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Pieminot audzējam spēku

Mūsu grāmata ir piemiņai. Bet vēl vairāk tā ir skarbs atgādinājums,
ka tikai stipra, gaiša dvēsele spēj pastāvēt pret varmākām. Kad nelīdz

ne manta, ne izveicība, dvēsele ir tavs sargs un glābiņš.
Mēs negribējām lasītājus šausmināt tikai ar atmiņām par necilvēcību,

tumsonību un nāvi. Par to daudz rakstīts. Vēlējāmies pastāstīt, kāda

bija tā darbīgā dzīve, kuru iznīcināja okupācijas lāsts. Kādas bija tās

ģimenes, kuplās dzimtas, kuras nīdēja kā kaitīgus kukaiņus. Viņiem
palīdzēja gara spēks. Man ir vārdos neizsakāms gandarījums, cik sīksti

mūsu kaimiņi, radi, draugi, mums pazīstamie mārupieši, ir turējušies. It

īpaši prieks par dzimtām, kas atzeļ no jauna. Te, liekas, ir vietā mūsu

lūgsnas vārdi: «Dievs, svētī Latviju!» Svētī ar stipriem cilvēkiem, ar

gaišiem prātiem, ar godbijību pret priekšteču mantojumu.
Varmākas Sibīrijā ne tikai mērdēja un verdzināja. Viņi tīkoja pēc

vergu dvēselēm. Taču tā bija vienīgā manta, kam viņi klāt netika. Jūs

lasīsiet, cik daudziem mārupiešiem tur piedāvāti augsti amati un liela

nauda, lai tikai viņi paliktu Sibīrijā. Latvieši atteicās, par lielu brīnumu

krieviem.

Tāpat uzzināsiet, kā bijušie lauku saimnieki tika pazemoti savā

dzimtenē. Viņi bija nevēlami paši savā zemē. Pat tiktāl, ka Sibīriju
izcietušie cilvēki dzīvi Latvijā sāka pielīdzināt lēģeru apstākļiem. Ar

kādām pūlēm viņi tika atpakaļ paši savās mājās! Valdošās šķiras
žņaudzošā roka izrādījās visspēcīga.

Un tomēr izsūtīto ģimenes atkaroja savas un cēla jaunas mājas,

mācījās, studēja un audzināja bērnus. Un lāsta vara drupa un ruka

mazumā, līdz izcīnījām neatkarību, savu Latvijas valsti.

Latviešu tautas gudrība vēsta, ka mūsu spēkus vairo senču gars, ja
vien turam godā viņu piemiņu. Es ticu, ka mūsu mīļie, kas apgūla
tālumā, ir kopā ar mums. Viņu dvēseles mājo līdzās. Sargāsim latvisko

dvēseli, būsim stipri!

Ilze Būmane,

grāmatas sastādītāja un līdzautore





MĀRUPIEŠI

Nodaļas autore Ilze Būmane

Esmu uzaugusi Mārupes pagasta «Šili-

ņos». Tāpēc vispirms centos atrast to ģi-

meņu pēctečus, kuras ar cieņu un smagu

sirdi tika pieminētas manu vecvecāku

valodās. Viņi savukārt vedināja uzmeklēt

citus kaimiņus, draugus un paziņas. Vis-

beidzot mūsu izvēli apstiprināja arhīvu

zinas.

Nepazinu bijušā Babītes pagasta un

Mazcenu ļaudis. Te pirmais palīgs bija

skolotājs Vitālijs Cakuls, tad Dzintra Ozoliņa
no «Veclejniekiem». lepazinos ar citiem brī-

nišķīgiem cilvēkiem, un katrs no viņiem
ieteica - uzrakstiet vēl par to un par to

ģimeni!
Visbeidzot sapratu, cik daudz taisnības

bija skolotājai Mirdzai Bailītei, kad viņa
teica -«represēti bijām mēs visi». Tālab

grāmatā atradīsiet arī to ģimeņu stāstus,

kuras netika izvestas, bet bija spiestas

bēguļot, strādāt pāri spēkiem, lai paglābtu
bērnus no izsūtījuma. Mēs visi esam sais-

tīti, un visvairāk nelaimē. tin tikai mēs

paši varam sevi atpestīt no okupācijas
lāsta paliekām.
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Represēti bijām mēs visi

Mirdza Bailīte ir «Sniķeru» apsaimniekotāja Jēkabaun Jūlijas Bailīšu

meita, skolotāja. Arī viņas māsa Dzidra Pozņaka bija pedagoģe. Kad

Jēkabu Bailīti 1945. gadā izsūtīja, ģimenei «Sniķeri» bija jāatstāj. le-

meslu tā gada represijām neuzzinājām. Tie nepelnītie likteņa sitieni,

kas trāpīja viņas tuviniekus, nav aizmirstami, un seno gadu pāridarījumus

viņa izjūt ļoti sāpīgi vēl šodien.

Ar mani aiziet tā pasaule, kuru es mīlēju un kuru pazinu tikai es. Tā

vītola aiz pagraba stūra, uz kura kuplā pakauša bērnībā tupēju kā

zaru būdā, vairs nav. Tās dižegles, kura pirmā uztvēra zibens spērienu,

vairs nav. Bet es atceros, kā viņa, vidū pāršķelta, vaidēja... Lielā ābele

sen mirusi, un tikai es atceros, kādu zelta sauju viņa bēra mazās

istabiņas logā, ar rīta sauli spēlēdamās.

Mājas nav tikai īpašums, pieķeršanās ierastam ritumam. Mājas, ar

bēdām un prieku, grūtumu un gaišumu iedzīvota vieta, ir patvērums

dvēselei. Kam nav dvēseles, tam māju nevajag...

Ko gan lai pārmetām tam, kas nezina un kuram nav ko atcerēties?

Nelaimīgs cilvēks. Nesamanīgs savās gaitās, jo viņam nav balsta, nav

pieturas punkta, kas piespiež apstāties un atrast pareizo taciņu.

Atmiņu drumslas var savākt. Uzspridzinātu dzīvi - ne. Sadedzinātas

sirdis vairs nepukst.
Esmu centusies no Mirdzas Ballītes atmiņu stāstiem izvēlēties rak-

sturīgākās epizodes, kas parāda, cik nežēlīgi tika ārdītas cilvēku dzīves

un likteņi.
Bija 1944. gada rudens. Tikko pāri bija pārvēlies frontes vilnis.

Saņēmām ziņu, ka varas maiņu nav izturējusi un nelaikā pārtrūkusi

mūsu pēdējā pagastvecākā, patiesa godavīra Andreja Bites sirds. Kara

apstākļu dēļ pavadītāju pulciņš nebija liels, tomēr visu bēru laiku mūs

nepārtraukti uzmanīja kāds formā tērpts vīrs. Tagad, to atceroties,

domāju, ka tā bija netieša brīdinājuma zīme tam, kas mūs turpmāk sa-

gaida.
Pienāca jaunais gads. Bažīgi raudzījāmies, ko tas mums nesīs. Līdz

mums atnāca Kurzemes frontes dunoņa. Drīz notikumi sāka risināties

strauji - 1945. gada izvešanas. Kādu pievakari bruņota apsardze ieveda

mūsu mājās vairākus vīriešus it kā apsildīties. Ticamāk, ka bija jāpiegaida

kāds vēl klāt. Viņus nepazinām, sarunāties nedrīkstējām, tikai tik daudz

uzzinājām, ka pagaidu apcietinājuma vieta ir «Vējiņu» mājas pagasta

otrā pusē. Viņus aizveda, tēvu nepaņēma, bet jau nākošā dienā,

pārnākusi no skolas, tēvu vairs nesastapu. Māte bija sataisījusi sainīti

ar ēdamo un siltu veļu, jūdzu zirgu un braucu tēvu meklēt. Apmēram
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Jēkabs un Jūlija Bailīši

ar mazmeitāmMarutu

un Guntu «Sniķeru»
dārzā. 1942. gads

zināju, kur braukt, un «Vējiņus» varēja saskatīt pēc lielā dzeloņdrāšu
žoga.

Paciņu nodot drīkstēju, arī caur žogu nedaudz parunāties, kad pie

mums pienāca Juris Bērztīsis, kuru līdz tam pazinusi nebiju. Viņš bija

apcietināts uz ceļa, nākot mājās no darba. Todien bijusi algas diena, un

viņš lūdza, lai maciņu ar naudu aizvedu uz viņa mājām, tās esot Jelgavas

šosejas malā pie pilsētas robežas. Atvadījos no tēva - vai vēl redzē-

simies? Devos ceļā. Nu jau bija satumsis ziemas vakars. Kad vēroju,
kura varētu būt Bērztīsu māja, atviegloti ieraudzīju ceļa malā kādu

sievieti. Paprasīšu viņai. Bet tā bija Bērztīša kundze, kura, vīru no

darba pārnākam nevarēdama sagaidīt, ļaunu nojautu vadīta, staigāja

pa ceļu.

Nepaspēju izteikt jautājumu, kur dzīvo Bērztīši, līdz galam, kad

viņa saprata visu. Izstāstīju, kā atrast «Vējiņus», lai rīta agrumā vēl

varētu paspēt vīram kaut ko aizvest, viņu paņēma taču kā no darba

nākušu.

Smagu pārdzīvojumu pilns tovakar bija mans mājupceļš.
Pusceļā mani panāca un, strauji pabraucot garām, ceļu aizšķērsoja

pajūgs ar diviem formās tērptiem vīriem. Bargs uzsauciens: kur te ceļš
uz «Sniķeriem»? Ar trīcošu balsi atbildēju, ka esmu no tām mājām.
Lika man izkāpt, viens no viņiem iesēdās manās kamanās, man lika

pārsēsties pie otra braucēja. Pienāca «Sniķeru» ceļa gals, teicu, ka te

jāiegriežas, bet tā vietā man lika rādīt ceļu uz «Bitēm», kas atradās

kādu kilometru aiz mums. Pazinu viņus, viņiem bija neliela dārzniecība.

Lai nesajauktu, par kurām «Bitēm» ir runa, atšķirībā no Andreja Bites

un viņa ģimenes šos netālos kaimiņus saucām par Bitītēm. Tas tik ļoti
piestāvēja šiem jaukajiem, sirsnīgajiem cilvēkiem. Un nu man bija

jārāda ceļš pie viņiem! Uz draudīgajiem klauvējumiem durvis atvēra
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ātri, jo viņi bija jau gatavi, ka tāds nakts apmeklējums varētu viņus

piemeklēt. Pa durvīm vispirms iebīdīja mani, aiz manis nāca bruņotais

vīrs. Izmisuma pilnām acīm skatījos te uz Bitītes kundzi, te viņas māti.

Ko viņas domāja, mani te naktī ieraugot? Viņas taču nezināja, ka esmu

ceļā sagūstīta, ar varu te atvesta un iekšā iestumta. Tikai pēc vairākiem

gadiem, kad vairs Mārupē nedzīvoju, reiz sastapusi Bitītes kundzi,

uzdrošinājos pieminēt to briesmīgo nakti. Viņa mani mierināja, sacī-

dama, ka no manām acīm sapratusi visu. Uz bargajiem uzkliedzieniem,

kur vīrs, viņa arī ārēji ļoti savaldīgi prata ticami paskaidrot, ka vīrs ar

pagasta norīkojumu aizsūtīts meža darbos, lai meklējot tur.

Pie Bitītēm neko nepanākuši, man lika rādīt ceļu atpakaļ uz «Sniķe-
riem». Bija jau nakts. Mani pārgaidījusies bija māte. leraugot mani

ienākam mājā apbruņotu vīru pavadībā, viņa domāja, ka apcietināta

esmu arī es. Lai vēl vairāk iebiedētu, mūs izšķīra katru savā telpā.

Sākās pratināšana. Bet pēc visa tajā dienā un naktī pārdzīvotā vairs

neatceros, ko pratinot no manis gribēja izdabūt. Kaut arī neapmierināti,

viņi pratināšanu pārtrauca un aizbrauca. Bijām atkal abas kopā ar māti.

Drīz konfiscēja visu mūsu mantu, sarakstīja garu garos aktus,

«Sniķerus» atstājām. Bez pajumtes nepalikām, grūtā brīdī palīdzēja

kaimiņi, kaut arī laiku pa laikam dzīves vietu nācās mainīt.

Par apcietināto turpmāko ceļu bija grūti ko uzzināt. «Vējiņos» viņi
vairs nebija, meklējām visur, kur vien padzirdējām, neatradām. Tad

līdz mums atnāca mazītiņa zīmīte, ko tēvs bija izmetis no kad

ešelons devās ceļā. Tādas zīmītes gar dzelzceļa malu uzlasīja pašaiz-

liedzīgi cilvēki un nogādāja pēc adreses. Tēvs minēja arī pazīstamos,

ar kuriem kopā mērojams tālais ceļš. To pavēstījām tālāk.

Pēc kāda laika, nu jau no Sibīrijas, saņēmām vēstuli no mācītāja

Rīsberga, kurš tur aizbrauca labprātīgi, jo izsūtīt bija paredzēts tikai

viņa sievu - vācieti. Mājās mācītājs atgriezās viens pats...

Kad karš beidzās, visi domāja, ka dzīve turpināsies kā ierasts. Pēc

pāris gadiem sāka atgriezties 1945. gadā izsūtītie. Par 1949. gadu vēl

neviens neko nenojauta.

Bezgala skaudrs pienāca 25. marta rīts. Pašā rīta agrumā, ar kājām
nākdama cauri visai pilsētai, atnāca tante ar ziņu, ka naktī paņemta
mana māsīca.

Jau sāka izklīst biezā rīta migla, kad skolas ceļa galā, kur tolaik

mitinājāmies, apstājās smagā mašīna, no tās izkāpa Glūdmanis ar šauteni

uz pleca. Sastingām. Mūs saticis, viņš ironiski pasmējās: «Nobaidīju

gan! Es jau pēc jums nenācu. Man vajadzīgs telefons.» No sarunas

sapratām, ka aplenktas bijušas netālās «Višas», kur pēc vīra, dzirnav-

nieka Arnolda Pampes apcietināšanas 1947. gadā atpakaļ tēva mājās

bija atgriezusies viņa meita Lilija ar savu mazo meitiņu.
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Meklējamos neatraduši, velti izgaidljušies, telefoniski tika jautāts,

ko darīt tālāk.

Drīz uzzinājām par citiem tajā naktī aizvestajiem. Satrieca ziņa, ka

aizvesta ari mūsu kādreizējo tuvāko kaimiņu Līču ģimene no «Celi-

ņiem». Zinājām, cik grūti Līča kundzei vadīt kaut nelielo saimniecību,

pildīt pagasta klaušas un nodevas, sūtīt meitenes skolā. Tajā traģiskajā

naktī mājās nav bijis pat maizītes, ko paņemt ceļā līdzi. Man gribas

ticēt toreizējām runām, ka kāds esot mācējis atpirkties, tika minēts pat

konkrēts uzvārds, bet sarakstam esot bijis jābūt pilnam, tā vietā ierakstīta

Līču ģimene.
Satriecošs ir stāsts par Krūmiņu mātes izvešanu.

Sāpīgi bija dzirdēt, bet vairs nepārsteidza ziņa, ka izsūtīta Upenieku

ģimene.

Upenieka kungs bija garīgi gaišs cilvēks, kuram, pagasta sabied-

riskajā dzīvē aktīvi darbojoties, vistuvāki bija jaunatnes audzināšanas

jautājumi. Padomju varai atkal nodibinoties, viņš savu garīgo būtību

un humāno attieksmi pret sabiedrību, īpaši skolu, nebija mainījis.

Atceros: tas bija tik ļoti Upenieka garā - nāk pavasaris, vajadzētu skol-

niekus aicināt talkā pārrakt komposta kaudzes un šo to padarīt. Kas

viņam bija par siltumnīcām, Alpu vijolīšu krāšņums kā pasakā! Septītā
klase nolēma aiziet. Tā nu viņi tur strādāja. Partordze bija Danvalde -

kā drīkstot skolniekus nokalpināt pie kulaka?! Skolai esot iedoti

atraitnīšu stādi, māsa atbildējusi. Un cik tad viņš iedeva?! Divus

tūkstošus, māsa teikusi. Ar to tad saruna beigusies. Tas tikai rāda, kas

par cilvēku bija Upenieks. Un viņa meita Aina! Es prasu sev - vai es

spētu izbraukāt visu Krieviju, Sibīriju, lai sameklētu savus vecākus?

Vai spētu? Bet Aina to izdarīja. Nešaubīdamās.

Septiņdesmitajos gados, kad mana dzīve bija nostabilizējusies, abas

ar māmiņu uzaicinājām ciemos tos daudz pārcietušos bijušo dienu

draugus, kuri vēl bija, - Minna Rozenberga, Juris un Alīda Bērztīsi,

Ādolfs un Austra Krieviņi, Malvīne Minna Bite, Emma Štauere, Aina

Upeniece, Saulīšu audžumeita Tekla Lindāne, visu mīļi saukta par

Mīčuku. Cik tajā dienā bija daudz sāpīgu pārrunu, bet reizē arī bezgala

sirsnīga tuvības sajūta! Tagad viņi visi jau aizsaulē. Ar katru nākamo

aizgājēju mazāks kļuvis bijušo draugu pulciņš. Pēdējā no viņiem bija

Mīčukiņš, no kura atvadījos vairs tikai es.

Tā ir vesela pasaule. Tur ir visi cietušie. Un es esmu bijusi ar viņiem
kopā, un par viņiem nedrīkst stāstīt viegli. Jo cilvēks ir daudzkārt

dziļāks, sarežģītāks, nekā fakts par viņu var pateikt. Svarīgākais ir aiz

šī fakta.

Tagad runā - represētie, izsūtītie. Bet kurš latvietis, arī nebūdams

Sibīrijā, šā vai tā nav bijis represēts! Pēc 1949. gada nāca 1950. gada
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«tīrīšanas». Tās traģiski skāra virkni mūsu inteliģences pārstāvju, bet

nepagāja secen arī skolām. Mana māsa Dzidra Pozņaka no darba tika

atbrīvota, darba grāmatiņā ierakstot tādu pantu, ka viņa nekur citur

darbu atrast nevarēja, līdz beidzot to dabūja fabrikas «Aurora» noliktavā.

Kad nāca Hruščova laiks, māsa centās atgūt skolotājas tiesības. Toreiz

izglītības ministrs bija Vilis Samsons, māsas skolas biedrs, viņš teicis:

«Kas tagad esmu es, un kas - jūs?» - kaut ari ar šo uzsvērto pretno-

statījumu māsa skolotājas tiesības atguva. Vai arī tā nebija represēšana?

Un to izjust vēl ilgi varēja arī tie, kuri atgriezās no bēgļu gaitām vai

Sibīrijas. Nebija vairs māju, kas viņus gaidītu.
Pirms pāris gadiem man gadījās pabūt «Lieldzintaros». Tos tagad

savā īpašumā ieguvusi Minnas Rozenbergas brālēna sieva. Viņa māju

atjaunojusi un ļoti gaumīgi iekārtojusi. Ir saglabājušies arī Rozenbergu

ģimenes albumi, kuros varēja redzēt tik daudz pazīstamu seju. Bet tie

visi bija sveši tagadējai saimniecei. Sāpīgi pārdzīvoju šo ciemošanās

brīdi, jo visu laiku bija jādomā par Rozenberga kundzes likteni pēc

atgriešanās no Sibīrijas.

Kad vārda vai dzimšanas dienā centos viņu apciemot, ļoti bieži

viņas iepriekšējā dzīves vietā neatradu, bija jāmeklē jau citur. Visbē-

dīgākās ir atmiņas par viņas pēdējo dzīvesvietu. (Minna Rozenberga

mira 90 gadu vecumā 1994. gadā. - Red. piezīme. ) Radi bija viņu

iekārtojuši Rīgā dzīvoklītī bez jebkādām ērtībām, pa vienīgo logu bija
redzama tikai mūra siena. Bet nekad no Rozenberga kundzes nedzifdēju

žēlošanos, pat tad ne, kad kādus gadus bija jāmitinās tikai gultasvietā.
Vienmēr: paldies, man ir labi, esmu paēdusi un siltumā.

Saraksti izvešanai bija ne tikai 1949. gadā, 1945. gadā jau bija savi

izsūtāmo, arestējamo saraksti. Kas tos sastādīja? Es nevaru runāt par

represiju faktiem. Toties esmu redzējusi man pazīstamo mārupiešu

izpostītās dzīves, likteņus.
Pagājušais laiks ir atstājis ļoti spēcīgas pēdas, un lūzums cilvēku

attiecībās nāk tikai tagad.

Okupācijas laiks, represijas nīcināja cilvēciskās, sirsnīgās attiecības,

vēlēšanos kopīgi priecāties, visi jutās nomākti. Bet agrāk viss notika

tik sirsnīgi! Kaut vai kapu svētki - agrāk lūdza visus uz pusdienām.
Vai Jēkabdiena. Atceros, bija tāda aizlijuši vasara, visi līdz pat tumsiņai
strādāja uz lauka, sienu veda iekšā. Mammīte saka - visi ir nostrādājušies,

ciemiņu jau nebūs. Nāk pulkstenis deviņi, desmit, un brauc no malu

malām.

Nu jau mēs varētu. Bet jaunākie ir zaudējuši dabisko kopības sajū-

tu. Padomju laikos uzspieda obligātos svētkus, vismaz darbavietā.

Priekam trūka īstuma. Prieku spēlēja. Cilvēki nav atguvušies pa desmit

gadiem...
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Kas tas bija par nelabo, kas nolādēja Latviju uz piecdesmit gadiem?

Tas tīkoja izdeldēt mūsu dvēseles. Zināja vājākās vietas - mērdēja

sirmās, gudrās galvas, izsūca dzīvību no bērnu sirsniņām. Lai nebūtu

to, kas zina un atceras. Lai iznīkst viss, kas nāks un turpinās. Kas

izturēja, tos iekala dzelžu iemauktos.

Bet dvēsele ir kā meženis. Sīksts un nepadevīgs. Un dvēsele zina, kā

drupināt lāsta spēku -

Sper, Pērkoni, avotā,

Līdz avota dibenam.

Un Pērkons svilina lāstu, un pelni birst. Uz zemes, uz puķēm, pār

mūsu galvām. Brīžam aizputina acis, un kļūst grūti redzēt.

Bet latvietis zina, kas jādara. Noskalo acis avotā un pelnus iear

zemē. Tā stiprākie māk. Kas vārgāks - tas jāņem pie rokas un jāved uz

avotu. Atdabūt redzi. Šķīstīties. Un tad meklēsim kopā, ko esam

pazaudējuši.

Nīdēja nacionālo kodolu

Mārupes aizsargu priekšnieks un kārtībnieks Jānis Štauers, kā liecina

arhīva dokumenti, bijis darbīgs cilvēks un saņēmis vairākus apbalvo-

jumus. To uzzināju tagad. Bet no bērnības atceros, ka mans vectēvs

Fridrihs Šiliņš šad tad pieminēja Stauera vārdu. Vīru valodas vienmēr

beidzās ar vienotu slēdzienu - godavīrs.

Sastapu Jāņa Stauera dēlu Osvaldu Staueru un meitu Maiju Līdumu.

Osvaldu izsūtīja 1949. gadā, Maija ar māti slēpās pie kaimiņiem un

paziņām. Nelielā, smalka auguma sieviete Emma Stauere darbu varēja
atrast vienīgi fabrikā «Furnieris», smagu un sievietei nepiemērotu.

Bet viņa piedzīvoja garu mūžu un pieredzēja mazbērnus. Meitas un

znota Jāņa Līduma ģimenē auga mazmeita Ilze un mazdēls Jānis, kuri

tagad ir arhitekte un zvērināts advokāts.

Osvalda vecākā meita Māra ir skolotāja. Bet viņa un Mildas Staueru

ģimenē izauga trīs mazbērni - Guntra, Arnis un Kaspars. Krustmāte

Maija saka, ka Arnis esot staltajam vectēvam vislīdzīgākais.
Stāsta Osvalds Štauers:

Sākumā tēvam piederēja «Eglaines», kur bija lauku zeme, saim-

niecību vadīja tēvs. Pēc tam, 1936. gadā, uzcēla «Druvas». Bet kā lat-

viešu strēlnieks viņš vēl bija dabūjis gruntsgabalu Ogrē. Tad nu domāja
būvēties tur, bet «Druvas» pārdot. Tēvs gribēja tuvāk pie ūdeņiem.

Ko atceros no «Eglainēm»? Tēvam bija medību taksis, viņš to iemeta

mugursomā, šim galva ārā, tēvs augšā uz riteņa ar visu plinti un brauc

uz pīlēm. Tas bija Babītes galā. Un suns sēdēja mierīgi. Citādi būtu tā:



EmmaŠtauere arOsvaldu

Maijas Līdumas ģimene 1971. gadā: JānisLīdums ar meitu Ilzi (no kreisās), Maija ar dēlu

Jāni un EmmaŠtauere
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kamēr taksis ar savām īsām kājelēm izskrietu līdzi saimniekam, būtu

piekusis un nekā nespētu izdarīt. Un vēl atceros, kā braucām vēžot.

Vēži bija salikti bļodā zem nātrēm. Man jāredz, kas tur ir. Kā bāžu roku -

tāds kniebiens! - un es bļaudams pa durvīm ārā.

Par darba lietām gan neko nezināju. Acīmredzot aizsargiem bija

reglaments, tāpat kā policijā, - ko vajadzēja, to darīja. Kārtībnieka

amatā jau reizēm gāja visādi. Vecajā pamatskolā notika zaļumballe,

tēvs bija dabūjis zilu aci. Prasīju, kas tad noticis. Ai, viņš teica, aizķērās

kāja, uzkritu uz akmens.

Es, puika būdams, nezināju, cik smaga tēvam ir roka. Bet tik

paklausīgs nemaz nebiju. Parasti notika tā - brauksim tur un tur, tēvs

solīja, bet - ja tu klausīsi mammu. Taču mamma tā kā prokurors pirmajā

brīdī nosūdz mani. Labi, tēvs saka, - mums tomēr jābrauc ir, un viņš

dabūja aukli, kas mani pieskatīja. Nu man par sodu jāpaliek mājās.

Svēts likums! Es gan dzirdu, mamma jau tēvu pierunā: «Nu, Jāni,

klausies - ņem tak to puiku līdzi?» Nē! Un cauri.

Uz medībām viņš mani bieži ņēma līdzi. Arī ziemā. Es tad uz slēpēm

turējos viņa pēdās. Šinī ziņā man ir ļoti jaukas atmiņas par tēvu. Atceros,

kā tēvs mani pirmoreiz paņēma līdzi uz rubeņiem. Liek paņemt pus-

kažokus, ir briesmīgi agrs, melna nakts, būšot auksti. Es snaužu. Tēvs

iebukņī - redz, jau ir! Kuš! Es esmu samiegojies, kaut kas tur kustas.

Riests nebija liels, bet tēvs prata pievilināt, aicināt gaili uz kaušanos.

Tā vienu rubeni nošāva. Tad nu bija jāguļ, kamēr riests beidzās, lai var

iet uz māju. Ātrāk nedrīkstēja iet!

Pēc ilgiem gadiem tajās pašās meža pļavās es aizgāju uz rubeņiem.
Tēva māsasvīram bija mazkalibra šaujamais. Es iešu ar to. Viņš man

saka - tā tak puiku darīšana. Nekas, dod vien, es saku. Aizejam, ielienu

būdā. Jā, ir ar. Es izšauju. Bet tajā vietā spārni vien pa gaisu iet! Kas

tad tur ir? Nu, bet jāguļ, kamēr riests beidzas. Eju klāt - divi gaiļi guļ!
(Maija vēlāk man izstāsta, ka lielais brālis septiņu gadu vecumā

mācējis salikt ieroci.)
Tēvs bija taisnīgs. Bet stingrs. Mamma, ja sadusmojās, gan ar dvieli

sadeva pa kūkumu. Teiksim, aizsargiem bija šaušanas sacensības. Tēvs

noprasa: «Emma, vai puika ir uzvedies kārtīgi?» - «Nu, jā jau jā,»

mamma atbild. «Nu, tad brauksim.» Bet vienu lietu mamma ņēma

nopietni. Ja pagastmājā notika kāds sarīkojums, lai Dievs nedod, ja
pirmo valsi neizdejoju ar mammu!

