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AR SKAIDRU SKATU UN ASU SPALVU

— Daži vārdi par FrankuEfrajimu Gordonu—

Kad Rīgas Balss redakcijas loceklis Franks Gordons 1972. gada jūlijā
izcīna atļauju izbraukt no „padkrieviskā bardaka" uz savu senču zemi, Rīgas
čekas specs žīdu nacionālajos jautājumos b. Tarantasovs liek viņam uzrakstīt

«attiecīgu" (lojālas izturēšanās) solījumu jeb saistību. UnFranks raksta:

„Man nav ne vēlēšanās, ne vajadzības celt neslavu tai zemei, kur esmu

dzimis, tai tautai, kuras vidū esmu audzis."

Stulbais dižtautas vīrs ar šo deklarāciju ir ļoti apmierināts, lai gan Franks ir

apsolījis tikai to, ka viņš nedomā celt neslavu savai dzimtenei Latvijai un

latviešu tautai. Viņš ir dzimis mūsu neatkarības laikā, 1928. gadā Rīgā, kur

1935. gadā ari sācis savas skolas gaitas Franču licejā. Franks ir Rīgas puika un

kādā no saviem apcerējumiem izsakās: „Rīga paliek pie manis, ar mani un

mani."

Nonācis Izraēlā, Franks Gordons jau 1972. gada rudenī stājas sakarā ar

Brūno Kalniņu Stokholmā un kļūst par Brīvības līdzstrādnieku. Tā paša gada
novembri šai mēnešrakstā (Brīvība, nr 9) parādās viņa raksts ,JRīgas atvasara

1972", kam seko virkne citu. Pirmajos gados pēc izkļūšanas no «sarkanās

Bābeles gūsta" Franks lieto dažādus pseudonimus: „Domīgs Demokrāts",

«Disidents Rīgā", „Rīgas bruģa deldētājs". Arī man ātri nodibinās kontakts ar

zinīgo, zinātkāro un asprātīgo Rīgas puiku. Savā sarakstē sākam apspriest

iespējas izdot Franka iecerēto darbu par tautību problēmām Maskavas

koloniālajā impērijā. 1972. gada 17. decembra vēstulēviņš raksta:

«Esmu principā ar mieru saraksUt šo darbu latvju mēlē — tādā veidā, kā Tu

ieteici — 'GrāmatuDraugam* Ņujorkā. Vai Tu varētu šo lietu norēgulēt tādējādi,
ka man paziņos vēlamomanuskripta apmēru un termiņus."

Lieta tika „norēgulēta", un 1974. gada pavasarī Ņujorkā iznāca Franka

pirmā grāmata Lokanums un spīts. Šai gadījumā autors lieto pseudonimu
«Alberts Sābris". Savā recenzijā «Vērojumi Iļjiča ottā tautu cietumā" (Laiks,

15.5.1974, nr 39) es centos uzsvērt to, kas raksturīgs autoram un viņa darbam.

Lai man atļauts citēt no tās dažus izrakstus, jo toreiz teiktais manuprāt

attiecināms uz FrankaGordonarakstiem vispār

(...) Autora intelektuālā ievirze, loģiskā un reālā domāšana, viņa

spēja ar mazliet skumju ironiju (brīžiem ari ar asu sarkasmu) vērot

savu apkārtni un pašam savas iespējas, ir ļāvusi viņam saglabāt
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personisku integritāti pat «padomju bardakā".Viņš pats par to saka:

,
Jābūt stipriem nerviem, jābūt biezai ādai."

Bet jābrīdina arī lasītāji. Biedra Sābra grāmata nav domāta

cilvēkiem ar trausliem nerviem vai sentimentālām dvēselēm, kas

vēlas dzīvot iedomupasaulē. Autora spalva ir kā chirurga skalpelis
— asa, precīza, neizvairiga. Turpretī tiem, kas spēj dzīvē skatīties ar

vaļējām acīm un kas patiesi interesējas par mūsu tautas situāciju

padomju īstenībā, šī grāmata būs ievērojams ieguvums un gluži

neparasts izbaudījums.

Sābra apcerējuma šarms vispirms jau ir tā autentiskums. Autora

genuīnā padomju izteiksme, kur oficiālā padvaloda jaucas ar pa-

domju ikdienas žargonu, bagātina mūsu valodas zināšanas un ļauj

mums iejusties «brāļu saimes" sadzīvē. Autors reģistrē, analizē un

secina koncentrēti un trāpīgi.
Savu sakāmo autors nobeidz ar norādījumu (ļeņiniski izsakoties

— ar novēlējumu): ,Jābūt stiprai gribai — paciest smagu jūgu,

pacietībai jābūt — jāprot glabāt dzirksti, paglābt tautas garu, vairot

tautas spēku. Arī gaidīt jāprot, jābūt stipriem nerviem, jābūt biezai

ādai... Jādzīvo! Varbūt tomērpiedzīvosim —«kad atnāks latviešiem

tie laiki." (...)

Taču grāmatas autentiskums tika apstrīdēts. Kāds tautietis (parakstījies:

«Kātiņš") 1974.gada 30. maijā no Bostonas man atsūtīja atklātni ar šādu tekstu:

«Uzrakstīt cildinošukritiku pašam par savu darbuir tiešām ļoti prakstiski, bet ne

ļoti gudri. Ja šmaukšanās izdevusies, lai jau leijerē citi." Mans kollēga Andrievs

Ezergailis, atsaukdamies uz savu lielo pieredzi un erudīciju rakstu lietās,

savukārt publiski paziņoja (Jaunā Gaita, nr 100, 144. Ipp.): «Divas trešdaļas

safabricējums." Bet grāmataātri «izgāja tautās", un sen vairs nav dabūnama.

Kopš 1977. gada rudensFranks Gordons publicējas ar savu īsto vārdu (it

īpaši daudz mūsu lielākajā laikrakstā Laikā). Viņš ir kļuvis par vienu no

iecienītākajiem un visvairāk lasītajiem autoriem ārzemju latviešu periodiskajos
izdevumos. Tāpat ievērības cienīgi notikumi ir bijuši viņa referāti dažādās zemēs

(Eiropā, Amerikā, Austrālijā), kur apmetušies mūsu tautieši.

Šis darbs ir «attiecīgi" novērtēts padomju «tautu cietumā" kur «atkritēja"
zākāšanai mobilizēti Franka Gordonabijušie darbabiedrino viņa paša tautiešu

vidus. Ja senlaiku Bābeles gūstā spaidītāji prasīja no apspiestajiem dziesmas un

līksmību, tad sarkanā Bābele bez tā vēl prasa pašapgānīšanos. To visu ar

līdzcietību ir kommentējis mūsu autors.

Franka Gordonaotrā grāmatā, ko tagad laiž klajā «Memento" Stokholmā,

sakopota atlase no viņa rakstiem, kas tapuši pēdējā desmitgadē (1977-1987). Tā
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sniedz bagātīgu faktu materiālu un iztirzājumu par mūsu un padomju lietām tā,

kā tas ir, bet nevis tā, kā dažs labs vēlētos, lai tas būtu. Ar gudru iecietību un

izpratni tur apcerētas ari latviešu un žīdu attiecības, kufu visnotāļ labvēlīgo
attīstību dziļi nožēlojamā veidā iedragāja divu gangsterisku režīmu — krievu

boļševiku un vācu nacistu — noziedzīgās izdarības un tikumisko normu

degradācija.

,JPats allaž cenšos, cik nu tas vispār iespējams, būt nosvērts un iecietīgs,"
kādā vietā saka Franks Gordons. Par to, ka aiz šiem vārdiem stāv stingra

apņēmība un pārliecība, liecina šis rakstu krājums.

Uldis Ģērmanis

Stokholmā, 1987. gada 17. novembrī
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1.

RĪGA — RETRO

Nu jau gandrīz deviņus gadus es dzīvoju savu senču zemē Izraēlā, un

mans mājoklis atrodas akurāt tai vietā, kur ViaMāris—ceļS, kas no Mazāzijas
ved uz Nīlas ieleju — krustojas ar svētceļnieku ceļu, kas seno Jaffu, kur no

jūras iznirst Andromēdasklints, savieno ar Jeruzalemi. Un tepat līdzās —

ādmiņa Sīmaņa māja, kur ticis viesmīlīgi uzņemts apustulis Pēteris.

Pētera naktsmājas blakus manam tagadējam mājoklim... un Pētera baznīca

tālajā Rīgā, kur esmu dzimis un audzis — tā pati unikālāPēterbaznīca ar savu

smaili un gaili, kas tagad kā grebums metallā grezno mana dzīvokļa viesistabu

Telavivas dienvidu nomalē, tajā neighbourhood jeb mikrorajonā, kas saucas Tel-

Kabir jeb Dižais Paugurs.

Rīga paliek pie manis, ar mani un manī. Ne tikai tas brīnumainais

trispakāpju tornis, kura restaurāciju vērojot, es reiz iedomājos: sak, kad viss

vara segums būs atjaunots un laistīsies paskopās latvju saulītes staros... tad

beidzot dabūšu atļauju izbraukt! Tā tas arī notika: tiklīdz Pēterbaznīcas tornis

atguva kādreizējo izskatu, es dabūju zināt, ka pēc deviņu mēnešu gaidīšanas un

pamatīgas spaidīšanas man visžēlīgi atļauts vākties laukā no Kremļa impērijas
— uz neatgriešanos.

Nokļuvu tur, kur vēlējos nokļūt — un Rīgu es paņēmu līdz.

Ar visu Pēterbaznīcu, ar visu Rīgas bruģi, ar visiem Rīgas trokšņiem, ar

priekiem un ar bēdām, ar notikumu pēdām.
No mana mājokļa loga paveras skats uz cipresēm un palmām, uz ORT

arodskolu
— «Latvijas laikos" tāda bija ari Rīgā — un uz mazu maziņu

Emanuēla baznīciņu, kas ar savu pastrupo smailīti līdzinās drīzāk ganVidzemes

lauku dievnamiem, nekāRīgas Pēterim, Jēkabam, Domam, vecajai un jaunajai
Ģertrūdei.

Jā gan, reizēm pat Jūdejas bulānāk prātā bērzu sula, nākprātā Zolitūdeun

Mangaļciema būdas.

Dažs pavājš amatiera foto man uzglabājies no tiem garajiem gadiem,
kurus nodzīvoju tur, kur Ganībudambis, kur Matīsa tirgus, kur Māras dīķis un

Ziedoņdārzs.
Katra no Sīm necilajām bildītēm sauc atmiņā — gubām vien, lēveriem —

ainas no neaizmirstās pagātnes, ari no tās nesenās pagātnes, kas aizvien vēl
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turpinās. Rīgas reminiscences —jeb, kā tagad mēdz formulētknapi un strupi
— Rīga - retro.

Rau, pēdējais Rīgas ormanis. Uzbildēts netālu no cara Pētera kariešu

šķūnīša, līdzās Herdera piemineklim, blakus Doma muzejam, iepretim tam

namam,kur reiz „driķēja" baltvācu avīzi Rigasche Rundschau.

Rīgas pēdējo ormani, kurš pats jau, kā sacīt jāsaka, iejūgts «padomju

iekārtas" iemauktos un ilksis, es iemūžināju 1956. gada 3. augustā, tai vasarā,

kad Harijs Heislers, Ojārs Vācietis — ar savu krietno krievu sievu Ļudmilu

Azārovu — un citi «atkušņa dzejnieki" vīteroja, jāatzīst, jau diezgan atklāti, tā

politiskā epopeja, ko sauc par Berklaviādi, pamazām vēl tikai sākās, jo

Chruščova sensacionālās PSKP XX kongresa runas atbalss aizvien vēl

«dimdināja" ne tikai Rīgu vien
...

tad, kad Herdera laukuma bruģi dimdināja

pēdējā Rīgas ormaņa pēdējā zirgeļa pakavi.

Pakavi, jā, pakavi, pak, pak, paga, pag' — te nu jau nāk prātā gandrīz vai

aizvēsturiskais laikmets (tas taču bija tik neticami sen), kad agri no rīta, uz

Franču liceju posdamies, es priecājos, ka man, jūdu cilts atvasei, sārtvaidzes

Ivānes jaunkundzes ticības mācības stundā būs iespējams netraucēti lasīt

kolportāžas izdevniecības «Orients" kārtējo lubu romānaburtnīciņu par franču

Ārzemnieku leģiona foršopuišu piedzīvojumiem rifkabīļu karāMarokā... vārdu

sakot, kad es miegains klausījos pakavu klaboņā: pa Dzirnavu ielu, logu stiklus

drebinādams, brauc «Livonijas" alus darītavas smagu smagais ormanis ar

smagu smago vezumu,ko velk smagu smagie Ardeņu zirgi, un es mazs maziņš
skrienu pa trepēm lejā, un pavisam citā toņkārtā atskan kāda Lista rapsodija vai

Šopēna prelīde brīvmākslinieces Doras Braunas izpildījumā — taisni pretējās
durvis. No paša rīta! Un lejā— tepat pāri ielai — kiosks: vēl necik sen man no

avīžu lapām pretim rēgojās tie lielie apaļie melnie plankumi — Pēdējā Brīža

pazišanas zīme, bet tagad no rītiem zaļajai Brīvajai Zemei nācis klāt spilgti

sarkanais Rīts, un arizilās krāsas netrūkst — āre, kur Tēvijas Sargs.

Tā nu Svētajā zemē, 1981. gadā, pēdējais Rīgas ormanis mani aizveda

atpakaļ agrīnā zēnībā, un izkāpt man iznāca taisni pie avīžu kioska.

Avīžukiosks! Tas mani pievilka, gluži kā magnēts, tiklīdz biju iemācījies
kaut cik gludi lasīt— t.i. jau 1935. gada rudenī, kad Itālijas karapulki iebruka

zemē, kurā valdīja nabaga Abesīnijas ķeizars Haile Selasije... mans «neklātienes

sirdsdraugs", parkura nāvi uzzināju taisni pēc četrdesmit gadiem ne vairs Rīgā

un ari ne Jerūzalemē, bet— tavu brīnumu — Venēcijā.

Taču atgriezīsimies Rīgā — tai Rīgā, ko ieraudzīju 1945. gada aprīlī, kad

Kurzemē vēl kāvās Leģiona 19. divīzija, bet Latvijas galvaspilsētā, kur atsāka

darbībuLeta jau kā Maskavas TASS sastāvdaļa, Cīņā parādījās sludinājums, ka

šai telegrāfa aģentūrai vajadzīgi darbinieki— latviešu un krievu valodas pratēji.
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Nupat kā biju atgriezies (tik tikko «atutojies" Krāsotāju ielas pirti, diezgan
skrandains un izkāmējis) no savām bēgļu gaitām — no Irušas augšteces, kur

biju sastapis vienuotru sirmu „keržaku", t.i. vecticībnieku, cara 12. Sibīrijas

armijas veterānu, kurš labprāt atcerējās kaujas pie Babītes ezera, latviešu

strēlniekus... un meitiešus.

Tātadatgriezos Rīgā — un iekūlos Letā kā kusls padsmitnieks, kam bija
dikti nepieciešams maizes darbs, jo tēvs atradās kādā Pirmās Baltkrievijas
frontes vienībā, maršala Žukova pakļautībā, kā pasirms zemessargs kaut kur

Berlīnes pievārtē — tur, viņpus frontes līnijai, šķiet, vēl atradās Leģiona 15.

divī-zija, ja nemaldos.

... Nožēlojamā padomju pēckara Leta izpostītajā Rīgas Vecpilsētā! Mans

pirmais priekšnieks —«sencis" VoldemārsFrancevičs Bušs. Garu garais ģīmis,
slaidas melnas uzacis, brūngani „maisi" zem gurdenajām acīm. Šais gurdenajās

acīs vismaz pavīdēja kaut kas cilvēcīgs — atšķirībā no nākamā priekšnieka,
biedraJurāna: pirms «nozīmēšanas" par Lētas direktoru viņš (arī «sencis") bija

Ņujorkā PSRS delegācijas loceklis Apvienoto Nāciju asamblejā un tur «pār-

stāvēja" Latviju, tērpies «vēlīno Staļina laiku" diplomāta mundieri ar spīdošiem

uzplečiem. Letā darbodamies, viņš bija ideāls Maskavijas despotu varas iemie-

sojums: pilnīgi plika galva — gluži kā ķīniešu lellei, ledains skats — ne dzirk-

steles humora, nekā, tikai stulba uzpūtība. Viņam bija tas lielais gods — asins-

suņa Višinska svītā esot, uzstāties ar vienu vienīgu «liesmainu" runu Apvieno-

tajās Nācijās... un pēc tam mēs viņam bijām nulles vien, puteklīši, cits nekas.

Pēckara Leta — kā Maskavas TASS nodaļa — izvietojās Palasta ielā,

turpat kur bija suverēnā pirmskara Leta un kur vācu laikā bija DNB-Ostland.

PatiPalasta iela bija palikusi neskarta, bet kādus 20 metrus tālāk — postaža:

Rātsnama drupas, Melngalvju nama «mugursienas" apdegušais trīsstūris,

desmitiem pussagrautu patriciešu namu,kur siltos vasaras vakaros apmeklētājus

pieņēma padauzas: pelēka Wenrmacht sega uz parketa grīdas, un punkts...
Letā mēs strādājām maiņās: 16 stundas no vietas — no četriem pēc

pusdienas līdz astoņiem no rīta, ik pārdienas, un trīs dienas brīvas ik otru ne-

dēļu. Bieži vien mums ļāva doties mājup agrāk, kādos četros vai puspiecos no

rita, un tad es kājoju cauri spokainajai, baismīgajai Vecrīgai ar tās gruvešu

kaudzēm, garām Operai, un tālāk pa Marijas ielu, kurai piešķīra krievu

karavadoņa Suvorova vārdu, līdz tam namam, kur aizvien vēl darbojās kino

„Blāzma" un kur sestajā stāvā — augu dienu bez ūdens — vienā dzīvoklī

mitinājās trīs ģimenes.

Kātoju garām «Staburagam", kura tuvumāagrajās rita stundās allaž varēja

atrast vienu vai vairākus... līķus, pareizāk sakot — Schnapsleichen, kurus

pulksten divos naktī ar joni svieda laukā no restorāniem. Līdz 1947. gada
nogalei Rīgā, tāpat kā visā Padomijā, palika spēkā kartīšu sistēma. Maizi, gaļu,



6

cukuru, sviestu u.t.t. izsniedza uz kartītēm, mēteļa drānu vai apavus varēja dabūt

par t.s. taloniem, bet līdztekus šim normētās tirdzniecības tiklam pastāvēja

parallēla «komerciāla" (kommerčeskaja) sistēma: īpaši valsts «komercveikali",

kas bija pakļauti trestam Osobtorg, kur šo to varēja pirktpar stipri sakāpinātām,

spekulatīvām cenām, un pilsētā zeltin zēlabufetes, traktieri, restorāni— tauta tos

dēvēja par«mikojanovkām" par godu ņiprajam armēnim, tirdzniecības ministram

Anastasam Mikojanam. Piedzirdīt darbaļaudis — tas «padomju varai" tiešām

bija «goda lieta, slavas lieta", jo impērijas vadībai vajadzēja izsūknēt no

pavalstnieku kabatām visu «lieko" papīrnaudu.
Tātadapkārt mētājās dzīvi miroņi, atmosfēra bija gaužām netīkama, pilsēta

bija naktī tuksnesīgi spokaina... bet pa dienu Rīgā plūda iekšā aizvien jauni

izsalkušu maišelnieku bari, jo, salīdzinot ar lekškrieviju, Latvijas noplicinātā

metropole vēl bija samērā turīga, pat bagāta: Vidzemes tirgū varēja dabūt

putraimus, slavenos skābos kāpostus pēc Rudzīša firmas receptes, pirmajos
divos pēckara gados vēl nebija aizliegta privātā sīktirdzniecība — darbojās mazi

komisijas veikali u.t.L, un dažos valsts veikalos, piemēram Brīvības un Dzir-

navu ielas stūrī, pat varēja kādu laiciņu pirkt franču smaržas, kas bija palikušas

pāri no vācu laikiem...

īsts bads piemeklēja Ukrainu, nebija ko grauzt arī pagalam izpostītās

Baltkrievijas un Veļikije Luku novada iedzīvotājiem, un šie nelaimīgie nu devās

uz «bagāto" Rīgu — pēc maizes un darba. Pamazām atsāka darboties «Rīgas
audums", «Juglas manufaktūra", «Lenta", mazliet vēlāk — arī VEF, un

kopmītnes pildījās ar krieviem un it sevišķi krievietēm. Jau tad tika ievadītas tās

pārmaiņas Rīgas «etniskajā panorāmā", kuru rezultātā Latvijas galvaspilsētā
latvieši tagad ir mazākumā.

...
Kā jau teikts, piecdesmito gadu nogalē elpot kļuva mazliet vieglāk.

Tad sākās tā pagātne, kas aizvien vēl turpinās: labila latviešu un krievu

līdzāspastāvēšana jeb koeksistence pastāvošās iekārtas ietvaros, literātu un

mākslinieku mēģinājumi izteikt savā daiļradē kaut ko nozīmīgu par spīti
cenzūrai vai apšmaucot to, parallēli masveida pļēgurībai — «kafejnīcu kultūra",

kā savdabīga modernās latvietības izpausme sadzīvē. Šī pagātne turpinās nu jau

ceturtdaļgadsimtu.
Un tā kā nav iespējams veselas paaudzes mūžu vadīt vienos kreņķos un

sirdsēstos, skumstotpar zaudētobrīvību... tad nu Rīgas latvieši, būdami savējo
lokā — piemēram, ārpilsētā Jāņus svinēdami, sēžot kafejnīcā «Pūt, vējiņi",

pastaigādamies jaunā Dailes teātra vestibilā izrāžu starpbrīžos, piemēram —

reizēm atļaujas pat dārdošussmieklus. Dzīvē taču nedrīkst būt tikai bēdas vien,

jābūt aripriekiem. Ir ganbrīži, kad kļūst skumji ap sirdi, kad nemana mākoņos

plaisu, kad nesaredz cerības staru — kā, piemēram, dienās, kad nemitas līņāt
sīks, apnicīgs lietus, kā tas redzams uzņēmumā, ko turu rokās. Gotiskā mājele
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Matīsa ielā ar vīna lējēju, ko pacentos iemūžināt savā miniromānāMijkrēslis

mikrorajonā. Šī mazāromāna varoņi un varones nebūt nav manas fantāzijas

auglis: šie cilvēki — varbūt ar citiem vārdiem, ar mazliet vienmuļāku vai ari

raibāku dzīves gājumu — dzīvoja, dzīvo un, cerams, vēl piedzīvos labākus

laikus manā dzimtajāRīgā: Ķengaragā un Purvciemā, „Vārnu ielas republikā"

un Imantā, Juglā un Čiekurkalnā, tur, kur kino „Teika", tur, kur kino „Gaisma",

tur,kur vēl ir cerība un ticība nākotnei.

Nami, ielas, laternas, koki un cilvēki. Lūkojos šai uzņēmumā, kas izdarīts

pirms 24 gadiem, 1957. gada janvārī un jūtu — tādaRīga ir vēl šo baltu dienu,

tādi ir pilsētas vaibsti, tādas ir cilvēku sejas.

Uzņēmuma kreisajā pusē skumīga māmuļa — vai tā nav Malvīne

Plostniece, kuras Viesturiņš dzīvo tālajā Kanādā, Aurorā, Ontario? Varbūt tā

nav Malvīne, bet Emīlija, un viņas dēls Harijs bija reiz Luftwaffe's izpalīgs

Ziemeļitālijā? Varari būt, ka tā ir Māra Visocka māte, kas dzīvoArtilērijas ielā.

Kas to lai zina — iespējams ari, ka viņas dēls aprakts kaut kur Ugāles mežos...

vai Pečoras lejteces tundrā.Kas to lai zina?Pašai uzprasīt, apstādināt, vaicāt uz

ielas —tā kā šķiet neērti.

Pa labi, priekšplānā, droši vienkrieviete, iespējams — virsnieka sieva.

Tādakā padrūma: neaizmirstiet, ka uzņēmums izdarīts 1957. gada janvārī —

varbūt viņas vīrs nosūtīts uz Ungāriju, kur nupat kā apspiesta sacelšanās

Budapeštā, vai uz Ēģipti, kuras karaspēks bēgot pametis Sinajā desmitiem gluži

jaunu padomju tanku, kas nokļuvuši vienacaināDajāna rokās. Ari šai sievietei ir

par ko raizēties...

Aiz viņas, ar muguru pret vērotāju, krievu zaldātiņš. Atšķirībā no

speciālajām vienībām, kas piekomandētas čekai un sastāv galvenokārt no

uzbekiem, tadžikiem vai kirgīziem, šis te ir lielkrievs un nosūtīts uz Rīgu nevis

lai, teiksim, eskortētu politieslodzītos no čekas cietumauz preču staciju, bet lai

palīdzētu iekārtot bāzes Vidzemes jūrmalā —raķetēm, kas paredzētas, teiksim,

Hamburgas vai Glazgovas iznīcināšanai, ja to prasis «progresīvās cilvēces ceļ-
vedes" intereses. Operas priekšā vēl redzam smago mašīnu — Sarkanarmijas

auto, kas ražots uzņēmumā, ko toreiz vēl dēvēja par Molotova rūpnīcu.

Nu, un Opera, ko katru pavasari, Pirmo maiju sagaidot, krāso no jauna,
bet krāsa ir draņķīga un turas tikai līdz rudenim. Nu, un veco labo laiku laterna

ar spārniņiem. Nu, un Brīvības piemineklis — sen zudušās brīvības piemiņai.

Nu, un tālumā — Mākslas akadēmija, kur ik gadus no jauna mostas tas

svabadais gars, ko apdziedājis nabaga diloņslimais Veidenbaums, kas mēģina
lauzties uzāru. Nu, un pašā vidū — šo rindiņu raksUtājs.

Kā toreiz, tā tagad viņš nešķiras no grāmatas vai žurnālu žūkšņa. Un tā

dzeltenbrūnā šalle, kādas latviešu meitenes adījums, viņam vēl tagad, pēc 24

gadiem, glabājas drēbju skapī, kaut gan Telavivā nav nekādas vajadzības to
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nēsāt. Adas jaka gansen jau prom, komisijas veikalam pārdota: tā gannebija ne

Maskavijā, ne Latvijā šūdināta, tā bija piemiņa no Otrā pasaules kara — ta

piederēja kādam amerikāņu armijas šoferim Bredlija vai Patona karaspēkā,
PROPERTY OF U.S. ARMY, un pa nez kādiem ceļiem un neceļiem atklīda

Rīgas „utenī". Cepure —tā ganman bija no mātuškas Krievzemes: zilas drānas

virsa, melna suņāda — sobāčij mech, Lielkrievijas elegance, mjā...
No kurienes nākdams, Frank? Skaidrs, no kurienes — no jaunā grāmat-

veikala «Globuss", bijušās Valtera un Rapas grāmatnīcas telpās, tur pārdeva

grāmatas, kas izdotas «brālīgajās zemēs", galvenokārt Austrumvācijā un Polijā,

un katrs kaut cik izglītots rīdzinieks, kam padomju socreālisma gaisotne šķita

pārāk smacīga, mudīgi atsvaidzināja savas vācu valodas zināšanas vai centās

iegaumēt kaut tūkstoš vārdus poliski, lai paplašinātu savu apvārsni: pat

Ulbrichta „dē-dē-errā" publicēja tādusautorus, kurus Maskava vēl neļāva tulkot

PSRS tautu valodās— nemaz jau nerunājot par Gomulkas Poliju, kur taisni

tad, kad tika izdarīts šis uzņēmums, sāka pūst svaigs vējš no rietumiem. Dažus

gadus vēlāk es tai pašā „Globusā" nopirku Krakovā izdotu, poliski tulkotu

Franča Kafkas dienasgrāmatu sējumu. Šīs dienasgrāmatas ari vēl tagad, 1981.

gadā, nav izdotas Maskavā krievu valodā.Tātad — pagātne turpinās, vai nav

tā?

Jā gan, pagātne turpinās tagadnes Latvijā. Opera stāv kā stāvējusi,

«Globusā" ari vēl tagad pārdod Austrumvācijā izdotās grāmatas (Polijā izdotās

tagad, droši vien, mazāk), krievu zaldātiņi tāpat čāpo no kādreizējās Prefektūras

uz Bastejkalna pusi, virsniekasieva, jādomā, nobažījusies par to, kā klājas viņas
vīram Afganistānā, šodienas latviešu māmuļas dēls, iespējams, nosūtīts uz to

pašu Vidusāzijas fronti, un šo rindurakstītājs, dritvaikociņ, raksta šīs rindas...

tai tālajā krastā, par kuru viņš toreiz i sapņot neuzdrīkstējās. Viņš raksta šis

rindas Telavivā — pie galda, kas ražots Rīgā, zem metāla plāksnītes ar Pēter-

baznīcas attēlu, labprāt atceroties savu dzimto pilsētu un cerēdams, ka pagātne,
kas arvien vēl turpinās, reiz tomēr beigsies un Daugav' abās malās sāksies

nākotne, kurā vairs nebūs vietas svešam zaldātam.
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2.

VIŅĀ PUSĒ

BēgSana

Laika lasītājs, kurš dzīvo Čikāgā, vaicā, vai man negribētos pastāstīt sīkāk

par to, kas kara gados notika „viņā pusē", t.i. austrumos no frontes līnijas.

Labprāt! Es labi atceros tos gadus, manā rīcībā ir arī vairākas rakstiskas

„liecības", un man šķiet, ka lasītāji nedusmosies, ja pakavēšos pie daudzu savu

novadnieku likteņgaitām nevis zem kāškrusta, bet zem sirpja un āmura zīmes.

Hansa Štēbera grāmatā (Stober, Die lettischen Divisionen im VI SS-

Armeekorps) teikts (apgāda piezīmēs), ka Waffen-SS sastāvā esot bijušas pa-

visam 38 divīzijas, to skaitā viena igauņu un divas latviešu divīzijas. Lasītāji to

labi zina. Bet vai daudzi no viņiem zina, ka PSRS armijas sastāvā kara gados

bija viena lietuviešu divīzija, divas igauņu un divas latviešu divīzijas?
Sāksim ar bēgšanu, tad nāks aizmugure un visbeidzot fronte.

Tātad— bēgļu gaitas. Kad bēga, kas bēga, kā bēga?

Citur, kā nu citur, bet no Rīgas bēgšana sākās 1941. gada 25. jūnijā, kad

Latvijas metropolē izvietotie „skrandu armijas" virsnieki sasēdināja savas sievas

ar visām bļodām, pannām un tējkannām smagās automašīnās un lika šoferim

drāzties prom cik ātri vien var. Šie pārbiedētie stratēģi laikus saprata, ka nu ir

ziepes.

Tad sāka klīst baumas, ka Viestura dārzā („nē, Grīziņkalnā... nē, Meža-

parkā...") esot pakārts kāds pionieris — tikai par to, ka zēnambijis sarkanais

kaklauts.

Tad sāka „ausīties" t.s. līdzskrējēji — tie, kas prata „sastrādāt" ar,jauno
varu" tajos 12 mēnešos, kas palikuši latviešu tautas atmiņā kā Baigais gads.
Sāka bažīties ari nedaudzie vecie komūnisti — neseniepagridnieki, sāka kravāt

ceļasomas Andrejs Upīts ar Jāni Sudrabkalnu-Oliveretto. Un, dabiski, sāka

meklēt izeju no lamatām daudzirīdzinieki, kuru piederība pie žīdu etniskās vai

reliģiskās grupas padarīja viņus par «izskaužamiem" (eine auszutilgende Brut).

Mēs, t.i. mani vecāki un viņu paziņas, tad vēl nezinājām, ka daudziem

Augšzemgales un Dienvidlatgales žīdiem, tāpat kā daudziemviņu ciltsbrāļiem

Lietuvā, neizdevās tikt pāri vecajai PSRS robežai, jo tur viņiem ceļu aizsprostoja
īpašas ēekistu (NKVD) vienības, kurām bija dots norādījums: „zapadņikus"
(rietumniekus) nelaist cauri! Tā vajadzēja atgriezties Lietuvā manam brālēnam,
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kurš vēlāk izglābās no Einsatzgruppen un Sonderkommandonagiem tikai tāpēc,

ka viņš slēpās mežos. Tā Stajina un Berijas (un Kaganoviča, kā toreiz mēļoja)

impērija „glāba" žīdus...

Tikai pašās jūnija beigās, kad vērmachta divīzijas paplašināja frontes

pārrāvumu un paši «drosmīgākie" čekisti metās bēgt, ceļš uz austrumiem bija

vaļā ari tiem, kas netika iekšā ešelonos un bija spiesti doties bēgļu gaitās kājām,

labākāgadījumā uz divriteņa.

...
1940. gada jūnijā mans tēvs dedzināja virtuves plīti Trocka grāmatu

MeinLeben, 1941. gada jūnijā — Braunbuch überReichstagsbrand undHitlcr-

Terror. It kā šādas nevarīgas izdarības varētu glābt viņu no boļševiku resp.

naciķu ķetnām! Neilgi pirms 22. jūnija, pēc drausmīgās deportāciju nakts, kad

citu starpā aizveda uz tundrām vai taigām manu vecāku draugus — Berlinu

ģimeni (neviens no tās nav atgriezies...), tēvs, paredzēdams, ka var pienākt ari

mūsukārta, vēlreiz «revidēja" sava rakstāmgalda un grāmatu skapja saturu. Un

tagad — vēlreiz, ja nu neizdotos izsprukt tam, kas mums, žīdiem, neapšaubāmi

bija lielākais no abiem ļaunumiem.
Mūsu mājā, Dzirnavu ielā 13, dzīvoja vairākas žīdu ģimenes, un viens no

šo ģimeņu kaimiņiem — skārdniekmeistars Lepiks, igaunis, pietiekami skaļi

šņāca, ka drīz pienākšot viņa laiks, un tad mums, Abrāma slakai, klāšoties

plāni.
Mēs šos lāstus dzirdējām, un kādas četras ģimenes (piekto — bij. sociāl-

demokrātiskā „Bunda" darbinieka un paidagoga Brauna ģimeni bija „pirmīt"
aizveduši boļševiki) sapulcējās mūsu dzīvokli, pirmajā stāvā, lai apspriestos. Tas

bija, ja nemaldos, 27. jūnijā. Kāds teica, ka visi ceļi «nogriezti" un ka būs vien

jāpaliek — lai notiek Dieva prāts. Cits, pusaudzis, iebilda: .Jāmēģina izlauzties!

Labāk lai mums krīt bumbas virsū nekā cilpa kaklā!" (viņš bija dzirdējis par

pakārto mazo pionieri). Galu galā nosprieda: gaidīt, taču nevis pasīvi, bet aktīvi

— laiku pa laikam sūtīsim kādu no mums „uz āru" uzzināt, vai nerodas kāda

„šanse" (ārā jau apšaudīja sarkanarmiešus tie, ko mēs dēvējām — bez īpaša
īgnuma — par nacionālistiem).

Ausa 28. jūnija rīts. Mēs bijām sakravājuši divus čemodānus un divas

mugursomas, piebāzuši skārda bundžupilnu ar sausiņiem... un gaidījām. Pēkšņi
— tas bija tā ap desmitiem — mūsu dzīvokli iedrāzās mana māsica ar līgavaini

(abi bija cionisti, bet sadedzināja savas žīdu nacionālās jaunatnes apvienibas
biedru kartes Baigā gada sākumā) un aizelsušies aicināja mūs aši nākt laukā:

tuvējā Preču stacijā «nekas nenotiek", bet Galvenajā stacijā «formē ešelonus", un,

kurš pirmais nāks, tam tikšot «kaut stāvvieta" vagonā. Mēs atvadījāmies no

divām kaimiņu ģimenēm, kuras neuzdrošinājās «kustēties no vietas" (un gāja

bojā Rumbulā) un devāmiespa Strēlnieku ielu, Elizabetes ielu,Raiņa bulvāri uz

staciju. Jā, un pirms tam mēs vēl atvadījāmies no mana vectēva, kam bija jau 85
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gadi: viņš mitinājās mazā dzīvoklītī, puspagrabā, blakus Strēlnieku dārzam,

kopā ar vienu no meitām un piemīlīgu krancīti. Viņš teica, ka esot pārāk vecs,

lai kaut kur vēl brauktu, un novēlēja mums laimīgu ceļu. Arī viņš un citi mani

radi aprakti bedrēRumbulā.

...
lelas bija kā izmirušas. Raiņa bulvāri mūs apturēja kāds latvietis un

draudzīgi brīdināja: sak, Torņakalnā jau esot vācieši, droši vien izplētņu lēcēji, un

Marijas iela esot bīstama — tur kuru katru bridi varot atkal sākt šaut. Un

patiešām — mēs tikko bijām izgājuši cauri vecajai Galvenās stacijas ēkai uz

peronu,kad ietarkšķējās ložmetējs, kas bija uzstādīts viesnīcas „Bellevue" jumta
tornī, un simtiem bēgļu — ne tikai žīdi, bet arī latvieši — palīda zem vagoniem,
kas bija sarindojušies divās garās virtenēs. Stacijas laukumā stāvēja apputējis
krievu tanks, kas pavērsa stobru uz „Bellevue" pusi, tad atskanēja dobjš

blīkšķis, un ložmetējs apklusa. Vēl tagad, pēc vairāk nekā 41 gada, zem

viesnīcas tornīša loga var, šķiet, vēl saskatīt tādu kā plankumu — aizlāpītā

cauruma pēdas.
Tad sākās vēl lielāka panika: visi reizē gribēja iekļūt vilcienā. Cilvēki sāka

raustīt un grūstītcits citu, mātesbāza bērnus pa vagonulogiem iekšā, kaut kas

neaprakstāms.

Metās tumšs, tas bija jau ap pusnakti, dienas taču bija garas, un vilciens

vēl arvienu nekustējās no vietas. Ap vieniematkal panika: atskanēja uzbļāvieni
krievu mēlē —ārā no vilciena, tas domāts ievainotajiem sarkanarmiešiem, civilie

lai vācas laukā, aši, aši... Necaurredzama tumsa, vaimanas un rupjas lamas,

vecāki meklē bērnus, bērni vecākus, apjukums bija totāls, un beidzot no-

skaidrojās, ka pie blakus peronasakabināts vēl viens .ripojošais sastāvs", un tas

nu droši došoties uz Valku. Vēlreiz notika vilciena ~sturmēšana", šoreiz nakU, un

tikai nākamajā rītā, Li. 29. jūnijā, garais ešelons nodrebēja, sakustējās un burtiski

„aizrāpās" līdz Zemitānu (tagad Oškalnu) stacijai, kur atkal apstājās. Viens no

mūsu ceļa biedriem — Karlinskis, žīds no Karalaučiem (Konigsberg), kurš nu

jau otru reizi „bēga no Hitlera", gribēja, antiņš, izkāpt un aizbraukt ar tramvaju
uz pilsētu — paķert vēl vienu čemodānu, kas bija palicis dzīvoklī. Viņam
dzīvību izglāba (uz vienu gadu, jo viņš mira Vidusāzijā no tīfa vai dizentērijas)
kāds latviešu komūnists, «strādnieku bataljona" kareivis, kurš revolveri

vicinādams, iedzina viņu atpakaļ vagonā kliegdams: „Lien iekšā, maita tāds,
citādi es tevi nošaušu kā fašistu spiegu!"

Tikai ap kādiem deviņiem vai desmitiem vilciens tiešām sāka «traukties"

uz priekšu. Ropažos, šķiet, mēs ieraudzījām nākamo vilcienu, kas bija devies

prom no Rīgas pēc mūsējā, t.i. jau 29. jūnijā, neapstājoties Zemitānos, un tika

sabumbots. Mums laimējās, lidmašīnas ne redzējām, ne dzirdējām, un

pēcpusdienā mēs jau bijām Petseru stacijā. Neatceros, cik bija pulkstenis, kad

vilciens apstājās Pleskavā, tālu no pasažieru stacijas, uz attāla sliežu ceļa.
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Visapkārt nevienas dzīvas dvēseles. Beidzot pie mūsu vagona pienāca vecīgs

dzelzceļnieks — pirmais krievu cilvēks Krievijā, ko ieraudzīju — un mans tēvs

palūdza: „Tovārišč, vai nevari mums atnest ūdeni?" Sirmais tovāriščs sirdīgi

kautko noburkšķēja, bet ūdeni tomēr atnesa. Ne viņS, ne mēs nevarējām zināt, ka

jau pēc dažām dienām vācu karaspēks ieņems So veco krievu pilsētu, kur

kādreiz, tāpat kā Novgorodā, pastāvēja tāda kā „kupču demokrātija" ar savu

parlamentu — vēči.

Aizmugure

Nākamā pietura — dzelzceļu mezgls Bologoje, tad — Jaroslavļa, un

beidzot mūsu vilciens apstājās stacijā ar senatnīgo nosaukumuNikolo-Poloma

(rajona centis, pie t.s. Ziemeļu dzelzceļa, Jaroslavļas apgabala ziemeļos).

Stacijas laukumā apdullinoši skanēja Staļina balss no skaļruņiem: bija jau 3.

jūlijs, un Josifs Visarionovičs (kas, kā mēs uzzinājām pēc apaļiem 20 gadiem,

bija tik tikko atgidies no pārbīļa un devies laukā no midzeņa, kur bija slēpies,

drebēdams, veselas 11 dienas) uzrunāja savus pavalstniekus: „Brāļi un māsas!"

Kaut kas nedzirdēts — brāļi un māsas... Tad nu gan nav labi, nosprieda tie

nedaudzie no mums, kas jau sāka puslīdz orientēties padomju propagandas

«zemtekstā", un mūs nespēja nomierinātoficiālā svodka no frontes, kurābija

teikts, ka «Pleskavas virzienā" notiekotkaujas un ka Rumānijas pierobežā esot

izdevies sekmīgi atsist ienaidniekauzbrukumu.

«Sastāvs" tika «izformēts", visus izsēdināja un nosūtīja uz vairākiem

apkaimes kolchoziem. Mums nu bija jauns tituls — «evakuētie" (jēdziens

«dīplSi" tad vēl, protams, neeksistēja arī «šai pusē"). Vietējie «varas orgāni"

raudzījās uz mums — žīdiem un arī latviešiem — diezgan greizi: mēs bijām

pārāk labi apģērbti, čemodānibija ādas, nevis kartona vai finiera, mugursomas

bija īstas mugursomas, nevis maišeļi vai paunas, vārdu sakot — Eiropa.

Buržuju varza, cits nekas... Sevišķi īgns bija kāds Ivans Ivanovičs (nē, tas nav

joks, viņu tiešām tā sauca), kas staigāja apkārt zaļā «frencī" (tāpat kā Staļins) un

galifē biksēs. Viņš «atbildēja" par mums, evakuētajiem, un viņam bija jāgādā par

to, lai neviens no mums neaizmuktu no odu un knišļu apsēstajiem šejienes

dumbrājiem uz patīkamākiem krievu zemes novadiem.

Mūsu ģimenei vislielākais pārsteigums (mēs taču pirmo reizi nokļuvām
«strādnieku un zemnieku republikā") bija tas, ka visās apkārtējās sādžās tikpat
kā nebija vīriešu, tikai sievietes un pavisam vārgi vecīši. Sākumā mēs no-

spriedām, ka visi mobilizēti — prom uz fronti, bet tad mums gannāca šaubas:

karš tik tikko bija sācies, «tīri techniski" tas nebija iespējams, ka visi vīrieši, pat

tie, kas tuvu 40 gadiem, jau iesaukti (mans tēvs bija Pirmā pasaules kara
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veterāns, dienēja cara armijā, šo to saprata). Ļoti negribīgi dažas «bābas" beidzot

atklāja noslēpumu: izrādījās, ka vienus no «pazudušajiem" izsūtīja 1931. gadā,

citus apcietināja 1937. gadā, un tikai nedaudzi jaunieši, kas bija palikuši pāri no

minētajām «tīrīšanām" un, karam sākoties bija sasnieguši 18 gadu vecumu, pa-

tiešām iesauka armijā un nosūtīti uz fronti, pēc īslaicīgas, sasteigtas apmācības.
Daudziem bēgļiem un it sevišķi lētticīgajiem «Ulmaņa laika pagrīdnie-

kiem" sarkanās Krievijas nabadzība, pelēcīgums, atpalicība un nospiestība bija

īsts šoks, sāpīgs trieciens. Viņi to nezināja, nemaz nebija varējuši iedomāties.

Lūk, autentiska liecība — no padomju avota. «Rīdzinieki soļo uz astoņu

kilometru attālo Kamešņicas ciemu, soļo un priecājas, cik ļoti apkārtne atgādina

Latviju: lēzeni pauguri, bērzu birztalas un šur tur pa baznīcas tornim. Toties cil-

vēki, mājas, pati dzīve ir neierasta Daudzi brīnās par salmu jumtiem, par trūcīgo

kolchozu" (Ingrīda Sokolova, Cik jauni mēs bijām, Rīgā, 1969,44. Ipp.).
Mēs tomēraugusta vidū aizmukām — slepus, naktī — no dumbrājiem

un iemanījāmies iekāpt ešelonā, kas veda citus evakuētos, no Kronštates,

Gatēinas, pašas Ļeņingradas. Čeļābinskā, lielā un drūmā rūpniecības centrā,

dzelzceļa stacijā bija ierīkots t.s. «evakopunkts", un ešelona pasažieriem (šoreiz
braucām lopu vagonos,nevis tā, kā jūnija beigās, «normālā" vilcienā) vaicāja,
uz kurieni viņi gribot braukt: uz Magņitogorsku vai Alma-Atu. Mums nebija
siltu drēbju (daudzi sākumā iedomājās, ka līdz rudenim karš beigšoties) un

nospriedām, ka labāk doties uz Kazachijas galvaspilsētu, tie galu galā dienvidi.

Mēs nezinājām, ka Kazachijā reizēm trako tādas sniega vētras, kādas Latvijā ne

sapnī nerādījās...
Vārdu sakot, septembra sākumā mēs izkāpām no ešelona Alma-Atā,

sniegoto Alatau kalnu grēdas pakājē, un mums nu sākās dzīve «padomju aiz-

mugurē". Mēs nebijām vienīgie, un Kazachija nebija vienīgais novads, kur ap-

metās evakuētie no Latvijas. Alma-Ata bija otrais latviskijch centrs pēc Kirovas

— bijušās Vjatkas, kur «iekārtojās" no Rīgas un pēc tam no Valkas aizmukusī

«Latvijas PSR valdība" un «prezidijs" ar nožēlojamo «vitamīnu profesoru"
Kirchenšteinu priekšgalā. Turpat bija ari LKP CX birojs ar Žani Spuri un

Kalnbērziņu-Zaķi, turpat Sudrabkalns-Oliveretto, Andrejs Upīts, kā arī

«ministru prezidents" Vilis Lācis — bez Vecās jūrnieku ligzdas, bez

Piecstāvīgas pilsētas un bez Zaudētās dzimtenes, lasi — LPSR. Drīz vien

Kirovā sāka iznākt Ciņa — uz gaužām slikta papīra, mazā formātā, reizi mēnesī,

vēlāk ikpa divi nedēļām, ja nemaldos.Bija Cīņai ari «Literatūras pielikums", kur

«driķējās" Fricis Rokpelnis, Valdis Lukss, Arvīds Grigulis, Indriķis Lēmanis,

Jūlijs Vanags un daži citi Lācim un Upitim līdzi aizbraukušie: tur parādījās

šaušalīgi nostāsti par vācu «sumpurņiem", kas izvaro šķīstas latvju jaunavas (šo

fantastisko socreālisma paveidu aprakstījuši trimdas literātūrvēsturnieks R.

Ekmanis un publicists U. Ģērmanis). Maskava visžēlīgi atļāva izveidot «Kirovas
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trimdā" — turpat, kur bija Raiņa trimda cara laikos — pat «Latvijas PSR valsts

māksliniecisko ansambli", kurā ietilpa dziedonis Rūdolfs Bērziņš, «Rīgas

lakstīgala" Elfrīda Pakule un Aleksandrs Daškovs. Ar šo ansambli sadarbojās

komponisti Jānis Ozoliņš un Pēteris Smilga, tajā darbojās pianists Hermanis

Brauns (mūsu ģimenes kaimiņienes brivmākslinieces Doras Braunas dēls), kurš

diviem lāgiem rīkojās gaužām neglīti: pirmoreiz 1941. gadā, kad viņš, glābdams

savu «reputāciju", publiski «atteicās" no sava tēva, kas, kā jau pieminēju, tika

deportēts uz Sibīriju, un otru reizi 30 gadus vēlāk, kad viņš publiski nolādēja

savu jaunāko brāli un savu meitu — par viņu vēlēšanos izceļot uz Izraēlu. Pats

viņš nomiraRīgā pirms dažiem gadiem, «nesaprasts" un bezgala vientuļš.

...
Kā izriet no nupat pieminētā, Kirovā izveidojās īsts «latviešu padomju

kultūras centrs", kas «apkalpoja" gantos evakuētos (lasi — bēgļus), kas dzīvoja

Kirovas un Jaroslavļas apgabalos, kā ari Urālos, gan Latviešu 43. gvardes
strēlnieku divīzijas karavīrus, par kuriem runa būs nākamajā rakstā.

1943. gada aprīli Maskavā pat tika sarīkota «Latviešu mākslas nedēļa",
kurā piedalījās «Latvijas PSR valsts mākslinieciskais ansamblis", 43. divīzijas

un 1. atsevišķā rezerves pulka ansambļi. Maskavā notika 30 koncerti, arī

rūpnīcu un fabriku klubos, un klausītāju esot bijis ap 11 tūkstošu.

Tātad bija kaut kas līdzīgs kultūras dzīvei — protams, saskaņā ar

kārtējām Staļina nostādnēm (ustanovki).
Un citādi? Citādi evakuēto dzīve bija pietiekami drūma. Jau 1941. gada

rudenī cilvēki sāka badoties. Pašā septembra sākumā Alma-Atas veikalos gan

vēl bija tunzivs (Thunfisch) konservi, ar kuriem Hitlers bija maksājis savam

draugam Staļinam par naftu un kviešiem, bija arī slavenie krabju konservi

«Chatka", ko vairs nebija kurp izvest, un bija teicams sarkanvīns «Kagor".

Pagāja dažas nedēļas, un nabaga padomju darbaļaudis apēda visas tunzivis un

visus krabjus, izdzēra visu sarkanvīnu, un decembra beigās, kad kāds paziņa
maniem vecākiem uzdāvināja «uz Jaunogadu" desas luņķīti, man tie pāris desas

ripulīši šķita gardāki nekā vesela torte «miera laikos".

Daudziem no tiem latviešiem, kas kopā ar žīdiem «evakuējās" no Latvijas,
krievu frontes plašajā aizmugurē bija ļoti zīmīgas un skumjas «tikšanās" ar

boļševiku terrora upuriem. Tā kā Krievijā, it sevišķi Urālos, Sibīrijā un

Kazachijas vidienē, nebija tādaapgabala, kurā nebūtu bijušas Gulaga vergu

nometnes, un nebija tādas pilsētas, kur nebūtu bijis «Dzeržinska vārdā no-

saukto" dzīvojamo namu kvartālu, pallgsaimnieclbu, klubu, u.t.t., «evakuētie"
nereti dabūja darbu kā «brīva līguma darbinieki"(voļnonajomruje) Gulaga
valstībā: tiklab pašās nometnēs,kā arī saimnieciskajās pārvaldēs, transporta un

sagādes nozarē, kur bija vajadzīgi «neapsargājami" inženieri, grāmatveži, no-

liktavu pārziņi, bibliotekāri. Tur nu bija gadījumi, kad šie «brīvie" bēgļi sastapās

ar saviem novadniekiem un tautiešiem — tiem, kas bija deportēti 1941. gada
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14. un 15. jūnijā, gan latviešiem, gan žīdiem, Latvijas krieviem un poliem.

Sastapa ari latviešus, kurus apcietināja pašā Krievijā 1937. un 1938. gadā. Mēs

ar vecākiem 1941.-1942. gada ziemā dzīvojām Alma-Atā, Artilērijas ielā, nelielā

mājelē, kur jau vairākus gadus mita kāda «veclatviešu" ģimene: vecmāmiņa,

viņas meita un mazdēls. Meitas virs bija «nezināmā prombūtnē": abas sievietes

vispār nevēlējās runāt par to, kas bija noticis. Varēja noģist, ka viņu 1937. gadā

nošāva. Simpātiskā māmuļa, kas bija ieradusies Krievijā 1909. gadā kopā ar

citiem, kā toreiz mēdza teikt, latviešu kolonistiem, aizgrābta apraudājās, kād es

viņai nodziedāju „Kur tu skriesi, vanadziņi" un «Krauklīts sēž ozolā". Viņa gan

vairs necerēja atgriezties Latvijā...

1943. gadā, ja nemaldos, no Kirovas tika nosūtīti uz Čeļabinsku un

Sverdlovsku, Kuibiševu un Novosibirsku, Taškentu un Alma-Atu .Latvijas
PSR tautas komisāru padomes pilnvarotie", kas šajās pilsētās ierīkoja savas

kancelejas vietējo izpildkomiteju paspārnē, parasti kādā pašaurā kambarīti. Tur

viņu rīcībā bija papīra lapas ar attiecīgo „driķēto" uzrakstu un, galvenais, apaļš

zīmogs ar .republikas" gērboni. Šie pilnvarotie, vismaz formāli, «aprūpēja" mūs,

latvijskich bēgļus (latvijskich, nevis latišskich, t.i. lettlāndische, nevis lettische, jo
mūsu vidū bija ne tikai latvieši).

