju pie^ķēries darbam, kara Invalīdu reabilitācijai, veicu
lielu sabiedrisko darbu ~ es pēkš:ji un bez jebkāda pamata
biju Izstumts, kā savas dzīves tumšākajā laikā. Es atkal
nebiju nekas, man priekšā atkal bija mūris, pret kuru es
varēju tikai sadragāt savu galvu. Atkal likās, ka sagrūst
dzīve. Vai tiešām atkal paceļas nacionālais jautājums?
Pēc manas atlaišanas institūtā vēl 5 gadus pastāvēja
sejas-žokļu ļirur^djas klīnika, taa tikai viņu likvidēja,
jo netika operēts. Slimnieki - invalīdi palika ar nepabeigtām
operācijām. Kam tas nāca par labu? Ne valstij, ne invalīdiem
un nepavisam ne man.
Divus gadus klejoju pa Rīgas poliklīnikām, visur pie
ņemts tikai uz laiku. Pazemojoši, bet m<an bija jāstrādā.
^ajos divos gados arvien vairāk sabiezēja mākoņi. Visos
institūtos tika atlaisti ievērojami zinātnieki - ebreji.
Arī profesors Lukoraskis tika atlaists, likvidējot viņa ka
tedru. Maskavā likvidēja ebreju teātri, apcietināti, un kā
vēlāk uzzinājām,nošauti daudzi aktieri un rakstnieki. Braucot
už Minsku mašīnā noslepkavots slavenais aktieris Mihoels.
Maskavā apcietināja plecus Kremļa slimnīcas profesorļi to
starpā profesors Vovsi, ģenerālieitenants, Padomju Armijas
gsil venai 3 t erap eit s.
Ko nu es, mazais cilvēks, kad no darba atlaisti, apcieti
nāti, nonāvēti ievērojami cilvēki visā valstī.

- lOSīviaiis draugs Here'oergs pec atbrīvošanas 1944.saaa sāl<a
strādāt par asistentu Universitāļfes ortopeiA.i^Ķās^ stomatolo§;i,jas katedrā, arī aizstāvēja kandidāta disertāciju, arī kā
daudzie atlaists no darba un strādāja kādā .Rīgas poliklīnikā.
Pēc Staļina nāves vi^š atgriezās darbā medicīnas fakultāte
un sāka gatavot doktora disertāciju, bet 1954.gadā 44 .adu
vecumā nomira ar infarktu. Ks paliku bez tuvā drauga un
kolēģa, ar kurn tikos vai katru dienu.
19 55.gadā
iestājd)5^ darbā Republikas Apvienotās
'
stomatoloģijas poliklīiiikas ķirurģiskā nodaļā, kur nostrādāju
51 gadu, līdz 1984.gadam, līdz aiziešanai pensijā. Ilo piedā
vājuma atgriezties darbā Traumatoloģijas zinātniskā institūtā^,
es toreiz atteicos, negribēju ne toreiz un arī vēlāk nē.
Nekad to neesmu nožēlojis. Es godīgi nostrādāju savu raušu kā
ārsts, necenšoties pēc kaut kāda augstāka amata.
oī bēdīgā laika īsto bilanci mēs uzzinājām tikai vēlāk, pēc
Staļina nāves un pēc partijas XX kongresa, kurā HrušČovs kā
pirmais atmaskoja Staļina personības ]-u? ta ? Aikmeta var
darbības un reabilitēja tūkstošus represētos, daudzus diem
žēl tikai pēc nāves.Tomēr arī Erušcova laikā palika karājo
ties gaisā nacionālais jautājums.
Pasaulē t s Se visi pēckara .gadi nebūt nebija ņierīgi.
Pēc Berlījies konferences 1945.gadā, kad tika nosprausti;^ ceļi
m;i era atjaunošanai Eiropā, sā3;ās tā sauktais "aukstais karš"
starp imperiālistiskām valstīm un sociālistisko pasauli, kurā
Jau ietilpa daudzas valstis Eiropā un Āzijā. Bija daudzie lokālie
kari, bija 3yk;usies atombru^ošanas sacensība starp lielvalstīm.
Miera nebija pasaulē!
Mūsu valstī tauta sīājās pie atjaunošanas darba pec kara
izraisītā liela posta. Tie bija grūti pēckara gadi.
Pēc gandrīz pilnīgās Eiropas valstu ebreju iznīcināšanas
Hitlera laikā, jaundibinātajā Apvienoto Nāciju Organizācijā
1948.gadā pieņemts lēmums par neatkarīgās Izraēlas valsta
dibināšanu, tādējādi kompensējot ebreju tautas lielās ciesnas un daudzo miljonu bojāeju.

- 1O6Es šo vēsti -uzņēmu dziļi aizkustināts, ir piepildījies
senais ebreju tautas sapnis par atgriešanos savā zemē, savā
vaJ.stī. Padomju Savienība, kurai bija tik liels, Jā, izšķi
rošs nopelns Hitlera Vācijas sagraušanā, kā pirmā atzina
Jauno Izraēlas valsti. Domāju, ka Izraēla kļūs par sociālistis
ko valsti, bet biju maldījies. Pārsvaru. Izraēlā ņēma kapitā
listiskās pasaules ietekme, kas toreiz Jaiz bija krasi nostā
jusies pret sociālismā pasauli.

- 107Pārdzīvojuiai-em halāts mums bija 1949.gads. Ļoti. smagi
ar tujnopozu broal'-adonitu saslima .'Mis, arsiēsana šeit Pigā
nedeva netācus resnitātvs, bija nat aiz3.oinas par tumoru. Bet
tz;{d pieaicinātais bēmn .ftiziatrs r.Abramsons
c-a aiz
vest .M i, ns l-'asi avii uz Zinātņu Alcaderaijas tn.berkalozes institūtu.
Viy3 bija pārliecināts, ka saslim,sanas p;imf-itā ir tuberkulo
zes infekcija. Jau nākošā dienā mēs ar Mi aizlidojam uz
kiaskavn. Institūta bērnu, nodaļas vadītāja profesoī'e Paliitonova tūlīt uzvēma .Mi nod;iļā. Dienu, ko līdz tam pavadījām
pie onkuļa Lui, mēs ar sansraām vēi'ojāra 'iļa smago stāvoIMi.
Institūtā tūlīt Ļorās pie intensīvas ār3tēš;inas, l:ā
pirmām mūsu valstī Mim pielietoja nupat ievesto strepto
rni ciņu. ārstēšanas rezultātā ļoti labās klīnikas apstākļos
Aļa stāvoklis strauji uzlabojās, pēc vairākiem mēnešiem
es viņu varēju atvest atpakaļ uz Rīgu. Bet vel pēc gada
P-īgā atbrauca viņa ārstējošā ārste, lai pārbaudītu zAļa veselības
stāvokli. Rīgas un Maskavas ārstu pūles vainagojās labiem
panākumiem un palīdzēja mums grūtajā laikā.
Vēl kamēr biju īvaskavā, šeit Rīgā Māra saslima ar šarlakuūn ievietota slimnīcā. Bet vēl pēc dienas Guna man piezvanīja
un teica, ka viņas māte mirstot. zMis ja.u bija ievietots
klīnikā un es tūlīt ’aizliaoju uz Rīgu. nākošā dienā no rīta
Gunas māte nomira, viņas pēdējie vārdi bija, ka Izjaucot
mums kāzu dienu - bija 3O.maj?js. Tāda nu bija Senija, pat
mirstot domāja ne par sevi, bet par mums. Viņa bija viens
reti ŠĻīsts un labdabīgs cilvēks.
Atgriežoties no bērēm atradām gultā mirušo !^enijas
masu Japsīti, kas gan bija daudz vecāka ār Ženiju.
Ar to nu beidzās 1949.gada nelaimīgo notikumu sērija
maija mēnesī.
Turpmāk man bieži bija jābrauc uz Maskavu, kamēr /Mis
bija pilnīg.i izveseļojies. Atkal man palīdzēja onkuļa Lui
un tantes Goņas sirsnīgās rūpes.
Mājas dzīve mums ar Gunu džzudzu gadu tecējumā bija
SteF..tšS:āļ>:Esņui^BĪbaEĪnSBraž,iQatija3.sta?āts.{5iaiņtiit^ā: Ajjssisjfsrās
skaista, draudzības un mīlestības optimistiskā atmosfērā.
Ne tikai es, bet arī Guna daudz strādāja, vairākus gadus
bija .Apvienotās stomātologijas poliklīnikas terapeitiskās
nodaļas vauītāj .i.Pec tam bija līdz aiziešanai pensijā Rīgas