Un tad man bija pirmā mīlestība. Septiņpadsmit gadu, un es mammai

saku: «Es precēšos!» Mamma atbild: «Ak tā, nopietni? Bet kā tad

darīsim?» Nu, mums ir četras istabas, es saku. «Lai tad tā arī paliek,»
mamma piekrīt. Vēlāk, protams, viss izčibēja.

Pirms 14. jūnija izsūtīšanas vīriem bija tādas runas, ka tēvam vaja-
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dzētu emigrēt uz Zviedriju. Tēvs teica: «Es nevienu nošāvis neesmu un

nevienam pāri darījis neesmu, man nav ko baidīties.» Toreiz neviens

nedomāja, ka sarkanais terors ir tik briesmīgs.
Kad tēvam ieradās pakaļ, viņš pienāca man klāt - es gulēju -un

teica: «Nu, skaties, sargā mammu...» Bija divi sveši vīri. Neko nelika

līdzi ņemt. Teica, lai saģērbjas un nāk līdzi.

Mamma gāja interesēties, kur tēvs ir. Rakstīja pieteikumu lekšlietu

ministrijai. Bija advokāts, kas mums deva padomu - lai mamma sakot,

ka gribot precēties no jauna. Bet atbildi nedabūja. Uzzināja tikai to, ka

viņš ir Centrālcietumā. Pāris reižu aizgāja uz pienesumu, bet tad pateica,
ka viņš pārsūtīts citur. Lai vairs nenāk. Kad ienāca vācieši, mamma

gāja skatīties Centrālcietumā atraktos čekas nomocītos līķus. Tēvam

reiz bija sprāgusi medību bise un ievainots pirksts, pēc tā mamma būtu

tēvu pazinusi.
Pēc tēva apcietināšanas mūs ar mammu neaiztika. Līdz pat 1949.

gadam. «Druvās» jau vairāk zemes kā dārzs nebija.

1942. gada pavasarī tēva draugi atnāca un atnesa ozoliņu. Tai dārza

stūrī, kur bija lapene, iestādīja pēc visiem likumiem. Viņi teica -ja
ozols augs, Jānis būs atpakaļ. Ozoliņš nokalta...

Pirms 25. marta gaisā arī bija kas nelāgs jūtams. Mammai kāds bija

piezvanījis un brīdinājis. Viņa teica - tūlīt tinamies. Es teicu - jūs ar

Maiju pazūdiet. Nedomāju, ka tie tik ātri atskries... Tincināja par

mammu. Mani trīs dienas pratināja, un tikai pēc tam iebāza vagonā.
Mums, izsūtītajiem, vēlāk bija tāda noruna. Kurš atgriezīsies Latvijā,

jūnija otrajā svētdienā satiksies pie Gūtmaņa alas. Tas tā bija iegājies
un uz 50 okupācijas gadiem TV mūs filmēja un intervēja.

...Vagonā biju kopā ar Jāni Pūgu. Tas nebija mārupietis, jo mani

iesēdināja Siguldā. Man līdzi bija maizes kukulis un šķiņķis. Tos atnesa

kaimiņi, jo mani veselu dienu noturēja mājās, gaidīdami mammu.

Vissmagākais, kas bija jāpārdzīvo, notika vagonā. Mēs neviens

nebijām tā raduši. Vienā vagona stūrī bija apaļš caurums, vēlāk to

manījāmies aizsegt ar palagu... Bet cik pa ceļu izlika no vagona

cilvēkus, - mirušos vecīšus un mazus bērnus! Kur viņi palika, neviens

nezināja. Jo krievi jau kapsētas necieš, to mēs vēlāk Sibīrijā redzē-

jām...
Mani glāba viena ziema, kad tiku uz mehanizācijas skolu. Tur bija

labi speciālisti, bet galvenais - apgādāja ar drēbēm. Tad jau es biju

miljonārs! Tas bija jocīgi - krievi negribēja mācīties. Un, kad kurpe
spiež, valodu ātri iemācās. Tagad domāju - vajadzētu man vācu valodu

atjaunot. Mamma taču vācu un franču valodu prata.

Pēc skolas man iedeva amerikāņu traktoru ČTZ, kas bija nodzīts

līdz kliņķim. Tad tiku mehāniskajās darbnīcās, pie virpas. Vajadzēja
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skrūves, - es tās taisīju, kamēr tiku līdz 6. kategorijai. Vēlāk pārgāju uz

MTS, vēl mammai naudu varēju sūtīt. Maija tad studēja, es viņai aizsūtīju

ceļa naudu, un mēs Sibīrijā satikāmies. Stāstu galvenajam inženierim:

man brauc māsa, vai varētu aizbraukt pretī? Šis man: «Kāda runa,

iedošu tev bobiku!» Viņa bija ļoti sajūsmināta par dabas skaistumu, ko

tur redzēja.
Kas man palicis atmiņā no Sibīrijas? Viena daļa mūs ļoti cienīja. Tie

bija paši sibīrieši un izsūtītie. Vēlāk viens kalmiks bija pie manis Ogrē

pat ciemos. Bet bija otra daļa - fašisti, tautas ienaidnieki! Tas sāpīgākais

bija tad, kad visi jau brauca mājās, bet latviešus, lietuviešus, igauņus
nelaida. Es ņemu atvaļinājumu un no dusmām braucu uz Rīgu. Raiņa
bulvārī 6 toreiz bija lekšlietu ministrija. To man ieteica tas Pūgas Jānis.

Nu, ko man var padarīt, pieliks vēl gadus klāt? Liec! Biju iebraucis

tieši pirms Jāņiem. Pūgas Jānis saka - es sēdēšu uz soliņa, kamēr tu

iznāksi ārā. Pases man nebija, tikai izziņa. Sazvanās ar priekšniekiem,

tieku pie tāda Karpača. Kas par lietu? Nu tā, es saku, jūtos tāds kā

apvainots, citi brauc mājās, es netieku, par ko? Labi, viņš saka, nospiež

pogu un pieprasa Štauera lietu. Bet man pa to laiku liek uzrakstīt

iesniegumu. Kā bija, tā arī rakstīju. leeju atpakaļ, bet viņam uz galda

trīs mapes. Vai tas viss par mani? Bet kā tad jūs domājāt, Karpačs

atjautā. Pūgas Jānis man tika teicis - ja viņš tavus papīrus paņems un

kaut ko rakstīs, tu tiksi mājās. Es nu prasu, vai viņš manus papīrus
nevar izskatīt manā klātbūtnē. Bet šis saka: es domāju, ka pēc trim

mēnešiem jūs saņemsiet labu atbildi. Un uzraksta rezolūciju uz mana

iesnieguma.

Kāpēc mūs nelaida? Komunisti baidījās no tautas nacionālā ko-

dola.

Kad paziņoju, ka braukšu uz mājām, mani solīja sūtīt mācīties,

izskoloties - būsi vadītājs. Liels vadītājs! Latvijā tev nav izredžu. Nē,

paldies, es teicu, vienalga es braukšu. Tas bija partijas rajona pirmais
sekretārs. Labi, viņš teica, es gaidīšu vēl gadu. Ja pārdomāsiet, ap-

maksāšu ceļu, tūlīt būsiet vecajā vietā, būs viss tā, kā solīju. Patiešām,

izglītotie krievi mūs cienīja.
Vēl tāds nieks. Ziemā jāiet uz kultūras namu. Es eju ar', bet kurpes

pasitu padusē. Tur pārauju. Tāda piekrišana! Bet krievi - ar visiem

vaļenkiem.
Kad atgriezos, «Druvās» pat degunu nerādīju. Mammai nemaz netiku

rakstījis, ka braucu mājās. Ap sešiem iebraucu Rīgā. Aizeju, pieklauvēju.
Mamma pie durvīm sabruka.

Satiku Jāni Antropu, viņš bija mans skolasbiedrs, un tā es Ogrē visu

mūžu esmu nostrādājis. «Druvas» tagad mums ar Maiju uz pusēm. Būs

bērniem.
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Osvalda māsas Maijas mājās ir senlaicīgas klavieres, skapis un tēva

rakstāmgalds. Dievs vien zina, kā mātei izdevies tās izvest no «Druvām».

Maija Līduma atcerējās, kā viņām ar māti klājies pēc 1949. gada:
- Vispirms mēs apmetāmies «Bērzkalnos», Krieviņu ģimenē. Viņi nebai-

dījās, ka mēs tur dzīvojam. Krieviņi tam stāvēja pāri, jo bija dziļi ticīgi

cilvēki, un, man liekas, tas viņiem deva spēku. Taču pārāk ilgi mēs

viņu mājās nepalikām. Pēc tam laimējās apmesties Drustu ielā pie
kādas izpalīdzīgas kundzes. Tur nodzīvojām tik ilgi, kamēr uzcēlām

savu māju. Drustu ielas mājā mūs, atgriezies no Sibīrijas, satika Osvalds.

Mums ar brāli ir ļoti labas attiecības. Kad mamma vēl bija dzīva,

Osvalds arvien viņu apciemoja - uz dzimšanas dienām, svētkiem. Viņš
ir sirsnīgs, atsaucīgs, allaž brīvi izturas, māk saprasties ar visiem, viņam

ir laba humora izjūta. Abi ar dzīvesbiedri Mildu viņi ir lūgti par vedējiem

uz neskaitāmām kāzām. Mildiņa māk ļoti sirsnīgi runāt, brālis ir asprātīgs

runātājs, spēlē akordeonu.

Emmas Štaueres un audžudēla attiecības arvien bijušas draudzīgas
un sirsnīgas. Jā, Emmas kundze ir Osvalda audžumāte, bet joprojām

mīļi dēvēta par mammu, Stauera kungs negrib ne dzirdēt, ja kāds runā

citādi. īstā māte Olga Štauere (dz. Celms) zēnam mirusi agrā bērnībā.

Arhīva ziņas

Jānis Štauers, dzimis 1897. g. 4. oktobri Rīgas apriņķa Krimuldas pagastā, dzīvojis Rī-

gas apriņķa Bieriņu pagasta «Eglainēs» (1934. g.). Mārupes pagasta «Druvās» (1936., 1937.

gg.).Mārupes pagasta «Druvu» īpašnieks (1937. g. ziņas). Nodarbošanās - lauksaimniecība

(1919. g.).

No 1916. gada maija līdz 1917. gadanovembrim dienējis Krievijas armijā. 6. Tukuma

strēlniekupulkā. Piedalījies kaujās pret vāciešiem no 1916. g. 23. decembralīdz 1917. g. 5.

janvārim. No Krievijas atgriezies Mārupē 1918. g. 24. jūnijā.
1919. g. 10. jūlijā ieceltspar jaunāko policijas kārtībnieku Rīgas apriņķa policijas I. iecirknī

ar dienestavietuBieriņu pagastā.

Ar 1919. g. 5. augustu iecelts par vecāko policijas kārtībnieku Rīgas apriņķa policijas I.

iecirknī ar dienestavietu Mārupes pagastā.

BeidzisRīgas policijas skolu. No 1919. g. sastāvējis organizācijā «Aizsargi». Ar 1929. g.

2. decembri- Mārupes nodaļas priekšnieks.
Bijis Bieriņu pagastasavstarpējās ugunsapdrošināšanasbiedrības priekšsēdētājs un Bieriņu

lauksaimniecībasbiedrības biedrs, un revīzijas komisijas loceklis. Sastāvējis Bieriņu lauk-

saimniecības biedrībā, bijis Mārupes Mednieku biedrības priekšnieks un Mārupes pagasta

padomespriekšsēdētāja biedrs. Sastāvējis «Latviešu Zemnieku Savienībā».

1936. gadaoktobri viņam bija dotaatļauja darbotiesLatvijas kara aviācijas fondā.

Apbalvojumi:
� Triju zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīme(1929. g.)
� aizsargu medaļa «Par centību»(1929. g.)
� aizsargu «Nopelnu krusts» (1933. g.)
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Stipri un strādīgi

Domāju, ka daudziem manas paaudzes cilvēkiem nav viegli runāt

par savu bērnību, jaunību, visu dzīvi kopumā, jo atmiņas ne vienmēr

tās gaišākās. Arī es, kopš vien atceros, un mani vecāki ir dzīvojuši

pastāvīgā satraukumā un nemitīgā darbā, jo bijām tā sauktā «kulaku»

saimniecība. Visas nodevas, nodokļi (mūsu saimniecībai - 49 tūkstoši

rubļu) bija jānokārto ar ārkārtējām grūtībām. Arī mēs, bērni, no visa tā

nebijām norobežoti un strādājām līdzi, pat pāri saviem spēkiem.

Vislielākās bija bailes no arestiem, kuri tomēr skāra manus vecākus,

sākumā jau īslaicīgi. Mēs zinājām, kas ir Sibīrija, jo 1941. gadā bija
izsūtīts mans tēvabrālis. Kādas vēstules viņš rakstīja! «Lūdzu, sūtiet,

lūdzu, palīdziet!» - tikai nekā no sūtītā viņš nesaņēma... Bet vēstules

viņš rakstīja uz salasītām avīžu driskām starp rindiņām sīkiem, smalkiem

burtiņiem - šis gudrais, izglītotais Latvijas laika kapteinis, militārais

atašejs. Beidzamo vēstuli viņš atrakstīja no Taišetas, jau gulēdams

nespēkā uz dēļiem, zinādams, ka tā ir pēdējā...

Liktenīgajā 1949. gada martā vecāku nebija mājās, represijas skāra

tikai manu vecmāmiņu, kura bija uz gultas un līdz galam neaizbrauca.

Esot aprakta kaut kur ceļa malā...

Mēs mājās vairs neatgriezāmies, sākās «meža» laiks pie manas

mammītes radiem Alūksnes pusē. (Māras Meires mammas māsa Helēna

Bauga, kas tajos baigajos gados slēpa savus radus un palīdzēja arī

mežā iebēgušajiem kaimiņu puišiem, mūža novakari līdz pat 100 gadiem

nodzīvoja Mārupes pagasta «Luksteniekos». - Red. piezīme.) Tikai

bez ienākumiem ilgi dzīvot nevar, un vecāki stājās oficiālā valsts darbā.

Līdz ar to arī mūsu «budziskā» izcelsme kādam bija atklājusies. 1953.

gada janvārī sākās mūsu ceļojums uz austrumiem.

Mācījos Alūksnes vidusskolā un dzīvoju internātā. Vakarā, mācību

stundu laikā, ienāca skolas direktors Mintāls, īsts nekrietnelis, ar krievu

zaldātiem, mani izsauca ārā un lika savākties. Raudāju, neatceros, kura

no manas istabiņas meitenēm sapakoja manas mantas. To gan atceros,

ka internāta audzinātāja - matemātikas skolotāja Keslere man iedeva

naudu. Mīļā, labā, stingrā skolotāja, paldies viņai kaut tagad, ko, dzīvai

esot, nepateicu!

Starp citu, pēc atgriešanās no izsūtījuma ar Mintālu iznāca darba

darīšanās bieži satikties. Jautāju, vai viņš atceras, kā mani pavadīja uz

Sibīriju? Nu, protams, ne. Neko nezināja.
Bet braucām mēs caur visiem iespējamiem cietumiem kopā ar

cietumniekiem. Suņi, šautenes, rokas aiz muguras... Kupejas pārpildītas.
Katrā cietumā atutošana, gulēšana uz koka nārām kā siļķu mucā,

«parašas» dabiskajām vajadzībām. Kādā pārbraucienā no viena cietuma
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Arvīds Meiris ar māti MilduSibīrijā

Māra Meirear dvīņiem Jāni unLīgu

un māti Johannu Kagus

uz otru kupejā bija arī divas

latvietes, 1941. gadā izsūtī-

tās, bet kuras bija atbēgušas

uz Latviju. Tagad, atkārtoti

braucot uz Sibīriju, viena no

viņām sajuka prātā.
Omskas cietumā sagaidī-

jām «tautu tēva» nāvi. Cie-

tumniekiem tas tika slēpts,

bet, kad uzzināja, daudzi bir-

dināja gaužas asaras. Mēs nu

gan nedrīkstējām par to savu

prieku izrādīt!

Galastacijā Tomskā mūs

sagaidīja izkāmējis vēršu pa-

jūgs, lai vestu uz nometinā-

šanas vietu. Nabadzīga sā-

dža, visi strādāja gandrīz bez

samaksas un cik «nospēra»,
tik bija - kviešu graudus bēra

aiz apavu stulmiem un vārīja

biezputru. Kviešu kaudzes

visu ziemu stāvēja uz lauka

neizkultas, izkultie graudi it

kā nojumēs zem klajas de-

bess, uz zemes. Ja dienā nor-

mu varēja izpelnīt, maksāja
10 kapeikas.

Runājot par vietējo cilvē-

ku attieksmi pret mums, izsū-

tītajiem, - tā nebija slikta.

Sādžā jau bija 1949. gadā
izsūtītie latvieši, agrāk izsū-

tītie vācieši un citu tautību

ļaudis. Visi dzīvoja vienlīdz

nabadzīgi, lopi ziemas salā

staigāja brīvi pa sādžas ie-

lām, vistas mitinājās zem krie-

vu krāsnīm un sīklopi kopā ar

cilvēkiem mita istabas kaktos.

Bet pavasaris Sibīrijas tai-

gas joslā ir skaists! Sniegs vēl



21

nav nokusis, kad caur to jau spraucas pirmās pavasara puķes un zied!

Vēlāk uzzied arī daudzas tādas puķes, kuras pie mums kultivē dārzos.

Tikai - odi, odi, neaptverami daudz, vēlāk vasarā «moška» - sīkas,

mazas, uzbāzīgas mušiņas, bez maskas nevar mežā iet, lai salasītu

kādu ogu, jo pie mājām nekas audzēts netiek. Daba ir dāsna, mežā var

salasīt avenes, mellenes, zilenes, upenes, kuras tur upju krastos auga

savvaļā lielas un skaistas, purvos - dzērvenes, ciedru mežos - ciedru

rieksti. Pavasaros galvenais vitamīnu avots bija augs ar ķiploku smaržu,

ko krievi sauca «kalba». Auglīgajā zemē, ko stādīja, viss auga griez-

damies, tikai daudz jau ar lāpstu apstrādāt nevarēja.

Atgriežos pie laika, kad Sibīrijā iebraucām. Šķiet, režīms pēc «tēva»

nāves vairs nebija tik stingrs un mums ar māsu atļāva turpināt mācības,

tikai bija jāatzīmējas komandantūrā sākumā divreiz, pēc tam vienreiz

mēnesī. Sākums bija pagrūts, papūlēties vajadzēja, pārejot uz krievu

valodu, taču šķiet, ka mēs ar to tikām galā, nesekmīgas nebijām. Vasarās,
cik vien varējām, ar māsu strādājām. Viņa kā pamatskolniecīte krievu

ģimenē ciematā pieskatīja bērnus un gatavoja ēst, es strādāju pie
namdara, nesu ķieģeļus un karstumā mīcīju mālus. Grūtāk bija, kad tas

viss bija jānes uz otro stāvu, taču cerība kaut cik nopelnīt bija liela,

galarezultāts - gandrīz čiks.

Vidusskolu pabeidzu, izlaidums bija šokējošs. Ar krāšņiem pavasara

ziediem izpušķojām telpu, uz galdiem salikām pavasara puķes, starp
kurām, kā vēlāk atklājās, bija noslēptas pudeles ar dzeramo. Vecāku

nebija, tikai skolotāji un absolventi. Šādi tādi ēdieni, bet dzeršanai bija
domātas lielās glāzes, un tās arī tika pildītas. Nedaudzos vīriešu kārtas

skolotājus vārtāmies uz grīdas neredzējām, varbūt viņi vairāk varēja
turēt, bet mūsu zēniņi vārtījās smuki, starp tiem arī dažas mūsu meičas.

Sākās patiesā dzīve, un viss tajā bija jāapgūst.
Sibīrijā pabeidzu arī tehnikumu, un tad jau 1957. gada jūlijā sākās

bezgala gaidītais mājupceļš. Biju palikusi skolas dēļ pēdējā, mani

tuvinieki jau bija mājās - Latvijā. Vēl tikai Tomskā kuplā latviešu

pulkā nosvinējām Jāņus ar košiem vainagiem, dziesmām un dejām.

Skaistākās, arī pēdējās atmiņas no šī visai drūmā ceļojuma.

...Man kaut īsumā jāpastāsta par sava dzīvesdrauga Arvīda Meira

gaitām šajā pasaulē.
Dzimis mārupietis. te viņš arī savas dzīves gaitas noslēdza - pavisam

netālu no savām dzimtajām mājām, kuras atguva mūža novakarē.

Bet viņa ceļojums uz Sibīriju kopā ar māti, kā visiem mārupiešiem,
sākās 1949. gada 25. martā. Tēvs Juris Meiris bija izsūtīts tūlīt pēc
krievu otrreizējās ienākšanas Latvijā ap 1946. gadu (nav vairs dēla,
kas precīzi atcerētos laiku), jo bija pagastvecākais. No izsūtījuma tēvs
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vairs neatgriezās, vien dēlam palika kailas stepes fotogrāfija ar kailu

kapu kopiņu, ko kāds labs tautietis viņam atsūtīja.

Pašam Arvīdam un viņa mātei ceļš sākās drūmi, jo Arvīds bija slims

ar vēdertīfu, ar augstu temperatūru. Viņš atcerējās tik vien, ka starp

arestētājiem bijis arī mārupietis, vēlāk plaši pazīstams un ievērots cilvēks,

sēdējis krēslā ar kājstarpē iežmiegtu pistoli (tieši tā to komentēja Arvīds)

un skatījies, kā sieviete kravā mantas. Bet paņēmuši līdzi viņi bija ļoti

maz, jo māte uzskatījusi, ka neko nevajadzēs... Lielu daļu vagonā

pavadītā laika Arvīds bijis tādā kā nesamaņā, līdz kādā no pieturvietām
mātei izdevies nopirkt kortelīti šņabja un viņa likusi dēlam to izdzert.

No tā brīža arī sākusies atveseļošanās. Viņu brauciena galamērķis bija

stepju josla Omskas apgabalā. Māte kolhozā vadājusi ūdeni, dēls

strādājis uz traktora kopā ar citiem, arī latviešiem, līdz nonācis cietumā

par izrunāšanos, protams, pretvalstisku. Nodevēja bijusi latviete, arī

izsūtītā, kuru citi pēc tam atpazinuši. Arestēta arī Arvīda māte, jo abi

bijuši izteikti nacionāli noskaņoti, nemaz un neko neslēpjot.
Par cietuma gaitām mans vīrs daudz runāt nemēdza, bet pagātni

nekad arī nenoliedza. leslodzījuma sākumā ilgu laiku bijis vieninieka

kamerā, tukšā būcenī, kur pa nakti ienesta kaste (saukta par zārku)

gulēšanai, kaut gulēt iznācis ļoti maz, jo pratināšana notikusi tikai

naktīs, bet dienā gulēt nav ļauts. Kad vīram jautāju, kā cilvēks ilgstoši

to var izturēt, viņš teica, ka cilvēks spējot ļoti daudz. Tomēr daudzi no

vieninieku kamerām ir mēģinājuši izdarīt pašnāvību. Arvīdu pavadījusi
doma, ka nekas nav mūžīgs un viss vēl būs labi. Tiesas laikā, kad

viņam piespriesti 25 gadi ieslodzījuma, lieciniekam vācietim viņš

iespļāvis sejā.
Nekas labāks nav bijis arī pēc vieninieka kameras, jo politiskos

ieslodzītos likuši kopā ar kriminālnoziedzniekiem, tie spēlējuši kārtis

un bieži vien politisko ieslodzīto dzīvības nospēlētas uz kārtīm. Tā

viņš svaidīts no viena cietuma uz otru, daudz kur bijis, bet sīkāk pastāstīt
vairs nevaru.

Pēc atgriešanās dzimtenē savās mājās vietas, protams, nebija, tur

dzīvoja šādi tādi, tāpēc atkal nācās apmesties dažādās vietās un apstāk-

ļos. Pēc mūsu laulībām līdz mūža galam viņš nodzīvoja «Šiliņos».
Vēl padomju laikos reiz TV rādīja Krasnojarskas HES kā komjauniešu

triecienceltni. Vīrs skumji iesmējās un teica: ja nu tur pat bijuši komjau-
nieši, tad pārsvarā tikai uzraugu lomā, jo visu darījuši ieslodzītie. Arī

viņš tur bijis.
Arvīds atcerējās un stāstīja par gadījumu no cietuma laikiem. Viņš

un kāds leģionārs, arī Arvīds, ievietoti kamerā pie kriminālajiem, un tie

viņiem uzbrukuši ar nažiem (domājams, spēles rezultātā). Leģionārs
uzsaucis: «Un tagad turies!» - paķēris ķebli un ar to zvēlis uzbrucējam



23

pa galvu. Gājis karsti... Vai bijis nosists kriminālnoziedznieks, viņš

nezināja pateikt, bet, troksni izdzirduši, ienākuši sargi un viņi no tās

kameras aizvesti. Krimiķu aprindās politiskie skaitījusies zemāka rase,

kriminālie pārsvarā bijuši uz vienu roku ar sargiem.

Vēl kādā citā cietumā mans vīrs bijis kopā ar ievērojamo krievu

aviokonstruktoru Tupoļevu. Arvīds viņam kā vecākam cilvēkam atdevis

savu labāko un gaišāko vietu, jo viņš katru brīvu brīdi uz jebkura

papīra un koka nārām rakstījis formulas, aprēķinus, skaitļus, skices,

neko apkārt neredzot...

Drausmīgi, bet ari to vīrs redzējis, kā uz inerces pamata cilvēks bez

galvas vēl dažus soļus skrien...

Un pēc visiem šiem pārdzīvojumiem mājās atgriezās Cilvēks. Cilvēks,

kuram ļoti labi pakļāvās tehnika, tā bija viņa sirdslieta, kaut nekādas

izglītības viņam šinī jomā nebija, viss bija apgūts pašmācības ceļā.

Atgriezās savas zemes patriots, straujš, tiešs cilvēks, kas nepazina

gļēvulību, cilvēks ar zelta rokām, kas nebijās neviena darba un kurš

zināja ļoti, ļoti daudz, uz kuru pilnībā varēja paļauties jebkurš. Par viņu
esmu dzirdējusi tikai atzinīgus vērtējumus un domāju, ka tie nav glaimi.

Ģimene var tam piekrist pilnībā.
Un to mes visi zinājām - izsūtīja jau strādīgus cilvēkus un stipros,

kas nepakļāvās un neizrādīja gatavību kalpot.
Māra Kaguse-Meire

Arhīva ziņas

Juris Meiris, dzim. 1890. gada20. nobembrīRīgā, dzīvojisRīgas apriņķa Mārupes pagasta
«Meiros», nodarbošanās- lauksaimniecība,pašvaldības dienests.

1934. gada 21. septembrī iecelts par Mārupes pagasta valdes locekli. 1934. gada 21.

decembrī ievēlētspar pagastatiesas tiesnesi. Bijis pagastavecākā vietnieks (no kura līdz kuram

laikam, nav uzrādīts).

Darbojies Bieriņu krājaizdevu sabiedrībā«Avots»,Mārupes apdrošināšanasbiedrībā.

Latvijas armijā nav dienējis, Latvijas atbrīvošanas karā nav piedalījies un Aizsargu
organizācijā nav sastāvējis.

1936. gadā uzņemts par biedruMārupes pagasta Lauksaimniecībasbiedrībā.

1939. gadā bijis Goda tiesas loceklis.

Bijis Mārupes pagasta Brīvības pieminekļa komitejas loceklis notās dibināšanas dienas.

Brīvības pieminekļa komiteja Rīgas apriņķī ieteikusi izsniegt JurimMeirimpieminekļa celšanas

piemiņas zīmi.