Ar viņu starpniecību «evakuētie" dabūja to pašu nožēlojamo Kirovas

Ciņu, varēja reizēm sazināties ar citiem nezkur izklīdušiem novadniekiem. Un

galvenais — sākot ar 1944. gada atvasaru un rudeni mēs varējām pazemīgi

griezties pie šiem pilnvarotajiem ar lūgumu, lai atsūta ilgoto īpašo atļauju jeb
propusku, bez kuras mums nebija iespējas atgriezties dzimtajā pusē. Manutēvu

iesauca armijā kā «zemessargu" 1944. gada vasarā. Rīgu krievi ieņēma 13.

oktobri, un novembri es, 16 g.v. knauķis, savas mātes un paša vārdā lūdzu

LPSR TKP pilnvaroto Alma-Atā, lai sūta atļauju. Šis papīrs ar jauko

.republikas" zīmogu pienāca tikai 1945.gada februāri. Ceļā no Irušas augšteces,
kur toreiz atradāmies, devāmies martā, un 3. aprīlī, pagalam noguruši, bet —

relatīvi — laimīgi, atgriezāmies Rīgā. Tā mums — un apmēram 15 tūkstošiem

citu «evakuēto" žīdu, latviešu un Latvijas krievu — beidzās bēgļu laiki,kas bija
sākušies 1941. gada jūnija nogalē.

Fronte

Tātad vienā pusē, Lielvācijas bruņoto spēku ietvaros, karadarbībā

piedalījās latviešu 2. brigāde, vēlāk 19. divīzija un 15. divīzija, t.i. leģions

Waffcn-SS 6. armijas korpusa sastāvā, kā ari seši robežsargu pulki, gaisa spēku
izpalīgi un Luftwaffenlegion Lettland.
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Bet otrā pusē, PSRS bruņoto spēku ietvaros, karadarbībā piedalījās

24. territoriālā strēlnieku korpusa atliekas, 1. atsevišķais latviešu strēlnieku

pulks, 2. (76.) atsevišķais latviešu strēlnieku pulks, vēlāk 201. latviešu strēlnieku

divīzija, ko pēc kāda laika pārdēvēja par 43. latviešu gvardes strēlnieku divīziju,

tad vēl 308. latviešu strēlnieku divīzija (abas šīs divīzijas apvienoja 130. latviešu

strēlnieku korpusā) un ari 1. latviešu nakts bumbvedēju aviācijas pulks.

īsumā varam «pretstatīt" abas latviešuWaffen-SS divīzijas — 19. un 15.

divīziju — abām «sarkanajām" latviešu strēlnieku divīzijām: 43. gvardes

divīzijai un 308. divīzijai. Vienā pusē Latviešu leģions, otrā pusē Latviešu

korpuss, vienā pusē Frontes teātris un avīze Daugavas Vanagi, otrā pusē abu

divīziju ansambļi un avīze Latviešu Strēlnieks. Leģionu raidīja kaujās tie, kam

karogs bija sārts ar kāškrustu, korpusu — tie, kam karogs bija sārts ar piecstaru

zvaigzni. Leģionam ienaidnieks bija boļševisms, korpusam — fašisms.

Tūkstošiem latviešu „uz ežiņas galvu lika" ganvienā, ganotrā pusē.

Interesanti salīdzināt divas grāmatas, ko par leģionu resp. korpusu samērā

nesen sarakstījuši divi cittautieši: Hans Stober— Die lettischen Divisionen im

VI SS-Armeekorps (Osnabruck, Munin-Verlag, 1981) un Vasilij Sevčenko —

Latišskije formirovāruja Sovetskoj Armiji (Rīgā, izdevniecība «Zinātne", 1975).

Vairākos frontes iecirkņos bija gadījumi, kad latvieši cīnījās pret

latviešiem — pašā sākumā «nacionālie partizāni" pret «strādnieku bataljoniem",
vēlāk «leģionāri" pret «strēlniekiem". Štēbera grāmatā, starp 139. un 140. lap-

pusi, ir karte «Die 3. Kurlandschlacht im Bereich der 19. Lett. Gren.-Div." Tā

atbilst kartei, kas Sevēenko grāmatā atrodama 453. lappusē — «Latviešu kor-

puss kaujās pie Džūkstes 1944. g. decembrī". Tās ir tās pašas kaujas, ko tik

drāmatiski aprakstījis Uldis Ģērmanis savā balādē «Džūkstes izlūki": «Krit

raķete, gaist apkārt spīdums baigs, bāls pretī veras — trešā brāļa vaigs."
«Toreiz mēs vēl īsti nenojaudām, cik traģiskas bija šīs niknās cīņas —

abāspusēs plūda latviešu asinis" (U. Ģērmanis, Tālu tālumā, lielā plašumā, 123.

Ipp).

Sarkanarmijas sastāvā lielākos «laurus", tā sakot, iemantoja latviešu

strēlnieku 43. gvardes divīzija, kurai tikai 1944. gada vasarā «piedeva klāt" pašā

Latvijā steigšus «samobilizēto" 308. strēlnieku divīziju un tad no abām izveidoja
130.strēlnieku korpusu.

43. divīzijas (un vēlāk — visa korpusa) kaujas ceļš bija apmēram šāds:

Narofominska (pie Maskavas) - Demjanska - Staraja Rusa - Nasva - Novor-

ževa - Vietalva - Džūkste. Protams, tie ir tikai svarīgākie posmi, bija arī citi

frontes iecirkņi, kas slacīti Sarkanarmijā iesaukto latviešu zēnu asinīm.

Augšminētie posmi gan ir galvenie, frontinieku atmiņās par «leģendāriem"
kļuvušie. Nedomājiet, ka ūkai «kanaki" ik gadus atceras nostaigāto grūto kaujas

ceļu, dūdo «Zilo lakatiņu". Nē, arī «otrās puses" veterāni, vecie frontinieki
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9. maijā, t.s. «Uzvaras dienā", saskandina glāzes, un atskan dziesma: „Lai Riga
atkal dimdčt sāk, cčrt, mana roka, varenāk...".

• Cita lieta, ka daudzi no šiem vecajiem frontiniekiem jau sen izsapņojuši

sapni par jauko pēckara dzīvi „pēc fašistu padzīšanas". Dažs labs no viņiem
ieliek šajos vārdos — „lai Rīga atkal dimdētsāk, cērt, mana roka, varenāk"—

pavisam citu nozīmi, sapņojot — šoreiz — par Rīgu ne tikai bez vāciešiem, bet

arī bez krieviem. Un tomēr frontes draudzība, frontes piedzīvojumi viņu

apziņā ir un paliek nozīmīgs, skaudrs un visai spilgts posms nodzīvotajā,
dažkārt itin pelēcīgajā mūžā: tāpat kā «kanakiem". Un vienam otram no šiem

latviešiem, neatkarīgi no viņa attieksmes pret boļševikiem, Sarkanās Zvaig-

znes ordenis, teiksim, nozīmē to pašu, ko „kanakam" Dzelzkrusts. Tāds nu ir

cilvēka raksturs, tāda ir dzīve, un ceru, ka lasītāji man šos salīdzinājumus

neņems ļaunā. Allaž cenšos būtobjektīvs un iecietīgs, jo soģa tiesības ir, šķiet,
tikai Dievam.

Tāpat kā Leģiona 19. un 15. divīzijai, bija savi varoņi ari 43. gvardes
latviešu strēlnieku divīzijai: snaiperis (Scharfschūtze) Jānis Vilhelms 1942. gadā

izpelnījās Padomju Savienības Varoņa nosaukumu, un vēlāk, 1943.gada jūlijā,

amerikāņi viņam kā «sabiedroto karaspēka izcilniekam" piešķīra ASV ordeni

«Zelta krusts" (Sevčenko, 206. Ipp.). Sarkanās Zvaigznes ordeni saņēma

sanitāre Zenta Ozola, kura krita 1942. gada beigās. Tai laikā krita arī snaipere
Ērika Gaile, kura brīvvalsts laikā bija pazīstama slēpotāja, 1939. gadā pat

Latvijas meistare (Sevčenko, 219. Ipp.). Ordeņus un medaļas izpelnījās artileristi

Ludvigs Karvelis, Arvīds Bērziņš un citi. Latviešu aviācijas pulkā bija vairāki

Latvijas brīvvalsts armijas lidotāji — Ernests Jākobsons, K. Kalniņš, F. Sprogis
un citi. Pie Džūkstes sīvi cīnījās 125. gvardes pulka 1. bataljons, kura

komandieris bija Latgales latvietis kapteinis Stepoņs Seilis, poļitruks — krievs

kapt. Počapājevs, štāba priekšnieks — krievs kapt. Petrovs. Atzinību guva 123.

gvardes strēlnieku pulka komandieris Jānis Piesis, 319. strēlnieku pulka 1. un

2. bataljona komandieri — divi brāļi: gvardes kapteinis Ernests Veiss un

vecākais leitnants Alfrēds Veiss. Tātad uzvārds Veiss atzīmēts ne tikai vienas

puses kauju chronikā...

Karš tuvojās beigām, un 6. Kurzemes lielkaujā atkal cinijās latvieši pret

latviešiem
— pie Mieriņiem, pie Blīdenes (sk. kartes gan Štēbera, gan Sevčenko

grāmatā).

Rezumējot jāatzīmē, ka 43. gvardes divīzija karoja pavisam 415 dienas,

130. korpuss (abas divīzijas kopā) 121 dienu. Kaujās krita tūkstošiem latviešu.

Precīzais kritušo skaits nav zināms, bet zaudējumi bija ļoti lieli, īpaši Kurzemes

frontē. Pavisam, pēc Sevčenko aplēses, kara darbībāboļševiku pusē piedalījās
līdz 80 tūkst, .republikas pilsoņu", no tiem līdz 65 tūkst, latviešu (8. Ipp.). Diez



18

vai karabeigas piedzīvoja vairāk nekā 50 tūkst, no šiem latviešu jauniešiem un

vīriem...

Sarkanarmijas sastāvā latviešu karaspēka vienībāmkomandieri lielākoties

bija latvieši, daži — no 1937. gadā nenošautajiem „senčiem", piemēram J.

Veikins un Detlavs Brantkalns (43. divīzijas komandieri), po{itruki — gan

latvieši, gan krievi un žīdi, štābu priekšnieki — krievi un latvieši. Karavīru vidū

bija ne mazums Latvijas poļu, no kuriem vairākus vēlāk nosūtīja uz Kostjuško

divīziju, un rīdzinieks Juzefs Urbanovičs, kurš vadīja vienu no 43. divīzijas

apakšvienībām, 1975. gadā bija ģenerālis, Polijas aizsardzības ministra pirmais
vietnieks (Sevčenko, 435. Ipp.).

īpatnējs bija žīdu stāvoklis 43. divīzijā un Latviešukorpusā (sk. A. Itaja

un M. Neištata grāmatu Cauri trijāmpagrīdēm un D. Levina grāmatu Ar muguru

pret sienu, abas iznākušas Izraēlā krievu resp. ivrita valodā). 121. gvar-des

strēlnieku pulka komandiera vietnieks un vēlāk 123. gvardes strēlnieku pulka
komandieris bija žīds — apakšpulkvedis Perlovskis, līdzās kapteinim Ernestam

Veisam cīņās piedalījās kapteinis Jāzeps Pasternaks — žīds, kura va-dībā 125.

gvardes strēlnieku pulka 1. bataljona 2. rota ieņēma Šķauni.
Žīdu tautības karavīri dalījās divās grupās: vieni, kas pirms kara

simpatizēja komūnistiem (piemēram, poļitruks Z. Eiduss, Juris Vaters, M.

Vulfsons v.c), bija pilnīgi pārliecināti, ka cīnās par absolūti taisnīgu «lietu", ne

tikai pret fašismu, bet arī par «padomju varu". Citi — un tādubija ne mazums

— cīnījās pret vācu karaspēku kā pret lielāko no diviem Jaunumiem, jo

„tajā pusē" viņus un visus viņu piederīgos gaidīja tikai viens liktenis — droša

nāve, kamēr Staļina impērijai, tāpat kā demokrātiskajām lielvalsUm — Anglijai

un Amerikai — kopš 1941. gada 22. jūnija bija vismaz viens kopīgs mērķis:
iznīcināt Hitlera impēriju, sakaut nesamierināmosžīdu tautas ienaidniekus—

„naciķus". Padomju režīms šiem žīdiem riebās, un daudziem radi un draugi bija
aizdzīti uz Sibīrijas vergu nometnēm. Šīs otrās grupas pārstāvji Latviešu korpusa
vienībās savā starpā sarunājās žīdu valodā (Yiddish), bet bijušo cionistisko

apvienību biedri vismaz paslepus, čukstus — arī ivritā (Hebrew), lai citi

nesaprastu... un lai varētu izteikt ilgas pēc īstās tēvzemes — ErecIsrael, Izraēlas

zemes, ko «pieņemts" saukt par PalesUnu un kur 1948. gada 14. maijā tika

proklamēta Izraēlas valsts. Daži no šiem Latviešu korpusa karavīriem 1945. un

1946. gadā mēģināja nelegāli pāriet robežu, lai caur Poliju, Čechoslovakiju,
Austriju un Itāliju, spītējot angļu blokādei, izlauztos uz Palestīnu. Citi, kopā ar

bērniem un mazbērniem, izceļoja uz Izraēlu, sākot ar 1969.-1971.gadu, un viņu

vārdi, arī ja runa ir par īstiem varoņiem, «uz visiem laikiem" izsvītroti no

padomju kara vēstures grāmatām, goda sarakstiem, u.t.t.

Latviešu korpusa varonīgāko karavīru vidū bija drosmīgs izlūks —

Kurzemes žīds, vecākais seržants Datelis. Tās pašas ģimenes atvase — Michaels
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Datelis, kurš bija ieceļojis Izraēlā no Rīgas 1971. gadā, krita varoņanāvē 1973.

gada oktobri, aizstāvot ne vairs tikai savu tautu, bet arī savu neatkarīgo valsti,

savu tēviju pret ienaidniekiem, kurus atbalstīja Kremļa impērija...

• Derētu vēl minēt dažus datuspar Latviešu korpusa «nacionālo sastāvu"

(šos datus sniedz Sevčenko, balstoties uz PSRS archīvu materiāliem). 43. gvar-

des divīzijā pašā sākumā, 1941. gada rudenī, bija 51% latviešu, 26% krievu,

17%žīdu; 1944. gada 1. jūlijā —35,9% latviešu, 47% krievu, 8,5% žīdu; 1944.

gada 18. oktobri —40% latviešu, 40%krievu, 10%žīdu. 308. divīzijā sākumā,

1944. gada 10. jūlijā, bija 37% latviešu, 49% krievu, 8% žīdu; 1944. gada 17.

oktobri — 60% latviešu, 35% krievu, 5% visu pārējo; 1945. gada martā—

83,4% latviešu, 8,7% krievu, 5,6% žīdu.

Tie nav tikai «sausi skaitļi" vien. Tie rāda, ka 43. gvardes divīzija vēl

Krievijā būdamanoasiņoja, piekam frontēkrita pirmām kārtām latvieši un žīdi,

bet vēlāk, jau Latvijas territorijā, šo divīziju un it sevišķi jauno, 308. divīziju

«uzpildīja" ar steigā «samobilizētiem" latviešiem, kurus, īpaši Kurzemē, dzina

kaujā pret savējiem, pret 19. divīzijas «leģionāriem", un tā nu tiešām bija latviešu

tautas traģēdija — ne Ūkai pie Džūkstes, betari, tā sakot, plašākā skatījumā.
Daudz kapa kopu Krievijā, daudzari Latvijā. Ir ar nezālēm apaugušas, ir

rūpīgi koptas, un mūža mierā dus — abās pusēs frontes līnijām — Priediši,

Bērziņi, Ozoli. Bija tāda dziesma:
„

Ozoli vēl Baltijā..." Bija ozoli, ko gāza kara

auka — Ozoli, Priediši, Bērziņi. Pie Volchovas un līmeņa ezera, pie Aiviekstes

un Cieceres ezera. Abās pusēs...
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3.

RĪGA 1945. GADA PAVASARĪ

Es atgriezos Rīgā no savām bēgļu gaitām 1945. gada 3. aprīli. Mans tēvs

bija iesaukts Sarkanarmijā, Pirmās Baltkrievijas frontes karaspēkā, kaut arī viņš

pēc vecuma bija jau tāds kā «zemessargs" jebVolkssturmmann, un man

steidzami vajadzēja atrast darbu, lai mēs ar māti, kurai nekādaaroda nebija,

nebadotos. Cīņā ieraudzīju sludinājumu, ka Lētai vajadzīgi latviešu un krievu

valodas pratēji, un pieteicos: tā es jau 10. aprīlī, būdams 16 ar pus gadu jauns,

sāku savas darba gaitas, palīdzot pārrakstīt un nosūtīt laikrakstu redakcijām un

vairākām iestādēm TASS pēdējo ziņu biļetenus, kā arī frontes ziņojumus, t.s.

padomju informbiroja svodkas.

Rīgas pilsētas izpildkomitejas dzīvokļu nodaļa pagaidām ierādīja mums,

kas skaitījāmies bijušie «evakuētie" (t.i. padomju «dīpīši"), istabu kādā

«pamestā" dzīvokli Ģertrūdes ielā, sētas namā, kas piederēja latviešu būv-

inženierim, kura uzvārdu gan neatceros. Tur es atradu interesantu lasāmvielu:

ganne visai tīkamu, pat derdzīgu — Dāvja Antisemīta bibliotēkas grāmatiņas

(kuras ārējā apdarē līdzinājās populārajai pirmskara sērijai Jaunaiszinātnieks),

gan visai intriģējošu un pamācošu —Hugo Vītola monogrāfiju Staļina impērija

patiesības gaismā, ko pavisam nesen, 1944. gadā, bija izdevis A. Gulbis. Allaž

esmu bijis zinātkārs un pasteidzos klusībā iepazīties ar šiem izdevumiem, pēc

tam tos, protams, virtuvē sadedzinot, jo «nebija ieteicams" kaut ko tādu

glabāt...

Mana dzimtā pilsēta bija tuksnesīga un spokaina. Elektrisko strāvu

piegādāja neregulāri, un rīdzinieki dedzināja dzīvokļos spulgas — līdzīgas tām,

kas brīvvalsts gados mirgoja ielās 18. novembra svētkos.

ledzīvotāju Rīgā bija pamaz, lielā krievu ieplūšana vēl nebija sākusies,

valdīja karalaika likumi. Mūsu kādreizējā dzīvokli — Dzirnavu ielā 13, dz. 1 —

bija iekārtojušās sarkanarmietes, dūšīgi krievu meitieši (neatceros, sanitāres vai

telefonistes), kas šo mitekli savukārt bija mantojušas no kādas vācu Vērmachta

Dienststelles.

Mūsu latviešu paziņas pastāstīja par to, kas bija noticis laikā pēc 1941.

gada 28. jūnija, kad mūsu ģimene, glābjot dzīvību, bija spiesta doties uz lekš-

kricviju. Manuvectēvu, mana tēva māsas ar bērniemaizveduši uz geto un pēc

tam uz Rumbulas mežu. Uzzināju arī par Rīgas ielu pārdēvēšanu: Hitlers,
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Pletenbergs, nu labi, Richards Vāgners „dabūja" Dzirnavu ielu, bet kas tas par

ērmu: Carl-Ernst von Schirren? Man stāstīja arī par vācu administrācijas — tā

dēvētozelta fazānu diezgan nicīgo izturēšanospret Einheimische.

•Cita starpā — Arnis Ķeksis (Metimne) vaicā, vai nebūtu iespējams tagad

atrast un pārtulkot Das Schv/arze Korps 1942. gada 20. augusta rakstu

„Germanisieren?" Viņš jautā arī — varbūtka tas bija 1944. gada 20. augusta
raksts? Nē, tas tika publicēts 1942. gada vasarā, kad vācu karaspēks guva

spīdošus panākumus, tuvojoties Volgai un Kaukāzam, un kad Reichsfiihrer-SS

vēl necentās slēpt savus nodomus.Ļoti iespējams, ka Rietumvācijas Deutsche

Būcherei fondos ir saglabājies Das Schv/arzeKorps komplekts ar šo rakstu. To

piemin arī nesen mirušais Dzelzkrusta kavalieris Leģiona kapteinis Ādolfs

Blāķis savas grāmatas Medaļas otrāpuse 13. Ipp. Atsaukdamies uz K. Ludviga

apcerējumu „Mēs bez Latvijas nenorimsim", viņš atgādina: „Šo laikraksta

numuru latvieši dedzīgi izpirka; par to maksāja 20 un vairāk markas, lai pašu
acīm lasītu nāves spriedumu savas tautas un zemes nākotnei."

Plānuspar Rīgas pārvēršanu viscaur vāciskā Hanzas pilsētā nebūt neslēpj
latviešu nacionālistu nelabvēlis H. Vitroks savos memuāros (Hugo Wittrock,

Erinnerungen, Luneburg, 1979). Viņš no 1941. līdz 1944. gadam bija Rīgas
„komisāriskais virsbirgermeistars" un savā vēstulē Alfrēdam Rozenbergam, kas

rakstīta Pozenē 1944. gada 28. decembri, t.i. pēc Rīgas atstāšanas, viņš uzsver,

kāpēc Vācijas galīgās uzvaras (!) Baltijas jūrai «nedalāmi" (unteilbar) jākļūst

par mare germanicum, t.i. vācu jūru.
Tas teikts vēl „kreptīgāk" nekā tagadējā boļševiku propagandas sauklī

«Baltijas jūra — miera jūra"...
Taču atgriezīsimies tai Rīgā, kurā es „atkūlos" pirms 40 gadiem, 1945.

gadapavasari. Leta līdz maija beigām provizoriski mitinājās Brīvības ielā, kādā

sētas mājas dzīvoklī necik tālu no Elizabetes ielas stūra, jo „īstajā" Latvijas

telegrāfa aģentūras namā vecpilsētā, Palasta ielā, kur bija palikušas neskartas itin

visas vācu DNB-Ostland„ieriktes", valdīja stindzinošs aukstums tāpēc, ka trūka

ogļu centrālapkurei. Vārdusakot, mēs strādājām pašā Rīgas centrā, un jau savā

pirmajā nakts „dežurā" es pirmais dabūju zināt, ka mirisFranklins Ruzvelts.

Letā tūlīt pēc kara beigām sāka strādāt krievu telegrafiste — izkāmējusi
sieviete ar pilnīgi pelēku, gandrīz vai līķa krāsas ģīmi,piņņainu un visādā ziņā

baismīgu: pēc izskata viņai varēja „dot" vismazākais 40 gadu. Patiesībā tā bija
vēl pavisam jauna meitene, un viņas metamorfozābija vainojami uzdevumi, kas

bija jāveic: viņa tika iesūtita visniknāko boļševisma ienaidnieku„midzenī" —

Vlasova vienību (ROA, t.i. Krievijas atbrīvošanas armijas) propagandas centrā,

kas atradās Ventspilī, un no turienes šī aģente sūUja šifrētas radiogrammas savai

padomju priekšniecībai, ik brīdi riskējot tikt atmaskotai. Veselība viņai bija
sagandēta arī tāpēc, ka „idejas labad" bija nepieciešams gulēt ar minētā
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propagandas centra virsniekiem un droši vien arī ar vācu karavīriem. Šis skuķis

tika apbalvots ar tā dēvēto Slavas ordeni — piecstūrainu „bleķa" zvaigzni un

lentīti vecā labā Sv. Jura (Georgij-Pobedonosec) ordeņa krāsās. Taču nekādu

prieku par „dižo uzvaru" un godam veikto varoņdarbu viņa nejuta. Nabadzīte

nepārtraukti pīpēja, bez mitas kāsēja, nervi viņai bija galīgi beigti, un drīz vien

viņa, tā sakot, pagaisa no mana apvāršņa.

Vēl palika spēkā kara stāvoklis, un man kā Lētas darbiniekam, kas

strādāja nakts maiņā, izsniedza „propusku" —baltu kartona gabalu ar diagonālu

svītru zaļā krāsā: šī apliecība, ko bija izdevis Rīgas garnizona komandants, deva

man tiesības «pārvietoties" pilsētas territorijā 24 stundas diennaktī.

Es bieži atgriezos no darba vēl pirms rītausmas, valdot baigam klusumam

Rīgas centra ielās, bet man it nemaz nebija bail. Man nebija ne mazākā iemesla

baiļoties — atšķirībā no krievu virsniekiem, īpaši tiem ar zili sarkanajām

cepurēm, NKVD jeb GB vīriem, kurus latvieši, ne jau bez pamata, pielīdzināja

visvairāk nīstajiem vāciešiem — SD („melnās varas") ierēdņiem un

Feldgendarmerie patruļām.

Dabūju dzirdēt «šaušalīgus" nostāstus, kas atgādināja leģendu par Judīti

un Holofernu: izskatīgas jaunas latvietes ievilinot šos čekistus savās mājās,

piedzirdinot viņus un pēc tam nogalinot — vai nu ar paša pistoli, vai ar virtuves

nazi. Nav dūmu bez uguns, mēdz teikt krievi: var jau būt, ka kaut kas tāds

tiešām gadījās.

Kārtējo reizi strādādams nakts maiņā, es viens no pirmajiem uzzināju par

Vācijas bezierunu kapitulācijas akta parakstīšanas ceremoniju Berlīnē, Karls-

horstā, kur bija iekārtojies maršala Žukova štābs.

9. maiju Staļins bija pasludinājis par „Uzvaras svētkiem". Rīga bija pie-

frontes pilsēta, un pirmā pazīme, ka patiešām beidzies karš, bija ielu spuldzes,
kas pēc aptumšojuma atcelšanas iedegās pie Esplanādes, apgaismojot

„garmoškas" spēlētāju un dažus dejojošus pārīšus — sarkanarmiešus un krievu

„medmāsas".

Latvieši gan — to varu apliecināt — nelīksmoja, no gavilēm nebija ne

vēsts: tepat blakus, Kurzemē, notika briesmu lietas — tvarstīja leģionārus un

medīja „meža brāļus", intensīvi darbojās čekas tribunāli un „filtrācijas punkti".
Gandrīz visi saprata, ka jaunie okupanti nu ir „uz palikšanu", ka nav ko sapņot

par nez kādiem zviedru kuģiem.
Tas tomērjāsaka: katram, neatkarīgi no tautības un politiskās pārliecības,

bija gandarījums, ka beidzies lielais slaktiņš, ka vairs nesprāgs bumbas, mīnas

un šāviņi. Šai ziņā visiem rīdziniekiem kļuva vieglāk ap sirdi.

Man personīgi, zināms, tais dienāsbija prieks par to, ka pienācis gals

nacistiskajai Lielvācijai, kuras fīrers bija «nozvērējies" fiziski iznīcināt manu

tautu.
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Es toreiz vēl nevarēju zināt, ka pēc dažiem gadiem Staļins sāks plānot

apmēram to pašu un ka tikai viņa nāve paglābs PSRS židus no jaunām nāves

briesmām.

Kopš Vērmachta kapitulācijas pagājuši četri gadu desmiti, un žurnālā

Padomju Latvijas Komunists vēstures zinātņu doktors J. Šteimanis tagad

apgalvo, ka „cionisma pozicijas starptautiskajā arēnā vēl ir stipras", ka cionisms

«pastāvīgi apdraud mieru visā pasaulē, rada nopietnus šķēršļus tautusociālās un

nacionālās atbrīvošanās, miera un progresa ceļā" un ka „cīņa pret cionismu

paliek svarīgs uzdevums".

Šie vārdi neko daudz neatšķiras no Hitlera t.s. politiskā testamenta,kas

uzrakstīts 1945. gada 29. aprīlī un kurā teikts, ka esot jāturpina nesaudzīga cīņa

pret visu tautu ienaidnieku — «starptautisko židismu". Tie paši vēži!

Un vēl kas: 1985. gada 4. janvārī avīzē JerusalemPost publicēta šī laik-

raksta līdzstrādnieka saruna ar bijušo Izraēlas policijas inspektoru Avneru Lesu,

kas savā laikā pratināja oberšturmbanniireru Ādolfu Eichmanu. Avīzes ko-

respondents vaicā: „Could he envisage another holocaust m this centurv?"

Atbilde skan: „It will come to pass m the death-throes ofbolshevism."

Vārdu sakot, boļševisms savā agonijā ir spējīgs darīt ar žīdiem to pašu, ko

nacisms.

Dercitēt arī šīs intervijas pēdējo teikumu: „And he remembers a quesuon

Eichmann asked him one day: Did theNKVD teach us, or did we teach them?"

Patiešām, čeka vecāka par Gestapo, un pirmās koncentrācijas nometnes

Eiropā ierīkoja «nemirstīgais" Ļeņins. Hitlers sen beigts, bet viņa gars patlaban

mājo akurāt tai pašā Maskavā, kur bungu rībināšana, kareivju parādes solis, viss

atgādina lielos nacistu saietus Nirnbergā un Berlīnē.

Vai toreiz, 1945. gada pavasarī, nebija taisnība drosmīgajam amerikāņu

ģenerālim Patonam, kuram gribējās, kamēr nav par vēlu, nokautari vēl otro cūku

— sarkano? Vai vismaz „now, while our army is intact, kick theRed Army
back intoRussia — those goddam bolshies, those red bastards" — tā viņš teica

pirms 40 gadiem, bet, diemžēl, neatradadzirdīgas ausis.
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4.

RĪGAS BALSS DIENAS UN NEDIENAS

Lasīt iemācījos, burtodams virsrakstus JaunākoZiņu pirmajā lappusē. Ar

to viss teikts: prese mani „savaņgoja" jauagrā zēnībā. Un 1945. gada aprīlī, kad

atgriezos dzimtajā Rīgā no paša Āzijas centra — Irtišas augšteces, es — 17

gadus jauns — stājos darbābijušajā Letā — Latvijas PSR Telegrāfa aģentūrā,

kur nostrādāju, rediģējot pēdējo ziņu biļetenus, līdz 1957. gadarudenim, kad tika

dibinātaRīgas Balss.

Šī vakara avīze bija kaut kas līdz šim neredzēts visā pēckara Padomijas

presē; vēl vairāk — ŠI avīze iezīmēja jaunu posmu Latvijas latviešu preses

vēsturē. Uzdrošinos to apgalvot — un uzņemos atbildību par saviem vārdiem:

nostrādāju Rīgas Balss redakcijā 14 gadus — no 1957. gada oktobra līdz 1971.

gada oktobrim — un zinu, ko saku.

Atkusnis rudeni

1957.gada augusta beigās man uz Letu piezvanīja no LKPRīgas Kirova

rajona komitejas — sak, pienāciet pēc darba, ar jums grib aprunāties biedrs

Darbiņš. Tad es vēl nezināju, kas tas Darbiņš tāds — un kāds darbiņš man tiks

piedāvāts.

Dzirdēju gan pa ausu galam, ka paredzēts dibināt Rīgā vakara avīzi —

„gorkoma un gorispolkoma orgānu", runāja, ka bleķis vien būšot — tā pati
Večerņaja Moskva, ar to atšķirību, ka iespiedīšot līdztekus krievu izdevumam

ari vēl latviešu tulkojumu.

Nesteidzīgi čāpodams no Palasta ielas lekšrigā, kur mitinājās Leta, garām

Bastejkalnam uz Blaumaņa ielu, kur bijušajā lepnā „kungu dzīvokli" atradās

partijas Kirova rajona komiteja, es prātārisināju šķietami neatrisināmu mīklu: kā

tad „viņi" (t.i. priekšniecība) nosauks jauno avīzi? Paraugs taču bija tikai

krieviskais— Večerņaja Moskva, Večerņij Ļeņingrad un Večerņij Kijev. Tātad

— Večerņaja Rīga? Krieviski vēl kaut cik skan, bet latvju mēlē? „Rīga vakarā",

„Rīgas vakars", „Vakars Rīgā"? Nuko, „viņi" spējīgi būt katoliskāki par pašu

pāvestu un nokrustīt vēl nepiedzimušo avīzi īsti partejiskā vārdā, teiksim —

Padomju Rīga vai Rīgas komunists.
..

Uz tik sāju ēsmu „plašās masas"
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neuzķersies! Nu, un Rižskaja Pravda — nē, tas neder, jo latviski tadbūtu Rīgas
taisnība, bet tas jau izklausās pavisam aizdomīgi — pēc „latviešu buržuāziskā

nacionālisma atraugām": nav divu taisnību, ir tikai viena... Pravda.

Par šo semantiski politisko rēbusu joprojām dziļdomīgi prātodams,

pacēlos lēnajā liftā līdz trešajam stāvam un atvēru man norādītākabineta durvis.

Aiz standartveida rakstāmgalda sēdēja laipns, inteliģenta izskata vīrs, gludi

noskūts, gludi sasukātiem pasirmiem matiem, acenes modernas, iespaids — nu,

.kulturāls" vai?

„Būsim pazīstami — Osvalds Darbiņš. Dzirdēju, jums svešvalodas

neesot svešas? Vācu, franču? Arī poliski lasāt? Varēsit no Humanitē, no Neues

Deutschlandlo to ātri pārtulkot, kompilēt? Redziet, mēs gribam, lai jaunā avīze

būtu moderna un interesanta. Mums svarīgs temps un kvalitāte. Ja piekrītat,
noformēsim pārvedumu, tā jums saglabāsies nepārtrauktais darba stāžs. Esat ar

mieru? Pulcējamies 23. septembri Pērses ielā 12, tas tepatpāri Barona ielai.

Atnāksit— un tūlīt sasparosim!"

Biju patīkami pārsteigts: sen nebiju dzirdējis tādas prasības, tādus

kritērijus — avīzei jābūt modernaiun interesantai, svarīgs temps un kvalitāte.

Nu jā, XX kongresa gars, jaunas vēsmas, saprotu — un tomērbrīnos: partijas

pilnvarnieks nepiemin partejiskumu! Būdams ideoloģiskās frontes cīnītājs, viņš

nerunā par idejiskumu!

Mjā, tādēļ vien vērts „mainīt profilu" un, no pēdējo ziņu biļetenu rediģētāja
amata šķiroties, kļūt par īstu avīžnieku: ja jau padomju avīzei jābūt interesantai

— darīšu, ko varēšu.

Sacīts — darīts: 23. septembri pulcējāmies Pērses ielā, kur atrodas LKP

CX Laikrakstu un žurnālu izdevniecība, kas atvēlējusi nākamajai avizei

pagaidām vienustūra istabiņu. Kāds ducis «dibinātāju" saspiedies šaurajā telpā,
zem griestiem plešas gandrīz vai mākonis no neskaitāmo smēķu dūmiem, caur

kuriem saskatu dažas pazīstamas sejas, ar citiem mani iepazīstina: lūk,

piemēram, Pēteris Bļaus, bijušais JaunākoZiņu redaktors un sabiedrisko lietu

ministrs „pārejas valdībā"— viņš vadīšot jaunās avīzes redakcijā informācijas

nodaļu. (Šo 1940. gada „pārejas valdību" es atceros — bet kur tad vēlāk pazuda
Blaus, kad jau bija pāriets posms un Latvija «iekļauta" Padomju Savienībā?

Ak tā, izsūtīts uz Sibīriju, nesen atgriezies, tagadpilnīgi rehabilitēts? Interesanti

— tātad ne tikai avīze, bet ari kollēgas solās būt interesanti...)

Māksliniece, noliekusies pāri pagaidām vēl jaunavīgi baltai papīra lapai,
nervozi kūpina papirosu pēc papirosa: biedri, palīdziet izprojektēt „galvu" —

Priekš tam jums ir galvas uz pleciem!
Un es, stulbenis, vēl nemaz nezinu, kā tad nolemts avīzi nosaukt! Kā —

Rīgas Balss? Jā gan! Krieviski — Golos Rigi, bet ari krievu izdevuma nosau-
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kums būs latvisks, tikai slavu burtiem... Nudien fainomenāli— un čeka to at-

ļāva?!

... Septembris bija saulains — vai vismaz Šķita tāds. Krievijā pēc Staļina

nāves sāka runāt, ka iestājies atkusnis (ottepeļ). Man 1957. gada septembra

nogalē likās, ka Rīgā atkusnis iestājies — pretēji dabas likumiem — rudeni. Ja

jau avizi nosauc par Rīgas Balsi...
Viens no avīzes «krusttēviem" iesaucās: «Nekādu ievadrakstu mums

nebūs! Latviešu vakara avīzei nav tādas tradicijas! Iztiksim bez ievadrakstiem!"

Es, bezpartejiskais pavalstnieks, neticēju savām ausīm. Vai tagad ir 1957.

gads? Vai neesam atgriezušies, teiksim, 1927. gadā? Latviešu vakara avīze taču

līdz šim bija tikai viena— Pēdējā Bridi... Un kaut gan tās redaktors Pāvils

Rozītis tagad oficiāli atzīts par «drošsirdīgu kapitālisma atmaskotāju" — kā neka

uzrakstījis Cepli — viņa avīze tomērbija, saki ko gribi, īsta «bulvārlapa". Un

nu mūs, padomju žurnālistus, būtībā aicina sekot avīzes Pēdējā Bridi

priekšzīmei, atsakoties no ievadrakstiem, jo tie neatbilstot latviešu (!) vakara

avīzes tradicijām (!).
Galva reibst —ne jau no tabakas dūmiem... Un nu es arī sadūšojos —

un saku māksliniecei, pašķielējot uz Darbiņa un Blaua pusi: „
Lieku priekša

avīzes galvu uzskicēt tā— lieli burti RB, lieli un melni... vai sarkani... un viss!

Pilno nosaukumu var likt kaut kur apakšā sīkiem burtiņiem... Lai lasītājs

pierod! Ir, redziet nu, tāda tradicija!"

Mjā, tāda tradicija m Austrumberllnē iznāk BZamAbend, bet šo nosau-

kumu «Padomju Vācijas" avīžnieki nospēruši no buržujiem —Rietumberllne"

Ulšteins drukā vēl daudz spilgtāku un raibāku avizi BZ bez kāda «Abenda".

Mjā, tāda tradicija ir,bet kam? Kopenhāgenā iznāk avīze BT— buržuāziska

avīze...

Darbiņš prātīgi iebilst: sak, netrakosim. Beidzotes ierosinu kompromisu:
burtus RB uztriept tādus lielākus un melnus, lai izceļas, turpretim „īgas" un

„alss" —baltiem, mazliet mazākiem burtiem. Galvenais — lai izskatās moderni

un interesanti. Skice gatava, māksliniece jautā, redaktors atbild — lai iet!

Urrā, lai iet, lai iet tik vaļā! Sākam drudžaini, «entuāzisma" apsēsti,

«choāsa" apstākļos taisīt pirmo numuru. Man liek uzšņāpt mazu, anonīmu

rakstiņu par Ķīnas tautas republikas 8. gadadienu: RB pirmajam numuram

jāiznāk 1. oktobrī, un tieši tai datumāPekinas režīmam dzimumdiena.Tad vēl

nebija lielās konfrontācijas starp PSRS un sarkano Ķīnu... Uzrakstu, dodu

caurskatīt savam tiešajam priekšniekam — redaktora vietniekam, un, ak

brīnums, rakstiņš tiek akceptēts, kaut arī tas ieturēts jaunā stilā, proti — tajā
ieskanas kaut kas cilvēcisks. Parastās vāvuļošanas vietā — mazliet siltuma,

vienkāršības? Unja nu tā būtu tāoriģinālā un modernāRīgas jaunā, nedzirdētā

Balss?
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Laikam ganbūšu izpratis, ko drošie, pārdrošie dibinātāji sadomājuši...

Un kad gatavs pirmā numura pirmās lappuses makets (uzmetums), ko tad

mēsredzamredzamā vietā, labajā stūri, kādu virsrakstu? pārsniegsim ražošanas

plānus"? «Pretim gaišiem apvāršņiem"? partija — mūsu ceļvedis"? «Taupīsim

elektrību"? «Plašāk izvērst sociālistisko sacensību"? «Laikus sagatavot kuri-

nāmo ziemai"? Nē un vēlreiz nē! Lasi un brīnies, skaties — un netici savām

acīm: padomju vakara avīzē, kas iznāk nevis Maskavā, bet tikai «vienā no

savienotorepubliku galvaspilsētām", pirmajā lappusē melniem, «acis krītošiem

burtiem" (piedod, klasiķi, plaģiātu!) stāv drukāts—

VALDĪBAS KRĪZE FRANCIJA

Jā, un vēl ar «baļķīti" pasvītrots! Biedriši, vai tiešām Pēdējā Brīdī tā mūsu

Rīgas Balss netiks noslāpēta? Kā nekā tagad tomēr nav 1927., bet gan 1957.

gads...

Taēuavīzes pirmais numurs iznāca tieši tāds — kaut ari ar vairāku stundu

nokavēšanos, ar daudzām drukas kļūdām un citiem «lampu drudža", lielās

steigas un priecīgā uztraukuma rezultātiem. Mūsu pārdrošība bija ne tikai

(bez)idejiska, bet ari tīri techniska: Padomju Savienībā vēl nebija precedenta, ka

avīze diendienā iznāktu parallēli divos, pēc satura identiskos izdevumos —

divās valodās.

Jā, pirmais numurs stipri nosebojās, un šaurajā Pērses ielā, «mūsu

Flītstrītā" (nu, vai nav atkusnis rudenī— tādi salīdzinājumi!) pulcējās liels

laužu bars, gaidot Rīgas Balsi, un kad beidzotpirmos eksemplārus gribējakraut

iekšā automobīlī, lai vestu uzkioskiem, priecīgais nepacietīgo rīdzinieku pūlis

alkatīgi metās virsū pēc drukas krāsas smirdošajām, nē —smaržīgajām pakām
un rautin rāva ārā avīzes, maksājot uz vietas... krāvējam. Neredzēta aina

padomju preses vēsturē! It kā tās būtu kādas ķecerīgas proklamācijas,
buntavnieku skrejlapas, jaunu laiku vēstneses...

Jaunu laiku vēstneses? Tai oktobra dienā mums tam gribējās, ai kā

gribējās ticēt!

Driz mēs saņēmām pirmo honorāru— klāt pie mēnešalgas — un līksmi

devāmies ar 5. tramvaju uz Iļgeciemu, uz Spilves lidlauku, kur nesen bija atklāts

jauns un glauns restorāns «Aeroport". Pirmais honorārs jānodzer, skaidra lieta!

Noskaņojums bija lielisks, pat mūsu «patriarchi" naski dancināja mūsu

.jumpravas", un dziedone uz estrādes rāva vaļā jaunāko ārzemju šlāgeri,

šausmīgi šņākdama: „Š-š-šok-ko, šššoko, šššo-ko-lat-ta..

Un mums, kas jau ne visai stingri turējāmies uz kājām, likās, ka atkusnim

nesekos sals, ka jaunajām vēsmām nepienāks gals.
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5.

KOMUNĀLS DZĪVOKLIS —
NEPELNĪTS SODS

Nē, tas, kurš pats nav izbaudījis komūnālā dzīvokļa jaukumus, nekad

nesapratīs, ko tas nozīmē — brālīgi dalīties „mazajā mājiņā" ar cilvēku, kura

klātbūtni tu nespēj panest. Vai, piemēram, plēsties (vārda burtiskā nozīmē —

plēst aiz matiem) ar savu „tuvāko" par tiesībām pirmajam nomazgāties. Un,

teiksim, izcīnīt, laižot darbā dūres, savai sievai liekus kvadrātcentimetrus apkārt

„savam" galdiņam kopējā virtuvē, kur pie vienas plīts saimnieko trīs, četras,

piecas namamātes.

Daudzi miljoni „komūnisma cēlāju" padomjzemes pilsētās vēl joprojām

mitinās šādos neaprakstāmos apstākļos. Tiesa gan, kopš sešdesmito gadu
sākuma ne tikai Maskavā vai jaunajos rūpniecības centros aiz Urāliem, bet ari

sirmajā Rīgā uzcelti jaunu namu puduri ar t.s. individuālajiem valsts un

kooperātīvājiem dzīvokļiem, un tomēr komūnālais dzīvoklis joprojām ir

raksturīga parādība taisniPSRS «rietumu guberņās".

Nemaz jau nerunājot par to, ka pat jaunajā valsts dzīvoklī reizumis tiek

piešķirts «orderis" nevis vienai ģimenei, bet, teiksim, laulātam pārim ar

mazbērnu un bez tam vēl kādai pilnīgi svešai vecītei vai... vecpuisim. Rigā,

Ļvovā, Ļeņingradā un Odesā veco pirmskara vai pirmsrevolūcijas namu

piecistabu vai četristabu dzīvokļos pat pēc tagadējām, mazliet uzlabotajām

dzīvojamās platibas normām nepienākas mitināties vienai ģimenei, un tā nu

«sociālās taisnības" vārdā nežēlīgais un necilvēcīgais komūnālā dzīvokļa

«iestādījums" uek iemūžināts... kamēr nesabruks pēdējais lepnais kungu nams.

Un tas nenotiks tik drīz, jo vecajos laikos mūrniekzeļļi prata savu darbu, un

nami ar uzrakstu «ANNO DOMINI 1912"par spīti padomju namu pārvalžu
nevīžībai nodzīvo ilgāku mūžu, nekā tas,kas lemts sociālistisko triecienbrigāžu
veikumiem — Chruščova un Brežņeva laikmeta standartkārbām.

...

Šo rindiņu rakstītājam bija tā neizsakāmā laime nodzīvot veselus 23

gadus šādā namā (ANNO 1912) komūnālā dzīvoklī sestajā stāvā. Divdesmit

trīs gadus — no 1945. līdz 1968. — nodzīvoju Marijas un Matīsa (tagadējo
Suvorova un Revolūcijas) ielu stūra mājā, tur, kur vēl no Latvijas brīvvalsts

gadiem saglabājies kino «Blāzma".
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Labu laiku mitinājāmies četri cilvēki — es, sieva un divi bērni — vienā 12

kvadrāuTietru lielā istabā, un virtuvē rosījās četras saimnieces (četras ģimenes

vienā piecistabu dzīvoklī).
Tikai 1968. gadā man kā avīžniekam pēc ilgas gaidīšanas un diedelēšanas

piešķīra Ķengaragā trīsistabu dzīvokli (četru cilvēku ģimenei). Tikai četrus gadus

—līdz izceļošanai uz Izraēlu — es ar sievu un diviem bērniem pabiju kaut cik

normālā atsevišķā dzīvoklī, puslīdz normālos apstākļos.
Divdesmit trīs gadi komūnālā dzīvokli! Šāds liktenis piemeklējis Rīgā

neskaitāmus cilvēkus, īpaši latviešu ģimenes, kas palika dzīvot savos pirmskara

mitekļos un kurām «padomju vara" sašaurināja «likumīgo" platību, ieviešot

«taisnību" un spiežot dalīties virtuvē, vannas istabā un, piedodiet, atejā ar

jebkādā ziņā svešiem cilvēkiem.

Jā gan, komūnāls dzīvoklis ir nepelnīts sods! Ja nav iespējas mainīt uz

kautko līdzvērtīgu citā rajonā, ar citiem kaimiņiem, vai (krietni piemaksājot) uz

mazu atsevišķu dzīvoklīti tālā nomalē, tad tu esi gluži kā noziedznieks, kam nez

kāda absurda tiesa piespriedusi ārkārtīgi nežēlīgu sodu: līdz mūžagalam ciest

(tiešā un pārnestā nozīmē) savā tiešajā, pat intimā tuvumā svešus ļaudis, kas tev

reizēm derdz līdz vemšanai.

Satiekot tādu kaut kādā sapulcē vai saviesīgā vakarā, tu viņam — vai

viņai — pat roku nedosi, tev i prātā nenāks tuvāk iepazīties, jo tu tūlīt redzi, ka

tev ar viņu nav nekā kopīga (te es nerunāju par tautību vai politiskiem

uzskatiem, neba jau tas ir raksturīgākais), viņam citas intereses, cita dzīves

uztvere, cits raksturs, cits temperaments, cits «apvārsnis", viņš citādi audzināts,

viņam savas kaislības, savas vājības, savi ieradumi un savi niķi, kas tev vai nu

nesaprotami, vai pretīgi: tāpat kā tavējie — viņam. Un nu viņam iedots orderis

uz istabu tavā dzīvoklī, vai tevi nometinaviņa dzīvokli, un ik ritu tu pidžamā vai

apakšbiksēs šļūc garām viņam vai viņa laulenei, kas izpūrušiem matiem,

neizgulējusies un pikta, stāv, kājas ieplētusi, un aizšķērso tev ceļu uz vannas

istabu, jo tur tīri zobus viņas otrais bērns — piņņains, nerātns skuķis. Un

virtuvē trešais kaimiņš — neprecēts virsnieks — patlaban cep uz pannaskaut ko

tādu, kas ar savu ne visai debešķīgo aromātupiesūcina katru šķirbu visās piecās

kādreizējā buržuju mitekļa istabās, kur tagad dzīvo četras ģimenes, kopskaitā
(velna ducis!) 13 cilvēku.

Tāda ir padomju ikdienaRīgas glaunajā, eiropiskajā centrā, tā rīdzinieki

dzīvo 10 gadus, 20 gadus, pat 30 gadus pēc kara, kura aukās taisni Latvijas

galvaspilsēta, paldies Dievam, cietusi samērā maz.

Komūnāls dzīvoklis — nepelnīts sods... Un tas vēl nav viss. Jāņem vērā,

ka Rīgas centrā ar kauu gadu mazāks kļūst ūdensspiediens, jo milzīgie jaunie
rūpniecības uzņēmumi ņem ūdeni no pilsētas ūdensvada, un tā nu nabaga

īrniekiem, kas dzīvo 5. un 6. stāvā, reizumis jāgaida līdz vieniem naktī, lai
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varētu, pusmiegā streipuļojot, tikt pie virtuves krāna virs izlietnes un piepildīt

spaiņus, podus, bļodas, burkas un citus traukus ar ūdeni visai dienai, nemaz jau

nerunājot par vannu, kas arī jāpilda ar ūdeni... kaut vai veļas mazgāšanai. Tas

negadās katru dienu, bet diemžēl vēl diezgan bieži. Tas notiekEiropā, vienāno

padomju lielvalsts lielpilsētām, XX gadsimta nogalē!

Pat jaunajos Juglas, Imantas, Ķengaraga namos ūdensne vienmēr nonāk

līdz 4. un 5. stāvam, un arī tur varam būt liecinieki augšminētajām amizantajām

ainām.

... Pieņemsim pat, ka komūnālajā dzīvokli sagadījušies daudzmazciešami

kaimiņi: viņu starpā nav nacionālu konfliktu un nenovīdības, neviens nerīko

pārāk skaļas dzīres, visiem bērni puslīdz saticigi, visi samērā tīrīgi un nestrīdas

par to, kurā nedēļā kam jāmazgā kopējās virtuves un gaiteņa grīda un jāspodrina

„mazā mājiņa" (tā ir ļoti svarīga, principiāla problēma, ne mazāk svarīga ka

taisnīga elektrības apmaksas sadale, lūdzu, nesmejieties). Tātad valda relātīva

harmonija, reizēm kāda mamma pat uztic kaimiņienei savu mīlulīti uz pāris

stundām un viņas vīrs aizdod kaimiņam kādus pārdesmit rubļus līdz algas

dienai.

Un tomēr — cik neciešams stāvoklis, kad visa tava personīgā dzīve

atsegta, pavērta svešām acīm un ausīm. Kādikuram nāk ciemiņi, un ja nu kāds

pa klusām piepelnās ar matēmatikas stundām vai kleitu šūšanu — kādi kuram

nāk klienti? „Nāvīgi" interesanti, vai nav tā? Labi vēl, ka pastkastīte katrai

ģimenei sava (reizēm pie viena dzīvokļa durvīm piecas pastkastītes) un katrs

pats „izņem" viņam adresētās vēstules. Bet gadās arī kopīgas pastkastītes, kas

sarindotas — pastnieka ērtībai — pirmajā stāvā, un tad „viss dzīvoklis" (cik
dīvaini tas skan «trūdošās rietumu pasaules" cilvēka ausij) zina, kurš un no

kurienes saņem vēstules, naudas pārvedumus, paciņas (!)... un tad nu sākas

skaudība, sievas satraukti sačukstas, vīri zīmīgi smīn.

Telefons parasti kopīgs visiem dzīvokļa īrniekiem, tālrunis atrodas

priekšistabā vai gaitenī, un bieži vien rodasīgnums, kad kādai meičai sāk pārāk
bieži zvanīt pielūdzēji (vai uzticamais sirdsdraugs) un ikreiz jābļauj: „Guntiņ,

atkal tevi!" Vai kad kaimiņa sievasmāte (kas mitinās ar meitu, znotu un

mazbērniem vienā istabā) ērti nosēstas uz ķeblīša pie telefona galdiņa un veselu

stundu pārspriež savu varžaču problēmu ar draudzeni, kas dzīvo turpat pāri
ielai.

Un cik bieži īrnieks pret savu gribu tiek ierauts svešas ģimenes drāmas

mutuļojošā atvarā, kadpēkšņi istabas durvis sprāgst vaļā un gaitenī šņukstēdama
izskrien kaimiņiene, kam greizsirdīgais vīrs nupat izsitis zobu.

Protams, apdāvināts literāts varētu uzrakstīt ārkārtīgi saistošu sadzīves

romānu vai pat, teiksim, triloģiju par komūnālā dzīvokļa jaukumiem: te taču
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diezgan kaila parādās cilvēka daba. Latviešu padomju rakstnieki tomēr līdz šim

nav uzdrošinājušies nāktklajā ar šādu daiļdarbu.