-

Medicīnas institūta terapeitiskās stomatologijas katedras
asistente.
Kādu vasaru mes ar Gunu, profesoru Milelsonu un vīpa,
meitu Gaļu Lraucām manā mašīnā no Rīgas uz Tallinu. Pēc
ļoti Jautra braucien«a ar apstāšanos Pernavā^mēs Četri omu
līgi sēdējām Tallinas viesnīcas luksa numurā, dzērām tēju
un ko stiprāku. Visiem bija labs, jautrs garastāvoklis. Bet
tad uzreiz Mihelsons palika nopietns un teica Gunai:"pietiek
ar ha—ha un hi- hi. Jāraksta disertācija". Gn tūlīt arī
pēc īsas apspriedes izvēlēj.:»inies tematu. Vienojamies pai' to,
ka jābeidz visos zobti sāpju gadījumos devitalizēt pulpu, ka
jāatrod iespēja nevis iznīcināt, bet ārstēt saslimušo pulpu.
Tūlīt rakstiski fiksējām principiālu metodiku eksperimentā
lam darbam iekaisušās zobu pulpas ārstēšanai.
Tas bija īsti profesora Mihelsona garā. ātrd un noteikti.
Guna sāka strādāt un jau 1959.gadā vi^-a veiksmīgi aizstpvēj-.!, ? si ■; lāta disertāciju. Atkal mūsu skaistajā uzīvoklī
nosvinējāra šo izcii.o notikumu. Tas bija vairāku gadu ļoti
rūpīgā, intensīvā darba rezultāts.
Eā Guna visu varēja veikt, tas man līdz šim ir npslē
pums. Viņa ļoti veikli strādāja ik katru darbu, labi prata
organizēt savu darbu un pat nedaudzajos brīvos mirkļos vipa
nodarbojās ar rokdarbiem. Jā, lielc. māksla bija, kā viļia
pildīja visus savus pienālcumus: uzturēja māju priekšzīmīgā
kārtībā, audzināja bērnus, visus laikus pabaroja, audzināja
stomatologu jauno paaudzi, lasīja lekcijas. Un tad vēl viņa
veica nopietnu un darbapjomīgu eksperimentālu darbu, kas
toreiz lika pirmos pamatus iekaisušās zobu pulpas ārstē
šanā.
Mūsu ņimenei nāca par labu, ka mēs abi strādājām
kādas desmit minūšu attālumā no mājām un katru dienu jau
pustrijos visa ^-imene varēja kopīgi paēst pusdienas, ko lai
kus gatavoji; mūsu mīļā palīdze Ludvigovna. Bērni abi mācījās
skolā, Kāra vienmēr bija teicamniece, Alis, kā j,j.u puika,
vairāk turējās pie trijniekiem.
Mana darba diena nekādi nebija limitēta. Pēc darba
institītā es pēGpus..ienās strādāju poliklīnikā, pēc tam
mājās pieņēmu savus daudzos draugus. Bet vēlu vakarā vēl
sēdos pie zlnratniskā darba.

-40?
Pacientu - draugu pulks pieauga. Nāca klāt daudzie
Maskavas paziņas, rakstnieki, aktieri, kinorežisori. 5ajā
laikā tuvu sadraudzējos ar Aleksandru Menakeru. Man viņš
iepatikās jau no pirmās tikšanās reizes. Pēc taia viņš katmi gadu
krauca uz Rīgu, arī kad nebija vajadzība:-; ārstēties. Mēs
ar viņu un Gunu ilgi sēdējFim ēdamistabā pi.e mazā ap-zļā gal'iiņap/i, dzērām kafiju ar korjrdcu, vai arī vakarā kopā ap
meklē j āra re sto rūnu s.
Pēc vairākiem gadiem viņa sievai , Mjirijai Vladirairovnai Mironovai - abi viņi i?.gus gadus bija interesanta
"divu aktrkeru teātra" aP.tierl - likās aizdoraigi, ka Men;uiers
ik gadus brauc uz Pigu pie l.āda Vigdorcika un nu viņa arī
atbrauca uz Pigu. Viņu arī apbūra mūsu viesmīlīgā māja un
nu jau mēs bijām četri draugi, kas ilgus gadus -satikās
Rīgā, vai Maskavā.
Tanīs gados Maskava mums kļuva arvien tuvāka, biezi
mēs tur bijānļ.’.n visi vakari bija aizņemti, ciemojoties pie

daudzajiem draugiem. No Rīgas uz Maskavu bija pārvākušās?^
Karaoglanovu, MāruŠČaku, Aianasjevu, Golberu ģimenes. Visi
bija jāapciemo un visui’ tikīrai mīļi uzņemti. Un tak vēl
bija japciemo Mihelsoni, Lukomski, Eiberi, Varšavskis,
Volinskis, arī 3tūsa račiui radinieki Blurabergi, Un tak mūsu
mīļie onkuls Lui un tante SoiJ^^ kuri bija īsti grezsii’dīgi
uz mūsu daudziem draugiem, kuriem mēs veltījām visus vakarus.
Arī Budo ģimene toreiz jau dzīvoja Maskavā.
Es Šodien nesaprotu, kā tik mēs spējām veikt visu šo
ciemošanos. Bet veicām. Kaut gan toreiz, pēc 51-53.gadu
smagajiem pārdzivājumiem, mans iedzimtais optimisms bija
stipri iedragāts, bet 1 abās attiecības ar daudziem mīļiem
draugiem palīdzēja dzīvot.
Arī braucot uz Ļeņingradu uz konferencēm mēs bijām
sirsnīgi uzņemti viesi profesoru Liraberga, Entina un Zbai'ža
mājās.
■
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1954.gada februārī es komandē,jumā apsaldēju kāju, pec
tara sekoja plaušu karsonis un ļoti smags tromboflebīts.
5 nedēļas nekustīgi gulēju slimnīcā, pēc tara 1955.gada pa
vasarī aizbraucu uz Jaltu, ārstējos Secenova sanatorijā.
Pēc ārstēšanas jutos labi, tomēr kreisā kāja mani mocīja
visus turpmākos gados, faktiski visu turpmāko mūžu, pat
bija jāpārcies divas operācijas.
Maijā, pēc sanatorijas, pie manis uz Jaltu atbrauca
Guna, mēs vēl paklejojām pa skaisto Krimu bet tad ar lielo
kuģī aizbraucām līdz Batumi un atpakaļ līdz Sociem, pa ce
ļam apskatot visas skaistās Kaukaza piekrastes vietas. Sevišļi skaists bija Batumi botāniskais dārzs. Visur ziedēja
magnolijas, dažādas rožu sļlrnes. Qr, mēs divi greznajā
kuģa kajītē braucām pa Melno jūru un skatījāmies Kaukaza
kalnos. Bija labi, mierīgi. No Sociem braucām uz Maskavu,
vēl pabijām pie onkulīša un tad braucām mājup. Krima man
visvairāk patika, ax‘ī veselībai Krimas gaiss man nāca par
1 abu.
Turrimākos gados vēl vairākas reizes biju Jaltā, vienu
reizi arī braucot ar "Pobedu" kopā ar Gunu. Un vēl pagājušo,
1987.gada pavasarī, veselu mēnesi atpūtos Jaltā. Tomēr skaistā
ki bija mūsu pirmie braucieni uz dienvidiem, jo nebija vēl
tik ārkārtīgi daudz cilvēku un mašīnu, kā tagad. Biju/ arī
kopā ar Gunu, bijām jaunāki.
50 - 60-o g gados mūsu dzīve bija ļoti strauja, darba
un arī izpriecu bagāta. Labu draugu pūlkā svinējām svētkus
un jubilejas, bijām jautri un labā garastāvoklī. Bērni jau
bija paaugušies, Alis studēja Rīgas Politehniskā institūtā,
Māra Rīgas Medicīnas institūtā, lai nēc ģimenes trādīcijastā viņa teica - studēt stomatoloģiju. Bet pēc diviem kur
siem viņa turpināja studijas Maskavas Stomatoloģijas insti
tūtā, kur viņa. arī pabeidza studijas. Dzīvoja viņa sākumā
pie onkulīša, vēlāk īrēja istabu.
Vasarā visa ģimene bija konā Jūrmcijā, bet daudz laika
pavadījām autobraucien
Vairākkārt bijām Aizkarpātos,
ap ceļo jāi^ Latgali ar tās daudzajiem ezeriem, Igauniju un
Lietuvi. Aizbraucām uz Klaipēdu, Kuršu kāpām un uz Kaļiningradu, kur viesojamies pie admirāļa Kronroda, mūsu Rīgas pa
ziņa-,
■
“

