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Dārgie tautieši!

Jums, mani tautieši, kas vēl joprojām kavē-

jaties Anglijā, es, Harijs Helmanis, dzimis rīdzi-

nieks, gribu pastāstīt par sevi, par savu dzīvi

dzimtenē kopš tā brīža, kad 1950. gada aprili

spēru kāju uz dzimtās Latvijas zemes un atkal

ieraudzīju mūsu Rīgu un savus tuviniekus.

Septiņus gadus es biju atrauts no dzimtajiem

krastiem, no tuviem un mīļiem cilvēkiem.

Fašistiskie iebrucēji mani ar varu mobilizēja

savā armijā un piespieda kalpot Vācijā, Dānijā

un neilgu laiku pat Franko Spānijā. Pēc hitleris-

kās Vācijas sagrāves un tās bezierunu kapitu-

lācijas es nokļuvu kara gūstekņu nometnē

angļu okupācijas zonā Vācijā. 1947. gadā mani

savervēja darbam uz Angliju Mansfīldas ogļ-

raktuvēs.

Strādāju Mansfīldas ogļraktuvēs, līdz šachtā,

kas bija pilnīgi bez jebkādām drošības ierīcēm,

notika iegruvums un man pārlauza abas kā-

jas. Četrus mēnešus sagulēju slimnīcā, līdz at-

kal varēju sākt staigāt. Šachtā es vairs nebiju

vajadzīgs. Mani gaidīja nožēlojama dzīve bez

jēgas un nākotnes, pusbadā, svešā zemē starp



4

svešiem ļaudīm. Eiju cieši apņēmies nokļūt

atpakaļ dzimtenē. Griezos pie Padomju sūtnie-

cības Londonā, un tā man palīdzēja šo apņem-

šanos realizēt. Tā man izsniedza nepieciešamos

dokumentus un palīdzēja nokļūt uz padomju

motorkuģa, kas devās no Londonas uz Ļeņin-

gradu.

Grūti pateikt, ko izjutu, kad Ļeņingradā no-

kāpu no kuģa un pārsēdos vilcienā, kas gāja

uz Rīgu. leraugot Rīgu, kas bija kļuvusi vēl

skaistāka nekā pirms kara, mani pārņēma tik

liels un dziļš prieks un saviļņojums, ka to grūti

pat aprakstīt.

Bet, lūk, jau arī mana māja, kur biju agrāk

dzīvojis. Nekas nebija mainījies, tikai ap namu

saaudzis daudz jaunu koku un krūmu. Skriešus

es metos augšā uz dzīvokli trešajā stāvā, kur

dzīvoja mani vecāki un māsa. Viegli piespiedu

zvana pogu. Atvērās durvis, un uz sliekšņa

parādījās māte. Kas tā bija par siltu, līksmu un

aizgrābtības pilnu satikšanos, to vārdos grūti

pasacīt.

Dažas dienas es kā apburts klaiņoju pa Rīgu,
atkal un atkal atgriezdamies kopš bērnības

pazīstamajās vietās un katrreiz pamanīdams ko

jaunu. Gan še, gan tur bija izaugušas celtnes,

radušies jauni rūpnīcu un fabriku cechi, pacēlās
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jaunas ēkas, skaista un granita kalta stiepās

jaunā Daugavas krastmala.

Lai gāju kurp iedams, visur, kur vien apstā-

jās mans dzimtenes ilgās iztvīkušais skatiens,

es redzēju iedvesmas pilnu darbu, dižu, mie-

rīgu jauncelsmi. Kopš kara beigām un latviešu

zemes pilnīgas atbrīvošanas no vācu fašistiska-

jiem iebrucējiem pagājuši pavisam tikai seši

gadi. Taču cik daudz jau paveikts šajos gados!

Atjaunotas fabrikas un rūpnīcas, atkal pret de-

besīm slienas kūpoši dūmeņi, arvien jaunas un

jaunas druvas pievienojas vecajām, un zelta

vārpās viļņo bezgala plašie kolchozu lauki.

Skolās skan nerimtīga bērnu čala, un trauk-

smīga jaunatne pilda Padomju Latvijas uni-

versitāti un desmit citas augstākās mācību

iestādes.

Drīz pēc atgriešanās es stājos darbā. Rīgā
noris plaša rūpnīcu un dzīvokļu celtniecība,

un visur nepieciešamas prasmīgas rokas. Ik

dienas avīzēs parādās sludinājumi ar darba

piedāvājumiem. Visur vajadzīgi inženieri, kon-

struktori, mūrnieki, agronomi, techniķi, mecha-

niķi, elektriķi, mākslinieki, ārsti, krāsotāji, nam-

dari utt.