„Atzitie" LPSR rakstnieki gan nemēdz mitināties komunālos dzīvokļos.
Viens* otrs no viņiem reizēm raksta šo to par nožēlojamiem strādnieku

dzīvokļiem Ūnijas vai Laboratorijas ielā «buržuāziskās" Latvijas laikā. Viņi
aizmirst pateikt, ka šie dzīvokļi, būdami šauri, bieži vien mitri un bez mūsdienu

ērtībām, ar atejas bedri ūdensklozeta vietā, tomēr nebija «komūnāli": pirmskara

gados strādnieks, atgriezies no «Rīgas auduma", «Erenpreisa", «Ķuzes", „VEF'

vai «Kurzemes manufaktūras" savā netīkamajā, nabadzīgajā Griziņkalna vai

Zasulauka dzīvoklīti, aizvēra aiz sevis čīkstošās durvis ar misiņa plāksnīti

«Kristaps Behrsiņsch", ko bija mantojis no nelaiķa tēva, un varēja justies kā

saimnieks savās mājās, no sirds izšķendēties par sasodītajiem izsūcējiem, par

bodnieku, kas vairs nedod uz krita, par «budžu partijas" izdarībām Saeimā un

citiem proletārieša kreņķiem, nebaidīdamies, ka tik kāds «ķēķī" nenoklausās.

Kamēr tagad strādnieks savu piktumu nevar «izlādēt" pat miesīgās sievas

priekšā, jo sieva ir pļāpīga un sienām ir ausis — ne tikai komūnālajā dzīvoklī

vien.



6.

ĶENGARAGS BEZ ĶENGĀM

1972. gada jūlijā, kad beidzot izcīnīju sev atļauju izbraukt no Kremļa

impērijas, toreizējais Rīgas čekas «speciālists žīdu nacionālisma jautājumos"

biedrs Tarantasovs man teica, ka nākamnedēļ mans vārds būšot kārtējā

izbraukšanas vīzu saņēmēju sarakstā, ja vien es parakstīšu «attiecīgu" solījumu

jeb saistību. Būdams rūdīts avīžnieks, sapratu viņu pusvārdā un teicu:

«Tiksimies rit — saņemsit prasīto".
Sacīts — darīts. Nākamajā dienā pasniedzu Tarantasovam «dokumentu"

— protams, krievu mēlē, — kurā bija teikts: «Man nav ne vēlēšanās, ne

vajadzības celt neslavu tai zemei, kurā esmu dzimis, tai tautai, kuras vidū esmu

audzis."

Tarantasovs bija ļoti apmierināts. Skanēja taču jauki! Viņa priekšnieks

Avdjukēvičs «piešūs" šo papīreli pie manas «lietas" un vēlāk vajadzības gadī-

jumā varēs «šaustīt" mani: sak, esmu lauzis zvērestu.

Čekas vīri nemaz nešaubījās, ka manā «saistībā" runa ir par vareno

~Padomjzemi" un par tā dēvēto«padomju tautu".

Taču esmu dzimis 1928. gadā tai zemē, ko tad vēl dēvēja par Latviju —

bez kādiem tur „pē-es-erriem". Tā bija suverēna, patstāvīga, neatkarīga valsts,

Tautu Savienības locekle. Un tauta, kuras vidū esmu audzis — tā bija un vēl

joprojām ir latviešu tauta, kas ari vēl šobaltdien nebūt negrasās saplūst kopā ar

99 citām tautām un ciltīm nez kādā Jaunā vēsturiskā kopībā —padomju tautā".

Tā nu varētu uzskatīt, ka neesmu grēcinieks ne Dieva, ne... čekas priekšā.
Uzdrošinos attēlot «to zemi" un «to tautu" tādas, kādas tās vēl pavisam nesen

bija —un ir ari vēl tagad. Jo tā pagātne, kas sākās, kad šo rindiņu lasītāji šķirās

no Latvijas, tā joprojām turpinās. Tā nebeidzās 1972. gadā, kad šo rindiņu

rakstītājs devās uz savu senču zemi, tā acīm redzot turpināsies vēl «zināmu"

(Dievs zina...) laiku.

Kā jau teicu, apsolījos biedram Tarantasovam necelt neslavu nedz

Latvijai, nedz Rīgai. Tātadari par Ķengaragu stāstīšu... bez ķengām.
Chruščova valdīšanas beigu posmā aiz «Kvadrāta" skursteņa (ko drīz vien

nojauca) sāka augt augumā, vērsties plašumā Latgales priekšpilsētas paga-

rinājums — «dzīvojamais masīvs" Ķengarags. Brežņevam valdot, vienmuļajām

piecstāvu kārbām sāka pievienoties t.s. augstceltnes — deviņstāvu nami, kuru
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vidū — līdzās bērnudārziem un veļasmazgātavām —pacēlās lielisks kinoteātris

„Maskava".

Un Ķengaraga austrumu malā, aiz Nikolaja I laika Virvju fabrikas un

Staļina'laika «kara pilsētiņas, pretim Šķirotavas dzelzceļa stacijai, izveidojās tiri

jauka «nomales nomale"— liels namu puduris, ko «Maskavas pusē" noslēdza

plašs pārtikas veikals — «gastronoms", bet «Rīgas pusē" — lepns restorāns

„Ruse", ko nosauca par godu tai Bulgārijas provinces pilsētai, kas bija

«saradojusies" ar Padomjzemes «latviešu guberņas" galvaspilsētu.

Ai, sarkanķiegeļainais «gastronom"! Tu man esi palicis atmiņā — ar

sieviņām no tuvējām «individuālajām" mājelēm (bijušā Salaspils pagastā), kas,

sakņupušas visapkārt «valsts pārtikas tirdzniecības uzņēmuma" dažādo «sekciju"

ieejām, naski tirgojas ar ziediem un dillēm, sēnēm un gurķiem — to, ko nav

iespējams sagādāt «oficiāli". Un pašā veikalā pircējas mīņājas, stāvot

nebeidzamās rindās — pēc olām un (tavu retumu!) saldētām vistiņām, pēc gaļas

un cīsiņiem, pēc kartupeļiem un bieži vien ari pēc biezpiena... Tikmēr mūžam

izslāpušie vīrieši drūzmējas pie stipro dzērienu nodaļas durvīm, kas ne vienu

reizi vien tikušas izdauzītas, «šturmējot" tās pulksten 11 no rīta (kad šo nodaļu

ver vaļā), un tāpēc tur stikls sen jau aizvietots ar finiera plāksni. Un turpat

pretim, pie zaļas koka būdas — vēl divas garas rindas: sievietes nodod tukšās

piena unkefīra pudeles un ievārījuma burkas, vīrieši — degvīna, konjaka, alus

un vīna pudeles. lerasts skats, parasts rituāls, kas jau sen kļuvis par īstu

~padomju tradiciju".

Tepat līdzās — 5. trolejbusa gala pietura, mazliet tālāk — Maskavas

šoseja, kas ved no Rumbulas lidlauka uz «Kvadrātu" un tālāk uz Rīgas centru,

bet «Vidzemes pusē" aiz dzelzceļa uzbēruma — vēl viens auto ceļš, pa kuru

zinātkārs ceļinieks, braucot garām dzelzceļnieku standartmājām un dažiem

rūpniecības uzņēmumiem, var sasniegt to pagriezienu, aiz kura redzams augsts

dēļu žogs, ko vainago dzeloņstiepļu pinums, tālāk sargtornis ar starmeti... Tā ir

tā pati «labošanas darba kolonija", ko kādam pilsonim izdevās iemūžināt

kinolentē, kas nesen pa noslēpumainiem ceļiem nokļuva Rietumos.

Bet Ķengaraga «dzīvojamā masīva" darbaļaudīm tādas «netipiskas

parādības" nerūp. Viņus interesē paskopā pārtikas preču izvēle un bagātīgais

stipro dzērienu klāsts «gastronomā". Un ja nu, ceturkšņa plānu pārsniedzot,

darba vietā tiek izmaksāta prēmija, Šķirotavas «mikrorajona" iedzīvotāju

intereses smagpunkts pārvietojas uz restorānu ,JRuse": kvadrātveida ēka, lejā—

pasta nodaļa, vēl viens pārtikas veikals un frizētava, augšā — pats restorāns, kur

sestdienās un svētdienās, kā vēstī liels plakāts pie ieejas, ne tikai spēlē orķestris,
betarī dzied Ļevs Piļščiks, kam repertuārā —pesņi raznich narodov, t.i. dažādu

tautu dziesmas. Tiesa gan, 1971. gadā šis plakāts pazuda — līdz ar pašu

Piļščiku, kurš aizbrauca uz Izraēlu, bet no turienes drīz vien devās pāri okeānam
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Šķirotavas «Rusē", pusstundu gaidīt, kamēr viesmīlim labpatiksies pienākt pie

galdiņa. Domājams, ka Piļščika vietā „Rusē" tagad publiku ar „dažādu tautu

dziesmām" priecina kāds cits. Pagātne taču turpinās...
Taču atgriezīsimies pie Ķengaraga iedzīvotāju ikdienas rūpestiem.

Restorāns — tā nav ikdiena. Ikdiena — tie ir mūžīgie jautājumi: kā savilkt galus

kopā, kā pasargāt mazos zēnus no dzeršanas netikuma, kur dabūt svaigu gaļu,

lētas olas,kurpes, kas nesairst aiznākamā dienā,rezerves daļas motociklam?

Un, teiksim, ko darīt, lai izlaidīgie pusaudži jaunajā „skvērā" nelauž

vārgos kociņus, kas nupat iestādīti „Rīgas pilsētas Maskavas rajona kompleksas

apzaļumošanas plāna ietvaros"?

Šis jautājums, starp citu, bija uzņemts kāda tipiska piecstāvu «tipveida"

dzīvojamā nama īrnieku kārtējās kopsapulces dienaskārtībā.

Tātad, tipisks Ķengaraga «tipveida
"

nams: tāds pazems un ļoti garš —

astoņas ieejas, tikpat daudzas kāpņu telpas, katrā stāvā «sanāk kopā" triju dzī-

vokļu durvis, tātad 5x3 ir 15, Bxls — tas iznāk, pavisam šai namā 120

dzīvokļu.
Vārdu sakot, kādā jaukā sestdienas rītā — paldies Partijai, mums

Padomjzemē ir piecu dienu darba nedēļa! — izdevās nama priekšā, kur

mazuļiem iekārtots laukumiņš ar šūpolēm un smilšu kasti, sapulcināt visu

īrnieku ģimeņu «delegātus" — pa vienam no katra dzīvokļa.
Uzdrošinos izpaust valsts noslēpumu, proti — «atsegt" šī tipiskā nama

iedzīvotāju «nacionālo sastāvu". Pavisam, kā jau teicu, 120 ģimeņu. No tām

divas ir žīdu ģimenes, viena «jauktā" — latvju-kaukaziešu, 102— lielkrievu,

mazkrievu un baltkrievu, un veselas 15 latviešu ģimenes.
Tas ir viens no daudzajiem līdzīgiem namiem līdztiesīgās, pilntiesīgās

Latvijas Pad. Soc. Republikas galvaspilsētā.

...
īrnieku pilnsapulce. Dienas kārtībā— «namakomitejas" atskaite par

to, kā izdevās izkaulēt no namu pārvaldes saimniecības pārziņa krāsu logstarpu
un balkonu dēlīšu pārkrāsošanai. Tālāk — audzināšanas darbs «mazgadīgo

vandāļu" vidū.

Beidzamais jautājums: vajagot steidzami pasūtināt rajona «prom-
kombināta" daiļkrāsošanas cecham plāksnes ar īrnieku sarakstiem, kas «saskaņā

ar nolikumu"jāizkar katrā kāpņu telpā, lai ne tikai pastnieki un paziņas, bet ari

«attiecīgo orgānu" pārstāvji vajadzības gadījumā vieglāk orientētos tajos 120

dzīvokļos.
Viens no kopsapulces dalībniekiem bikli ieminas: «Vajadzētu izgatavot

sarakstus divās valodās — latviešu un krievu...".

Gandrīz vai korī viņam atbild: «Kas vēl nebūs! Pilnīgi pietiek ar krievu

valodu! Vsc gramotnije (visi protam lasīt)!"

34
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„Bet mčs taču dzīvojam Latvijā..."

„Nu, un kas par to?"

„Tā kā nesmuki iznāk... (Ņechorošo kak-topolučajclsja).

~'Kam tas vajadzīgs — lieka ķēpāšanās! Biedri, jautājums izsmelts:

īrnieku sarakstus — krievu valodā — pasūtināsim nākamo otrdien. Vairāk

jautājumu nav? Sapulce beigusies. Varatbūt brīvi!"

„Varat būt brīvi"... Un 15 latviešu ģimeņu delegāti klusu izklīst pa

saviem dzīvokļiem, lai atpūstos pirms nākamāražena darbacēliena.

„Varat būtbrīvi" — un justies svabadi brīvajā Padomju Rīgā





II

POLEMISKAS PIEZĪMES
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7.

SOLĪTI PA SOLĪTIM — IEDOMU PASAULĒ

Ja ticam kādam jaundienvidvelsietim, bijušam latviešu virsniekam, esmu

cilvēks, kuram „ir pilnīgi sveši latviešu tautas nacionālie centieni eiropiešu

izpratnē" un kuram „tos nav iespējams izprast". Nūjā, es taču neesmu eiro-

pietis. Pareizi, mani senči dzīvoja Palestīnā, bērnībā man reizēm gadījies manā

dzimtajā Rīgā dzirdēt mudi „brauc uz Palestīnu", un nu esmu Palestīnā atgrie-

zies, taču, ja ticam tam pašam jaundienvidvelsietim, arī tur man nav vietas, jo
žīdi Tuvajos Austrumos «turpina pastrādāt starptautiski atzītus kara nozie-

gumus". To apgalvo, jāsaka, arī minētā jaundienvidvelsieša ienaidnieki —

Kremļa varasvīri.

Eiropietis neesmu — tas ir fakts: galu galā žurnāls Laikmets 1944.gadā,

atzīmējot uešo gadadienu kopš boļševiku padzīšanas no Rīgas, norādīja, ka tajā
l. jūlijā no rindas pie pārtikas veikala, kurā stāvēja gan latvieši, gan žīdi,

~pazuda āziātiskie tipi".

Tagad es dzīvoju savu senču zemē Izraēlā, kas patiešām atrodas

Priekšāzijā (Vorderasien). Es patiešām biju, esmu un palikšu «āziātisks tips" (te
nav ko kaunēties!) un tomēruzdrošinos spriest par latviešu problēmām, jo esmu

dzimis un audzis Latvijā, pazīstu šo zemi un šo tautu, biju ar latviešiem viņu
dienās un nedienās27 garus pēckara gadus.

... Izlasīju prof. Jura Dreifelda rakstu, kas publicēts Vagas 6. un 7.

numurā, un nudien nezinu — raudāt vai smieties. Neba jau tas no svara, ka

prof. Dreifelds dzimis 1942. gadā un tātad 14 gadus jaunāks par mani: būt

vecākam vēl nenozīmēbūt gudrākam. Bet... raksta autors „māca", kā viņš pats

norāda, Brock'auniversitātē «Padomju Savienības politiku" — un kā ganviņš
So politiku «māca", ja, spriežot pēc minētā apcerējuma Vagas 6. un 7. numurā,

viņš nepazīst ne PSRS varasvīru politiku, nedz PSRS pavalstnieku

noskaņojumu.

Negribu te plātīties, bet fakts paliek fakts: dzīvojot pietiekami ilgi Kremļa
dižvalstī, esmu ieguvis to, ko sauc par pieredzi, un man ir zināms, ko var un ko

nevar sagaidīt no turienes varasvīriem, es zinu, kāds ir latviešu tautas

noskaņojums Daugav' abās malās
... un, galvenais, es dabūju zināt un just,

..kas ir padomju vara" (runājot «viņu" polītžargonā).
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Un te nu, «vadoties" no šīs pieredzes (atkal rusisms — barbarisms, kas

patapināts no latpadpolltvalodas), es uzdrošinos apgalvot, ka cienījamais (saku

to bez kādas ironijas, jo svētīgi nodominav nekas peļams) prof. Dreifelds rūgti

maldās. Viņš vēlās gala mērķi, t.i. Latvijas neatkarību un brīvību, «mēģināt

sasniegt solīti pa solītim", taču tas ir solītis pa solītim iedomu pasaulē.
Varētupat «strupi" noprasīt, ko īsti iedomājas apcerējuma autors, kad

viņš apgalvo: «Starp šiem latviešiem (Latvijā) arī ir daudzi (!), kuri nobalsotu

pret Latvijas neatkarību vai atdalīšanos no PSRS." Kur prof. Dreifelds «ņēmis"
tos daudzos latviešu pašnīdējus un mazochistus, kas brīvprātīgi atteiktos no

neatkarīgas Latvijas?

Es pazinu patiešām daudzus latviešus, PSKP biedrus, pat zināmu

privilēģiju baudītājus, kuri patieSām labprāt atteiktos no partijas biedra kartes

un vairākām priekšrocībām, ja vien varētunokratīt Maskavijas jūgu, ja vien

varētu — formāli saskaņā ar PSRS konstitūciju — atdalīties no šīs impērijas,

atjaunot Latvijas neatkarību un kaut vai pa daļai tikt vaļā no krievu ieceļotāju

bariem, kas apmetušies Rīgā un Jelgavā, Olainē un Stučkā.

Ko tad lai saka par īstajiem latviešu «darbarūķiem" (runājot Ciņas

valodā), par latviešu strādniekiem? Es pazīstu latviešu strādniekus, viņi bija

mani darbaun sarunu biedri un neslēpa no manis savus īstos uzskatus, jo

zināja, ka neesmu «stukačs". Un viņi — arī tie, kas uzauguši pēc kara, kas

«skaitās" komjaunieši vai partijas biedri — «žultaini", pamatīgi nīst Kremļa

varasvīrus, priecājas par katru nelaimi, kas piemeklē «padomju varu" (arī, jā-

atzīst, par krievu kosmonautu bojā eju) un skumst ik reizi, kad Maskavas

propaganda gavilē (izņēmums ir padomju sportistu sasniegumi, ja tie ii

«mūsējie", t.i. latvieši un latvietes).

Un šie vīri un jaunekļi, sievas un jaunavas zilajos virsvalkos arī šodien,

arī rīt, parīt un aizparīt — par to esmu drošs — nekādā ziņā nebalsotu «pret

Latvijas neatkarību vai atdalīšanos no PSRS".

Kaut tik notiktu tā balsošana, kaut tik ar šo balsošanu varētu kaut ko

panākt! Tā jau ir pavisam cita lieta. Un te nu mēs nonākam pie galvenā

«misēkļa", kas raksturo prof. Dreifelda argumentāciju.

Viņš raksta: «Ne mazums ir tādu, kuri ar sirdi un dvēseli pilnīgi no-

devušies vienam mērķim — izskaust sociālismu un komūnismu visā pasaulē,
cerēdami, ka ar šī sarkanā mēra iznīcināšanu vienlaicīgi tiktu atrisināta latviešu

eksistences problēma."

Nezinu, kas te domāts ar vārdu «sociālisms" — galu galā pats esmu mē-

rens, pragmatisks sociāldemokrāts, —bet ja nu izdotos «izskaust komūnismu",

tad manuprāt patiešām «tiktu atrisināta latviešu eksistences problēma" —

protams, tikai tai gadījumā, ja tas notiktu drīz. Taču, ņemot vērā realitāti,

saprotu, ka tas var ari notikt nevisai drīz...
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Prof. Dreifelds raksta: «Bet ja komunisms tiktu izskausts Padomju Sa-

vienībā, vai Latvija būtubrīva? Nedomāju!" Es gan domāju, ka būtu, jo līdz ar

komūnisma «izskaušanu" sabruktu Kremļa impērija, un Juku laiku" apstākļos

tiem krievu antikomūnistiem, kas gribētu saglabāt «nedalāmo" dižvalsti, tas

neizdotos.

Betpagaidām šī impērija pastāv, un kamēr tā pastāv, nekā «prātīga" no tās

varasvīriem nevar sagaidīt, nekādu augstsirdību, nekādu «pretimnākšanu". Man

un daudziem citiem, kas paši dzīvojuši šai impērijā, tas ir pilnīgi skaidrs.

Mums nav nekādu ilūziju.
Ko darīt? Prof. Dreifelds, kā jau teikts, grib gala mērķi — Latvijas

neatkarību un brīvību — sasniegt «solīti pa solītim": «Būtu jāmēģina, pirmā

gājienā, panākt līdzīgu statusu, kāds ir Polijai, Ungārijai vai Rumānijai. Pie

pašreizējiem apstākļiem (...) mēs ar diplomātiju un politisku spiedienu nevaram

cerētpanākt ko vairāk."

Ak tu Dieviņ tētiņ! Te rokas vien jānoplāta, nudien... Kā tad tas būtu

panākams «ar diplomātiju un politisku spiedienu", Dreifelda kungs? Vai tad

Kremļa varasvīri, pat pavisam senīlie, prātu izkūkojuši, vai? Krievu sakāmvārds

vēsti: «Dod velnam pirkstu — sagrābs visu roku." ledomāsimies (te tiešām

jābūt «bagātai" iztēlei!), ka Gorbačovs, vai Romānovs, vai Grišins vai cits

Brežņeva, Andropova un Čerņenko «mantinieks" padodas «politiskam

spiedienam" un visžēlīgi atļauj Baltijas valstīm atdalīties no «republiksaimes" un

kļūt par formāli neatkarīgām, kaut arī komūnistiskām satelītvalstīm, līdzīgi

Polijai vai Ungārijai.

Pirmkārt, kur tad paliks krievi, kas jau tagad sastāda gandrīz pusi no

Latvijas iedzīvotājiem? Polijā un Ungārijā, kā zināms, krievu civiliedzīvotāju

nav, un ir pamats domāt, ka krievi iepludināti Latvijā — cita starpā — taisni

tālab, lai šis novads nevarētu atdalīties no «dižās saimes", atsaukdamies uz

etnisko viengabalainību (homogeneity). Otrkārt, kā tādā gadījumā iespējams
neļaut atdalīties no PSRS arī Gruzijai, Armēnijai un Azerbaidžānai? Šīm

Aizkaukāza tautām tādas pat tiesības dzīvot kaut vai formāli neatkarīgās
valstīs. Un ko teiks ukraiņi un uzbeki? Vai tad viņi «sliktāki" par baltiešiem?

Negribas pat tērētpapīru un laiku, lai atspēkotu šādu ūtopiju.

...

Šo mērķi, tālāk raksta prof. Dreifelds, «varam veicināt tikai ar ASV un

citu rietumzemju aktīvu iestāšanos un atbalstu". Kādā veidā rietumzemes te var

..iestāties" vai uzstāties? lesniegt Kremlī ultimātu: sak, ja neļausit Baltijai

atdalīties, tad— nu, ko tad?Nedabūsitkviešus, nesūtīsim agregātus rūpnīcām,

mērdēsim jūs badā? Kur prof. Dreifelds mīt — uz mūsu grēcīgās zemes vai uz

citas planētas, sapņu valsUbā?

«Krieviem paliktu 'logs' uz Baltijas jūru," raksta prof. Dreifelds. Logs!
Tad sprāgtu vaļā ne tikai logi,bet arī durvis, tad gāztos «čupā" mūri, kas diemžēl



42

neļauj ari citām nekrievu tautāmizcinit pašnoteikšanos. VaiKremļa varasvīri ir

galīgi stulbeņi, plānprātiņi?

„Ari pašreizējie Latvijas vadošie amatvīri šādu variantu varētu daudz

vieglāk pieņemt," apgalvo prof. Dreifelds. Apžēliņ, par kādiem «Latvijas

vadošiem amatu viriem" ir runa? Ko šie viri vispār var pieņemt vai nepieņemt?

Ko viņi „vada" un kāda viņiem noteikšana Latvijā? Vai tad Kremļa varasvīri

ņem vērā viņu vēlmes? Nebūsim naīvi, neuzķersimies uz Maskavijas

propagandas „āķa", neaizmirsīsim, ka Latvijas „pē-es-erra" ir fikcija, ka mūs-

dienuLatvija nav nekas cits kā guberņa, ar to vienīgo atšķirību, ka šai novadā

bērniem 1984. gadā — ne jau kā 1884. gadā — tomēr visžēlīgi atļauts runāt

skolās latviski, bet pieaugušajiem — „veidot" latviešu kultūru, kas esot

nacionāla„pēc formas", bet sociālistiska — pēc satura. Voti vsjo, tas nu būtu

viss.

Vārdu sakot, nav ko cerēt uz „spiedienu", kam pakļautos Kremļa

varasvīri, „atlaižot" Latviju neatkarībā (m die Unabhangigkeit entlassen), kaut ari

relaUvā, nosacītāneatkarībā. Tas ir, piedodiet, bleķis.
Trimdas runasvīriem, tāvismaz domāprof. Dreifelds, Jādibina vairākas

'politiskas darbības komitejas* (political action committees), kas varētu vākt

naudu un dalīt to saskaņā ar mūsu interešu vadlīnijām". Bravo, lieliski, bet

kādam nolūkam? Lai pamudinātu ASV prezidentu pieprasīt no PSRS «Polijas
statusa" piešķiršanu Latvijai? Žēl būtu tās naudiņas, žēl — tā lieti noderētuprak-
tiskākiem un vieglāk sasniedzamiem mērķiem, teiksim: „Valodiņas" tipa skolām

un kursiem trimdinieku bērniem (ari un pirmām kārtām nojauktām laulībām),

kabatas formāta «musinošu" brošūru „ievazāšanai" okupētajā Latvijā (it sevišķi

ar pareizu informāciju par brīvvalsts rašanos un bojā eju) u.tml.

Prof. Dreifelds atgādina, ka 1975. gadā kāds Dž. Haršs (Harsch) savā

ievadrakstā Bostonas avīzē Christian Science Monitor esot ieteicis «Baltijas
valstu lietu nokārtot ar krieviem tā, lai pretim saņemtu garantijas Izraēlas ro-

bežām". Kādā veidānokārtot? Kādas garantijas? Ko «krievi" vispār var garan-

tēt? «Krievi" jau 1940. gadā «nokārtoja" (ar Hitlera ziņu un piekrišanu) visu «kā

nākas" un pēc tam 1944. gadā atkal — un pamatīgi — «nokārtoja" Baltijas

jautā-jumu pēc Kremļa ieskatiem, un viņiem (kā tas tik jauki ir krievu mēlē)

«augstākā mērā nospļauties" par to, vai Vašingtonā joprojām ir Latvijas
sūtniecība un Melburnā— konsulāts. NedodDievs, ka manas valsts —

Izraēlas

robežas «garantētu" Kremļa impērija — tas tik vēl trūktu.

Man nav tas gods pazīt misteru Haršu, bet man ir aizdomas, ka viņš

«aizsapņojies", tāpat kā prof. Dreifelds, un zaudējis jebkādu saskari ar skarbo

reālitāti.

Prof. Dreifelds fantazē vienā laidā: «Baltijas valstu pārveidošana par
'tautas demokrātijām' (t.i. līdzīgām Polijai) dotuPadomju Savienībai Uīs balsis
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vairāk Apvienotajās Nācijās." Kremlim pietiek ar jau 1945. gadā no ASV prezi-
denta izkaulētajām" trim balsīm — sev, Ukrainas „pē-es-errai" un Baltkrievijas

„pē-es-errai". Tamdēļ vien gorbačovi un grišini tagad nepārstādīs robežstabus

atpakaļ aiz Zilupes, šie biedrīši vēl nav «nobrieduši" trako mājai.

«Tāpat būtu radīta zināma propagandas vērtība," tālāk raksta prof.

Dreifelds, ,jo krievi varētuplaši izsludināt faktu, ka, lūk, tomērrepublikas var

izstāties no Padomju Savienības." Nu, man mute vaļā, patiešām! Kāds tad

labums būtu viņu propagandai, ja .republikas" izstājas? Ja sieva laimīga, tā

neaiziet no vīra — arī ja tai ir tiesības šķirties. Ja ģimenē valda saticība, tā

nesairs. PSRS konstitūcija «dod tiesības izstāties", nu labi, bet Latvijas darba

ļaudis, komūnismacēlāji, taču ne mūžam negribēs izmantot šīs tiesības: tas taču

nozīmētu, ka dižāKrievzeme nav nekādaRoģina-maķ, ka tēls Rīgas Brāļu kapos

tomērsimbolizē Latviju un nevis varen brango ... pamāti.

«Protams, nevaram iepriekš pateikt, kas izdosies un kas nē. Mums

jāspiež, lai redzētu, kur atrodas tā sauktie 'mīkstie' punkti," turpina prof.
Dreifelds. Tā jau var nagus aplauzt, pirkstu galus nobrāzt: ciets kā krams ir

Kremļa valnis, stūrgalvīgs ir krievu lielkņazs ...
un ja nu pastāv kādas izredzes,

ja nu ir vēl kāda cerība, tad tikai uz PSRS pilnīgu sabrukumu. Ja tas notiks,

tad Latvija tik un tā būs brīva, un jautājums (to izsaka arī prof. Dreifelds, un te

viņam taisnība) te vienīgi tāds: vai šai novadā būs vēl pietiekams skaits

latviešu, kas varēs tur rīkoties pēc saviem ieskatiem.

Kādi šie ieskati būs, vai pārejas periodā tur tiks rīkoti dienvidslāvu tipa
eksperimenti ar strādnieku pašpārvaldi, vai nodibinās «latviešu Solidaritāti", kas

palīdzēs reorganizēt tautas saimniecību, vai Saeimā tiks iekšā vienīgi tās partijas,
kas saņems vairāk nekā 5 proc. balsu, kādas pilnvaras būs prezidentam, vai

lietderīgi izveidot Baltijas konfederāciju — šos un līdzīgus jautājumus izlems

paši latvieši pēc neatkarības atgūšanas. Taču lūdzu nelolot ilūzijas: neatkarība

atgūstāma tikai tad, kad sabruks PSRS. Ne agrāk.
Būtu vēlams, lai PSRS sabruktu, kā reiz izteicies Kaspars Veinbergers,

not with a bang, but with a whimper. Bet tas jau Dievaziņā...
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8.

VAI PUNDURĪTIM JĀGĀDĀ PAR MILŽA DROŠĪBU?

Izlūgties nokrievu lāča žēlastību — varbūt tomēr nesabradās, varbūt tomēr

ļaus klusi čivināt savā nodabā... Galvenais — nekaitināt šo vareno dižkungu,
izdabāt viņam, rūpēties par milzu plēsoņas imperiālo labsajūtu: šķiet, ka mčs

nonāksim pie tādasecinājuma, ja «domāsim līdz galam" to domu, ko patlaban

«šķetina" Eso A. Benjamiņš, prof. Dr. Juris Dreifelds un arī apdāvinātais

publicists Aivars Ruņgis.

Treju Vārtu 103. numurā (1985. g. janv.-febr.) publicēts Aivara Runga

referāts «Latviešu tautas dzīvības stratēģija bez militāra konflikta iespējām".

Autors pats atzīst, ka temats ir plašs un sarežģīts, viņš ir pārliecināts, ka par

visiem jautājumiem,kas iztirzāti šinī referātā, «mums ir jādomā un jādebatē".

Cerams, ka ne viņš, nedzari citi neņems ļaunā, ja uzdrošināšos piedalīties
šai domuapmaiņā, balstoties uz savu pieredzi, kas iegūta, dzīvojot 27 pēckara

gadus ,reāli eksistējošā" okupētajā Latvijā.
Aivars Ruņgis konstatē, ka 40 gadu laikā pēc Otrā pasaules kara PSRS

politiskā un militārā vara nav gājusi mazumā, bet ir augusi; ka ekonomiski

Padomju Savienība netaisās sabrukt. Viņš apgalvo, ka latviešu trimdas nacionāl-

polītiskā darbība, cik tālu skarta Padomju Savienības «vājināšana" un «drupinā-

šana", savu apjomu un savas iedarbības ziņā varētu līdzināties oda mēģinā-

jumiem traucēt ziloni.

Dīvaini! Pirmkārt, «latviešu trimda" nekad, šķiet, nav apzinīgi spraudusi
sevpar mērķi «vājināt" un «drupināt" Padomju Savienību, jo tas tai nekad nav

bijis pa spēkam. Otrkārt, pats salīdzinājums — «ods pret ziloni" —jau pamatīgi

nodeldēts... tādos preses izdevumos kā Dzimtenes Balss.

Tiesa gan, Aivars Ruņgis paskaidro, ka «šis salīdzinājums nav teikts

apvainojot. Ar to implicēts galvenokārt tas: ja zilonis nav varējis nosist ar asu So

traucētāju lidoni, tad ļoti iespējams viņš satracināts varētubūt nežēlīgi stampājis
zemi ap sevi un saminis daudz skudriņu."

«Katrreiz, kad Rietumos paceļam balsi par Padomju Savienības 'vāji-

nāšanu' vai 'drupināšanu', man ir sajūta, ka atmaksai Rīgā atkal aiz kāda latvieša

aizkrīt cietuma durvis...," raksta A. Ruņgis. Tātad trimdiniekiem jābūt klusiem

kā pelītēm? Nav jāatgādina brīvajai pasaulei, ka divus gadu desmitus Latvija bija

neatkarīga valsts un ka tai ir principiālas un neapstrīdamas tiesības atjaunot savu
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suverenitāti? Jāsamierinās ar pastāvošo stāvokli un nekādā ziņā nedrīkst palīdzēt

tautai — īpaši jaunatnei — dzimtenē saglabāt atmiņu par bojā gājušo brīvvalsti?

Galvenais — nekaitināt krievu... ne jau ziloni, bet lāci — pekaini, Mišku

Gorbačovu?

Tāiznāk... īstenībāPSRS „valsts drošības orgāni", apslāpējot „svabado

garu" okupētajā Latvijā, izraudzīdamies «objektus" represijām, nebūt„nevadās"

no tā, kas tiek rakstīts avīzē Laiks, žurnālā Treji Vārti, laikrakstā Latvija Amerikā

vai DV mēnešrakstā, betno saviem t.s. iekšējiem operatīvajiem apsvērumiem.
Un ja trimdinieki —PBLA un LELBA, DV un LSDSP, LARAun LDS

— vairs neatkārtos diendienā, bez mitas,ka Latvijai jābūt brīvai..., tad latvieši

gan dzimtenē, gan svešumā kļūs par „mankurtiem", par tautu bez kollektīvas

atmiņas: taisni to vēlas Kremlis, tieši to grib panākt KGB dezinformācijas
dienests. Ja trimdinieki beigs «bombardēt" patvēruma zemju valdības un dažādu

starptautisku konferenču dalībniekus ar saviem «apnicīgajiem" memorandiem,

tad pasaule galīgi aizmirsīs Latviju un aizmirstībai nodots tiks pat šīs zemītes

vārds.

Būtībā līdz 1918. gadam «tādas Latvijas" vispār nebija, apaļus divisimt

gadus bija Baltijas guberņas, cits nekas. Tad nāca vēsturiski gaužām īss

„intermeco", faktiski no 1920. līdz 1939. gadam, un šai niecīgajā laika sprīdī

pasaule pat nepaspēja iegaumēt, kā sauc šīs trīs bufervalstiņas, šīs, runājot
Linarda Laicena vārdiem, mazās «limitrofijas". Sākās Otrais pasaules karš, no

kura Latvija «iznira" atkal kā Krievijas province, un nu jau četrdesmit gadus —

divtik daudz, cik ilga neatkarības periods — cilvēki brīvajā pasaulē pazīst tikai

to pašu veco milzīgo Russia. Mardžanišvili viņiem ir krievs, Pogosjans —

krievs, Ostapenko — krievs, Žandarbekovs
— krievs, Bērziņš — krievs.

Latviešiem Latvijā nav iespējams pacelt savu balsi. Jaarī trimda klusēs,

nevēloties kaitināt vareno Mišku, tad rezultāts būs gaužām bēdīgs: manuprāt

tomēr var pienākt bridis, kad bez atomkara, miera apstākļos, sāksies PSRS

«erozija", sagrīļosies impērijas balsti, izveidosies «labils" stāvoklis, un tad, kad

radīsies brīnišķīga izdevība, latviešiem var pietrūkt drosmes, lai atjaunotu savu

neatkarīgo valsti.

1918. gada 18. novembrīRīgā atradās cilvēki, kas nepalaida garām vien-

reizēju izdevību izaicināt likteni", un Latvijas valsts tika proklamēta. 1948. gada
14. maijā Telavivā Dāvids Ben-Gurions, spītīgi ignorēdams bažīgo skeptiķu

bildinājumus, aši un apņēmīgi proklamēja Izraēlas valsti — pēc 2000 gadiem!

Kāpēc šis «gājiens" izdevās? Tāpēc, ka manas tautasaktīvais priekšpulks bija

saglabājis savā kollektīvajā atmiņā tos senos laikus, kad mums te, Vidusjūras
krastos, bija sava zeme un valsts.

Kāpēc es te pieminu žīdu seno un neseno vēsturi? Tāpēc, ka pats Aivars

Rungis savu pagaro referātu beidz ar Izraēlas pirmā valsts prezidenta Chaima
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Veicmana vārdiem: «Grūtu uzdevumu veikšanai vajag daudz laika, neiespē-

jamajam vajag mazliet vairāk."

No šiem Chaima Veicmana vārdiem izriet, ka var pienākt bridis, kad

«neiespējamais" kļūst iespējams, un kā ganlatvieši varēs šo iespēju izmantot, ja

viņi tik vien darīs ka izdabās stingrajam lielkņazam, aizmirsīs savu pagātni,

neapzināsies savas tiesības?

... Atgriezīsimies pie Aivara Ruņga referāta. Viņš raksta: «Šodien mčs

varam pat spekulēt, ka šī kolonizācijas politika ar krievu ienācēju tūkstošiem

varēja būt Krievijas atbilde uz mūsu prasību pēc tautas nobalsošanas Latvijā

resp. Baltijas valstīs." Smieklīgi! Vai tad Staļins vispār kaut uz brīdi būtu

pieļāvis pat domu par šādas prasības uzklausīšanu? Viņam bija savi imperiāli

apsvērumi — pilnīgi neatkarīgi no tā, ko toreiz, «dīpīšu laikos", prasīja vai ari

neprasīja trimdinieki. Un kāpēc krievu ieplūdums Latvijā bija daudzlielāks nekā

Igaunijā un Lietuvā, ja trimdinieki prasīja tautas nobalsošanuvisās trijās Baltijas
valstīs?

Runājot par Ameriku, Aivars Ruņgis apgalvo: «Nebūt neapšaubot tādu

sadzīves stratēģiju, kur dominē Savienoto Valstu nacionālās intereses, (...)
lietošu sava veida hipotētisku piemēru, proti, ja Lubānasun Zemgales līdzenumi

būtu pasaulei svarīgi naftas jeb eļļas lauki, mums būtu grūti atturētSavienotās

Valstis no Latvijas atbrīvošanas."

Brīnums gan! Kāpēc tad Savienotās Valsus necenšas atbrīvot no Maska-

vas virskundzības to pašu Azerbaidžāņu, kur ir naftas atradnes, vai Uzbekiju,
kur lielos daudzumos iegūst «pasaulei svarīgo" gāzi?

Un tad Aivars Ruņgis nonāk, tā sakot, pie paša galvenā. Viņš raksta:

«Turpinot jautājumus, prasīsim — vaiKrievija ir mūsu tautas lielākais ienaid-

nieks? Pats galvenais — vai mēs jebkādā veidā mūsu dienu pasaulē varam

domātpar savas tautas nākotni, ja mūsu.lielākais kaimiņš — krievi tiek uzlūkoti

un ari nākotnē paliek latviešu tautas lielākie ienaidnieki?"

Mīļais Dievs! Bet ko tad tur var darīt, ja tas tā ir: Padomju Savienība,

Kremļa režīms (nejau krievi kā tauta) patiešām ir latviešu lielākais ienaidnieks.

Tas ir fakts, ko nav iespējams atspēkot. Kurš tad cits patlaban ir latviešu lielākais

ienaidnieks? Savienotās Valstis, Šauda Arābija, Brazīlija, Jaunzēlande?

Kritizējot trimdas runasvīrus, Aivars Ruņgis bažīgi vaicā: «Vai ir attais-

nojama tādarīcība, kas nepārtraukti provocē, izaicina sagūstītās tautas sargus un

uzraugus līdz tajos arvien dziļāk varbūt nobriest pārliecība, ka cits nekas

neatliek, ka 'mīļā miera labad' būs vien gūstekņiem 'jāizpūš dzīvības svecīte'?"
Atkal absurds: pats Aivars Ruņgis konstatē, ka PSRS kļūst arvien

stiprāka un varenāka — kālab tad Kremļa varasvīriem būtu jāatriebjas
dzimtenes latviešiem par «sīko un nevarīgo" trimdinieku «nepārtrauktajām

provokācijām un izaicinājumiem"?
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Aivars Ruņgis aicina „meklčt politisku risinājumu ceļā kompromisus",

ievērojot "ģeopolitisko realitāti".

Kādus kompromisus? Tūlīt redzēsim — un pārliecināsimies, ka A.

Ruņgis, tāpat kā prof. Dr. Juris Dreifelds, nesaskata ģeopolitiskās reālitātes un

dzivo ilūziju, māņu, „vēlmju domāšanas" pasaulē, kaut ari pats šādu v/ishful

thinking nosoda.

Viņš raksta: «Jautāsim, kādiem noteikumiem būtu jāpastāv, lai vēlreiz

modernās Krievijas vēsturē atkārtotos situācija, kas latviešiem nodrošinātutautas

nacionālo pastāvēšanu — tiesības dzīvot pašiem savas dzīves savā zemē un

pašiem kārtot savas pārvaldes jautājumus, situāciju, ko radīja Padomju
Savienības un Latvijas 1920. gada miera līgums un ko akceptēja Padomju
Savienibas dibinātājs Ļeņins?"

Pirmkārt, lai šāda situācija atkārtotos, Padomju Savienībai būtu jāsabrūk
— with a bang or with a whimper, bet jāsabrūk katrā ziņā, jo brīvprātīgi
Kremlis no sava laupījuma neatteiksies. Otrkārt, Ļeņins bija spiests Latvijas
brīvvalsti akceptēt, viņš to nedarīja „aiz" cēlsirdibas, un Staļins pie pirmās
izdevības Latviju atkal pievāca.

„Un tikpat svarīgi jautāt," turpina A. Ruņģis, „ko un kā darīt, lai mūsu

mazā zeme un tauta nekļūtu it kā militārs drauds resp. militāru drauduperēklis

Krievijai vai citiem kaimiņiem?"

Pirmkārt —kādiem «citiem kaimiņiem"? Lietuvai vai Igaunijai? Subates

vai Valkas dēļ?

Otrkārt, A. Ruņgis, runājot par nez kādu militāru drauduKrievijai, būtībā

atkārto mēlnesīgos apgalvojumus, kas Staļinam noderēja par ieganstu Latvijas

okupēšanai: «Padomju valdība uzskata pret PSRS vērstas militārsavienības

pastāvēšanu starp Latviju, Igauniju un Lietuvu ne tikai par nepielaižamu un

neciešamu, bet ari par dziļi bīstamu un draudošuPSRS robežu drošībai" (sk.
Jaunākās Ziņas, 1940. gada 17. jūnijā).

~Izrādās," raksta Aivars Ruņgis, „
ka Rīga bijusi tas pats pret Padomju

Savienību, kas pēc Otrā pasaules kara bija Honkonga pret Ķīnu: starptautisku
spiegu un intrigantu priekšpozicija."

Ja to būtu rakstījis biedrs Dzintars Cīņā, tad tas būtu saprotams. A.

Ruņgim gan būtu jāapzinās, ka normālai, demokrātiskai Krievijas valstij tās

etniskajās robežās nebūtu ne mazākā pamata baidīties no nez kādiem

«starptautiskiem spiegiem un intrigantiem".
Tālāk Ruņgis vaicā: «Cik lielas citu valstu armijas (ja vispār) Krievija var

vai grib atļauties pie savām rietumu robežām? Ar kādu neatkarīgas Latvijas
ārlietu politiku un Latvijas iesaistīšanos militārās apvienībās Krievija var iet

vakaros gulēt, lai būtu droša, ka, otrā rītā atmostoties, pie savām durvīm neauod
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klauvējam 'angļu kara kuģus', vāciešu 'dzelzs divīzijas', amerikāņu tankus un

džetus?"

Vārdu sakot, latviešiem jāgādāpar plēsoņas labsajūtu, par krievu lāča ne-

traucētu miegu...
Aivars Ruņgis uzsver: „Ir jāievēro Krievijas bažas par draudiem tās drošī-

bai."

Velns parāvis, kāpēc? Kur tas teikts, ka pundurītim jāgādā par milža

drošību?Un kāpēc, dritvaikociņ, krievi nevarētu sekmīgi aizstāvēt un noturēt

savu dzimto zemi, pietiekami plašo etnisko Krieviju — no Zilupes līdz Amūrai,

no Archangeļskas līdz Stavropolei, teiksim? Kādēļ katrā ziņā būtu jāsaglabā

Krievijas imperiālais statuss?

Aivars Ruņgis liek saprast: pieņēmums, ka latviešu tautas nacionālo

eksistenci iespējams nodrošināt vienīgi ar Latvijas politiskās neatkarības

atgūšanu, varotkļūt par lielu draudulatviešu pastāvēšanai nākotnē. Un turpat tas

pats Aivars Ruņgis apgalvo gluži pretējo: «Latviešu tautas dzīvības stratēģija

savā galīgajā konsekvencē varbūt ir vizija par neitrālu valsti." Tātad tomēr—

Latvijas politiskās neatkarībasatgūšana?

Un vai tad tā Latvija, kas pastāvēja (pēc miera līguma ar Padomju

Krieviju) no 1920. līdz 1940.gadam, nebija tāda neitrālavalsts?

Aivars Ruņgis īpaši uzsver, ka šādai neitrālai Latvijas valstij būtu visa tās

eksistence «uzsvērti" jābalsta uz vēlēšanos «sadzīvot mierā un draudzibā ar

visiem saviem kaimiņiem". Vai tad latvieši tīkojuši, tīko vai tikos pēc Veļikije
Lūkiem? Vai latvieši gribēs savai valstiņai pievienot Novosokoļņikus? Nudien

jāsmejas...

«Mūsu nacionālpolītiskās cīņas vadītāji", apgalvo Aivars Ruņgis, esot

«kūdītāji uz karu" un «kuriozi fantasti", kurus «pacieš tāpat kā sliktu laiku".

Viņš nicīgi raksta par «politiskiem izpriecas braucieniem" ar vilcieniem vai ar

kuģiem.

Viss skaidrs: Minsteres «Mūrlauzis" un BaltiePeace andFreedom Cruise

nepatīk Maskavas kungiem, šādi pasākumi viņus kaitina, un Aivars Ruņgis

baidās, ka šādas «provokācijas" kaitēšot latviešiem dzimtenē.

Un ja «Mūrlauža" nebūtu, ja no «izpriecas brauciena ar kuģi" nekas

nesanāktu, vai tad Miška pažēlos Latvijas latviešus, beigsies kratīšanas un aresti?

Un pienāks bridis, kad PSRS varasvīri brīvprātīgi atteiksies no Latvijas, izvāks

no turienes pusi no iedzīvotājiem, t.i. visus nelatviešus, un ļaus proklamēt
neitrālu valsti... ar noteikumu, ka šī valsts dienu un nakti stāvēs sardzē par
Maskavas un Pliskavas, Kalugas un Rjazaņas drošību?

Saldiem sapņiem — sapņu tiesa.



III

ŽĪDI UN LATVIEŠI
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9.

TIE PAŠI VĒŽI, TIKAI CITĀ KULĪTĒ

Žīdi ir komunisti. LatvieSi ir fašisti. Latvieši ir komunisti. Žīdi ir fašisti.

Šņāc, burkšķ un purpina — un tā tas turpinās nu jau sešarpus gadu desmitus,

pārmīšus, ar variācijām: allegro moderato, tad piepeši fortissimo, tad atkal

klusītiņām. Abas šis tautas tiek rautin ierautas laikgriežu atvaros, mutuļos,
akačos, silkšņos, mēģina izķepuroties, izraugās mazāko no diviem ļaunumiem
un aizvien no jauna dabūdzirdēt: jūs ... jūsējie ...

zinām jau, zinām
... jūs šādi

un tādi... Šņāc, burkšķ un purpina. Unallaž kaut kas paliek pāri: asiņu pēdas
vai tikai rūgtums.

«Latvieši irkomunisti" — tā dzirdēja runājam, kad Tukumazēni Jukuma

vadībākāvās pie Perekopa un kad Lācis-Sudrabs palīdzēja Dzeržinskim dibināt

un stiprināt čeku. „Žīdi ir komunisti" — tā dzirdēja runājam, kad Baigajā gadā
LPSR valsts drošības tautas komisārs Šustins «uzlika" rezolūciju: Vsech rasstrc-

ļatj. «Latvieši ir fašisti" — tā dzirdēja runājam, kad pēc kara kļuva zināms par
Herberta Cukura un Viktora Arāja asinsdarbiem Rumbulā un citur. «Žīdi ir

fašisti" — tā dzird runājam tagad, kad mani ciltsbrāļi dzied Izraēlas himnu, kurā

šādi vārdi: «Vēl nav zudusi mūsu cerība — būt brīvai tautai mūsu pašu zemē..."

Un vai tad tā nav arī latviešu tautas cerība?

— Paklausieties, Gordon, pasakiet atklāti — vai jūs te, pie mums, mūsu

redakcijā, izjutāt kautmazāko antisemītismu?

— Nē, Edgar Nikolajevič, patiešām nē, es personīgi nevaru sūdzēties.

—Nu tadkāpēc tad jūs ... N-nespēju s-s-saprast.

— Jūs to patiešām nevarat saprast, Edgar Nikolajevič. Bet jūsu meitas

vīramāte, tā večiņa, kas dzīvo Armēnijā, viņa gan to sapratīs. Paprasiet, viņa
jums pateiks!

Es taču tajā 1971. gada oktobra dienā, kad Rīgas Balss atbildīgais
redaktors Edgars Dimitrējevs, bāls kā krīts, man jautāja, kāpēc esmu pēkšņi
sadomājis braukt uz Izraēlu, nevarēju nodziedāt viņam augšminētās rindas no

mūsu valsts himnas...

Atšķirībā no Ukrainas, kur jau gada skaitlis 1648iezīmēja vienu no tra-

ģiskākajiem posmiem manas tautas vēsturē, antisemītismam Latvijā nebija

«tradiciju". Piektajā gadā Latviešu sociāldemokrātiskā strādnieku partija kopā ar
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žīdu «Bundu" cīnījās pret cara patvaldību, par nekrievu tautu brīvību un

nacionālo autonomiju. Neatkarīgajā Latvijā mazākumtautības—jeb, kā tai laikā

mēdza teikt, minoritātes — varēja netraucēti izkopt savu nacionālo kultūru.

Rainis, kā zināms, bija manas tautas draugs, un tas izpaudās ne tikai viņa

diždarbā Jāzeps un viņa brāļi. Ari Blaumaņa Skroderdienas Silmačos, kas bija, ir

un paliek latviešu teātru repertuārā tiklab dzimtenē kā arī trimdā, liecina, ka

antisemītismam nav bijis dziļu sakņu Daugavas, Gaujas, Ventas un Lielupes
krastos.

1938. gadā Rīgā, izdevniecībā «Logos", Austrumeiropas žīdu sarunu

valodā (idiš) nāca klajā H. Etkina sastādītais krājums Jidn un lotvišn (Žīdi un

latvieši) ar Apsīšu Jēkaba, AnnasBrigaderes, Jāņa Poruka, Ādolfa Ersa, Jāņa

Ezeriņa un citu rakstnieku stāstiem un K. Tolmana ievadu «Žīdi latviešu lite-

ratūrā". levada autors beigās raksta: „Tie žīdu tipi, kas tika ievesti latviešu li-

teratūrā, aprakstīti — visā visumā — ar klusu simpātiju, pat sirsnību. Latviešu

rakstnieki nebija naidīgi noskaņoti pret žīdiem, drīzāk gan ļoti draudzīgi, kā

labus paziņas, uzņēma tos savu tipu galerijā."

Un tikai neliela pērkoņkrusuešu grupa, kurai bija pielipusi hitlerisma

sērga, gaidīja, tā sakot, „ieganstu", kas radās Baigajā gadā, kad Kremlim nebija
vairs latviešu čekistu ko sūtīt uz Rīgu (viņi „mira valsts nāvē" 1937.un 1938.

gadā) un vajadzēja «izlīdzēties" ar Šusunu „un citiem Citroniem", kuri — un tas

ari jāatgādina — 14. jūnijā pa Golgātas ceļu aizveda ne tikai latviešus, bet ari

piecus tūkstošus žīdu.

Par mūsu baigo vasaru, rudeni un ziemu vēl būs runa — sakarā ar

mūsdienu antisemītismu padomju Latvijā. Betpagaidām — te ir dokumentāla

liecība par 1919.gada «Latvijas komūnu", par tiem mēnešiem, kad Rīgā valdīja

nevis krievu boļševiki, bet latviešu lielinieki, kad — ja ticam mūsdienupa-

domju propagandai — Stučka un viņa līdzgaitnieki bija «visšķistākā" inter-

nacionālisma paudēji.

īstenībā bija citādi. īstenībā taisni latviešu komūnisti parādīja, ka viņiem

antisemītisms, kā sacīt jāsaka, nebija svešs.

1924. gadā Berlīnē nāca klajā rakstu un dokumentukrājums idiš valodāIn

der tkufe fun revolucje (Revolūcijas laikmetā), A. Čerikovera redakcijā. Ši

krājuma i. sējumā 367.-375. Ipp. («Padomju vara un žīdi Latvijā") publicēts
«Memorands Latvijas padomju valdībai" (tulkots no krievu valodas), ko bija

parakstījušas «Bunda", «Žīdu apvienotās sociālistiskās partijas" un «Poalej-

Cijon" (cionistu strādnieku apvienības) Rīgas komitejas.