- Ilf Interesants bija brauciev.s uz Rietumbaltkrieviju un
Ukrainu, bijām le^eniiā.ra Brestā. Braucām uz P3 eskavu, NoV2oj.'X3du, Ļe:ņļn2radu, apceļojām Kareliju.
Vairākos pirmos braucienos bijām kopā ar Pe3.siera, Igoru un
Skaidrīti, ar kuru kopā, strādāju poliklīnikā. īlie kopīgie
brau.cieni ar diviem "moskvieiem" norīta labā saskaņā, bez
jebkādām domstarpībām. Ar viņiem kopā braucot pirmo reizi
paņēmām rokās spiningu, nobērām pirmo līdaku Latgales eze
rā.
... mečLIgors Pelse nebija maksļernie’-TS, toties
nieks. Viņš mani a'rī aplipinātja ar šo bobi.ju un ;akot ar
50. gadu beigām es Icļuvu par mednieku. Pel še vienmēr brī
nījās pa?? manu veiksmi - zvēri skrēja man virsū pa šāvie
nam. Cik patīkami bija visu garo dienu pavadīt mežā, vērot
skaisto dabu un daudzos lielos un mazos zvērus. Es gan nebrau
cu uz mežu gaļas dēļ, bet mednieka azarts manī bija.
Piecdesmit gadu vecumā es pirmo reizi mūžā sāku makšķe
rēt. Tā pa jokam metot vizuli,es sev par brīnumu Lielupē
tieši pie Majoru stacijas izvilku pārrāvu līdaku. Bet pa
īstam uz makšķerēšanu mani pavedināja Tīnas Kercbergas vīrs
Alberts Terpilovskis, tēlnieks, ar kuru drīz vien sadraudzē
jos. Viņš bija īsts forelists, iemācīja man forelēt un vispār
makšķerēšanas pamatus. Kopš tā laika visus brīvos brīžus
es veltīju. Šim skaistam sportam, kas iepriecina ne tikai ar
bagātu lomu, bet galvenokārt -ar ilgstošām pastaigām gar
upītēm, skaist^ā apvidu, tālu no pil sētas burzmas un trokšņa.
Tā nu es varu apgalvot, ka pēdējos trīsdesmit gados manas
lielākās izpriecas bija izbraukumi mašīnā,- medības un makšķe
rēšana.
Līdz ar to radās arī labās kompānijas. Cik jautras mums
tad bija "foreļu balles", vai sanākšanas, kad notiesājām
garšīgi pagatavotos medījumus - aļņa, mežacūku, zaķu, putmi
cepešus.
Visas šīs izpriecas gan nebija galvenais mūsu dzīvē, bet
tomēr viena ļoti vērtīga sastāv.l?j.ļd, kas bagātināja dzīvi.

-M Pa ret.aja mēs a? Terpilov^ki, dazreiz ar visu makšķer
nieku kompāniju^ braucam uz lielo Alaukstes ezeru, apmeta

mies tur pie ļoti viesmīlīgā Mača t^Kl- īsta piebiildzēna,
liela, spēcīga vīra. ap 70 gadu vecumā. Ar viņu mēs ari
ziemā gājām uz ezeru un ķērām uz ūuārn lielas līdakas.
Ma*)S bija Lilijas Dzenes tēvs, vietas vīrs Vitolds ai’ī pa
laikam mūsu kompānijā. Lielā Jautrā kompānijā mēs nosvinē
jām Mača tēva jubileju, tā bija īsta lauku balle, kas ilga
2 dienas. Arī Guna bija man līdzi, tur bija daudz rakstnie
ku un aktieini, Jo saimnieka brālis ilgus gadus bija Dailes
teātra aktieris.
Bet ne tikai uz AI auksta mēs braucām, bet arī uz dau
dziem citiem ezeriem. Sevišķi es iemīļoju Dridzas ezeru Latgalē aiz Sauleskalna. Vienreizēji skaists ezers, dziļš,
ar ļ ;ti tīru dzidru ūdeni un baltām smiltīm dibenā, ļoti
bagāts ar dažādam, zivīm. 15 gadus pēc kārtas es braucu uz
šo ezeru, paliku tur 5 -10 dienas un Jutos atbrīvots no
civilizācijas, no cilvēkiem, trokšņiem, sliktā pilsētas
gaisa. Visas dienas pavadīju laivā, makšķerēju, peldējos,
dzīvoju telti, ilgie vakariV"-; io ugunskura.
Tomēr visvairāk es nodevos forelēs .mai
/ lielākoties
mazajās upītēs. Gandrīz katru dienu pārvedu foreles maz
bērni en Vrakariķās.
Braucām uz Salaci uz vimbām, sapaliem, ?ilfanti&-i, parasti
kopā ar .Albertu, Raimondu Paulu, Gunāru Ki rke, .Kaupuzu, ar
ļoti Jauku Jāzepu Pastemaku, kam traķ;iski nobeidzās mūžs
52 gadu vecumā. Vi-^š bija izstaigājis kara ceļus, sākot
kā kareivis, beidzot kā majors un b ;t '.IJona komandieris,
kā pirraais ar savu bataljonu ienāca Latvijā. Bet miera lai
kā kāds noziedznieks viķu nodūra ar nazi savas mājas kāpņu
telpā. Mums visiem tas bija ārkārtīgi sāpīgs zaudējums.
Bet vispār zaudējumu pēckara .gados mums bija daudz.

No mūsu ceļojumiem jamin ļoti interesants brauciens
pa Volgu no Maskavas līdz Astralianai un atpalraļ. Braucām
ar Gunu pirmās klases kajītē komfortablā Ku^’ī "Ļ,ieņins",
Braucienā mums pavērās^isa Krievzeme, pamācoši kultūrvēstu
riski. Iepriecināja varenā upe un skaistā daba. Visās pil
sētās ap stājamies ^apskatījām celtnes - kremļus, baznīcas,
muzejus. Gork4ja muzejā ieskatījos vienā akvareļa gleznā,
kas likās ļoti pazīstama. Tā bija Aleksandra Benua gleznota
Bāzole, uzkalniņš virs Reinas ar universitātes ēku, no kura
mēs studenti ar profesoru ^oki noskatijairJ es pirmskamevāla
dienā plostu ar "mežonīgu vīru". Biju aizkustināts, sajutu
no g], eznas nākošo Bāzei es gaisu.
Interes;u'tā, bet netīrā Astrahaņā mūs pārsteaza smil
šu vētra, kas gandrīz sadragāja mūsu ku§;l pret piestātni.
No uztraukuma saslima kapteinis un viņu nomainīja cits.
Bz ku^a mēs ēdām pie viena galdiņa ar blakus kajītes
pasažieriem, precētu pāri - omulīgu, laipnu, ļoti vienkāršu
vīrieti un smalku, patīkamu sievu.. Kā tas Jau notiek, trīs
nedēļu laikā trīs reizes dienā sēžot pie viena galda un arī
visās ekskursijās kopā staigājot, t*i*i vai sadraudzējamies.
Pārrunājām visu ko, stāstījām par sevi, kaimiņš izrādījies
jūrnieks, bet stāstījumos bija atturīgs. Kad atpakaļceļa
piestājām Volgogradā un taisījāmies iet uz pilsētu nolikt vai
nagu pie memoriāla, no kajītes iznāk mūsu kaimiņš baltā
jūrnieka ķitelī, viceadmiral s, ?a<;.omju d v.ienība^ va^jnis.
kāims visiem mutes bija vaļā no brīnuma. Mūsu tik vienkāršais
atturīgais ka?miņš izrādījās slavenais zemūdeņu komandieris
Grigorljs Tvanovics ^cedrins, kas 194?.gadā veda zemūdeņu
grupu no Vladivosto'oas uz Kurm<ansku - pāri diviem okeāniem
un G<aur Panāmas kanālu. Par šo varonīgo, jā, leģendāro brau
cienu viņš s .ņēma Valdības augsto apbal vojum.u.
lesppaidīgii bijā ekskursija ^'a varoņpilsētas kaujas
vietām, kur faktiski izšķiras kara liktenis.
Braucot no Volgogrādas līdz Maskavai tuuuii'-.ājās mūsu
nepiespiestās saminas ar ^cedriniem un mēs šķiramies kā
īsti draugi. Turpmākos gados viņi ciemojās' pie mums Rīgā,
mēs pj.e viņiem Maskavā.Pēaējo reizi iebraucot Rīgā, Rnilija
Ivanovna nolika ziedus uz Gunas kapa.