1942. gada20. martā Rīgas apriņķa brīvprātīgo organizēšanas komitejas sēdē apstiprināts

par Mārupes pagastabrīvprātīgo organizēšanas komitejas priekšsēdētāja vietnieku. 1943. gada
martā vēl darbojies komitejā un amatā.
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«Siliņu» mantinieks

Mārupiešu dzimtu likteņi bieži savijusies savā starpā. Kā jau katrā

pagastā, cilvēki atrod savu otro pusīti tepat kaimiņos. Liktenis kādreizējā

pagasta vecākā Jura Meira dēlam Arvīdam pēc atgriešanās no izsūtījuma

lēma ieprecēties savu attālo radu «Šiliņos», kas tad gan jau piederēja
citiem cilvēkiem. Arī šīs mājas neapgāja ar līkumu baigais gads -

1941. gadā bez vēsts pazuda saimnieku Fridriha un Paulīnes Šiliņu

mantinieks - dēls Arnolds. Sākumā vecāki ar māsu Liliju meklēja
Arnoldu Centrālcietumā. Bija aizdomas, ka viņš apcietināts par jaunās

varas plakātu vai karoga noraušanu - starp studiju biedriem bija

provokators, kurš to izdarīja, skata pēc tika pat apcietināts, drīz lepni

kalpoja «atbrīvotājiem», bet sodu saņēma citi... Varēja būt, ka jaunajai
varai bija vajadzīgs topošais lidotājs-inženieris, kuram bija talants uz

tehniskām lietām. Vēlāk nekādas ziņas nesniedza un pienesumus
cietumā nepieņēma. Tēvs līdz sava mūža galam meklēja kādu pavedienu,

bet, ja ko arī bija uzzinājis, mājās neko neteica - negribēja sāpināt
sievu un meitu.

Lilijai vācu laikā nācās izcīnīt cīņu ar otras lielvaras armiju. Tikko

bija piedzimusi meita Ilze, kad vīram pienāca mobilizācijas pavēste.

Viņš dabūja augstskolas vadības parakstītu dokumentu, ka kā māk-

slinieks vajadzīgs frontes aizmugurē. Bet bija jau par vēlu - vācieši

lika kāpt ešelonā, kas veda latviešus pretī bojāejai. Un *jaunā sieva

ņēma pajūgu un dzina to uz Olaines staciju, kur cerēja panākt vilcienu.

Arnolda pēdējā vēstuleno Centrālcietuma



Siliņu ģimenePirmāpasaules kara laikā:

Fridrihsar Paulīniun dēluArnoldu

Arnolds Siliņš (otrais no labās) kopā ar dienestabiedriem
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Un laimējās - vācu oficierim, ar kuru viņa runāja, bija tāds pats uzvārds

kā abiem Mākslas akadēmijas studentiem - Grasmanis -, un viņš izlaida

latviešu puisi no vagona. Laimdonis Grasmanis vēlāk kļuva par glez-

notāju un dekoratoru, kuru laikam «stūra mājā» uzskatīja par traku, jo

to, ko viņš atļāvās teikt, tajos laikos citādi nepiedeva... Nepiedeva arī

to, ko savās mājās 1957. gadā vienam no Mārupes varasvīriem pateica

Laimdoņa sievastēvs Fridrihs Šiliņš: «Pie mana galda nodevējiem nav

vietas!» Saimnieku pēc kāda laika vēl spēka gados atrada sabrauktu uz

Tīraines ceļa. Tajā laikā uz Sibīriju vairs tik vienkārši aizsūtīt nevarēja,

kā padomju «aktīvists» bija izrīkojies ar daudziem citiem.

Un tikai 1998. gadā, kad tika izdota latviešu sāpju ceļu enciklopēdija
«No NKVD līdz KGB. Politiskās prāvas Latvijā no 1940.-1986. gadam»,

Arnolda Šiliņa tuvinieki - māsa Lilija Grasmane, viņas meita un

mazmeitas - uzzināja vēl vienu drusku patiesības. Grāmatas skopais

ieraksts liecina, ka Arnolds Šiliņš apcietināts 1940. gadā, izsūtīts uz

Soļiļeckas cietumu, kur 1942. gadā nošauts par ieslodzīto sacelšanās

organizēšanu. Šajā cietumā pēdējā «dzīvesvieta» bija vairākiem māru-

piešiem... No turienes gan neviena ziņa vairs Latviju nesasniedza.

Tātad vēl viena neizdzīvota dzīve - bet arī Arnoldu neizdevās salauzt

un piespiest strādāt «plašajai dzimtenei». Pēc saimnieka nāves Siliņmāte

māju pārdeva, pārcēlās uz Rīgu pie meitas un znota. Dzīvojamās mājas

bēniņos palika Arnolda gatavotais lidmašīnas karkass, jo to nevarēja

paņemt līdzi. Brīvā valstī tas varbūt būtu noderējis muzejam. Toreiz tas

bija tikai represētā darbs.

«Šiliņu» mantinieks neatgriezās... Toties viņa mājās tagad saimnieko

līdzīga gara un rakstura cilvēka - gan tehniski apdāvināta, gan nesa-

laužama - Arvīda Meira ģimene un mantinieki.

Zanda Melkina

Arhīva ziņas

Arnolds Šiliņš, dzim. 1914. gada 17.janvārī Rīgā, dzīvojisRīgā, Kr.Barona ielā 120-11,

tēva mājas Mārupespagasta «Šiliņos». Nodarbošanās - māceklis automehāniskādarbnīcā,

automehāniķis, autovadītājs.
No 1933. gadaseptembra darbojiesLatvijas buru lidotāju biedrībā.No 1935. gada ieskaitīts

paraizsargu Aizsargu aviācijas pulka darbnīcu nodaļā.
1937. gadā ļoti sekmīgi beidzis Aviācijas kursu Motoristukursu, paaugstināts parkaprāli

un iedalīts Aviācijas kursu 2. nodaļā. leskaitīts rezerves lidotāju kursā. leguvis lidotāja
nosaukumu un tiesības. Ar 1937. gada 1. decembri ieskaitīts virsdienestā 4. eskadriļā lido-

tāja—kaprāļa amatā.

1937. gada 29. decembrīdienestalabāpārvietots uz dzīvi Gulbenē.

ArnoldsŠiliņš no 1938. gada 5. janvāra darbojiesLatvijas Skautucentrālā organizācijāun

bijis Skautu Organizācijas 4. aviācijas vienībasvadītāja vietnieks Gulbenē.

Bijis Latvijas Aeroklubabiedrs.
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Meiru

-Siliņu-Maldavu
dzimtas

koks
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Latviešu māte un varmākas

Vecais sienas pulkstenis noskandināja piecas reizes un turpināja

tikšķēt tālāk.

Vecmāmiņa bija jau iepriekš pamodusies. Aizvadītā nakts bija

nemierīga, sapņos rādījās viņas mīļie no veļu valstības - māte, vīrs ar

diviem mirušajiem dēliem, viņi aicināja pie sevis, bet drīz viss izgaisa.
Kā jau sapnī. Vajadzēs svētdien aiziet uz Ziepniekkalna kapiem aizde-

dzināt kādu svecīti, viņa nodomāja.

Sāpe kājās, kas ar gadiem pieņēmās uz laika maiņām, kļuva arvien

stiprāka. Jāceļas vien bija augšā, jo kūtī gaidīja viņas gotiņa Purenīte.

lekūrusi plīti, māmuļa uzsildīja ūdeni, lai gotiņai būtu silts dzeramais,

jo naktis bija vēsas un kūtiņa patukša.
Bez gotiņas vecmāmiņai bija vēl sešas vistas un gailis, kaķēns, kas

labi ievēroja slaukšanas reizes, lai dabūtu bļodiņā siltu pienu. Tā bija
visa vecmāmuļas bagātība. legājusi kūtiņā, viņa parunājās ar gotiņu,
pabužināja tās pieri un paglaudīja kaklu, kamēr lopiņš dzēra atnesto

silto dziru. Pieslaukusi spaini, viņa iebēra gotiņai silē jau vakarā sagrūsto

runkuļu spaini un ielika klēpīti siena. Paglaudījusi gotiņas muguru,

viņa gāja atpakaļ uz māju.
Austrumu pusē sārtojās rīta blāzma, ausa 25. marta rīts. Virtuvē dar-

bojās meita Marta, kurai bija divi bērni skolnieki, kam jāiedod brokastis

un jāpalaiž uz skolu, lai pati varētu doties darbā uz kolhoža siltumnīcām.

Vecāmāte ar vedeklu Elvīru, kura strādāja Vidzemes tirgū par pār-

devēju, paēda brokastis, tad novāca un nomazgāja traukus. Noskatī-

jusies, kā aiziet Elvīra ar meitas bērniem, vecmāmuļa iegāja savā istabā,

lai uz brīdi atlaistos gultā, kamēr meita ies uz darbu, kas bija netālu.

Bet pēc brīža «Vecteteru» mājas pagalmā iebrauca smagā automašīna.

Pa priekšnama durvīm ienāca vairāki vīri un sāka skaļi dauzīt pie
virtuves durvīm. Kad durvis atvērās, virtuvē iebruka vairāki bruņotie.
Viens - apaļu, tumšu seju, garā šinelī, spožām pogām un uzplečiem,
lielu cepuri galvā. Kopā ar viņu karavīrs ar šauteni un kāds pagasta
aktīvists privātās drēbēs, kas runāja latviski.

- Kura no jums ir Jūlija Tetere?

- Tā ir māte, kas sēž savā istabā uz gultas, - teica Marta.

- Kur Elvīra Tetere?

- Viņa nav mājās, aizgāja šorīt uz darbu.

- Kur Alberts Teteris?

- Viņa ari nav mājās, mēs īsti nezinām, viņš reti nāk mājās, paliek
arodskolā.

- Mēs paskatīsimies, kas ir pārējās istabās, - teica virsnieks, - bet

jūs, Jūlija, ģērbieties, - brauksiet mums līdzi uz pagastmāju. Dodu
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jums stundu laika, lai saģērbtos un paņemtu līdzi pašas nepieciešamākās
mantas.

Kad virsnieks ar kareivi atgriezās no istabu apskates, vecāmāte

joprojām sēdēja uz gultas malas un gauži raudāja.
- Staruha, končaiķe plakatj, sobiraiķes i oģevaiķes poķepļeje, v nas

malo vremeņi, a rabotatj mnogo, inače zaverņom tebja v aģejalo i uvezjom!
- Kāpēc gribat mani, vecu cilvēku, vest projām no mājām, kur

esmu nodzīvojusi visu mūžu, izaudzinājusi sešus bērnus, ko esmu

noziegusies pret šo valsti?

- Mēs izpildām pavēli. Neko nezinām par jūsu vainu. Visu paskaid-

ros pagastmājā. Ģērbieties, un ātri!

Marta saģērba raudošo māti siltās drēbēs, uzvilka divus pārus vilnas

zeķu, botes, uzvilka ziemas mēteli, uzlika cepuri, apsēja lielo vilnas

lakatu. Sapakoja maisu ar divām segām, vienu vilnas - mātes pašas

austo, otru plānāku, veļu, palagiem, vēl dažām drēbēm. Kurvītī salika

ēdamo, puskukulīti rupjmaizes, vairāk mājās nebija, pudeli piena, sviesta

trauciņu, sāli, gabaliņu žāvētās gaļas, burciņu medus, krūzīti, divas

karotes, nazi un dakšiņu. Tā arī bija visa bagātība, ko Teteru māte

varēja paņemt līdzi no mājām par savu mūža darbu.

Teteru ģimene savās mājas: sēž Jūlija un Pēteris; stāv no kreisās Reinholds,Marta,
Voldemārs,Gustavs, Kārlis un mazais Pēteris.
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Māte ar meitu raudādamas šķīrās, cerēdamas, ka tas ir kāds pārpra-

tums un māte atgriezīsies. Virsnieks paņēma māti pie rokas un veda ārā

pie mašīnas. Karavīrs nesa drēbju maisu, aktīvists - kurvīti ar pārtiku.
Pie mašīnas gaidīja vēl viens karavīrs, kurš palīdzēja māti iecelt mašīnā,

pēc tam uzsvieda maisu ar drēbēm un padeva kurvīti. Mašīna ierūcās

un sāka braukt.

Tā sākās Teteru mātes moku ceļš uz Sibīriju.
Elvīru apcietināja darbā un atveda uz Mārupes pagastmāju pie citiem

nelaimīgajiem. Albertu neatrada. Vēlāk arī vairs nemeklēja.

Tajā pašā dienā aprakstīja Elvīras un Jūlijas mantas. Labākās kopā

ar veco pulksteni aizveda. Tās pievāca ienācēji.

Gotiņu aizveda uz kolhoza kūti, tur tā vārda vietā dabūja numuru

un svešus, naidīgus saimniekus.

Jūlija Tetere mira 1949. gada 7. novembrī 79 gadu vecumā savas

vedeklas rokās un tika guldīta saltajā Sibīrijas zemē.

Jūlijas mazdēls -

Ludvigs Gunārs Teteris

Arhīva zinas

Reinholds Teteris, dzim. 1905. gada 2. aprīli, dzīvojis Rīgas apriņķa Mārupes pagasta

«Vecteteros», zemkopis.
No 1927. gada 19.jūlija sastāvējis paraizsargu 5. Rīgas aizsargu pulkaI bataljona 2. rotas

Mārupes nodaļā. 1934. gadā iecelts par grupas komandieri.

Jurģinu-Mizoņu-Plētienu-Bērziņu
dzimtu likteņi

18. gadsimta beigās Bieriņu apriņķa purvaine tika dalīta pa 5-10

hektāriem par samaksu. Viens no pirmajiem Bieriņu apriņķa zemes

lietotājiem bija Oto Jurģins ar sievu Annu (Martu!). Sim nolūkam zeme

bija jāatbrīvo no celmiem. Atgādināšu vecāsmātes teiktos vārdus: «Rente

par zemi netika ņemta pa iekopšanas laiku, jo nebija vēl no tās ienākuma,

un to kungi arī saprata.» Barons teicis: «Redzi, Jurģin, kad tev būs, tad

tu arī man iedosi.» To gan nevarētu teikt par mūsu neatkarīgās valsts

tagadējiem laikiem Latvijā. Lauku novadi ir pamesti, bet, kad atdod

cilvēkam izpostīto dzimtas zemi, - maksā ragā ar visiem procentiem.
Es neatkārtošos, stāstot, kādu verga darbu zemes iekopšanā ir

ieguldījuši mani senči. 1923. gadā uz līguma pamata «Uplejās» iekopj

3,85 ha zemes, un 1928. gadā par 339,23 Ls lielu samaksu zeme pāriet
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Oto Jurģina īpašumā. Tā tika no-

dibināta Jurģinu dzimta. Viņu mei-

ta Katrīna, dzimusi 1887. gadā,

apprecējās ar Eduardu Mizoni. Vi-

ņa brālis bija saimnieks «Lieldzin-

taros». Kāzas tika rīkotas 1912.

gadā, bet 1913. gada 17. februārī

piedzima meita Anna. Viņas ģime-

nes laimei bija īss mūžiņš.

Mazās Anniņas tēvs 1914. gadā
krita karā par carisko Krieviju. Mei-

ta palika bez tēva, māte - bez vīra.

Viens no tuvākajiem kaimiņiem

Mizoņu ģimenei bija Pēteris Plē-

tiens ar savu ģimeni, kurā bija trīs

meitas un dēls. Meitas bija dzimu-

šas Krievijā, tāpēc vārdi likti pēc
krievu muižnieka ierosinājuma -

Lubova, Vera un Nadežda. Dēls

Vladimirs Plētiens jau bija dzimis

Latvijā 1905. gada 3. septembrī.
Kāds ceļš bija jānoiet Pēterim

Plētienam, lai izveidotu un iekoptu

«Mauriņu» saimniecību?

Savā laikā Pēterim Plētienam

nebija ļauts precēties ar melnacai-

no Emīliju. Peļņas nolūkos viņš
devās uz Krieviju par dārznieku

pie krievu muižnieka. Bet Kurze-

mes bagātā dzirnavnieka vienīgā

meita aizbēga pie iecerētā uz Mas-

kavas guberņu. Tātad Plētienu dzim-

tas sākums meklējams Krievijā. Tā

kā mans vectēvs bija kārtīgs cil-

vēks un prata ne tikai dārznieka,
bet arī mednieka amatu, krievu

barons viņu ļoti cienīja. Sapratis
bīstamo situāciju, kāda brieda Krie-

vijā un bija jūtama boļševiku rī-

cībā, barons nolēma pārcelties uz

dzīvi Amerikā. Mans vectēvs savu-

kārt ieradās Mārupē. Krievu muiž-

Dzimtas sākums - Katrīna Jurģina ar vīru

EduarduMizoni «Uplejās»

Anna Plētienaar bērniemIvaru unAstrīdu-

atkal «Mauriņos»



Astrīda ar dzīvesbiedru Imantu Bērziņu un bērnien

Vedekla Anita Bērziņa ar

meitiņu Katrīnu
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nieks par piemiņu uzdāvāja viņam zelta pulksteni ar lielu ķēdi. Tā

svētība mūs nav pametusi līdz pat šai baltai dienai.

Atgriezies dzimtenē, Pēteris Plētiens nopirka no mežsarga mājiņu

«Mauriņi». Te piedzima ceturtais bērns Vladimirs.

Visas trīs meitas bija izdotas pie vīra. «Mauriņos» palika tikai dēls

Vladimirs. Kā vecāmāte Sibīrijā man stāstīja, Vladimirs sāka satikties

ar «Upleju» meitu Annu. 1940. gadā 17. augustā Vladimirs ar Annu

Mizoni apprecējās.

.. .Jaunībā mana māte centās ne tikai veikt mājas darbus, bet piedalīties

arī deju, pavāru un medicīniskās palīdzības kursos.

Kara laikā daudzās Mārupes mājās apmetās vācu karavīri. Un tagad

mēs varam salīdzināt, kā kura vara pret mums izturējās.
Vācieši miermīlīgi mainīja savus konservus pret mūsu produktiem.

Kādu reizi vācietis bija it kā pajokojis ar kādu krievu gūstekni no mūsu

mājas. Pēc ziņojuma vadībai karavīrs pārcelts uz citu armijas daļu. Un,

kad 1943. gadā nomira «Mauriņu» saimniece Emīlija, vācu vadība

atvēlēja transportu, lai atvestu viņu no Valmieras uz Torņkalna kapiem.

Pretī «Mauriņu» logiem uz dārza pusi aug kļavu rinda. Vācietis

gribējis nozāģēt otro kļavu pa labi, bet māte aizstājusies kokam priekšā:
«Koks pagalam un Hitlers kaput?» Vēlāk viņai iešāvies prātā, ka vācietis

varējis viņu nošaut, jo tas bijis kara beigās, kad vācieši atkāpās...
1945. gadā mans tēvs Vladimirs Plētiens tiek arestēts un nosūtīts uz

Molotovsku, bet vēlāk uz Krasnojarskas apgabalu. Plētiena ģimenē

bija invalīde Katrīna Mizonis, divi mazi bērni un māte, kura strādāja bez

atpūtas. Māte centās tikties ar Baltijas kara apgabala pavēlnieku Bag-

ramjanu par netaisnīgo tēva apcietinājumu. Bet: «Ej, kur gribi, prasi,
ko gribi, - visur tikšanos ar vīru bloķē. Nav iespējams nodot pat paciņu.»

Tēvs tika notiesāts uz 10 gadiem. Bet pēc gada viņu izsauca uz

Omsku. Apjēdzot faktus, ka nav pamata noziegumam, tēvam vaicāts:

«Jūs zināt, ka esat nepamatoti notiesāts?» - «Jā, es zinu, bet vai tāpēc
esat mani izsaucis?»

1949. gada 25. martā notika liktenīgais trieciens Mārupes pamat-

iedzīvotājiem. 1941. gada 14. jūnijā uz Tomskas Parabeļas apgabalu
izsūtīja Jura Mizoņa ģimeni - māti, tēvu un meitu ar znotu. No

ieslodzījuma atgriezās tikai meita Minna Rozenberga. Bet «Lieldzin-

taru» dzimtu skāra atkārtota izsūtīšana 1945. gadā. Apcietināja Jura

Mizoņa sievas māsas dēlu Jāni Antonu. Pēc kādiem gadiem viņš laimīgi
atgriezās pie savas ģimenes «Jaundimantos». Pateicoties cilvēcīgam
lēģera priekšniekam. Bet Jānis Antons tika nogalināts pagastnama

katlumājā ciema padomes priekšsēdētāja Friča Feiļa laikā un, iespējams,
pēc viņa rīkojuma. Tas varēja būt ap 1956. gadu, kad vēl bijām Sibīrijā.
Mums par notikušo rakstīja audžutēvs Vasilijs Frolovs.
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...1949. gada 25. martā «Mauriņu» sētā iebrauca kravas mašīna, lai

to pielādētu ar «dzīvo preci». Tur jau atradās Milda Meiris ar dēlu

Arvīdu, Elvīra. Visapkārt valdīja apjukums. Mārtiņa Kamola balss

skanēja kā kapu zvans: «Priekš kam jums ņemt līdzi mantas, tāpat pa

ceļam uz Sibīriju nosprāgsiet!» Meiru Mildiņa atcirta: «Es vēl atgriezīšos

dzimtenē un iešu uz tava kapa dirst!»

Bet vēl ir 25. marta diena. Milicis, izliekoties par varoni, iet klāt pie
vecāsmātes ar revolveri un rauj viņai ārā no paduses Bībeli, jo viņai

paralizēta roka. Te otrs krievs: «Vai neredzi, ka viņa krople!» Vēl

piebalsoja: «Ņemiet, ņemiet līdzi vairāk, jūs vedīs turp, kur maize

kukuļiem neaug.» Māte uztraukumā bija iznesusi šujmašīnu «Singers»
un ienesusi atpakaļ iekšā.

«Nokomplektētā» mašīna ar «dzīvo preci» traucās pa nakti uz

Jelgavas lopu vagoniem. Nakts tumsa ar lampu mirdzumu palika uz

mūžu atmiņā, jo tā bija šķiršanās no dzimtenes. Omskā visi tika sadzīti

pirtī, vēlāk pāri Irtišai aizgādāti uz Drobiševas rajonu kolhozā «Novij
Svet». Visus izmitināja pie sādžas iedzīvotājiem mālu būdās un zem-

nīcās. Bijām kopā ar Elvīru Teteri pie kādas saimnieces. Viņas māte arī

bija gados, un, atceros, arī viņa nomira mūsu pirmajā Sibīrijas gadā.
Māte strādāja kolhozā, es ar vecomāti paliku mājās. Mums nācās gatavot

ēst kopā ar saimnieci. Atceros, ka rīvējām kartupeļus, lai dabūtu kar-

tupeļu stērķeli piena ķīselim. ledzīvotājiem bija govis, vistas, pīles.
Audzēja kartupeļus un dārzeņus. Kas nu kuram, savstarpēji mainījāmies

ar produktiem.
Sādžā ilgi mums neiznāca kavēties, jo māti aicināja strādāt astoņus

kilometrus tālāk. Vajadzēja kopt 40 buļļus. Mātei lopiņi patika.
Es paliku kopā ar vecomāti, bet brālis sādžā gāja skolā. Palīdzēju

mātei kūtī. Blakus buļļiem bija zirgu kūts.

Lielajā aukstumā kūtī viss sasala, nācās mēslus tīrīt ar lielām pūlēm.
Vēl mātei bija jāsalej ūdens trīsstāvīgās silēs ar pašteci. Lai aizsargātos
no vēja un sala, māte apsēja apkārt flaneļa deķi. Ūdens bija jāsmeļ no

septiņpadsmitmetrīgā dziļuma ar kaltu divdesmitlitrīgu dzelzs spaini.
Vai buļļi drūzmējušies vai nejaušība - māte neatceras. Akas ruļļa

izšļukušais kloķis cirtis rullim apkārt un trāpījis mātei pa galvu. Viņa

neatceras, cik ilgi bezsamaņā gulējusi pie akas. Buļļi viņu nebija

sabradājuši. Viņa nostaigāja ar zilu galvu veselu gadu. Bet bez sekām.

Māte atlīdzināja lopiem. Kad viņiem pietrūka barības, māte brauca

meklēt kaut kur zem sniega palikušo sienu pie robežas ar kaimiņu
kolhozu. Pa naktīm devās nezināmā virzienā. Tas nozīmēja - atrast,

atrakt no sniega, sakraut ragavās un atvest barību. Protams, ceļu atpakaļ

zināja tikai buļļi. Varēja uzklupt vilki...

Vēlāk pārvācāmies dzīvot uz sādžu. Māte strādāja par slaucēju,
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gūdama labākos panākumus. Viņa taču darbā pavadīja lielāko laiku un

pat centās izkaisīto barību savākt, lai tiktu gotiņām vairāk. Par viņu
bieži rakstīja avīzēs, tās ar laiku sakrājās veselā pakā. Viņai, izsūtītajai,
vienmēr atvēlēja arī prēmijas, ņēma līdzi uz kungu sanāksmēm. Piedā-

vāja strādāt par zootehniķi un pat braukt uz Lauksaimniecības izstādi

Maskavā. Viņa šos abus priekšlikumus nepieņēma. Galu galā Annai

Plētienai tika piešķirta medaļa «Par neskarto zemju apgūšanu».
Atceros kāda mēslu vedēja Grigorija Isajeva atsauksmi par māti:

«Uzreiz pēc gaitas redzams, ka aristokrāte!» Vai tas nav skaists kom-

pliments Latvijas lauku zemnieksievai?

Atmiņā man ir palikuši: Milda Meiris ar dēlu, Elvīra Tetere, Straupu
kundze un kāda latviešu ģimene - leva ar vīru Kārli, meitu Vizmu,

dēlu Aivaru, māti un vecomāti.

Ja Sibīrijā komandants nebūtu skubinājis formēt dokumentus brauk-

šanai uz Latviju 1957. gadā un Vasilijs Frolovs nesauktu uz dzimteni

atpakaļ, diez vai mēs būtu atgriezušies. Tagad Gunārs Resnais no

represēto biedrības intervijā TV stāstīja: «Sibīrijā mēs savas bikses

otram varējām aizdot kā vienā ģimenē, bet šodien latvietis ir nenovīdīgs,

skaudīgs, ļauns un nekaunīgs!»
1964. un 1965. gada reabilitācija ar K. Hvostovoju un rajona

izpildkomitejas priekšsēdētāju A. Lazdiņu priekšgalā tika atzīta par

nederīgu. Un 1965. gadā Katrīnas Mizons bērēm dzimtenē atsaka zārka

pabalstu, bet 3,85 ha zemes gan izmanto un noplēš viņas mājas

«Uplejas». Ļaunums labumam bieži nāk līdzi.

Sibīrijā bija pārvaldnieks Mihails Kuzovkovs, viņam dēls gāja 7.

klasē. Tas skolā bija slinks, bet tēvam stāstīja par skolotājas pretenzijām,

pārmetumiem. Un ko jūs domājat? Vecāku sapulcē matemātikas skolo-

tāju Galinu Sorokoumovu pieprasīja atbrīvot no darba. Tad mana māte

neizturēja: «Piedošanu, mans dēls pie viņas ir daudz ieguvis matemātikā,

piedalās pat sacensībās un mācās vidusskolā!» Jūs nezināt, cik pateicīga
bija skolotāja mātei un visai mūsu dzimtai! Arī es pie viņas mācījos.

No praktiskās puses - ko Sibīrijā darīju? Biju slaucēja, pirmā
uzskaitvede vasarā, pati remontēju govju kūtis. Tā kā kūtis bija celtas

no velēnām un govis ar ragiem sienās drupināja caurumus, bija jāsmērē
ciet ar samanu (ar pelavām samīcīti māli). Pēc tādas apstrādes telpu
balsināja ar otu. Par kurināmo kalpoja žāvētie kūtsmēsli - kā nelielas,

apaļas pankūkas.
Uz vasaras svētkiem, kad zemnīcas grīdu apstrādāja ar šķidru

maisījumu no govju mēsliem, māliem un ūdens, pēc izžūšanas tā

patīkami izskatījās. Pie sienām visiem bija ierāmēti fotoattēli, ko apkāra
ar tautiskiem dvieļiem.

Cik dīvaini: atgriežoties no Sibīrijas, es gadus piecus sešus nebiju
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tuvojusies tēva mājai «Mauriņos». Sākumā dzīvojām «Jaundimantu»

siena šķūnī pie tēvamāsas Nadjas Antonas. Ar laiku mums iedalīja

dzīvokli «Lieldzintaros». Pēc pieciem gadiem māte samainīja dzīvokli

uz «Mauriņiem», uz sava vīra māju. Savām mājām. Māte nomira 1991.

gada 22. februārī «Jaunmauriņos».