Bērnība un jaunības dienas es aizrāvos ar

glezniecību. Šo tieksmi uz tēlojošo mākslu
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esmu mantojis no tēva. Tāpēc, izlasījis sludinā-

jumu, ka Rīgas paraugtipogrāfijā vajadzīgi lito-

grafi un litografu mācekļi, es griezos kadru

daļā un nekavējoties dabūju darbu par lito-

grafa mācekli. Pašreiz dažus darbus veicu jau

patstāvīgi.

Strādāju 8 stundas dienā. Divas trīs reizes ne-

dēļā pa vakariem apmeklēju techniskā mini-

muma skolu. Pārējā brīvajā laikā daudz lasu

un nodarbojos ar sportu.

Esmu poligrāfistu arodbiedrības biedrs. Arod-

biedrības dibinās uz brīvprātības principu. Pār-

ejošas slimības gadījumā vai arī pilnīgi zau-

dējot darba spēju, es vienmēr saņemšu savu

algu no arodbiedrības rīcībā esošiem valsts so-

ciālās apdrošināšanas līdzekļiem. Bez tam caur

savu arodbiedrību es vienmēr varu dabūt ceļa-

zīmi uz jebkuru PSRS atpūtas namu vai sana-

toriju Rīgas Jūrmalā, Ķemeros, Ogrē, Cēsīs un

citās gleznainās Padomju Latvijas vietās un tā-

pat arī uz Krimu, Kaukāzu un citiem Padomju

Savienības kūrortiem. Pamatojoties uz kolek-

tīvu līgumu starp mūsu tipogrāfijas administrā-

ciju un arodorganizāciju, es, tāpat kā jebkurš
mūsu tipogrāfijas arodbiedrības biedrs, saņemu

ik gadus trīs nedēļas ilgu atvaļinājumu ar

pilnu algu.
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Bez visa pārējā arodbiedrībām ir ari savi

klubi. Savs klubs ir ari mūsu tipogrāfijas arod-

biedrībai. Klubā ir laba bibliotēka, darbojas

dramatiskais pulciņš, koris, deju kolektīvs,

pūtēju un simfoniskais orķestris, tautas instru-

mentu ansamblis utt. Sievietēm ir piegriešanas,

šūšanas, mākslas rokdarbu un tamlīdzīgi kursi.

Turklāt arodbiedrību pārziņā ir pionieru no-

metnes, ko skolas vecuma bērniem ik vasaras

organizē Rīgas Jūrmalā un citos kūrortos.

Pagājušā gadā apprecējos. Mana sieva Anita

strādā Rīgas gumijas fabrikā «Meteors» tech-

niskās kontroles nodaļā. Kopā ar sievu izpel-

nām 1200—1300 rubļu mēnesī. Ar šiem līdzek-

ļiem varam pārtikuši dzīvot. Jūlijā vai augustā

abi ar sievu dabūsim atvaļinājumu un veselas

trīs nedēļas pavadīsim atpūtas namā.

Gribu vēl pastāstīt jums par Bernhardu

Glāznieku, kas strādā mūsu tipogrāfijā foto-

reprodukciju cechā. Glāznieks un viņa sieva

Marija nostaigājuši apmēram tādu pašu trū-

kuma un smagas bezmērķa dzīves ceļu svešās

zemēs kā es. 1949. gada februārī viņi atgriezu-

šies no Anglijas Rīgā. Vairāk nekā gadu viņi

bija nodzīvojuši Anglijā, kur bijuši lauk-

strādnieki pie kāda fermera Tanzorā, netālu no

Pitersboro.
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Kopš 1949. gada 1. apriļa Bernhards Glāznieks

strādā mūsu tipogrāfijā par augstākās kvalifi-

kācijas fotografu-reproducētāju. Viņš pelna

caurmērā 1700—2000 rubļu mēnesi. Sieva no-

darbojas mājsaimniecībā. Viņi dzīvo ļoti labi.

Glāznieks ir dabūjis dzīvokli Rīgā, Eduarda

Veidenbauma ielā (bij. Baznīcas iela).

Dārgie tautieši, mani mīļie draugi, šo visu

es stāstu, lai jūs zinātu, kā patiesībā klājas

Padomju Latvijā.

Es atceros svešās propagandas viestās šau-

bas, kas mani māca, domājot par atgriešanos
dzimtenē. Ne uzreiz un ne bez bažām es izšķī-

ros par šo svarīgo soli. Kas no tā ir iznācis,

jūs tagad zināt no mana stāsta.

Mani draugi! Nešķiediet velti savus spēkus

svešumā, nešķiediet savu dārgo veselību, grie-

zieties atpakaļ uz dzimteni! Vienīgi dzimtenē

jūs atradīsiet laimīgu un līksmu dzīvi.

Uz drīzu redzēšanos dzimtajā puse!

Jus dziļi cienījot,

Rīga 1951. g. jūlija.
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