Interesants bija ari brauciens pa Laclosas un Oijegas ezeru.
Skaists bija Valaans, iespaif^.lgi Kizi, kurām mes tuvojamies
agri no rīta. Ar pirmiem saules stariem no biezas miglas
iznira vecās koku baznīcas torņi. Skats bija fantastisks,
atgādinot teiku par nogrimušu Kitezas pil Setu.
Arī šajā 3 nedeļu ilgajā braucienā bija daudz ekskur
siju Karēlijā, uz ūdenskritumu, uz Belomor kanāla izeju
Oņegas ezerā. 5ajā braucienā mums arī bija latai ceļabiedri,
Dmitrijs Vasiļevskis ai* sievu, mūsu valsts p ā rs t āy i s s t a tautiskā skaņu iera]<:stu organizācijā. Viņš mums vēlāk savas
mājās rādīja daudzu ārzemju ceļojumu diapozitīvi's ar attie
cīgiem mūzikas ierakstiem.
,
Vel Jāmin brauciens ar mašīnu uz Vuoksu karēlijā. Kēs
ar Gunu kā parasti dzīvojām savā "Fobeiā", es caurām dienām
laiviņā uz ūdens.
Tā nu pagāja manu ceļojumu, manas sportiskās dzīves
gadu desmiti. Pēc grūtā darba tās bija .skaistas atvasinā
jumu nedēļas ar Gunu, bērniem, draugiem.

Piecdesmitos gados ar kuņ^a vēzi. nomira Bibers. Pi(/rms
tam nomira viņa sieva, drīz arī abas meitas - viena gājusi
bojā autokatastrofā.
Par Kibera nāvi man dziļās skumjās paziņoja profesors
Lukomskis. Bet pēc tam 1956.gadā no Maskavas Stomatologu
biedrības saņēmu telegrammu: miris profesors Lukomskis.
3s tūlīt aizlidoju uz Maskavu,. Bēru mītiņā dziļā aiz
kustinājumā runāju par zinātnieku un draugu. Runāju par
desmit gados iemīto taciņu no Rīgas stacijas, kas mūs rīdzi
niekus veda uz Rozdestvenku pie Profesora Lukomska..
Pēc bērēm viņa dēls, Genrihs Lula^mskis, tagad pazīstams
Maskavas plaušu ļirurgs, uzaicināja mani uz mājām uz bēru
raiGlāstu. Būšot tikai mājinieki, profesors Žorovs un es.
.Aizgāju. Sasveicinos ar visiem. Geņa iepazīstina mani
ar Sravu draugu. Man pretim nāk klibodams jauns, bet gluži
sirms vīrietis, noskatās manī un saka latviski sveiki.
Tātad Jūs bijāt Rīgā? "Jā, un esmu Jūs redzējis",
"JCad Jūs tur bijāt?" "1942.gadā". "MIR;, tas nevar būt".

Ss tak 42.gada slēpos, neviens mani nevarēja redzēt. Bet vi:^š
saka: "Ja es reiz vienu cilvēku esmu redzējis, visu mūzu to
atceros".
"Kādā mēnesī tas bija?" "Septembrī".
"nē, tad es nebiju Rīgā, biju laukos, Slkš^enē, Ventspils
rajona".
^’Vai PuĻ’i Jūs pazīstat?"
Jā, Puķe Blkšķenē bija mūsu tuvākais kaimiņš pāri dzelzceļa
līnijai.
Un nu seko tīri neticams, fantastisks stāsts.
1942.gada septembra, beigās -taisni tad es aizbraucu uz
ļaukiem - trīs Sarkanās armijas kareivji, sportisti, ar iz
pletņiem nolaidusies tieši ELksķenes mežā ar speciāli uzde
vumu. Nolaižoties sabojāts raidītājs, viens salauza kāju.
Un lauku mājas saimnieks. Puķe, vecs vīrs , kuram bija vairā
ki mazgadīgi bērni, paslēpa viņus un baroja, līdz tas ar
lauzto kāju varēja staigāt. Tad viņi visi trīs veselu gadu
gāja uz Austrumiem un tika pāri frontes līnijai- Nedaudz ie
mācījās latviešu valodu, Geķtas draugs nosirmoja.
Mani viyš droši vien i^ redzējis, kad es Puķes mājā
biju kulšanas talkā. Un atcerējās manu izskatu.
Fantastiski! Ks pats tam neticētu, ja nezinātu, ka tas
tā ir bijis, bet tikai par to lasītu.
Ss atkal no jauna pārdzīvoju kara laiku.
Atceros, ka pirmajās dienās pēc manas atbraukšanas
KLkšķenē tur kaut kas notika. Pa mežu esot skraidījuši poli
cisti, bija jūtama nervozitāte, bet neviens neko nerunāja.
8s arī neko nejautāju, jo biju pavisam sveīa šeit laukos,
nevienu vēl nepazinu, izBUot savu saimnieku un Rozenbahus.
Tad lūk tāds cēls un drosmīgs bija mūsu kaimiņš, vecais
puķe. Riskējot ar dzīvību viņš izglabā Sarkumās armijas
kareivjus. Bet es toreiz divus gadus klejojot pa mežiem velti
cerēju satikt kādus partizānus.
Vēl pēc tik daudziem gadiem par to rakstot sirdī sakāpj
nemiers.
Pārtraucu rakstīt un ieslēdzu televizoru.
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Noklausījos aizraujošo pārraidi: "Pag.'inini triumfs" Lielā simfoniskā orĻ'ostra un solistu koncerts Ostankinas
koncertstudijā. Viena stunda brīnišlf/Tgas milzikas un iz
Justu, augstvērtīgu paskaidrojumu.
Es to uzsveru tāpeCj ka pēc Gunas nāves, t.i. gandrīz
devipus gadus neesmu apmeklējis nevienu simfonisku koncer
tu. Bet ar Gunu kopā mēs gadiem ilgi bijām gandrīz visos
koncertos.
Jūrmalā, kaskava un Ļenigradā - visur
mu.ms skanēja mūzika. Slavenības un nepazIst/xBii raūzilj:!.
Atcercis, ka reiz Guna satraukta atgriezās no koncerta konsevatorijā. Kāds nenazlstfims pianists esot skaisti spēlē
jis pie pustukšās zāles. Nākošie koncerti jau bija izpārdotitas bija slavenais Bibtersl Arī Čaikovska konkursa uzvarē
tājs Van Kliberns, ko noklausījāmies dīvā koncertā, bija
pāi’dzlvojums. Ilgu. gadu laj.kā/( apmeklēti koncerti bagāti
nāja mūsu dzīvi. Liela bija mūzikas, teātra, mākslas, litera
tūras nozīme mūsu mūzā.
Neminēšu visūs izpildītājus, tie jums, mani pēcnācēji
būs sveši. Tomēr klasiskā mūzika, literatūra, māksla ieprie
cinās ari jūs pēc daudziem gadiem, tā nenoveco. Un ļoti gri
bētos, lai arī manus maz-mazbēimus cauri visam mūzām pava
dītu skaistums. Tad jūsu dzīve būs bagāta, kā manējā, kā
Gunas.
Tomēr galvenais dzīvē ir darbs, tas, ko katrs cilvēks
dod, ko atstāj cilvēkiem. Manā dzīvē darbam bija izcila
nozīme. Par to gribu stāstīt.
Sākot savu stomatologa darbu, es ar aizrautību ārstēju
zobus un man bija liels gandariIjums, ka darīju to labi un saviem
pacientiem patīkami.
Tad bija trīs gadu pārtraukums kara laikā. Un atkal darbs,
šoreiz gan neierastais lauku darbs, bija tas, kas līdzēja
izdzīvot tik grūtajā laikā un ari toreiz darbs deva ganaarījumu.