Dati par radu dzimtām

- Vladimirs Plētiens miris 1962. g. 4. septembrī «Lieldzintaros»

Eduards Mizonis dzim. 1886. g. Kastrānes pagasta «Sviepiķos», 1912. g.

septembrī salaulājies ar Katrīnu Jurģinu, 28 gadu vecumā kritis I pasaules
karā

Katrīna Mizonis, dzim. Jurģina 1887. gadā, mirusi 1965. gadā
Anna Plētiena, dzim. Mizone 1913. gadā, mirusi 1991. gadā

- Minna Rozenberga, dzim. Mizone 1904. gadā, laulājusies ar Jāni

Rozenbergu 1927. gadā, mirusi 1994. gadā
- Ausma Feldmane, Nadeždas un Jāņa Antonu meita, dzimusi 1937. gadā
- Astrīda Bērziņa, dzim. Plētiena 1943. gadā, precējusies ar Imantu Bērziņu

1974. gadā
Dēls Agris, meitas Solvita un Dzintra

- Mazmeita Katrīna Bērziņa
Astrīda Bērziņa, Ivars Plētiens,

«Mauriņu» īpašnieki

P. S. Cik netaisni pret mūsu ģimeni, it īpaši manu mātijzturējusies komunistu

valdīšana, liecina Jefrosinjas Feduņinas piemiņas vēstulīte. Vācu laikā Anna

Plētiena izglāba jauno krievu ģimeni.

Par piemiņu Annai no Frosjas

Anna Plētiens mani ar trim bērniem pamanīja Rīgā ielas malā pie centrālās

stacijas. Viņa gribēja mums palīdzēt. Tikām ievesti no Rēzeknes koncentrācijas
nometnes kā darbaspēks Vācijai. Todien Anna mūs sasēdināja ratos un atveda uz

«Mauriņiem». Tā bija mūsu liktenīgā diena, kurai pateicoties mēs palikām dzīvi.

Kuģis, ar kuru bija jādodas uz Vāciju, pa ceļam gāja bojā 1943. gada 11. augustā.

Dzīvojām «Mauriņos» kā viena ģimene. Kopā strādājām, pelnot sev iztiku.

1948. gadā es strādāju uz dzelzceļa, bet 1949. gadā vīram jau piešķīra dzīvokli

Ludzas ielā 52.

Pēc atgriešanās no Sibīrijas Anna mani uzmeklēja, un mēs kopā staigājām pa

ministrijām. Rezultāti bija nožēlojami, jo prasību par mājas atdošanu noraidīja.
Ļoti žēl, ka Anna, dzīva būdama, nevarēja apsaimniekot savu māju. Tā arī

viņas māsīca Minna aizgāja aizsaulē, neatvadījusies no tēva mājas.

Un tagad, 2001. gadā, Annas bērni vēl nav atguvuši sava tēva zemes atlikumus.

Sestā paaudze dzīvo cerībās par savu īpašumu.
Ar cienu:

Feduņina Efrosiņa
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Mizoņu

-Plētienu-Bērziņu

dzimtas
koks
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Bez vainas vainīgais

Elga Lāce, «Ozolu» māju saimnieka Andreja Bites meita. Viņas

tēva vaina - vācieši kara laikā kā pagastvaldes locekli ielikuši par

pagastvecāko.

- Tēvs toreiz esot bijis pagasta valdes loceklis un krājaizdevu

sabiedrības kasieris. Saimniecība tāda pati kā visiem. Vācu laikā viņu
ielikuši pagastvecākā amatā. Tēvs nebija cilvēks, kas kārotu amatus

vai godu, bet atteikties toreiz arī bija bīstami.

1941. gadā mēs arī esot bijuši izsūtāmo sarakstā, bet neesot paspējuši
izvest.

Arī «Ozolos» pie mums apmetās vācieši. Cepa un vārīja pie plīts,

deva mums arī. Vēl atceros, ka bija atbraukuši mūsu radi, mammas

tēvamāsa ar trim bērniem. Tas bija pats pēdējais laiks, kad vācieši vēl

nebija atkāpušies, - 11. vai 12. oktobris 1944. gadā. Mammas māsa

Olga Pallo prata krieviski un viens vācietis arī. Sākām domāt par

prombraukšanu - tā kā uz Vidzemes pusi, tā kā uz Kurzemi. Es biju
tam pretī, nezinu - kāpēc, jo man bija tikai 15 gadu. Un tas vācietis

mammai teicis: «Nebrauciet nekur, rīt te būs krievi.» Tā arī notika.

Tajā naktī, uz 13. oktobri, tēvs aizgāja uz mežu. Viņš izdarīja

pašnāvību. Daudz ko zināja un neizturēja...

Palikām ar mammu un vecomāti vieni paši. Brāļim Andrejam bija

septiņi gadiņi. Kaut arī ģimenē nebija neviena vīrieša, uzlika nodevas

tāpat kā visiem. Vajadzēja braukt šķūtīs, es pati esmu bijusi darbos uz

Spilves lidostu.

1949. gadā mēs bijām ieskaitīti kulakos, kaut arī no 14 ha «Ozolu»

zemes mums bija palikuši tikai 5 ha. Vienu no trim istabām arī lika

atbrīvot - uz verandas pusi. Ko viņi darīja ar zemi, neatceros.

Kad tuvojās izvešanas, labi cilvēki mammai bija pateikuši, ka paņems
arī mūs. Mammas māsa Olga ar saviem bērniem un mēs ar brāli un

mammu bijām noslēpušies turpat mežā pie mājas. Atceros, kā mēs

aukstumā, mitrumā bijām sasegušies ar lupatu deķiem, kādus parasti
uzsedza zirgiem. Mājās bija atstāta vecāmāte. Domājām, ka viņu, 76

gadus vecu cilvēku, neaiztiks. Bet viņu paņēma. Es nevaru iedomāties,

kā jutās mamma, redzēdama, kā aizved pašas māti... Vēlāk man stāstīja,
kam Mārupes skolā redzēts mugurā mans mētelis, arī mammas drēbes

valkāja sveši.

Pēc sešiem gadiem vecāmāte atgriezās, nodzīvoja 88 gadus. Sibīrijā

viņa bija iemitināta vienās mājās, kādā ģimenē, adījusi viņiem cimdus

un zeķes, un viņi par to vecomāti barojuši.
«Ozolos» pēc vecāsmātes izvešanas mēs nevarējām palikt. Es gan
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jau dzīvoju Rīgā Auces ielā pie

kādas dakteru ģimenes. 25. mar-

tā mani bija tur meklējuši. Bet

mani saimnieki uztaisījuši man

gultu, lai izskatītos tā, ka es te

tūlīt nākšu un gulēšu. Kur mei-

tene esot, čekists taujājis. Māj-

nieki atbildējuši, nu, tūlīt jā-
būt...

Vēl nesen ar māsīcu runā-

jām - pat mūsu trauki pēc izve-

šanas bija nonākuši «augšējos

slāņos» pie komunistu piekri-

tējiem. Toreizējos. Es, tāpat kā

daudzi citi bērni, pāris nedēļas

negāju skolā, jo nebija ko mu-

gurā vilkt.

Dzīve pret mūsu ģimeni bija

nežēlīga. 1935. gadā nomira

vecākais brālis Ēriks. Medībās

togad nošāva mammas māsas-

vīru. 1944. gadā zaudējām tē-

vu. Un vēl 1949. gads...
«Ozoli» bija norakstīti mam-

mai, bet viņas māsai un brālim

izmaksāts pa 3000 latiem. Tā

vecāki toreiz rīkojušies. Tagad
it kā dabūju atpakaļ mājas, bet

Ausma, mammas māsasmeita,

mani kūdīja - prasi kaut ko

atpakaļ! Māja bija veca, bet

mūra kūts vēl stipra, to uzcēla

1939. gadā. Kad kolhozu laikos

tur bija zvēru ferma, ēka bija

pārvērsta par vienu telpu. Kad

nokārtoju īpašumlietas, man lai-

ku pa laikam kaut ko maksāja
kā atlīdzību. Kūtī arī tagad ir

zvēru ferma, bet somu pirts ēku

izmanto mans vecākais dēls.

Viņš ar ģimeni «Ozolos» arī

dzīvo.

Abas vecāsmātes: Lavīze Krūmiņa (no

kreisās) un Margrieta Bite

Elga Bite ar vecāko brāli Ēriku



2. rindastāv: Jānis Štauers, Ādolfs Vētra,Minna un Andrejs Bites; sēž: Mārtiņš Zaļaiskalns
Minna un JānisRozenbergi un J. Gudrais (?)

Jaunās «Ozolu» kūts spāru svētki 1939. gadā. Priekšplānā saimnieka māte Margrieta Bite

(no kreisās), Andreja Bites māsa Anna Vētra, saimniecesMinnas Bites māte Lavīze

Krūmiņa un saimnieceMinna Bite
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Arhīva ziņas

Andrejs Bite, dzim. 1890. gada 14. oktobri, dzīvojis Rīgas apriņķa Mārupes pagastā,

zemkopis. Dienējis 8. Valmieras strēlnieku pulkā. Piedalījies kaujās I pasaules kara laikā, kā ari

pretBermontakaraspēku un lieliniekiem.

No 1926.gada 25. marta sastāvējis bezpartejisko Latvijas Atbrīvotājubiedrībā.

1930. g.dzīvojis Rīgas apriņķa Mārupes pagasta «Ozolos», nodarbošanās- lauksaimniecība,

pašvaldības dienests, mežsargs.

1928. gadamartā ievēlēts par Mārupes pagasta padomes locekli. 1930. gada 18. augustā
ievēlēts parMārupes pagastavaldes locekli.Darbojies Bieriņu krājaizdevu sabiedrībā «Avots»

kā kasieris. Bijis Mārupespagasta lauksaimniecībasbiedrībābiedrs un valdes loceklis,mantzinis

unmašīnu pārzinis.

Sastāvējis ari «Latviešu ZemniekuSavienībā».

Bijis ari Meža darbiniekubiedrības biedrs.

Bijis Mārupes pagasta Brīvības pieminekļa komitejas loceklis no tās dibināšanas dienas.

1936.gada2. martā Brīvībaspieminekļa komiteja Rīgas apriņķī ieteikusi izsniegt Andrejam
Bitēm, kā Mārupespagasta komitejas loceklim un ziedojumu vācējam, pieminekļa celšanas

piemiņas zīmi.

Andrejs Bitebijis Mārupes pagasta vecākais.

Atceras māte un dēls

Atraitne Berta Līcis ar abām meitām «Celiņos» dzīvoja trūcīgi. Ta-

ču Māra un Ausma mācījās. Latvieši arvien tiekušies pēc gara gaismas.

Nagliņu ģimene Jelgavas rajona Pēternieku «Indrānos» strādāja
un priecājās par saimniecībā padarīto. Kad otrreiz ienāca krievi, viens

no dēliem, nākamais Ausmas vīrs Otto, aizgāja mežabrāļos.

Izsūtīja Bertu Līcis ar meitu Ausmu, «Indrānu» saimniekus ar abiem

dēliem. Sibīrijā palika Ausmas mātes un Otto tēva kaps. Ausma atceras,

ka mammītei pat zārku nav varējuši uztaisīt. Noplēsuši vecu jumtu un

sameistarojuši mūžamājas vietā kasti.

Kāda dzīve pēc atgriešanās Latvijā gaidīja jauno Nagliņu ģimeni,
stāsta Ausma Nagliņa:

- Dzimtenē atgriezāmies 1956. gada decembrī. Jau trijatā. Es, mans

vīrs Otto Nagliņš un mazais sešus mēnešus vecais dēliņš Vilnis. Nebija,
kur apmesties. Un vēl ziemas laiks. To, ka nevarēšu dzīvot savās mājās

«Celiņos», zināju jau iepriekš, jo visu laiku sarakstījos ar dzimtenes

paziņām.

«Celiņos» bija iemitinātas divas ģimenes, man sveši cilvēki. Viņi
bija ienācēji no citas Latvijas vietas - Upenieki, otri arī represētie no

Skaistkalnes - Līdaku ģimene.Tagadējie īrnieki stāstīja, ka pirms viņiem
«Celiņos» dzīvojuši ļaudis, kas māju nav vis saudzējuši, bet gan

postījuši. Jumtu nav labojuši, vienā istabā turējuši lopus. Tā kā Līdaku
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Ausmas māteBerta Līcis

(pirmajārindā pirmā no

labās) ar meitāmAusmu un

Māru(otrajā rindā abas no

labās) vēlLatvijā

dēls Vitauts bija celtnieks, viņš vismaz saremontēja māju tā, lai pagaidām
varētu dzīvot.

Mūs pieņēma manas mammas māsa, kura izvešanas laikā tika izlikta

no mana tēva mājām Mārupes pagasta «Brīviņos». Tur viņa dzīvoja ar

vīru Augustu. Viņus pieņēma ļoti labsirdīga paziņa - Mazuļa kundze

Rīgā, Raudas ielā 36. Viņiem atvēlēju ļoti mazu istabiņu, kurā Mazuļa
kundze aiz žēlastības bija iemitinājusi kādu vecu invalīdi. Tā nu vini

visi trīs sadzīvoja tajā mazajā istabiņā. Zināju jau Sibīrijā, ka mūs

pieņems mammas māsa Zelma, jo sarakstījāmies. Tad nu arī ieradāmies

Raudas ielas mazajā dzīvoklītī. Ilgāk nekā pusgadli nodzīvojām tur

sešas dvēselītes.

Tante Zelma mūs ar lielu pacietību pieņēma. Un arī baroja. Pašiem

mums bija līdzi no Sibīrijas nedaudz naudas un konteinerā pienāca

pasta sūtījums - sālīta cūkas gaļa, kuru pirms atbraukšanas paši izsūtījām.
Kad pienāca vasara un devos uz savu Mārupi meklēt kādu dzīves

vietiņu, iegriezos pie Kamola kundzes, jo Mārtiņš Kamols, kuru daļēji
vainoju mūsu izsūtīšanā, jau gulēja kapos. Kamola kundze mani laipni
pieņēma un par nelielu samaksu izīrēja savu vislielāko istabu. Tā mēs

Mārupes «Ziediņos» nodzīvojām apmēram gadu, bet sirds sāpēja par
manām dzimtajām mājām, jo tās atradās tieši blakus.

Vīrs pats ļoti viegli sameklēja darbu, jo viņam bija šofera tiesības un

elektrometinātāja kategorija. Sāka strādāt meliorācijā. Es gāju pie
kolhoza «Dzimtene» priekšsēdētāja Mārtiņa Rutkovska. Viņš mani

pieņēma. Uzrakstīju lūgumu un panācu, ka «Celiņu» mājas man pārdos,
tikai ar vienu noteikumu - lai abi iestājamies kolhozā. Tā arī izdarījām.
Vīram bija žēl mainīt labi apmaksāto darbu meliorācijā pret kolhozu,
kur samaksa bija daudz mazāka. Bet viņš tūlīt sāka strādāt par šoferi,
es pagaidām nevarēju, jo nebija, kur atstāt bērnu.
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Ottoun Ausma Nagliņi ar

dēliem Vilniun Agri

1960.gadā

Kolhozs mums atbrīvoja vienu istabu, un sākām dzīvot «Celiņos».
Mana māsa Māra, kura, kā vēlāk atklājās, esot bijusi izvedamo sarakstā,

bet es ne, tika ilgi meklēta. Viņai, izrādās. Kamols esot iepriekšējā
vakarā pačukstējis, ka nedrīkst mājās nakšņot. Māra diezgan ilgi

slēpušies pie paziņām Rīgas nomalē. Bija meklēta gan medmāsu skolā,

gan mājās. Neatrada. Vēlāk viņai lika mieru, un tad varēja mācības

turpināt. 1951. gadā māsa apprecējās.
Mans vīrs arī netika dzimtajās mājās. Nelīdzēja ne liecinieki, ne

tiesas prāvas, jo viņa mirušie vecāki nebija mājas pirkšanas dokumentus

nokārtojuši likumīgi. Mājas atradās Pēternieku pagastā. Pierādījumu

nebija, un māju neatdeva.

Ar Kamola kundzi nekad nekādas sarunas sakarā ar izvešanu neesmu

risinājusi, tāpēc nezinu, vai viņa zināja vīra saistību ar izvešanu. Manas

domas ir tādas, ka viņš vēlējās manai mammai atspēlēties par atraidīto

bildinājumu. Bijis tā. Kad mans tēvs 30 gadu vecumā traģiski gāja

bojā, Kamols vēlējās savu dzīvi saistīt ar manu māti. Māte atteica. Tad

viņš apprecēja citu, kura pirtiņā no tvana gāzes gāja bojā. Pēc kādiem

gadiem apprecējās atkal. Bērnu viņam nebija ne no pirmās, ne otrās

sievas. Turības gan netrūka. Mājas, zeme un arī veikals. Viņš gribēja
mani adoptēt kā savu meitu. Mamma deva priekšroku manai izvēlei.

Biju jau paliela skuķe un labi atceros, ka teicu: «Palikšu pie mammas.»

Kaut arī mums bija jādzīvo lielā nabadzībā. Mammīte bija viena, tētis

miris, mēs ar māsu vēl mazas, vecaistētis vecs. Tāpēc laikam Kamols

bija izdomājis - lai mammu un māsu izsūta, bet mani ne. Viņš iepriekšējā
vakarā nosēdēja mūsu mājās līdz pusnaktij, laikam sargāja, lai neaiz-

mūkam. Viņš domāja, ka es sarakstā neesmu un mani nepaņems.
Palikusi viena, tad noteikti piekritīšu būt par viņa audžumeitu. Liktenis

bija nolēmis savādāk. Nākot no skolas, mani pazīstami cilvēki brīdināja
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mājās neiet, esot izvešana un māte jau saņemta. Bet kas gan varēja
mani atturēt! Man vienalga, kas ar mani notiek, ka tik ātrāk pie
mammītes! «Celiņos» mammas vairs nebija. Kāds cilvēks apsargāja

māju. Tūlīt piebrauca smagā mašīna ar bruņotiem vīriem un prasīja pēc

manas māsas Māras. Es neko nezināju par viņu. Tad pavēlēja man

sēsties mašīnā. Aizvedīšot pie mātes. Atļāva paņemt skolas somu.

Aizveda uz «Vazdiķu» mājām, kur bija jau no rīta savestie mārupieši.

Arī mammīte. Tur nu Kamols ar ieroci visus mūs apsargāja. Vēlu

vakarā mūs ar smagajām mašīnām veda uz Jelgavu. Māte lika, lai

atvados no Kamola kunga. Piegāju un devu roku, pakniksēju. Ļoti labi

atceros, kā viņam pār abiem vaigiem ritēja asaras.

Jelgavā mūs gaidīja lopu vagoni.
Mammīte ar vienu kailu kāju, otrā zeķi, es ar skolas somu rokās

atstājām Latviju.

1959. gada rudenī, kad jau bijām atgriezušies savos «Celiņos»,

piedzima otrs dēliņš Agris. Māja jāremontē, Vilnītim trīs gadiņi, Agrītis

pavisam mazs. Vīrs viens pelnītājs, un kolhozs vēl katru mēnesi atvelk

no algas par māju un arī par gotiņu, kuru iedeva uz nomaksu. Šis laika

posms varbūt bija vēl grūtāks nekā Sibīrijā. Laikam neviens bērns nav

audzis grūtākos apstākļos kā mans Agrītis.
Sakarā ar mājas atpirkšanu un kapitālo remontu īrniekiem māja bija

jāatbrīvo. Nācās vien dzīvot vecajā siena šķūnī. lelikām tur bērna

saliekamo sētiņu ar visu puiku.
Palīdzēja vienīgi tante Zelma. 1961. gadā, kad piedzima trešais

bērniņš - meitiņa Signe, jau tikām savā mājiņā zem jumta, kaut arī

remonts vēl nebija pabeigts. Remonts vilkās ļoti lēni, jo trūka naudas.

Kad meitiņa 1968. gadā sāka iet skolā, es beidzot varēju sākt strādāt

Mārupes kolhoza 4. dārzkopības brigādē. Tur arī paliku līdz pensijai
un vēl pensijā strādāju. Pēc Sibīrijas tā bija mana vienīgā darbavieta.

Atpirkt pēc izvešanas paņemtās mantas nemaz nemēģinājām, jo

dzīvojām ļoti nabadzīgi. Mēbeles bija vecas, gulējām uz salmu maisiņa
un grāmatas glabājām uz apklātas koka kastes. Vienīgie vērtīgākie bija

lopiņi.
Ausma Nagliņa, dzim. Līce

Mans tēvs Otto Nagliņš piedzima un uzauga Jelgavas apriņķa
Pēterniekos (tagad - Rīgas rajons). Kopā ar vecākiem un brāli viņš
strādāja plaukstošā jaunsaimniecībā, kurā algoja arī vienu strādnieku.

Tēva ģimene, kā jau vairums latviešu, ļoti asi pārdzīvoja krievu oku-

pāciju. Vairāki viņiem tuvi cilvēki tika represēti 1941. gadā. Ģimene
bija ļoti patriotiski noskaņota un iestājās par Latvijas neatkarību, tātad

necentās izpatikt ne vāciešiem, ne krieviem. Tēva vecāko brāli kara
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beigās mobilizēja leģionā. Ari tēvu, kad viņam palika 18 gadu, vācieši

mēģināja iesaukt, bet viņam izdevās izbēgt. Atceros, tēvs stāstīja, kā

esot mežā gūstīts, pat ar suņiem meklēts. Nosēdējis purvā ūdenī līdz

kaklam divas diennaktis, tā no gūstītājiem izdevies izvairīties.

Pēc krievu okupācijas tēvs uzreiz iesaistījās pretošanās kustībā,

piebiedrojās mežabrāļiem. Kādā meža brāļu iznīcināšanas operācijā

viņš ticis diezgan smagi ievainots. Krievu karavīri jau grasījušies tēvu

nošaut, pieslienot pie koka. Pēkšņi kāds krievu leitnants pārdomājis, jo

sapratis, ka varētu viņu nopratināt un dabūt kādas ziņas par mežabrāļiem.
Tā tēvs nogādāts slimnīcā. Viņu apsargājuši. Mežabrāļu sabiedrotie

tomēr esot bijuši viltīgāki. Zem ārstu un medicīnas darbinieku maskām

pie viņa piekļuvuši savējie un piedāvājuši iespēju emigrēt. Tēvs atteicies.

Bijis grūti pieļaut domu pamest dzimteni un par to necīnīties. Likteņa
ironija - medicīnas mašīna, ar ko vajadzējis nokļūt līdz kuģim, pa

ceļam uzbraukusi uz kādas mīnas vai arī tikusi apšaudīta, un tajā esošie

gājuši bojā. Tēvs vēlāk no apcietinājuma izbēdzis, turpinājis darboties

mežabrāļos, tomēr grupu, kurā viņš bija un kurā viens no vadītājiem

bijis Jānis Rozentāls, krieviem bija izdevies iznīcināt. Tēvs bieži un ar

lielām sāpēm atcerējās, kā krievi sagūstīto Rozentālu esot dzīvu

sadedzinājuši ugunskurā.
Tā kā tēva īstais vārds varas iestādēm acīmredzot nebija zināms,

viņam ar draugu palīdzību izdevās iekārtoties par šoferi Jelgavas apriņķa

izpildkomitejā. Tur viņš arī strādāja pirms izsūtīšanas, īrēdams Jelgavā

istabiņu.
Pirms izsūtīšanas, 1949. gada 24. martā, viņš kopā ar kādu it kā

tuvu draugu pavadījis vakaru krodziņā. Nākamajā dienā izsaukts pie

priekšnieka kabinetā, tūlīt arestēts, pēc tam izsūtīts. Jau Sibīrijā tēvs

uzzinājis, ka draugs, ar ko viņš vakarā bija atradies krodziņā, zinājis

par izsūtīšanu, bet, baidoties par savu ādu, tēvam to nebija teicis...

Latvijā palikušie draugi no komisijas veikala izpirkuši tēvam mātes

dāvāto akordeonu, vācu honeri. Lai to uzdāvinātu dēlam, vecāmāte

esot šķīrusies no vienas gotiņas. Tēvam ļoti patika akordeona spēle,
akordeons viņam arī bija tā vērtīgākā un svarīgākā manta.

Agris Nagliņš



Viens dārznieks kādreiz bija...

T. Upenieks - Krieviņiem

1950. 14. II

Mīļie, labie Austriņ un Ādolf!

Mums šodien liels prieks - pastnieks atnesa divas vēstules, vakar

četras. Vēl Jūsu mīļo bandroli ar divām grāmatām. Nu esam glābti
kādam laiciņam.

No mūsu māmiņas, kas tagad Dieva valstībā, par ko jau Jums

ziņojām, vēl saņemat mīlu paldies par brīnišķīgajiem bumbieriem, kas

viņai lielajās ciešanās veldzēja izkaltušo muti. Bumbierus - divus

palikušos sākām garšot janvāra 10. dienā. Garša ir loti laba - liekas,

ka mutē kūstošs. Pa plānai šķēlītei šo divu bumbieru vecmāmiņai pietika
divām nedēļām. Ar kādiem pateicības vārdiem savās lielajās ciešanās

vecmāmiņa pieminēja mīlos Bērzkalnu ļaudis, kas esot viņas ciešanas

atvieglinājuši! Šī brīnišķīgā šķirne - tik tālā ceļā un vēl te 40 dienas

saglabājušies. Viens bija pilnīgi vesels, arī otrs, bet pie pašām sēkliņām
tikai bija sākuši brūnēt. Nogaršojām Boikenu, kas bija sala ķerts,
tomēr līdz 10. II uzglabājies. Garša drusku saldena, gala ne visai

cieta, būtu labs galda ābols, ja vaigi būtu skaistāki. Vēl viens Boikens

mums stāv zem rakstāmgalda, tur vēss. Boskopk vēl nav garšoti. Jā,

Boikenu labi apskatot - vaigā pirkstiņa spiedums, kas sāk pūt. Bet

Boskopam varens pirksta spiedums nokorķējies, kā tas notiek pie
dienvidu - Krimas Sinapiem vai Kalifornijas augļiem. Pēdējos mums

pirms 15 gadiem rādīja atturībnieks advokāts Ķempelis, kas tur bijis

kongresā un mājā braucot kuģī un vēl pie paša skursteņa augļu kasti

novietojis. levainojuma nokorķēšanās ir lieliska izturības pazīme. Par

garšu ziņosim vēlāk.

Abas šķirnes labi smaržo. Sirsnīgs Jums paldies par prieku, kādu

esat mums gatavojuši. Jūtamies kā dārznieki pilnīgi savā elementā -

reizi nedēļā papriecājamies, pasmaržojam. Vēl jo vērtīgāks mums šis

prieks, iedomājoties un zinot, ka šie augļi ir pirmie no Jūsu jaunā

dēstījuma.
Mēs nu turpinām savu dzīvīti divi vien. Jā - kaķēns trešais. Nepierasti

klusi. Grūti pierast pie domas, ka vecmāmiņai jādus svešā pasaules
malā.

Ziema pie mums barga. Ilgāku laiku, visu janvāri pastāvēja -36-38"

C. Pašlaik gan ap 8-10. Saulīte logā spīd un kausē ledus rozes.

Degungalus visi latvieši apsaldējuši.
Vēl saņemam rudzus 144 kg. Tātad kopā ar iepriekšējo ap 950 kg
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kapeikas.

Mīļas labas dienas it visiem no mums diviem palikušiem bāreņiem.
Izvadīšanas gaitu aprakstīju radiem. Bija pašam jāizvada. Ka to daru,

Jums jau zināms, bet ir dažas īpatnējības svešumā. Bija grūti man

māmiņu izvadīt, bet ko darīt?

Jūsu divi bārenīši

(Teodors un Lizete)

Lizete Upenieks - Krieviņiem

16. oktoberis 1950. g.

Mīļie, labie draugi!

...Būsiet jau dzirdējuši no maniem tuviniekiem, tas bija negaidīti,
mira slimnīcā (Teodors - red.) 15. septemberī. Tas nu man ir pēdīgais

un dārgākais zaudējums, stāvu kā atlauzts zars vientulis. Tik mazs

apmierinājums mana mazā būdiņa, jo to viņš gādīgi nopirka, ziemā ir

silti un patīkami. Maizīte jau pietiks kādam pusgadam, zirņi arī aug,

jaunās vistiņas ar gailīti kādas desmit - tik ēdējs viens, tas ir tas

sāpīgākais.