Memorandaautori, uzskatot sevi par «žīdu strādājošo masu" pārstāvjiem,
sūdzas par «dažām nevēlamām un skumjām parādībām" Latvijas padomju
valdības darbībā, par to, ka «vairāku padomju iestāžu prakse" un jo sevišķi
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„sikāku padomju varas ierēdņu" riciba varot vienīgi „vēl vairāk saasināt

nacionālās pretišķības, radīt plašajās masās nepareizus priekšstatus par

sociālistiskās varas patiesajiem centieniem".

Vārdu sakot, viņi sūdzas par antisemītismu, minot konkrētus faktus:

piemēram,kad Rīgā sarīkoja pēkšņu tvarstīšanu (oblava) Biržas apkaimē, milici

ielauzušies žīdu «sociālistiskās kopienas" miteklī — Lielajā Smilšu ielā nr. 13,

„ļoti rupjā kārtā" apcietinājuši kopienas valdes locekļus, neraugoties uz aizturēto

protestiem, aizveduši viņus uz «galveno miliciju" (Li. uz Prefektūru) un ceļā uz

turieni «visrupjākā antisemītiskā veidā ņirgājušies par viņiem". Lielinieki, kā

izriet no memoranda, ne tikai vajāja jūdu reliģiskās draudzes padomi, bet arī

neļāva legāli darboties tāmkreisajām žīdu organizācijām, kas neliedza savu

atbalstu Stučkas un Daniševskarežīmam.

Šajā memorandākonstatēta interesanta, pat paradoksāla parādība: kamēr

vēlāk, Saeimas laikos, «pilsoniskās" valdības atļāva žīdu biedrībām, klubiem

u.t.t. kārtot «iekšējo saraksti" un dokumentāciju savā valodā un tagadējā

padomju okupācijas vara uzspiež Latvijas žīdiem krievu valodu, «patstāvīgā"
latviešu helinieku valdība ar varu uztiepa Rīgas žīdiem latviešu valodu, kaut gan

daudzi no viņiem neprata ne runāt, nedz lasīt latviski, kur nu vēl rakstīt.

Neaizmirsīsim, ka tas notika drīz pēc cariskās Krievijas sabrukuma, kad paSu
latviešu izglītības sistēma vēl nebija atžirgusi no pārkrievošanas spaidiem!

Memorandaautori norāda, ka miliči, izraidīdami cilvēkus no dzīvokļiem,
konfiscēdami pārtikas produktus, sūtīdami pilsoņus spaidu darbos un rīkodami

tvarstīšanas un kratīšanas, uzvedoties tā, ka «visur stipri sajūtamas antisemī-

tiskas tendences".

Kreisās žīdu partijas šajā memorandā vaicā: kā gan iespējams stāties

pretim «pasaules kontrrevolūcijas augošajam spiedienam", ja Latvijas padomju
valdības politika saasina nacionālāspretišķības?

Un tas notika tai laikā, kad Pēteris Stučka teica: «Mēs stāvam te uz vakts

par visu cilvēci..."

Runājot par nākamajiem divarpus gadu desmitiem, atļaušos citēt no sava

referāta «Divi Latvijas žīdi — divi tipiski likteņi: Juris Vaters un Muļa Jofe"

(„Two Latvian Jews, TwoPatterns of Destinv: Yuri Vater and Mulya Joffe"),
ko biju piesūtījis Baltijas studiju veicināšanas apvienības (AABS) 6. zināt-

niskajai konferencei Toronto 1978. gada maijā, bet kas netika nolasīts, jo
«savādā kārtā, tas esot pazudis" (kā rakstīja lasītājs VJ. Laika 1979. gada 17.

novembra numurā).

Referāta sākumā teikts (citēju origināltekstu latviešu valodā):

Tā paaudze, kas dzimusi Pirmajam pasaules karam beidzoties,

cietusi vislielākos zaudējumus Otrajā pasaules karā — tīri fiziskā
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nozīmē, jo Sī paaudze noasiņoja gan kara laukos, gan Hitlera un

Staļina koncentrācijas nometnēs, un arī morālā ziņā, jo karaaukās

un represiju spīlēs zuda daudzas ilūzijas, ko loloja šī paaudze,

izgaisa sapņi par jaunu, taisnīgāku pasauli, brīvību, godu u.LL

Sevišķi rūgts liktenis, kā zināms, piemeklēja žīdu jaunatni, kas

tajās Eiropas zemēs, ko okupēja Lielvācijas bruņotie spēki, bija
lemta pilnīgai fiziskai iznicināšanai. Tiem žīdu jauniešiem, kuriem

izdevās izrauties no SS, SD un Sonderkommandodarbības loka,

nereti draudēja citas briesmas — tikt ierautiem tā dēvētās „anti-

fašistiskās", Li. staļinistiskās impērijas represiju «dzirnavās", kas

samala ne vienu vien stipru raksturu.

Ja gribam gūt priekšstatu par tipisku žīdu jaunieša likteni —runa

te irpar Latvijas žīdiem — tad bagātīgu vielu gan skumigām pār-

domām, gan lietišķai analizei sniedz divu varoņu dzīves stāsti. Abi

viņi —
Juris Vaters un Muļa (Samuels) Jofe — mira varoņa

nāvē. Bet visos pārējos aspektos katram no viņiem bija cits ceļš, cita

motivācija varonībai, citi priekšstati parsavu tautu,par zemi, kurā

viņi uzauga,parapkārtējo pasauli unpar dzīves jēgu vispār.

Abi bija dzimuši tai laikā, kad sabrukaRomānovu, Hohencollemu

un Habsburgu impērijas. Viens krita varoņa nāvē kaujā pret

vāciešiem, būdams pārliecināts, ka cīnās— zem sarkanā karoga —

par visas cilvēces laimi. Otrs mira — mira kā varonis — padomju

spaidu darbanometņuvalstībā, Gulaga archipelagā, apzinādamies,
ka viņa nāve nav veltīga, joviņš bija devis iespēju daudziem saviem

tautiešiem izlauzties uz viņu senču zemi — Izraēlu. Unabiem šķita,
ka viņi izpildījuši savu pienākumu, klausījuši savas sirdsapziņas

balsij.

30. gados, kad veidojās abu šo puišu pasaules uzskats, žīdu

jaunietim Latvijā, kurš vairāku vēsturisku, socioloģisku un psicho-
loģisku apstākļu dēļ nevarēja un ari negribēja — atšķirībā no

Vakareiropas valstīm —padarīt Wirtsvolk (šai gadījumā — latviešu

tautas) nacionālos centienus par saviem, identificēties ar tiem, pavē-

rās divi ceļi savas «personības izkopšanai" un «stājas aplieci-
nāšanai": komūnisms un cionisms.

Juris Vaters izvēlējās pirmo ceļu, Muļa Jofe—otro.

No teiktā iespējams šo to secināt par antisemītisma «ģenēzi" Latvijā

Baigajā gadā, tad Hitlera laikā, Staļina laikā un visbeidzot tajā pagātnē, kas

turpinās vēl šobaltien.

Par Staļina laikiem — pavisam īsi: kā jau teikts, Baigajā gadā deportēja



55

5000 žīdu, no kuriem palika dzīvi un atgriezās ļoti maz. Vairums tika aprakti

taigā un tundrā. Šo boļševisma upuru vidū bija Saeimas deputāti, sabiedriski

darbinieki, zinātnieki un paidagogi, rabīni un studenti, rūpnieki un amatnieki,

sievietes un bērni. No 1949. līdz 1953. gadam sekoja jauni aresti, un šoreiz cieta

vairāki žīdu komūnisti, kuriem inkriminēja «cionismu" un «spiegošanu ASV

labā". Dabūja sēdēt čekas cietumā neredzīgais literātūrvēstumieks M. Šacs-

Aņins, kas neatkarīgās Latvijas laikā savās lekcijās «romantiski apskaidroja"

boļševismu, sludinot Ļeņina «priecas mācību" žīdu kreiso arodnieku klubos...

Pavisam nesen, Izraēlā, es dabūju zināt (lasot divas publikācijas žurnālā Vremja

imy 1980, 56), ka ŠCerbakova runa VK(b)P CX plēnumā jau 1943.

gadā likusi pamatus valsts antisemītismam Padomju Savienībā un

ka 1953. gada februārī PSRS valsts drošības ministrijā tika izdota pilnīgi

slepena pavēle — SS (soveršenno sekretno) Nr. 17, kurā bija teikts, ka atlaižami

visi žīdi, kas darbojas šajā ministrijā, neatkarīgi no viņu dienesta pakāpes,

vecuma un nopelniem.

Fiziskā izrēķināšanās ar divarpus miljoniem PSRS žīdu

1953. gadā izpalika tikai tāpēc, ka «laikus" nomira «tautu tēvs" Josifs

Visarionovičs Staļins, tas pats, kas Baigajā gadā «rādījās" vienam otram

latvietim kā,Josifs ar visiem Aronovičiem"...

Staļins nomira, un pamazītiņām Latvijā sākās tā pagātne, kas turpinās.

Rīgā nodibināja žīdu kori (oficiāli to nosauca par Maskavas rajona Kultūras

nama kori), bet varas iestādes drīz vien darīja galu tā darbībai. Atradās entu-

ziasti, kuri «padomju likumības ietvaros" mēģināja iedzīvināt ari citas žīdu

nacionālās kultūras izpausmes, bet šie mēģinājumi ikreiz beidzās neveiksmīgi,
un labi vēl, ja ierosinātāji tika cauri vienīgi ar «profilaktisku pārrunu"

(profilaktičeskaja beseda) Stūra namā vai attiecīgajā kadru daļā, ar stingru

rājienu vai «pēdējo" brīdinājumu.

Padomju oficiālais antisemītisms krasi lika sevi manīt, kad žīdi Rīgā,
Daugavpili un citur gribēja pienācīgi godināt nacisma upurupiemiņu: Ceka un

čeka nekādi negribēja pieļaut, ka sēru sanāksmēs, teiksim, Rumbulā tiktu

atzīmēts neapstrīdamais fakts, ka mūsu «baigajā pusgadā", t.i. no 1941. gada t.

jūlija līdz 31. decembrim, slepkavoja cilvēkus tikai par to, ka viņi bija žīdi, t.i.

vadoties no viņu rasiskās, etniskās piederības (kā zināms, «likvidēja" arī

kristītus žīdus). Padomju Latvijā, tāpat kā citur Maskavijā, valda nerakstīts

likums (t.i. oficiāli tāda likuma nav, bet attiecīgās slepenās instrukcijas glabājas
CX, Glavļita v.c. resoru seifos): nedrīkst teikt, ka hitlerieši nobendējuši tik un

tikebrēju, jāsaka, ka viņi nobendējuši tik un tik «padomju cilvēku", PSRS, Fran-

cijas, Vācijas, Čechoslovakijas un citu valstu pilsoņu (dīvaini, kāpēc vajadzēja
«Vācijas pilsoņus" sūtīt taisni uz Rīgas geto?). Unja nu kaut kur tomērpavīd
tas pusaizliegtais vārdiņš «ebrējs", tad tikai, piemēram, šādā kontekstā:
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fašistisko neliešu upuru vidū bija krievi, baltkrievi, poļi, latvieši, ebreji, čigāni,

kā ari citu tautībuciviliedzīvotāji un padomju karagūstekņi... Tie bija padomju

patrioti, komunisti, komjaunieši, īsti padomju cilvēki..."

Bija izņēmumi, bet tie bija tik reti, ka vēl vairāk pasvītroja šo nekrietno

tabu, šo diskrimināciju, kas tika vērsta pret mirušiem. Nelielai žīdu grupai —

Ceitlinam, Rodionovam un dažiem citiem — nācās gadiem ilgi pārvarēt neskai-

tāmus šķēršļus, kamēr viņi burtiski izcinija, plēstin izplēsa no padomju
antisemītu nagiem vienu vienīgu piekāpšanos: uz pieminekļa, kas galu galā tika

uzstādīts Rumbulā, zem ierakstiem latviešu un krievu valodā («Fašisma

upuriem", Žertvam fašizma ) likt vēl vienu, idiš valodā(Di karboncs fun fašizm),

pie kam vārds «upuriem", kas patapināts no senebrēju jeb ivrita (Hebrew)

valodas, ir tajā rakstībā, kas pieņemta «kapitāla zemēs" un,ak šausmas, Izraēlā

(Maskavas činavnieki, kas apstiprināja pieminekļa metu, tik sīki neorientējās

«židu noslēpumos"). Un tomēr— tikai beztautības «fašisma upuri", kādi — nav

teikts, un daudziRīgas žīdi nevar bez riebumaun dusmāmraudzīties uz sirpja

un āmura emblēmu, ar ko pavēlēja «greznot" šopieminekli. Pat komunistiskajās
valstīs — Polijā, Čechoslovakijā, Ungārijā, nemaz jau nerunājot par Dienvid-

slāviju — pieminekļi noslepkavotajiem žīdiem nav iedomājami bez Dāvida

zvaigznes vai vismaz septiņžuburu gaismekļa emblēmas.

Nerunāsim te par «klaju" cionismu, par gluži dabisku simpatizēšanu
Izraēlai. Ja vadāmies stingri pēc padomju likumiem un iegaumējam, ka cionisms

ir «ebrēju buržuāziskais nacionālisms" (vai vēl ļaunāk — «fašisms zem zilās

zvaigznes"), tad mēs nevaram gausties par to, ka «mīļotā padomju vara"

(rodnaja sovetskaja vlasķ) šo nevēlamo parādību apkaro tikpat nešpetni kā

«latviešu buržuāzisko nacionālismu" vai «ukraiņu buržuāzisko nacionālismu".

Dīvainā kārtā nekadnemēdz gadīties, ka kādupadomju pilsoni sodītu par krievu

lielvalstisko šovinismu (russkij velikodjeržavnyj šoviņizm), kaut gan dažās

vecās padomju polītvārdnicās šāds jēdziens minēts...

Bet ko lai saka par isto, neviltoto, žultaino oficiālo antisemītismu, kas

diendienāliek sevi manītpadomju ikdienā un parasti vērsts arī pret absolūti

lojāliem un «nekaitīgiem" padomju pilsoņiem, pat partijas biedriem, kuriem pasē

attiecīgajā ailē (tautība) rakstīts «ebrējs"? Formāli jūs tādu antisemītismu

neatjadisit, oficiālā propaganda to noliegs, ārzemju «melu un diversiju centri" to

nevar pierādīt, jo nav attiecīgu dokumentu, instrukciju, pavēļu, norādījumu un

direktīvu (ustanovka), nekas tāds nav drukāts, nav publicēts ne avīzēs, nedz

Augstākās Padomes Ziņotājā un diez vai būtu atrodams arī aktu vākos ar

uzrakstu Dļa služebnovo poļzovaņija (Dienesta vajadzībām) vai Sekretno

(Slepeni). Lieta tāda, ka Maskavas dižkungi, kad viņi grasās «taisīt šmuci", bet

negrib «atstāt pēdas", lieto veco labo tālruni: mutvārdu mājiens, un viss

kārtībā.



57

Gluži parasta, ikdienišķa parādība ir šāda telefonasaruna:

— JanKarlič?

— Jā, Ivan Palič, klausos.

— Redziet, Jan Karlič, kas par lietu: jums pakļautā iestāde pēdējā laikā

sāk līdzināties sinagogai. Vai jums nešķiet, ka te prasās zināmi secinājumi?
— Saprotu, Ivan Palič, neraizējieties, noformēsim visu kā pienākas, jūs

būsit apmierināts.

— Labs ir, paļaujos uz jums, JanKarlič.

Uz «secinājumiem" nav ilgi jāgaida: vienu, divus vai piecus žīdutautības

darbiniekus atlaiž, protams, ar pilnīgi «nevainīgu" ieganstu — «štatu sama-

zināšanas kārtībā", «sakarā ar reorganizāciju", pat «pēc paša vēlēšanās" (ja
mazliet «paspiež")... un viss notiek pilnīgā saskaņā ar PSRS Konstitūciju

(Pamatlikumu), ar Vispārējo cilvēka tiesību deklarāciju, ar padomju «Darba

likumdošanaspamatiem" (Osnovy zakonodatjeļstva o trude). Man personīgi —

un šai ziņā Rīgas Balss redaktoram Edgaram Dimitrējevam bija tasinība —

nenācās izjust šādu telefona sarunu sekas, bet daudzi, daudzi mani tautieši,
turklāt tādi, kam nekad nebūtu nācis prātā pat «iepīkstēties" par braukšanu uz

„cionistu midzeni", tika atlaisti no darbapēc tam,kad «Ivans Paličs" piezvanīja
JanāmKarličam".

Droši vien arī telefoniski un nevis rakstiski attiecīgā Rīgas iestāde saņēma

no Maskavas norādījumu — nekādā ziņā neļaut Žanim Lipkem, kurš kopā ar

sievu un dēlu bija «vācu laikā" izglābis no drošas nāves 44 žīdus, braukt uz

Izraēlu, lai tur saņemtu goda diplomu un iestādītu kociņu JerūzalemesKrietno

cilvēku slavas alejā. Viņš bija spiests atceļā no Austrālijas, kur viņš (ar padomju
iestāžu atļauju, protams) ciemojās pie dēlatrimdinieka, par spīti aizliegumam

.iegriezties" uz dažām dienām Žīdu valsti, kur viņš tika sumināts plašā sanāksmē

un vairāku izglābto mājokļos. Kad sirmais virs atgriezās Pārdaugavā — ko

viņam vairs varēja padarīt? Atņemt jau tā paknapo pensiju?

Cienījamie lasītāji, jūsu priekšā divi fragmenti jeb izraksti.

Pirmais ir šāds:

...
žīdu reliģija spraudusi sev par mērķi —no paaudžu paaudzēm

ieaudzināt «izredzētai tautai" tādas īpašības, ar kurām tā pat

jokodama varētu apmānīt un apšmaukt kaut kuru citu tautu...

Talmuds pavēl žīdiem pēc iespējas kaitēt nežīdiem... Beidzot

talmuds pavēl nežīdus nokautbez žēlastības... Žīdi gan sastāda

sazvērestību pret visu pasauli un cilvēci... Viņi, lai gan izklīdināti

pa visu pasauli, tomērkopā sastāda atsevišķu slepenu valsti un citu

valšķu pavalstniecības tie pieņem tikai formas pēc. Viņi ir

dubultpilsoņi...
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Un te, lūdzu, ir otrs:

Cionistu uztverē šī tauta ir pārāka un labāka par citiem cilvēkiem

pasaulē, kuri tiek uzskatīti par zemākām, sliktākām, nicināmām

būtnēm... Jūdaisms iedalacilvēci divās nevienlīdzīgās daļās: „dieva

izredzētajos"ebrējosun „dievanicinātajos" neebrejos... «Svētajos

rakstos" līdz pēdējam sīkumam izstrādāta dubulta morāle, kas

reglamentē jūdu attieksmi pret savas ticības piederīgo, no vienas

puses, un „goju" —no otras puses. Pirmajā gadījumā tāpasludina
zināmus humānus principus... bet otrajā —ir absolūti nekaunīga

un necilvēcīga... „kas pirmais neebreja mantu iegūs, tam tā ari

piederēs" (Hosen-hamišpot)... Sevišķi atbaidoša vienmēr bijusi

šovinistiskā ideja par pasaules kundzību, kas formulēta «Svētajos

rakstos" un atspoguļota lūgšanās... Ja palūkotos uz to (toru) no

mūsdienu civilizācijas... viedokļa, tad tā izrādītos nepārspēta
mācību grāmata par asinskārību, liekulību, nodevību, ļaunprātību,

morālo izlaidību — visām cilvēka zemiskākajām īpašībām... Toras

priekšrakstus viņi (cionisti) uztver kākaujas programmu. Praksē tas

atspoguļojas cīņāpar «vispasaules ebrēju nācijas" statusu ar centru

Izraēlā un ebrēju dubultulojalitāti aiz tās robežām... Neviena īsti

nacionāla valdība, ja vien to savā kontrolē nav pārņēmuši ebrēju

baņķieri, nekad neatteiksies no savas suverenitātes un neatzīs par

likumīgu «valsti valstī"...

Ar ko pirmais «lasāmais gabals" atšķiras no otrā? Pirmajā gadījumā tiek

zākāti žīdi, otrajā — ebreji. Pārējais gandrīz identisks tiklab formā, kā ari

saturā. Ja nebūtuminētās terminoloģiskās atšķirības un vārda «Izraēla", lasītājs

gluži pamatoti nospriestu, ka abi raksti ņemti no 1941. gada preses

izdevumiem, kas nāca klajā Reichskommissariat Ostland territorijā.
Pirmais izraksts tiešām nāk no Ostlandes: tas ņemts no artiķeļa «Žīdu

patiesā seja", kas publicēts Jelgavas avīzē Zemgale, pašā pirmajā numurā, 1941.

gada 18. augustā. Mans bijušais darba biedrs Rīgas Balss redakcijā, sporta

nodaļas vadītājs Paulis Ducmanis šo autentisko «fanātiska pērkoņkrustieša"
sacerējumu (fotokopijas veidā) ietvēris savā grāmatā Kas ir Daugavas Vanagi

(fiktīvie autori— E. Avotiņš, J. Dzirkalis, V. Pētersons, Rīgā: LVI, 1962,111.

Ipp.), lai pamatotu Čekas tezi, ka visi «trimdas runasvīri" esot cilvēknīdēji,

fašisti, slepkavas, rīkļurāvēji un nelieši. Es te varētu minēt šī Zemgales raksta

autora vārdu un uzvārdu (P.D. savā grāmatā to, protams, neaizmirst), bet lai

viņš iet... bekot, Dievs viņam soģis!

Nu, un otrais? Otrais gabals — tie ir citāti no grāmatas lelaušanās bez

ieročiem, kas latviešu valodā iznākusi Rīgā nevis 1941. gadā, bet apaļus 40
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gadus vēlāk — pērn. Tās autors nav vis skolmeistars Dāvis (kura Antisemīta

bibliotēka nāca klajā „vācu laikā" gluži tādāpašā apdarē kā pirmskara gados
Valtera un Rapas sērija Jaunais zinātnieks), bet Vladimirs Beguns. No krievu

valodas tulkojis Linards Apinis, metiens Latvijas apstākļos patiešām liels — 12

tūkstoši eksemplāru, laists klajā izdevniecībā „Avots"... un Uilkojumu kon-

sultējis S. Levitāns!

Te nu ir vēl viena atšķirība: mūsdienās, «padomju internacionālisma"

gaisotnē, par antisemītisma paudējiem dažkārt kļūst paši «semīti", verdziski rā-

puļi, mazochisti un pašnīdēji (self-haters, Selbstnasser), un S. Levitānsšai lomā,

blakus Z.Eidusam un J. Borodovskim, ir sevišķi centīgs, iztapīgs un čakls.

Protams, Beguna pabiezajā grāmatā (216 Ipp.) ir ari atsevišķi teikumi, kur

norādīts, ka... esot arī atsevišķi godīgi ebrēji, kuri nicinot cionistus un cienot

Brežņevu. Taču vidusmēra padomju lasītājs — «neebrejs", iedziļinoties Beguna

.atklājumos", neviļus nāk pie slēdziena, ka visumā tā tomēr ir sasodīti nejauka

tauta, kas būtu jāiznīdē, tādējādi pabeidzot to svētīgo darbu, kopirms 40 gadiem

uzsāka .jaunās Eiropas cēlāji".
Tādair Vladimira Beguna sacerējuma loģika, tāds nodoms, tāda ievirze

acīm redzot ir viņam... un tiem, kuri pamudināja viņu uzrakstīt šo grāmatu, kas

visā Maskavijā un ari Latvijā tiek izplatīta masu metienā un pilnīgi atklāti

mulsina un musina «darbaļaudis".
Te vēl daži teikumi no «cildenā antifašista" grāmatas:

Tākā tā ir «pārāka tauta", tad tā, tāpat kā «pārcilvēks", var iet un tai

jāiet uz savu mērķi pār citu cilvēku līķiem, nerēķinoties ne ar ko, lai

panāktu «dieva izredzēto cilvēku" kundzību pār «pagāniem"...

Jāatzīst, ka antisemītisma biedēklis un veiklās pasaciņas par

«ciešanām" bieži vien atstāj vēlamo efektu uz politiski

nepieredzējušiem cilvēkiem... Ja tautas naids vērsies pret ebrēju

augļotājiem... un citiem ekspluatātoriem, tad cēlonis jāmeklē nevis

nacionālajā, bet pirmām kārtām šķiru antagonismā... Fakti liecina,

ka cionistu asarām nevajag ticēt... Tikpat reakcionārs ir arī

antisemītisms, kas kļuvis par cionistiskās krāpšanas līdzekli, par

mūķīzēri kramplaužiem, kuri iebrūk svešā mājā... Cionisti, kaut gan

to skaits ir liels, sadrūzmējušies nevis tur, kur cilvēki ar savu darbu

rada materiālas vērtības, betgan ekonomikas, politikas, ideoloģijas,

zinātnes un kultūras virsotnēs... Cionistu gangsterisma idejiskie

pirmsākumi meklējami toras vīstokļos un talmudapriekšrakstos...

Spiegošana ir cionistu profesija...
Un tā tālāk, var teikt— ad nauseam,līdz apnikumam. Apmēram tas pats,

ko rakstīja augšminētais pērkoņkrustietis. Viņš bija tikai mazliet atklātāks,
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uzsverot: „Pret žīdiem mums var būt tikai viena nostāja — iznīcināt tos... Žīdu

laiks ir beidzies!"

Bet Vladimirs Beguns (Apiņa tulkojumā, piepalīdzot Levitānam)

„tikai" pareģo: „Cionisms piedzima reizē ar imperiālismu, dalījās ar to savā

liktenī un kopā ar to arī pazudīs no vēstures arēnas."

Vai starpība tikbriesmīgi liela?

...
Un tā kā šīs nelietīgās grāmatas autora „maizes tēvi" Maskavā dara

visu, lai viņa ļaunais pareģojums piepildītos, man vēl tagad, 54 gadu vecumā,

jāiet uz dažām nedēļām armijas rezerves dienestākā zemessargam un bez tam vel

jāglabā savā dzīvoklī lietošanas gatavībā šautene un municija, jo esmu atbildīgs

par mieru un drošību savā ielā pie Dižā paugura, Vidusjūras krastā, kur

īstenojusies mūsu cerība— „būt brīvai tautai pašu zemē".
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10.

JŪTAS UN PRĀTS

Nav labi, kad jūtas nomāc prātu, un šī atziņa attiecas ari uz tagadējo

.jampadraci" kara noziedznieku jautājumā. Pirms vairākiem gadiem es izklāstīju

savu viedokli. Lasot tagad, ko kurš saka šai jautājumā, esmu vienis prātis ar

savu tautieti — Žīdu tiesību nacionālāspadomes locekli,Ungārijā dzimušo G.

Gaboru, kura, runādamaBaltiešu amerikāņu brīvības līgas rīkotajā konferencē

Losandželosā, teikusi (sk. Laika 1985. g. 10. aprīļa numuru), ka neesot jāpie-

ņem neviens no karanoziedznieku „vainas pierādījumiem", kas nāk no PSRS.

Pareizi! PSRS režīms arī vēl tagad savābūtībā atgādina HitleraLielVācijas

režīmu, padomju tiesneši nav neatkarīgi, tur izmeklētāji un prokurori ir KGB

ielikteņi, un čeka ir tuvu rada tādiem bijušiem un izbijušiem «iestādījumiem" kā

Gestapo, SD un RSHA (Reichssicherheitshauptamt).
Kamēr PSRS cietumos un Gulaga nometnēs smok Būmeisters, Astra,

Zunšains un neskaitāmi citi, kamēr Maskavā fabricē viltus apsūdzības pret

«disidentiem", kamēr tur pilnīgi veselus cilvēkus iesloga „psichuškās", padomju

prokuratūras sagādātās „liecības" nav ne plika graša vērtas un būru noraidāmas

— principiāli!

G. Gabora ieteikusi pieņemt apsūdzības tikai pēc liecinieku noprati-
nāšanas brīvu valstu konsulātos. Tas, šķiet, būtu taisnīgi. Un ja, teiksim,

Aušvicas „nāves eņģelis" Dr. Jozefs Meņģele tagad, vecumdienās, slapstās un

nervozē, tad šādus kreņķus viņam mierīgi var „novēlēt" ne tikai žīdi un čigāni,
bet jebkurš godprātīgs cilvēks, neatkarīgi no tautības. Protams, nevajag

pārspīlēt, tagad, pēc 40gadiem „parkatru cenu" meklējot rokā varbūtējos brūno

benžu kalpus: vēl taču nav atrisinātas citas, daudz aktuālākas problēmas. Un te

es pievienojos citai manai tautietei— TorontoSunbijušai galvenajai redaktorei

Barbarai Amielai (sk. Laika 4. maija numuru), kura aicina pievērst uzmanību

tagadējam slepkavu režīmam Padomju Savienībā.

Pirms kāda laika es Telavivas avīzē Naša Sišana nācu klajā ar

Priekšlikumu — blakus Memorialofthe HolocaustJeruzalemēuzcelt pieminekli
arižīdiem

— komunisma upuriem, kuru skaitu lēš ap 500000. Atradās cilvēki,

kas šo domu atbalsta, bet atsauksme vēl nav pietiekami plaša. Es to pieminu
sakarā ar to, ka Barbara Amiela ierosina Otavā uzcelt pieminekli tiem miljo-

niem, kas dabūjuši galu padomju un ķīniešu Gulagos.
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Un vēl kas: avīze JerusalemPost 1985. g. 10. maijā publicējusi rakstu

„Unorthodox reflections", kura autors — C. C. Aronsfeld — dzīvo Londonā.

Viņš citē bijušo Izraēlas Augstākās tiesas locekli Chaimu Kohenu, kurš

norādījis, „that war crimes trials are now becoming increasinglv

counterproducuve".
Aronsfelds uzsver: aizmirst nedrīkstot, bet tas nebūt nenozīmējot, ka

nebūtu iespējams piedot. Viņš raksta: „Uncompromising, unforgiving štances,

as long as there is hope ofreconciliation, bodeno good."

Man šķiet, ka viņam taisnība.

Galvenais — un te nu prātam būtu jāgūst virsroka pār jūtām — ir

jāatmet t.s. kollektlvās apsūdzības.

Pat daudzinātais... un pulgotais Simons Vīzentāls, necik sen pateik-

damies Vīnē par viņam piešķirto Rietumvācijas ordeni — Das grosse

Verdienst-kreuz, uzsvēris: „Jau gadu pēc kara beigām es atmetu domupar

kollektīvo vainu, ņemot vērā vēstures pieredzi, kas liecina, ka mēs, žīdi, mūsu

tūkstošgadu likteņgaitās allaž bijāmkollektīvu apsūdzību upuri."
Varam ticēt vai neticēt Vīzentālam, bet patiešām būtu laiks mums

visiem beidzot atteikties no tādiem izteicieniem (angliski formulējums

skaidrāks) kā theLatvians, the Ukrainians, theJev/s, sak, šādi un tādi.

Vienmēr ir bijuši some Latvians, some Ukrainians, some Jews, kas pa-

strādājuši to un to, un katrs gadījums būtu jāiztirzā individuāli.

Anglijā dzīvojošais vēsturnieks V. Lakērs (Walter Lacqueur) no-

skaidrojis, ka Hitlera «personības tapšanas gados" viņu lielā mērā ietekmējis

baltvācietis Alfrēds Rozenbergs, kurš audzis Igaunijā un studējis Rīgā: šis

nacisma teorētiķis bijis tas, kurš iegalvojis nākamajam Lielvācijas fīreram, ka

boļševisms un „žīdisms" esot viens un tas pats (die Vorstellung von der

Austauschbarheit von Bolschewismus und Judentum). Savus priekšstatus par

latviešiem Ādolfs Hitlers droši vien arī guvis pateicoties Alfrēdam

Rozenbergam: kādā no saviem Tischgesprāche, naktī no 1941. gada 11. uz
12.

jūliju, fīrers teicis, ka igauņi esot Baltijas tautu „elite", tadnākot lietuvieši, un

paši pēdējie — latvieši. Staļins, pēc Hitlera vārdiem, esot izmantojis latviešus

eksekūcijām, kuras krieviem derdzās īstenot. Tālāk Hitlers apgalvo, ka tie

(latvieši) esot ue paši, kuri bijuši bendesamatā vecajā caru impērijā.
Nu taču galīgs bleķis! Kur viņš to ņēmis? Protams, ka šos konfidenciālos

Hitlera spriedumus par latviešiem nav publicējusi ne Tēvija, ne Deutsche

Zeitung im Ostland, un pat ne Das Schwarze Korps. ..

Tātad, ja ticam Hitleram, boļševisms un židisms — viens un tas pats,

un latvieši (die Letten) esot bendes!

Ak tu mīļo pasaulīt, kāpēc tad Bostonas Vēstnesis, uztraukdamies par

OSI izdarībām, atkārto vecās nelabās kollektlvās apsūdzības? 1985. g.
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15. aprīli Vēstnesis 3. lappusē norāda: «Bēgļi nedomāja, ka tas ir jau

antisemītisms, ja piemin tautību (pasvitrojums mans — F.G.), kas noziegumu

izdarījusi pret latviešiem." Kā? Noziegumā vainojama pati tautība, nevis

atsevišķi šis etniskās grupas pārstāvji? „Židi," apgalvo Vēstnesis, „pēkšņi kļuva

Latvijas valstij naidīgi un mežonīgi vērsās pret latviešu tautu, kas žīdiem nekā

slikta nebija darījusi." Un tālāk nāk patētisks teikums: «Cilvēku vajāšanas ir

jāizbeidz! Mēs vairs nedzīvojam Vecās Derības laikā!"

Nu, vai tā nav kollektiva apsūdzība ar nelāga piegaršu? Par VecoDeribu

taisni tādā «kontekstā" rakstīja savā laikā nacisti... un tagad padomju

propagandisti.

Tai pašā Bostonas Vēstneša rakstā norādīts: «Pasaule šodien izskatītos

daudz patikamāka, ja visi žīdi būtu tādi, kāds ir mūsu draugs Franks Gordons

Izraēlā." Paldies par komplimentu, Akmentiņa kungs, tencinu, bet, kā mēdz

teikt, «nevajag trakot", labāk mierīgi padomāt — ar prātu. Kādam nolūkam

vajadzēja Vēstneša 1985.g. 15. martanumurā pārspiest no Rīgas avīzes Rīts

1940. g. 3. augusta numura rīkojumus par «valsts komisāru" iecelšanu

privātajās spiestuvēs? Lai pierādītu, «kādas tautības cilvēkus" iecēla šajos

amatos? Bet tas taču atkal, piedodiet, tīrais bleķis. Toreiz privātos uzņēmumos

par «komisāriem" resp. valdības pilnvarniekiem mēdza iecelt tur

nodarbinātos puslīdz «kreisi" noskaņotos cilvēkus, un ja mēs vērīgi

ielūkosimies tekstā, tad redzēsim, ka žīdi tika iecelti par komisāriem spiestuvēs,
kas piederēja tiem pašiem židiem, nevis latviešiem. Piemēram, Bencions Šusters

kļuva par komisāru spiestuvēs, kas piederēja E. Magaršakam, H. Levensonam

un Cilai Haitai, Hiršs Margolis — spiestuvēs, kas piederēja H. Gūtmanim, J.

Fridmanim un H. Jevelsonam.

Tā iet, kad uzbango jūtas, nomācotprātu.

Vēl ļaunāk: tai pašā numurā (7. Ipp.) rakstīts par gadu gājumā daudzināto

„holokosta" mitu. Kāpēc «mīts"? Vai tad O. Akmentiņš apstrīd, ka nacisti

slepkavojuši žīdus? Un ja nu sešu miljonu vietā būtu gājis bojā «tikai" viens

miljons, vai tad tas principā kaut ko grozītu? 12mani tuvinieki — ieskaitot

bērnus — noslepkavoti Latvijā, Lietuvā un Polijā: vai tas ari ir „mits"?

Bostonas Vēstnesis bez tam vēl prasa dedzināt grāmatas. Jā gan, īpašai

piezīmei dots virsraksts: «Grāmata, kas publiski metamasārtā". Runa ir par A.

Raiena grāmatu, kas «pelnījusi, ka to publiski sadedzina, jo tās inde ir nāvīga".
Mēs taču dzīvojam brīvajā pasaulē, vai ne? «Indīgas" grāmatas vajag kritizēt, ja

izdodas
— atspēkot, bet dedzināt?Pirms kādiem 150 gadiem Heinebrīdināja:

tur, kur dedzinagrāmatas, vēlāk dedzināscilvēkus... Nacisti dedzināja grāmatas,

pēcāk — cilvēkus (ne tikai žīdus vien), tagad grāmatas konfiscē un samaļ un

cilvēkus vajā un moka boļševiki. Nē, nevajag dedzināt grāmatas. Pat Hitlera
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„izziņas" vērtība.

Un ja nu tikai būru šis Bostonas Včstnesisl Avīzes Washington Post

1985. g. 6. aprīļa numurā Mērija Torntona piemin vēstuli ASV tieslietu

ministram Edvīnam Mīsam,ko parakstījusi Austrālijas un Jaunzēlandeslatviešu

virsnieku apvienības padome. Šai vēstulē teikts, ka Buchenvaldes un Dachavas

nometnēs „no mass gassing of Jews and other prisoners took place" (bet kas

tad to apgalvo? «Mums" pilnīgi pietiek ar Aušvicas un Treblinkas gāzes

kamerām!) un ka „Jews are the most privileged ethnic group m the Soviet

Union".

Un tas teikts par Padomju Savienību, kur vulgāri antisemīuski pamfleti
tiek laisti klajā miljonu metienos, kur oficiāli sludina «vienādojumu"
CIONISMS IR FAŠISMS un kur žīdiem arvien grūtāk tikt uzņemtiem

augstskolās... Varbūt «privilēģija" ir tā, ka „mums" kādu laiciņu deva iespēju

izceļot no PSRS?

Ak tā, pareizi — divdesmitajos gados Padomijā gan ieņēma augstus

amatus daudzi žīdi... un latvieši: Eidemanis, Alksnis, Mežlauks, Rudzutaks u.LL

Vai tas nozīmē, ka Hitlers pareizi novērtēja žīdu un latviešu «īpatnības"?

Redziet, kur var nonākt, ja padodas emocijām. Vispār — jābūt ļoti

uzmanīgam, jo ir tādi, kas jauc žīdus ar latviešiem: avīzes Jerusalem Post

korespondents ziņo no Londonas, ka Anglijā «critics label Chancellor of the

Exchequer Nigel Lawson 'Latvian Lawson\ because his father immigrated
from that Baltie countrv." Pats šis angļu ministrs ir žīds, bet viņu «saukā" par

latvieti!

Tagadējais Ņujorkas pilsētas galva Edvards Koēs ir ļoti impulsīvs cilvēks,

un tomērman šķiet, ka viņš nav tik briesmīgs «atriebējs" (Laika 1985. g.4. maija

numurāpar V. Hāznera grāmatu): nesen uzzināju, ka pēc Koča ierosinājuma

Ņujorkas pilsētas dome pieņēmusi rezolūciju (Nr. 1230, 1984. g. decembri),

atbalstot «pretošanās kustību Ukrainā", un ka pats pilsētas galva šai sakarā

publiski deklarējis: «Padomju Savienība, tāpat kā nacistiskā Vācija, ir lielākā

cilvēka tiesību pārkāpēja un lielākā cilvēku iznīcinātāja. Sākot ar 1917. gadu
vairāk nekā 50 miljoni krievu, ukraiņu, latvieSu, lietuviešu, Krimas tatāru,

igauņu un Vidusāzijas musulmaņu tika nogalināti šīs apspiešanas rezultātā."

Un ja nu mēs pieminam Ukrainu, vērts atgādināt to, kas teikts krievu

trimdimeku žurnāla KontiņentAO. numurā: Jeruzalemē dzīvojošais sovjetologs
M. Agurskis tur publicējis rakstu, norādot, ka Izraēlā apmeties (pateicoties tam,

ka sieva viņam žīdiete) kāds Ivans Daragans. Tagad viņš ir 83 gadus vecs.

Izrādās, ka slavenais «pārbēdzējs" Kravēenko jau pirms 35 gadiem savā grāmatā
Es izvēlējos brīvību raksturojis šo cilvēku kā cietsirdīgu un brutālu sadistu:

Daragans jaunībā bijis Dņepropetrovskas NKVD priekšnieks. Izraēlas
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absorbcijas (imigrācijas) ministrija to neesot zinājusi, piešķirot šim virām

pavalstnieka tiesības...

Es atbalstu ierosinājumu, lai Pasaules brivo latviešu apvieniba sagatavo

rūpīgi pārbaudītu sarakstu, kurābūtu uzskaitīti tie kādreizējie čekisti, kas pēdējā

laikā, sasnieguši pensijas gadus, varbūt izceļojuši no PSRS uz Izraēlu, ASV,

Kanādu vai Austrāliju: šo sarakstu PBLA varētupiesūtīt attiecīgo valstu tiesu

resoriem, policijai vai imigrācijas pārvaldēm. Svarīgi, lai zinas būtu pēc iespējas

precīzas, dati pareizi.

Galvenais — darīt visu ar apdomu, prātīgi, ņemot vērā, ka mums ir

kopīgs ienaidnieks un ka šim apstāklim jābūt, tā sakot, izšķirīgam.

Visbeidzot — interesants notikums: 1985. g. 13. maijā Jerūzalemē,
Ciānas kalnā, netālu no Dormition Abbey, pretim leģendārajam ķēniņa Dāvida

kapam un blakus Bergen-Belzenas žīdu mocekļu piemineklim tika svinīgi

atklāts liels melna granīta obelisks, ko grezno trizub jeb trideksnis — Ukrainas

nacionālāemblēma. Naudu šim piemineklim ziedojis Vankūverā dzīvojošais
ukrainis Jurijs Diba, un visu ieceri palīdzējusi īstenot Izraēlas žīdu un ukraiņu
sakaru biedrība ar nenogurstošo entuziastu bij. Gulaga politieslodzīto Jakovu

Suslenski priekšgalā. Pieminekļa atklāšanas ceremonijā piedalījās Ziemeļ-
amerikas ukraiņu trimdas organizāciju pārstāvji, pazīstamais disidents Leonids

Pļuščs, kas bija atbraucis no Parīzes, un ukraiņu garīdznieks Jaroslavs Sviščuks,

kurš dzīvoNācaretē, noturēja dievkalpojumu. Obeliskā iekaltie uzraksti ukraiņu,

ivrita, angļu, franču un spāņu valodā vēsti, ka piemineklis veltīts nacisma un

boļševisma upuriem: žīdiem un ukraiņiem, kas gājuši bojā hitleriešu nometnēs,

kā ari miljoniem ukraiņu, ko nobendējuši krievu komunisti, īpaši 1932.-1933.

gada „lielābada" laikā. Trideksnis Ciānas kalnā, blakus ķēniņa Dāvida kapam...
Tas liecina, ka ar labu gribu iespējams pārvarēt daudzuspamatīgi iesīkstējušus

aizspriedumus, pat žultainu naidu.
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11.

ARĪ TIE BIJA KURZEMES VAROŅI

Osvalds Akmentiņš man nesen laipni piesūtīja savu grāmatu Lielais

Kurzemnieks Amerikā. Tencinu! Un Laikāes izlasīju sludinājumā, ka apgāds

«Gauja" laidis klajā cita kurzemnieka — liepājnieka Kārļa Siljakova memuāru

Manaatbildeotro grāmatu. Pats ganneesmu kurzemnieks, bet «Rīgas puika" —

un tomēr taisni tagad „uzdūros", tā sakot, Kurzemei, mājodams Vidusjūras

austrumkrastā.

Pirmkārt, nesen Telavivā, viesnīcā „Ramada Continental", tika rīkots žīdu

— kādreizējo liepājnieku «vispasaules saiets", kurā piedalījās kādi 300

«kūrlenderi", to vidū arī ap 80 no ASV, Kanādas un citām rietumvalstīm.

Priekšsēdis bija atvaļinātais Izraēlas armijas ģenerālis Arons Jarivs (Rabinovičs),
kurš dzimis Liepājā 1920. gadā un vēl nav pavisam aizmirsis latviešu valodu. 15

gadu vecumā viņš ieradās toreizējā Palestīnā kā cionistu jaunatnes organizācijas
aktīvists, savā laikā vadīja Izraēlas militārās izlūkošanas dienestu, bija ari

ministrs, un tagad viņš ir Stratēģisko pētījumu centra direktors Telavivā. Saieta

dalībniekulielais vairums bija patiešām „vecie" liepājnieki, piemēram, 1927.

gadā izceļojušais Volfs Jofe un citi, kas aizbrauca no Latvijas vēl brīvvalsts

gados un nepiedzīvoja tās asiņainās «akcijas", pēc kurām Dr. Fricis Dītrichs,

SS- undPolizeistandartfūhrer m Libau, 1941. gada 17. decembrī varēja ar

gandarījumu ierakstīt savā dienasgrāmatā: «Insgesamt wurden 2746 Juden

erschossen. Kurland ist mithin judenfrei."

Taču viņš maldījās — Kurzeme vēl nebija judenfrei, zināms skaits

izglābās no Sicherheitsdienst un Einsatzgruppe nagiem, un tas ir vairāku

drosmīgu latviešu nopelns. Par šiem latviešiem var teikt: ari viņi bija — savā

ziņā — Kurzemes varoņi.

Telavivas žurnālā Alef, kas iznāk krievu valodā un tiek abonēts ari

Ņujorkā un citās ASV pilsētās, kur mājo ieceļotāji no PSRS, publicēti raksti ar

ziņām par šiem kurzemniekiem — žīdu glābējiem. Liepājā vairākus žīdus —

Raikinu un viņas mazo dēlu, Michaelu un Hildu Skuteļski un citus — slēpa
kāds mācītājs, kuru trimdinieka gaitas esot aizvedušas uz ASV. Židus glāba
Anna Fimbauere, žēlsirdīgā māsa Emīlija Strēlis, zvejniece Zvirgzdiņa. Šīs

sievietes mirušas, bet Stokholmā dzīvojot Zvirgzdiņas dēls, kuram izglābtie
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nosūtījuši Jeruzalemes memoriālā institūta „Yad Vashem" medaļu un goda

diplomu, kas piešķirts viņa mātei.

Viņi nebija vienīgie latvieši, kas Kurzemē deva patvērumu vajātajiem
žīdiem arī vēl tad, kad šis Latvijas novads bija kara liesmu apņemts, kad līdzās

pusmiljonam vietējo iedzīvotāju un bēgļu tur savas pozicijas aizstāvēja tikpat
liels skaits vācu karavīru un tūkstošiem latviešu no 19. divīzijas, kuriem vienīgā

izeja bija — cīnīties vai tikt iedzītiem jūrā. «Kurzemes cietoksnī", kur mežos

slēpās gan kurelieši, gan dezertieri, gan«sarkanie izlūki", kur visi badojās un

dzīvoja baismā neziņā, kāds latviešu zemnieks slēpa savās mājās Livšicus —

māti un meitu, gādāja par viņu uzturu, ik bridi pats riskējot tikt «atmaskotam".

Kā jau teikts, kāds Liepājas latviešu mācītājs 22 mēnešus slēpa 11 žīdus,

no tiem viens —Geršons Raikins, toreiz vēl mazs zēns, visu šo laiku mājoja t.s.

pieliekamā kambari, un viņam bija stingri piekodināts klusēt un ne ar pušplēstu
vārdu neizpaust savu klātieni. Kad beidzās karš, septiņus gadus vecais zēns

prata runāttikai čukstus...

Viņš tagad dzīvo Izraēlā, tāpat kā viņa tēvs Izaks Raikins, Michaels un

Hilda Skuteļski, Rivka Vilsone un ari Arels Vestermans un viņa sieva, kurus

izglāba latvietis Roberts Sedols, kas gan nepiedzīvoja kara beigas: viņš bija
sētnieks un vēlāk nama pārvaldnieks Liepājā, Tirgoņu ielā Nr. 22, un šī nama

pagraba telpās viņš slēpa žīdus.

Liepājā vien latvieši izglāba vismaz 22 žīdus no drošas nāves. Tie no

izglābtajiem, kas vēl dzīvi, ar pateicību un gandarījumu atceras šos cilvēkus, kuri

— manuprāt — ir latviešu tautas lepnums ne mazākā mērā kā citi, kas

izpelnījušies Kurzemes varoņunosaukumu.

Kurzemes cietoksnis kļuvis leģendārs, devis vielu daudzām grāmatām,
kas izdotas brīvajā pasaulē. Es ceru, ka te pateiktais papildinās šo bagāto

ctokumentālās kterātūras klāstu, saucot atmiņā patiešām maz pazīstamu epizodu
Kurzemes dramatiskajos «laikmetu griežos".
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12.

NABAGA MITJA

Nabaga Mitja — „viņi" tomēr piespieduši Jūs, Mavrik Vulfson, šaustīt

mani, savu bijušo darbabiedruLētā un Rīgas Balsī, kaut gan Jums, jādomā, tas

nelikās diezgan patīkams uzdevums. Taēu ja čeka liek, tad jārīkojas — neko

darīt. Un tānu Jūs, grāmatu Padomju Savienība cīņāpar mieru (1953) un Pieci

stari (1964) autors, Pētera Stučkas prēmijas laureāts (1985), «uztvērāt" šo pēdējo

pagodinājumu «kā aicinājumu strādāt ar lielāku atdevi" (sk. Dzimtenes Balss

1986. gada 1. numuru), un klaidā mītošajiem latviešiem adresētā čekas izdevuma

Atbalss 1986. gada 2. numurā parādījās Jūsu raksts «Padoms Frankam

Gordonam:pieprasīt lielāku honorāru".

Oho! Jūs taču esat īsts gaišreģis, Mavrik Vulfson, Jums piemīt telepata

spējas: akurāt tai laikā, kad tapa Jūsu artiķelis, es vēstulē H. Rudzītim ap-

vaicājos, vai nebūtu iespējams mazdrusciņ «pielikt klāt" pie honorāra...

Jūs ganbez skaudības vēlatman labu, tikai labu, ieteikdams man, lai es

(«par savu unikālo neģēlību") pieprasot «Uīskārtlgu, nē, desmitkārtīgu algu!"

Vai tiešam jūs gribat izputināt apgāda «Grāmatu Draugs" dibinātāju?

Dīvaini gan,ka jūs visi, Rīgas biedriši, tik ļoti interesējaties par manu

financiālostāvokli. 1982.gadā P. Kundziņš alias P. Ducmanis tai pašā Atbalsi

publicēja artikeli ar virsrakstu franks Gordons dolārupeļņā", bet tagad Jūs,

Mavrik Vulfson, esat norūpējušies, vai tikai es nenopelnu pārāk maz. Iznāk, ka

visu šo laiku naudaun tikai nauda— tiesa gan,sveša — ir prātā nevis man,bet

jums, Rīgas biedrīšiem.

Vai tik nav bijis tā, nabaga Mitja, ka visus šos gadus kopš manas iz-

ceļošanas uz «cionistu midzeni" Rīgas «kompetentie orgāni" mudināja Jūs

uzrakstīt kaut ko dzēlīgu par (pareizāk — pret) mani, savu bijušo darbabiedru,

bet Jūs vilkāt šo lietu garumā, Jaujot savam bijušajam frontes biedram

ZālamanamEidusam gūt pirmos laurus šajā jomā (sk. Dzß 1982.gada 8. aprīli
— «Kažokapsviešanas loģika")?

Savā beidzot tomēr ar lielām mokām uzrakstītajā sacerējumā Jūs

izliekaties varen sašutis par to, ka es sevi dēvēju par žīdu, nevis ebrēju, un citējat
kāda «latviešu inteliģences pārstāvja" piezīmi, ka ar vārdu «žīds" varot

«panicinājumā manipulēt tikai fūrmaņi".
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Nemaz jau nerunājot par to, ka ari ~fūrmanis" ir cilvēks, turklāt vēl darba

cilvēks, ļaujiet man,cienījamais Mavrik Vulfson, piebilst, ka ar vārdu „ebrējs" ir

iespējams gluži tāpat „panicinājumā manipulēt" un to visai cītīgi dara gan

neapgraizīti, gan apgraizīti skribenti tagadējā Maskavā un tagadējā Rīgā,

«atmaskojot", piemēram, «starptautiskās ebrēju buržuāzijas sazvērestību" —

tāpat kā to darīja naciķi, rakstot par „žīdu plūtokratu izdarībām". Kāda te

starpība? Tie paši vēži vien ir!

Jūs ļoti labi zināt, kaLatvijas brīvvalstī mani ciltsbrāļi, runādami latviešu

valodā, lietoja vārdu „žīds", nevis „ebrējs", tāpatkā Lietuvā vispār pieņemts bija

apzīmējums „žydas" (Kaunā iznāca avīze Žydu Baisas) un Polijā „Žyd". Jūs ļoti
labi zināt, ka Jūsu jaunības gados Rīgā darbojās Žīdu tautības Latvijas

atbrīvotāju biedrība (Ģertrūdes ielā 43), Žīdu teātris (Skolas ielā 6), Žīdu

izglītības biedrība (Baznīcas ielā 16), Žīdu nacionālābiedrība „Trumpeldor"

(Jumaras ielā 4), Žīdu skolu biedrība„Ivrit" (Lazaretes ielā 3), Žīdu sabiedriskā

ģimnāzija (Dzirnavu ielā 29) u.LL u.tml. Tagad, kad Latvijas „pē-es-errā" oficiāli

aizliegts lietot vārdu „žids", ebrejiem nav nedz pašiem sava teātra, nedz pašiem
savu skolu, un ari to Jūs gluži labi zināt

Un Jums, Mitja, nav morālu tiesību zūdīties par dažu trimdā mītošu

latviešu antisemītismu, kamēr vien — kā nesen uzsvēra Izraēlas prezidents
Chaims Hercogs — «pasaules antisemītisma centrs joprojām atrodas Austrumu

blokā", kura varasvīru norādījumi Jums jāpilda.