^ēc kara stomatologa darbs poliklīnikā, orgānizējotļneliC.ā kolektīva ārstniecisko darbu. Kad pārgāju, uz Ortopēdijas
zinātnisku institūtu, mans darbs ieguva it kā jaunu jēgu.

I

m
- -i a Bija jāārst© kara invalīdi un tur bija Īd āt mana pateicība
tiem, kas izcīnīja uzvārdu. Bija arī candai'^ījums, av daudza
jām operācijām novērst iS^Jkropļojumus un atdot cilvēkiem
seju, tik nepieciešamu ne tiks.iii fiziski, bet arī psihiski.
Bija labi, ka varēju strādāt lielā ķirurgu kolektīvā,
strādāt un mācīties, piedalīties zinātniskā dai>bā. Tomēr,
cik savādi tas arī izklausās - pēc darba institūtā es lab
prāt strādāju poliklīnikā savu iemīļoto stomatoloģisko dar
bu.
Pēc 1951-53.gadu notikumiem bija stipri iedragāts mans
dzīvesprieks un optimisms. Bet kad sāku strādāt Republikas
stomatologijas poliklīnikas ķirurģiskā nodaļā, ambulancē
un pārmaiņus arī klīnikā, tad atkal atguvu savu darbaprieku.
Kaut at'ī vairs nostrāaāju institūtā, turpināju nodar
boties ar kariesa profilakses jautājumu un vēl ilgus gadus
cīnījos par fluora ieviešanu kariesa profilaksē/. Tomēr pa
nākumu nebija, no ūdens fluorizācijas pie mums atteicās,
kaut arī jai bija zināmi pčzitivi rezultāti ārzemēs. Pēc ilgsto
šām apspriedēm jautājums tika iekonservēts. Atgādina par
to t^kai/'Ta laika referāti, raltsti, radioraidījumi. Bet šo
dien man ir pi’ieks par to, ka visā pasaulē un arī pie mums
fluors tiek pielietots dažādos veidos un pēdējā laikā tiek
izstrādātas un īstenotas plaša apjoma kariesa profilakses
progi‘ain.as.
Sākot ar 1960, gadu es ar lielu interesi pievērsos
organizatoriskam darbam un piecus gadus būdams Rīgas pils.
veselības c.aļas Metodiska centra vadītājs sabiedriskā kārtā
ieguvu labus rezultātus. Izdevās pārkārtot un uzlabot stomatolo^'iskās palīdzības o liegšanu iedzīvotājiem poliklīnikās.
Par to runāju arī 1962.gada Vissavienības stomatologu kon
gresa. Izdevās izkustināt stomatologusffibpalīdzības snieg
šanas uz aktīvu sanācijas darbu.
Parej.zi organizējot jauniesaucamo sanāciju ar brigādes
metodi un vienseansu sanāciju izdevās paaugstināt uz armiju
ejošā jauniešu kontingenta mutes sanāciju no 40% līdz 97%
visos pērnējos galos.

Sabiedpisko un organizatorisko darbu veicot man vienmar
bija jāatceras mans tēvs, no kura es tik ia.ud.z biju mācījies.
Man, tāpat kā vi^am, organizatoriskais darbs deva lielu gan
darījumu.
1961. gadā Alis pabeidza studijas šeit Hīgā, Māra tanī
pašā pavasarī pabeidza Maskavas Stomatoloģijas institūtu.
Jūlijā ines tad arī nosvinējām divas kāzas - Alis apprecējās
ar savu bijušo skolas biedreni Marutu, Māra ar Medicīnas
institūtu pabeigušo, maskavieti Volodju Toūci’U. Abas kāzas
notika mūsu mājā tikai nelielā radu kompānijā pie skaisti
klātā gnJ-da, ar garšīgiem ēdieniem un dzērieniem.
Tātad Māra kļuva par maskavieti, bet dzīvoja tur bries
mīgos apstālvļos. Reiz mēs ar Karaoglanovu aizbraucām pie
viļias, vi'^s bija nobēdājies un teica: "Un jūsu Māra dzīvo
tādos apstākļos?!". Kad pēc gada Volodja saslima ar tuber
kulozi un bija likumīgs uamats atsevišķa dzīvokļa saņemšanai,
Karaoglanovs palīdzēja Kā,rai tikt pie kārtīga dzīvokļa. Mani
dziļi aizkustināja šī draudzības izpausme.
■
1962. gadā janvarī piedzima mana mazmeita /Anna, bet es
toreiz biju Maskavā pie mirstoša Onkuļa Lui. Aizgāja mans
tik ļoti mīļais un tuvais onkulīts.
Mākošā gadā Mārai piedzima Mira, pēc tam Marutai 'Uberts.
Tā nu mums vasarā Majoros bija trīs mazbērni, prieka, bet
arī darba bij j,. ..pilnam.
Rieccesmit:) gaiu beigās s.-iūās vesela jubi? eju sēidja mana, Gu.nas, visu draugu 50-gadu jubilejas, sudrabkāzas,
Uzvaru svētku jubilejas. Dzīvojām jautri, svinējām labās
draugu kompānijās Rīgā un Maskavāv
Tanīs gados mums bija dau izas tikšanas ar interesantiem
cilvēkiem. Pēc konferencēm pie mums Sī.gā un Juri'.altā ciemojās
daudzie iebraukušie stomatologi, profesori un ārsti. Rija daudz
tikšanās arī ar r.akstniekiem, aktieriem, māksliniekiem, kinorezi.soriem. Dzīvojām jautri.
•Bet pāri visiem stāvēja .mani senie draugi, ar kuriem
tikāmies vai. ikdienas. Ar Jusju Pesisu un Liliju, ar Lomiju
Herctaergu un Tinu, Toļu Rozenblūmu, Pāvelvi Budo un Ņinu, ar
daudz pārcietušo un tomēr dzīvespriecīgu El.gii Buršteini, Lolu.

Bija tuvie iraugi-ārstu ģimenes - Lan/Ja, Tsalits,
Abramoviči, Fir.usi. Un vel nrmi radi Frīūr.uini. pēc onkuļa
Ābrama un tantes^Sonijas nāves vi^u bērni Volijs ar Bebu,
Cilu, Stellu,^^^^'-''ī^igrejuēi. Mana māsica Fej^a un šeit iz
glābta māsicas Elzas meita Ina, kas ar* aizbraukušās.Un vēl
bija pēc kara iegūtie draugi - Karaoglanovi, Marušcaki,
Zbarzi, Mihelsoni, Lukomski.
Piecdesmito gadu beigās un sesdesmitos gados sākās
ebreju emigrācija uz Izraēlu, sākumā nelielā apjomā, bet
tad. kā lavīna pieaugoša. Brauca aiz patriotiskiem iemesliem,
da’udzi, lai tiktu pie labākās dz.Tvos. Vilināja "brīvā Rietumu
pasaule". Draugu, pulks saruka, jo ne tikai emigrēja, bet
daudzi aizgāja mūžībā. Tā nu svinot savu sešdesmito dzim
šanas dienu gan netrūka jautrības pie mūsu galda, bet trūka
daudz mīļu cilvēku.
Mēs ar Gunu turj-inājām dauaz strādāt, materiāli dzīvo
palika vieglāka, abi nopelnījām jietiekoši.Bērni bija jau
izauguši, ralušies ja.u mūsu mazbērni. Bet Guna tanī laikā
bija saslimusi ar poliartrītu un sākusi lietot preanizolonu,
no kura vairs netika vaļā. Slimība progresēja, nelīdzēja
ne vairākkārtējā ārstēšanās sanatorijās Ķemeres, Macestā,
Eelaja Cex*kovjā, ne nepārtrauktā prednizolona lietoš^Jia.
1971.gadā no Maskavas atbrauca Māra un Volodja, teica,
ka viņi esot nolēmuši emigrēt uz Izraēlu. Ar sāpēm sirdī
piekritām viņu nodomam. Tā viņi 1972.gadā aizbrauca un Gunai
palika tikai iespēja bieži sarakstīties ar savu mīļo meitu.
Tūlīt pēc tam Guna aizgāja pensijā, jo nevarēja vairs strā
dāt - slimība stipri progresēja, pievienojās kipertonlskās
krīzes.
1973.gada vasarā Gunai paralizējās kājas. Es dzīvoju
ar viņu Jūrmalā, kopju viņu, kopā ar Albertu pārnesām no
gultas uz krēla. Bija ļoti grūti , bet Guna visu panesa
ar apbrīnojamu pacietību un nekad nesūdzējās.
Tanī pašā vasarā pēkšņi nomira mans visvecākais draugs