Uzgāju dažas rindiņas, kuras viņš rakstījis jums par dziesmu svētku

atskaņām, jo viņam tā lieta bija tuva. Bet mācītāja kungs jau bija

parūpējies ar visu programmu. Viņš palika parādā vienu atbildi uz

mācītāja vēstuli, norakstīja ļoti garu, bet teica: atbraukšu no slimnīcas,
uzrakstīšu adresi. Tā palika man kā dārga manta, pēdīgie vārdi no vīra

rokas rakstīti. Jo vīram palika ļoti daudz rakstu darbi nepabeigti,

domāja ziemu rakstīt kādu grāmatu.
Teikšu uz redzi!

28. janvāris 1953. g.

Mīlā Krievina kundze!

Esmu Jums parādā. Uz vienu vēstulīti atbildi novēloju. Sodu pati
sevi, ka

esmu izlaidīga. Gitiņu bildīte neļauj aizmirst, to bieži apskatu
un nopriecājos, ka izauguse slaida un skaista jaunkundzīte. Lai Dievs

dod labu tikumu un laimi viņai dzīvē.

Tie 4 gadi jau pavadīti Sibīrijā. Strādāju bērnu iestādē kā rokdarbu

pasniedzēja, šogad dabūjām pirmo vietu izstādē par labi nostrādātiem

priekšmetiem. Tas man bija prieks, - par bērnu spējām. Bet nebija ilgi,
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pienāk papīrs, izsūtītie nevar tādu algu saņemt, zināms, jāatsakās no

darba un jāiet kolhozam teli vaktēt pa nakti. To sapratīsiet, cik sāpīgi

tas bija.
Visu labu - Upeniece

9. 11. 53.

Mīļi sveicinu!

Viss tas skaistais un neaizmirstamais, kas saistās ar tradicionālo

Mārtiņu vakaru, manī izraisīja jaukas atmiņas. Ritinot atmiņu kamoliņu,
tanī pavērās skaistās dziesmas, kuras tika skandētas kādreiz manas

bērnības Saules alejā. Un Jūs, mīļā Austriņ, bijāt viena no šīm skaisto

melodiju skandētājām. Patiesībā skumji mani atmiņu ceļi ir šovakar un

piedodiet, ka sniedzu Jums roku šovakar un vedu Jūs tajos līdzi.

Nav nemaz tālu jāiet - tur sudrabeglīšu paēnā mīt maza mājiņa.

Gaiši logi - iekšā svinīgums un divi līksmi cilvēki gatavo galdu viesiem.

Vīrietis - grezno vāzes ziediem, sieviete - baltā priekšautiņā veic pēdējos

galda servēšanas darbus. Un tad aiz loga skan dziesma - «Tur burvīgā

gaismā viss zaigo un laistās...» vai atkal «Es neietu to celiņu...» Ai,

smagi ir tālāk plēst rētu, bet aiziet no šī vakara, neatminējusi to, es

nevarēju. Ko dod man šodiena? Ir tikai sāpe dvēselē un mīļu, mazu

rociņu glāsts uz asarām noritējušā vaiga. Acis klīst pār zilajām tālēm,

pie kapu kopiņas un vecas, sirmas māmuļas.
Cik gan šādi vakari var būt gari. Ir tā, it kā* šis vakars negribētu

aiziet no manis. Un brīdī, kad parasti Mārtiņu vakarā bija vislīksmāk,

es lūdzu Dievu, lai tas atgriezties vēl ļauj.

Mīļā Austriņ, piedodiet, ka traucēju Jūs, bet sirdī tāds skumjums

ielijis un ir tā, it kā pāri plūstu kāds kristāla trauks. Un ir labi tad, ja
vārdos var izteikties dvēsele.

Kā dzīvojat Jūs visi? Ko dara tētis un māmuļa? Ko Jūsu trejmeitiņas?
Kā Jums ar veselību? Ja iznāk brīvs brīdis - pastāstiet. Neaizmirstiet

arī kādu vārdu manai māmuļai.
Visu mīļu Jums visiem -

Aina.

16. janvārī 1954.

Mīļā Krieviņa kundze!

Neņemiet pie sirds, ka nerakstīju, tam arī ir sava nozīme. Viena

ģimene man atrakstīja no Jūsu pagasta - esiet tik laipna, man nerakstiet,

var izcelties nepatikšanas.

Vispirms jāpateicas par Gitiņas fotogrāfiju, saņemot ļoti nopriecājos
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par labi izdarīto darbu, jo mātei rūpes ir tās lielākās un svarīgākās

par savu ģimeni.
Dažreiz uznāk tādas skumjas, kādēļ es te sēdu? Neesam ne sodīti,

ne saukti pie atbildības. Kādēļ?
Sāk jau saulīte uzlekt ar mazām cerībām. Reģistrēja vecāko paaudzi

manā vecumā un prasīja, vai dzimtenē kāds esot. Teicu, ka meita, bij"

jādod adrese. Tāds tas jaunums šai Jaunajā gadā. Manas rētas sāk

aizdzīt par zaudēto draugu, pieronu to vientulīgo dzīvi viena, savā

būdiņā. Nobaroju cūciņu, izperināju cālīšus, viss pašai jānoēd, jo nav

kam pārdot, visiem pašiem ir.

Dzirdēju, ka Minna ir mājās, tas jau priecīgi. Tie 20 gadi Mārupē

nodzīvoti, ir jau savi mīļi cilvēki palikuši, par kuriem tā gribas zināt, kā

viņiem klājas. Vai Mīčukam operācija labi izdevās bez sekām?

Novēlu visiem to Laimīgo Jauno gadu, veselību. Uz mīļu satikšanos

1954.

Upeniece

Aina Upeniece-Kampare -Austrai Krieviņai

7. novembri

Mīļa Austriņ!

Kā lai sāku kādu stāstu, kurš ir tik pilns sāpju, kurš rieš asaras acīs

un dvēselē. Un tomēr zinu, ka Jūs, Austriņ, esat viens no tiem māmuļas

draugiem, kurai man jāsaka viss, lai arī cik tas grūti.

Austriņ, 25. oktobrī mira mana mīlā māmuļa. Pavisam klusi kā

zieds naktī aizvērās viņas mīļās acis, lai nekad vairs neredzētu dzimtenes

āres, lai nekad vairs neglāstītu tās bērnus un mazbērnus. Stepes malā,

saulainā Sibīrijas svētdienā 30. oktobrī, klusi aiznesām melni drapēto
zārku ar māmuļas neaizmirstami apgaroto smaidu sejā uz kapsētu pie

papuča un vecmāmuļas. Bija man vienai starp svešajiem ļaudīm jāiznes

sāpes. Ir tik daudz sāpju krūtīs, tik smaga ir dvēsele, ka izteikt to visu

vārdos nevaru. Saņēmu arī Jūsu rakstīto vēstulīti, kuru māmuļa bija

saņēmusi tikai dienu pirms savas pēkšņās nāves. Aizbraucot atvadījos
no trijām kapu kopiņām, kuras grezno baltie bērzu krustiņi.

Tagad esmu pavisam viena. Man ir tikai mans Dievs, mana Laima,

mans dēls un darbs. Un liekas, ka arī tā ir vesela bagātība. Jo tur, no

kurienes es atgriezos, arī tā nav. Tur ir tikai eksistējošas miesas, bez

dvēseles, bez Dieva un bez sirds.

Jus cienot

Aina
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Austra Krieviņa - Ainai Upeniecei

Mīļā Aina!

Jūsu vēstulīte nenāca negaidīta, nē, es gaidīju vēl vairāk - es gaidīju
Jūs pašu loti, loti. Bet zinu - šodien mēs visi esam sava laika un darba

vergi. Viss dzīves skaistums gaist un mums nav laika apstāties un viņā

paraudzīties, mums nav laika pat domāt un pārdomāt - mēs steidzamies.

Un sirdī paliek dziļa sāpe par nepaveikto, par neizteikto. Bet šoreiz

dziļajām skumjām par Jūsu māmuliņas nāvi kā rasa, kā veldze man

paliek sīka prieka drumstaliņa, ka nepaliku viņai parādā. Visu. kas

man viņai bija stāstāms par savu dzīvi, to biju pastāstījusi. Mēs bijām
tikušās un izrunājušās, kā Jūs sakāt, dienu, pirms viņa aizgāja no šīs

zemes dzīves. Tikušās, izrunājušās un atvadījušās.
Gribu teikt Jums vārdus, kas vienīgi spēj veldzēt dvēseli šādos brīžos, -

mēs neesam tikai šodienas cilvēki, bet mēs esam arī rītdienas cilvēki un

katrs aiziet no šodienas Dieva noliktā laikā. Tas skan tik liktenīgi,

smagi nenovēršami, bet tomēr dziļi un patiesi, un lai kā būtu gribējies
māmulītes roku paturēt vēl plaukstā un paraudzīties mīļajās acīs, bet

Mārupes lauksaimniecībasbiedrība 1938. gadā:pirmajā rindā nokreisās MinnaBite, mācītājs
Herberts Risbergs, Jēkabs Liepiņš, Teodors Upenieks. JānisRozenbergs. J. Gudrais (?),
Lizete Upeniece. Jēkabs Bērziņš; otrajā rindā no kreisās JānisZīraks. MinnaRozenberga
divi nav zināmi. Jānis Štauers. Austra Krieviņa. Ādolfs Krieviņš, Andrejs Bite.nav

zināms. Juris Meiris. Ādolfs Vētra un Bērziņš
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vai mēs drīkstam liegt Jūsu tētim viņa daļu - sagaidīt savu mūža

draugu līdzās apgulstamies šīs zemes smiltājā. Man liekas, es dziļi
izjūtu to, ka viņš to gribēja un arī paturēja sev viņu, sev vienīgam tur

tālā svešumā, kur viss cits ir ņemts.
Mēs visi stāvējām pie Jūsu māmuliņas un atvadījāmies sestdienas

vakarā, 29. oktobrī, kad visi kopā turējām Upenieku mātei un tēvam

veltīto svētbrīdi. Es pateicu, kas man bija šim brīdim sakāms, saviem

bērniem un mājiniekiem, lai viņu piemiņa būtu un paliktu mūsu ģimenes

svētums.

Šis vakars lai ir neaizmirstams. Tad mēs visi zinājām, ka mums vairs

nav ko gaidīt no svešuma. 31. oktobrī par Jūsu māmiņas nāvi pavēstīju
māc. Augstkalnam, kas Jūs ļoti vēlētos satikt un parunāt. Man šķiet,
viņš vēlētos noturēt aizlūgumu 20. novembrī, mirušo piemiņas dienā.

Lūdzu, esat tik mīļa un viņam atrakstiet, ja nevarat atbraukt. Es

pastāstīju, ka Jūsu tētis savu pēdējo vēstuli rakstījis viņam, domājis to

nosūtīt pēc atgriešanās no slimnīcas.

No sirds priecājos, ka apzināties savu bagātību - veselību, savu

dēlu un savu darbu. Lūdziet, lai tas viss paliek Dieva svētības lokā.

Arhīva ziņas

Teodors Upenieks, dzim. 1887. gada 9. decembrīJelgavas apriņķa Bērzmuižas pagastā,

dzīvojis Rīgas apriņķa Mārupes pagasta «Upeniekos». Beidzis Vecsātu zemkopības skolu,

Maskavas Petrovsko-Razumovskas lauksaimniecības institūta dārzkopības kursus; Krživicka

šoferu kursus Maskavā, Bruņoto automobiļu divizionašoferu skolas kursus Pēterpilī.

Piedalījies I pasaules karā Latviešu strēlnieku pulkos.

Pildījis Mārupes pagasta padomes locekļa un priekšsēdētāja biedra amatus.

Uz 1938. gadajanvāri bijis Mārupes lauksaimniecībasbiedrībasbiedrs un biedrībasvaldes

loceklis - priekšnieka biedrs
- kasieris; krājaizdevu sabiedrības «Avots»,Ugunsapdrošināšanas

sabiedrības, Vidzemes savstarpējās kredītbiedrībasun Rīgas dārzkopju biedrības biedrs. Bijis
ari Vecsātu zemkopības skolas audzēkņu biedrībā. 17. Mārupes mazpulka dibinātājs.

Bijis godalgotsar I šķiras diplomu par sakņaugiem un sēklām Maskavas apgabala izstādē,

ar diviemI šķiras diplomiem par 27. Mārupes mazpulka darbības veicināšanu.

T. Upenieka saimniecība godalgota parkrizantēmām. Alpu vijolītēmun puķu kāpostiem ar

sudraba medaļām noRīgas dārzkopju biedrības.

Bijis Mārupes pagasta Lauksaimniecībasbiedrības biedrs.

1932. gadābijisbiedrības priekšsēdētāja biedrs.

1934. gada 21. septembrī atlaists no Mārupes pagasta padomes locekļa amata kā šķiru
naidakultivētājs.

1935. gadābijis Lauksaimniecībasbiedrības valdes loceklis. 1935. gada 7. novembrī no

amata atcelts.

1937. gada 17.oktobrī ievēlēts biedrības valdē. Bijis priekšnieka vietnieks un kasieris.

1929. gadā iekšlietu Ministrijai bija pieteikts par laikraksta «Lauku Doma» atbildīgo
redaktoru.

Sastāvējis partijā «Jaunā Zemniekuapvienība». levēlēts par galvenās valdes sekretāru.
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Man bija septiņpadsmit

Voldemārs Riekstiņš, dzimis 1927. g. Mārupe, dzīvo «Riekstos»

- Mans vectēvs Ansis Riekstiņš izpirka no Bieriņu muižas zemi, lai

būvētu māju. Tēvs Miķelis Riekstiņš to uzcēla, tajā arī tagad dzīvojam

ar bērniem un mazbērniem.

1944. gadā mani iesauca vācu armijā. Bišumuižā notika apmācības,
un tad - prom uz fronti. Tiku ieskaitīts gaisa aizsardzības spēkos. Tur

notika trīs mēnešu mācības - kā uz zemes cīnīties pret tankiem. Tā

karojām pie Ventspils līdz pat kapitulācijai. Pēc tam laidāmies visi

prom. Mēs, pieci latviešu puiši, iegriezāmies pie kāda zemnieka,

palīdzējām lasīt kartupeļus, mūs pabaroja un tur arī ceļamaizi dabūjām.

Ventspilī pārbaudīja mūsu dokumentus un sadzina krievu aizžo-

gojumā. 1945. gada jūnijā aizveda uz ešelonu. No Ventspils sākām

ceļojumu uz filtrācijas nometni. Nometināja Karēlijā - Dubrovkā.

Dzīvojām barakās, gulējām uz lāvām četros stāvos.

Mocījāmies ar bezjēdzīgi lieliem blakšu un utu bariem. Strādājām

visdažādākos darbus, ar pārtiku - ļoti trūcīgi, tāpēc tika izrakāti pat

atkritumi un mēslainē izmestās bundžas. Tā piedzīvojām asinssērgu.

Voldemārs Riekstiņš ar ģimeni -
sieva Dzidra undvīnes Maija un Dzintra

1970. gadāMārupē
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Daudzi nomira, bet es, kā par brīnumu, nesaslimu, kaut gan ēdu no

slimo traukiem. lespējams, laimējās, vai arī jaunības spēks palīdzēja
tikt visam pāri.

1946. gada aprīlī atgriezos Rīgā. Tad dabūju vēl kalpot krieviem trīs

gadus, sargājot cietumniekus. Pēc tam strādāju Vagonu rūpnīcā par

metinātāju, bet no 1975. gada abi ar sievu - Mārupes kokapstrādes
cehā «Dzintaros», kamēr aizgājām pensijā.

Dzīve būtu jāuztver optimistiski, jo jācer, ka mūsu nākotne kļūs
labāka. Mēs nevēlam nevienam ļaunu, bet ticam, ka Dieva sods ir

taisnīgs.

(Annas Ozoliņas pieraksts)

Viņš piedzīvoja brīvu Latviju

Mārtiņš Lūsis, dzimis 1913. gada Skulte

1938. gada novembri no Vecsegliņu mājām un zemes Mārupē tiek

atdalīts zemes gabals 4,8 ha platībā. Šo zemes gabalu ar mājām
«Sauldārzi» Ernests Lūsis nopērk savam dēlam Mārtiņam, un jau 1939.

gada septembrī Mārtiņš Lūsis un Mirdza Bebris Mārupes pagasta

«Sauldārzos» svin kāzas.

Aizsargu organizācijā Mārtiņš Lūsis iestājās 1937. gadā un turpināja

tajā darboties arī okupācijas laikā. Tīrainē bija vēja rotors, tur sargtornī

viņš dežurēja, kopā ar pārējiem Mārupes aizsargiem ķerdams Plakan-

ciema un Ķekavas mežos «nomestos» krievu diversantus. Vēlāk, vācu

okupācijas laikā, strādājis Rīgas apriņķa policijā un apsargājis dzelzceļa
tiltu pāri Lielupei.

Mārtiņu Lūsi arestēja 1946. gada sākumā kā aizsargu. Notiesāts par

dzimtenes nodevību, piedalīšanos kontrrevolucionārā organizācijā ar

brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem
ar mantas konfiskāciju.

Mājās - Mārupes pagasta «Sauldārzos» palika sieva Mirdza ar trim

maziem bērniem - Āriju (dz. 1942. g.), Dzintru (dz. 1943. g.) un Mārīti

(dz. 1945. g.).

leslodzījumā Mārtiņš Lūsis nonāca Sibīrijā, Magadānas apgabalā.
Retajās atmiņu reizēs tika pieminētas Magadāna, Vorkuta, Solikamska,

Kolima. Strādāts, patiesībā vergots, necilvēcīgos apstākļos līdz spēku
izsīkumam akmeņogļu raktuvēs, šahtās, zelta raktuvēs. Sibīrijā pavadīti

nepilni 11 gadi.

Mārtiņš Lūsis Latvijā atgriezās 1956. gadā. Rīgā viņš iebrauca 13.



54

oktobrī kā invalīds, slims ar silikozi, taču, neskatoties uz visu pārdzīvo-

to, - optimistiski noskaņots, ar gaišu skatu.

Viņš piedzīvoja Latvijas neatkarību. Reabilitēts 1991. gada 13. no-

vembrī.

(Annas Ozoliņas pieraksts)

Skaistā Jakobīne dzejoja

«Zīraku» mājām piederēja 9 ha zemes. Saimniekam Jānim Zlrakam

dāvinājumā nāca līdzi arī «Sietnieku» mājas. Taču Jāņa un Emīlijas

Zīraku ģimene bija bērniem svētīta - divi dēli un divas meitas. Tik

lielai dzimtai nelielie īpašumi pārmērīga bagātība nebija. Tiesa, divstāvu

mūra māja «Zīrakos» bija celta plaša, ērta un pamatīga, lai pietiktu
visiem bērniem. To sargāja lieli koki, bija iekopts dārzs. Kaimiņi reizēm

teikuši: Zīraki jau tik strādīgi, ka iztiek bez kalpiem. Vēl Jānis Zīraks

bija Torņakalna baznīcas pērminderis, vēlāk tēva amatu pārņēma Hugo,

tad - viņa sieva Laimdota.

Laimons apprecēja Jakobīni Zaubi, viņiem piedzima dēls Ivars un

meita Anita. Irma apprecējās ar kaimiņu Frici Trenci, viņu ģimenē

uzauga trīs dēli - Aivars, Jānis un Dainis. Hugo un Laimdotai Zīrakiem

ir dēls Indulis, bērnu ārsts. Rasmai Andrušaitei - meitas Sarmīte un

Dzintra. Tā sazarojās ģimene, un veco Zīraku mazbērniem jau pašiem

aug mazbērni. Tomēr vienīgi viņi paši zina, cik neizdzēšami stiprs ir

komunistu okupācijas zīmogs un kā čūlo 1949. gada rētas. Vēl šodien.

Ko tikai ļaudis bailēs un neziņā nedarīja! Jānim Zīrakam bija brālis

Emīls. Cenzdamies izvairīties no izvešanas, viņš mainīja uzvārdu,

kļūdams par Zītaru. Emīla mazmeita ir gleznotāja Māra Zītara.

Okupācijas laika lāstu - izvešanas, kam sekoja pazemojumi un

patvaļa, izcieta gandrīz visa Zīraku ģimene. Laimons un Hugo bēguļoja.

Paņēma Emīliju ar mazbērniem, pēc tam Jakobīni un pašu saimnieku.

Laimona un Jakobīnes meita Anita Sebre ļoti spilgti atceras 25.

martu: - Mammas nebija mājās, visi jau slēpās, kas kaut ko bija

uzzinājuši. Es biju paslēpusies istabā zem gultas. Man vēl tagad tas

prātā. Vecaimātei svešie prasīja, kur Ivars ar Anitu. «Vētrās» toreiz

dzīvoja tāda Mildas tante, viņu sastapām vagonā. Pusplikus mūs aizrāva.

Šausmīgi auksti bija, šoferis man iedeva savu jaku, tā asi oda pēc eļļas,
vēl tagad jūtu to smaku!

Mēs ar tēvamāti un Mildas tanti nonācām Omskas apgabala Dro-

biševā. Mammas mamma Kristīne Zaube - Krasnojarskā, viņa bija
tāda klusa, klusa un visu Sibīrijas laiku notēloja, ka krievu valodu



Anitaun IvarsSibīrijā

Anitas un Ivara ģimenes: pirmajārindā no kreisās Ināra Zīraka arbērniem Līgu un Laimoni

un Ivars Zīraks; otrajārindāAnitas dzīvesbiedrsAndrejs Sebris, dēls Edgars unAnitaSebre
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neprot. Vecaistēvs nokļuva Irkutskas cietumā. Mamma čekā stundām

ilgi bija pratināta par tēvu, pēc tam nosūtīta uz Karagandas lēģeri. Ko

tik viņa nav pārdzīvojusi! Kad lēģerī bijusi sacelšanās, viņa redzēja, kā

tanki sabrauca dzīvus cilvēkus.

Sibīrijā par mums rūpējās vecāmāte. Tur mēs iemācījāmies taisīt ēst

no kripatiņām. No nekā. Vecāmāte atcerējās - bieži nezinājusi, kā rītu

sagaidīs...

Mums iedeva mazu mājiņu. Mildas tante slauca govis. Vecāmamma

kopa cūkas un sargāja. Reiz pazuda sivēnmāte, viņa teica - nu tikšu

cietumā. Brālis teļus ganīja. Es biju bērns, bet ar nēšiem bija jānes

ūdens. Vēl tagad nesaprotu, kā toreiz to varēju?
Sibīrijā cilvēki pret mums labi izturējās. Mildas tante bija tik laba

slaucēja, ka tad, kad taisījāmies mājās, govis citām sievām nedevušas

pienu.
Kamēr mēs bijām prom, tēvs un viņa brālis slēpās. Hugo esot

mitinājies kaut kur Daibē. Naktī aris zemi, sieviešu drēbēs pārģērbies.
Tēvs it kā nošauts 1955. gadā, vēlāk mēs dabūjām dokumentu, ka

pazudis bez vēsts. Aiz «Zīrakiem» uz Jelgavas šosejas pusi ir tāda

vieta, kur mani allaž pārņēmusi sajūta, ka tēvu ieraudzīšu...

Varbūt dzīve būtu citādāka, ja tēvs būtu piekritis braukt uz Vāciju.

Pēc atgriešanās Latvijā: pirmajā rindāno kreisās Emīlija Zīraka, JānisZīraks un Jakobīnes

māte Kristīne Zaube;otrajā rindā no kreisās Hugo Zīraks ar sievu Laimdotu,Jakobīne

Zīraka, Anitaun IvarsZīraki
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Toreiz viņu aicināja uz turieni darbā, un, kaut arī tēvs strādāja uz

dzelzceļa, vēlāk dabūja iet leģionā.
Mamma piedzīvoja Latvijas neatkarību. Viņa savā solīdajā vecumā

darbojās Tautas frontē. Bet par Sibīrijas laiku mammai nepatika runāt.

Viņa zināja, kas mūs nodevis. Un pēc atgriešanās mamma to cilvēku

satika, runāja ar viņu. Bet, tā kā viņa nevienam svešam to neteica, arī

es negribu to darīt. Jā, mamma bija ne tikai iznesīga un skaista, bet arī

ļoti smalkjūtīga un sirsnīga. Viņa ļoti mīlēja kārtību - drēbju skapī viss

bija sakārtots tā, ka apģērbus pa vīlītēm varēja salīdzināt. Un kā mamma

taisīja ēst!

Es arvien raudu, kad paņemu rokās izsūtījumā rakstīto mammas

dzeju kladi...

Aiz ziemas, aiz sala, aiz tumsas

Gul pagātnes sapņi un prieks,
Gul dzimtene tāļu bezgala,
Pār visu balts pārsnidzis sniegs

Aiz ziemas guļ pasaku salas,

Cik svešs, cik mainījies viss,

Mūsu zeme tur tālu bezgala,
Kad ceļš tavs reiz atpakaļ ies?

Aiz ziemas, aiz sala, aiz tumsas

les taka uz dzimteni, draugs.
les tāļu, vēl tāļu bezgala
Vel jūnija cerīni plauks...

...Un kad pie kapa kopiņas
Man draugi izteiks ped'jas ardievas,

Tad zināt, sirds, kas pukstēja,
Grib dusēt latvju smiltāja.

...Man drauga nava neviena,

Kam teikt, ko jūt mana sirds,

To zina tik saule un diena,

Un zvaigznes, pie debess kas mirdz

Mazs egļu zariņš, lauzts dzimtenes silā,

Cik vārdu un glāstu tas paņēmis līdz.

Es noglāstu zariņu zaļo un prasu,

Vai mājās pie sevis tas aicinās drīz?
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Bet vaidi un asaras asinīs plūst
Par spēku, kas naidnieku dragā.

Tad brīva un laimīga Latvija būs,

Pats Dievs mums šo brīvību sargās.

Stundas

Stundas gari, gari velkās,

Dienas lēni nāk un iet,

Tālās svešās zemes malā

Sirdīs klusi vaidi skan.

Tec, saulīte, pagaid' mani,

Ko tev teikšu, uzklausies,

Rītā agri uzlēkdama

Teva setu sveicini.

Noskupst' laukus, apspīd pļavas
Balto bērzu birztaliņ',

Sveicin' tevu, taļos draugus,

Veco, sirmo māmuliņ.

Saki viņiem, ka es nākšu

Mājās tad, kad ievas plauks

Jeb, vai tumšā ziemas naktī

Sniegputens kad ārā kauks.

Lai Dievs jūs svētī, mani dārgie draugi,

Un nebeidz sargāt jūsu dzīvības,

Līdz Latvijai reiz ausīs gaiša diena

Un Latvju karogs brīvi pacelsies.

Ak, stiprās latviešu sievas! Kur citas krīt izmisumā, viņas raksta

dzejoļus. Jakobīne pēc atmiņas kladītē ierakstījusi arī Virzas «Laiks

šovasar», dažādas liriskas dziesmas. Kas lai zina, vai tie citi ir viņas

pašas dzejoļi vai sievas kopīgi sacerējušas, ilgodamās pēc mājām? Tā

viņas uzturēja garu un dvēseli. Lai neaizmirstu. Lai būtu spēks nokļūt

mājās.
Jakobīne ar bērniem, māti un tēvu tika atpakaļ «Zīrakos». Pieci

cilvēki mazā istabiņā. Viņu priekšzīmīgajā mājā bija iemitināti sveši-
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nieki, to vidū arī pasaules gājēji baltkrievi, krievi. Viņu ikdiena bija
trači, dzeršana un rupjas valodas. Un tas viss bija jāpieredz pašu mājā...
Kad «Zīrakos» sāka postīt dārzu, izplēst ābeles, vecā saimniece Emīlija

sagura un tā arī vairs neatlaba.

- Kad atbraucām Latvijā, es nemācēju latviski rakstīt un skolas

brīvlaikā visu vasaru pārrakstīju pasakas, - Anita stāsta. - Un mums taču

toreiz nekā nebija. Kamēr citi bērni spēlējās, mēs ar brāli vācām sienu,

ravējām. Vēlāk, kad gribēju mācīties, mani pat arodskolā neņēma. Izsūtītā!

Kad Ivars Zīraks apprecējās, viņš savai ģimenei uzcēla māju netālu

no «Zīrakiem». Anita ar vīru aizgāja dzīvot uz Rīgu. Tie visi ir skopi

fakti, ko sedz sāpju slānis...

Arhīva ziņas

Jānis Zīraks, dzim. 1891. gada 28. februārīAbrenes apriņķa Kacēnu pagastā, dzīvojis

Rīgas apriņķa Mārupes pagasta «Zīrakos», nodarbošanās - lauksaimniecība, pašvaldības
dienests.