... Jums tagad, pensijas (personālās, republikāniskās pensijas) gados,
nekas cits neatliek ka arī turpmāk kalpot tiem pašiem asinskārajiem elkiem,

kuriem Jūs sākāt — brīvprātīgi, ar naivu sajūsmu — kalpot jaunībā, kad Latvija
vēl nebija samalta starp divu svešu varu dzirnakmeņiem.

Atļaujos, Mavrik Genrichovič (vai Germanovič?) Vulfson, citēt

fragmentiņu no Ingridas Sokolovas (Ida Levitat) grāmatas Cik jaunimēs bijām:

1939. gada vasarā Juris (Vaters) kopā ar Mitju (Vulfsonu) īrēja

niecīgu istabiņu Lielupē. Astoņos no rīta abiem bija jābūt Rīgā.

Taču nupat caur Igauniju bija saņemts Partijas vēstures īsais kurss,

un Juris lika priekšā celties piecos, sēsties laivā un irties uz Lielupes

vidu. Te viņš pāris stundas nepārtraukti airēja un Mitja lasīja

priekšā. Vēlāk viņi lasīja Komunistiskās partijas manifestu. Dažbrīd

to pat grūti bija saukt par lasīšanu: Mitjam ar viņa vājo redzi nācās

ņemt talkā palielināmo stiklu, lai atšifrētu mikrofilmu ar PSRS

Konstitūcijas tekstu.

Brīnišķīgs skats, vai nē? Jūs, nabaga Mitja, tai laikā noteikti dzirdējāt par

drausmīgajām «tīrīšanām" Padomju Savienībā, bet Jūs šiem «pilsoniskās preses

savārstījumiem" negribējāt ticēt, vai nav tā?
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Jūs sen esat izsapņojis šos naivos sapņus, bet Jūs esat kļuvis par Staļina

epigoņu režīma «vaņģinieku" (pārnestā nozīmē, protams) un čekas pavēles Jums

jāpilda, kaut ari negribīgi un ar zināmu nosebošanos.

Tačunekļūstiet smieklīgs un nešaujiet pāri strīpai, Mavrik Vulfson. Pirms

diviem gadiem Jums čeka visžēlīgi deva iespēju paciemoties saulainajā

Kalifornijā, un tur Jūs, runādamsradio raidījuma „Meet Soviet Guests" ietva-

ros, apgalvojāt (sk. Dzß 1984.gada 26. numuru):

1941. gada 13. un 14. jūnijā no Latvijas PSR administratīvā kārtā

izsūtīta daļa Ulmaņa režīma aktīvāko darbinieku. Runa bija par

pilsētu un lauku buržuāzijas pārstāvjiem, bijušajiem policistiem un

polltpārvaldes darbiniekiem un aģentiem, aktīviem aizsargu un citu

kontrrevolūcionāru organizāciju aktīvistiem un viņu ģimenes

locekļiem. Tie bija cilvēki, kas savā vairākumā simpatizēja

nacistiem, bija Padomju Savienības un tās nākamo (?! — F.G.)

sabiedroto — Anglijas, ASV un Francijas pretinieki (...) Padomju

varas orgānu rīcība bijusi pamatota. Tasbija pašaizsardzības akts.

Vai nav traki? Ko tad bija nogrēkojušies manu vecāku draugi — H.

Berlins un viņa sieva, kas dzīvoja Rīgā, Tērbatas ielā 26, kopā ar diviem

puisēniem un tai pašā 1941. gada 14. jūnijā tika deportēti uz Sibīriju un turno-

mira badanāvē? Šie Rīgas žīdi,protams, nesimpatizēja nacistiem un nekādāzinā

nevarēja būt Anglijas, ASV un Fancijas pretinieki. Unkāda gan te principiāla

starpība, vai viņus Sibīrijā nomērdēja sarkanie fašisti vai Rumbulā nošāvabrūnie

fašisti resp. nacionālsociālisti? Vieni likvidēja cilvēkus par to vien, ka viņi

skaitījās „5.0.E." — sociaļno opasnij element (sociāli bīstams elements —ari

bērni!), betotri par to, ka viņi «rases ziņā" bija žīdi,ebreji, jūdi, neārieši — neba

jau nosaukums te svarīgs. Sarkanie vai brūnie slepkavas — abi labi!

Vairāk nekā gadu pirms šīm deportācijām, kad Molotovs aizrautīgi

bučojās ar Ribentropu un «slānīja" angļu un franču «kara kurinātājus", simt-

tūkstošus deportēja no Polijas austrumu apgabaliem. Vai arī tas bija

«pašaizsardzības akts"? Un vairāk nekā 4000poļu virsnieku nošaušanaKatinā?

Kā to tik brīnumjauki prot pateikt krievi — davaiķe ņe buģem, Mavrik

Genrichovič!

Blakus Mavrika Vulfsonaartiķelim tai pašā Atbalss numurāievietots vēl

viens sacerējums, kura autors apzīmēts ar iniciāļiem M. B.

Šis rakstu gabals ieturēts tādāpašā garā, taču ievērību pelna daži teikumi,

kas liecina par Rīgas biedrīšu slimīgo «apsēstību" (obsession), zīmējoties uz

manu necilo personu.

Piemēram, šāds raksturojums, ko es uzskatu par komplimentu: Franks

Gordons, redziet nu, rakstot «tikai viņam vien piemītošajā kosmopolītiskajā
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latviešu pseidovalodā, kas tik ļoti iepriecina tos mietpilsoņus, kuriem laiks

apstājies pirms 41 gada, kad viņi zaudēja savas privilēģijas". Bravo! Vai tad

man būtu jāsagādā prieks Stūranama slakai?

īsts stulbumakalngals ir šo rakstītāju izmisīgie mēģinājumi pierādīt, ka es

nekad neesotmācījies Rīgas Franču licejā. Ko tas viņiem dod?Jau 1982.gadā

„P. Kundziņš" tai pašā Atbalsi rakstīja: „Fr. Gordons uzsit sev cenu, apgal-

vodams, ka mācījies Franču licejā." Tagad noslēpumainais M. B. atkal bubina:

«Gordons neatlaidīgi (acīm redzot, lai uzsistu sev cenu) sevi dēvēpar šī liceja
audzēkni. Bet īstenībā..."

Nu, kā tad esot bijis īstenībā? „Bet īstenībā Franks Gordons savā div-

padsmitajā dzimšanas dienā 1940. gada 1. septembrī sāka mācīties skolā, kas

atradās īsi pirms tam likvidētā Franču liceja telpās."
Vai tas nav idiotisms? Unkur tad, dritvaikociņ, es mācījos pirms tam?

Lai M. B. pavaicā LPSR Republikāniskās prēmijas laureātam Rūdolfam

Stalbovam: viņš vienāklasē ar mani mācījāsFranču licejā kopš 1935.gada.
Un vispār — vai no čekas viedokļa nebūtu bijis gudrāk, gluži otrādi,

norādīt, ka taisniFranču licejā esmu piesavinājies to .reakcionāro" domāšanas

veidu, kas „visā savā atbaidošajā kailumā" atspoguļojas manos tagadējos
rakstos?

Noslēpumainais M. B. jauc vārdus un vietas: Demjaņuku viņš dēvē par

Maidanekas bendi, kaut gan īstenībā runa ir par Treblinku, un „uz kara

noziedznieku sola" Demjaņuks var tikt nosēdināts nevis Telavivā, bet

Jeruzalemē. Šaustīt ari jāprot, biedriši!

Un visbeidzot M. B. raksta, ka „toreiz, pirms 44-45 gadiem, diezin vai

Demjaņuks būtu tik līdzcietīgs pret ebrēju puisēnu Franku (...) Lai visi labie

gari viņu pasargā no tādas pārbaudes..."
Kā tas, lūdzu, jāsaprot — kā brīdinājums?
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13.

NO BRENSONA LĪDZ BRANOVERAM

Šajās dienās man gadījās Šķirstīt vecus ilustrētus žurnālus, kur atainota

žīdu bruņotā cīņa, aizstāvot tikko proklamēto Izraēlas brīvvalsti. Kad paņēmu

žurnāla Haolam hazē 1948. gada 5. augusta numuru, man no vāka pretim

raudzījās kareivis, kurS turēja rokā ieroci... paga,paga, kur tad es tādujau re-

dzēju, turklāt pavisam nesen?

Nūjā, tā taēu ir BREN patSautene, kuras attēlu es redzēju Latvju

Enciklopēdijas (1962-1982) otrā sējumā 51. lappusē — tur, kur Šķirklis

„Kājnieki".

PatieSām, tā ir patSautene, ko Palestīnas žīdu pašaizsardzības (Haganā)

vienībuun —vēlāk — Izraēlas regulārās armijas karavīri bija, tā sakot, iemīļo-

jusi kā samērā vienkāršu, parocīgu un iedarbīgu ieroci, kas maniem tautiešiem

lieti noderēja, „atkaudamies" no tiem, kuri gribēja mūs, žīdus, iedzīt jūrā.

Taču Sie puiši nemaz nezināja to, ko es tagad zinu, izlasījis zem nupat

pieminētā attēla Latvju Enciklopēdijas jaunā izdevuma 2. sējumā: „Latviešu
konstruētā Brensona (Bren) patSautene".

Jā gan, latviešu konstruētā! Gluži tāpatkā pirmais mazformāta fotoaparāts

„VEF-Minox", kas ari tika konstruēts neatkarīgajā Latvijā un pēc kara gadiem

ilgi producēts Gīsenē,Rietumvācijā, jaubez „VEF\kā „Minox" madem West

Germany.
..

Latviešiem dzimtenēun trimdā ir pamats lepoties gan ar „VEF-Minox",

gan ar BREN, par kura „izcelsmi" sīkāk pateikts prof. Edgara Andersona

grāmatā Latvijas bruņotie spēki un topriekšvēsture (203.-204. Ipp.): 1925. gadā

4. Valmieras kājnieku pulka vecākais atslēdznieks Aleksandrs Brensons, neap-

mierināts ar ārzemju patšauteņu sarežģītajiem mechānismiem, konstruēja

vienkārSu un izturīgu patšauteni. To varēja izjaukt 5 sekundēs un atkal sastādīt

kopā 16 sekundēs. Diemžēl BrensonaBREN patšauteni arsenāls sāka izgatavot

tikai beidzamajos Latvijas neatkarības gados.

Un pirmajos Izraēlas neatkarības gados šis lieliskais ierocis palīdzēja
mums, žīdiem, nosargāt mūsu brīvību.

Bet kāpēc neviens nezina un nekur nav teikts, ka šī patSautene ir latvieša

izgudrojums?
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Nocēlu no plaukta Z. Šifa un E. Hābera Leksikon le-bitachon Israel

(Izraēlas militāro leksikonu), kas izdots 1976. gadā, un 98.-99. Ipp. (šķirklis

„BREN") izlasīju: „BREN — viegla patSautene, Cechoslovaku. Britanijā to

ražoja uz licences pamata. Tās nosaukums izveidots no čechu pilsētas Brno, kur

atradās rūpnīca, kas ražoja sākotnējo patšauteni, un 'Enfield' — britu

uzņēmuma, kur tātikaražota Raganas periodā un Neatkarības kara laikā. BREN

bija svarīgs ebrēju aizsardzības spēku ierocis." Tālāk seko techniskie dati:

kalibrs — 0,303 collas, magazīnā ietilpst 30 patronas, rādijs — līdz 800

metriem, svars — ap 10,5 kg.

Redziet nu — saliek kopā „Br" no Brno un „En" no „Enfield", un tā lieta

ir skaidra, t.i. neskaidra!

Tā daudz kas tiek aizmirsts, daudz kas iet zudumā — un ne tikai šai

specifiskajā nozarē. Vai plašajā pasaulē daudzi zina, piemēram, ka latvietis

Kārlis Balodis (Prof. Cari Ballod) bija izcils tautsaimnieks, kura idejas par

racionālu ražošanu un sadali, par„dārzu pilsētām" u.tml. tika īstenotas labu laiku

pēc viņa nāves? Unka viņš, šis latviešu cilvēks, Berlīnē, Pirmā pasaules kara

laikā, stājās īpašas komitejas priekšgalā, kuras mērķis bija — sekmēt žīdu

apmešanos Palestīnā?

Prof. Kārlim Balodim, tāpat kā necilajam pulka atslēdzniekam

Aleksandram Brensonam un Bērziņam, Pūriņam, Jēkabsonam, Irbītim un citiem

VEF darbiniekiem, kas radīja „Minox" fotokameru, būtu ierādāma goda vieta

latviešu tautas „Panteonā" blakus Jānim Rainim, kura daiļdarbi, piemēram
Jāzeps un viņa brāļi, joprojām vēl nav iemantojuši to pasaules slavu, ko tie ir

pelnījuši.

...Tātad iegaumēsim — teicamo patšauteni BREN, ko ražoja Čecho-

slovakijā un vēlāk Anglijā un kas bija ļoti iecienīta daudzu valstu armijās vēl

pirms kādiem 35 gadiem, konstruējis latvietis.

Protams, technika nestāv uz vietas, BREN pēc ilgas un spīdošas
«anonīmas" karjeras galu galā tomēr nokļuva kara mūzejos, un piecdesmito
gadu beigās savu, jāatzīst, triumfu piedzīvoja krieva Michaila Kalašņikova
konstruētais „automāts" (patSautene) AK-47 (kalibrs — 7,62 mm). Tikai

nedaudz modernizētu, šo ieroci vēl joprojām lieto gan PSRS un „sarkanās"

Ķīnas karavīri, ganvisdažādāko nokrāsu un paveidu terroristi, un, kā jau reiz

norādīju, «Kalašņikovs" kļuvis par terrorisma simbolu, par emblēmu, kas

grezno palestīniešu ekstrēmistu apvienību, rietumvācu RAF (Rote Armee

Praktion), Itālijas «Sarkano brigāžu" un citu tamlīdzīgu organizāciju zīmotnes.

Te jāpiemetina, ka Izraēlas armijas pavēlniecība apbruņojusi ar šīm

padomju patšautenēm, kas iegūtas kā kara trofejas, piemēram, 1973.un 1982.

gadā, vairākas mūsu karaspēka vienības, un arī Sis „daikts", ar kuru Kremlis
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apgādāja mūsu ienaidniekus, mums lieti noder, tāpat kā savā laikā latviešu-

čechu-angļu BREN.

Starplaikā pelnītu slavu visā brīvajā pasaulē bija iemantojusi mūsu, Li.

Izraēlā konstruētā un ražotā mašīnpistole UZI —lielisks, reizē vienkāršs, viegls

un efektīvs ierocis. Šīs mašīnpistoles izgudrotājs ir Izraēlas armijas majors Uzi

Gals, kura vārdā tā nosaukta (kalibrs — 9 mm, svars — tikai 3,5 kg). Ja jūs

redzēsit uz TV ekrāna, teiksim, prezidenta Rēgena vai kanclera Kola miesas-

sargus, tad ļoti iespējams, ka jūs, vērīgāk skatoties, ieraudzīsit, ka viņi apbruņoti

ar UZI —ar šis mašīnpistoles „strupo" paveidu, kas aizņem vēl mazāk vietas. Ši

izraēļu mašīnpistole arī kļuvusi par tādu kā simbolu — šoreiz gan „pretējā"

nozīmē, kā ierocis cīņā pret kreiso ekstrēmismu, pretkomūnismu, pretKremļa

aģentūru.

UZI kā simbols vēl joprojām, tā sakot, mirdz, bet tagad šo mašīnpistoli

praksē arvien vairāk sāk aizvietot cits Izraēlā ražots pirmšķirīgs ierocis —

patSautene „Galil" („5,5 mm assault rifle, a multipurpose squad vveapon.

Assault rifle, light machine gun, grenade launcher — all m one, with no

attachments"). Ari šī patSautene, tāpat kā mašīnpistole UZI, atrodas daudzu

brīvās pasaules zemju bruņoto spēku rīcībā.

Un tagad, var teikt, aplis noslēdzies: atslēdznieks Aleksandrs Brensons

pār laikmetu griežiem, caurkaru aukām pēc sešiem gadu desmitiem sasaucas ar

fiziķi Hermanu Branoveru — rīdzinieku, izcilu zinātnieku, hidrodinamikas

speciālistu, kurš kopS 1972. gada dzīvo Izraēlā un konstruējis ierīci, kas taisnā

ceļā pārvērš siltuma enerģiju elektriskā strāvā, izmantojot šim nolūkam šķidrus

metālus. ASV aizsardzības ministrija noslēgusi līgumu ar prof. Branoveru un

viņapalīgiem, un šī ierīce, kā ziņo Izraēlas prese, tiks pielāgota SDI (Strategic
Defense Initiative) programmas vajadzībām, jo šādu dzinēju iespējams uzstādīt

Star Wars sistēmas satelītā, kurš debesudzīlēs «stāvētu uz vakts", sargājot ASV

un visubrīvo pasauli no varbūtēja padomju kodolraķešu trieciena.

Rīdzinieks prof. Branovers, kurš strādā Ben-Guriona universitātē, kas

atrodas jau Svētajos Rakstos pieminētā Berševā (Beer-Sheba), ar savu

izgudrojumu aizsteidzies priekšā ne tikai PSRS, bet arī ASV zinātniekiem, un

būtu interesanti zināt, ko teiktu 4. Valmieras kājnieku pulka vecākais

atslēdznieks Aleksandrs Brensons, ja viņam kāds būtu pateicis, cik iecienita

kļūs viņa patSautene, kad žīdi izcīnīs savu valsti —un cik noderīgs būs Latvijā

dzimušā un uzaugušā žīdu zinātnieka izgudrojums, stiprinot brīvās pasaules
aizsardzības spējas.

Brensons un Branovers... Patiešām, reālitāte pārspēj jebkura rakstnieka

fantāziju, un vēstures ceļi ir neizdibināmi.
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BRENSONS UN „BREN" — VAI MIKLA UZMINĒTA?

Paldies neapšaubāmi kompetentajam plaši pazīstamā LondonasJane's

apgāda militārajam redaktoram Aleksim Vanagam-Baginskim, kurš Laika 1987.

gada 28. martanumurā norāda, ka angļu BREN patšautenei nav nekāda sakara

ar latviešu AleksandraBrensona izgudroto ieroci.

Rakstīdams par Brensonu un Branoveru, es izmantoju šādus avotus:

pirmkārt, pltn. A. Plato atsauksmi par prof. Edgara Andersonagrāmatu Latvijas

bruņotie spēki un topriekšvēsture, kas (recenzija) publicēta Laikā 1983. gada 10.

martā un kur teikts: „(...) Aleksandrs Brensons (...) konstruējis vienkāršu un

izturīgu patšauteni (...) Diemžēl, Brensona BREN patšauteni arsenāls sāka

izgatavot tikai beidzamajos neatkarības gados." Un tālāk A. Plato min E.

Andersona grāmatas 203.-204. lappuses, kas satur šos datus. Otrkārt, prof.
Andersona rediģētās Latvju Enciklopēdijas (1962.-1982.) otrā sējumā 51. lap-

pusē (šķirklis «Kājnieki") publicēts foto uzņēmums ar patšautenes attēlu un

parakstu: «Latviešu konstruētā Brensona(Bren) patSautene". Vai prof. Ander-

sons būtu kļūdījies? ViņS taču atvasina nosaukumu BREN no Aleksandra

Brensona uzvārda!
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14.

ZIVS, VILKS UN ANNĪTE

Nē, tā nav ne Lafontēna, nedz Krilova fabula.Tas ir stāsts „iz dzīves" —

pamācošs, tāpat kā fabula, betpatiess... un bēdīgs.

Cīņā pēc Jūrmalas konferences parādījās dīvains raksts ar nosaukumu

«Atklāta saruna", kura autors parakstījās kā M. Vilks, lai gan no paša pirmā
teikuma bija skaidrs, ka runa ir par Mavriku Vulfsonu — nabaga Mitju, kam

atkal lika klaušu kārtībā sacerēt kaut ko aizgrābjošu par «padomju ebrejiem" un

«zemiskiem provokātoriem". Protams, ne jau nabaga Mitja bija tas «zemiskais

provokātors". Viņš esot Jūrmalā pusdienojis ar «ebrēju tautības pusmūža
amerikānieti" un pēc tam atgriezies ar viņu Dzintaru koncertzālē. Pa pusdienu
laiku viltīgais Vilks bija paguvis apvārdot naivoamerikānieti un iestāstīt viņai,
cik lieliski «ebrēju tautības padomju pilsoņi" jūtoties varen plašajā

,republiksaimē". Nabaga Mitja skaidroja, skaidroja —un «stunda (...) aizlidoja

puma spārniem". Saruna, apgalvo Vilks, esot bijusi viegla un reizē grūta.

Viegla, ,jo tajā ievijās ebrēju humors", un grūta «tādēļ, ka runa lielākoties bija

par sīkām lietām, kas tika paceltas principiālā līmenī".

Nabaga Mitja, protams, negribēja piņķēties ar tik sīkām lietām kā, teiksim,

L. Korņējeva, V. Beguna un citu autoru musinošās, antisemitiskās grāmatas,
kas Padomju Savienībā — ari Latvijā, arī latviski — tiek izplatītas masu

metienos.

Viens no «sarunas padomju vadītājiem" (?) bijis, kā raksta M. Vilks,

biedrības «PSRS un ASV" viceprezidents S. Zivs. To gan nabaga Mitja

nepiemin, ka šis mācītais tiesībnieks, rīdzinieks Samuils Zivs, kuru laiku pa

laikam sūta uz Ameriku «profesionālai domu apmaiņai" ar ASV tiesībniekiem

un advokātiem, ir arī viens no PSRS Anticionistiskās komitejas runasvīriem,

rūdīts pašnīdējs un mazochists. Šis Zivs (ne jau no latviešu vārda «zivs", betno

senebrēju vārda„ziv", Li. «spīdums") ir bēdīgi pazīstams kā cilvēks, kam nav ne

mazāko goda jūtu, kas gatavs izpildīt jebkuru, pat visnekrietnāko Kremļa

norādījumu.
Vārdu sakot, «viena no viešņām" esot apkampusi šo vīru, raksta M.

Vilks, piemetinot, ka «viņa, sekojot svešam padomam, bija sev piespraudusi
provokatorisko nozīmi ar buržuāziskās Latvijas karogu".

Tadta gan šausmas! Ebrejiete no Amerikas dižojas ar šo karogu... Tačuā

sieviete
— klausieties, bāleliņi — «pilnīgi sastinga, kad uzzināja, ka Ziva
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ģimenes locekļus 1941.gadā noSāva šeit vietējie hitleriskie rokaspuiši, ar tieši

tādu pašu krāsu apsēju... Amerikāņu sieviete samulsa un sāka raudāt"

Nu, kurš tad te ir tas provokātors, nabaga Mitja? Galu galā ari manus

radiniekus 1941. gadā nošāva Rigā, un ļoti iespējams, ka šāvēji bija „žipčiki" no

Arāja komandas — bet kāds tam sakars ar Latvijas brīvvalsts karogu? Galu

galā pašam Ādolfam Hitleram apsējs bija akurāt tādas pašas krāsas, kāda vēl

šobaltdien ir PSRS valsts karogam...

Un lai viltīgais Vilks nepurpina, kā viņš to daraminētajā Cīņas artiķeli, ka

.Amerikas Balss" latviešu raidījumos «parasti ķengā ebrēju tautības cilvēkus ar

fašistisko laiku iesauku": viņš, kā jau reiz aizrādīju, pats ļoti labi zina, ka vārds

„žids" latviešu literārajā valodā, Blaumaņa un Raiņa valodā, nav nekāda

.ķengājoša iesauka", un es, piemēram, allaž lepni saku — jā, esmu Latvijas
žīds!

Un ja nu mēs pieminam sarkanbaltsarkanokarogu, tad varu atgādināt, ka

Latvijas neatkarības gados žīdu cionistisko jaunatnes apvienību saietos un

gājienos — vai nu tie būru nacionālisti no „Brit Trumpeldor" vai sociālisti no

~Necach" — plīvoja baltzilie vai sarkanie karogi ar Latvijas brīvvalsts krāsām

kreisajā augšējā stūri, un ka tajos gados, kad tālajā Telavivā tika rīkota

„Makabiāde", šo globālo nacionālo sporta spēļu atklāšanas ceremonijā Rīgas un

Daugavpils, Rēzeknes un Kuldīgas žīdu sportistu delegācija lepni iesoļoja

stadionā, nesot lielu Latvijas valsts karogu — to pašu, sarkanbaltsarkano, kas

tik ļoti sakaitinājis Vilku un Zivu.

Nu labi, Vilks ir,Zivs ar' — un kur tadAnnīte?

Par Annītes likteni precīzu ziņu nav. lespējams, ka arī viņa gājusi bojā,

tāpat kā mani radinieki, Rumbulā vai Biķernieku mežā. Šīs 1923. gadā dzimušās

žīdu meitenes dienasgrāmatu kādā Rīgas dzīvokli bija atradis vācu kareivis —

Landser, kurš vēlāk krita frontē. Dienasgrāmata rakstita vācu valodā, un šis vācu

kareivis to nosūtīja uz Berlīni savam draugam, kurš dzīvoja «puslegāli", jo bija

«papusei" žīds. Minētā draugabērni to atrada mirušātēva papīros un nosūtīja uz

Jeruzalemes memoriālo mūzeju „Yad Vashem" kā interesantu «laikmeta

liecību".

Meitene, kuras vārds— vācu valodā— bija „Anni", rakstīja šo dienas-

grāmatu no 1934. gada janvāra līdz 1939. gada jūlijam, un nekur nav minēts

viņas uzvārds. Pēc tam, kad avīzē Jemsalem Post tika publicēti šīs dienas-

grāmatas fragmenti, atsaucās daži ieceļotāji no Latvijas, un noskaidrojās, ka

«Annīte" ir Rīgas ārsta Hackelsona (Hazkelson) meita, kas mācījās vispirms
židu skolā «Ezra" un pēc tam Ls. Sabiedriskajā ģimnāzijā, kur mācības notika

vācu valodā. Varbūtkāds no lasītājiem atceras šoārstu un viņa ģimeni? Annītes

jaunāko māsu sauca „Lucy", un kalponei, kurai dienasgrāmatas rakstītāja

uzticēja noslēpumus, vārds bija Marta.
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Tad nu tā: šis žīdu cilvēkbērns 1934. gada 9. februāri, 11 gadu vecumā,

raksta: „Es nīstu komunistus no savas sirds dziļumiem. Viņi ļauj cilvēkiem

badoties un tūkstošiem mirt badā..."

Un tā paša gada 4. jūnijā Annīte raksta: «Sinagogā viņi sprediķo, ka

mums jācīnās par Latviju, un viņi dzied Latvijas nacionālohimnu. Es ļoti mīlu

Latviju. Žīdiem ir daudzprivilēģiju..."

AnnīteHackelsone savā bērna prātā izteica to, kas viņai bija uz sirds. Un

tā ir vislabākā atbilde gan Vilkam ar Zivu, gan,teiksim, Elmāram Ģērmanim

Austrālijā, kurš, atšķirībā no UlžaĢērmaņa Zviedrijā, apgalvo, kaLatvijas žīdi

kopumā esotbijuši komunisti vai komūnistu gaidītāji, cits nekas.

Protams, bija ari tādi, un to vidū bija arī nabaga Mitja. Tie bija viņi, kas

1940. gada 17. jūnijā Rīgas stacijas laukumā sveica sarkanarmiešus.

Bet paklausieties, par ko tagad, mūsdienās, smejas PSRS žīdi, un jūs

sapratīsit, kāpēc šie zeņķi no MoskauerVorstadt toreiz bija tik jūsmīgi.
Tātad — žīdu anekdots no Maskavas: Marks Goldbergs, amerikāņu

komūnists, atgriežas no ceļojuma pa Padomju Savienību un Ņujorkā uek

aicināts uz ASV kompartijas galveno mītni, kur viņam vaicā: «Comrade

Goldberg, vai tev bija iespēja šī ceļojuma laikā iepazīties sociālisma tēvzemē ar

īstiem, pārliecinātiem ļeņiniešiem?" —,Jā gan,bet tikai ar vienu vienīgu." —

„Un kurš tas bija?" — «Freds Kogans, tūrists no Čikāgas."
Tie, kas paši šajā «striidnieku paradīzē" nav dzīvojuši, iztālēm jūsmopar

komunisma idejām — tāpat, kā to darīja nabaga Mitja, neticot JaunākāmZiņām,

bet ticot Pravdai, ko paslepus lasīja. Pēc tam, kad viņš bija «iepazinis" reāli

eksistējošo boļševismu, bija acīm redzot jau par vēlu atgisties — savā kalpībā

viņš bija nostaigājis pārāk garu ceļu...
Grūti jau ir, tas tiesa, atšķetināt latviešu un žīdu attiecību sarežģījumu, un

bieži vien vainīga ir faktu nezināšana, iesīkstējuši aizspriedumi, iecietības un

labas gribas trūkums — abās pusēs.

Neilgi pirms Ziemsvētkiem, pagājušā — 1986. gada 16. decembri, es

piedalījos preses konferencē, ko Stokholmā bija sarikojusi Latvijas sociāl-

demokrātiskās strādnieku partijas Jaunatnes kopa līdz ar Baltijas miera un

brīvības komiteju. Losandželosas Simon WiesenthalCenteraktīvisti un šī centra

pārstāvis JeruzalemēE. Curofs (Zuroff), kas bija aicināti piedalīties debatēs,

atteicās un neieradās. Runa bija par apsūdzībām pret «kara noziedzniekiem", ko

izvirzīja minētais centrs, un par padomju čekistu propagandas brošūrām, no

kurām šī centra darbinieki smēluši «faktus un skaitļus, vārdus un adreses".

Es negribu bāzt vienāmaisāvai mērīt ar vienu olekti visus Losandželosas

«Vīzentāla centra" darbiniekus, kuriem nav tieša sakara ar pašu Vīzentālu.

Atcerēsimies, ka 1986. gada 4. aprīlī ASV žīdiete Dženisa Prēgere (Janice

Prager), tā paša Wiesenthal Centerdarbiniece, avīzē JerusalemPost publicēja
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lielisku rakstu par krievu sarkanarmiešu drausmīgajiem kara noziegumiem

Afganistānā, par šiem boļševiku briesmu darbiem.

Taču tie gados samērā jaunie kungi no Losandželosas, kuri 1986. gada
18. novembri bija rakstījuši vēstuli Zviedrijas valstsministram Ingvaram

Karlsonam, paši bija, tā sakot, uzķērušies uz padomju propagandas āķa — ēsma,

acim redzot, bija prasmīgi preparēta.

Es neticu, ka te būtu bijusi kāda slepena noruna starp minētajiem kungiem

un Gorbačovu— sak, mēs izlaidīsim žīdus no PSRS, ja jūs ķengāsit baltiešu

trimdiniekus. Ja nu tas tā būtu, Sie kungi nebūtutik rosīgi, «atmaskojot" Kurtu

Valdheimu— šo Maskavas ielikteni un marioneti Apvienotajās Nācijās.

... Runājot minētajā preses konferencē, kurā piedalījās ari Brūno Kalniņš,
Uldis Ģērmanis un Jānis Zalcmanis, es cita starpā izteicu izbrīnu par to, ka „the

Simon Wiesenthal Center", kā teikts vēstulē Zviedrijas valstsministram, „has

intensified its worldwide huntfor suspected Nazi war criminals". Es teicu, ka

vārds hunt ne visai labi „piestāv" tādam brīvās pasaules iestādījumam, kas

aizstāv cilvēka cieņu un demokrātiju, jo šis vārds saistās ar priekšstatu par

witch-hunt(raganu medībām), un ari autentiskiem slepkavām brīvajā pasaulē ir

tiesibas uz duc process. Es būtu ierosinājis vārdu — search, piemēram, vai

investigation.

Bez tam minētajā vēstulē teikts, ka Curofs „has foundmaterial", uz kura

balstoties „our research". Taču šis materialno zinātnieka un ari jurista viedokļa
nav ne plika graša vērts, jo runa irpar propagandas brošūrām, kas publicētas

Rīgā sešdesmito gadu sākumā un sarakstītas pēc KGB pasūtinājuma.
Antisemītisma izpausmes tagadējā Padomijā, kas ļoti līdzinās

antisemītisma izpausmēm Hitlera Vācijas pirmajos gados, šie kungi no

Losandželosas ignorē. Žēl gan! Man nācās tai pašā preses konferencē citēt

izvilkumu no brašā sarkanā partizāna Viļa Samsona grāmatas Naida un maldu

slikšņā, kas vērsta pret «ekstrēmo latviešu nacionālismu" un laista klajā Rīgā
1983. gadā.

Viļa Samsona mērķis ir «šaustīt" pērkoņkrustiešus un citus «latviešu

antisemītus", bet jau savas grāmatas priekšvārdā šis uzticamais Jeņinietis

briesmīgi zākā Beginu un «cionistiskos slepkavas". Komunists Vilis Samsons

te ne par matu neatšķiras no komunistu ienaidniekaElmāra Ģērmaņa, kurš savā

iesniegumā ASV tieslietu ministram raksta gluži topašu.

Bet kāds tam sakars ar ,JPērkoņkrustu"?
Un pašā grāmatas pamattekstā, rakstīdams par pērkoņkrustiešu

antisemītismu, Samsons norāda, ka to vēl varētu saprast (!), ja šie latvieši būtu

«zinātniski" analizējuši «cionistu un masonu" (brīvmūrnieku) plānus par

uzkundzēšanos pasaulei.

Vai tad šie komūnista Samsonaprātojumi nav antisemītiski?
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Vilks, Zivs, Samsons — ari tas izklausās pēc fabulas, bet tā ir bēdīga-

nē, drīzāk gan traģikomiska patiesība.
Lai šī trijotne iet ratā! Labāk sumināsim prāvestu Kazimiru Vilni, kurš ir

tik kautrīgs, ka nemaz nepastāsUja man Stokholmā par to, cik aizgrābjoša bijusi

viņa tikšanās Ņujorkā arRīgas žīdu, kuru viņš bija izglābis no drošas nāves. Un

ka cilvēki, kas bija pārdzīvojuši nacistu pekli, kopā ar šo krietno kristieti

nodziedājuši „Dievs, svētī Latviju".
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15.

AR VIŅU VAR LEPOTIES LATVIEŠU TAUTA

Viņš piedzima tad, kad sākās šis vētrainais gadsimts. Nu gadsimts iet uz

beigām, un ari vecajam vīram klāt mūža vakars. Viņš turas, viņš dūšīgi turas,

mitinoties vecajā labajā vēl arvien puslīdz latviskajā Pārdaugavā. Bet viegli jau

viņam vecumdienās neklājas. Viņš godam pelnījis vairāk siltuma drēgnajā Rīgā.

Viņš allaž bija dūšīgs, jo sevišķi tad, kad šādai drosmei, šādai apņēmīgai

pārdrošībai bija vajadzīgs gandrīz vai pārcilvēcisks spēks. Tagad jau vairs nav

tie gadi, betvecais vīrs vēl turas, pat vēl reizēm pasmaida, atceroties to, kā viņš,

viņa sieva un dēls kopā ar saviem draugiem pirms četrarpus gadu desmitiem

paveica tikpat kā neiespējamo, glābjot — un izglābjot — no drošas nāves vairāk

nekā 40 cilvēkus, kuru vienīgā vainabija tā, ka viņi bija žīdi, ebrēji, jūdi, vārdu

sakot — neārieši.

Tāds nu ir Jānis Lipke, ko citādi kā par Žani nesauca — arī tad nē, kad

viņš bija priekšstrādnieks t.s. «Sarkanajos spīķeros" netālu no Rīgas

Centrāltirgus, ko savā rīcībā bija pārņēmusi vācu Luftwaffe.

Nē, Žanis Lipke nebija dēkainis, viņš nebija arī nekāds svētais. Cilvēks —

kā mēs visi, ar saviem ieskatiem, savām īpatnībām un arī vājībām. Kā mēs visi?

Nu, nejau gluži tāds. Viņš, riskējot ar savu dzīvību, ar savas ģimenes drošību,

aktīvi solidarizējās ar vajātiem līdzpilsoņiem, kas Hitlera ārprātīgās rasu teorijas

īstenošanas rezultātā bija kļuvuši par medījumu, vēl ļaunāk — par izskaužamām

(zu vertilgende) būtnēm.

JānimLipkem tie bija un palika cilvēki —tādi paši kā visi citi, — kuriem

jānāk palīgā. Un to viņš darīja, kā vien spēdams... un paspēja, paveica krietni

daudz.

Tepat līdzās «Sarkanajiem spīķeriem" SS obergrupenfirers Frīdrichs

Jekelns un SS orjerštiirmbannfīrers Rūdolfs Lange bija likuši ar dzeloņstieplēm

iežogot īpašu «apmešanās vietu" Rīgas žīdiem — vārdu sakot, geto. Ik rītu

Žanim Lipkem vajadzēja vest kārtējo žīdu grupu no geto uz «Sarkanajiem

spīķeriem" un tur, darbavietā, uzraudzīt šos beztiesīgos vergus. Lipke apgādāja

viņus ar pārtiku un zālēm. Viņš «mobilizēja" dažus draugus un kopā ar viņiem
sākapa vienam, pa diviem «dabūt laukā" žīdus no geto, apzinoties, ka vēlāk šie

nāvei nolemtie cilvēki no lamatām vairs izkļūt nevarēs. Bruņotie sargi, kas

stāvēja pie geto vārtiem, ik reizi pārskaitīja gūstekņus, kad tie pievakarē
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atgriezās no darba, nepārbaudot viņu vārdus un rūpēdamies vienīgi par to, lai

rēķins būtu pareizs. Latvieši, Lipkes draugi, izmantoja šo apstākli, piešuva

savam apģērbam dzeltenās zvaigznes un kopā aržīdiem devās vakaros uz geto.

Lielajā drūzmā un burzmā pie vārtiem viens otrs žīds noplēsa savu zvaigzni un

tumsā aši devās prom — it kā būdams „ārietis", kas vedis žīdus uz geto.Kad

skaitīšana bija beigusies, ari latvieši noņēma Dāvida zvaigznes un kā īsti,

«neviltoti" ārieši devās mājup. Reiz, kad tuvumā nebija neviena uzticama

cilvēka, Žanis pats piesprauda dzeltenozvaigzni un iejuka žīdu bariņā, lairēķins

„štirnmētu".

1941. gada septembrī Žaņa mājā notika kratīšana: droši vien viņu sāka

turēt aizdomās. Tai dienā viņa mājā slēpās žīds Chaims Smoļanskis, kurš

«Sarkanajos spīķeros" bija savainojis kāju un tikko spēja paiet. Žani kopā ar

Smoļanski aizveda uz policijas iecirkni. Tur Lipke sākabārties, ka „šis cilvēks"

esot „viņa strādnieks" un ka viņš atbildīgs par „šocilvēku" vāciešu priekšā. Tas

nelīdzēja — abus iespundēja turpat kamerā līdz nākamajam rītam, kad Žanis

piekukuļoja policistu un laimīgi tika laukā. Pēc dažām dienām viņš tādā pašā

„vīzē" atbrīvoja arī Smoļanski...

25. oktobrī geto vārtus slēdza, un pēc kāda laika sākās barbariska

sirmgalvju, sieviešu un bērnu apšaušana ganLudzas ielā un vecajos žīdu kapos,

gan— «vērienīgi" un baismīgi — Rumbulā, kur jaubija izraktas vairākas lielas

bedres.

Kad «ārpusē" varēja nojaust, ka nāves pļauja tuvojas, Žanis Lipke pieko-

dināja saviem žīdu paziņām: «lerīkojiet getopagalmos slēpņus, un kad draudēs

briesmas, lūkojiet noturēties tajos vismaz pāris dienas. Kad jezga mazliet

norims, es pacentīšos dabūtjūs ārā."

Viņš rīkojās tā, kā bija solījis. Darba spējīgos vīriešus nenošāva, viņi

palika getoiežogojumā, un Žanis drudžainimeklēja patvērumu šiem cilvēkiem.

Vieniem viņš sagādāja slēptuvi kādā lekšrīgas nama pagrabā, citiem kādā šķūni.
Kad vairs nebija pietiekami drošu slēptuvju, viņš sprēgājošā salā, ar lielu piepūli,

izraka, izkala, izdoba tādukā bunkuru zem šķūnīša — paša mājas pagalmā
Žanis, viņa sieva Johannaun vecākais dēls Alfrēds apgādāja no geto izbēgušos
žīdus ar nez kur sadabūtiemrevolveriem, patronām un radiouztvērēju, nemaz jau

nerunājot par pārtiku.

1943. gada sākumā Žanis šķīrās no Luftwaffe
,

s noliktavām un iemanījās

iekārtoties tādā darbā, kas deva viņam iespēju daudzbraukāt «pa dzimtās zemes

ārēm". Tas viņam bija vajadzīgs, lai varētu iekārtot žīdiem drošākus slēpņus

laukos, mežvidus būdiņās, pamestu māju pagrabos u.tml.

Vēl daudz ko varētupastāstīt par Žaņa, Johannas, Alfrēda un viņu uz-

ticamodraugu gaitām, glābjot žīdu līdzcilvēkus (Mitmenschen) no nacistiskajiem
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necilvēkiem (Unmenschen), kas viņus pasludināja par zemcilvēkiem

(Untermenschen).

Pats Lipke bija, var teikt, vienkārši Cilvēks — ar lielo burtu. Kā mēdz

teiktAustrumeiropas židu sarunu valodā— Yiddish: Eris a mentsch. Cilvēks!

Grūti klājās šim cilvēkam, kad vācu okupantu vietā — nu jau pa otram

lāgam — atnāca krievu okupanti. Atzinība?Kur nu! Pateicība? Par ko tad? Ja

nu viņš būtu bijis sarkanais pagrīdnieks, sarkanais partizāns, tadbūtu cita lieta.

Bet„tikai" cilvēks, parasts darbacilvēks, turklāt vēl gluži apolitisks...

Vārdu sakot, kad memoriālais institūts „Yad Vashem" Jeruzalemēapbal-

voja Žani un viņasievu ar Medalof theRighteous un 1966. gadā aicināja viņus
doues ciemos uz Svēto Zemi un iedēstīt kociņu Glābēju alejā, Maskavas un

Rigas ts. «kompetentie orgāni" liedza viņiem nepieciešamo atļauju.

Un tikai 1977. gadā, kad Žanim visžēlīgi tika atļauts apciemot dēlu

Alfrēdu, kurš pa kara un pēckara ceļiem bija nokļuvis Austrālijā un apmeties
Anna Bay (N.S.W.), viņš atceļā uz PSRS «apmeta līkumu" un «iegriezās"
Izraēlā. Taisni tai dienā, kad viņam vajadzēja izlidot uz Telavivu, izmantojot no

turienes piesūtīto air ticket, Padomju Savienības konsulāts kā par nelaimi bija

slēgts, bet Izraēlas konsulāts vaļā...
Pirms tam Sidnejas pilsētas lielvecākais LeoPorts sarīkoja viņam par

godu pieņemšanu rātsnamā, un tai sekoja bankets Sidnejas BnaiBrith klubā.

Izraēlā Žani Lipki atplēstām rokām sagaidīja cilvēki, kurus viņš izglāba.
1977. gada 30. augustā Telavivas BnaiBrith namānotika Žaņa Lipkes godi-

nāšana. Latviešu valodāviņu uzrunāja šo rindiņu autors, un noslēguma vārdi

bija šādi: «Dievs, svētīLatviju — zemi, kur dzīvo tādi cilvēki kā Jūs".

Autora piezīme: Žanis Lipke nomira 1987. gada 14. maijā. Miers viņa

pīšļiem.

F.G.
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16.

TRĪS PRINCIPI

Ticiet man — manāpusē, Izraēlā, latviešu «kara noziedznieku" tvarstīšanair

patiešām margināls, maznozīmīgs jautājums, kas gaužām maz interesē ne tikai

bijušos rīdziniekus, kuri savas vecumdienas pavada, sekojot brašo mazdēlu

gaitām «atgūtajā tēvijā", bet arī tos daudzos, kas diendienāvēro Demjaņuka

prāvas sēdes, jo tur, tiesas zālē, uzmanības degpunktā ir iikraiņi, kuru attiecības

ar manu tautu ir krietni vien sarežģītākas un kur vēstures mantojums, jāatzīst, ir

smags kā svins.

Tas gan— par Latviju un latviešiem «plašajai publikai" un pat preses

ļaudīm Izraēlā ir ļoti neskaidrs, miglains priekšstats. Piemēram, 1987. g. 27.

martā avīzes Jerusalem Post korespondents Ernijs Meiers (Ernie Meyer),
rakstīdams par Demjaņuka prāvas kārtējo sēdi, apraksta foto attēlu, kur SS

reichsfīrers Heinrichs Himlers „was shown inspecting companies of Ukrainian,

Latvian and Lettish volunteers to the SS being trained at Trawniki". Meiers

nezina, ka Latvians un Letts ir viens un tas pats.

«Gaismas akcijas" dibinātāju Pauli Kļaviņu es ļoti cienu un viņa atklātajai

vēstulei, kas publicēta Laikā, es pilnībā piekrītu. Atšķirībā no Šustina un Citrona,

Alfons Noviks gan, šķiet, nav žīds, bet tas nu ir sīkums. Principā P. Kļaviņām

ir taisnība.

Kā jau teicu, te pie mums par latviešiem maz ko zina un tikpat kā

neinteresējas, kuipretim žīdu klaidā jeb diasporā, sevišķi Ziemeļamerikā, kur

bieži vien cits citam kaimiņos dzīvo latviešu trimdinieki un žīdu survivors,

jautājums ir asāks un sāpīgāks. Varbūt ALA varētu sazināties ar apvienību
JewishSurvivors ofLatvia m the U.S., ar tās vadītājiem Stīvenu Springfīldu un

Hovardu L. Adelsonu, kuri, kā zināms, godinājuši prāvestu Kazimiru Vilnikā

Rīgas žīda Packina glābēju, un ierosināt kaut ko darīt, lai neitralizētu

Losandželosas Wiesenthal Center demagoģiskās rosības ne visai «svētīgo"
ietekmi. Tāpat LNAK varētu šai sakarībā sazināties ar Aleksandru Epšteinu,
mērenu un objektīvu Kanādas žīdu kopienas darbinieku, un LNPL — ar

ietekmīgo The Times publicistu Bernardu Levinu, kurš ir baltiešu draugs un

labvēlis, kā arī ar Džūliju Neibergeri (Julia Neuberger) — enerģisku sievieti,

Strethemas (Streatham, South London) liberālās sinagogas garīdznieci, kura

(sk. interviju Jerusalem Post 1987. g. 5. aprīļa numurā) „is notafraid to admit
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to feelings of ambivalence over the pursuit of alleged Nazi war criminals m

Britam: I think it's worrying thatthe young are so keen to pursue them."

Es savukārt, protams, allaž esmu gatavs publiski apliecināt savu

principiālo nostāju, ko esmu jau vairākkārt izklāstījis — ari, kā zināms, preses

konferenceStokholmā. Esmu iecerējis grāmatu — angļu valodā resp. tulkojumā

—parlatviešu un žīdu attiecībām, tačupagaidām vel nevaru pateikt, kā un kad šī

iecere īstenosies. Tas ir, tā sakot, technisks jautājums.
Andrievs Ezergailis Brīvajā Latvijā 1987. g. 16. februāranumurāraksta:

„Gordons ir labs cilvēks, īsts Latvijas pases turētājs, bet viņš latviešus —

neskatoties uz to, ka dzīvo Jāves svētītā zeme— no grēkiem atpestīt nevar."

Latvijas pases man gan nav, toties man ir Izraēlas pase, taču A. Ezergailim
taisnība tai ziņā, ka pašā latviešu trimdas sabiedrībā šai jautājumā, tāpat kā

sakarā ar Otrāpasaules kara notikumiem kopumā, pastāv atšķirīgi viedokļi, un

te nu man, tīrasīņu semītam, jābūt strikti neitrālam.

Es te tikai «uzdrošinos" pieminēt Marutas Voitkus piezīmi Vagas 12.

numurā, kur viņa, recenzējot grāmatu Vēstures veidotāji, ierosina rīkot kopīgu

Oskara Perro un Ērika Pārupa turneju trimdas latviešu centros. Tad diametrāli

pretēju uzskatu paudēji varētu publiskās debates, plūrālisma un iecietības

gaisotne, atšķetināt šos samezglojumus — varbūt...

Savu personīgo viedokli es ganvaru apliecināt bez kautrēšanās, un te nu

man ir trīs negrozāmi principi, kurus labprāt vēlreizatkārtoju:

1. Jebkurš latvietis, žīds, vācietis, arābs, krievs, amerikānis, japānis, ķinietis

u.t.t., kurš tīšuprāt, apzināti nogalina neapbruņotus civiliedzīvotājus, ir

slepkava, un viņam cinītāja resp. atriebēja „gods" nepienākas;
2. Nevienai tautai, tautībai, etniskai vai reliģiskai kopienai jeb grupai nedrīkst

uzvelt kollektīvu vainu vai atbildību par atsevišķu, pat daudzu tās locekļu

rīcību;
3. Jānoraida jebkurš padomju arguments, dokuments, liecība u.LL, jo šis režīms

joprojām ir totalitārs un netaisnīgs, antihumāns un represīvs, nav

norobežojies (distancējies) no savas asiņainās pagātnes, nav publiski tiesājis

savus kara noziedzniekus, nav atzinies noziegumos, kas pastrādāti Kaunas

mežā, Litene, Kolimā un citur, un joprojām nav ieviesis brīvajā pasaule

pieņemtās tiesiskās normas,kas principiāli atšķiras no Freislera un Višinska

normām, no nacistu Volksgerichtshof un boļševiku Osoboje soveščānije

kritērijiem. KGB vīriem ari vel tagad, Gorbačova reformu aizsegā, ir „savs

vārds sakāms", kad kādu cilvēku tur aizdomās par «ķecerīgu domāšanas

veidu".

Šo trešo principu pilnīgi ignorē vel samērā jaunais «censonis" Efraims

Curofs (Zuroff), kurš, būdams Losandželosas Wiesenthal Centerpārstāvis
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Jeruzalemē, acim redzot sirgst ar nez kādu mazvērtības kompleksu vai «vēlīnās

atmaksas" sindromu: kā man stāstīja, „šis zellis" esot gatavs «pašā nakts vidū"

uztrūkties no miega, ja viņam pateiks, ka kaut kur pasaulē «uziets" kāds vecītis,

kas kādreiz darbojies kāda reichskomisāriāta «pašpārvaldes" kancelejā.
Curofs pats sūrojas (Telavivas avīzes Ma'ariv 1987. g. 13. marta nu-

murā): «Kopš nāku šurp uz Demjaņuka prāvas sēdēm, es neesmu noķēris

nevienu naciķi."

Viņš vēl piebilst: «Parastās dienās es sēžu Yad Vashem (Holokosta
memoriālā institūtā Jerūzalemē) un rakņājos dokumentosun uzeju uz pēdām

nacistiem, kas dzīvo dažādās zemēs. Taču kopš tā brīža, kad tika atklāta

Demjaņuka prāva, es nevaru atstāt tiesas zāli. Tas nozīmē, ka šimbrīžam

Demjaņuka prāva palīdz naciķiem arī turpmāk izvairīties no soda."

Nu, vai tānav apsēstība — un lielība turklāt?

Nezinu, kādi viņam ir «dokumenti" par ukraiņiem un lietuviešiem, bet

attiecībā uz latviešiem es pārliecinājos, ka viņa galvenais «izziņas avots" irRīgas
čekā producētās brošūras Kas irDaugavas Vanagi (1962), Politiskie bēgļi bez

maskas(1963) un varbūtarī vēl NoSS un SDlīdz.
..

(1979).
Šos «avotus" Curofs izmanto nekritiski, nemaz nemēģinot atšķirt paSu

«žīdu šaušanas" akciju aprakstus, kuri, kā liecina advokāts Ivars Bērziņš, visumā

atbilst patiesībai, no demagoģiskajām apsūdzībām, kas vērstas pret zināmiem

cilvēkiem tāpēc vien, ka viņi pēc karakļuvuši par trimdas nacionālpoliuskā darba

vadītājiem un neielaižas kompromisos ar .ķīdtūrsakarniekiem".

Kāds, piemēram, sakars ar žīdu iznīcināšanu ir tam apstāklim, ka tāds un

tāds «latviešu pašpārvaldes" darbinieksRīgā savā laikā esot bijis atbildīgs par

latviešu jauniešu sūtīšanu darbā uz Vācijas rūpniecības uzņēmumiem? Varbūt

viņš līdz ar to izglābis šos jauniešus no iesaukšanas leģionā un no deportācijas
uz Sibīriju? Rīgas čekisti viņam uzbrūk tāpēc, ka viņš trimdā pazīstams kā

rosīgs sabiedrisks darbinieks un arī vēl vecumdienās «kaitina" kremliešus. Viņa

biogrāfija — tā ir pašu latviešu problēma, kam nav nekāda sakara ar

«holokostu".

Curofs arī nezina, ar ko, teiksim, «Arāja komanda" atšķiras no abām

latviešu divīzijām, kas tikarjretlikumīgi «samobilizētas" un ietilpinātas Waffen-

SS sastāvā. Šai sakarībā te būtu īstā vieta pieminēt vārdus, ko 1985. gadā

(sakarā ar t.s. Bitburgas incidentu) teicis bijušais nacistu koncentrācijas

nometnes gūsteknis Pinchas Lapids (Lapide), tagad žīdu teoloģijas profesors
Frankfurtē pie Mainas: «Žīdiem,kuriem vārds 'selekcija* palicis nāvīgā atmiņā

(m tOdlicherErinnerung) no dzelzceļa perona(von derßampe) Aušvicā, šķiet

patiešam baismīgi (ist esgerade makaber) runātpar vācu karavīru un Waffen-SS

piederīgo trūdošo līķu selekciju. Jo vairāk tādēļ, ka Eichmana prāvā Jerūzalemē

1961. gadā nepārprotami (eindeutig) konstatēts, ka Waffen-SS nebija nekāda
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sakara ar koncentrācijas nometnēm, jo tas bija kaujinieku karaspēks

(Kampftruppe), kas darbojās vērmachta ietvaros" (sk. Kriegsgraberfūrsorge/
Stimme und Weg, 1986. g. oktobra numurā).