Jusja Pesis.
1979. gada februārī Guna uzstāj'^ lai* es svinot savu
70-gadu jubilēju. Sanāca visi draugi, nosēdinājām Gunu pie

- VZd pie galda, sēdējām atkal visi pie mūsu liela galda. Guna
sēdēja priecīga, laipni smaidoša, ļoti noskatījās uz visiem
draugiem, it kā atvadoties no mums visiem..
Tā bija pē Sjā reize, kad mēs visā. bijām kopā. I4.aprilī
Guna nomira. Beidzās manas grūtās, be1. l.i.iuīgās dzīves gandrīz
pusgadsj.mta posms.
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Turpmākie gadi bez Gunas man bija ārkārtīgi grūti pec tik
ilgstošas kopdzīves, pilnas draudzības, mīlestības un kopējām
interesēm. Neskatoties uz daudzajām grūtībām mūsu dzīves ceļā,
tā bija viena laba laulības dzīve.
Es turpināju dzīvot savā vecajā, pierastajā dzīvoklī kopā

ar sava dēla ģimeni. Bet nebija vairs mūsu mājā Gunas labestības
gars, nebija mans tuvais, saprotošais draugs. Es biju viens ar
savām rūpēm un domām. Es ļoti sāpīgi pārdzīvoju senās labvēlības
un vaļsirdības atmosfēras momaiņu msu māju ar aukstumu un no
slēgtību, pat ar zināmu naidīgumu. Gunas dzīves laikāas es, pa^
stāvīgi aizņemts darbā, to tā nejutu, bet tagad, viens palicis,
skaidri izjūtu aukstumu un nelabvēlības garu, kas bija ieperinā
jies manā skaistajā un koptajā dzīvoklī. Vai tā bija greizsirdība
vai kādi materiālie apsvērumi? Vai jaunajiem nepatika, ka es turpināju
dzīvot savu patstāvīgo un neatkarīgo dzīvi un jutos saimnieks savā
dzīvoklī? Kā tas arī nebūtu, man bija grūti.
Bet neskatoties ut to, es turpināju dzīvot savu dzīvi, turpi
nāju strādāt un priecājos par labu kontalctu ar draugiem, kolēģiem,
slimniekiem. Turpināju,kā līdz šim, makšķerēt tālos izbraukumos
uz ezeriem labā kompānijā, atvaļinājumā pat uz Jaltu ar labu
draudzeni.
Tā lūk es dzīvoju līdz 1984.gadam, kad manai mazmeitai Annai,
un jau mūsu ģimenes ceturtās paaudzes stomatologs, piedzima dēls
un mūsu dzīvoklī ienāca mans pirmais mazmazdēls Miķelis. Sājā gadā
arī no aktīvā karadienesta, kura dēļ bija jāpārtrauc mācības Poli
tehniskajā institūtā, atgriezās mans mazdēls Alberts, kuram, es
nezinot, ka nolemts tūlīt pat precēties un aiz manas muguras mans
dzīvoklis jau bija sadalīts, atbrīvoju savu guļamistabu, bet pats
pārgāju dzīvot savā kabinetā, demontējot zobārstniecības iekārtu.
Tā nu manā dtīvoklī bez manis sāka dzīvot vēl četras ģimenes:
Alis ar sievu, Anna ar vīru un dēlu, tante Milda un nu vēl Alberts,
kas tūdaļ apprecējās.
Man jau bija 7 5 gadi, kad vienā dienā pārtraucu strādāt un
kļuvu par pensionāru. Pēc 52 gadiem, sl.rādājot. r v".
oLujā
specialitātē kā zobārsts un žokļu ķirurgs, es vairs negribēju strādāt.
Es gribēju, man vēl novēlēto laiku, dzīvot brīvi un nepiespiesti, pēc
iespējas izmantot beidzot radušos brīvo laiku,
lasīt un brīvi
domāt, dzīvot savam priekam.
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Drīz pec tam - 1986.g. Annai piedzima otrs bērns Agnese,
bet Albertam meita Linda un vēl pēc diviem gadiem viņa dēls
Aleksis, Dzīvoklī, kura mēs ar Gunu bijām uzsākuši mūsu kop
dzīvi, nu jau dzīvoja II cilvēku (bez Mildas, kura nomira 1990.g),
ieskaitot manus četrus mazbērnus. Katrā istabā ,g|mene un tikai
viena kopēja ēdamistaba. Skaista liela istaba, kurā es pie galda
turpmākos gadus ēdu viens pats, jo pārējie, slinkuma un nevīžības
mudināti ēda uz maiņām virtuvē. Ne tikai lielais dzīvokļu trūkums
mūsu valstī, bet izteikta nevēlēšanās pašiem rūpēties par dzī
vokļa iekārtošanu, ja no manis var visu dabūt jau gatavu.
Pēc aiziešanas pensijā es veselu gadu baudīju nestrādājfftšā
brīvu laiku, bet jau nākošajā gadā nopietni piesēdos pie savas
raibās dzīves hronikas rakstīšanas. Ar galveno nolūku, lai mani
mazmazbērni izlasītu sava vecvectēva dzīves stāstu, lai viņi
uzzinātu visu patiesību par manas ģimenes un manas tauta s traģisko
likteni II Pasaules kara laikā un arī manas ilgās dzīves gaitas
trakajā Divdesmitajā gadsimtā.
Es uzskatīju to par savu svētu pienākumu. Rakstīšana man
gāja raiti, jo labi atcerējos visus notikumus un pārdzīvoto.
Pēc diviem gadiem latviešu valodā rakstītā hronika bija
gatava un es viņu veltīju savam mīļajam Mil^elītim.Pēo tam stājos
pie teksta rakstīšanas krievu valodā, daļēji kā tulkojumu latviešu
tekstam. Visus šos gadus es arī turpināju savus ciešos sakarus
ar kolēģiem bijušajā darba vietā, ar daudzajiem draugiem, ar
forel ēšanu.
Visus gadus pēc Gunas nāves es turpināju intensīvu sarjikstīšanos ar Māru, kura lel-Avivā bija kļuvusi par ievērojamu speci
ālisti ortodontijā. Un tā kā 80.-gados mušu valstī dzīves liberali
zācijas rezultātā kļuva iespējami braucieni uz ārzemēm, es nolēmu
1988.gadā aizbraukt ciemos uz Izraēlu pie Māras, kuru nebiju
redzējis jau veselus 16 gadus. Paņēmu līdzi kā dāvanu savus
memuārus un nelielu Skuča gleznu - Baltijas jūras skatu.
Lidoju no Maskavas caur Bukarefeti un tafeī pašā dienā nokļuvu
Izraēlā, gan par vairākām stundām agpāk, kā ieplānots. Ar milzīgu
satraukumu es spēru soli savu senču zemē, uzskatīju šo atbraukšanu
kā vienu aia no ievērojamākiem notikumiem savā dzīvē.
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No lidostas piezvanīju Mārai, kas mani gaidīja tikai veļu
vakarā» Pēc 20 minūtēm viņa ieradās Ļidostā, izmetās no mašīnas
un pēc tam mēs stāvējām cieši apkamptlīes, raudājām un satrau
kumā nevarējām ne parunāt,
Mūsu dzīvē ne biezi gadās tādi garīgā satraukugia mirkļi,
kad vārdi nav nepieciešami. Es atrados pasakainā Svētā Zemē un
pēc ilgiem gadiem varēju apkampt savu meitu. Mēs abiļ'sajā mirklī