!934. gada31. septembri iecelts par Mārupes pagasta padomes locekli.levēlētsparpagasta

tiesas locekļa kandidātu.

Darbojies Mārupes lauksaimniecībasbiedrībāun Mārupes lopupārraudzības biedrībā.

Sastāvējis «Latviešu ZemniekuSavienībā»,vēlāk pārgājis jaunsaimnieku partijā.Aizsargu

organizācijā nav sastāvējis.

Vienīgā «Imaku» pēctece

Pēc Doras-Lilijas,

Mārtiņa (Makša) Tiltiņu.

Jāņa Jansona* un Emīlijas Prusakas**

stāstītā pierakstījusi

Maija Galiņa, Heinriha Tiltiņa meita

Lillīte savu vecotēvu un vecomāti no tēva puses neatceras. Dāvids

Blūms ar Mariju Šķērstenu dzīvojuši Babītes pagasta «Dāvjos» Tīrelpur-
va malā. Zemes nav bijis daudz. Liela dala purvs, kurā rakuši un

žāvējuši kūdru, lai pārdotu Rīgā. Par iekrāto naudu nopirkuši dēlam

Albertam Rīgā krogu.
Alberta brālim Heinriham Osvaldam tiek nopirkta zeme - Babītes

pagasta «Veldres», kuru izmanto siena ieguvei, citu ēku tur nav, tikai

* Jānis Jansons (dz. 1915. g.) ir Katrīnes Tiltiņus, dz. Jansones dēls. Jansoni bieži ciemojušies
«Imakās», bet Jānis tur vasarās reizēm arī dzīvojis.

** Emīlija Prusaka (dz. 1916. g.) bija «Imaku» dienestmeita, taču tika audzināta kā ģimenes
locekle, jo bija bārene.
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Heinrihs Tiltiņš

Dora LilijaTiltiņa un Valerija
Martuzāne

šķūņi. Nomas pļavas sienam izmanto

arī māsas, Lillītes mātes, ģimene.

Heinrihs Blūms nopērk arī zemi un

namīpašumu Rīgā, Mazajā Nometņu

ielā 30, pie Āgenskalna tirgus. Ēkas

apakšstāvā ierīko konfekšu fabrici-

ņu - ražotni «Maksis un Morics»,

ražo «Gotiņas» - krējuma konfektes
un karameles «Maksis un Morics».

Blūms ir pārticis, viņam pieder auto-

mobilis un motocikls. Ir arī sava ēdnī-

ca-veikals - turpat ēkā pie konfekšu

ražotnes. Taču viņš ir skops un ne-

jauks {pēc laužu nostāstiem) cilvēks.

Ar gadiem kļūst vēl skopāks. Pre-

cēties nedomā, arī nopietnu drau-

dzeņu viņam nav. Kā radi domā, tas

esot skopuma un nejaukā rakstura

dēļ. Kaut arī Blūms ir izskatīgs, sie-

vietes viņam nepievērš uzmanību.

1944. gadā krievu valdība viņu ap-

cietina un izsūta uz Sibīriju, kur viņš
arī mirst. Pēc Jansona atstāstītas

leģendas viņam par zārku sataisīta

kaste, jo bijusi līdz* kaut kur paslēpta

nauda. Pārējiem uz Krieviju izsū-

tītajiem mirušajiem zārks nav taisīts,

visi mesti tāpat vien bedrē. Taču kaste

izrādījusies par īsu. Blūms, lūk, bija

paprāvs augumā, tāpēc mironim no-

cirstas kājas un pieliktas blakus. Tā

iet skopuļiem!

To man vienmēr atgādināja Jānis

Jansons, Katrīnas Tiltiņas-Jansones
dēls. Kad krievu laikos fabriciņas
ēkai taisīts remonts, otrajā stāvā zem

viesistabas grīdas 5 cm biezumā viss

bijis noklāts ar sudrabapieclatniekiem.

Lillītes mammai Konstancei Dorai

tikusi izmaksāta pūra nauda. Vecai-

mātei Marijai Sķērstenai bijuši 10

brāļi. Viens no viņiem bija ļoti sla-



Valerija ar meitiņu Maiju

Tādu māju Sibīrijā uzcēlatrīs latviešu sievietes- Konstance Tiltiņa ar meitām

MilduunLiliju
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Maija Galiņa ar Liliju Tiltiņu un Maijas vecāko dēluLauri «Jānīšos»

vens ērģeļu meistars un skaņotājs Doma baznīcā, kā arī uzstādījis un

skaņojis ērģeles visā Latvijā un arī Vācijā. Viņam biezi gājis palīgos,
vēl būdams puika, Lillītes brālis, mans tēvs Heinrihs. Blūmu- Šķērstenu
ģimene visi labi prata vācu valdu, krievu valodu - sarunu valodas līmenī.

Lillītes māte Konstance brīvi runājusi vācu un krievu valodā.

1903. gada 20. jūlijā (pēc vecā stila) Piņķu baznīcā tika salaulāti

Doroteja Konstance Jūlija Blūma ar Mārtiņu Miķeļa d. Tiltiņu. Viņi tad

arī ir Lillītes, Makša, Mildas un Heinriha vecāki.

Lillītes tēvs Mārtiņš Tiltiņš pagastā bija ļoti cienījams vīrs. Imaku

mājas bija turīgas un ienesīgas - turēja pāri par 20 govīm, vairākus

zirgus, bija vēja rotors elektrības ražošanai, traktors un cita tiem laikiem

moderna tehnika.

Imaku mājās tika turēta Babītes pagasta pārvietojamā bibliotēka,
kā arī tika aprūpēts pagasta vaislas bullis. Govju ganāmpulks bija labi

izkopts - Latvijas brūnās.

Lillītes tēvs bija arī Babītes pagastvecākā vietnieks. Viņam piemita
ekstrasensa spējas - ar skatu vien varējis apturēt strauju asiņošanu,
ārstējis zirgiem vīveles un citas kaites, govīm tesmeņa tūskas (mastītus),
čūsku kodienus. Pratis kastrēt lopus.

Arī humora izjūtas netrūcis, mīlējis pajokot. Reiz, kad sieva Vasaras

svētkos ar meitām Lillīti un Mildu, lepni uzcirtušās ar sudrablapsu
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boa, zīdos un mežģīnēs tērptas, divzirgu līnijdroškā aizbraukušas uz

Piņķu baznīcu, Mārtiņš sajūdzis mēslu vedamajos ratos visšvakāko

zirgu, īstu kleperi. Darba drēbēs, pat svārki mugurpusē pa vīli bijuši

iziruši, basās kājās uzvilcis cauras galošas un arī devies uz Piņķu

baznīcu. Savu kleperi piesējis blakus sievas lepnajam aizjūgam un

pats nostājies baznīcā pie durvīm pret pašu vidu - tā, lai, ejot ārā, visi

baznīcēni viņu redzētu. Nu sievai ticis kauns, un no tā laika Konstance

vīru nekad neesot aizmirsusi mājās.

Vispār Konstance mīlējusi visu smalki, pa vācu modei, arī ikdienā

runājusi vācu žargonā. Šķīvi saukusi «Teller», dakšiņu - «Gapfel».
Bet vīrs šo mēdījis - telēķis, telēķis, gapele.

Mārtiņam nav bijusi sveša krievu valoda - gan no skolas, gan

Pirmā pasaules kara laikiem, un tas, nerrodams sievu, kura mīlējusi

un audzējusi dažādas puķes, sacījis: «Tev tik tās puķes prātā: «levhuji»

(lefkojas) un «mat tvaiju» (matiolas)!»
Konstancei paticis ļoti smalki ģērbties, smalki galdu klāt. Savu

kabatas naudu - par puķēm ietirgoto Rīgas tirgū - tērējusi kristāla un

sudraba galda piederumu iegādei un porcelānam. Toties Mārtiņš visu

naudu ielicis saimniecības modernizēšanā, zemes ielabošanā un tehnikā.

Veselība nebija sevišķi stipra. Slimoja ar kuņģa slimībām, domājams,

gastrītu.

Lillīte vairāk dzīvojusi pie Heinriha Blūma un arī skolojusies Rīgā.

Mājās strādājusi pa virtuvi un istabā. Lauku un kūts darbos nav gājusi.

Slimojusi ar krītamo kaiti, kālab arī neapprecējusies.
Milda lielākoties dzīvojusi mājās. Gājusi ar gājējiem soli solī laukā

un kūtī. Bijusi īpatnēja. Caurām vasarām staigājusi pusplika, bet tolaik

tā nebija pieņemts, gājusi uz dīķi peldēties, kamēr tas aizsalis, vēl

novembrīpārsitusi ledu un līduši ūdenī mazgāties. Nebaidījusies nekāda

darba, bet virtuves darbi (ēst gatavošana) nav īpaši patikuši, garšojuši
saldie ēdieni. Nepievērsusi nekādu uzmanību ne savam izskatam, ne

apģērbam - ģērbusies kā pagadās, bijis pat gadījums, ka uz baznīcu

aizgājusi ar drēbēm uz kreiso pusi. nevis tīšām, bet vienkārši neapska-
toties spogulī. Brāļi un māsa nelabprāt ņēmuši Mildu līdzi uz ballēm,
bet par to viņa daudz neuztraukusies. Savu brīvo laiku labprātāk
pavadījusi mežā vai tīrelī ogodama un sēņodama. Bijusi dziļi reliģioza,
bet jaunībā dievnamu daudz neapmeklējusi. Rīkojusies stipri individuāli,
kā pati uzskatījusi par pareizu, un neļāvusies ietekmēties no citiem.

Bijusi ļoti taisnīga un tieša - ko domājusi, to sacījusi. Bijusi draugos ar

kalpiem.

Mildiņa nodzīvoja 84 gadus. Slimoja ļoti reti un īslaicīgi. Tad klusi

iemiga.

Brāļi Maksis un Einis (Heinrihs) bija ļoti dažādi. Einis bija kluss,
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nosvērts, nemīlēja neko daudz balles un burzmu. Labāk darbojās ar

tehniku, gāja medībās, kas bija viņa lielākais vaļasprieks, līdz ar visiem

gājējiem gāja lauka darbos.

Einis, Milda un tēvs vienmēr ēda kopā ar gājējiem - pavasara,

ziemas strādniekiem, bet Lilija ar māti un Muksi vairāk dzīvoja pa

kungu modei. Maksis lauku darbos gājis maz, toties bijis ļoti aktīvs

sabiedriskajā dzīvē. Liels uz ballēm un krogu gājējs, dancotājs un

dziedātājs, arī teātra spēlētājs. Apbrīnojama bija viņa atmiņa - pat

lielā vecumā viņš zināja no galvas ļoti daudz dzejoļu un pantiņu.

Katram gadījumam - kāzām, bērēm utt. viņam bija gatavs sakāmais -

dzeja vai citāts. Un tā līdz mūža beigām...
Necieta slimošanu, sportoja arī tad, ja slikti jutās, un tā darbojās,

kamēr krita... Insults.

1941. gada 14. jūnijs...
1941. gada 13. jūnijā, vēlā pēcpusdienā Lillīte apmeklēja savas

ģimenes ārstu -
Paulu Strādinu. Tas viņai teicis, lai piesakot mājniekiem

nakti mājās negulēt, jo būšot izvešana. Lillīte īsti nav sapratusi, ko tas

varētu nozīmēt, domājusi, ka gan jau būšot kāda šķūtīs sūtīšana turpat

pagastā un ka to var pasacīt arī no rīta. Bez tam mājā bija ciemiņi no

Rīgas, tā arī Lillīte nevienam neko nepateica. Ap četriem rītā jau
varmākas bija klāt, lika taisīties ceļam. Sacīja: «Paņemiet ko ēdamu
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un drēbes, jūs braucat uz laiciņu pastrādāt.» Bet tas «darbs» ieilga

pāri par 20 gadiem. Mans tēvs Einis vēl palūdzis, lai atļaujot no

traktora izlaist ūdeni - neļāvuši. Lillītes tētis tobrīd bijis kūtī, kad

iebrucēji ienākuši mājā, viņš varējis aizmukt, bet nav to darījis: «Kur

ģimene, tur es.»

Lillītes mamma jau bija izbraukusi no mājām uz tirgu, kur viņai

pateikuši, ka ģimeni ved prom, un arī viņa atbraukusi uz Torņakalnu,
uz ešelonu. Tur ģimeni sadalīja - vispirms Eini, tur viņu arī pēdējo

reizi mūžā redzēja ģimene... 1942. gada 17. maijā Eini krievi nošāva -

bez tiesas, bez visa, kā jau tas Krievijā pieņemts.
Pārējie brauca ilgāk par mēnesi uz Sibīriju, tur nometināja kādā

sādžā, kur uz vairāk nekā 30 mājām bija tikai trīs zāģi un septiņi cirvji.

Dzīvojuši zemnīcā. Pārtikuši no tā, ko daba un labi cilvēki devuši un

ko ietirgojuši par drēbēm. 1941.-1942. gada ziema bijusi vissmagākā.
Arī mūsu vectēvs Mārtiņš 1942. gada pavasarī miris no pusbada, ticis

paglabāts Obas upes krastā, Tomskas apgabala Parabeļas rajona

Narimā-Spalozavodā. Vēlāk, būvējot HES, upi uzpludināja, un tagad

kapsētu sedz ūdens.

Lillītes māsa gājusi darbos gulšņu rūpnīcā. Lillīte krievu lielkungiem

auklējusi bērnus un strādājusi gadījuma darbus. Bet Maksi 1942. gada

pavasarī apcietināja par to, ka Ziemassvētkos dziedājis «Klusa nakts,

svēta nakts».

Maija Galiņa tagad ir Madonas rajona Bērzaunes pagasta zemnieku

saimniecības «Jānīši» īpašniece. 2000. gada konkursa «Sējējs» laureāte

par videi draudzīgu saimniekošanu. Dēls Lauris Bērzaunes pagasta

stāvajā Aronas kraujā ceļ guļbūves māju.

Maijas māte Valerija Martuzāne bija dienestmeita Babītes pagasta

lepnajās «Imakās». Latgales kalponīti iemīlēja saimniekdēls Heinrihs.

Bet dižmanīgajai saimniecei, protams, nenāca prātā radoties ar prastiem

ļaudīm. Pats saimnieks Mārtiņš Tiltiņš gan neesot bijis pārāk iecirtīgs.

Heinrihs tomēr palicis pie sava, pat grasījies pamest mājas, bet pienāca
14. jūnijs. Visus - bagāts vai nabags - gaidīja viens liktenis...

1941. gadā izsūtīja visu Tiltiņu ģimeni. Valerija izglāba dzimtas

dokumentus, vecus fotoalbumus un citas piemiņlietas. Pēc atgriešanās

Latvijā ne Milda, ne Lilija neapprecējās, pēcnācēju Tiltiņiem nebija.
Tā nu iznācis, ka kalponītes meita, lepnās Konstances mazmeita ir

mācējusi turēt godā dzimtas labo vārdu. Maija par vecvecākiem runā

ar cieņu un godbijību, sakot «mans vecaistēvs», «mana vecāmāte».

Visi dokumenti un fotogrāfijas kārtīgi mapēs un albumos salikti.

Labi satikusi ar tēvabrāli Mārtiņu. Bet Lillija vecumdienas vada brā-

ļameitas omulīgajās mājās. Skaista dārza vidū, pie mīļiem tuviniekiem.
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Maijas Galinās stāstījums:
- Atminos, ko stāstīja Lillīte. Viņām ar māsu abām bijusi krītamā

kaite. Bet, kad izveda, beidzamo reizi vēl vilcienā bijusi lēkme, pēc

tam - ne Sibīrijā, ne vēlāk nekas tamlīdzīgs vairs neatkārtojies. Kad

viņas atgriezās, veselība visu laiku bija laba. Tagad Lillītei ir 97 gadi,
bet vēl līdz kādiem 95 gadiem viņa daudz ko darīja, mizoja kartupeļus,

palīdzēja, sevišķi viņai patika pletēt. Viņa tikai ap 90 gadiem izstāstīja,

ka visu laiku jutusies tā kā vainīga, jo zinājusi, ka vedīs.

Kad Lillīte atbrauca no Sibīrijas, tad kādu laiku dzīvoja pie Līberu

Andra vecākiem, pie Volda, auklējusi viņa puikas, jo Līberi viņiem
rados. Kad viņa jau dzīvoja te, Voldis brauca ciemos. Pie mums Lillīte

pārcēlās 1973. gadā, kad piedzima Lauris, mans vecākais dēls. Arī

manus bērnus viņa izauklējusi.
«Imakās» turēts pagasta šķirnes bullis, un vectēvs bijis piensaimnieku

biedrībā. «Imakās» notikušas arī mednieku biedrības balles, jo tētis ar

brāli bijuši lieli mednieki. Rīkoti dāmu kulinārijas kursi veselas nedēļas

garumā, visu nedēļu cepts un vārīts un uz Mārtiņiem rīkota kursu

noslēguma balle. Katra saimniekmeita vai saimniece atskaitījusies ar

savām kūkām, tortēm un citiem darbiem. Mācīt braukušas kauc-

mindietes, mājās bijusi liela krāsns, kas tad kurināta visu nedēļu.
Ar lopiem vecamtēvam sevišķi veicies. Mārupieši un Babītes saim-

nieki lopus pirkuši Madonas apvidū, Ļaudonā un Cesvainē. Tur bijuši
lieli gadatirgi, kur saimnieki pirkuši šķirnes govis. Lillītes brālis vēl

rādīja man un stāstīja: «Tajās mājās pirkām govi, tajās un tur arī teli! To

māju saimnieki, kur pirkām lopus, arī lielākā daļa'tika Sibīrijā, sevišķi

ļaudonieši.» Rudenī gadatirgos sarunājuši un pavasarī pēc telēm brau-

kuši pakaļ. Ļaudonā likuši liellopus uz plosta Aiviekstē un laiduši līdz

Daugavai, pēc tam līdz Gostiņiem. Tad braukuši vairāki saimnieki ar

palīgiem kopā. Gostiņos, kur sākušās krāces, govis dzinuši ārā no plosta

un līdz Stukmaņiem dzinuši kājām. Tur krāces beigušās, un govis atkal

laistas uz plosta virsū. Rīgā siena tirgū kāpuši nost no plosta, tur mājinieki

jau bijuši pretī ar zirgiem. Vienam saimniekam tas bijis neizdevīgi, metušies

kopā pa trim četriem. Līdzi braukuši palīgi un kalpones.
Lillīte izsūtījumā bija 19 gadus un sešus mēnešus, līdz 1962. gadam.

Viņai bijis aizmirsts dot atjauju braukt uz Latviju.

Sibīrijā latviešus uzskatījuši par burvjiem - kā tas var būt, ka ziemā

govs dod pienu? Krievu sādžinieku lopi sienu ziemā ēduši no kaudzes,

dzert dzinuši uz āliņģi, reizēm govis tur noslīkušas. Latvieši turējuši
lopiņus zemnīcā un visādi «lutinājuši». Vecāmāte ar zirņiem tikusi pie
turības. Gandrīz tādu pašu māju kā «Imakās» uzcēluši.

ledzēnu laboratorijā agrāk strādāju. Keramiķim Jānim Seikstam te

bija mājas, viņš piedāvāja tās pirkt. Un redziet, kā iznāca!
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Nu man ir arī «Imakas». Tā bija sarežģīta īpašumlieta, man bija

jāpierāda paternitāte. Palīdzēja tie paši Jansoni kā liecinieki. Lillīte

uzrakstīja testamentu. «Imakas» dabūju tomēr pirkt par jaunu, jo Lillītes

brālis Mārtiņš bija par tām saņēmis kompensāciju. Lauris gadu padzīvoja

«Imakās», nepatīk viņam līdzenums un pilsēta, jo pēc profesijas viņš ir

mežinieks. Un tur jau ir noārdīta visa aura, sapostīta vide. No attīrīšanas

iekārtām pūš smiltis. Bet Mārtiņš, jaunākais dēls, gan domā tikai par

Rīgas tuvumu, un arī izglītība atbilstoša pilsētai - viņš ir LU Ekonomikas

un vadības fakultātes maģistrants.

Arhīva zinas

Indriķis Tiltiņš, dzim. 1909. gada 10. aprīlīRīgas apriņķa Babītes pagastā, dzīvojis Babītes

pagasta «Imakās», nodarbošanās- zemkopis.
Ar 1929. gada 15.oktobri ieskaitīts paraizsargu 5. Rīgas aizsargu pulka I bataljona 2. rotas

Babītes nodaļā. Dienējis obligātajā karadienestā Latvijas armijā - armijas štāba rotā. Bijis

grupaskomandieris. Pie 5. Cēsu kājnieku pulka beidzis instruktorurotu. Kaprālis.
1934. gada 19. februārīiecelts par vada komandieriBabītes aizsargu nodaļā.
1936. gada26. jūnijā iecelts par Babītes pagasta padomes locekli. levēlēts par Babītes

pagastatiesas locekli.

Darbojies Babītes lauksaimniecībasbiedrībā.

Apbalvots 1935. gadā ar Tautas skaitīšanas 111 pakāpes Goda zīmi, 1939. gadā - ar

aizsargu medaļu «Parcentību».

BijisBabītespagastaBrīvības pieminekļa komitejas loceklis. Brīvības pieminekļa komiteja

Rīgas apriņķī ieteikusi izsniegt Indriķim Tiltiņam pieminekļa celšanas piemiņas zīmi.

«Vilciņi» ir un būs

Jānis un Kristīne Vilciņi Babītes pagastā bija pazīstami saimnieki.

Viņiem bija trīs meitas un dēls. Dzidru kā vecāko aizsūtīja uz Priekuļu
lauksaimniecības skolu, bet viņai tur neesot paticis. Kā tagad stāsta

jaunākā māsa Austra - atnākusi atpakaļ. Vidējā māsa Tīksma, saukta

par Maigu, mācījusies grāmatvedību. Ar dēlu Gunāru Ārvaldi pēc kara

notika nelaime, darbodamies ar spridzekļiem, viņš saspridzinājās.
Jaunāko māsu Austru ar māti izsūtīja uz Sibīriju. Tagad ar dēla

Modra un meitas Ausmas ģimenēm viņa atkal dzīvo «Vilciņos». Par

saimniekošanu tēva mājās Austra Kļaviņa stāsta:

- Līdz 1940. gadam ziemai algoja divus puišus, vasarā - četrus.

Meitas gan visu gadu bija četras. Divām meitām bija katrai sava istabiņa,
citi dienestnieki dzīvoja pa diviem vienā istabā. Pienu veda uz Strādina

slimnīcu un arī uz Bērnu slimnīcu. Kā kuro reizi. Zīdainu namā



Kristīne Vilciņa ar meitām(no kreisās) Tīksmu,Austru, Dzidru un dēluGunāru «Vilciņu»
dārzā 1939. gadā

Kristīne Vilciņa pēc

atgriešanās Latvijā

Austra ar vīru Ernestu Kļaviņu un dēluModri

1955. gadāSibīrijā
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uz Kalnciema ielas arī vajadzēja, bet tēvs 'teica: «Es savus cilvēkus

tā nevaru spīdzināt!» Jo ar rīta pienu pīkst. 6 bija jābūt jau tur, nak-

tī vienos tad slauca govis, lai pienu izdzesētu un aizvestu. Tad jau

nelika kā komunistu laikos 50 govis slaukt. Katrai meitai bija astoņas

govis.

Cik toreiz piens maksāja, nudien, nevaru pateikt. Bet tēvs bija liels

kalkulators. Viņš bija izrēķinājis, ka viņam atmaksājas turēt speciālu

darbinieku, kas pienu izvadā. Ja nu vajadzēja, viņš iztīrīja kūti, palīdzēja

pie siena.

Mums bija 60 ha zemes, 45 ha lauksaimniecībā izmantojamās.

Laukus apstrādāja ar četriem zirgiem. Tas tā vidēji uz 10 hektāriem.

Pārsvarā bija ganības un pļavas. Kad nāca reabilitācija, pie mums

bija atnācis izmeklētājs. Kaimiņi par mums esot devuši ļoti labas

atsauksmes, viņš teica - un es tak nemaz to nezināju - tēvam esot

bijusi otrā vieta visā Latvijā ganību zelmeņa ierīkošanā. To izmeklētājs
man zināja stāstīt. To atceros, ka āboliņu tēvs audzēja. Lauksaimniecībai

jau toreiz nāca pretī, un tēvs bija liels rēķinātājs, pats visu pierakstīja,
visu zināja.

Rudzus un auzas sēja. Miežus gan ļoti maz. Kvieši mūsu zemē īsti

nepadodas, bet tēvs reiz tomēr iesēja vasaras kviešus. Man vajag

pamēģināt, viņš teica. Raža izauga varena, pat bija grūti savākt.

Vēlāk «Imakās» jaunā kolhoza kūts bija no mūsu gāzbetona celta.

Gāzbetons, akmeņi pamatiem - viss bija sagādāts. Piena mājiņā bija

dzesētājs. Kā izdzesēja, tā uz ledus pagrabu. Toreiz ziemā sadzina ledu

vai sniegu iekšā - tik daudz, lai pietiktu līdz septembra vidum. Nobēra

ar zāģskaidām, griestus nosedza ar salmiem. Labs un tīrs piens bija,

tāpēc jau slimnīcas to pirka.
Tēvs visu esot iemācījies pats. Jā, vectēvs mājas paputinājis, un dēls

reiz viņu piespiedis norakstīt īpašumu sev. «Vilciņi» ir senas mājas.
Tēvabrālis reiz teica, ka mūsu vecajai klētiņai (tās vairs nav) esot bijis

pāri 200 gadiem. Ja līdumā ienāca, tad pirmo taču cēla māju, tas varētu

būt ap 1840. gadu. Šīs mājas kapitālais remonts notika 1936. gadā. Bet

bija jau gatavs jaunās kūts projekts.

1941. gads mums gāja secen. Vēlāk dzirdējām, ka mēs esot bijuši

nākamajā izvešanas tūrē. «Imakām» pieķērās tāpēc, ka tur abi dēli bija
aizsargi. Mans tēvs nebija, viņš tika ievēlēts tikai par Krājaizdevu
sabiedrības priekšnieku.

Vācu laikā turēja 15 govis, vēlāk sešas vien palika. Kalpus nedrīk-

stēja turēt, bet tēvs nebija nekāds jaunais, mammai veselība kliboja, tā-

pēc mēs divas ar māsu vien rāvāmies - aršana, sēšana, lopi. Viss sma-

gums tika mums abām, bet man 1949. gadā bija tikai astoņpadsmit gadu.
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Pēc kara lielākos saimniekus jau «kulakoja». Uz mūsu zemes bija

jaunsaimnieks ar 10 ha, daudzi streijgabali. Starp tiem «darba zemnie-

kiem» arī tie, kas staigāja, ošņāja, ziņoja. Jaunās varas pretiniekus
meklēja. Tepat «Mežmaļiem» pretī bija uzvilkts priedē Latvijas karogs.

Veči un vecenes jau tur nelīda augšā! Kas to darīja, vēl šodien nezinām.

Tēvs toreiz teica - lai nu kas tur bijis, tālāk no grēka!
Bet «Mežmalu», «Dumpju» cilvēkus neizveda - tie jau paši bija

iznīcinātājos. No «Aizvēju» mājām gribējuši vest, bet viņu vietā esot

paņemti mēs. Nezinu, cik tur taisnības.

Pagasts izvešanas dienā, 25. martā, mūs bija norīkojis šķūtīs. Tēvs

ar māsu arī aizbrauca. Bet Aizvējene esot izpirkušies, tai viens dēls bija
kritis krievu armijā. Nu, un tad viņi te visu dienu stāvēja, jo šķūtniekus

nevarēja sagaidīt mājās. Māsa jau saoda, kas gaidāms, un aizmuka.

Mammu un mani aizveda no mājām. Tēvu ielika Centrālcietumā, pēc
tam pārsūtīja uz Omskas apgabalu.

Sibīrijā septiņus gadus «studēju» par traktoristu. Tā bija spiesta
lieta. Kaut arī īsa vasara, viss aug griezdamies. Kartupeļi kā kamoli,
bez visas mēslošanas. Un gadu no gada tikpat vareni! Ja vien tur ar

lauksaimniecību varēja nodarboties, izdzīvot varēja. Mums vismaz

jumts virs galvas bija.
Vienu gadu nostrādāju mežā. Tas nu nebija priekš manis. Man bija

liela mute, jauna un dulla, kolhoza priekšsēdētājs saka: «51 Te6a

OTiipaßjiK), rae Tpaßa He pacTcr!» Aizgāju pie komandanta, izrunājos,

otrā dienā - uz kursiem prom. Priekšniekam pašam mani jāved uz

turieni. Es šim prasu: «Hy, Ha napTax Tpaßa He pacreT?» Šis sāka

smieties.