Kara noziedznieki... Ko, piemēram, Anatolijs Marčenko, kas 1986.gada

nogalē, valdot liberālajam" Gorbačovam, gājabojā Gulagā, bija rakstījis savā

grāmatā Manaliecība (Mojo pokazāņije), kas nāca klajā Vakareiropā? Lūdzu:

(...) un cik daudzino tiem, kas apcietināja, pratināja, mocīja, arī vēl

tagad ieņem savus amatus vai mierīgi dzīvo kā pensionāri, nenesot

it nekādu — pat morālu atbildību par savu rīcību. Kad es braucu

Piemaskavas elektriskajā vilcienā, vagonus pilda labestīgi, rāmi

vecīši — pensionāri. Viens lasa avīzi, otrs ved grozu ar zemenēm,

trešais auklē mazdēlu(...) Bet man katrā miermīlīgajā pensionārā

rādās izmeklētājs, kurš pats izsita cilvēkiem zobus.

Rietumvācijā (sk. DieZeit 1986. gada 28. martaun DerSpiegel 1987. g.

2., 9., un 16. februāra numurus) tikusi iztirzāta „tēvu un dēlu" problēma: kā

vācieši, kas uzauguši vai dzimuši pēc kara, vērtē savu vecāku vai vecvecāku

piedalīšanos nacistu briesmu darbos. Un „otrāpusē" — tur, kur to pašu sarkano

karogu greznonevis kāškrusts, bet sirpja un āmura emblēma — vai tad tur

nepastāv līdzīga problēma? Jerusalem Post 1986. g. 25. aprīlī publicēja
interesantu sarunu ar žīdu izcelsmes ungāru rakstnieku, tagad 53 g.v. Ģergu
Konrādu (Konrād Gyoergy), kurš, izmantodams relātīvi brīvāko Budapeštas

gaisotni, bija ciemojies Izraēlā. Šis vērīgais literāts un publicists, t.s.

Viduseiropas koncepcijas piekritējs, kura romāni iznākuši rietumzemēs, savā

intervijā atzīst, ka staļinisma periodā bija gadījumi, kadUngārijas žīdu izcelsmes

Čekisti spīdzināja cionistus, kas pēc „holokosta" mēģinājuši pāriet robežu, lai

izlauztos uz Palestīnu. Viņš ari atzīst, ka 1945.-1953. gadā daudzi ungāru žīdi,

ari kādreizējie reliģiskie fanātiķi, stājās Budapeštas čekas dienestā. Un viņš
stāsta: „Es pazinu kādu jaunu, ļoti apdāvinātu žīdu intelektuāli. Viņa tēvs bija
viens no spīdzinātājiem. Dēlam tēva pagātne nelika mieru, taču viņš nespēj
pilnīgi atteikties no tēva (he can *treject him entirely). Viņš atrod zināmu atbildi,

aizstāvot cilvēka tiesības."

Te nu mēs redzam, cik bezgala traģisks, sarežģīts un pretrunīgs ir viss

plašais problēmu loks, kas aptver gan brūnā, gan sarkanā totalitārisma

laundarbības šai asinīm slacītajā gadsimtā.





IV

LAIKU UN VIETU MIJĀS
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17.

ROSIJĀNE UN LATVIJCI

Igauņiem vieglāk nekā latviešiem, leišiem vieglāk nekā igauņiem: viņu
novados krievu «īpatsvars" mazāks, nav tik spiedīgs. Cik Latvijā latvieSu?

50,1% vai 49,9% ? Starpība aritmētiski maza,betpsīchologiski milzīga...
Šā vai tā, fakts paliek fakts: lielkrievi, mazkrievi, baltkrievi un pārkrie-

vojuSies nekrievi sastāda apmēram pusi no Latvijas iedzīvotāju kopskaita. Ko

lai iesāk ar viņiem, ja latviešiem Latvijā radīsies iespēja īstenot savas tiesības uz

pašnoteikSanos, atjaunot neatkarīgu, patstāvīgu nacionālu valsti —brīvu Latviju
brīvā Eiropā?

Es jau dzirdu, kā no Stūra nama un no Gorkija ielas 11A mani mudīgi

apsauc: „Ko tu murgo, ķiplokēdāj! Vai tad jūsējie, tie sasodītie cionisti, ļauj

palestīniešiem īstenot Sīs tiesības?"

Paga, paga! BiedrīSi, vispirms atdodiet Baltiju baltiešiem, Aizkaukāzu

kaukāziešiem, Vidusāziju āziātiem un Kēnigsbergu vācieSiem vai vismaz Ka-

ralaučus leišiem, un tad būšu gatavs pārrunāt ar jums palestīniešu problēmu.
Bet pagaidām ļaujiet man tomēr iztirzāt diezgan grūto un, jāatzīst,

sarežģīto Latvijas krievu problēmu.

Krievi Latvijā vairs nav nekāda minoritāte: drīzāk jau par tādukļūst pati

pamattauta — latviešu. Vai stāvoklis tamdēļ bezcerīgs? Vai latviešiem neiz-

bēgami jāsaraujas čokurā, jāsamierinās ar bēdīgām izredzēm — kļūt par

folkloriski etnogrāfisku kuriozu Dzintarjūras austrumu piekrastē, līdzīgi Velsas

(Wales) ķeltu cilmes pamattautai, kuras senatnīgie dziesmu svētki gan „pievelk"

tūristus, bet kas pati gandrīz „viscaur" runā angliski?

Domāju, ka pagaidām vēl tādas briesmas nedraud, it sevišķi ja ņemam

vērā, ka Latvijas latviešu ģimenēs joprojām tiek runāts latviski — un ka zināma

daļa no Daugavas krastos dzīvojošajiem krieviem... nav zudusi Latvijai.
Jā gan,nav zudusi Latvijai. Dīvaini, bet tā tas ir. Un te nu prasās Latvijā

apmetušos krievu «kontingenta" socioloģiska analizē.

Ar vārdu „krievi" — vienkāršojot — es teapzīmēju ne tikai lielkrievus,

bet ari ukraiņus (mazkrievus), baltkrievus, kā arikaukāziešus, tatārus, uzbekus

un, protams, žīdus, kas kopā ar krieviem ieceļojuši Latvijā no t.s. «vecajām

republikām" un kuru sarunu valoda ir krievu. Viss šis lielais ļaužu bars būtu —

manuprāt — iedalāms trijās galvenās grupās jeb kategorijās. Ir, zināms, ari
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«pārejas slāņi" (promežutočnyje sloj), kurus grūtāk precīzi iedalīt kādā noteiktā

kategorijā, bet tādu nav daudz.

Drvas no šīm grupām varētu apzīmēt ar vienu vārdu — rosijāne. Šo

terminu (ko pavisam citā sakarībā, raksturojot emigrantus, lieto Ņujorkas

Novoje Russkoje Slovo un tamlīdzīgi izdevumi) pienācīgi latviskot nav viegli:
tie nav tikai krievi, tie ir Krievijas cilvēki, kas ar Krievzemi visnotaļ saistīti, tie

ir... krievzemieši vai? Labāk jau paliek rosijāne -no vārdaRossija.

Un trešā grupa— tie ir krievi un krieviski runājošie, kas jūtas kā,iatvijai

piederoši". Viņi nav latvieši, bet uzskata— ne bez zināma pamata —Latviju par

savu dzimteni. Vāciski viņus varētu nosaukt— atšķirībā no Letten — par Lett-

lānder. Krieviski īsti vietā būtu apzīmējums latvijci, atšķirībā no latviešiem

Qatyši). Latviski nekas nesanāk: latvijnieki, latvzemieši? Vārdu sakot — latvijci

Tagad sāksim šķirot. Tātad — pirmā grupa: PSRS bruņoto spēku

personāls, kas izvietots Latvijas territorijā, šo karavīru un citu militārpersonu, kā

ari valsts drošības orgānu darbiniekuu.rml. ģimeņu locekļi un citi radi. Tas ir,

manuprāt, diezgan kompakts svešķermenis Latvijā. Šiem cilvēkiem Latvija ir

sveša zeme, latvieši viņiem labākajā gadījumā neinteresē un ļaunākajā izraisa

viņos riebumu(„viņi visi fašisti"), šie ļaudis atbrauc, paliek kādu laiciņu, tad

saņem attiecīgo pavēli un dodas uz citu impērijas malu, uz citu garnizona pilsētu
— Turkmēnijā vai Čukotkā, Urālos vaiKarpatos — «kur priekšniecība liek".

Viņi Latvijā jūtas kā pakļautā kolonijā, kā iekarotā zemē, dzīvo izolēti savā

„vidē", iemācīties kaut vai buldurēt latviski neuzskata, protams, par vajadzīgu.

«No vienas puses" tas pat ir labi,ka šie cilvēki Latvijā jūtas kā svešinieki:

viņiem vieglāk šķirties no šiem novadiem, viņiem te nav ne sakņu, ne saišu. Ja

nu pienāks tas ilgotais bridis, latvieši viņiem —jaukā krievu valodā— pateiks:

Skāķerķu doroška! Un punkts.

Tā ir viena daļa no tiem, ko man labpaticies nokrustīt parrosijāne. Ir vēl

ari otra grupa, kas tāpat cieši saistīta ar Krieviju vai Baltkrieviju, bet nebauda

tādas privilēģijas, tādus labumus kā pirmā grupa. Gluži otrādi, šīs grupas

«īpatņi" ieņem... īpatnēju stāvokli Latvijas sociālajā struktūrā: kaut gan krievi

Padomju Savienībā ir «kungu tauta"(«vecākie brāļi"), šī kategorija ir, salīdzinot

ar latviešiem, «zemākā šķira" jeb kārta un pielīdzināma, piemēram, turkiem,kas

dzīvo Rietumvācijā kā Gastarbeiter.

Paradoksāli, bet fakts, kā mēdz teiktkrievi. Tā tas ir. Kas tie tādi? Tieir

galvenokārt gados samērā jauni puiši un meitas no nabadzīgākajiem lekš-

krievijas novadiem — Veļikije Lūkiem, piemēram, Rjazaņas, Penzas, no

baltkrievu apgabaliem — Grodņas un Polockas, teiksim. Viņi «liek sevi salīgt"

(verbūjutsja) un stājas darbā— Rīgā un Rēzeknē, Ogrē un Olainē — galveno-

kārt tā dēvētajos celtniecības trestos, viņi — pat sievietes — gatavi paveikt

vissmagāko fizisko darbu (ko smādē slaveno latviešu mūrnieku un jumiķu
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mazdēli, kas grib «izmācīties par inženieriem"), gatavi, tā sakot, dubļos vārtīties

un uz salmu cisām gulēt... lai tiktu pie dzīvokļa!
Tas ir tipiska padomju cilvēka jaukākais sapnis — tikt pie dzīvokļa, pie

atsevišķa dzīvoklīša, kaut maza mazina, bet sava, ar pašam savu virtuvīti, pašam

savu, piedodiet, mazo mājiņu... Un tākā zināms procents (10,12 vai 15, kā nu

kur) no «ekspluatācijā nododamās dzīvojamās platības" pienākas — pēc

padomju likumiem — tiem, kas šos namus ceļ, tadpuiši un meitieši no Neveļas

un Veližas, no Novosokoļņikiem un Barānovičiem raujas vaiga sviedros, jo

zina, ka agrāk vai vēlāk viņi sagaidīs to, kas viņiem pienākas — dzīvoklīti vienā

no «masīviem" jeb «mikrorajoniem", vai nu tas būtuĶengaragā, Purvciemā,

Imantā, Jaunogrē, Stučkā vai citur.

Šiem cilvēkiem Latvija arī pasveša. Gadās, ka viņi iemācās runāt latviski,

sevišķi ja brigadieris, priekšstrādnieks, meistars ir latvietis (latvieši būvdarbus

parasti vada, bet melno darbu dara iebraucēji), taču visumā viņi ir un paliek

rosijāne. Beidzot tikuši pie dzīvokļa, viņi «izraksta" (vypisyvajut) no dzimtās

sādžas vai mazpilsētas savus brālēnus un māsīcas, svaiņus un krustmātes, Lat-

vijā milicija šos ļautiņus «pieraksta" (propisyvajet), un tā nu plešas plašumā

«nebrīvā Krievija nebrīvajā Latvijā", ja tā varētu teikt

Arī šis grupas «krievzemiešiem" nenāktos grūti šķirties no Latvijas, ja
vien viņu dzimtajos novados tiem būtu nodrošināta tādapat «dzīvojamā platība"

un, protams, iztika.

Trešākrievu (un krieviski runājošo nekrievu) grupa— tie nu ir tie latvijci,
kuri pieder pie Latvijas: viņi te dzimuši, te uzauguši, viņiem lekškrievija
nozīmē vienīgi «tālos novadus, kur dzīvojis vectētiņš", viņi ciešami — vai pat

ļoti labi, tikpat kā bez akcenta — runā latviski, viņi varbūt neidentificējas ar

latviešu tautas centieniem, bet vismaz saprot, izprot šos centienus, jūt līdzi

latviešiem, mazliet patkaunās par saviem tēviem vai tēvočiem, kas Latviju 1940.

gadā «atbrīvoja"... no neatkarības un 1944. gadā «atgriezās" šai pakļautajā

zemē.

Vārdu sakot, šiem cilvēkiem Latvija nav sveša, un tikt izraidītiem uz

Krieviju — tas viņiem nozīmētugandrīz vai trimdu. Tik vien kā valoda tā pati,
bet daba, debesis, gaisotne — tāviņiem tuvāka, mīļāka Latvijā, kas viņiem ir ne

jautēvzeme, protams, bettomēr dzimtene —ja nu ne ar lielo, tad ar mazo burtu.

JaLatvija būs brīva, šie cilvēki, šķiet, būtu ar mieru dot lojalitātes zvērestu

latviešu valstij, kļūt par atjaunotās nacionālāsbrīvvalsts uzticamiem pilsoņiem
— ar etniskas minoritātes tiesībām (skolas, klubi savā valodāu.tml.). Par to,

protams, vēl agri spriest Pagaidām konstatēsim faktu, ka tādikrievi Latvijā ir.

Es pazinu šādus krievus: daudzi no viņiem ir inteliģences pārstāvji —

mženieri, ārsti, žurnālisti, pat literāti, ir ari strādnieki — no tiem, kam darbavietā

vairāk kontakta ar latviešiem. Man nav tiesību te būt pārāk konkrētam, jo šos
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ļaudis modri uzrauga Stūra nams, bet uzdrošinos apgalvot, ka šo krievu vidūir

vīrieši un ari sievietes, kas latviešu vidū nejūtas kā svešinieki. Es te varētu citēt

dažasvārsmas — bet „nav brīv": tas šiem cilvēkiem varētukaitēt

Nemāku pateikt cik tādu ir, vai sanāks 50 tūkstoši vai pat vairāk? Fakts,

ka tādi ir.

Šāda latvijca tēvs, teiksim, 1945. gada vasarā demobilizējās, atgriezās savā

sādžā: tur viss nodedzis, nekā nav. Veco robežu vairs nav, un viņam piedāvā

«pamestu" latviešu dzīvokli Rīgā, pat ne veselu dzīvokli, bet divas nelielas

istabeles vai pat tikai vienu. Toties ir ūdensvads, ir elektrība, ir WCjeb 00, viss

kā pienākas. Veco robežu, kā jau teikts, vairs nav, visur ir Krievija, visur

PSRS, un kara veterāns apmetas, piemēram, «sarkanā barona" (Kr. Barona)

ielā. Viņš apprec nejauši dzelzceļa stacijā satiktu novadnieci no tā paša Rževas

rajona, un 1947. gada sākumā viņiem piedzimst dēls. Koja, Koļka, Nikolajs...

Puisis, beidzis septiņas klases, stājas darbā VEFā, pēc tam mācās vakara

technikumā. Vēl VEFā strādājot, viņš iepazinis jauku latviešu meitēnu, vārdā

Rasmu. Izmācījies par techniķi, Koļa drīz kļūst par meistaru, tad par cecha

priekšnieku. Viņš apprec Rasmu, un 1968.gadā viņiem piedzimst meita, kam

piešķir vārduMaija: skan vienādi labi abās valodās.

Koļa dzimis Rīgā, Rasma arī, mājās runā abās valodās, Maija šogad

saņem pasi, un vecāki ilgi sprieda, ko ieteikt meitai, ko lai viņa lūdz ierakstīt ailē

«Tautība": ir jau «izdevīgāk" būtkrievietei, bet krievu jau tāpat tik ļoti daudz,

latviešu tik maz, un Koļa piekrīt — Maija galu galā mātes meita, un Maija

Nikolajevna Sidorova nu kļūst — oficiāli — par latvieti. Un kas ir pats Koļa?

Krievs, protams. Taču viņš nav rosijānin, viņš ir latvijec.
Es neteiktu, ka šādi gadījumi būtu tipiski, bet tādi ir, un ja mēs analizējam

cittautiešu stāvokli Latvijā, tad tas jāņem vērā, to ignorēt nevajadzētu. Nevar jau

mērīt visus «krieveļus" ar vienuolekti.

Cits jautājums —kāda tam nozīme nākotnē. Tai nākotnē, ko grūti pareģot
Tai nākotnē, ko gribētos redzētgaišu, tradicionālās latvju «saulītes" apstarotu.

Ir vielapārdomām. Pārējais — likteņa ziņā!
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18.

PER ASPERA AD ASTRA

Neesmu sentimentāls, un tomēr, lasot Laika 1985. gada 6. un 9. marta

numuros Gunāra Astras pēdējo vārdu tiesā, 1983. gada 15. decembrī, man

reizumis asaras sakāpa acīs. Kāds prāta asums un gribas spēks, kāda dzēlīga

ironija un dedzīgs spīts!
Šī Gunāra Astras runa, manuprāt, būtu uzskatāma par tādu kā Latvju

Manifestu, kas pelna, lai to pavairotu un izplatītu „masu metienā" tiklab trimdā,

kā arī (pa aplinkus ceļiem) dzimtenē, lai to pārtulkotu vismaz angļu mēlē un

darītu zināmu Ls. sabiedriskām aprindām globālā mērogā.

Okupētajā Latvijā Vizmas BelSevicas «Indriķa Latvieša piezīmes uz

Livonijas Chronikas malām" („Un mūsu bojā eja — vēl viens saulriets, lai

nemaldīgā idejā aust Roma pār visu pasauli...") paguvanākt klajā — krājumā
Gadu gredzeni —pilnīgi legāli 16 tūkstošos eksemplāru 1969. gada pavasarī,

neilgi pēc traģiskajiem Čechoslovakijas notikumiem. Patiesi, esnepazīstu citu tik

stipru, emocionāli «iedarbīgu" latviešu nacionālās stājas apliecinājumu kopš
minētā BelSevicas daiļdarba iznākšanas pirms 16 gadiem,kas līdzinātos Gunāra

Astras pēdējam vārdam čekistu netaisnās tiesas priekšā, un šis laikmeta

dokuments, Sī patriota liecība būtu izplatāma vismaz 100 tūkstošos eksemplāru,

ja vientas izdotos. Nu, radio viļņi ganspraucas cauri dzelzs priekškaram, un šo

to dzimtenēsaklausa...

Vizmai Belševicai toreiz draudēja «nepatikšanas", bet Gunārs Astra tad

jau smakaGulaga nometnē, kur viņam bija jāpavada 15 patiešām baigi gadi...

Tagad viņš iratkal turpat, un,kā pats norāda, piespriestais jaunais sods ir vairāk

nekā pietiekams, lai viņu nogalinātu.
Un tomēr viņš ir nesalaužams, ciets kā krams un, galvenais, optimists:

„Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs. Mūsu tauta... pārcietīs arī šo

tumšo laiku."

Te nu būtu vietā pieminēt seno izteicienu — per aspera ad astra un pat

«pārlabot" to: adAstra, ar lielo burtu! Gunāra Astras dzīve un darbi ir ķīla

tam, ka «cauri ērkšķiem" ceļš vedīs pretim saulei... un Trim zvaigznēm —

neatkarīgas Latvijas simbolam.

Gunārs Astra ir nevien cīnītājs, bet arī, kā redzam, lielisks vārda meistars,

vērīgs un atjautīgs publicists, goda virs ar apskaužamu krietnumu un drosmi.
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Pēc savas pieredzes, dzīvojot Latvijā 27 garus pēckara gadus, varu

apliecināt, ka Gunāram Daugav' abās malās patiešām netrūkst domubiedru.

To apliecina arī baltvācu Manuela Helterhofa (Hoelterhoff), kuras

iespaidi parRīgas apciemošanu parādījās avīzē The Wall Street Journal 1984.

gada 19. decembrī un tika publicēti ari L\aika slejās. 1985. gada 1. martā to pašu

rakstu ievietoja ari Hamburgas nedēļas laikraksts Die Zeit, Elkes fon

Radzijevskas tulkojumā (aus demAmerikanischen). Tulkotāja nav no labāka-

jām,Lithuaniaviņa tulko kā Livland(Vidzeme), bet tas nu būtu sīkums. Svarīgs
ir tas, ka laikraksts Die Zeit ievietojis vienu rindkopu, kuras nez kāpēc trūkst

The Wall Street Journal tekstā.

Šai rindkopā teikts:

„Vecie fašisti ir prom un jaunie palikuši," sakakāds pavecs latvietis,

kurš mūs pavadīja uz koncentrācijas nometni Salaspilī. Viņam šis

izbraukums nav viegls — viņa sieva un abi viņa bērni nomira te.

Un tikai labvēlīgs likteņa pagrieziens viņam izglāba dzīvību: kad

nacisti ienāca, viņš jau bija ticis deportēts uz kādu krievu nometni

ārpus Latvijas. Tagad koncentrācijas nometne nolīdzināta ar zemi,

un klajumā dominē aizvēsturiska paskata statujas, kas raustās

agonijā vai ar mokām mēģina piecelties. „Aiz šiem vārtiem vaid

zeme", tā skan uzraksts uz ieejas vārtiem; mūsu pavadonis grib

zināt, kad Latvijā pacelsies piemineklis krievu apspiedēju upuriem

(burtiski — Unser Begleiter will wissen, wann m Lettland ein

Denkmal derrussischen Unterdruckung stehen wird).

Šis cilvēks, acīmredzot, kādreiz bijis «stipri kreiss", taču šis apstāklis viņu

nepaglāba no deportācijas, un tagad viņš pielīdzina komūnistus nacistiem un

labprāt vēlētos piedzīvot šo .jauno fašistu", t.i. krievu kundzības galu.

...
Gunārs Astra ļoti izteiksmīgi raksturojis dažādusrussische Unter-

druckung aspektus, īpaši demogrāfiskajā „plāksnē", kā mēdz teikt okupētās

Latvijas «žargonā".

Latvijas ~krievināšanas" smieklīgo pusi apraksta bijusi ridziniece Tamāra

Vinograda, kuraTelavivas žurnālā Krug pastāsta par «neaptēsto" krievu publiku

tajos nesenajos gados, kad viņa bija Latvijas valsts operas un baleta teātra

kasiere: „Kas jums šodien?— 'Gulbju ezers
4

.

— Bet kādā valodā?— Tas taču

balets! — Es zinu, ka balets, bet kādā valodā?—Es jums jau atbildēju, baletā

dejo, nevis runā! — Kā tad nerunā, kad programmā apzīmētas darbojošās

personas?"

Šie paši biedrīši „drapa" mēteļos un salmenīcām galvā jauc «Hamletu" ar

... omleti un vaicā, vai tas gabals «parēdienu vai?".



97

Kā sākas viņas skice? „Saka, ka Izraēlā neesot kultūras! TotiesKrievijā!
— Pienāk cilvēks pie Latvijas valsts operas un baleta teātrakases un vaicā" —

u.t.t.

Viņa, protams, raksta par krieviem, bet Latvija viņas izklāstā un,

iespējams, ari uztverē ir tāpati Krievija...

Minētajā Telavivas žumālitī Krug ievietots Īpatnējs sludinājums: mūsu

ostas pilsētā pie Vidusjūras — ASdodā darbojas restorāns „Riga", kura

īpašnieks, jādomā, ir izceļojis no Latvijas. Galvenais joks te ir tas, ka

sludinājumā teikts — skaidri un gaiši: Restoran russkojkuchņi ,JUGA".

Citiem vārdiem — krievu ēdieni restorānā, kas nosaukts Latvijas galvas-

pilsētas vārdā... Blakus sludinājuma tekstam — foto: Jēkababaznīca, Pētera

baznīca, tilts pār Daugavu un tālāk, dūmakā — jaunais televīzijas tornis

Zaķusalā. Sludinājuma tekstam „pa apakšu" — tradicionālaisRīgas torņu gailis
un vārds RIGA — šoreiz latīņu burtiem, bet bez garumzīmes. Tiek piedāvāta

„plaša krievu ēdienu izvēle", piemēram — sbornaja soļanka un Sibīrijas peļmeņi.
Vai tas nav tas pats kā, teiksim, ķīniešu restorāns Londonā, kas saucas

Parīze", vai franču restorāns Hamburgā, kas saucas „Bagdāde"? Ja jau

restorāna īpašnieks reklamē krievu ēdienus, kāpēc tadviņš savam iestādījumam

nav devis nosaukumu „Maskava" vai ~Novgoroda", „Volga" vai „Ņeva"?

Kāpēc akurāt „Rīga"? Varbūt iemesls ir tas, ka ar vārdu „Rīga" daudziem žīdu

ieceļotājiem no Krievijas saistās priekšstats par kultūru, civilizāciju, Eiropu?
Kas to lai zina... Skaidrs ir viens: Astram diemžēl ir taisnība—Rīga vairs nav

latviska, tur palikuši tikai atsevišķi latviskuma .rezervāti".

Un kas tad nu būtu jādara?

...
Es nesen dabūju iepazīties ar diviem dažādiem viedokļiem. Pirmais

man nebūt nav pa prātam, otrais, šķiet, zināmā mērā sasaucas ar GunāraAstras

nostāju, un tas, manuprāt, ir apsveicams.
Laika 1985. gada 26. janvāra numurā lasītājs Eso A. Benjamiņš uzsver,

ka pret V. Zaļkalna deklarāciju („Mēs esam par neatkarīgas Latvijas Republikas

atjaunošanu" u.t.t.) viņš vēloties „pieteikt ari savējo", proti: „Mēs atrodam, ka

pašreizējā vēsturiskā situācijā vissvarīgākais uzdevums latviešu tautai ir tagadējā
kritiskā stāvokļa pārdzivošana, Li. paturēt stipru mūsu valodu un kultūru savā

senču zemē." Te nebūtuko iebilst, tikai nav saprotams, kāpēc tas būtu pretrunā

arZaļkalna viedokli. Eso A. Benjamiņš piemetina: «Patriotisku vārdu vicināšana

vien pašreizējo kritisko stāvokli nepārvarēs."

Ja nu tas būtu viss... Eso A. Benjamiņš diemžēlklāsta arī vēl ko citu:

1984. gada 11. decembrī viņš piesūtījis Laikam savu lasītāja vēstuli, kas „par

daudz garaun neskaidra" un tāpēc neesot tikusi publicēta. Eso A. Benjamiņš šīs

nepublicētās vēstules norakstu piesūtījis man un ir ar mieru „iesākt plašākas

debates". Ko tad viņš raksta? „Gordona un līdzīgi negātīvās dogmas ir
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panākušas neradigu (?) un nekustīgu atmosfēru" (viņš te domā manus

iebildumuspret viņa ieteikumuatteikties no konfrontācijas, nekaitinātKremļa

varasvīrus). Eso A. Benjamiņš tagad, minētajā nepublicētajā vēstulē, iesaka

(citēju burtiski, ar visām neskaidrībām): ,J?iepalīgu (caur privātiem un latviešiem

labvēlīgiem kontaktiem) militāri nesvarīgiem latviešu tirdzniecības pasākumiem;

aktīvu tūrismu; profesionālās preses atjaunošanu; atbalstu piesārņotās Latvijas
dabas tīrīšanai; v.c."

Ko tas nozīmē? Kādi okupētajā Latvijā ir «latviešu tirdzniecības pasā-

kumi"? Kas tā par «profesionālo presi", ko Eso A. Benjamiņš grib «atjaunot"

tagadējā Latvijā? Atšķirībā no manis (nemaz jau nerunājot par Gunāru Astru)

viņam nav it nekāda priekšstata par Kremļa impērijas realitātēm. Un viņš vēl

apgalvo: «Raksti kritiku, cienījamais Frank Gordon, bet nebungā bleķus."

Nu labi, tā bungāšana un tie bleķi... un tomērman «dikti" gribētos zināt,

kas tā par «profesionālo presi"? Emīlijas Benjamiņas Jaunākās Ziņas!

Biškopjiem okupētajā Latvijā ir savs biļetens, šachistiem arī, tātad šai ziņā tur

nekas nebūtu .jāatjauno". Atjaunot vajadzētu Latvijas brīvību un neatkarību,

un šim nolūkam manuprāt vajadzētu iegaumēt citu padomu.
Šis padoms dots citā, privātā vēstulē, ko esmu saņēmis no ASV. Tās

autors ir vecs karavīrs, latviešu virsnieks. Neesmu pilnvarots izpaust viņa

vārdu,bet vēstule irautentiska un rakstītājs ir pazīstams trimdas aprindās. Savā

sirsnīgajā vēstulē viņš uzsver:

Varu visiem ieteikt, ka mums ir jāformē pret komunistiem kopēja
fronte, nevis jāapkaro vienam otru. Šeit es domāju visus spēkus

brīvajā pasaulē, ieskaitot sociāldemokrātus, baltvāciešus, žīdus,

brāļu tautas lietuviešus un igauņus un pat bijušos komūnistus, kā

Imantu Lešinski. Tikai plecu pie pleca cīnoties visādiem iespē-

jamiem līdzekļiem, mēs varam cerēt gūt panākumus pret

visspēcīgāko ienaidnieku, kādsLatvijai jebkad bijis.

Pateikts skaidri un gaiši. Ja pietiks izturības un pacietības šai

konfrontācijā, tad varam cerēt— peraspera ad astra.
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THE SHOWIS OVER NOW

Paldies Dievam, tāčetrdesmitā gadskārta nu ir laimīgi aizvadīta, atzīmēta,

nosvinēta, apgaismota un novērtēta— vai nu to dēvē par V-EDay, Kurzemes

cietokšņa kapitulāciju, ģeņ pobedi: cauri, punkts, kā sacīt jāsaka — theshow is

over now.

Tagad „būs miers" (cerams, ne tikai pārnestā, bet arī tiešā nozīmē) līdz

1995. gadam, kad apritēs pusgadsimts kopš minētā pasaulvēsturiskā datuma,

kopš lielā Eiropas slaktiņa beigām, un tad uztrauksies, domājams, tikai mācīti

viri — vēstures pētnieki: pašu veterānu lielais vairums dusēs zem velēnām, un

cilvēki, dzirdot vārdu „Bitburg", atcerēsies — ahā, ir tādavācu alus šķirne, cits

nekas.

Jau no paša sākuma, ziemā, ASV prezidentam un VFR kancleram

vajadzēja vienotiespar to, ka ciemiņš no Vašingtonas, atzīmējot V-E Day 40.

gadskārtu, noliks pa vainagam gan Bitburgā, gan Bergen-Belzenē: tādā

gadījumā, šķiet, abiem valstsvīriem būtu pagājuši secen rūgtie pārmetumi, kas

tiem bija jādzird pēc sākotnējās laipošanas un itin neveiklās taisnošanās.

Pats allaž cenšos, cik nu tas vispār iespējams, būt nosvērts un iecietīgs. Es

varu saprast, ka neba jau visi spēj apvaldīt savas emocijas, it īpaši tie, kuri Otrā

pasaules kara gados tika trenkāti kā meža zvēri vienīgi savas „rasiskās

piederības" dēļ, un — tā sakot, otrā pusē — tie, kuriem «priekšniecība" lika

doties uz fronti nevis vērmachta, bet Waffen-SS mundieros. Tas, ka tādos pašos

mundieros bija tērpti ari nacisma fanātiķi, kuri apšāva karagūstekņus vai

.ķīlniekus", bija, var teikt, ņirdzīga vēstures ironija: boļševiki arī bieži vien

..atļāvās" fiziski likvidēt gūstā padevušos vācu karavīrus (ne tikai leģionārus

vien), un 1941. gada2. decembri Sevastopoles padomju karaspēka grupas štābs

bija, piemēram, spiests izdot pavēli Nr. 0068, kurā prasīja izbeigt „šīs masu

eksekūcijas", jo šausmas, ko iedvesa šāda rīcība, izslēdzot Jebkuru dezertēšanu

ienaidnieka rindās".

...
Pat «zvērinātiem" antikomūnistiem —ja vien viņi patiešām aizstāv t.s.

cilvēka cieņu, demokrātijas principus un tautubrīvību — būtu jāatzīst, ka Hitlera

impērijas sabrukums ir vērtējams pozitīvi, jo vismaz rietumos no Elbes

eiropieši, ieskaitot vāciešus, 1945. gada maijā tikuši vaļā no ārkārtīgi brutāla
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režima žņaugiem, no iedomīgu tumsoņu kliķes, kuras fīrers savā pēdējā stundā

nolādēja paša «mīļoto" tautu, kas neesot attaisnojusi tai dāvāto uzticību: Hitlers,

dodotiesnāvē, gribēja «raut sev līdz uz elli" visus vāciešus.

Tomēr jāsaka: World War Two— Otrais pasaules karš — visā visumā

nebūt nebija cīniņš starp Labo un Ļauno: ekscesi, pat zvērības noūka abos

lielajos «lēģeros" (lai atceramies kaut vai Katinas traģēdiju, sarkanarmiešu ļaun-
darības Zemgalē un Rītprūsijā, bēgļu kuģa „Wilhelm Gustloff

*

nogremdēšanu,
krievu seksuālās orģijas Berlīnē, barbarisko Drēzdenes bombardēšanuun —

last butnotleast — krievu kazaku un citu gūstekņu izdošanu čekistiem).

Bez tam atcerēsimies, ka Hitlers „pārdeva" Baltiju Staļinam, ka jau 1939.

gada 17. septembri PSRS «iestājās" pasaules karā Lielvācijas pusē, uzbrūkot

Polijai no austrumiem, ka gandrīz divus gadus Padomju Savienība faktiski bija

Vācijas sabiedrotā un abi «fīreri" — brūnais un sarkanais — vērsās pret

demokrātiskajām rietumvalstīm

īpaši pēc 1941. gada 22. jūnija, kad Hitlers padarīja savu līdzšinējo draugu

Staļinu par savu ienaidnieku un rietumvalstu sabiedroto, šai karā nebija divi

«lēģeri" vien, visa tā padarišana kļuva gaužām komplicēta, un te nu — atmiņas

atsvaidzināšanai — uzdrošinos sniegt tādu kā pārskatu. Vispirms — t.s.

etniskās karaspēka vienības Vācijas un PSRS frontē: Hitleram bija 40 tautibu,

kas cīnījās zem vācu karoga, ieskaitot latviešus un igauņus, Turkestānas leģionu

un krievu kazakus ģenerālmajora Helmuta fonPanvica vadībā, bet ari Staļinam

bija divas latviešu un divas igauņu divīzijas, viņam kādu laiku bija pat īpaša
uzbeku divīzija, viņam bija kazaku jātnieku «gvardes" vienības, poļu Kostjuško

divīzija, čechoslovaku brigāde, rumāņu divīzija «Tudor Vladimirescu".

Rietumos un Ziemeļafrikā pret Hitleru cīnījās pavisam cita rakstura

etnisko trimdinieku karaspēks: poļu Ls. Andersaarmija, «brīvo franču", čechu,

holandiešu un norvēģu vienības, ari īpaša Palestīnas židu brigāde, kas bija

pakļauta angļu pavēlniecībai.

Austrumeiropā un Balkānos stāvoklis bija vēl daudzsarežģītāks: turpret

nacistiem un tai pašā laikā pret komunistiem izmisīgi cīnījās poļu partizānu

vienības — Armija Krajowa (AK) un serbu Ravnogorski narodnipokret (t.s.

četņiki). Gan šie poļi, gan šie serbi «lika cerības" uz Čerčilu un Ruzveltu, bet

minētie kungi tos rūgti pievila, tāpat kā viņi pievīla, teiksim, Latvijas centrālo

padomi ar Konstantīnu Čaksti priekšgalā, un kureliešu upuri bija veltīgi...

Tas vēl nav viss: Grieķijā pret vāciešiem un viens pret otru cīnījās divi

partizānu grupējumi — ELAS (komūnisti) un EDES (nacionālisti), kamēr

Galicijas austrumos un Volīnijā (Wolhynien) ukraiņu UPA (Banderas

piekritēji) vērsās ganpret sarkanajiem partizāniem un padomju karaspēku, gan

pret vācu soda ekspedīcijām, ganpret poļu AK vīriem.
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...
Un galu galā boļševiki nostājās «sardzē pie Elbes". Eiropas centru

sašķēla baigais Dzelzs priekškars, tā kā patiesiem demokrātiem nudien nebija

ipašapamata urravām un gavilēm, atzīmējot V-EDay 40. gadskārtu.

Nedomājiet, ka Izraēlā, piemēram, nav bijis tādu, kas to nebūtusapratuši.
Atbildot mūsu paSmāju komūnistiem un stulbajiem kreisajiem intelektuāļiem,
kas īpašā uzsaukumā cildināja „dižo antifašistisko karu, kurā humānisms

pieveica fašismu", publicists Mošē Kons (Kohn) ietekmīgajā laikrakstā

JerusalemPost uzsver: „Unfortunately, humanism didnot then and has not yet

overcome communism, which is theprimary support and inspiration ofmany

of the world's ills today." Nu, vai nav labi pateikts? Un vai nebija riebīgi
skauties — televīzijas pārraidē — grandiozo parādi Maskavas Sarkanajā
laukumā 1985.gada 9. maijā, šos Kremļa varasvīru un maršalu brutālos viepļus,
kas tik ļoti atgādināja Lielvācijas fīrera līdzgaimieku uzpūtīgos ģīmjus?

Ja jau runa par Hitleru un Himleru, atļaujiet man te sīkāk citēt bēdīgi
slaveno rakstu „Germanisieren?", kas parādījās avīzē Das Schwarze Korps
1942. gada 20. augustā. TorontieusArnis Ķeksis-Metimne šo artiķeli beidzot,

pēc ilgas meklēšanas, sadzinis un fotokopiju laipni piesūtīja man, ierosinot

pārtulkot to. Manuprāt „nelon" latviskot un pārspiest visu to garopenterējumu.
Pietiek ar dažāmitin raksturīgām rindkopām, kurās pateikts galvenais, un proti:

Lielvācijas uzvara nesola nekā laba ne tikai slavu tautām,bet ari baltiešiem — it

visiem «nevāciem", kas mīt im Osten.

Das Schwarze Korps ievadraksta anonimais autors sākumā atgādina sava

priekšnieka — SS reichsfīrera (Himlera) vārdus: „Mūsu uzdevums ir nevis pār-

vācot Austrumus vecajā nozīmē, t.i. iemācīt tur dzīvojošiem cilvēkiem vācu

valodu un vācu likumus, betgādāt par to, lai Austrumos dzīvotu vienīgi cilvēki,

kam patiešām vācu, ģermāņu asinis."

levadraksta autors norāda, ka „visu pārvācošanas tendenču noraidīšana"

neesot nekāds jaunums, taču SS reichsfīrera mutē„tā kļūst par pavēli. Tādair

šo vārdujēga."
Tā neesot tikai Himlera pavēle, tā esot paša Hitlera griba: „Te netiek

pausts uzskats, kam līdzās varētu tikt atzīti arī citi viedokļi, tā ir obligāta

(ausschließlich) programma,ko pasludinājis vīrs, kurš tādējādi īstenoVadoņa

gribu."

Autors uzsver: „Svešus cilvēkus nav iespējams padarīt par vāciešiem."

Viņš netic, ka pārvācotas Austrumu tautas (germanisierte OstvOlker) būtu

spējīgas, kā nākas, aizstāvēt Lielvāciju (dasßeich).

Taisni tāpēc SS reichsfīrers esot licis „gādāt par to, lai Austrumos dzīvotu

vienīgi cilvēki, kampatiešām vācu, ģermāņu asinis!"

Tālākautors sapinas pretrunās: viņš ganatzīst, ka „šī uzdevuma ietvari

atkarīgi no tā, kas cilvēkam vispār iespējams" (die Grenzen dieses Auftrags
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liegen im Menschenmdglichen) un ka „tas nav jāsaprot tā, ka Austrumi — visai

plašs jēdziens — viscaurkļūtu par vācu apmešanās zemi (liickenloses deutsches

Siedlungsland wūrde). Vācu uzdevums Austrumos pirmām kārtām ir

vadīšanas uzdevums." Un tomēr: „Mums jārāda priekšnoteikumi tam, lai

kolonisti (Siedler), ko mūsu tauta jau tagad sūta uz Austrumiem un vēl sūtīs

nākamajos gados, izvērš (entfalten) to bioloģisko spēku, kas šo telpu reiz

caurstrāvos, vadīs un veidos."

„Un ja mēs nākotnē pēc mūsu karavīru atgriešanās," turpina autors,

«simtiem tūkstošiem un miljoniem no viņiem piešķirsim ilgoto paša zemi" (den

ersehnten eigenen Boden geben), tadari tas būšot «tikai sākums": «Tur, kur rit

apmetīsies viens labs urasiņu vācietis (ein guterDeutscher reinsterRasse), tur

pēc simts gadiem jābūt simts tirasiņu vāciešiem."

Autors brīdina: nedrīkstot pieļaut, ka Austrumos vairotos mazvērtīgas

rases piederīgie, neīsti vācieši (schlechtrassige Auchdeutsche). Šodienas fronti-

nieks esot rītdienas kolonists, un katrs vācietis, kas krīt karā, esot palīdzējis
savai tautai iegūt varen plašu telpu: «In derWeite des Raumes, dener seinem

Volkeenvirbt"...

Vārdu sakot, ķeizara Viļuma laikos vācieši gribēja kolonizēt tikai, šķiet,

Kurzemi, bet Hitlera un Himlera «ērā" — visu plašo «austrumu telpu", ieskaitot

GeneralbezirkLettland iekš Reichskommissariat Ostland. Tātadnacistu mērķi

Latvijā neko daudz neatšķīrās no boļševiku mērķiem. Brūni vai sarkani — vai

tomērtie nav visumā tie paši vēži?
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20.

TRĀPĪTS!

Tas bija 1985.gada 28. jūlijā pulksten 21.20 pēc vietējā laika: Izraēlas

televīzijas vakara ziņu pārraidē «Mabat" («Skatiens") pavīdēja plakāts ar saukli

„Lai dzīvo brīvā Latvija!", parādījās sarkanbaltsarkanais karogs, uz kuģa klāja

saskauju tādaskā pazīstamas sejas — paga, vai tik tas nebija Aus LejiņS — un

diktors ivrita (Hebrew) valodā klāstīja par trim kādreiz neatkarīgajam Baltijas

valstīm, par aratsot ha-baltiyot — Latvija, Litave, Estonija, par to, ka

trimdinieku jaunā paaudze protestē pret Kremļa spaidiem — un uz TV ekrāna

atkal pavīdēja Baltijas valstu karogi, meitenes tautas tērpos Helsinku ielās, somi,

kas apstājās un aplaudēja... „Visa tā padarīšana" ilga augstākais vienu vai

pusotras minūtes —bet tas bija ko vērts!

Ja nu patālajā Izraēlā, kur vairāk nekā pusei no žīdu iedzīvotājiem — tiem,

kas cēlušies no Āzijas un Āfrikas — nav ne mazākā priekšstata par to, kur tāda

Latvija vispār atrodas, ja nu šajā zemītē, kur ļaudīm papilnam savu rūpju un

klapatu, televīzija vakara ziņās vēstī par Baltijas miera un brīvības kuģi, rāda

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas karogus, atgādina par šo triju valstu nelikumīgo

aneksiju pirms 45 gadiem, tad tā, lai piedod man publicists Ruņgis, vairs nav

nekāda«trumuļu sišana", tad tā ir dārdoša pļauka Gorbačovam, Ševardnadzem

un Borisam Pugo, tad man bija pamats, vērojot šis TV impresijas savā

Telavivas dzivokli, izsaukties: «Trāpīts!"
Ja nebūtu šī kuģa un šo «trumuļu", brīvās pasaules t.s. «plašā publika"

būtu arī turpmāk palikusi pilnīgā neziņā par kādu tur Baltiju: jādomā taču, ka ne

tikai Izraēlā televīzija rjarraidīja augšminētos skarus, un ir taču zināms, ka nekādi

avīžu un žurnālu artiķeļi mūsdienās nespēj sacensties ar TV, kas «ienāk katrā

mājā".

Trāpīts! Tikai tā var pārvarēt letargiju, tikai tā, ar neparastām, unorthodox

metodēm, iespējams kaut ko iekustināt, neļaut aizmirst Baltiju. Dzird

runājam, ka palestīniešu, armēņu vai sikhu terroristi, nogalinot, teiksim, lidostā

nevainīgus cilvēkus, arī «pievērš uzmanību"savai holy cause. Taču tā ir ne tikai

necilvēciska, bet ari aplama, ačgārna rīcība, jo rada citos nevis simpātijas, bet

riebumu. Turpretim miermīlīgas, bet «spektakulāras", tā sakot — ar izdomu plā-

notas protesta akcijas, līdzīgas Baltijas miera un brīvības kuģim, sasniedz savu

mērķi, saistot «pie visa kā pieradušās", pat izlepušās, ar informācijas plūdiem
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pārsātinātās publikas uzmanību un, galvenais, iegūstot tās atbalstu un

simpātijas.
Brīžiem nekait arī klaja provokācija, t.i. krievu lāča kaitināšana, jo totali-

tārā stulbeņa pārlieku nervozā reakcija lieliski atsedz to „kailo" faktu, ka spaidu

režīmam nav pārliecinošu argumentu, ka taisnībanav šī režīma pusē. TASS un

Maskavas radio, kā ari Pravdas u.tml. brēcieni un lamas sakarā ar Kopen-

hāgenas tribunālu(kurā citu starpā liecību deva mans ciltsbrālis un novadnieks

Zilperts) un Baltijas kuģa braucienu liecina taisni par to. Nemaz jau nerunājot

parpadomju diplomātu smieklīgajiem, izmisīgajiem mēģinājumiem, iejaucoties

Dānijas, Zviedrijas un Somijas iekšējās lietās, izjaukt šo lielisko akciju, kuras

organizētāji — «vecīši" un jaunieši, nacionālisti un „sociķi", pelnījuši vislielāko

atzinību: trāpīts!
Kaitināt kremliešus — tas nav nekāds grēks, gluži otrādi, un ne ūkai

kremliešus, bet ari tos, kuri vēl arvien nav izārstējušies no Marksa un Ļeņina

«liesmaino lozungu skurbuļa". Viņiem tāds mazs šoks nāk tikai par labu. Te

varu minēt kādu mazu starpgadījumu, kas saistīts ar manu necilo personu.

1985. gada 21. maijā Telavivas lielākajā zālē vajadzēja notikt padomju

dziedoņa Josifa Kobzona un dažu citu «Maskavas ciemiņu" koncertam t.s.

~kultūras sakaru" ietvaros (kā redzat, ne tikai „Rigas čomiņi" ar to nodarbojas

un ne tikai daži Jetiņi" šai ēsmai uzķeras). Šo koncertu organizēja saujiņa vietējo

komūnistu arpašmāju puskreiso bohēmiešuatbalstu, un tas showbija veltīts —

nu protams — Hitlera sagrāves 40. gadskārtai. Paprāvs neseno ieceļotāju

pulciņš, nespējot tikt vaļāno nez kādas romantiskas nostaļģijas, drūzmējās pie

ieejas zālē. Viņiem pretī nostājās bijušie polītieslodzītie un tagadējo Gulaga

vergu piederīgie, aicinot boikotēt šo koncertu. Viņu rokās bija plakāti ar jauku,

bet pagaru tekstu, 30 vai 40 politieslodzīto ģīmetnēm u.t.t,Cilvēki pašķielēja uz

protestētāju pusi — sak, zinām jau, zinām — un gāja vien tālāk, zālē iekšā,

rādīdami kontrolierim biļetes. Un vienīgais, kam viņi nespēja vienaldzīgi paiet

garām, bija šo rindiņu rakstītājs, kuram rokā bija balta lapa ar kāškrustu,

lidzinājuma zīmi un sirpja un āmuraemblēmu. Skaidrāks par skaidru: nacisms

un boļševisms — tie paši vēži. Cilvēki palēnināja soli, apstājās, skatījās, viebās,

smīnēja, ņurdēja, kamēr kāds drukns tēviņš — šķiet, nevis viens no nesenajiem

ieceļotājiem, bet kāda kreisa kibuča veterāns — neizturēja, sagrāba mani aiz

krekla piedurknes un norēca(ivrita valodā, protams): „Kā drīksti salīdzināt!!!"

Es nokratīju viņa roku no piedurknes un atbildēju: «Kāpēc gan nē?" Viņš

piesarka kā tomāts, noplēsa gabalu no mana mazā plakātiņa un vēl skaļāk

nobļāva: «Vai esi žīds?" Es savukārt apvaicājos: «Pats droši vienesi krievs?"

Vārdusakot, notika Ls. incidents — un tieši to es gribēju: lai cilvēki nebūtu tik

vienaldzīgi, lai sāktu domāt, spriest, pat strīdēties. Sak, vai tiešām iespējams
salīdzināt brūno fašismu ar sarkano, vai šīm parādībām, šīm sērgām ir kas
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kopīgs, vai komunisma upuri nav pelnījuši tādu pašu cieņu kā fašisma upuri

u.t.t. Pie reizes — nupat uzzināju, ka Izraēlā tomēr uzcelts piemineklis, gan

necils, žīdiem — komunisma upuriem: Jerūzalemē, triju ielu krustojumā, uz-

stādīts piemineklis Bergelsonam, Hofšteinam un citiem kultūras darbiniekiem,

kurus Staļins lika nošaut 1952.gada 12. augustā.

Likt cilvēkiem padomāt, pārvarēt vienaldzības mūri, izkustināt miegainos

no apātijas — tas ir vislabākais paņēmiens cīņā par „ļaužu prātiem" apstākļos,

kad mass media pārsātina publiku ar informācijas plūdiem.

Ir jau ari gadījumi, kad demonstrantsnevīžo trāpīt mērķi, jo viņš neprecīzi

tēmē. Tā tas noticis, piemēram, ar Salemā dzīvojošo poļu antikomūnistu Juzefu

Mlot-Mrozu, kurš Bostonā esot (sk. 1985. g. 15. janvāra Vēstnesi) izgājis
laukumā ar, jāatzīst, izteiksmīgu plakātu: TheSac Red Cow m the USA —

Zionist Jew. Wake up America. Pretējā virziena demonstranti esot viņu

piekāvuši. Piekaut — tas nav labi: dūrenav arguments. Taču Vēstneša izdevējs

pāršāvis pāri strīpai, cildinot šo poli kā «brīvības cīnītāju" un pielīdzinot viņu

Ļecham Valensam Polijā. Diemžēl Mlot-Mroza sauklis stipri atgādina to, ar

kuru maršēja SA trieciennieki Vācijas pilsētu ielās trīsdesmito gadu sākumā:

Juda verrecke — Deutschlandenvache. Mlot-Mrozam šķiet, ka cionisms tuvu

rada bojševismam, taču viņa ienaidniekiem— mūsdienuboļševikiem šķiet, ka

cionisms tuvu rada fašismam. Kādā nesenā PSRS oficiālās anticionistiskās

komitejas uzsaukumā teikts, ka ..starptautiskais cionisms" esot „visu pasaules

godīgo cilvēku" ienaidnieks, Krievijas pilsētas milicijas acu priekšā tiek

izlipinātas skrejlapas, kurās tiek atgādinātas Gogoļa apsūdzības pret žīdu

krodziniekiem, kas piedzirdinot tautu. Gorbačovs apkaro žūpību, un žūpībā

vainīgi — vai tiešām žīdi? Rīgā es savā laikā dzirdēju runājam — Latiš eto fašist,

un tagad, kā liecina izceļotāji, Maskavā bērnu dārzos tiek ieviests līdzinājums

Jevrej etofašist .

Ak tu mīļo pasaulīti Augšminētais Mlot-Mrozs nīstot tos, kuriem nav pa

prātam «amerikāņu imperiālisms", taču kreisie terroristi, kas sevi dēvē par

,ķomūnisni cīnītāju šūniņām", nesen sarīkoja sprādzienu kādā Izraēlas bankas

.Leumi" Rietumeiropas filiālē, jo, pēc viņu vārdiem, «cionistu valsts ir ameri-

kāņu imperiālisma žandarms Tuvajos Austrumos". Ej nu sazini...

Skaidrs ir viens: mūsdienu boļševisms patiešām maz atšķiras no nacisma,

un Michails Gorbačovs atšķiras no saviem priekšgājējiem galvenokārt ar to, ka

viņš nav senils, ka viņš izraugās sev iznesīgus un kustīgus «Līdzgaitniekus" —

tādus kā viņš pats. Varasgrožus viņš, šķiet, tur rokās diezgan stingri... un cīņā

pret brīvo pasauli un brīvām vēsmām viņš ir un paliek nesamierināms.