domājām par Gunu, kurai diemžēl nebija lemts būt klāt
šajā
tikšanās reizē.
Pēc dažām dienām, Liela Gavēņa dienā, Māra ilgas stundas
lasīja manus memuārus un klusi raudāja. Viņa bija satriekta
uzzinot visu par mūsu ar Gunu» pārdzīvoto, par lielajām bēdām,
kas sekoja mūsu tik laimīgai pirmskara dzīvei. Daudz no tā viņa
nezināja, jo nebija spēka pastāstīt saviem bērniem visas šausmas.
Mēs ar Māru sēdējām Svētku lielā klusuma un klusi runājām par
mūsu dzīves gaišiem, un pēc tam grūtiem gadiem, par Māras dzīvi
šeit, par šeit pārdzīvoto karu 1974, gadā, par Izraēlas Valsts
tapšanu, par Kiru, kas pēc dienesta ai^aijā tagad mācījās Univer
sitātē un bez tam palīdzēja Mārai viņas pra^ksē , par Volodju,
tagad jau profesoru, bet ar kuru Māra vairs nedzīvoja kopā.
Tās bija ilgas intīmas sarunas Lielo svētku klusumā, bija
lielas tuvības sajūta starp tēvu un meitu pēc ilgās prombūtnes.
Man bija daudz Jāstāsta par Gunu, par manu dzīvi pēdējos gados,
par mūsu lielo ģimeni Rīgā.
Tā mēs sēdējām un runājām un uzreiz bija klāt vakars un
klusā pilsēta atdzīvojās, pēc 24 stundām pārtraukuma svētku dēļ
atkal bija sākusies kustība un troksnis uz ielām. Tīri negribot
mēs abi atgriezāmies īstenībā.
Turpmākās trīs nedēļas Māra bija paņēmusi atvaļinājumu un
mēs viņas mašīnā ceļojām un es iepazinos ar skaisto zemi. Māra
ar aizrautību rādīja savu jauniegūto dzimteni un ar sajūsmu par
viņu stāstīja.
No Tel-Avivas, lielas laikmetīgas^ pēdējo» četrdesmit gad.u
laikā tukšā vietā uzceltas pilsētas, mēs sākumā devāmies uz Zie
meļiem. Pa daudzām mazām pilsētām un plašo Galilejas līdzenumu,
gar kārtīgi apstrādātiem laukiem, gar desmitiem kilometru lauk
saimniecības kultūru stādījumiem, gar au^u - apelsīnu, banānu,
firziļ;u, aprikozu audzēm, gar skaistiem zaļiem mežu stādījumiem
līdzenumā un pakalnos^ pa pirmšķirīgiem autoceļiem, kas serpen-
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tinā vijās ap pakalniem, no kuriem pavērās burvīgs skats uz sulīgi
zaļo un ziedošo tāli. Tādi man atklājās Izraēlas Ziemeļi.
Garām Bībele pieminētajam Genizaretas ezeram un gar tā malu,
'kur pims diviem tūkstošiem gadu uzceltās pilsētas Tiberias, no
sauktas imperatora Tiberia vārdā, mēs nonācām tuvu Libānas ribezai.
Trīs dienas mēs pavadījām kāda kibuca ļoti tīrā un labiekārtotā”
viesnīcā ar pirmšļ:irīgu ēdināšanu, kā visur Šajā valstī.
Atpakaļceļā mēs apbraucām Genizaretea”ezeru no Austrumiem,
apskatījām Golii>nas augstienēs nesen uzceltu skaistu pilsētu.
Kalnu pakājēs vel redzamas, daba palikušās, nesadzijušās brūces
pēc pēdējā kara niknajām cīņām. Tālāk ceļš mūs veda uz ārkārtīgi
skaisto un sulīgi zaļo Jordānas upes ieleju un,braucot Dienvid
Rietumu virzienā, nonācām Cezarejā, kuru Herodots uzcēla kā
Palestīnas galvaspilsētu un ostu. Pilsētu septītajā gadsimtā
ieņēma musulmāņi, bet pēc tam krustnešu karagājienos tika pilnīgi
izpostīta. Pēdējo gadu izrakumos izdevās atrakt milzīgo Romiešu
teātri juras krastā, kur pēdējos gados tiek rīkoti dažādi festivāli.
Mēs ar Māru sēdjām uz amfiteātra akmens kāpnēm un domās kavējamies
pie senatnes vēstures.

No Cezarejas, pa ļoti apdzīvotu maģistrāli, mes atgriezāmies
Tel-Avivā. Bija beigusies mūsu pirmā ekskursija pa Izraēlas
Ziemeļu vēsturiskajām vietām ar tās brīnišļ:īgājām dabas ainavām.
Sekoja dienas Tel-Avivā, piesātinātas ar radu un draugu ap
ciemojumiem. Ar manas māsīcas meitu Inu Michelsons, kura arī pā]>cieta vācu okupāciju Rīgā, zaudējot tur visus radiniekus. Ar seno
draugu, no Bāzeles studiju laikiem, Dr. Simonu Veinbergu, kurš jau
Ī935.g. ieradās Palestīnā. Pēc ilgiem darbiem ceļu būvniecībā un
neatkarības cīņām, viņš tagad diemžēl mani sagaidīja paralizēts
sēžot krēslā. Tomēr tikšanās bija aizkustinoši sirsnīga un satraucoša.
Katru rītu jau septiņos pavadīju Māru uz tenisa klubu, kur
iepazinos un pat sadraudzējos ar vācu valodā runājošiem Māras draugiem.
Diemžēl citur man bija jāizjūt senebreju (ivrita) valodas nezināšana.
Vēl mēs apmeklējām iespaidīgo Mākslas muzeju, Diasporās plašu muzeju,
Veicmana zinātnisko institūtu. Peldējāmies zilajā Vidusjūrā - pilsēta
ir tieī jūras krastā.

Pēc nelielas atpūtas mēs mSz devāmies ļoti iespaidīgā ekskursijā
uz Jeruzalemi, 50 km uz Klžtiižflfe: Austrumiem no Tel-Avivas. Pilsēta
uzcelta pirms 6 tūkstoīem gadu uz zaļiem pakalniem, ar mājām no balta

- I25<akmens,
pilsēta ir manas tautas, kristietības, arābu - pasaules
vēsture, ar cēlām celtnēm, muzejiem, teātriem, ar cēlu dvēseli.
Ar tāliem skatiem uz apkārtni. Satriecos Jeruzalemē ir Jad-Vasem mūsu tautas katastrofas muzejs, viena ne(izī^Sf%i?uce manas tautas
sirdi. Jad-Vaēm - tas ir Piemineklisun Vārds - II Pasaules kara
laikā sesu miljonu nogalinātu ebreju piemii^ai. Satriecošs tautas
nacionālais piemineklis. Atbilstoši pravieša Jesaja vārdiem:
"Tiem došu savās sienās Pieminekli un Vārdu".
Atgriežoties no Jeruzalemes man bija vajadzīgs laiks pārdomām.
Iestājās pārtraukums, kura laikā mēs ar Māru apmeklējām
koncertus skaistajā Filharmonijas zāle, satikāmies ar draugiem,
ar saviem kolēģiem un bijušiem skolniekiem. Lielu prieku man
sagādāja Māras kabineta un ari viņas poliklīnikas apmeklējumi,
man bija iespēja novērot un apbrīnot viņas ļoti veiksmīgo, labi
organizēto un augsti profesionālu darbu ortodontijā. Viņas
attiecības ar pacientiem, labi ārstēšanas rezultāti, klusuma un
miera atmosfēra viņas kabinetā - tas viss atbilst mūsu zobārfetuta#
"dinastijas" līmenim, nū jau trešajā paaudzē.
Un nu es atkal varēju turpināt iepazīt valsti. Šoreiz ceļš mūs veda
uz Dienvidiem. Mēs aizbraucām uz Massadu, leģendāro, pirms 2 tūkst,
gadiem Herodota uzcelto cietoksni nepieejamā kalna virs Nāves
ezera. Tomēr, pēc ilgstoša aplenkuma, romiešiem izdevās ieņemt un
iznicināt šo cietoksni. Pēdējo gadu arheoloģiskajos izrakumos,
piedaloties tūkstišiem brīvprātīgo ģeoloģu, izdevās cietoksni
atrakt. Šeit aufešā. Lielā karstumā, mēs izjutām senatnes un vēstures
elpu. Noguruši nonācām lejā un izpeldējāmies Nāves jūrā.
Pēc vairāku stundu brauciena autobusā, cauri Negeva tuksnesim,
mēs nokļuvām skaistajā kūrortpilsētā Bilatā - Izraēlas Dienvidu
galā pie Sarkanās jūras Eilatas g62)fā.Dzīvojām šeit luxuriosā
viesnīcā (tā vēlējās Māra) ar pirmšķirīgu restorānu, patīkamu bāru,
baseinu. Peldējāmies golfā. Ar katamarānu aizbraucām ļoti intere
santā ekskursijā uz vienreizējo zemūdens novērošanas staciju un
akvāriju. Trīs dienas pavadījām viesnīcā, baudījām džlvi lielā
mierā un saticībā.
Ar to nu arī mūsu tūrisma programma bija izsmelta. Ss biju
iededzis un dzīvespriecīgs, kāds nebiju jau ilgus gadus; pārpilns
jauniem iespaidiem. Mani sasildīja dienvidu saule un vēl vairāk
Māras, draugu un radinieku mīlestība» un viesmīlība. Divi mēneši