Kursos man gāja raibi. Valodu nepratu. Bet kā pa desmit dienām var

iemuļļāties runāt! Es viņus tur pamatīgi apcēlu. Instruktors citiem saka

- viņa visu saprot, viņai tikai grūti izstāstīt. Un uz tā roßopHTb»

rēķina tiku uzreiz pie stūres, citi - uz piekabes cauru vasaru palika.
Visus septiņus gadus Sibīrijā uz traktora nostrādāju - kamēr dēls

piedzima. Pēc tam Suntažos, un Mārupē arī. Tagad gan pat rokas

traktoram klāt negribu likt!

Kad tikām mājās, septiņus gadus nodzīvojām vīra mājās Suntažos.

Kolhoza priekšsēdētājs vienu istabu tur uzreiz atbrīvoja, un mēneša

laikā visa māja bija tīra.

Piemājas zeme bija 0,6 ha, vēl 0,4 ha ganības. Lopus jau tāpat
turējām, bez tiem nevarēja iztikt. Kamēr bijām Suntažos, piena norma

vēl bija jānodod valstij. Reiz nebiju nodevusi. Atbrauca no Ogres kāda

dāma, traki ellīga - kāpēc tā? Un kliedz, un draud! Mēs tikko bijām
saveduši sienu šķūnī. Vēls jau - jātaisa vakariņas, lopi jābaro, bērniem

ēst jādod. Bet šī tik lielīga - nu ņemšot sienu nost. Es valdos, valdos.
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bet beigās mani aizkurināja gan! Es siena dakšas rokā un uzkliedzu:

«Vai jūs maz zināt, kā bērni jābaro? Ko jūs tiem bērniem esat iedevuši -

pabalstu?! Nekā nav, vai lai es viņus upē metu? Nemetīšu! Fiksi prom,

citādi uz šitām dakšām tiksi!»

Ciema priekšnieks šo ar moci bija atvedis, šī nu ātri mocī iekšā -un

laižas.

Otrā rītā kolhoza priekšnieks pie darbnīcām sauc mani klāt. Veči smejas.
«Ko tad atkal esmu sastrādājusi?» prasu.

«Ko tu vakar izdarīji?»
«Sienu savedu.»

«Nu, bet kā tu to partordzi padzenāji?»
«Padzenāšu vēl, ja vajadzēs, lai tik nāk Šurp!»
«Tu gan esi malacis, ja man visi tādi būtu!» šis man uzsit uz pleca.

«Ja visi tā, man te neviens nerādītos.»

Toreiz bijām tikko atgriezušies no Sibīrijas, - vēl visādi varēja būt.

Bet man dusmas - velns viņu neredzējis, spēru virsū!

Vīrs jau negribēja iet prom no Suntažiem, bet mani tā vilka šurp...

Viņš beidzot piekrita. 1964. gadā ar visiem trim bērniem ienācām

«Vilciņos». Mūsu mājā bija izbūvēti Četri dzīvokļi, bēniņos - vēl trīs.

Kūts, leduspagrabs bija galīgi aizlaisti. Kūts - ar stutēm sastutēta.

Un te atpakaļ tikām tikai ar karu. Bet kolhozam vajadzēja traktoristus,

tāpēc mūs abus ar vīru pieņēma. Toreiz te bija kolhozs «Pionieris».

Tajā mājas galā, kur dzīvoja mūsu radi, kolhozs ar visu varu atkal

gribēja iedabūt svešus. Bet māsīcas vedeklai bija māja Lielvārdē - viņi

gāja uz turieni prom, kā jau radi savā starpā sarunāja - viens veda

mantas ārā, otrs iekšā! Tā māsa ar savu ģimeni tika iekšā ātrāk. Mamma

strādāja pie zvēriem tepat «Vilciņos», tāpēc dabūja vienu mazu istabiņu.
Vēl bija tāds Pērkons, viņš aizgāja pats. Viens iemītnieks nomira. Un tā

izdevās ielauzties pašiem savās mājās. Tad te apkārt bija īstā elle -

vedām mēslus, grabažas, tīrījām, dedzinājām, ko tik visu nedarījām...
Vienmēr visiem bija doma tikt atpakaļ, bet nelaida taču, terorizēja.

Paskat, tie paši Dambīši, - nedabūja Krimuldā mājas atpakaļ, uzcēla te.

Kā tikām atpakaļ, tā palēnām čibinājām, remontējām. Kad jau paši
iekšā, tad tīšu prātu neko neplēš. Ja nebūtu tikuši atpakaļ, diez vai būtu

vērts vairs atgriezties...

«Vilciņu» īpašniece nesūdzas un nelūdz. Saimnieces daba: ja strādāsi,

tad tev būs. Un viņu, izsūtīto, sīkstums iegūla Atmodas pamatos -

mums jāatgūst vērtības, kas netaisni atņemtas.
Tagad ir redzams, ka bija vērts karot, lai tiktu atpakaļ. «Vilciņi»

atkal ir skaistas, koptas mājas. Vecais leduspagrabs pārbūvēts par sakņu

pagrabu, piebūvēta klāt garāža ar darbnīcu, jo Austras dēls Modris ir

mārupiešiem pazīstams autoremonta meistars.
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Mājas pieder Austrai, bet nu tajās dzīvo jau desmit cilvēku liela

ģimene. Dēlam ir divi bērni. Meitai Ausmai Puhartei - trīs bērni, viņa
tepat netālajā «Viesturu» golfa laukumā ir kafejnīcas vadītāja. Vienīgi
otra meita Biruta Bērziņa, Dzirciema stomatoloģijas centra darbiniece,

ir rīdziniece.

Austras kundze vārdu kabatā nemeklē, cērt taisni acīs. Tā darījusi
arvien, un arī tagad sirds pilna: - Nodokļu nasta pat lielākos saimniekus

spiež nost. Cik atceros, Latvijas laikā bija tikai zemes nodoklis, ne

pārāk mazs, bet normāls - ja strādāja, nomaksāt varēja. Tagad ir zemes

nodoklis, pievienotās vērtības, ienākuma nodoklis, nodoklis nodokļa
galā - plēš dzīvu ādu nost, tu vari strādāt melnu muti un labuma

nekāda!

Represēto priekšrocības? Vienīgi pie ārsta var aiziet par brīvu. Agrāk

par zālēm nebija jāmaksā, tagad ir. Slimnīca tomēr vēl ir par brīvu, jo
nesen man bija smaga operācija Strādina slimnīcā, un par 10 dienām

nebija jāmaksā ne santīms.

Arhīva ziņas

Jānis-Oskars Vilciņš, dzim. 1878. gada 23. septembri Rīgas apriņķa Babītes pagastā,

dzīvojis Babītespagasta «Vilciņos», nodarbošanās- lauksaimniecība, pašvaldības dienests.

1931. gada 13. martā ievēlēts parBabītes pagasta padomes locekli, 1938. gadā nozīmēts

parpilnvarnieku-lauksaimniecības biedrības priekšstāvi pieA. /S. «Bekonaeksports».

Sastāvējis ari «Latviešu Zemnieku Savienībā».

Bijis Babītes pagasta Brīvībaspieminekļa komitejas loceklis. Brīvībaspieminekļa komiteja

Rīgas apriņķī ieteikusi izsniegt JānimVilciņam pieminekļa celšanas piemiņas zīmi.

Bijis Piņķu lauksaimniecībasbiedrībasbiedrs, I Babītes lopkopības pārraudzības biedrības

biedrs unvaldesloceklis, Piņķu krājaizdevu sabiedrības priekšsēdētājs, Piņķu lauksaimniecības

mašīnu koplietošanas biedrības un Piņķu ugunsapdrošināšanas biedrības biedrs, Piņķu

piensaimnieku sabiedrībasbiedrs.

1937. gadāievēlēts par Babītes lauksaimniecībasbiedrībasun valdes priekšnieku.

Rokpeļņa meitas noziegums

Jēkabam un Evelīnai Pupaiņiem Babītes pagastā 20. gadsimta 30.

gados piederēja 7 ha zemes. Rokpeļņi. Bet viņu meita Vilma Vilhelmīne

Urtāne tika izsūtīta uz Sibīriju kā tautas ienaidniece. Viņas vīrs Jānis

Urtāns, pārcietis izsūtījumu, mira 47 gadu vecumā. Taču viņi uzau-

dzināja trīs dēlus, un Vilmas kundzei ir astoņi mazbērni.

Vilma Urtāne stāsta, kā saimniekojuši agrāk: - Tēvs ar mammu te

zemi bija izplēsuši, iztīrījuši, uztaisījuši zemnīcu. Vēlāk no vecām

plankām uzcēla sev veco māju, tur bija tikai istaba un virtuve. Mēs
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Babītes pagasta vecākais

Augusts Incis un Ieķu apgaitas

mežsargs Jānis Šķoba

astoņi cilvēki tur dzīvojām - mātestēvs,

mātesmāte, tēvamāte atnāca dzīvot, trīs

bērni un tēvs ar mammu. Strādnieku nebija,
tēvs ar māti vien strādāja. Kad izaugām
lielāki, palīdzējām. Strādājām no bērna

kājas. Ar 7 hajau astoņām govīm nepietiek.
Un katru gadu audzējām vienu telīti. Trīs

zirgi bija. Tāpēc ņēmām trīs līguma pļavas.
Rīgā bija tāds Jansons, kas tās izīrēja, tāpat
dzirnavu Pampe. Pļavas bija jāizgrāvo,
rakām arī kūdru. Viens racējs dzīvoja tepat

«Ķurbos». Izgrāvoja, krūmus izcirta, sasēja
21 pūrvietu āboliņa un timotiņa. Tad pa-

ņēma vēl vienu tikpat lielu pļavu pie «Ķur-
biem», pēc tam vēl vienu pilsētas pļavu -

10 pūrvietu. Pļaujmašīna bija. Sienu vien-

mēr veda uz tirgu.
Vācu laikā brāļus Arnoldu un Herbertu

paņēma vācu armijā, pavisam jauni viņi
bija. Tēvs negribēja laist, trīs dienas vilci-

nājās, bet beigās tomēr bija jāved. Arnoldu

Kurzemes katlā nobeidza, Herberts no-

kļuva ārzemēs. Vācijā, kad divīzija kritusi,

karavīri saņemti gūstā. Gandrīz jau nošauti,

taču izglābušies un klīduši tālāk. Zviedrijā
saņemti ciet, bet bijuši ievainoti un noklu-

Jānis Urtāns arVilmu 1956. gadā Vorkutā
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vuši slimnīcā. Brālis bijis tik slims, patiesībā paralizēts, ka septiņi vīri

viņu nesuši kā malkas pagali, bet izārstēts. Tad atbraukuši krievi, - lai

visus izdodot. Latvieši gribējuši izbēgt, braukuši kādi septiņi vīri pāri

jūrai. Bet laivas bijušas vecas, kur tu izbēgsi - krievs klāt. Zviedru ārsti

viņus izglābuši. Bet krievs neatstājies. Tad bēguši otrreiz - abas laivas

sagrabējušas, ūdens jāsmeļ ārā, citi nav izturējuši, aizgājuši bojā. bet

brālis izķerpījis, tikai galva bijusi kontuzēta.

Beidzot ticis Anglijā. Tur viņus pieņēmuši latvieši. Izārstējies un

sācis strādāt. Izmācījies par pavāru, uz būvēm strādājis. Vēl tagad

Anglijā dzīvo.

Un tagad leģionārus nievā! Kurš latvietis no laba prāta gāja leģionā?

Nevarēja jau turēties pretī nevienai valdīšanai - ne krievam, ne vācietim.

Kā tik mums tepat negāja!

Kad ienāca krievi, tēvu nošāva. Gadījās tā - braucām mājās no

Rīgas pa Kalnciema ceļu. Tepat pie darbnīcām vecajā mājā dzīvoja
krievu virsnieks ar savu denščiku. Šis nu iesēdās pie mums ratos.

Mežsargs Šķoba agrāk bija arestēts uz trim dienām, tāpat kā mans tēvs.

Nu abi bija tikuši vaļā, bet viņš tēvam liels draugs - domājām, iebrauks

paskatīties, kā Škobam iet. Mežsargmājās saimnieka paša nebija. Kamēr

gaidījām viņu mājās, tēvs, tas denščiks un saimniece izdzēra vienu

pusstopu. Bet Šķoba mājās kā nav, tā nav. Nu, jābrauc tak pašiem
mājās, tēvs saka. Bet Škobas mājās dzīvoja tāds vecs kalējs ar sievu un

meitu. Veco nesauca pie tā šņabja. Bet «leķos» toreiz bija uzstādīti

prožektori, lai krievi uzpasētu, kas notiek. Kalējs aizgājis uz turieni un

teicis, ka Šķobu mājās esot zagļi un laupītāji. Vai mēs tie laupītāji būtu

bijuši?

Jau taisāmies iet ārā no lielās istabas, «prožektoristi» priekšā -

rokas augšā! Tēvam nekā nebija, bet denščikam - šautene uz pleca.
Tas ņem to plinti nost, un... Denščiku nošāva uz vietas, tēvam lode

cauri izgāja. Vecais kalējs stāvēja aizdurvē. Es paslēpos aiz lielas

pūralādes, man bija vatēts mētelis, tam izrāva vates kumšķus, bet

neievainoja. Tēvs nokrita manā acu priekšā...
Es pa nakti paliku Škobas mājās, - kur naktī iešu, labs gabals līdz

mājām. Zirgs izjūgts, siens stallī padots. Zaldāti to denščiku un tēvu

iecēla mūsu ragavās vāgūzī. Ap divpadsmitiem naktī ieradās saimnieks,

pats Šķoba
- asins peļķe virtuvē, divi pagalam. Otrā dienā izsauca

komisiju no Rīgas.
No mājām atveda mammu. Viņai prasa, kādu sodu uzlikt zaldātam,

kurš šāva. Mamma saka - pēc kara laika likumiem. Uzrakstīja, lai

nosūta uz pirmajām līnijām. Man ar tām miroņu ragavām bija jābrauc
uz Rīgas morgu. Uzlika dēli denščika līķim pāri un tur uzsēdināja
mani. Briesmīgi pārsalu, bet bija pārņēmusi tāda vienaldzība...
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Mūsmājās vēl atrada Latvijas karogu. Mammai skapī stāvēja. Kas

nu tur domāja, kur tas karogs nolikts, skapja dibenā bija iebāzts. Bet

bija tāds rīkojums, ka karogs jāizārda. Mums bija vesels.

lepazinos ar Jāni, savu nākamo vīru. Vienās vai otrās mājās rīkoja

ballītes, puiši sanāca kopā, aicināja mūs. Kristaps Šuba jau parasti bija

galvenais. Vīrieši tajās ballītēs sprieda savā starpā, aizgāja uzpīpēt, ko

tad mēs tur zinājām? Bijām jauni, lielu vērību nepiegriezām - kas nu

notiks? Jā, tie ieroči tak bija no Kampes sila, kur krita krievu divīzija.
Puikas - sešpadsmit vai septiņpadsmitgadīgi - salasīja visādus mēslus

un ko tik visu nenesa mājās! Kas nu tie par ieročiem, sarūsējuši, sabojāti,

bet apraka grāvmalās. Visbiežāk tā saiešana notika Subas mājās. Atklātībā

jau viņi neko pretvalstisku nerunāja. Bet Jānis Karss Rīgā kādā ballītē

sadzēries izrunājies - mums viss kas ir, mēs darām to un to. Mēs nemaz

nezinājām, ka tāds «Auseklis», pretošanās kustība, ir. Tie uzrādītāji

paši nosauca visus, kas Subas mājās pulcējās. Lai vairāk iznāk.

Tā aizmuguriski mūs notiesāja, aizmuguriski palaida mājās. Septiņus
gadus biju prom.

Mēs ar Jāni jau pirms izsūtīšanas domājām precēties, bet sagājām kopā
tikai vēlāk, kad atgriezāmies mājās. Mani notiesāja uz 10 gadiem, Jānim

iedeva 25 gadus. Kad nu tas ūsainais nomira, tad ātrāk tikām atpakaļ.

Sibīrijā nonācu Intā. Tur taisīja jaunus ceļus. Ziemā bija jāattīra
kūdra līdz māla zemes kārtai. Viss sasalis kā klints, ar lauzni bija jācērt.
Rokas sāpēja. Katram iedeva normu pusmetru izcirst. Cik ar to ķirku
var padarīt!

Bija 14 barakas - sešas brigādes katrā. Katrā brigādē pa 30 sievietēm.

Trīs gadus tur nostrādājām. Tad cēla centrālo slimnīcu un pamatos

dzina pāļus. Bet pirms tam visu kūdru vajadzēja novest nost. Kur

noņēma kūdras kārtu, sakrājās ūdens, ar nestuvēm gājām pa dēļiem,
ūdens smēlās zābakos ledaini auksts. Rokas vēlāk sāpēja un tirpa tā, ka

nevarēja ne strādāt, ne nakti gulēt.

Strādāja pa brigādēm - viena brigāde pārlasīja pagrabā kartupeļus,
cita tīrīja ceļus, vēl kāda meta kūdru.

Vēlāk mūs pārsūtīja 40 km tālāk uz meža darbiem. Tas nozīmēja, ka

ziemas salā mūs visu to ceļu dzina kājām. 20 km nogājām, tur pusceļā
bija vecas barakas kur pārgulēt, otro dienu - atkal 20 km. Divus gadus
mežā nostrādājām. Tikai sievietes - zāģējām, vilkām baļķus ārā. Uzlika

normu un, ja to neizpildīja, sodīja ar mazāku maizes devu. Mamma jau

man apmēram reizi mēnesī sūtīja paciņas - cukuru, speķi, ķiplokus,
sīpolus. Drīkstēja saņemt divas paciņas mēnesī. Man jau bija labi, bet

daudzi nesaņēma neko, un ar to lēģera pārtikas devu bija jāiztiek...
Ukraiņu tur arī bija ļoti daudz, arī igauņu, lietuviešu, baltkrievu.
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Kad nomira ūsainais, kļuva drusku citādāk, sākām saņemt pat kādas

kapeikas naudā. Tad mūs pārsūtīja uz Abesu, bija tāds ciems, kur

dzīvoja darba nespējīgie, veci cilvēki. Mēs bijām kopā ar Ellu Gultnieci,

vīra uzvārdā Jurēvicu. Daļu mūsējo aizsūtīja uz Karagandu lauku

darbos.

Abesā bija vecajiem cilvēkiem šūšanas darbnīciņa. Es paliku tur.

Rīdziniece Ilga Rugāja bija priekšniece. Piegriezām un šuvām kleitas,

izšuvēji strādāja, aplikācijas šuva kleitām virsū. Viss jau bija domāts

virsnieku sievām. lemācījos šūt aplikācijas arī es. Bet tad pienāca papīri,
ka var braukt mājās.

Vīrs vergoja ogļraktuvēs.

Tagad mums ir pāri 14 ha zemes, pieprasījām arī brāļa zemi. Dēla

īpašumā. Kāda citādi viņam interese strādāt? Pie ārstiem mani vadā

viņš, kur tad es savādāk tiktu? Nav jāmaksā par vizīti - 0,20 sant. Bet

cik zāles nemaksā! Reimatisms, nervu iekaisums no tiem Sibīrijas
gadiem. Kad pēc atgriešanās Latvijā kolhozā aicināja par slaucēju, -

nevarēju, tā sāpēja rokas.

Mamma te dzīvoja, tāpēc mājas palika pašiem. Pētersons «Pionie-

rī» jau deva vairāk zemes nekā Mārupē. Bet mamma tik vienu govi tu-

rēja.
Kad atgriezāmies no Sibīrijas, apprecējāmies un sākām dzīvot pie

mammas. Viņa iedeva govi, sākām strādāt kolhozā, piešķīra zemi.

Negribēja jau dot, bet vīrs teica: «Ja jauni cilvēki kolhozā nav vajadzīgi,
mēs varam iet citur!»

1958. gadā piedzima pirmais dēls Ilmārs. Bet Jānis nepiedzīvoja, ka

saņems reabilitācijas apliecību...
Ilmārs ir beidzis Mārupes vidusskolu. Jānis ir elektriķis. Valdis

mācījās Ogres arodskolā par šoferi-autoceltņa vadītāju. Mātes prieks
vecumdienās ir strādīgā ģimene. «Tīrumnieku» laukos audzē 2-3 ha

burkānu, 4 ha kartupeļu, pa hektāram puravu, kolrābjus. Tomātus audzē

plēves būdās, stādiem - stikla siltumnīca. Valda sieva Centrāltirgū pati

tirgo izaudzēto - cilvēki prasa visu ko, un ir labi, ja pats izaudzē un

svešam nav jāmaksā. Ķirbjus, kabačus audzē, rabarberi, dilles - viss

noder pārdošanai.

Kā lai pasaule mūs saprot, ja stāstām, ka rokpeļņa meitas Vilmas

noziegums, ko sodīja uz desmit gadiem, bija satikšanās ar savu iecerēto

Jāni? Kā lai pierādām, ka Jānis Urtāns, kurš nevienam neko ļaunu

nebija nodarījis, tika sodīts ar 25 gadiem vienīgi par padomju varai

naidīgām izrunām? Ārzemnieki rausta plecus - tas nevar būt! Bet vai

tad lāsts ir izskaidrojams?
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Čekas mīna

«Ziedoņkalnu» saimnieks Ziedonis Karss represiju žņaugus piedzī-

vojis pats savā ģimenē. Bet tikpat lielā mērā cietuši tuvi radinieki.

Ziedoņa Karsa tēvu Pēteri notiesāja uz 25 gadiem. Tēvabrālis Jānis

Karss skaitījās kā viens no galvenajiem pretošanās grupā «Auseklis».

«Ziedoņkalnu» mājas ir cēlis otrs Ziedoņa tēvabrālis Oskars. Mūra

kūti pabeiguši celt tikai 1939. gadā. Tad daudzi saimnieki ņēmuši

aizņēmumus un būvējušies - kūtis, dzīvojamās mājas, pamatīgas mūra

ēkas.

Tagad tās ir vienas no sakoptākajām mājām pagastā. Saimnieko visi

kopā: Ziedonis ar dzīvesbiedri Rasmu, dēls Uldis ar sievu Irtu un trim

mazbērniem. Meitai Mārītei arī trīs atvases.

Ziedonis Karss:

- Kad onkulis Jānis atgriezās no Sibīrijas, kopā gājām traktoristu

kursos. Manam tēvam Pēterim iedeva 25 gadus, viņš arī ap to laiku

atgriezās. Tēvs slapstījās, un viņu dabūja ciet tikai 1949. gadā. Apcie-

tināja par to, ka bijis leģionā; pēc tam, kad sašāva kājas, viņš vācu

laikā pildīja policista amatu. Slēpās Aknīstē, vēl šur un tur, un gadījās,
ka kāds no Jūrmalas bija paziņojis čekai.

Viņi visi pārnāca gandrīz reizē. Onkulis, tēvs, citi onkuļa biedri.

Visi satikās atkal no jauna. Tikai pēc lēģeriem ilgu mūžu daudzi

nenodzīvoja. Urtānu Jānimbija briesmīga kaite, miesa atlēca no kauliem,

laikam bijis vara raktuvēs. Tupinu Alberts bija ogļraktuvēs, viņš teica -

izdzīvojis tāpēc, ka laimējies dienesta biedrs elektriķis, dabūjis Albertu

ari turpat darbā. Mans tēvs nonāca Intā, viņš ticis par dārznieku, tāpēc

klājies drusku labāk. Bet dzīve bijusi bezcerīga. Ziemās mirušos

krāmējuši kaudzēs, sargs atbaidījis tikai meža zvērus. Tiktāl pie visa

pieraduši, ka gājuši garām līķu kaudzei pilnīgā vienaldzībā...

Tās runas par «Ausekli» vēlāk bija tādas, ka to nodibinājusi čeka, jo

tie, kas tur skaitījās, pat nezināja, kas viņiem priekšnieks. Un kā tad

varēja zināt visus reizē saņemt? Onkulis teica - kad viņš apcietināts,
visi saraksti jau tur bijuši priekšā, kaut arī viņu paņēmuši pirmo. Ja nu

kāds no pašiem būtu nostučījis, tad vēlāk, pēc atgriešanās no Sibīrijas,
visi nebūtu tik labi satikuši - Urtāns, Tupiņš, onkulis kopā strādāja par

traktoristiem, tāpat savu šņabi kopā iedzēra. Ja kāds no viņiem būtu

nodevējs, izturēšanās būtu citādāka. Es, Tupinu Alberts, Jānis Karss

gājām uz kursiem Salienā - draudzīgi visi kopā. Ja jau viņi labi satika,

tad zināja, ka nav pamata turēt aizdomās vienam otru.

Apcietināja it kā par ieroču glabāšanu. Kas tad te par ieročiem bija?
Viena patšautene, granātas un automāts. Kad Jāni apcietināja, otru



Karsu ģimene: pirmajā rindā no kreisās ZiedonisKarss armazmeituZani, viņadzīvesbiedres

Rasmas dvīņumāsa Frīda ar vīru Egonu Mazpuriņu un Rasma Karsa; otrā rindā no kreisās

dēls Uldis Karss, meitaMārīte, znots Ivars Breijers, krustmeitaAgita, vedekla Irtaun

Guntis Muižnieks, Rasmas vecākās māsas Ainas vīrs

Pēteris Karss (no kreisas) - «Ziedoņkalnu»
saimniekatēvs dienestalaikā 1928. gadā
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onkuli Oskaru, šomāju saimnieku, iedzina mārkā, lai meklējot noslēpto.

Oskars bijis slims, bet nācies brist iekšā. Čeka labi zināja, kur un kam

ieroči ir. «Ausekli» čeka uztaisīja droši vien tāpēc, lai iztīrītu šīspuses

mājas no jaunajiem vīriešiem.

Visur jau notika viens un tas pats - kad tēvs bija izsūtīts, mamma ar

četriem bērniem dabūja īrēt dzīvokli kaimiņos. Mūsu mājās iegāja tāds

Bogdanovs. Tagad to dabūja atpakaļ māsasmeita, man pietiek ar šo

īpašumu.

Pašiem mums «Ziedoņkalnos» bija 10,5 ha zemes. Vēl piepirkām
klāt - līdz 24 ha. Pārējo zemi no četriem kaimiņiem nomājam, jo

apstrādājam 60 ha. Kā mums gāja ar mantošanas tiesībām! Tēvabrālis

Oskars, iepriekšējais māju īpašnieks, bija dzimis Igaunijā, mans tēvs

Latvijā - bija jātiesājas.

Audzējam dārzeņus, 3 ha burkānus, 10 ha kartupeļu. Pagājušajā

gadā laukus tā izpūta vēji, ka burkānu sējumi bija labībā jāmeklē -

toreiz Hvostovojs to tuksnesi uztaisīja. Te aiz mājas, aiz grāvja bija
neliela birzīte, vecu tranšeju vietā bērzi un alkšņi bija saauguši, neviens

tos necirta ārā, nē, toreiz vajadzēja pa tīro. Meliorācija daudz vairāk

skādes nekā labuma ir darījusi. Tagad visi lauki kļūst arvien neauglīgāki,
liec virsū ko gribi. Šogad arī pushektāru izpūta. Kad meliorēja, domāju -

vismaz gar purvmalu bērzus atstās - nekā. Un vēl - no aerodroma

skrejceļa tā vilkme laukiem iet pāri.
Tēvs pēc Sibīrijas strādāja par dārznieku. Tad māte arī atnāca uz

šejieni. Jānis bija traktorists, Oskars - lopkopējs.
Mēs ar sievu Rasmu uz «Ziedoņkalniem» atnācām kāzu naktī. Es

no Jūrmalas, sieva no Leišmales. Viņa iepriekš bija mitinājusies «Saul-

gožos», viņas ģimene savā pagastā bija uzzinājusi par izvešanu un

izbēgusi. Sametuši bērnus ratos un laidušies prom...

15 ha rudzu sējam. Tie mums vislabāk padodas. Vedam uz lecavas brūzi.

Degvielu pērku no «Kuldīgas naftas», tā firma ļoti solīdi, godīgi strādā.