Tas, protams, nenozīmē, ka viņš nemēģinās laipot, izkaulējot kreditus,

patentus un, galvenais, graudus, miltus, mīļo maizīti.
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Viņa ieliktenis ārlietu ministra amatāEduards Ševardnadze, kam svešas

visas svešvalodas un kas krieviski runā ar stipru gruzīnu akcentu (tāpat kā viņa

šaušalīgais tautietis no Goriem), savā Helsinku jubilejas runā pilnīgi nepār-

protami norādīja, ka PSRS nepieļaušot ne mazāko iejaukšanos savās iekšējās
lietās un ka ideoloģijas laukā konfrontācija turpināšoties. Tātad viss paliek pa

vecam.

Kā gan to nesaprot cienījamā grāfiene no Austrumprūsijas — Mariona

Dēnhofa, kura nedēļas laikrakstā Die Zeitapgalvo, ka Gorbačovs, atšķirībā no

iepriekšējiem Kremļa valdniekiem, necenšoties pirmām kārtām hermētiski

norobežot «sociālismu" no «rietumu pasaules"? Vai tad tagad izbeigs ārzemju

raidījumu traucēšanu,Rīgā būs atļauts brīvi lasīt avizi Laiks un Maskavā —

Russkaja Mysfl

Cienījamā grāfiene prāto: sak, amerikāņiem būtu laiks saprast, ka viņiem

nav pietiekamas varas, «lai citām tautām uzspiestu savu gribu vai savu pasaules
uzskatu". Betkas tad mēģina to darīt? Man tomēršķiet, ka Pad. Soc. Rep. Sav-

ba...

Marionai Dēnhofai, šai iecietīgajai un liberālajai Rietumvācijas smalkāko

aprindu pārstāvei, ļoti rūp Krievijas drošība: tagad, kad Padomju Savienība,

atrazdamās starp Ķīnu un rietumvalstu lielo koaliciju, jūtoties ielenkta, «krievu

vajadzība pēc drošības" (das Sicherheitsbedūrfnis der Russen) esot «daudz
vairāk saprotama" nekā senāk, cara laikos.

Kā jums tas patīk? Nabaga Krievija — sagrābusi pus Eiropas, ielauzusies

Afganistānā, ieperinājusies Indoķīnā, Dienvidjemenā, Austrumafrikā, Vidus-

amerikā —un arvien vēl nejūtas droša...

Kāpaši krievi saka — te pat vistām jāsmejas.
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21.

VAI VETERĀNI NEKAD NESALABS?

1980. gada septembri, kad 13 valstis, pakļaujoties arābu spiedienam,
slēdza savas diplomātiskās pārstāvniecības Izraēlas galvaspilsētā Jerūzalemēun

pārcēla tās uz Telavivu, holandietis Jans Villems Van der Hūvens (Van der

Hoeven) nodibināja turpat Jerūzalemē t.s. Starptautisko kristiešu vēstniecību

(International Christian Embassy), lai stiprinātu draudzībuun solidaritāti, kas

joprojām saista miljoniem kristiešu — protestantus un arī katoļus

Ziemeļamerikā, Vakareiropā, Latīņamerikā, Āzijā un Āfrikā— ar žīdu valsti, ar

cionismu kā žīdu nacionālās atbrīvošanās kustību, ar Jeruzalemikā Izraēlas

galvaspilsētu.
Van der Hūvena tēvs 25 gadus bija Holandes karalienes personiskais

sekretārs. Viņa paša sieva Vadija (Wadiya) ir kristīga arābiete un dedzīgi
sludina mieru,kompromisu un izlīgšanu starp arābiem un žīdiem, palestīniešiem

un izraēļiem. Jans Villems Van der Hūvens 1985. gada augusta beigās orga-

nizēja starptautisku sanāksmi — ChristianZionist Congress — Bāzelē, tai pašā
Šveices pilsētā un tai pašā zālē, kur 1897.gada augusta beigās sanāca Pirmais

žīdu cionistu kongress, kas lika politisko pamatu cīņai par nākamo Izraēlas

valsti.

Starptautiskajā «kristīgo cionistu kongresā" piedalījās ap 500 delegātu no

24 valstīm — ganprotestanti, gankatoļi. Viņi apliecināja solidaritāti ar Izraēlu

un žīdiem, atsaukdamies uz kristīgo ētiku un Nācarieša mācību. Viņi aicināja

kristiešus visā pasaulē pārvarēt sensenos aizspriedumus, kuru rezultātā tika

nodarīts tāds ļaunums tautai, kuras vidū dzīvoja un no kuras bija cēlies Jēzus.

Viņi ari atspēkoja Izraēlas žīdu reliģisko fanātiķu apgalvojumus, ka Van der

Hūvens un viņa domubiedri gribot pievērst židus kristīgajai ticībai un darboties

kā misionāri.

Nākamais ievērības cienīgais notikums „tai pašā garā" bija Jerūzalemē

plaši izvērstas svinības — the Christian Celebration during the Feast of

Tabernacles, ko oktobra sākumā bija organizējusi tā pati InternationalChristian

Embassy m Jerusalem: 5000 kristiešu no 45 valstīm pulcējās Izraēlas

galvaspilsētā, lai kopīgi, kopā ar žīdiem, svinētu Ls. «Būdiņu svētkus" (Sukkot),
rīkotu gājienu no Eļļas kalna uz St. Peter's Gallicanti baznīcu, piedalītos
vairākās sanāksmēs un beidzotpulcētos Izraēlas galvaspilsētas plašākajā zālē
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vairākos priecīgos un reizē svinīgos vakaros. čTas bija jau sestais gadskārtējais
šāda veida pasākums. Un kad nule pieminētajā lielajā zālē pienāca ziņa par

Izraēlas gaisa spēku veiksmīgo operāciju pret PLO terroristu un slepkavu štāba

mītni Tunisijā, visi klātesošie kristieši sveica šo paziņojumu kā īstu prieka vēsti

— ar aplausiem un gavilēm, uzskatot to par drošu pazīmi, ka Dievs ir Izraēlas

balsts.

Tai pašā mēnesī netāluno Jeruzalemestika svinīgi iesvētīta the Sugihara
Grove — koki, kas iestādīti Jūdejas pakalnos par godu Čiunem Sugiharam

(Chiune Sugihara), kādreizējam Japānas vicekonsulam Kauņā, kurš 1940. gadā

izglāba 5000žīdu bēgļu dzīvības, izsniedzot tiem — uz savu atbildību, bez viņa
valdības ziņas un atļaujas — iebraukšanas vīzas, kas deva viņiem iespēju atstāt

Lietuvu un caur PSRS doties uz Japānu un vēlāk uz ASV.

Šopateicības un atzinības aktu bija ierosinājuši žīdi, kurus izglāba japāņu

diplomāts, un īpašā rīcības komiteja Tokijā ar Jasuši Kohaši priekšgalā.
Necik sen, 1985. g. 22. jūnijā, es rakstīju par to, ka Jerūzalemē, Ciānas

kalnā, blakus Bergen-Belzenas žīdu mocekļu piemineklim tika svinīgi atklāts

obelisks, ko greznoja trizub jeb trejdeksnis — Ukrainas nacionālāemblēma. To

uzstādīja Ziemeļamerikas ukraiņi — Izraēlas labvēļi kopā ar Izraēlas žīdu un

ukraiņu sakaru biedrības aktīvistiem J. Susļenski un citiem, un atklāšanas

ceremonijā bija klāt ukraiņi, kuri 1941.-1944. gados bija glābuši žīdus. Obeliskā

bija iekalti uzraksti piecās valodās, kas vēstīja, ka piemineklis veltīts nacisma un

boļševisma upuriem: ukraiņiem un žīdiem, kas gājuši bojā hitleriešu nometnēs,

kā arī miljoniem ukraiņu, kurus bija nobendējuši boļševiki.

Kāpēc es te tagad rakstu pagātnē «greznoja", „bija iekalti"? Te nu man

jāpastāsta parpatiešām bēdīgiem, pat kauna pilniem notikumiem, kas diemžēl

liecina, ka «pamatīgi iesīkstējušus aizspriedumus, pat žultainu naidu" (kā toreiz

rakstīju) tomērļoti, ļoti grūti pārvarēt, īpaši vecākajā paaudzē.
Kādu laiku šis monuments palika, tā sakot, nepamanīts. Tad daži Otrā

pasaules kara veterāni, bijušie sarkanarmieši un partizāni, sāka «ausīties" un

rakstīt vēstules Jeruzalemes pilsētas galvām, lūdzot viņu «iejaukties" un pārcelt
šo «dīvaino pieminekli" uz citurieni, prom no Ciānas kalna, tālāk no ķēniņa

Dāvida leģendārās kapa vietas un Bergen-Belzenas upuru piemiņas obeliska.

Jerūzalemespilsētas galva ignorēja šo prasību, jo ukraiņu obelisks tika

uzstādīts pilnīgi likumīgi, par Ziemeļamerikas ukraiņu būvuzņēmēja nauduun

uz zemes gabala, kas pieder TheDiaspora Yeshiva — žīdu reliģiskai mācību

iestādei, kuras pārzinis visnotaļ atbalstīja šī pieminekļa uzstādīšanas ieceri.

Sirmie veterāni, kas acīm redzot ne tikai neko nav aizmirsuši, bet ari neko

nav iemācījušies, nerimās. Viņi ieradās pie obeliska un ultimāfivi prasīja nojaukt

to. Tad minētās ,ješīvas" audzēkņi — dziļi reliģiski puiši — nosēdās uz

pieminekļa postamentakāpnēm un pateica: «Nenāciet klāt, neaiztieciet!" Viņu
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direktors lika, lai pārāk nesakaitinātu satracinātos veterānus, provizoriski apklāt
obelisku ar drānu, uz kuras bija rakstīts ivrita valodā: «Glābēju piemiņai".

Trejdeksnis nu nebija vairs redzams...

Ari tas nelīdzēja. Bijušo partizānu un nacistisko nometņu ieslodzīto

apvienības priekšsēdis kopā ar vairākiem citiem tikpat nesamierināmiem

.atriebējiem" 1985. gada 26. septembri atnāca pie obeliska, jau laikus pieaicinot

preses fotogrāfus, nostūma
, ješīvas" audzēkņus sānis un, kaut ari gados jau

paveci, ar tīri jauneklīgu sparu vicināja smagus āmurus, nodauzot«ķecerīgos"
uzrakstus no obeliska — visās piecās valodās. Šis klaja vandālisma akts

pagaidām, cik man zināms, vēl nav izskatīts tiesā, bet jādomā, ka pieminekļa

cēlāji iesnieguši sūdzību.

Var saprast, ka obeliska postītāji nespēj aizmirst daudzu ukraiņu
nacionālistu piedalīšanos žīdu masveida slepkavošanā ne tikai 1941.-1944.

gados, bet ari agrāk, Krievijas pilsoņkara laikā; galu galā naids un rūgtums bija

krājies žīdos jau kopš 17. gadsimta, kad Chmeļņicka kazaki rīkoja asinsdzīres

Ukrainas žīdu miestos. Taču tas nebūtneattaisnokauna pilno izdarību, ko tagad

atļāvušies sirmie veterāni, bijušie partizāni. Varbūt trizuba emblēma, kas kādreiz,

pirms 65 gadiem, greznoja ari pretžīdu grautiņu (pogrom) rīkotāju karogus,

šķita pārāk «izaicinoša", bet veterāni negribēja saprast, ka šoreiz šī emblēma

simbolizēja krietno ukraiņu patriotu vēlēšanos «salabt" ar žīdiem, ar Izraēlu, ar

tās galvaspilsētu Jeruzalemi.

Vai tiešām veterāni — vismaz daudzi no viņiem — nekad nesalabs,

nesniegs viens otram roku, «pārvelkot krustu" pagātnei, labākas un brīvas

kopīgas nākotnes vārdā?

Arī «otrā pusē" diemžēl ir vēl sastopami nesamierināmi nīdēji, kuri

joprojām pārliecināti, ka viss ļaunums pasaulē nākot no žīdiem (sk. bēdīgi

slaveno «austrāliešu" iesniegumu ASV tieslietu ministram). Šie cilvēki ir gluži
kā apsēsti, viņi it visur saskata «žīdu intrigas". Viņi nespēj vai negrib saprast, ka

žīdi ne par matu nav ļaunāki un nav ari labāki par jebkuru citu tautību vai

etnisko grupu: viņu vidū, tāpat kā latviešos vai leišos, ukraiņos vai arābos, ir

gan nekrietni, gan labestīgi cilvēki un visvairāk, šķiet, parasto «maizes ēdāju",

kuriem ir savi sīkie grēciņi un necilie tikumiņi.

Galu galā vācu-padomju kara frontēs — pilnīgi neatkarīgi no «žīdu

jautājuma" aspektiem — abās pusēs cīnījās dažādi cilvēki: gan ideālisti, kuri

patiešām iedomājās aizstāvam absolūti taisnīgu cause, gannelieši, kuriem karš

bija tikai izdevībazemisku dzinuļu apmierināšanai, gan miljoniem «prasto" un

neapšaubāmi godīgo frontinieku, kuri karoja tāpēc, ka viņus iesauca, ka viņiem

nebija citas izejas, ka bija ,jādara darāmais", jāaizstāvas pret bruņotu

ienaidnieku. Tādubija lielais vairums abās pusēs — gan vācu Waffen-SSun

padomju «gvardes" divīzijās, gan dažādaveida un nokrāsas partizānu vienībās.
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Vai tad tikai tāpēc, ka abās pusēs bija ari nelieši un neapbruņotu civilpersonu

slepkavas, būtu joprojām sadauzāmi pieminekļi un apsūdzamas veselas tautas?

Te mēs redzam, kādu ļaunumu nodarījuši abi galēja totalitārisma paveidi
— nacisms un boļševisms, veicinot neiecietību un nesamierināmu naidu ari

tajos cilvēkos, kuri formāli nepieder nedz fašistu, nedzkomunistu „lēgerim".
Sirmie veterāni, rimstieties un mēģiniet beidzot salabt — kaut vai pie

pusstopa! Vai tiešām ūkai gados jaunākie, kas dzimuši vai uzauguši pēc kara,

spēj pārvarēt atriebes kāri un neuzticību un apvienoties cīņai pret visām

galējībām un visiem ekstrēmismiem, par iecietību un cilvēcību, ko tagad
visvairāk apdraud Staļina epigoņi Maskavā?
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22.

KAĶA LĀSTI DEBESĪS NEKĀPJ

Necik sen man bija, kā sacit jāsaka, saskarsme ar (Dr. Ulafa Jāņsona

vārdiemrunājot) Svēto Saikni —ar to dīvainopreses izdevumu, kas reizi nedēļā
iznāk okupētajā Latvijā un oficiāli saucas Dzimtenes Balss jeb īsināti Dzß.

To laiž klajā vislatviskākie no okupētās Latvijas čekistiem (sk. Imanta

Lešinska «Kalpības gadus"), to pārdod Rīgas kioskos un piesūta — bieži vien

par brīvu — trimdā jeb klaidā mītošiem latviešiem.

Līdz šim man gadījās saņemt no labvēļiem atsevišķus šīs PSRS valsts

drošības iestādes izdotā preses orgāna numurus, kuros parādījās raksti, kas

varētu mani interesēt, arī viens brīnumjauks lamu artiķelis par manu necilo

personu, ko sarakstījis mans izcilais ciltsbrālis ZālamansEiduss. Taču tagad —

tavu laimi! — man iekrita klēpī vesela guba Dzß numuru, pamatīgs čekas

gudrību un dumjību lēveris.

Ar skubu es šo gubu «izņēmu cauri" un nopriecājos: laikam gannesokas

krievu lielmātes — Roģinas uzticamajiem kalpiem ar to «nepieciešamo

izskaidrošanas darbu"Latvijā un «letiņu klaidā", ja jau «orgānu orgāns" spiests

pārspiest no sirmās Cīņas tā dēvēto dokumentāloaprakstu aratkāpēm, kam tā

sacerētāji «Pēteris Dzilna" un «Kārlis Klāvs" (Helmuts Kreicbergs? Imants

Ķezbers? Paulis Ducmanis?) devuši nosaukumu «Bankrots".

īstenībā «Bankrots" ir burlaku romāns, kas manuprāt liecina par pa-

domju propagandas bankrotu... un vēl par šo to, pie kā tūdaļ pakavēšos.

«Bankrots" liecina par Rīgas «Čekas" (tā dēvētāsLKPCentrālkomitejas)

un čekas paniskajām bailēm no latviešu sociāldemokrātu ietekmes okupētajā

Latvijā. «Orgāni" gan izplata trimdāun vispār brīvajā pasaulē, latviešu un angļu

mēlē, brošūras par (pareizāk pret) DV, taču tas jau stipri nodeldēts meldiņš,

domāts galvenokārt eksportam, t.i. OSI «patēriņam", turklāt vecie vīri, pret

kuriem šīs brošūras vērstas, lielākoties jau pievienojušies, tā sakot, aizsaules

pulkiem. Taču «iekšzemē", pašā Latvijā, čekistiem nedodmieru cita veca vīra...

rēgs, vai? Šis vecais un, jāatzīst, arvien vēl mundrais un dūšīgais vīrs ir Brūno

Kalniņš, Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas Ārzemju komitejas

priekšsēdētājs, Austrumeiropas sociālistiskās ūnijas vadītājs, Sociālistiskās

Internacionāles goda prezidents. Par šo Grand Old Man varam būt dažādās

domās, un laikmetu griežos ne tikai viņam vien ir raibi gājis, ne tikai viņš vien
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reizēm maldījies. Bet viņa, Stokholmā dzīvojoša trimdinieka, autoritātei

okupētajā Latvijā — tās iedzīvotāju vidū — gan jābūt lielai, ja čeka šai burlaku

romānā lej viņam virsū tik daudz samazgu.

Ja šis vecais vīrs neiedvestu Rīgas čekai tādas bailes un droši vien ari

zināmu bijību, kāpēc tad vajadzēja Cīņā un līdztekus arī Dzimtenes Balsi tik

daudz vietas un arī žultaina spara velUt viņanomelnošanai?

«Bankrota" sacerētāji — to var manīt — nožēlo, ka Brūno Kalniņam

«izdevās palikt dzīvam" pēc tam,kad Rīgā 1941. gada 1. jūlijā ienācaLielvācijas

karaspēks. Sak, kāpēc ganGestapo un Sicherheitsdienstšo vīru nav nomušījuši?

Būtu čekai tagad mazāk klapatu...

Un vēl viens secinājums: «Bankrots" liecina par padomju propagandas
neveiklību. Melot arī jāprot, biedriši! Viltīgi iespraužot sava «dokumentālā

apraksta" Ls. atkāpēs šķietami autentiskus padomju izlūkdienesta ziņojumus,

,3ankrota" sacerētāji mēģina «uzburt" šāduainu: BrūnoKalniņš, redziet nu, jau

pirms Otrā pasaules kara kalpojis visiem un katram — gan vāciešiem, gan

angļiem, gan,skaties un brīnies, PSRS izspiedzes iestādēm.

Taču šie šķietami autentiskie padomju izlūkdienesta dokumenti, kas it kā

saglabājušies no trīsdesmito gadu beigām, ir diezgan šaubīgi: pat tālaika

politisko partiju nosaukumus un idejisko strāvojumu apzīmējumus šodienas

čekisti nevīžo pareizi uzrakstīt. Aprēķins sacerētājiem droši vien bija tāds:

mūsdienu lasītāji, īpaši gados jaunākie, tik un tā nezina, kas tie bija par laikiem,

un noticēs jebkurambleķim, tā ka nemaz nav vērts piņķēties un «noformēt" visu

kā vajag...

Labs ir, BrūnoKalniņš ir dzīvs un var pats sevi aizstāvēt, bet patiešām
zemiski ir tas,ka «Bankrota" autori kā šakāļu bars klūp virsū nelaiķim — Jānim

Ritumam, šim lieliskajam, krietnajam cilvēkam... kurš, kā var manīt, pamatīgi

«skādējis" Kremļa impērijas interesēm okupētajā Latvijā un ari ~klaidā".

Jā, gluži kā šakāļi ,JDzilna" ar «Klāvu" metas virsū nelaiķim Ritumam, kā

arī vēl, paldies Dievam, itin ēvergēlīgajam un «kaujinieciskajam" Uldim

Ģērmanim un viņa nelaiķei māmuļai, kas apglabāta Rīgā. Viņi metas virsū Jurim

Būmeistaram un Dainim Lismanim, kas smok Gulaga vergu nometnēs, Lai-

monim Niedrēm un Žanim Skudrām, Viktoram Kalniņam un Helēnai Celmiņai,

viņi zākā nelaiķi Frici Menderu un vēl joprojām, paldies Dievam, itin možo

Pauli Lazdu...

Es savās «padomju dzimtenes (Roginas) nodevēja" gaitās iepazinos ar

Uldi Ģērmani un Pauli Lazdu, un es ieraudzīju, ka tie ir goda vīri, demokrāti un

patrioti, kurus arī viņu politiskie oponenti brīvajā pasaulē neviļus, tā sakot,

respektē. Man viņi šķiet patiešām simpātiski — bet tas jau ir subjektīvs

jēdziens.
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Bet ko tad visi šie daudzie cilvēki — trimdā un dzimtenē, dzīvie un

mirušie — ir nodarījuši «Bankrota" iedvesmotājiem un sacerētājiem, ka šie tik

briesmīgi ārdās? Droši vien šim spaidu un liekulības režīmam šie cilvēki

patiešām ir kaitējuši... un tāpēc latvieši dzimtenē ķertin izķēra katru Cīņas

numuru ar kārtējo «Bankrota" turpinājumu, vēlēdamies uzzināt kaut ko vairāk

par šiem brīnumainajiem «ļaundariem", par LSDSP Ārzemju komiteju, par tās

mēnešrakstu Brīvība, par tās «neģēlīgajām" aktivitātēm — kaut greizā, čekas

spogulī, un tomēr!

Un vēl kas: ši burlaku romānasacerētāji paSi parāda, pat atmasko savas

«mīļotās padomju varas" derdzīgo būtību. Piemēram, cik briesmīgi daudz

padomju pilsonim jāpūlas, pat jāpiekukuļo «attiecīgie" ierēdņi, lai dabūtuatļauju

ārzemju ceļojumam, kaut vai uz Poliju, nemaz jau nerunājot par Somiju vai

Zviedriju! Unkas tadbija Brūno Kalniņa un JāņaRituma «aģentu un emisāru"

galvenais, šaušalīgais mērķis? «Izšmugulēt" no PSRS uz ārzemēm fotogrāfijas,
kurās redzami... nē, ne jau raķešu izvietojumi un militārie lidlauki, bet

pussagruvušās mājeles, grausti, atkritumu tvertnes! Un tas nu būtu tas

briesmīgais noziegums, tie nu būtu tie bezgala vērtīgie valsts noslēpumi, pēc

kuriem alkst un slāpst CIP (pareizāk — CIA, amerikāņu izlūkošanas dienests)

un citi sātaniski «centri", kuriem kalpojot «Profesors" (Br. Kalniņš) un viņa

palīgi?
Bet īstais Mefistofelis, īstais Lucifers šajā burlaku romānā ir nelaiķis

JānisRitums. «Dzilna" ar «Klāvu" tēlo šo lāga vīru kā divkosīgu ierāvēju, kā

skaudīgu karjeristu, kā apsviedīgu miljonāru, kurš ik bridi gatavs nodotsavus

biedrus, sadarboties arpašu velnu... un ar čeku, ja vien viņam no tā tiekkāds

labums.

Patiešām riebjas lasīt, kas Rīgas «orgānos" sacerēts par šo cilvēku, bet, kā

jau teicu, ši ķengu orģija liecina, ka Jānis Ritums godam nodzīvojis savu,

diemžēl, priekšlaikus aprāvušos mūžu, ja jau čekas viri viņu tik briesmīgi apmelo

un zākā, neliekotmieru pat kapā.

Vispār jau šai «dokumentālajā aprakstā" ir meli melu galā, un spilgts

piemērs šim «Dzilnas" un «Klāva" fantāzijas vērienam ir tie Jāņa Rituma mutē

ieliktie «citāti", kas zīmējas — nu,kaut vai uz manu necilopersonu. Lūdzu —

Dzimtenes Balss 1985. gada 22. augusta numurs,kur atstāstīta Jāņa Rituma

saruna ar nez kādu čekas pulkvedi «Kalvānu", kas esot notikusi Rīgas Jūrmalā,

kādā kafejnīcā, 1977. gada 5. aprīli: «Ak tā, klāt nākuši daži žīdi, kas izceļojuši
no Latvijas (...) ari Franks Gordons, kas sešdesmitajos gados daudzrakstīja te

pie jums Rigā. Var redzēt, īsts šeptmanis, rauj uz visām pusēm, kur tik maksā.

Ada visās krāsās — balta, melna, rozā, kā vajag. Pat ar vanagiem pinas."

Un to minētais JānisRitums esot teicis parmani 1977. gada pavasarī, kad

es ne tikai kādu no «vanagiem", bet ari viņu pašu vēl pat redzējis netiku, un
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„pīties" es sāku, ja tā varētu teikt, tikai 1981. gada maijā, pēc Rituma nāves, kad

— ak, Šausmas — pārnakšņoju Ņujorkas DV namā. Ar Ritumu es personīgi

iepazinos 1979. gada vasarā, Stokholmā, un tad sākās mūsu draudzīgā

sarakste.

Savu pēdējo vēstuli JānisRitums manrakstīja 1980. gada 20. decembri,

astoņas dienaspirms savas nāves, un tajā bija šādas rindas:

Aizgājušais gads man nebija labs. Izbraukāju Ameriku un Kanādu

maijā, Šveici jūnijā un Angliju jūlijā, un 4 dienas pēc atgriešanās

mājās apgāžos ar sirds infarktu. Negaidīti? Kas nu to gaida, pat

pusslims būdams jau negaida, ka paliks vēl slimāks. Pazīmes, Li. tā

sauktā angina pectoris man bija jau pāris gadu. Bet riju tik

nitroglicerīnu un skrēju, rīkoju Gotlandes svētkus un simt citu

darbu...

Frank, brauc tik visur, kur vari aizbraukt. Vispirms tiek ari kas

pašam; otrkārt, Tu vari dot daudz citiem. To pierāda Tavi raksti

Laikā. Kautvairāk tādu būru.

Un noslēgumā:

Par Kastaņolas mūzeju: tas nu ir, praktiski sakot, iekārtots un

daudz nekas turvairs nemainīsies. Vienkārši, nebūskas daraun ari

kas maksā. Man ne ieliktā darba, ne naudas nav žēl, jo rezultāts

tomērir skaists un rādāms visiem.

Sveicini vēlreiz levu un lai labi klājas Tavai zemei! Vieglas jau

nākamās dienasnebūs.

Tavs Jānis

Tāds bija Īstais Ritums. Un ar šiem vārdiem viņš, pats to nezinādams,

atvadījās no manis.

Varbūt šīs viņarindiņas ari rāda, kāpēc šo Rīgas „veco zēnu" tik ļoti nīda

sarkanzvaigžņotās vergu valsts vagari.

Jā, un vēl kas: burlaku romānā «Bankrots" pavīd daži t.s. sadzīves

sīkumi, no kuriem izriet, ka bija tādi trimdas latvieši, kas bija „tuvi" tām

aprindām, kurām piederēja Brūno Kalniņš, Uldis Ģērmanis un JānisRitums, un

par vēroto un ari noklausīto ziņoja ziķerdienestam Rīgas Stūra namā. To var

manīt— un par to, kā zināms, ImantsLešinskis pirms dažiem gadiem informēja

LSDSP Ārzemju komiteju Stokholmā.

Bet citādi— lai «Bankrota" sacerētāji iet bekot kaķa lāsti debesīs nekāpj.
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23.

MELI MELU GALĀ — LĪDZ LĪĶU BEDRES MALAI

Kāds labums no tā, ka Kremļa dižvalsti ne tikai Cuvaši, bet ari čukči,

«pateicoties mīļajai padomju varai", prot lasīt, ja pat pašā Maskavā tā pati vara

cilvēkus apzināti maldinaun atstāj tos neziņas varā, tā sakot — m the dark,

tiklīdz šai milzu valstī notiek kaut kas svarīgs, vai nu tas būtu varasvīru lēmums,

dabas untums vai nelaimes gadījums.

Visā pasaulē, pat Jaungvinejas džungļos, nav tādas tautas, kas būru tik

trūcīgi informētakā «padomju ļaudis", kuri nezina pat to, kas norisinās viņiem

apkārt, ja viņiem nelaimējas pojmaķ bi-bi-sī, t.i., par spīti ellišķīgajam radio

traucētāju troksnim saklausīt kaut vai atsevišķus teikumus no BBC, VOA, RFE/

RL vai aricitu brīvās pasaules raidītāju programmas attiecīgajā valodā.

Tas ir maz, briesmīgi maz, lai pārrautu to melu un liekulības biezokni,

kurā «padomju cilvēks" — arī Baltijā, ari Latvijā — ķepurojas visu mūžu, no

bērnudārza līdz nespējnieku patversmei, no šūpuļa līdz kapam, līdz līķu bedres

malai.

Meli melu galā: cik ir to «padomju cilvēku", kuri, pīpējot populāros pa-

domju papirosus «Belomor", zina, ka Baltās jūras — Baltijas jūraskanālu, kam

par godu nosaukta šī cigarešu šķirne, izrakuši Gulaga vergi un ka šī ūdensceļa

pamatos guldīti tūkstošiem ģindeņu?

Meli melu galā: cik ir to «padomju cilvēku" un, diemžēl, ari ārzemju

tūristu, kuri, godbijībā noliecot galvu Baltkrievijas «fašistu upurumemoriāla"

priekšā, zina, ka Chatinas sādža, ko savā laikā nodedzināja Hitlera Vācijas
„bandītu apkarošanas vienības", tika izraudzīta mocekļu slavināšanai tikai tālab,

lai nodotuaizmirstībai ne mazāk drausmīgu «padomju varas" noziegumu —

4200 gūstā saņemtu poļu virsnieku noslepkavošanu Karinas mežā? Staļina un

Berijas mantinieki un epigoņi — no Chruščova un Serova līdz Gorbačovam un

Čebrikovam
— vēl pat šodien atsakās atzīt, ka tas bija nevis nacistu, bet

boļševiku asiņaino roku darbs.

Un cik visā plašajā Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā ir tādu,

kas zina, ka 1939.gada 23. augustā Hitlera Vācijas un Staļina Krievijas neuz-

brukšanas līgumam pēc mēneša sekoja šo abu valstu «Līgums par draudzību un

robežu" («Dogovor o družbe i graņice", «Freundschafts- undGrenzvertrag"),
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nemaz jau nerunājot par šo abu līgumu slepenajiem papildu protokoliem, kas

brīvajā pasaule sen jau publicēti?
Unko lai saka, piemēram, par «sociālistisko revolūciju Latvijā", kas it kā

esot «norisinājusies" 1940. gada jūnijā akurāt vienā laikā ar tādām pašām

.revolūcijām" Lietuvā un Igaunijā? Pie reizes varu pastāstīt, ka man bija tas

apšaubāmais prieks skatīties Maskavas centrālās televīzijas programmā (ko, kā

jau rakstīju, tagad iespējams uztvert Izraēlā) režisora A. Brenča uzņemto TV

«seriālu", kas saucas «Ilgais ceļš kāpās", kura «veidotāji" apbalvoti ar PSRS

Valsts prēmiju: šis darinājums pilnīgi ačgārni, galīgi greizā spoguli «ataino"

notikumus Latvijā trīsdesmito gadu nogalē un četrdesmitajos gados — meli,

salti meli.

Taču tas ir tīrais sīkums, salīdzinot ar — diemžēl— visā pasaulē izplatīto

pilnīgi aplamo priekšstatu par to, ka 1917. gada rudenī Krievijā esot notikusi t.s.

Oktobra revolūcija, pateicotos kurai esot ticis darīts gals cara patvaldībai. Cik

ne tikai Kremļa impērijā, bet ari Vakareiropā un Ziemeļamerikā ir tādu, kas zina,

ka cara patvaldība tika gāzta nevis 1917. gada vēlā rudeni, bet tā paša gada

pavasara sākumā — un ka daudzinātā boļševiku .revolūcija" nebija nekas cits

kā vulgārs apvērsums, ko Petrogradā bija rīkojuši sazvērnieki? Un ka Vis-

krievijas Satversmes sapulces vēlēšanās boļševiki saņēma tikai 20 proc. balsu?

Un ka boļševiki 1918.gada janvārī aši vien izklīdināja šo demokrātiskoparla-

mentu, tiklīdz vēlētie tautas pārstāvji atteicās atzīt augšminētās sazvērnieku un

uzurpātoru bandas nodibināto «valdību" — Sovnarkomujeb «tautas komisāru

padomi"?
Meli un liekulība — no bērnudārza līdz kapam. Atceros, kā es, Rīgas

Balss redakcijā strādājot, diendienā nesu «savas" 8. lappuses vēl slapjo

novilkumu no saliktuves uz istabeli, kur sēdēja cenzore — Glavhta meitene, kas

bija pilnvarota lemt, vai šo lappusi drīkst «laist tautā".

Viņai aiz muguras, ugunsdrošā tēraudaseifā, glabājās brošūru blāķitis —

Glavļita slepenās instrukcijas, kurās bija, tā sakot, melns uz balta rakstīts:

aizliegts publicēt ziņas par plūdiem, ugunsgrēkiem, zemestrīcēm, dzelzceļa

katastrofām, kuģu grimšanām, epidēmijām un jebkurām citām nelaimēmPSRS

territorijā, ūdeņos vai gaisa telpā, iekāms nav saņemts Maskavas «attiecīgo
iestāžu" attiecīgs norādījums.

Mani brīvajā pasaulē mītošie klausītāji trimdas latviešu «pagastos" smējās,

kad es viņiem klāstīju: ja, pasarg' Dievs, rīt nodegtu puse Dobeles un par to

parit zinātu visa Rīga, tas nebūs noticis, kamēr nav dota attiecīga atļauja
Maskavā, «pašā augšā".

Ašchabadā 1947. gadā notika drausmīga zemestrīce, bija tūkstošiem

upuru, visa pilsēta tika nopostīta, bet Staļins atļāva tikai paziņot, ka bijusi

zemestrīce un ka cietušajiem sniegta palīdzība. Un kaut gan tā bija viena no
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postigākajām zemestrīcēm šai gadsimtā, starptautiskā statistikā trūkst attiecīgo

skaitļu: tie bija un paliek gosudarstvennaja taina SSSR — PSRS valsts

noslēpums. Jau Brežņeva laikā notika zemesuīce Taškentā — un arī šoreiz

netika paziņots, cik īstenībā bija upuru.

Esmu pārliecināts, ka padomju cilvēki „ne vella" nebūtudabūjuši oficiāli

zināt par katastrofu Černobiļas atomspēkstacijā, ja šī nelaimebūtu notikusi kaut

kur bezgala plašās impērijas dziļumos, tālāk no sasodītajiem buržujiem ar viņu
smalko ožu, teiksim — Urālos, Kištimas apvidū, kur piecdesmito gadu nogalē

patiešām notika vēl drausmīgāks negadījums un tūkstošiem cilvēku dabūja

galu... un brīvajā pasaulē par to uzzināja tikai krietni vēlāk, kad kāds izceļotājs,
kurš bija „lietas kursā", «izpļāpāja" šo rūpīgi slēpto patiesību.

Maskavas intelektuāļi mēdz privātās sarunās teikt, ka Kremļa impērijā

visrūpīgāk sargātais valsts noslēpums esot PSRS drausmīgā techniskā atpa-

licība. .. Pavisam nopietni runājot, bez ļauna prieka un nicīga smīna, man atliek

citēt tikai to, ko Izraēlas avīzes Jerusalem Post korespondentam teicis prof. A.

Radkovskis (of theNuclear Engineering Department of Tel Aviv andBen-

Gurion Universities):

The reactor m Chernobvl is very poorly designed and based on an

obsolete system used m no other country m the world. The whole

concept of the reactor is wrong, and it was used only to create

plutonium decadesago during the ManhattanProject m theState of

Washington. The design is not only much more dangerous than the

modēm designs m the West but more expensive. In addition, So-

viet designers are careless about fail-safe mechanisms thatprovide

backup safety mcase of human error.

Humanerroft Bet varbūt dežūrējošais techniķis tai, šķiet, sestdienābija

gluži vienkārši piedzēries?

...
Lasu Jerusalem Post, un pēkšņi atskan manas sievas balss no

dzīvojamās istabas: „Nāc ātri, padomā tik, ko viņi saka!" Patiešām, PSRS

centrālās televīzijas raidījumā kāds padomju komentētājs, zūdīdamies par

«histēriju" rietumvalstīs, apgalvo, ka «Rēgena administrācijas propagandistiskais

aparāts" izplatot melīgas ziņas par «avāriju" Černobiļas atomspēkstacijā. Citiem

vārdiem: Rēgena sekretārs zvana NewYork Times galvenajam redaktoram un

norāda, kas un kā jāraksta... Un droši vien ir tādi padomju cilvēki, kas tam tic:

viņu pašu zemē ir taisni tādakārtība — kāpēc lai Amerikā būtu citādāk?

Esmu priecīgs, ka pats vairs nedzīvoju šai melu un liekulības valstī — un

man reizē kauns: kā es varu būt tāds egoists — vairāk nekā ceturtdaļmiljarda

cilvēku taču spiesti joprojām turdzīvot, elpot turienes gaisu, ko indē, kā redzam,

ne tikai meli vien, un viens procents no šī skaita dzīvo manā dzimtajā pusē —
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Latvijā, kurai, cerams, ļaunākais tomērpagāja secen, kad radioaktīvais mākonis

no Pripetas purviem sāka virzīties uz ziemeļrietumiem...
Gorbačovam tīk lietot vārdu glasnosķ. To grūti tulkot aptuveni tas

latviski būtu «atklātiba", angliski openness. Šādu glasnosķ prasīja krievi un ari

latvieši gan 1905. gada rudeni, gan 1917. gadā pavasari: tauta negrib veģetēt ne-

ziņā par to, kas notiek un kas tiek darīts. Maskavijas jaunais valdnieks notriecis

putekļus no šī «vēstures mēslainēaizmēztā" visai pozitīvā jēdziena un tagad

„brūķē" to, kad viņam tas ir izdevīgi. Taču 1986. gada 1. maijā, kad ārzemēs jau

šo to zināja vai vismaz noģida par to, kas noticis Černobiļā, Gorbaēovs no

Ļeņina mauzoleja tribīnes smaidīdams māja svētku demonstrācijas dalībnie-

kiem.
..

un ne pušplēsta vārdapar traģēdiju, kas 26. aprīlī maksāja dzīvību zinā-

mam (nezināmam!) skaitam «padomju cilvēku" un sagraus veselību neskaitā-

miem citiem... Glasnosķ? Ne vella! Un tikai tad, kad ārpasaulē izziņoja gluži

pamatotu trauksmi un pilnīgi noslēpt patiesību vairs nekādi nebija iespējams,
tikai pēc pusotras nedēļas drausmīga paskata tips ar deģenerāta viepli, vārdā

ŠCerbina, sasauca PSRS galvaspilsētā preses konferenci, tikai 14. maijā uzrunāja

tautu«pats" Gorbačovs, kam to vajadzēja darīt vēlākais 27. aprīlī, un biezajā

Maskavas melu miglā sāka blāvi mirgot puspatiesības svecīte, pieminot

katastrofas upurus— ari nākamos, ari vēl nedzimušos?
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24.

VERGANGENHEITSBEWÄLTIGUNG

Atkal burlaku romāns — kā ganviņiem neapnīk! Literātūra un Māksla

necik sen trijos numuros (1986. gada Nr. 27, 28, 29) publicēja garu Jāņa
Dzintara traktātu ar Īsu un asu nosaukumu: „Ar kāškrusta zirni".

Mēs redzam, ka pagātne burtiski vajā Rigas biedrišus, kuri atkal un atkal,

gluži kā nelabāapsēsti, «iedziļinās" 1939.-1945. gada notikumos, mēģinādami,
tā sakot, atgriezeniski nomelnot latviešu patriotus, ari sociāldemokrātus,

ierindojot šos brīvības cinltājus «fašistisko riebekļu" kategorijā.

Tāpāt kā plašais burlaku romāns «Bankrots", ari šis čekas sacerējums
droši vien guvis atsaucibu okupētās Latvijas «plašajās masās", jo vērigais

lasītājs, kurš Padomju Savienībā labi iemācījies atšķirt būtisko no vāvuļošanas,
ar lielu interesi iepazīsies ar latviešu patriotu «pretpadomju" apvienībām, kas

Baigajā gadā darbojās pagrīdē: jaunā burlaku romāna autors Jānis Dzintars taču

piemin šo organizāciju nosaukumus, sniedz datus par šīs pretestības kustības

dalībnieku skaitu u.t.t.

Lamas un lāsti, ar kuriem Dzintars (un viņa maizes tēvi) apveltī šos

patriotus, nemazina šī traktāta «izziņas vērtību".

Tā, piemēram, lasītāji dabū zināt, ko tad īsti darīja šiepagrīdnieki: «Jau

pirmajos mēnešos pēc padomju varas atjaunošanas Latvijā gāztās buržuāzijas

atsevišķi grupējumi, ārēji parādot lojalitāti jaunajai varai, slepenībā jau sākuši

organizēties nelegālai antikomūnistiskai darbībai. Veidojušās kontrrevolū-

cionāru grupas,kuras par savu uzdevumu izvirzījušas antikomūnistiskas propa-

gandas izvēršanu, ganari kaujas grupas un organizācijas, kuru uzdevums bija

gatavoties bruņotām akcijām. Drīz sākusies ari grupu un nelielu kontrrevo-

lūcionāru organizāciju apvienošanās."
Lieliski! Ar ko tad šī darbība atšķīrās, teiksim, no franču pretestības

kustības (Resistance) aktivitātēm, kas tai pašā laikā bija vērstas pret tikpat brutā-

liem okupantiem — naciķiem, pret Hitlera Vāciju, kuras faktiskā sabiedrotā

tai laikā, kā zināms, bija Padomju Savienība?

Burlaku romāna autors, protams, dēvē šis pretestības kustības dalīb-

niekus par hitleriešu «piekto kolonnu" u.t.L, taču, pirmkārt, īstu «abvēra" spiegu

Latvijas territorijā bija maz, un, otrkārt, sarkano okupantu izdarības bija tik ne-

ģēlīgas, ka mežos devās un ieročus no slēpņiem ņēma ne tikai «bijušie aizsargi"
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un korporeļi", bet arī daudzi fabriku un rūpnīcu strādnieki: tā nav nejaušība, ka

biedrs Dzintars, uzskaitot šo „neliešu" vārdus, piemin vairāku VEFun citu

rūpniecības uzņēmumu «techniķus": tie bija darba cilvēki, bet atzīt, ka tie

piederēja pie strādnieku šķiras, — tie jau būtu zaimi...

Te vēl jāpiemetina, ka tieši tai laikā, Baigajā gadā, kad latviešu patrioti

stājās pretestības kustības rindās, Francijā komunisti ne tikai boikotēja, bet ari

sabotēja antifašistisko pretestības kustību un centās taikaitēt, pat sadarfxxlarnies

ar Gestapo, jo viņu balsts un gaišā bāka — Staļina impērija — tai laikā, kā jau

teikts, faktiski bija Hitlerareicha sabiedrotā(turklāt vēl lielākā mērānekāFranko

Spānija vai Hortija Ungārija). Kominternas vadība Maskavā pavēlēja franču

komūnistiem par savu īsto ienaidnieku uzskatīt Angliju un arī ASV— vārdu

sakot, ja ne žīdus, tad vismaz plutokrātus.

Tā ja... Taču atgriezīsimies pie burlaku romāna. Pagrīdnieku

«organizāciju" skaitā— lasītājus informēbiedrs Dzintars — lielākās un darbībā

aktīvākās bijušas šādiem skanīgiem nosaukumiem apveltītas: .Jaunlatvieši",

«Tēvijas sargi", «Latviešu nacionālais leģions", «Kaujas organizācija Latvijas

atbrīvošanai", «Latviešu tautas apvienība", Jaunā Latvija" u.LL

Bravo! Tātad vēriens bija plašs un tautas dusmas spīvas, vai ne?

Braucam tālāk: Dzintars iepriecina vērīgo lasītāju ar atziņu, ka «gandrīz
katrā no minētajām organizācijām bija vairāki simti aktīvu kontrrevolūcionāru,

bet 'Jaunlatviešu' dalībnieku skaits pārsniedza sešus simtus".

Nu, gods, kam gods pienākas! Latvija taču maza zemīte, un jaupirmajos

padomju okupācijas mēnešos veidojās tādapretesfiba...

Kādai no šīm pretesfibnieku grupām «barvedis" bija Freds Launags, kurš

pēc Vācijas kapitulācijas bijis — ak, šausmas! — «bandīts Kurzemes mežos" un

«pēc bēgšanas uz Rietumiem 1945. gada oktobrī kļuva par ASV CLP spiegu

vervētāju". Vērīgais lasītājs būs pateicīgs biedram Dzintaram par šo patiešām

vērtīgo informāciju un nomurminās: «Čau, Fred! Vai esi vēl dzīvs? Lai tev labi

klājas — tu ganesi bijis ziķerīgs puika!"

Latviešu patrioti Baigajā gadā bija ļoti rosīgi, un to atzīst ari biedrs

Dzintars: «1940. gada novembrī 'Jaunlatvieši' izdeva kontrrevolūcionāru

šovinistisku uzsaukumu 'Aicinājums latviešiem' (...) Viņi nodarbojās ar

pretpadomju propagandu, izplatīja pašu izdotu melu lapu 'Tautas Balss',

sabotēja tautas varas pasākumus, vāca ieročus un gatavojās diversantukaram.

Pirmais lielākais diversijas akts Liepājā notika 1940. gada 6. novembri, kad

kontrrevolūcionāri aizdedzināja sērkociņu fabriku 'Vulkāns."

Kad Staļins — pēc 1941. gada 22. jūnija — visžēlīgi atļāva franču un ari

dienvidslāvu komūnistiem tādā pašā veidākaitēt vācu okupantiem, gluži tāda

pati darbība tika aizgūtnēm cildināta. Taču čeka resp. NKVDun NKGB tai laikā
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neko daudz neatšķiras no Gestapo resp. RSHA un SD, un vai tad latviešiem

vajadzēja sarauties čokurā, būtklusiem kā pelītēm?

Biedrs Dzintars atzīst, ka „visā Latvijas PSR territorijā" 1941. gada jūnija

beigās jau darbojās 12000 «fašistiskās kontrrevolūcijas dalībnieku". Tas ir

iespaidīgs skaits, kas liecina par to, cik lielam vajadzēja būt naidam, ko bija

izraisījusi tie, kas gadu pirms tam iznicināja Latvijas valsti un dažas dienas

pirms tam aizveda uz taigu un tundru desmittūkstoSiem vīriešu, sieviešu un

bērnu.

Tavu brīnumu! Gadiem ilgi P. Ducmanis un citi čekas «vēsturnieki"

šaustīja Ls. kara noziedzniekus, taču Bruņinieku krusta kavalieris Žanis Butkus

šai sakarā netika pieminēts — ne pamfletā par «Daugavas Vanagiem", nedz arī

grāmatelē par «politiskajiem bēgļiem bez maskas". Un pēkšņi te, jaunajāburlaku

romānā, Sis karavīrs, kura ģimeni boļševiki, viņam mājās neesot, aizveda uz

Sibīriju, tiek nosaukts ne tikai par kara noziedznieku, bet pat par «asiņainu kara

noziedznieku"— viņa vadībā«diversantu grupa" 1941. gada jūnija beigās —

jūlija sākumā „no slēpņiem nošāvusi 48 padomju cilvēkus (?), kas devušies uz

padomju aizmuguri".

Kāpēc tad līdz šim šo kara veterānu lika mierā? Avīzes Tēvija 1942. gada
30. jūnija numurs, kas saturot šos datus, taču Ducmanim vai Dzintaram visus

šos garos gadus bija pieejams Ls. «specfondā". Unkas tie par «padomju cilvē-

kiem", ko piemin biedrs Dzintars? Vai tābija īpaSa cilvēku suga? Visi .Latvijas
PSR" iedzīvotāji taču 1940. gada vasarā automātiski kļuva par «padomju cil-

vēkiem", vai nu viņi to gribēja vai negribēja...

Brūno Kalniņu gan nekad nelika mierā, un viņš «saņēma pērienu" arī

jaunajā burlaku romānā: «Šo spiegu un provokatoru vidū minams buržuāziskas

Latvijas labējo sociāldemokrātu līderis BrūnoKalniņš, kurš pēc Ulmaņa dikta-

tūras gāšanas bija iecelts augstajā Latvijas Tautas armijas politiskā vadītāja pa-

gaidu vietas izpildītāja (!) amatā, piešķirot ģenerāļa dienestapakāpi. Tikai tagad

vēsturnieku rīcībā nonākuši ticami (!) materiāli, to skaitāUlmaņa polītpārvaldes

priekšnieka J. Fridrichsona sniegtās liecības, ka tieši B. Kalniņš 1940. gada

jūlijā ir palīdzējis jau minētajam abvēra rezidentam R. Štiglicam aizbēgt uz

Vāciju, paņemot līdzi politiskās pārvaldes aģentu kartotēku."

Unja nu viņam kļuva žēl Štiglica, kuru gaidīja puslīdz droša nāve čekas

moku kambaros?

Un kāpēc viss šis ļembasts un jampadracis? Lai «izskaidrotu" un

attaisnotu nevainīgu cilvēku — latviešu, žīdu, krievu, poļu un citu— masveida

deportāciju 1941. gada 14. jūnijā. Šis noziegums pret cilvēcību, kas principā
būtu izskatāms kaut vai tai pašā Nirnbergas starptautiskajā tribunālā, brīvajā

pasaulē joprojām vēl tiek pieminēts, un tāpēc Ducmaņi un Dzintari tik



122

briesmīgi ārdās. Maskavai neveicas ar Vergangenheitsbewālugung — pagātnes

pārvarēšanu. Viņu asiņainā pagātne viņus vajā!
Un ja nu viņi piemin Brūno Kalniņu, viņi, protams, «aizmirst" pieminēt,

ka šis virs bija tas, kurš kopā ar Konstantīnu Čaksti, Ādolfu Klīvi un daudziem

citiem latviešiem nākamās, vācuokupācijas laikā organizēja patiesi anufašisusku

un reizē patriotisku pretestības kustību, izveidojot LCP— Latvijas centrālo

padomi. Antifašistiskās un patriotiskās latviešu pretestības kustības ietvaros

darbojās, kā zināms, Kurelis, Upelnieks un citi virsnieki, tas pats Freds

Launags, kapt. ĀdolfsBlāķis, Ēriks Pārups, pagrīdnieku grupas «Tautas Balss",

«Brīvā Latvija" u.LL

Šie latvieši nevēlējās kalpot ne sarkanajai, nedz brūnajai jeb, kā saka Žanis

Unāms, melnajai varai. Šie latvieši vēlējās vienīgi atjaunot savu suverēno valsti

— tāpat kā to vēlējās lielais vairums no tiem, kas Baigajā gadā kļuva par

pagriemiekiem un kurus tik briesmīgi zākā biedrs Dzintars.

Kas attiecas uz «Sarkano Bultu", citām padomju partizānu vienībām un,

teiksim, «dižajiem mocekļiem" Imantu Sudmali un Dž. Bankoviču — vai tad

viņi cīnījās un mira par Latvijas brīvību? Viņus «tikpat labi" varētu zaimīgi

raksturot kā staļiniskā «Smerša" aģentus un boļševisma «piekto kolonnu", ja jau
biedrs Dzintars tik dāsni apveltī t.s. nacionālospartizānus ar tādām iesaukām kā

«hitleriskā abvēra aģenti" un nacisma «piektā kolonna".Dots pret dotu, vai ne?

Vācieši tādos gadījumos saka: Nichts fūr ungut. ..
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25.

DĀRZEŅU VEIKALS IMANTĀ!

Klausieties, bāleliņi
komunismacēlājiņi:

kad jūs kļūsit vectētiņi,
Imantābūs —dārzeņveikals...

Tā patiešām ir prieka vēsts, kas lasāma Dzimtenes Balss 1986. gada 33.

numurā: publicēts «jaunais Rīgas ģenerālplāns — laikposmam līdz 2005.

gadam". Visgudrā Partija paredz, ka nākamo 19 gadu laikā „Pribaltikas"

lielākajā pilsētā — Rīgā tiks pabeigtas vairākas «nozīmīgākas būves", piemēram

(sk. karti Dzß pirmajā lappusē), universālveikals Ķengaragā, poliklīnika

Pļavniekos un — klausieties un gavilējiet! — dārzeņu un augļu veikals

Imantā. Vai tas nav grandiozs, majestātisks un unikāls «padomju varas"

sasniegums — 60 gadus pēc ,Lielā Tēvijas kara" beigām Imantas iedzīvotāji

varēs— ja ģenerālplāns tiks īstenots — «iegriezties" (zachoģiķ), tavu brīnumu,

dārzeņu veikalā. Bet vai šai veikalā patiešām būs dabūjami dārzeņi? Un vai

šie dārzeņi būs brīvi no radioaktivitātes?

Par to ģenerālplāns nesaka ne vārdaPati dižā komūnismaceltne (veļīkaja

strojka kommuņizma), Li. dārzeņu veikals Imantā droši vien galu galā tomēr

viesmīlīgi vērs savas durvis 2005. gadā.
Tavu laimi! Nav jau tā kā tajos gados, kad Latvija bija Vakareiropas

.agrārais piedēklis" un eksportēja sviestu un bekonu, kad svešinieki apbrīnoja

„budzisko" Centrāltirgu, kad vācieši, siekalas rīdami, rīmējaLettland—Fettland

un nabaga padomju aktieri vai mūziķi, kuriem visžēlīgi ļāva spēlēt resp. koncertēt

ārzemēs, izkāpuši no Maskavas-Rigas vilciena, pirmām kārtām teciņus vien

devās uz stacijas restorānu — ēst, ēst, ēst!