Izraēlā man bija liels pārdzīvojums, es šeit biju mājās.
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Pēo noslēBtān un nelaipnā», sejām mūsu zemē, šeit es ar prieku
vēroju dzīvespriecīgu cilvēku atklātas un labvēlīgas^sejas.
Neskatoties uz nozitīvām emocijām šajos divos mēnesos,

tomēr bija jāgatavojas ceļam mājup.
1988.gada novembra vidū es Rīgā izkāpu no lidmašīnas un
biju ārkārtīgi pārsteigts, jo nevarēju Rģu paiīt. Divu mēnešu
laikā šeit viss bija izmainījies. Visur plīvoja pirmskara Latvijas
karogi. Nepārtraukti gāja demonstrācijas, ielas bija pārpilnas
satrauktu, eksaltētu cilvēku. Nodibinātā lautas Fronte un latviešu

intGli§jences organizācijas prasīja ekonomisko un politisko neat
karību no Padomju Savienības, protestēja pret netiesisko Latvijas
okupāciju L940.gadā. Tautu pārņēma eiforija un tā pārstāja bai

dīties no okupantiemun visādiem "priekšniekiem", kā visus sos
50 iepriekšējos gadus. Tautas Fronte svinēja uzvaru Parlamenta
vēl ēšanās.
^ajā tik nemierīgajā un satrauktajā laikā, es 1989.g. februārī
savu radu un draugu vidū svinīgi atzīmēju savu 80. dzimšanas
dienu. Ar lielu aizkustinājumu es uzņēmu, man par godu rīkotu,
Stomatologu biedrības svinīgu sēdi au tajā teiktos pateicības
un atzinības vārdus. 'Bs pats runāju par savām daudzajām universi
tātēm, ieskaitot skolu pie sava Tēva un arī darbu lauksaimnie
cībā okupācijas gados, kas pavairoja manu dzīves pieredzi.
1990.gada vasarā pie mums zs Pnedēļas ciemojās Ldāra. Viņa
gan nebija sajūsmināta par mūsu dzīvi, bet mums un sevišķi maniem
mazmazbērniem, Tantes Māras apciemojums bija lieli svētki.
Tās rasas vasaras beigās pie mums atbrauca no Amerikas
mana māsīca Kanna Papanek, mana onkuļa Aleksandra Rubinštelna
meita. Viņa ir Bostonas Universitātes profesore, antropologe.
Es viņu atceros kā 5.gadīgu meiteni, kuru iepazinu L93L/32 gadā
manu studiju laikā Berlīnē. Bēgot no Hitlera, viņa caur Sehoslovākiju un Franciju emigrēja uz Ameriku, kur AJ.eksandrs, manas mātes
brālis, nomira 1948.gadā. Būdams laikam pārliecināts par mūsu
ģimenes bojāeju Hitleriešu okupācijas laikā, viņ^ savai meitai
neko par mūsu ģimeni nebija stāstījis un tikai pirms pāris gadiem,
viņa, no manas senas paziņas Lidas Hilmanes, uzzinājusi, ka es
esmu dzīvs. Viņa man attakstija un divu gadu laikā mums izveidojās
plaša ur interesanta sarakstīšanās.
Viņai bija jābrauc uz konferenci Helsinkos un caurbraucot
viņa uzkavējās 5 dienas Rīgā, lai iepazītos ar mums un bija ļoti
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pārsteigta, atrodot tik lielu vi^^^s tēva radu gfimeni, un bija
satriekta, uzzinot par notikumieni šeit vācu laikā un par manas
ģimenes traģisko bojāeju.
Vi^as apciemojuma īsas dienas mums visiem sagaadaja lielu
privreku, bet manas un vi^as attiecibaskļuva vel radnieciskākas,
nekā pec sarakstīšanās bija iespējams. Viņa teica, ka no pirmā
acumirkļa jutusies ka pie tuviem radiem. Viņa palīdzēja Annai
zīmēt mūsu ģimenes ciltskoku un 14 cilvēkiem no manas ģimenes
atzīmējot vienu un to pašu nāves dienu - 1941.g . 50. novembri,
bija tik ļotiizsista no sliedēm, ka pazaudēja laika realitāti
(tā viņa teica) un nokavēja lidmašīnu. Alis viņu ar mašīnu naktī
aizveda uz Tallinu un no turienes viņa ar kuģi un vienas dienas
nokavēšanos ieradās Helsinkos. Vēlāk viņā man rakstīja par antronoloņes novērojumiem mūsu "Grosgfamille".

Visi pēdējo gadu notikumi, Gorbacova "Perestroika" utt.
mums bija kā vēsturisks pārdzīvojums. Sevišķi mūs skāra asiņainie
notikumi Viļņa un pec tam ī^gā 1991.gada janvārī, ari barikādēm
Pilsētas centrā, ar daudziem tūkstošu neapbruņotiem mierīgiem
iedzīvotājiem ~ vīriešiem, sievietēm, bērniem, kas pildīja Rīgas
ielas un laukumus, kuri stājās savas likumīgi ievēlētā parlamenta
un valdības sardzē pret okupantu tankiem un lielgabaliem biniņotu karaspēku. Okupantiem un viņu vietējiem atbalstītājiem

vajadzēja atkāpties vienotās tautas priekšā. Turpinājās politisko
notikumu lavīna: pēc referenduma tika pasludināta triju Balti
valstu neatkarība, 1991.gada augustā dažu dienu laikā beidzās
pučs, ko izraisīja PSRS komunistiskās partijas virsotnes. Aiz
sardzības Ministrijas un Valsts Drošības Komitejas augstākā
ranga sazvērnieki: tam sekoja komunistiskās partijas aizliegums
Krievijā, Padomju Savienības kā valsts veidojuma sairšana un
beigas un līdz ar to Gorbacova prezidentūra, viņa vietu Krievijā
ieņemot Tautas ievēlētais Krievijas Prezidents B.Jeļcins: jauna
vai.sts veidojuma - Neatkarīgo Valstu Savienība (NVS) dibināšana
bez Baltijas Valstīm. Ar to tad mēs kļuvām par vēsturisku pār
maiņu lieciniekiem un līdzdalībniekiem. Pašlaik vēl nav pienācis
laiks spriest par visu notikušo un notiekošo, jo vairāk tāpēc, ka
šodien vēl daudz kas ir neskaidrs un nav iespējams prognozēt
nākotni.
^dien es varu tikai konstatēt, ka bijušās Padomju Savienības
valstīs un tāpat arī Latvijā, mēs atrodamies viszemākajā ekonomc^.skajā līmenī un nav zināms, kad mēs izkļūsim no ekonomiskās
depresijas un inflācijas. Tauta dzīvo vēl nepieredzētā nabadzībā.
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kaut gan lidzās zeļ Jaunbagātnieki, visāa veida spekulanti un
starpnieki tirdzniecībā, zeļ korupcija un noziedzība.
Mūsu brīvajā Latvija vel arvien atrodas okupācijas kara
spēks, nav īstu robežu, nav savas valūtas, bet gan devalvēts
rublis. Toties mums ir lērums politisko partiju un pastāv
sīva cīņa par nortfeļļem un labi atalgotām vietām. Deklarētā
demokrātiskā Latvijā mes vēl esam tālu līdz īstai demokrātijai.
Manis šeit pārdzīvotais liek man šaubīties par daudz ko.
Bet NV5 valstīs pec 70 gadu komunistiskas partijas vadīšanas
Ir palikusi nemierīga, nabadzīga un izsalkusi tauta.
Ar to arī beidzās manas ilgās dzīves hronika. Arī liktenī
gais XX, gadsimts iet uz beigām. Līdz sim vel paliek neatrisinātas
mūsu laika politiskās, ekonomiskās, sociālās, nacionālās, eko
loģiskās problēmas. Vai viņas tiks atrisinātas vēl līdz XXI, gad
simta sākumam?
^Bs gribu tomēr cerēt, ka uzvarēs cilvēces saprāts un mani
mazbērni un mazmazbērni dzīvos mierīgākā un laimīgākā pasaule.

1992.gada Janvārī,