Tagad Rīga ir r-r-rūpniecibas centrs, kur ražo var-r-renus agr-r-regātus,

atšķirībā no buržuju laikiem, kad viss, ko tai «agrārajā piedēklī" prata sagudroL

bija sīciņais fotoaparātiņš „VEF-Minox" un necilā patšautenīte «BREN".

Tagad Rīga patiešām ne tikai dimd,bet arī dārdun dun, jo sauklis taču

skan — Uskorčņije (paātrinājums). Jāsteidzas pretim gaišajiem komūnisma

apvāršņiem, tai mirdzošajai nākotnei, kad —klausieties, bālēliņi, priecājieties,

zeltenītes — Imantā būs dārzeņu veikals!
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Kādreiz Rīgā bija «Armijas Ekonomiskais", bija «Turība", bija «Vienība",

bija veseli kalni ēdamā, bija Carnikavas negīši un RudzīSa skābie kāposti, bija

gurķīši un diliītes,antonovkas un pat Kurzemes vīnogas — bet, fui, tas taču bija

«agrārais piedēklis", kaut kas līdzīgs aklai zarnai, cits nekas, un Imantātad vel

nebija «dzīvojamais masīvs" ar deviņstāvu kārbām, bet nožēlojamas privāt-

mājeles, kas slīka zaļumos un pa gabalu nemaz nebija redzamas — sīkas un

maziņas, kā pati Latvija, kura vel nebija iekļauta bezgala plašajā,republiksaime",

bet veģetēja, runājot Linarda Laicena vārdiem, Viduseiropas nomale kā

traģikomiska ,JLimitrofija".
Kas to tagad atceras, ka Latvijai kādu laiciņu bija pašai sava Saeima: tagad

DzimtenesBalss informē savus lasītājus par to, kas notiek — lasi un brīnies —

«Latvijas parlamentā".

Jā gan, Dzß lieto šo apzīmējumu bez pēdiņām, nopietni un svinīgi

«atskaitoties" par to, ko dara«valsts varas augstākais orgāns mūsu republikā",

t.i. «Latvijas PSR Augstākā Padome".

Zili brīnumi — Imantākādreiz būs dārzeņu veikals, bet jau tagad Latvijas

PSR Augstākās Padomes vienpadsmitā sasaukuma ceturtosesiju atklāj šī «varas

orgāna" priekšsēdētājs deputāts A. Drīzulis, turklāt— gavilējiet, bāleliņi — „kā

rīta, tā vēlāk vakara sedi A. Drīzulis vada latviešu valodā".

Ta nu gan pārsteigums! Tas bija īpaši jāatzīmē — «vada latviešu valodā".

Pasakiet jūs, nelaimīgie trimdinieki, vai tad tas nav ļeņiniskās nacionālās poli-

tikas triumfs — A. Drīzulis vada«Latvijas parlamenta" sedi nevis udmurtuvai

čukču, bet skaidrā latviešu valodā... un bez tam Imantā, kā jau teikts, pec 19

gadiem būs dārzeņu veikals!

Unkas bija kādreiz? Paklausieties, ko skaidro tāpati Dzimtenes Balss (tai

pašā 29. numurā): „(...) saeimas pastāvēšanas laikā tika cildinātas tā sauktās (!)

neatkarīgās Latvijas prioritātes, privātuzņemības gara negausība". Šie negausīgie

privātuzņēmēji gādāja par to, lai nebūtu vajadzības pec īpaša dārzeņu veikala

Imantā.

Toties tagad demokrātija Latvijā zeļ un plaukst: kā ziņo aizvien tā pati
Dzß (33. numurā), «Latvijas Komunistiskās partijas CX pirmais sekretārs B.

Pugo Preses namā tikās ar laikrakstu Ciņa un Sovetskaja Latvija redakcijas kol-

legiju un partijas biroju locekļiem. Viņš iepazinās ar žurnālistu darbaapstākļiem
un ar viņu darba plāniem."

Viņš «izteica vairākas kritiskas piezīmes un priekšlikumus attiecībā uz

laikrakstu publikāciju satura uzlabošanu".

Citiem vārdiem — viņš norādīja, kas un kā žurnālistiem jāraksta, un

«īpaša uzmanība tika veltīta atklātuma paplašināšanai".

Par cik milimetriem tas «atklātums" jāpaplašina — to Dzß nav

precizējusi. Žel!
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Toties mēs vēl un vēlreiz varam priecāties par to, ka Imantā pēc 19 gadiem
beidzot būs... būs... nūjā, dārzeņu veikals.

Unkas vēl jauns «mūsu republikā"? 1986. gada 13. augusta vakarā, kā

pateikts Dzß 34. numurā, «Latvijas televīzijas ekrānā vairāk nekā stunda bija

veltīta divām interesantām pārraidēm parpagātnes notikumiem, kuri palaikam
rod atbalsi ari mūsdienās, kaut tieši nekādāmērāneietekmērepublikas dzīvi, tās

attīstību visās jomās."
Dīvaini gan— ja šie pagātnes notikumi «nekādā mērāneietekmē" u.t.t.,

u.tml., kāpēc tie bija tik pamatīgi jāiztirzā? Un kāpēc šim nolūkam vajadzēja

mobilizēt veselu «agitpropa" brigādi —vēstures zinātņu kandidātu L Ķezberu,

„Koļu" Neilandu un ~Mitju" Vulfsonu?

Temats skanēja tā: «Kam ir izdevīgs Baltijas jautājums?" Unruna bija par

«buržuāziskās valsts vadītāmkoncepcijām", par «vēsturiskajām sociālistiskajām

pārmaiņām revolucionārajā 1940. gada vasarā" un, protams, par «ekstrēmās

buržuāzijas nodevībupret tautu"(cik tīra un dzidra latviešu valoda!).

Bet, biedriši, ja šie notikumi «nekādā mērāneietekmē" u.Lt,u.tml.,kāpēc
tie jums laupa sirdsmieru un miegu, kāpēc tie jumstagad steigšus jāiztirzā?

Un kāpēc ne tikai Dzß, bet arīPLK(Rīgas biedrīšu teorētiskais orgāns —

Padomju Latvijas Komumsts) veltī tik daudz uzmanības šiem jau samērā

senajiem laikiem?

PLK 1986. gada jūlijā publicēja E. Žagara penterējumu «Vēsturiskā

patiesība pret izdomājumiem" (it kā Baltijas valstis 1940. gada vasarā

«varmācīgi tika pievienotas" Padomju Savienībai), bet Dzß slejās P. Dzilna

(Ducmanis?) lamā tos trimdiniekus, kuriem «dzimtene ir žultainanaida mērķis,

pret kuru (?) viņi auklē (?) nevarīgus revanšistiskus nodomus", it nemaz

nepriecādamies par to, ka Imantā pēc 19 gadiem būs dārzeņu veikals!
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26.

POLĪTISKS „STEPJU UGUNSGRĒKS" KAZACHIJĀ

Latvija ir mana dzimtene, Izraēla ir mana tēvija, betKazachija, ja tā var

teikt, bija mana «patvēruma zeme", jo šai stepju novadā, kas plešas no Volgas

grīvas līdz Altaja grēdai, es atrados kā bēglis resp. «evakuētais" no 1941. gada
rudens līdz 1945. gada pavasarim un labi iepazinu turienes ļaužu domāšanas

veidu un etniskās īpatnības.
Nu jau kādus simts gadus kazachi, kuri runā vienā no turku ģints

valodāmun reliģiskās piederības ziņā ir «sunni" konfesijas musulmaņi, viscaur

atrodasKrievijas pakļautībā, un gan «baltie" cari Pēterpilī, gan sarkanie var-

mākas Maskavā ar šiem lopkopjiem «apgājās"... nu, kā ar lopiem, ignorējot

viņu prasības un mīdot kājām viņu tiesības.

Šie vīri, kuru galvas bargajā stepju ziemā,kad auro un gaudo sniega vētra

— boran, klāj raksturīgās augstās kažokcepures ar trim atlokiem, kas sedz,

sargā un silda ne tikai ausis, bet arī skaustu, nekad nav gribējuši karot vai

rauties vaiga sviedros svešu kaklakungu labad. 1916. gadā kazachi sacēlās pret

«balto caru", kad viņus gribēja sūtīt uz tālo piefrontes joslu — piemēram, uz

Vitebskas un Vidzemes guberņām — tranšeju rakšanai. Tautas varoņa

Amangeldī Iman-ulī vadībā viņi drosmīgi kāvās pret vairākām krievu soda

ekspedīcijām, bet galu galā tika pieveikti, un daļa no viņiem atrada patvērumu

kaimiņos, Ķīnai pakļautajā Austrumturkestānā, viņpus Ls. Džungaru vārtiem.

Nākot pie varas, boļševiki Vidusāzijā sāka varmācīgi un radikāli grozīt

«Lielās stepes" lopkopju dzīves veidu, sociālo struktūru un territoriālo izvie-

tojumu un ieplūdināt šai plašajā «ģeopolitiskajā telpā" dažādas svešzemnieku

grupas.

Sākās īsts genocīds, tautas iznīdēšana, kuras rezultātā kazachu skaits

laikposmā no 1926. līdz 1939. gadam samazinājās par 857,8 tūkstošiem cilvēku

(no 3 956500 lidz 3 098 700), kaut gan dzimstība šai tautaiallaž bijusi liela. Tā

dēvētās lauku kollektīvizācijas gaitā boļševiki konfiscēja vai apkāva kazachu

eksistences pamatu— aitu ganāmpulkus, kā arī ķēvju un kamieļu barus, laužot

lopkopju pretestību kolchoziem, un sākās briesmīgs bads, kas prasīja daudz

upuru. Pamazām Kazachija kļuva tāda kā «atkritumu tvertne", kurā čekisti

«iemeta" represētos vai citādi vajātos citu novadu iedzīvotājus. Politieslodzīto

tūkstoši, kuru vidū bija, sākot ar 1937. gadu un līdz pat 1949. gadam, prāvs
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skaits latviešu, vergoja Karagandas ogļu šachtas, Džezkazganas vara raktuvēs

un citur, vergoja un „sprāga nost", un viņu vietā piegādāja aizvien jaunus
ieslodzītos — sākot ar ukraiņu „budžiem", ar vācu un ari žīdu komunistiem, kas

bija bēguši no Hitlera un Himlera un nokļuvuši Staļina un Berijas «ap-

kampienos", un beidzot ar „Vlasova armijas" atliekam.

Vācu-padomju kara priekšvakarā Kazachijas stepēs nometināja kore-

jiešus, kurus kā «neuzticamus" deportēja no Vladivostokas un Usuri novada.

Un šim karam sākoties, turpat «izvietoja" Volgas vāciešus, vēlāk daļu no

Krimas tatāriem, Ziemelkaukāza čečeniem un citām nelaimīgām ciltīm.

Paši kazachi, kuri, tāpatkā viņu tēvi 1916.gadā, negribēja kara klaušas

pildīt vai karot kaut kur tālu Rietumos pret nez kādu vācu ķeizaru vai fīreru,

tūkstošiem izvairījās no iesaukšanas Sarkanarmijā un devās prom uz to pašu

Ķīnai pakļauto AusUumrurkestānu(Sinkiang). Un pēc Staļina nāves Chruščovs

vēl vairāk «izraibināja" Kazachijas etnisko karti, sūtot uz turieni — «apgūt

jaunās zemes" —t.s. brīvprātīgos kolonistus, galvenokārt lielkrievus, ukraiņus

un baltkrievus, turklāt ļoti lielā skaitā— kādu miljonu vai pat vairāk.

Tas vēl nebija viss. «Lielā stepe" tika pārvērsta par PSRS atombumbu,

stratēģisko un arī «kosmisko" raķešu un sputņiku izmēģinājuma «poligonu".

Tjuratamas ciemats kļuva (ar nosacītu nosaukumu «Baikonur") par PSRS

kosmodromu — Cape Canaveral ekvivalentu, un tur tika uzbūvēta «slepena"

pilsēta Ļeņinska, kas nav atzīmēta nevienā oficiālā padomju kartē. Bez tam

Semipalatinskas apkaimē sāka naski spridzināt — apakšzemes tuneļos —

padomju ūdeņraža bumbas, un visām šīm rosmēm bija vajadzīgi kadri,

personāls, Ls. apkalpojošais sastāvs, un turklāt vēl bija vajadzīgi karavīri, kas

apsargāja nu jau tīri bīstamo robežu ar «sarkano" Ķīnu.

Vārdusakot, kazachu tauta tagad sastāda tikai 39% no savas dzimtenes

— Kazachijas „pē-es-erras" —iedzīvotāju kopskaita, kamēr lielkrievi —40%.

Un tiem vēl būtu jāpieskaita pilnīgi pārkrievotie ukraiņi un baltkrievi.

Labi vēl, ka vismaz formāli kazachiem ir «pašiem sava republika", kuras

CX pirmais sekretārs līdz šim bija pašu tautības cilvēks. Kremlieši centīgi

mēģināja izaudzināt Maskavai paklausīgu un pateicīgu (par operas un baleta

teātri, par poliklinikām un sporta zālēm) kazachu inteliģences slāni, taču šie

akadēmiski izglītotie bijušie klejotāji drīz vien sāka apzināties savu etnisko

identitāti, iepazīt savas tautas traģiskās likteņgaitas Krievijas «pavēnī"... un

ienīst visu krievisko.

Rakstnieks Čingizs Aitmatovs savā lieliskajā romānā Un garākaparmūžu

diena ilgst, kas tulkots galvenajās rietumzemju valodās un arī latviski — un

izdots Rīgā, — tēlaini apraksta kazachu bēdas ne tikai sirmā senatnē, ne tikai

Staļina laikā, bet ari viņa mantinieku valdīšanas gados, un dzejnieks Olžass
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Suleimcnovs gandrīz atklāti pauž savās vārsmās ķecerīgo, žilbinošo panturkisma

ideju.
Rietumu sovjetologi apgalvo, ka Gorbačovs esot gudrāks nekā ie-

priekšējie Kremja valdnieki. Bet tas nu bija tīrais neprāts — atcelt no amata

līdzšinējo ilggadējo Kazachijas CX pirmo sekretāru DinmuchameduKunājevu

un šī kazacha vietā iecelt tlrasiņu krievu — kādu Genādiju Kolbinu no

Pievolgas, Gorbačova personīgo draugu. Kazachi zināja un saprata, ka viņu

republikas CX otrais sekretārs allaž ir krievs, tāpat kā Latvijā un citās nekrievu

„pē-es-errās", un ka šis otrais sekretārs ir faktiski Kremļa vietvaldis, vicekaralis,

gubernators, gauleiters. Taču formāli Kazachija CX pirmais sekretārs, t.i.

oficiālais «tēvzemes tēvs" (paterpatriae) līdz šim parasti, izņemot īsu laika sprīdi
50. gados, vienmēr ir bijis kazachs, un piepeši šai tronī iesēdināts krievs, turklāt

nevis vietējais, bet svešs, „no ārpuses".
Tas bija neciešams pazemojums jau tāpat pazemotajiem kazachiem, un

1986. gada 17. decembri republikas galvaspilsētā Alma-Atā, sniegoto Alatau

kalnu pakājē, tūkstošiem kazachu studentu un vidusskolnieku izgāja ielās,

dedzināja «nomenklatūras" limuzīnus, demolēja pārtikas veikalus, kur produktu

klāsts tik nabadzīgs, mēģināja ielauzties pilsētas cietumā, lai atbrīvotu polit-

ieslodzītos, un skandēja —
ne jau vāciski, protams — to pašu saukli Russen

raus, ko latviešu trimdinieki izlīmēja Vīnē un ko latvieši Latvijā murminapie
sevis... pagaidām.

Jaunais kazachu zemes «saimnieks" Kolbins, saucot palīgā Maskavas

politbiroja locekli M. Solomencevu, pieteica karu kazachu nacionālismam.

Tā nebija pirmāreize, kad jaunieši Kremļa impērijā atklāti apliecināja savu

nacionālopašapziņu: tādi «ekscesi" notika necik sen gan Lietuvā, ganIgaunijā,

Gruzijā, Uzbekijā un pat ledusaukstajā Jakutijā. Taču ziņas par to allaž nokļuva
Rietumos pa aplinkus ceļiem, kamēr šoreiz par «kazachu dumpi" oficiāli

paziņoja TASS (Maskavas telegrāfa aģentūra) un pēc tam ari Ļiteraturnaja
Gazeta: gan mēlnesīgi sagrozītā versijā, neminot par nonāvētiem sadursmju

dalībniekiem, bettomēr paziņoja, turklāt bez īpašas vilcināšanās un atzīstot, ka tā

bijusi nacionālisma izpausme.
Vai Gorbačovs ar to gribēja parādīt «ārpasaulei", ka viņš pārvērš

Padomiju par open society, kur tautadrīkst zināt, kas notiek pašu zemē? Bet

varbūt tā ir tikai viltibiņa, kuras aizsegā represijas kļūs vēl nežēlīgākas?
Grūti pateikt. Skaidrs ir tas, ka šai novadā, kur es savā laikā nodzivoju

trīsarpus gadus, tagad uzliesmojis politisks «stepju ugunsgrēks", ko grūti

apdzēst.
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27.

GORBAČOVS, GORBUNOVS, GORIS

UN „MELNĀS MAFIJAS MOŖI"

Rīgas biedrīSi briesmīgi nervozē —kas viņiem lēcies? Pagājušā — 1986.

g. Atbalss pēdējais numurs, ko trimdinieki saņēmuši no Stūra nama samērā

nesen, satur īstus dusmuplūdus. Vai tiešām trimdas seniori un trimdas jaunieši

viņiem tā sariebuši, ka viņi burtiski trako?

Saeimas laiku Tupiņa Aizkulises sāk līdzināties rātno bērnu žurnālītim

Bitīte, ja salīdzinām to ar pērngada pēdējo Atbalsi.

Ko, piemēram, raksta nabaga Mitja, Li. M. Vilks-Vulfsons savā artiķelī

Spilners melu slazdā? Viņš konstatē, ka «emigrantu melnā mafija savu mora

darbu veica", turklāt, protams, „par sudraba grašiem" — ne jau par vara vēr-

diņiem vai niekakapeikām.

Melnās mafijas mori — vai tas nav lielisks, skanīgs, pat dzejisks ap-

zīmējums?
Es ierosinu, lai ēvergēlīgākie trimdinieki, kam prāts nesas uz aušībām,

nodibina jautru brālību (fraternitas), līdzīgi FA biedrībai, ko redaktors Jānis

Kārkliņš aprakstījis savā grāmatā Latvijas preses karalis, un piešķir tai

nosaukumu «Melnās mafijas mori". Bija taču Rīgas vācu tirgoņiem sava

Melngalvju biedrība!

«Melnās mafijas moru" himnai meldiņš jau gatavs — «Biedri, uz cīņu nu

knaši" (vācu variantā «Briider, zur Sonne, zur Freiheit"). Un teksts? Lūdzu:

Mēs, melnās mafijas mori,

Rosīgi esam arvien,

Goldbergis, Pugo un Goris —

Lai viņi ārdās, cik lien!

Varbūt krīgsberichters Juris Bernarts sacerēs vēl labāku tekstu? Rīgas

biedriši tai pašā Atbalss numurā šo viedo vaideloti, kurš 1986. gada 4. oktobrī

nosvinēja savu71. dzimšanas dienu, attēlojuši kā nenogurstošu un visai potentu

Donžuānu un Kazanovu. Mēs, melnās mafijas mori, patiešām neesam zemē

metami, ja Rīgas biedriši tā zūdās un šņāc. «Jupiter, tu dusmojies, tātad tev nav

taisnība"— šo seno romiešu teicienu derētu iegaumēt Vilkam un citiem Rīgas

čekas rakstu darbu veicējiem, kuri, piemēram, nevar piedot Atim Lejiņam viņa
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reportāžu no Afganistānas un tāpēc aplej viņu, piedodiet, ar kūtsmēsliem —

arvien vēl tai pašā Atbalssnumurā.

Labs ir, visi šie žults izplūdumi mums, melnās mafijas moriem, dara ūkai

godu.
Kas mēs, tie aizjūras mori, esam, ja pašā Latvijā Stūranama zeļļiem darba

pilnas rokas, pievelkot grožus, kas pērngad mazliet atslābuši, un tai pašā laikā

mēģinot nomierinātsatrauktos prātus?
Tā noteikti nebija nejaušība, ka biedram Michailam Sergeja d. Gorba-

čovam labpatikās 1987. g. 17. februārī doties uz Rīgu, lai tur, pie latvju

likteņupes Daugavas, sarokotos ar tiem nedaudzajiem kādreizējiem latviešu

sarkanajiem strēlniekiem, kurus «savējie" nenošāvaKrievijā pirms 50 gadiem un

kurus bioloģiskā nenovēršamībavēl nav pievienojusi aizsaules pulkiem.

Nākamajā dienā Gorbačovs apskatīja VEFu, ieskatījās šī uzņēmuma

paraugēdnīcā, pēc tam devās uz Jūrmalu un tad ciemojās paraugsaimniecībā

„Adaži". Izņemot „Adažus", visur, kur vien parādījās Gorbačovs, visnotaļ domi-

nēja un „krita acīs" krievi. Skatoties Maskavas TV reportāžu par šo Gorbačova

vizītes dienu, radās iespaids, ka tā nav Rīga, bet Gorkija vai Sverdlovska: pat

Doma baznīcā, kas pārvērsta par koncertzāli, sejas visapkārt bija krieviskas,

apģērbu gaume— krieviska un, galvenais, gaisotne bija krieviska.

Un iespaids bija tāds, ka Latvija, kur Gorbačovs bija pirmoreiz savā

mūžā, ir pats parastākais Krievijas apgabals, puslīdz «kulturāla" province. Kur

līdzās krieviem mitinās arī vēl tāda īpatnēja tautiņa ar īpatnējām etniskām

villainēm un lindrakiem...

Tiesa gan, pēc dažām dienām, 22. februārī, tā pati Maskavas televīzija

rādīja Raimonda Paula un viņa ansambļa koncertu PSRS galvaspilsētas

«centrālajā" koncertzālē, un viss bija uz goda, «gluži kā Rietumos", taču ne tikai

aizjūras «melnajai mafijai",bet arī latviešiem Latvijā būtu labāk paticis, ja kon-

certa dalībniekibūtu ciemiņi no neatkarīgās Latvijas brīvvalsts, kas ieradušies

uz viesizrādēm kaimiņvalsts galvaspilsētā, nevis «Trešajā Romā", kur mīt viņu

cars, ķeizars, valdnieks, vārdu sakot — ģenerālsekretārs, kura untumiem viņi

pakļauti.

Runājot par šo enerģisko caru, tēvu un pavēlnieku, vēl jāatzīmē, ka viņš,

iekams devies uz otro potenciāli nemierīgu novadu — Igauniju, vēl paguvaRigā

uzrunātLatvijas «partijas aktīvu", prātodams galvenokārt par ražošanas efek-

tivitāti un pārkārtošanās nepieciešamību. Vienu vienīgu reizi viņš ganpieminēja

«suņus, kas rej, taču karavāna turpina ceļu": suņi, protams, ir «reakcionārās

emigrantu aprindas". (Žēl, ka nabaga Mitja nebija viņam «pateicis priekšā" par

tiem melnās mafijas moriem — tas būtu izklausījies daudzefektīgāk.) Bet citādi

viss tika «pasniegts" tā, it kā Latvija vienmēr būtu bijusi, ir un mūžām būs

Krievijas province.
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Ļoti zimigs bija Gorbačova cinisms, kad viņš teica: „Lūdzu, vai kādam

būtu citi priekšlikumi, izņemot to pārkārtošanos, ko mēs ierosinām?" Unpats

atbildēja: „Citu priekšlikumu nav." Lai tik pamēģina ierosināt kaut ko citu,

pamatojoties, piemēram, uz tautu pašnoteikšanās tiesībām!

...
Acīm redzot stāvoklis Latvijā bija satraucis ne tikai vietējo vietvaldi

Gorbunovu ar Pugo un visiem Goriem, bet ari „lielo priekšniecību" Maskavā. Šī

CX ģenerālsekretāra inspekcijas brauciena sekas var būt dažādas: atcerēsimies,

ka t.s. berklaviešu sagrāve notika pēc tam,kad Rīgu bija apmeklējis Sergejičs
Pirmais — Ņikita Chruščovs.

Cerēsim tomēr, ka Sergejičs Otrais — M.S. Gorbačovsir mācījies no paša

rūgtās pieredzes Kazachijā un neliks pazemot latviešus tā, kā tas decembri tika

darīts ar kazachiem.

Viņam pakļautie vietējie vagari Rīgā gan it nemaz nekautrējas. Nabaga
Jānis Peters: viņam, Latvijas PSR Rakstnieku savienības valdes priekšsēdē-

tājam, tagad jātaisnojas CX un čekas bargo soģu priekšā. Savā rakstā
„
Vārda

līdzatbildība" (Dzimtenes Balss 1987. g. 15. janvāra numurā) viņš spiests

«pateikt atklāti, ka dažlaba visatļautība tomēr nodarījusi daudz posta" un ka

«progresīvo un konservatīvo spēku sadursmē meklēs i tavu Achileja papēdi".

Meklēs, meklēs!

Viņš norāda, ka „skolās, kur mācību valodair latviešu", esot jāgādā par

to, lai audzēkņi kļūtu „spoži krievu valodas pratēji". Un„tikai īpaši nevērīgais

var neredzēt, kaLatvijas rakstnieki daralielu draudzības darbu, tautu sadarbību

veicinot."

Ar to vien nepietiek. „Mūsu republikas" literātu apvienības priekšsēdim

jāzemojas vēl vairāk un jāapliecina: „Šis raksts uzrakstīts arī tāpēc, lai no-

precīzētu (!) Latvijas Rakstnieku savienības pozīciju valodujautājumā, ap kuru

šad tad uzvērpjas netīkams putekļu stabs."

Nu, te jau mēs, melnāsmafijas mori, neesam vainojami...
Jānis Peters spiests apsolīt: „Šī gada pavasari mēs savā radošajā savienībā

rīkosim valdes sēdi par valodas un literatūras mācīšanu skolās. Mēs esam

pārliecināti, ka demokrātijas un vaļsirdības apstākļos (!) šis jautājums tiks radoši

risināts patiesa internacionālisma vārdā. Dzimtās valodas prestižs ir likum-

sakarīgs jautājums, taču tā apspriešanā pilnīgi noraidāms ir valodu pretno-

statījums."

Te katrs vārds ir zelta vērts: būšot „sēde par" to un to (ļoti latviski skan),

un jautājums gan esot «likumsakarīgs", taču „premostaujums" būtu «pilnīgi

noraidāms".

Tālāk: „Manuprāt mēs esam šodien sasnieguši tādubriedumapakāpi, lai,

nezaudējot atklātību, runātu augstas politiskas kultūras pakāpē par tiem jautā-

jumiem, kuros mūsu sabiedrības plašas masas ir bez īpašas pieredzes."
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Brīnišķīga, īsti marksistiska dialektika! No vienas puses, „mēs esam

sasnieguši" zināmu „brieduma pakāpi", bet, no otrās puses, tie prastie latvju

darbarūķi ir dumji bauri — „plašas masas ir bez īpašas pieredzes". Bet PSRS

taču ir «strādnieku un zemnieku valsts" — vai tad „plašas masas" patiešām ir tik

stulbas, ka neko nesajēdz?
To nesakām mēs, melnās mafijas mori, to saka biedrs Jānis Peters, kurš

tagadatkal — pēc zināmām svārstībām — kļuvis «ideoloģiski noturīgs".
Un lai neviens mums, melnās mafijas moriem, nepārmet ņirdzīgu

zobgalību, ja pati DzimtenesBalss svinīgi un svētlaimīgi vēstī (1987. g. Nr. 4),

ka Janvāris Pārdaugavas iedzīvotājiem sagādāja patikamu jaunumu. Gandrīz

vienlaikus savus pakalpojumus sāka piedāvāt veikals 'Bērnu preces', frizētava

ar sieviešu un vīriešu zāli un apvienības 'Vilnis' veļas pieņemšanas punkts."

Manjau gadījās rakstīt par dārzeņu veikalu Imantā, kas paredzēts Rīgas

ģenerālplānā. Nē, tā nepavisam nav priecīga vēsts, tas ir ļoti skumji, ja «bērnu

preču" veikala, frizētavas un veļas pieņemšanas punkta atklāšana ir notikums,

kas īpaši jāatzīmē.
Cik nu es, melnās mafijas moru «pazīstamais rokaspuisis" (tā mani

nokrustīja nabaga Mitja), atceros, tad «buržuāzijas diktatūras" laikā «bērnu

preču" veikali, frizētavas un, teiksim, Dancigera firmas veļas pieņemšanas

punkti «pat" Pārdaugavā bija kautkas pats par sevi saprotams.
Patiešām — sieviešu un vīriešu zāle! Tebūtu jāraud, ne jāsmejas...
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28.

LINARDS LAICENS UN NESKAITĀMICITI

Vēl viena skumja jubileja: pērn pagāja 50 gadu kopš pilsoņkara sākuma

Spānijā, bet tagad būtu jāpiemin tie neskaitāmie, kurus pirms pusgadsimta

nobendēja «savējie" visā plašajā Padomijā. 1937. gads! Šis gada skaitlis ar

Čekista durkli ieskrambāts PSRS reālās vēstures chronikā.

Nerunāsim te par pašiem čekistiem — par tādiem kā Jēkabs Peterss vai

Lācis-Sudrabs. Viņi gan nomira šķietami nepelnītā «valsts nāvē", bet gluži

nepelnīta tā nav bijusi. Likteņa ironija, likteņa greizais smīns!

Taču žēl ir to neskaitāmo, kuri patiešām loloja ilūzijas, ka cara patvaldības

naktij sekos «sarkanās brīves" rītausma, un ziedoja visus savus spēkus, savu

talantu šķietami taisnīgajam «pasaules komūnas" ideālam, bieži vien — kaut ari

ne visos gadījumos — atsakoties no personīgām ērtībām, lai tik augtu, lai tik

plauktu «proletāriešu valsts" — un tas viss tikai tālab, lai viņus 1937. gadā

nošautu kā suņus un viņu līķus sasviestu bedrēs. Un galvenais — tā bija nāve

no «savējo" rokas, tas bija vislielākais pazemojums, ko vien varēja iedomāties.

Ar cēzarisma māniju sasirgušais Staļins mainīja virsbendeskā cimdus —

vispirms nāves eņģelis bija Jagoda, tad Ježovs, tad Berija. Pirmo nošāva, otro

nošāva, trešais noturējās — līdz Staļina nāvei: tadari viņu nošāva. Staļins dalīja

savus upurus atsevišķās grupās. Viņš necieta žīdus (izņemot divus — L.

Kaganoviču un Mechlisu): žīdu komunistus Staļins 1937. gadā lika «nolikvidēt"

kā trockistus un zinovjeviešus. Viņš briesmīgi nīdapaša tautas — gruzīnu —

dzejniekus un pavēlēja viņus «nolaist no kājām". Viņam riebās armēņu

rakstnieki — un talantīgākie gāja bojā.

Spāņu pilsoņkara dalībnieki viņam šķita aizdomīgi — un gandrīz visi

dabūja lodi pakausī — tāpat kā spējīgākie Sarkanarmijas karavadoņi:
Tuchačevskis un Gamarņiks, Jakirs un Jegorovs, Blūchers un daudzi citi.

Polijas kompartiju viņš lika pasludināt par «atceltu" — un punkts... un

apdāvinātajam literātam Bruno Jasenskim bija jāšķiras no dzīves, jo viņš bija

poļu komūnists.

Bet sevišķi spīvi Staļins tai gadā vērsās — Dievs vai velns viņu zin,

kāpēc — pret latviešiem, pret tiem staltajiem un plecīgajiem vīriem, bez kuriem

«padomju vara"būtu izčibējusi jau 1918. gada vasarā, pret tiem, kas bija Ļeņina

miesassargi vispirms Smoļnijā un tad Kremli, pret tiem, kas veidoja
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Sarkanarmijas mugurkaulu Krievijas pilsoņkara gados, kas palīdzēja pieveikt

pēdējo «baltgvardu" grupējumu — pārkrievotā baltvācu barona Vrangela

korpusu Krimā, pret tiem, kas palīdzēja apgūt Sibīrijas dabasbagātības, pret

tiem, kas iemantoja slavu kā bezbailīgi, disciplinēti, izturīgi un čakli darba

darītāji — «pasaules revolūcijas celmlauži".

Nezinu kāpēc, betvisvairāk man žēl Linarda Laicena. Viņš staigāja maldu

ceļus — bet vai viņš bija vienīgais, ko žilbināja jauno, sparīgo ideju spožums?
Talants viņam bija, par to šaubu nav, un viņa vārsmas, kas sakopotas krājumā
Ho-Tai— vai tā nav aizkustinoša mīlas lirika? Un viņa «šķiriskie" romāni —

Kliedzošie korpusi, teiksim, un Limitrofija — vai tie, būdami ar stipri kreisu

noslieci, tomērnav interesanti laikmeta dokumenti?

Kā margināliju gribu te piebilst, ka, pēc mana subjektīvā ieskata, nebūtu

peļami arī Viļa Lāča agrīnie romāni Zvejnieka dēls, Vecā jūrnieku ligzda,

Piecstāvigā pilsēta, Zaudētā dzimtene un citi. Tai laikā tam puisim vēl bija

talants, vai ne? Un populārs viņš neapšaubāmi bija — pirms Baigā gada... Un

vai Knuta Hamsuna daiļdarbi peļami tikai tāpēc, ka viņš vecumdienās

~kolaborēja" ar nacistiem —Norvēģijas okupantiem?

Taču atgriezīsimies pie Linarda Laicena. Viņš, «dulnais", idealizēja

«pasaules komūnas karognesējus", viņš neredzēja — vai negribēja redzēt —

sarkanzvaigžņotās medaļas otro pusi, viņu kaitināja Saeimas laiku nebūšanas,

korupcija, mietpilsonības izpaudumi, viņu skumdināja sociālie kontrasti, kas

saasinājās, kad sākās «Lielā krīze"... un viņš, pabijis gan Saeimā kā «kreiso

arodnieku" pārstāvis, gan,salīdzinot ar Gulagu, diezgan komfortablajos Lat-

vijas cietumos, 1932.gadā nokļuva tur, kur vēlējās nokļūt — Padomijā. 1934.

gadā, pirmajā PSRS rakstnieku kongresā, Linardu Laicenu cildināja kā

,JRietumu (!) proletārisko literātu sekcijas" vadītāju, un viņš jutās glaimots. Taču

1937. gads ar joni ielauzās viņa «PSRS goda viesa" dzīvē, un 1938. gada 14.

decembrī «savējie", sekojot Staļina un Berijas norādījumiem, nošāva viņu kā

suni. Vai viņš to bija pelnījis?

Un vai to bija pelnījuši latviešu «sarkanās emigrācijas" literāti — Alvils

Ceplis, Konrāds Jokums un citi? Viņu žurnālu Celtne slēdza, viņus pašus

nošāva. Slēdzaari apgādu «Prometejs", teātri «Skatuve", daudzas citas kultūras

un izglītības iestādes, likvidēja gan latviešu «proletkultūru", gan tos, kas šo

īpatnējo, raupjo un naivokultūru veidoja.

Kas bija vistalantīgākais spymaster 30. gados? Latvietis Bērziņš —

Richarda Zorges tiešais priekšnieks. Kurš lika pamatusPSRS kara aviācijai?
Latvietis Alksnis. Šo uzskaiti varētu turpināt un turpināt.

Un visus šos «revolūcijas censoņus" Staļins, kā saka krievi, «norakstīja

zudumos" (spisal vraschod). Vai viņš baidījās no šiem vīriem,kas no Tukuma,
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„zem Jukuma", bija nostaigājuši garu garos kara un revolūcijas ceļus un

neceļus? Kāpēc viņš pēkšņi ienīda visu, kam sakars ar vārdu latiš ?

Atceros, ka savās bēgļu gaitās — no 1941. gada atvasaras līdz 1945.

gada pavasarim —es Padomijas „dzīlēs" sastapu šis latviešu kopienas atliekas:

līdz nāvei iebiedētas sievietes, kuru virus apcietināja un aizveda prom „bez

sarakstes tiesibām", t.i., lai saņemtu lodi pakausi. Es sastapu sadrūmušus,

priekšlaicigi nosirmojušus vīrus, kuriem lūpu kaktiņi nervozi raustījās: dažs labs

no viņiem uzdevās par krievu vai ari — tos pāris gadus pirms vērmachta

iebrukuma — par vācieti, jo būt vācietim bija «drošāk" nekā būt latvietim: ši

tautība no 1937.lidz 1940. gadam Padomijā bija tikpat lielā mērāapdraudēta kā

židu kopiena Vācijā Hitlera valdīšanas pirmajos gados, pie kam židi toreiz vēl

varēja izceļot, atšķirībā no PSRS latviešiem, kuri atradās sprostā, lamatās.

Ari tas bija genocīds, etnocids, noziegums pret latviešu tautu, jo upuru

skaits bija nesamērīgi liels — no 10000 līdz 15 000 un varbūt pat vairāk.

Gorbačova «atklātums" arī šai jomā nav ne plika graša vērts, kamēr netiks

oficiāli pausta «visa" patiesība (the whole truth)par šo zvērisko izrēķināšanos ar

latviešu «komūnāriem", ar paprāvu latviešu tautas daļu, pie kam būtu jāpastāsta
viss — kā viņus spīdzināja, kā viņus pazemoja, kā viņus slepkavoja, visus —

ari «latviešu trockistus", tādus kā Smilga un Mežlauks. Unblakus t.s. sarkano

strēlnieku mūzejam un piemineklim Rīgā būtu jāuzstāda melns obelisks ar

uzrakstu: «Jūs kritāt no savējo rokas. Piedodiet!"

Vai tas tiks darīts? Diez vai.
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29.

LATVIEŠU SĪKSTUMA BIEDS,

KAZACHU NEMIERA RĒGS

Droši vien taisnība ir tiem, kuriem šķiet, ka nekrievu tautu nacionālā

pašapziņa var kļūt liktenīga Kremļa impērijai. Un droši vien tā šķiet ne tikai

tādiem Gorbačova ienaidniekiem kā ABN (Anti-Bolshevik Bloc ofNations),

bet arī pašam Gorbačovam līdz ar Gorbunovu, Kolbinu un citiem sīkākiem

gariņiem, kam uzdots «uzraudzīt nekrievus".

Protams, plēguriba un nolaidība, birokrātisms un korupcija ir objekUvi

ļaunumi, kas kaitina un skumdinaGorbačovu, jo viņš patiešām vēlas «uzlabot"
stāvokli Padomju Savienībā. Taču visvairāk rūpestu viņam sagādā nekrievu

tautu stūrgalvīgā atteikšanās saplūst ar lielkrieviem vienā padomju «koptautā"

un tādējādi iemūžināt krievu virskundzību, viņu hēgemoniju. Viņš saprot, ka

nekrievu tautu «centrbēdzes" tieksmes var izraisīt — ja ne tagad, tad paredzamā
nākotnē — Kremļa impērijas sairumu: bez iejaukšanās no ārpuses, bez

kodolkara, kā mēdz teiktmarksisti — likumsakarīgas neizbēgamības rezultātā,

rodoties labvēlīgiem apstākļiem.

Vidusāzijā un ari Aizkaukāzā šo apstākļu vidūbūtu minams t.s. demo-

grāfiskais faktors, vulgāri izsakoties — nekrievu vairošanās dinamika, kamēr

Latvijā un Igaunijā šis faktors diemžēl atkrīt. Tur toties izcila nozīme ir

daudzinātajam baltiešu sīkstumam, un te nu būtu īsu' vietā vēlreiz atgādināt to,

ko teica LKPCX sekretārs Anatolijs Gorbunovs pagājušā — 1986. gada Ziem-

svētku priekšvakarā, runādams «mūsu republikas" Rakstnieku savienības

atklātajā" partijas sapulcē (sk. Literātūru un Mākslu 1987. gada 1. janvārī).

Latviešu sīkstums šo cilvēku biedē, viņu īpaši kaitina latviešu padomju (!)

rakstnieku un publicistu uzdrīkstēšanās: „(...) jau ļoti apšaubāmi, klaji dema-

goģiski spriedelējumi, pat izvirzītas prasības".

Kāda nekaunība — «pat izvirzītas prasības"! Bet kāpēc tagad, kad

pasludināts «atklātuma" sauklis, kad pats Gorbunovs vāvuļo par «demokrātijas

konkrētām izpausmes formām", rakstniekam — šim, kā teicis «pats" Staļins,

«cilvēku dvēseļu inženierim" — aizliegts izvirzīt prasības, citiem vārdiem —

paģērēt? Vai viņam jātur muteciet?
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Gorbunova «loģika" ir tāda, ka rakstniekam būtu vairāk jāspriedelē par

„darba un produkcijas kvalitāti" rūpniecības uzņēmumos (vai tad tāda ir

dzejnieka vai prozista „sūUba"?) un par šo uzņēmumu vadītāju darba stilu, bet

par savas tautasetnisko pastāvēšanu uztraukties viņam, rakstniekam, liegts.

Varētu domāt, ka Gorbunovs seko, teiksim, Ostlandes reichskomisāra

Heinrich'a Lohse'svai Rīgas komisāriskā virsbirgermeistara Hugo Wittrock'a

(atceraties šo 1941.-1942. gada rakstības veidu?) priekšzīmei, kad viņš

brammanīgi uzsver: „Es kategoriski iebilstu pret to, ka priekšplānā tiek izvirzīta

prasība pēc latviešu valodas prioritātes visās republikas saimnieciskās dzīves

aprisēs." Diese frechenEinheimischen!

Šāda nedzirdēta prasība esot „klaji ciniska ļeņiniskās nacionālāspolitikas

principu sagrozīšana". Tā nu iznāk, ka cariskie pārkrievotāji, kas pirms akurāt

simts gadiem rosījās Baltijas guberņās, mērķtiecīgi un konsekventi īstenoja

«ļeņiniskās nacionālās politikas principus" — laikā, kad Volodja Uljanovs,
nākamais Ļeņins, vēl bija ģimnāzists, kas gāja pie ielasmeitām, lai zaudētu

nevainību.

Tā iznāk, ja turamies pie daudzinātāsmarksistiskās dialektikas.

Jāsaka, ka Gorbaēova vietvaldis Gorbunovs patiešām ir atklāts un

vaļsirdīgs — un paldies viņam par to: „(...) gribot negribot rodas nacionālā

deformācijas iespēja, kas, visādi saasināta, draud ar pārvēršanos nacionālismā.

To pilnā mērā nodemonstrēja notikumi Alma-Atā."

Bravo, Toļa! Un ko saka Jūsu priekštecis Rīgā — nesenais LKP CX

otrais sekretārs Valentīns Dmitrijevs, kurš pagājušā gada jūlijā tika iecelts par

PSRS vēstnieku Etiopijā? Tur, tālajā Adis-Abebā, viņš visnotaļ atbalsta un

sekmē abesīņu jeb amhāru nacionālismu, ja vien šis nacionālismapaveids nāk

par labu cīņai pret "amerikāņu imperiālismu" un tā «algotņiem", piemēram,

dumpīgajā Erirrejā vai Somālijā. Arī tā ir dialektika.

«Vēršot kritikas smaili pret migrantiem, būsim tikpat acīgi un prasīgi pret

savu nāciju," saka Gorbunovs — un pats iekrīt savas daiļrunības lamatās, jo

«migrants" (te domāts ieceļotājs no lekškrievijas) ir vārds, kam nelāga piegarša,

un to zināmākontekstā var pielīdzināt jēdzienam «klaidonis", «saulesbrālis",

«vazaņķis". Vai nav tā?

Viņš sūrojas, ka «daļa jaunatnes nav izpratusi latviešu sarkano strēlnieku

garīgo spēku", un uzsver, ka «tikai uz šis vēsturiskās patiesības fonair jāskaidro

un jārāda jaunatnei tās kļūdas, kas nereti šķiru cīņas karstumā tika pieļautas."

Paga, paga,biedri Gorbunov, Partija taču esot nekļūdīga? Un vai latviešu

«sarkanā priekšpulka" jūsmoņu sistemātiskā un aukstasinīgā apšaušana 1937.

gadā ir tikai «kļūda", kas tika pieļauta «šķiru cīņas karstumā"?

Un te Gorbunovs atkal sapinas visai «antagoniskās" pretrunās: viņā,

redziet nu,,rada bažas tas,ka rakstnieki ar pārāk vieglu roku publicistikā ķeras
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pie mūsu tautas un republikas vel nesenās pagātnes ļoti sarežģīto un nebūt ne

viennozīmīgo vēstures mezglojumu, atsevišķu faktu un notikumu izvērtēšanas it

kā šodienas atklātumaun taisnības garā,patiesības vārdā".

Tātad Gorbunovs reize mudina «skaidrot jaunatnei tās kļūdas, kas..."

u.LL, un turpat aprauj rakstniekus pusvārdā: kuš, muti ciet, gaidi norādījumu no

augšas!

Viņš gan visžēlīgi atļauj «nosacīti slēgtā auditorijā", piemēram, rakstnieku

partijas sapulces, izteikt «gluži subjektīvus vērtējumus", bet tos aizliegts «iznest

publiskai apspriešanai" avizeLiterātūra un Māksla vai žurnālāKarogs. Tas nu

esot «tas pārprastais atklātums".

Cik tad vispār vērts «atklātums", ja to tik viegli «pārprast"?

Gorbunovs gan«nevar iebilst" Mārai Svīrei, kas aicina «beidzot ķerties"

pie «latviešu pārliecinātāko komūnistu likteņa metamorfozām 1937.-1959.gadā"

(1959. gadā — tātad«berklaviešu" represešana!), jo viņa reize arī pasaka, ka

rakņāties vienīgi pagātnes negācijās arī nebūtuauglīgi.
Gorbačovs un Gorbunovs briesmīgi baidās no tās rakņāšanās — tā

viņiem laupa sirdsmieru.

Vel vairāk viņus satrauc, ja tā varētu teikt, latviešu leģiona regs: Gor-

bunovs tai pašā uzrunā norāda, ka nedrīkstot nopulgot «to kara paaudzes daļu,

kas pret fašismu cīnījās nevis latviešu leģiona rindās, kā tagad jaunatnei aktīvi

vesta emigrācijas prese un radio balsis Latvijai, bet gan..." u.Lt.

Tāsbalsis, tās balsis — tās neapklust! Tās,jadiobalsis Latvijai" jaunatne
droši vien kāri klausās, ja jau Toļa, Borja, Mitja tik ercīgi. Un ne tikai šie biedriši

Rīgā, bet ari pats Miša Gorbačovs un visa augstā priekšniecība Maskavā:

1987. g. 17. martāPSRS centrālā televīzija pārraidīja «dokumentālu" filmu «Būt

vai nebūt", kur visādi zākātas raidstacijas «Radio Free Europe" un «Radio
Libertv" Minchene.

... Diemžēl latviešus ar kazachiem un kirgīziem «vieno" tas bēdīgais fakts,

ka «mūsu republika" ieņem trešo vietu — aiz Kazachijas un Kirgīzijas —

attiecīgā novada pamattautas demogrāfiskās nospiestības jeb «kolonizetibas"

ziņā: kazachi sastāda (nu jau atkal)... 39% no savas zemes iedzīvotāju

kopskaita, kirgīzi — 48%, bet latvieši 53%, un ļoti iespējams, ka īstenībā jau
vairs tikai 49%.

Objektīvi Vidusāzijas apstākļu pazinēji spriež, ka gadījumā, ja kazachi

gribētu proklamēt savu neatkarīgo valsti, tas būtu «techniski" grūti izdarāms —

tik izkaisīta ir Kazachijas pamattauta, tik sadrumstalota, mitinoties «spraugās"
un «sloksnes" krievu un pat vāciešu un korejiešu vidū. Latviešiem šai ziņā

pagaidām vel ir labākas izredzes — viņi apdzīvo kaut cik kompaktu telpu jeb

territoriju.
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Taču kazachiem ir lielapriekšrocība — viņi itin dūšīgi vairojas, gandrīz
vai instinktīvi gādājot par tautas dzīvā spēka saglabāšanu, un viņu nacionāli

apzinīgais «priekšpulks" ir, šķiet, vēl sīkstāks nekā latvieši un igauņi — ne vēsts

no «āziātiskā fatālisma", kaut gan „tikt vaļā no krieviem" šiem ļaudīm patlaban

nav pa spēkam.
Patiešām apbrīnojama ir ši tauta,kuras nemiers tik spilgti izpaudies pagā-

jušā gada beigās. Dosim vārdu pašiem boļševikiem — avīzēm Pravda, Izvestija,

Ļiteraturnaja Gazeta.

Pēdējā no minētajiem laikrakstiem speciālkorespondents A. Samoiļenko

atzīst, ka kazachu intelektuāļi «nekritiski aizraujas ar vēsturi" un «neprot re-

gulēt (!) nacionālās jūtas", ka vērojams «nacionāls pašapbrins" (tīksmināšanās),

un kazachu jaunatne esot «acīm redzot politiski nenobrieduši". 1986. gada 17.

decembrī «nekārtību rīkotāji" uzkurinājuši nacionālistisku noskaņojumu, kas

ietekmē «daļu no nenobriedušāsjaunatnes" (kura taču uzaugusi «padomju inter-

nacionālisma un tautu draudzības gaisotnē" — vai arī tas ir tīrais bleķis?).

Korespondents uzskata, ka Alma-Atas strādnieku jaunatnes skolas

«pasniedzēja" Ž. Sabitova saņēmusi «pelnītu" sodu —piecus gadus cietumā—

par to, ka viņa, «izgatavojusi" plakātu un skrejlapas ar «provokatorisku saturu",

mēģinot uzkurināt naidu starp tauUbām, mudināt jaunatni uz «pretlikumīgu"
rīcību.

Cerams, ka tomērreiz pienāks laiks, kad šis drosmīgās skolotājas vārds

tiks godam pieminēts kazachu vēstures grāmatas...

Pravdas korespondents Alma-Atā, lielkrievu vietējais pakalpiņš T.

Jesiļbajevs «atmasko" kazachu intelektuāļu rosmes, kuru ietekmē esot izcēlušies

17. decembranemieri.

Piemēram, avīzēs un žurnālos, kas iznāk kazachu valodā (Kazachijas

Sieviete, Kultūra un Sadzīve v.c), tiek minēti tikai kazachu uzvārdi, un foto

uzņēmumos redzami «galvenokārt pamattautības pārstāvji".
Kas tur slikts? Padomju Latvijas preses izdevumi latviešu valodā šai ziņā

diemžēl nav tikkonsekventi latviski...

Kazachijas Rakstnieku savienības žurnāls Žulduz (Zvaigzne) «ļoti reti

iepazīstina kazachu lasītājus ar krievu rakstnieku darbiem". Kāpēc? Žurnāla

redakcijas atbildīgais sekretārs A. Džaksibajevs — gluži loģiski — atbild: «Mēs

taču neesam tulkots izdevums!"

Pagājušā gada 10. decembrīAlma-Atas vakara avīze publicēja reportāžu

par bērnudārza, Jer-Tostik" atklāšanu un Jūsmo" par to, ka šai bērnudārzā viss

izglītības un audzināšanas darbs risinoties kazachu valoda. Kā tad citādi? Tas

taču dabiski, ka šī bērnudārza audzēkņi ir «melnacaini", kā uzsver reportieris.
Pareizi — kazachi taču nav zilacaini, ko lai dara, viņi neatbilst «ārieša"

standartam.
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Lielkrievu pakalpiņš Jesiļbajcvs sašutis: kā drīkst «propagēt nacionālu

savrupību jau no bērnudārza vecuma"!

Kāds «pazīstams kazachu dzejnieks" atbalstot šo ierosmi — iekārtot

Alma-Atā un republikas Jaunapgūtajās zemēs" (kur krievi ir pārsvarā) pēc

iespējas vairākkazachu skolu un bērnudārzu.Kas te slikts?

Avīzes Izvestija korespondentam Vjačeslavam Šēepotkinam briesmīgi

nepatīk, ka no desmit Alma-Atas augstskolu rektoriem deviņi ir pamattautas

pārstāvji, t.i. kazachi. Kā? Vai tad tas neatbilst ļeņiniskās nacionālās politikas

principiem?

Pravdas korespondents (kazachs!) dziļi sašutis arī par to, ka pagājušā

gada decembrīavīzē KazachuLiterātūra un žurnālā Zināšanas un Darbs (Bilim

žanaEnbek) parādījušies «materiāli", kas veltīti gaidājamai kārtējai «Vissavie-

nības" tautas skaitīšanai, un tur — ak šausmas! — norādīts, ka 1962. gadā

pamattautas īpatsvars Kazachijā līdzinājies 29% no šīs «republikas" iedzīvotāju

kopskaita, bet 2000. gadā tas sasniegšot 50% un nākotnē pat65-70%.

Ko tad vēlas kangars Jesiļbajevs? Lai kazachiem būtu mazāk bērnu? Lai

kazachi brīvprātīgi pazustu kā tauta?

Šai ziņā latvieši un igauņi varētu sekot kazachu priekšzīmei. Bet kā to

izdarīt? Šai jomā cilvēki rīkojas tīri instinktīvi. Ja latvieši un igauņi bērnu

«produkcijas" ziņā atpaliks, viņus glābs tikai daudzinātaisbaltiešu sīkstums, kas

arī sagādā raizes Gorbačovam un Gorbunovam.
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