Piensaimniecība un dārzeņkopība ir. Miežus, auzas, kviešus maļam

lopbarībai. Pašiem savas dzirnaviņas. Vienīgi rudzus pārdodam. Tiem,

kas mums ļauj zemi nomāt, zemi apstrādājam, maksāju par nomu. 11

ha, piemēram, no Zigurda Ozoliņa nomāju, vēl tonnu kartupeļu, saknītes

dodu klāt. Citai kaimiņienei - visas saknes, kādas viņai vajag.

«Peles» uzveica žurkas

Vilberta Bierņa saimniecība «Peles» toreizēja Babītes pagasta bija
no turīgākajām. 25-30 slaucamās govis. 30. gadiem moderna kūts ar
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dzirdināšanas ierīci, piena dzesētāju, vēja rotoru. Siena nokraušanai

kūtī bija iekārtota mehāniska celtuve ar zirga pajūga palīdzību. Lopus

ganīja aplokos, tiem deva raušus un cukurbiešu graizījumus. Turēja
četrus zirgus. Protams, bija leduspagrabs, kuru cēla Vilberta tēvs Pēteris.

Pienu pārdeva Bērnu slimnīcai.

Kad saimnieki bija izsūtīti un sāka dibināt kolhozus, «Peles» atzina

par piemērotu vietu kolhoza «Pionieris» kantorim.

Tagad «Peles» atkal ir likumīgā saimnieka Vilberta dēla Maigoņa
rokās. Arī vecā saimniece Berta vēl paguva atgriezties savās mājās.
Tikai nesagaidīja, ka dēls un vedekla Aina atdos dzīvību dzimtas

mājoklim. Un kā viņa būtu priecājusies, redzot, ka arī mazdēlam Mārim

rūp veco māju atjaunošana!

Maigonis Biernis stāsta, ka nav līdzējusi tēva piesardzība, lai ģimenei

aiztaupītu nelaimi.

Aina: - Tēvam pagasta priekšnieks Kalniņš pateicis, ka viņš ir

izvedamo sarakstā. Nav taisnība, ka pagastvecākie nezināja par izve-

šanām. To man Maigoņa māte pati apgalvoja.

Maigonis: - Tēvs tāpēc bija nolēmis pamest saimniecību. Nodevas

pēc kara auga un auga, tās vairs nevarēja izturēt. Viņš iestājās darbā

Kleistu muižā, zirgu un divas govis, kokmateriālus paņēma līdzi.

Taisījāmies pāriet dzīvot uz «Auzarājiem» Spilvē. Nedēļu pirms 25.

marta gribējām to darīt, bet kaut kas aizkavēja.
25. martā tēva nebija mājās. Mūs ar māsu noķēra uz ceļa, nākot no

skolas.

Aina: - Māte stāstīja tā: taisni kā utis šie velkas mājā, es viņiem
māju ar roku, lai nenāk, lai iet pie kaimiņiem.

Maigonis: -Ko nu varējām saprast? Skolotāji arī todien bija tādi

jocīgi... Bet «sagaidītāji» jau bija priekšā.
Izveda uz Tomskas apgabalu. Tikām visi trīs kopā. Lauku darbos.

Trāpījāmies vecā guļbūves ēkā, kur agrāk bijusi ādu ģērētava. Tur

četras ģimenes katra savā stūrī apmetāmies. No drēbēm - ko tur tajā
satraukumā varēja daudz paņemt? Iztikām, kā nu mācējām. Vietējiem

jau bija iestāstīts, ka esam fašisti, nelieši. Pirmajā gadā bija jāiet skolā,

mani taču paņēma no 6. klases. Viss stundās bija krievu valodā. Visādi

gadījās. Reizēm puikas nāca virsū ar akmeņiem, likās, ka nositīs. Laidies,
ko tad citu?

Mēs ar māsu pa ziemu mācījāmies, mani vasarā pielika pie aitu

ganīšanas, kolhozam bija 450 aitu.

Mamma strādāja lauku darbos, vēlāk fermā. Tēvs mums sūtīja
paciņas. Bet viņš mira, mūs nesagaidījis, jo saslima ar vēzi.



Pēc SibīrijasBerta Biernejaunībā

Pie saimesgalda.Pirmā no kreisās saimniece Berta.



Maigonis un Ainaar dēliem

Māri un Marģeru.

Maigonis Biernis ar

dzīvesbiedriAinu
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Aina: - Kad mamma atbrauca no Sibīrijas, bija kļuvusi pavisam
švaka. Mocījās ar augstu asinsspiedienu. Kājas čūlāja. No tās Sibīrijas

vainas netika vaļā, tur tās pārsalušas, reizēm galošas esot pie kājām

piesalušas.
Kad Bierņi atbrauca no Sibīrijas, pirmoreiz Maigoni redzēju fufaikā,

ar platu siksnu mežā pie «Imakām». Nobijos - vai dieniņ, šitāds nāk

pretī! Kaimiņiene saka: kuš, kuš, tas tak jaunais Pele! Šis paskatās un

nosaka: «Tas pats jau ir...»

Maigonis: - Tur jau bija tā, ka nācās līdzināties krieviem. Pateici

kādu nepareizu vārdu - apsmēja. Skolā reiz krita pa īstam man virsū,

nu tad tā liku pa ausīm, tā riktīgi! Domāju, kas būs - būs. Pēc tam visi

bija lieli draugi.
Kad 1956. gadā atgriezāmies no Sibīrijas, mūs ielaida apmesties

piena mājiņā. Pēc tam tikām mazā stūrītī mājā. Tai vienā pusē bija

ielūzis jumts. Kaut arī naudas trūka, mēs par abiem to uzlikām no

jauna. Kolhozam toreiz arī naudas nebija. Kad nu jumts bija virsū,

sanāca atkal «īrnieku» pilns.

Aina: - Vecais niedru jumts bija pagalam. Mums nekas vairs

nepiederēja, bet sāpēja sirds par veco māju. Es stāvēju augšā jumtā,

Maigonis nesa materiālus, un es tik krāmēju. Parasti man ir bail no

augstuma, bet toreiz - nemaz. Vecajai kūtij noņēmām vīratēva taisītos

cementa dakstiņus un apjūmām māju.
Pēc remonta te nodzīvojām līdz 1971. gadam. Tad aizgājām uz

Jaunmārupes centru, trijos gados uzcēlām jaunu māju. Tagad tur dzīvo

vecākais dēls Marģers ar ģimeni.

Maigonis: - Pēc 20 gadiem atnācām atpakaļ un sākām dzīvi no

jauna. Bet 1991. gadā sākās trakums ar iemītniekiem - astoņas ģimenes

te bija iekšā! Kolhozs mums piedāvāja Līvānu māju, lai tikai mēs

neņemam «Peles». Lai izvēloties ko citu, jebkurā vietā! Vajadzēja prasīt,

piemēram, Vandera māju, redzētu, ko viņi teiktu?

Aina: - Veco kūti dabūjām izpirkt, bet mēs paspējām dabūt zemes-

grāmatu tad, kad zemi un ēkas tajā varēja ierakstīt kopā. Mums pa-

laimējās. Bet nebija jau tā nemaz domāts, bija cits āķis. Uz mūsu zemes

bija uzcelta pirts. Savā laikā Hvostovojs ar pirkstu parādīja, kur jāceļ,
un krievi uzcēla. Bet par pirts celtniecību nebija dokumentu. Paši krievi

aizgāja strādāt uz «Lattelekom», pirts pienācās viņiem. Mēs tai brīdī

mudīgi uz Kadastra centru Puškina ielā, no Salaspils atvedām meža

taksētāju, lai parādītu, ka tā vieta ir tukša. Vai, cik Zvaigzne bija nikns!

Tas nav likumīgi, viņš kliedza. Tie pirts cēlāji nu dabūja iet pie Mārtiņa

(Bojāra - red.), tas sūta atpakaļ pie mums, jo pagastā atļauja nav dota.

Beigās puikas to pirti nodedzināja.
lemītniekus tomēr diezgan ātri dabūjām ārā. 1991. gada Jāņos
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pirmoreiz uztaisījām balli, saaicinājām radus un teicām - vienreiz šais

mājās atkal jādzied latviski! Istabā nebija grīdas, sienā bija caurums,

bet nedēļu pirms Jāņiem pēdējie aizvilkās. Virtuvē vēl iegāzās griesti.

Ja tā māja mācētu runāt! Kādi te bija dzērāji, kas tie bija par cilvēkiem -

vesela ģimene galaistabā nosmaka dūmos, kurinādami ar akmeņ-

oglēm... Un ko tik viņi nedarīja! Kad vecajai klētiņai gribējām no-

stiprināt pamatus un iebetonēt tos, pa nakti dienā izraktais grāvītis tika

aizbērts ciet! Žurkas un deviņi kaķi! Žogs ap katru sakņu dārzu...

Netīrība un grabažas.

Maigonis: -Par ēku kompensācijas naudu uzcēlām jaunu kūti vecās

klēts vietā. Atnācām ar divām govīm, paštaisīts traktors bija. Pirmo

gadu 0,3 ha kartupeļu iestādījām, tad 10 ha, pēc tam jau visu zemi

apstrādājām. Bet pēc 1994. gada par rudziem diezko nemaksāja. Rudzus

pārdevām lecavas brūzim, auzas un mieži - lopiem.
Sākumā jau gāja tīri labi. Par pajām dabūjām graudu kombainu,

pret 24. «volgu» - jaunu traktoru. Labi, ka tā, jo pēc gada tā «volga»
vairs neko nemaksāja.

Aina: - Kolhoza laikos nekādas «rebes» netaisījām - es strādāju
dārzniecībā, Maigonis veda gāzi, turējām lopus, bullīšus vedām uz

gaļas kombinātu.

Maigonis: -Kad sākumā labi maksāja, turējām pa astoņām govīm
un teļiem. Bullīšus nobarojām, telītes audzinājām. Kad sāka sliktāk

maksāt, sarunājām vienu veikalu Rīgā, kas ņēma pārdot pienu. Nu

palikušas četras govis, 11 ha aramzemes, pļavas, kartupeļi, auzas.

Aina: - Kolhozā desmit gadus baroju buļļus, slaucu govis, 21 gadu -

dārzniecībā, nu esmu pensijā, un atkal vecumdienās viss jāsāk no gala.

Pensija - 57 lati, tas ir tik netaisnīgi!
20 ha tagad iznomājam SIA «Mārupe», vairāk gan ne. Mežs ir

mums, un visa zeme ap kūti. Otru kūti mums vairs nepārdod. Paklīda

baumas par cūkām, bet te ir Dzilnupīte, kas tek uz Babītes ezeru. 1974.

gadā vēl bija izgāztuve - kā mēs ņēmāmies, lai to slēgtu! Es stāvēju

priekšā un nelaidu iekšā atkritumu kravu. Šoferim saku - aizej pie

Bērziņa, lai viņš iet pie Zvaigznes, un tas lai nāk pie manis! Reiz

noķeru Paeglīti, Zvaigzni un Bojāru. Pagastvecākais klusē. Zvaigzne
saka - lai gāž kaut grāvī. Zināt, priekšniek, es saku, - tad pie jūsu
mājas? Nē, nē, šis saka. Nekā nevarēja nokārtot, kamēr valsts sanitārā

epidemioloģijas stacija neatbrauca.
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Nelaimes biedri saprotas

Kristapa Šubas atraitne Mētra Lielkalne dzīvo vīra mājās «Lielviļņos».
Tās ir tās pašas, kur esot notikušas pretošanās grupas «Auseklis»

pulcēšanās un mājas ballītes. Mētras kundze stāsta - mājas cēlis Kristapa

tēvs, tās esot simtgadīgas. Kad guļbūves ēku apmūrējuši ar ķieģeļiem,

nav iedomājušies saglabāt virs namdurvīm iezīmēto gadskaitli. Bet

vīratēvu lielinieki nošāvuši, kad dēlam bijuši trīs gadiņi. Vēlāk māte

saimniekojusi viena pati.
Ar savu nākamo vīru Kristapu Mētra iepazinās, kad 1956. gadā

atbrauca uz Latviju atvaļinājumā. No Sibīrijas.
Mētra Lielkalne pati ir mālupiete. Viņu notiesāja par pretvalstisku

darbību, proti, ja bija zināms par «šķiras ienaidniekiem», bet netika

ziņots varas iestādēm. Saprotamā valodā - par mežabrāļu atbalstīšanu.

Kristaps nokļuva Vorkutā, Mētra - Intā. «Lielviļņu» saimniece rūgti

pajoko: - Man dzīvē ir bijušas trīs darbavietas - šahta, zvēru ferma un

rezerves daļu noliktava. Raktuvēs nonācu 25 gadu vecumā. Par to, ka

Mālupes mežsargmeitai bija apņemšanās aizstāvēt to darbīgo dzīvi,

kāda 30. gados valdīja Latvijā.
Mētra Lielkalne atceras: - Visiem, kas atradās valsts dienestā, bija

jābūt aizsargu organizācijas biedriem; arī tēvam, jo viņš bija mežsargs.
Arī saimniecības 36 ha zemes bija uz mammas vārda, jo valsts ierēdnim

nedrīkstēja būt īpašums. Mājas bija ļoti izdevīgā vietā, pie dzelzceļa.
Mežmateriālus arī toreiz sūtīja pa dzelzceļu.

Bija sagādātas visas lauksaimniecības mašīnas. Labību sējām, lopus

turējām - septiņas astoņas govis. Pienu veda uz pienotavu. Tur pretī

varēja dabūt sviestu, pūdēto sieru.

Mūsu māja agrāk bijusi muižas kalpu ērbērģis ar sešiem dzīvokļiem,
ar tikpat daudz virtuvēm. Kūts bija puse mūra, puse - guļbūves. Zirgu
stalli tēvs pārtaisīja par labības šķūni. Vienu kūts daļu - lopiem, otru

pusi - kur apmesties Latgales mežstrādniekiem. Barojām cūkas, turpat

Mālupē bija pieņemšanas punkts. Bekonam bija stingri noteikumi -

viena cūka par īsu un resnu, otra par smagu, trešā - par tievu un garu,

bet tās izbrāķētās tēvs pirka un nobaroja.

Mani paņēma 1948. gadā par mežabrāļu atbalstīšanu - mājās, naktī.

Nodevība. Vēlāk tomēr tika gandarījums - kad es pirmoreiz 1956.

gadā atgriezos, mans nodevējs sēdēja trīcošām rokām, lāgā nevarēja

paiet, bija kļuvis par kropli. Un es, safrizējusies, saģērbusies un uzpu-

cējusies, viņam lepni pagāju garām. Tas nodevējs bija mūsu kaimiņš.
Tēvu pēc kara apcietināja, jo viņš taču bijis aizsargs. Neilgi pēc

cietuma viņš nomira. Arī māte, un, kad mani izsūtīja, vecāki jau gulēja
kapos. Mājas palika tukšas, vēlāk tās bija nodegušas. Mūsu skapji un
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citas mēbeles pēc tam bija redzētas

pie dažiem kaimiņiem. Tāpat kā pļauj-
mašīna, grābeklis, kūlīšu sējējs.

Vācietis nebija labāks par krievu.

Izdzina mūs no mājām, nokāva lopus.

Atceros, ka viena gotiņa bija izglā-

busies, iebēgusi mežā un pēc tam at-

nākusi uz mājām...
Ko visu tik sirds nav uzkrājusi ga-

rajā, grūtajā mūzā! Mētra atceras

satramdītā lopiņa acis, kas laimīgas

ieraudzīja saimnieci, nevis slepkav-

nieku kārīgos mūļus. Atceras katru

ēkas paksi un stūrīti, kaut arī tur sen

visu pārņēmuši krūmi un koki... Sirds

neaizmirst. Un cik dīvaina ziņa nupat,

pēc 50 represiju gadiem, - Krievijas

varas iestādes, krievu sabiedrība ai-

cina palīdzēt tām ģimenēm, kas grib

pārcelties no Vorkutas un Noriļskas

Kristaps Šuba

uz valsts centrālajiem rajoniem, jo tur, lūk, dzīve kļuvusi nepanesama

un ļaudis dzīvo trūkumā. Vai tā ir nejaušība? Varbūt tomēr Dieva roka,

kura pacietība ilgi nelietīgi valkāta: «Man pieder tā vara, un es sodīšu.»

Jo šīs pilsētas celtas kā nozieguma mītnes, kā vergu nometnes. Kas

turas uz vergu kauliem, asinīm un tūkstošiem iznīdētu dzīvību, reiz

grūst un iet bojā. Vai Vorkutas, Noriļskas, Intas šahtas cilvēka sirdī

spēj rastpiemiņas vietu? Nē, tās nāca ar lāstu un uzvēdī vienīgi sadegošā

lādējuma pelnus...

Mētra: - Lai daudzmaz tiktu vaļā no utīm, tundrā kurinājām uguns-

kurus, novilkām kreklus un purinājām ugunī. Blaktis līda straumēm.

Kad meita bija maza, naktī uz rokām nēsāju, lai nenoēd. Vienīgais

glābiņš bija visā mājā šķirbas aizsmērēt ar ziepēm.

Kam bija bērni, centās strādāt darbu, kur varēja dabūt kaut ko

ēdamu. Bija daudz izsūtīto ārstu, gudri cilvēki, tie mātēm palīdzēja.

Varēja dabūt nopirkt pat bērnu pūderi un šo to citu. Man nebija bērnam

piena, ko tikai es nedarīju - šprices mēģināju, dzēru kumelīšu tēju -

nekā... Pati brīnos: kā to varēja izturēt? Bet tā bija jaunība, un organisms

piemērojas videi. Reiz Jāņos Intā uzsniga sniegs.

Mēs tos priekšniekus āzējām arī. Uzvilkām sarkanu blūzi, baltu

kleitu - vai tad šie ko saprata? Un dziedam «Dievs, svētī Latviju!» vai

«Nevis slinkojot un pūstot». «Vai, cik skaistas dziesmas! Padziediet

vēl!»
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Jā, bet kad beidzot tikām uz Latviju, veselība bija sabeigta. Vīrs

vēlāk arī aizgāja ar sirdi.

Mani atbrīvoja no šahtas 1954. gadā, bet vēl nedeva atļauju braukt

uz Latviju. Atvaļinājumu iedeva tikai tik lielu kā atbraukt uz aizbraukt.

Bet mums bija labs iecirkņa priekšnieks, vācu kolonists, viņš ieteica -

noslēdz līgumu ar šahtu, tad par to laiku tu dabūsi garāku atvaļinājumu.

Par trīs gadu līgumu deva 1000 rbļ., kuri nebija jāatdod, ja sešus

mēnešus pēc līguma noslēgšanas nostrādāja. Reizē es dabūju 73 dienas

atvaļinājuma. Tā tiku uz Latviju, kā teicu, 1956. gadā.
Mums bija izsūtītie juristi. Viņi pamācīja, lai rakstu vēstuli lekšlietu

ministrijai - par ko man 25 gadi? Uzrakstīju, pati vakarā pastā ierakstītu

vēstuli nosūtīju. Otrā rītā mani izsauc uz komandantūru: tādas 25 gadu
sodāmības nemaz neesot, lai pierādot, un kur es to atbildi likšot? Saku:

lai bērniem, mazbērniem varu parādīt, kāda noziedzniece vecāmāte

bijusi.
Un cik dīvaini: pirmais vakars un nakts brīvībā bija visšausmīgākā

diena. To es atceros visu mūžu. Tev nav nekā: ne jumta virs galvas, ne

kapeikas pie dvēseles, ne darba, ne maizes, esi palicis ar to, kas mugurā.
Un tuvojas ziema ar -30, -40" salu. Lēģera barakā dzīvot vairs nedrīkstu,

bet ieslodzījumā taču mēs pašas uzcēlām sev māju! Atļaujas braukt uz

mājām nav...

Mētrai palicis prātā kāds interesants fakts. leslodzītie vietējiem

kungiem taisījuši salu, kur atpūsties. Vajadzējis rakt 5 m platu kanālu.

Vietējā avīzē rakstīts - to salu Intas komjaunieši cēluši.

Sibīrijā viņa izšķīrās ar pirmo vīru. Pēc atgriešanās Latvijā apprecējās

ar Kristapu Šubu, viņš sāka strādāt celtniecībā. Mētras kundze neatceras,

ka pēc izsūtījuma kaut ko īpaši būtu pārrunājuši par «Ausekļa» darbību.

Mazcenas skolas ieroču glabātāja

Tūlīt pēc kara sāku strādāt Babītes pagasta Mazcenas skolā. Skola

bija četrgadīga - ar 60 bērniem. Bijām divi - pārzinis Jānis Andersons

un es. Ar Andersona kungu bija ļoti jauki strādāt.

Ar vārdu sakot, mēs abi ļoti labi sastrādājāmies. Bija pirmais pēckara
gads, skola karavīru izpostīta, piemēslota. Skatuvīte bija nojaukta,

priekškari pazuduši, galdautu un trauku nebija, vārdu sakot - nekā

nebija. Nolēmām visu atjaunot un iegādāties. Līdzekļus cerējām iegūt
no teātra izrādēm. Cilvēki taču kara gados bija noilgojušies pēc kaut

kādas izklaidēšanās, vakariem jeb teātra izrādēm. Visu acis raudzījās
uz skolu. Andersons šeit strādāja pirmo gadu, arī es biju rīdziniece, tā
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ka nācās aprunāties ar skolēnu vecākiem par vietējo vēlmēm un

varēšanu. Izlēmām kopīgi sarīkot pieaugušajiem teātra izrādi. Ar bērnu

izrādēm jau bijām ciema ļaudis iepazīstinājuši. Kādā lugā mums pie-

trūka viena aktiera. Kāds ieteica uzaicināt Jāni Karšu, kurš nesen esot

apmeties pie sava brāļa. Aktiera talants viņam gan nepiemita, bet citu

izeju neatradām. Šis jaunais cilvēks jau no paša sākuma pievērsa man

lielu uzmanību. Nepagāja ilgs laiks - un viņš mani bildināja. Es to

nedz pieņēmu, nedz noraidīju, sacīju, ka mums vienam ar otru jāie-

pazīstas. No sava pirmā vīra biju šķīrusies. Kādu dienu par šo bildinā-

jumu izstāstīju Andersonam. Viņš man ieteica novērtēt šī cilvēka labās

un sliktās īpašības, jo cik tad ilgi es tā viena dzīvošot? Jānim bija laba

balss, viņš labprāt man šo to uzdziedāja. Es biju nemuzikāla, tādēļ ļoti

augstu vērtēju apdāvinātus cilvēkus. Viņš bija labs runātājs, tikai vēlāk

uzzināju, ka spēj būt arī liels melis.

īsi pirms mūsu iepazīšanās biju pieņēmusi audzināšanā astoņgadīgu

meitenīti. Viņa dzīvoja pie kādas igaunietes, kurai piederēja nabadzīga

būdiņa. Dēls viņai bija gājis bojā, un dēla vietā viņa bija pieņēmusi
meitenīti, patīkama izskata bērnu. Pēc sejas ne visai latviska tipa. Pirmajā

dienā pēc iestāšanās skolā viņa man parādīja liecību no iepriekšējās
skolas, skatījos un mēmi brīnījos - vieni divnieki! Bērns sacīja: «Tajā
skolā nekā nemācīja.» Stundās viņa bija diezgan izklaidīga, visa klase

raksta uzdoto, bet viņa tik sēž un kaut ko domā. Kādu rītu pamanīju,

ka viņai mati tādi kā izplūkāti. «Kas tev, Izoldiņ, tos matus tā izplūkājis?»

«Mamma», viņa atbildēja.
Dzirdētais mani stipri uztrauca. Vairs neatceros, kā tur īsti bija, bet

biju spiesta vēlreiz vērsties pie ciema padomes priekšsēdētāja, tas

sastādīja aktu, bērnu atņēma audžumātei un nodeva manā audzināšanā.

Jānim izstāstīju par savu audžumeitu. Teicu, ka tā nāks man līdzi

pūrā. Viņš neko neiebilda, tas liecināja viņam par labu. Lai būtu īsta

ģimene, vajag māti, tēvu un bērnu. Tā kā mēs abi jau esam tuvu

pusmūžam, mums uzreiz iznāktu pilna ģimene. Labi vien būs - tā nu

es nospriedu Jānim dot «jā» vārdu.

Ar reģistrēšanos nesteidzāmies. Pagāja kāds laiks, pamazām vairāk

iepazinu arī viņa raksturu. Ļoti nepatika viņa lielīgā daba un melošana

bez kādas vajadzības. Kādu svētdienu speciāli gāju 10 kilometrus caur

mežu, lai apskatītu viņa saimniecību un govi. Viņš mani laikam pa
logu bija redzējis, iznāca pretī saņemt. Tik veikli mani apvārdoja, ka

nemaz neieveda iekšā, bet pavadīja atpakaļ uz skolu.

Kādā rīta stundā piesita pie loga. Atvēru, tur stāvēja Jānis, viņam
rokā bija automāts. Pats bija mazliet iereibis. Izbijos. «Dod šurp to

daiktu! Kāds ieraudzīs, tevi var apcietināt!» Viņš arī atdeva. Liku, lai
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viņš šaujamo izārda, tad būs vieglāk noslēpt. Tās iekšējās daļas iebāzu

aizkrāsnē, ārējās ietinu papīrā un arī turpat noliku. Jānis pastāstīja, ka

brālim iepriekšējā dienā svētījuši kādu lielu jubileju. Vēl šodien tur

esot viesi, uzaicināja arī mani uz brokastīm. Tais mājās nekad nebiju

viesojusies, visi man bija sveši, drusku pasēdēju pie galda un drīz

aizgāju. Jānis ar to ieroci droši vien tur bija jau plātījies.

Nākošajā dienā pie manis atnāca kāda studente no viņu viesiem un

teica, ka Jānis esot viņu pie manis sūtījis. Viņa gribot izmantot to

dienu, ka atrodoties uz laukiem, un salasīt brūklenes, tikai nezinot,

kurā vietā tās augot, varbūt es nāktu viņai līdzi parādīt? Kaut kā iznāca

runa arī par to šaujamo. Nospriedām, ka vajadzētu aprakt zemē un

Jānim nemaz neteikt. Tā arī izdarījām. Studente bija jaunāka, veiklāka,

viņa raka, es stāvēju klāt un skatījos.
Jānis pēc tam nekad neapjautājās par to ieroci. Nospriedām, ka

pienācis laiks mums sareģistrēties.
Pienāca liktenīgā diena. Jānis no brāļa bija dabūjis zirgu, sakāpām

visi trīs ratos, Izolde arī, un cēli braucām uz ciema padomi. Kad

sekretāram pateicām mūsu vajadzību, viņš ar nožēlu noplātīja rokas,

neesot ne minūtes laika, jāsteidzoties uz sēdi. Nu nekas, atnāksim

nedēļu vēlāk, nav jau nekur jāsteidzas. Pagāja nedēļa pēc nedēļas,
nekad neiznāca laika. Varbūt tas būtu atradies, ja es to nopietni vēlētos...

Tuvojās mācību gada beigas, darba tik daudz - eksāmeni, tai pašā

laikā jāsagatavo skolēni izlaiduma vakaram. Izlaiduma vakarā pēc
balles biju ārkārtīgi nogurusi. Nolikos gulēt un tūlīt aizmigu.

Pamodos 1949. gada 1. jūnija rītā no stipriem klauvējieniem pie

ārējām durvīm. Uz jautājumu, kas tur ir, vairs lāgā neatceros, ko man

atbildēja, tikai atceros, ka tūlīt vaicāja, vai mums vakar esot bijis

sarīkojums? Nodomāju, ka viņi sakarā ar izlaidumu atnākuši, tūdaļ

pasaucu skolas pārzini, pati iegāju atpakaļ savā istabā un aizbultēju

durvis. Pēc dažām minūtēm klauvēja pie manām durvīm. «Atveriet,

lūdzu.» - «Es neesmu vēl saģērbusies.» - «Tad saģērbieties, mēs pagai-
dīsim», man laipni atbildēja latviešu valodā. Biju ļoti izbrīnījusies.

Mierīgi nomazgājos un apģērbos, Izoldiņa pat nepamodās. Cik bija

pulkstenis, nezinu. Kad atvēru durvis, istabā ienāca kādi četri vai pieci

privātās drēbēs, starp tiem manīju mūsu partorgu.

«Nu, kā tad mēs - vai pa labam...?» - un tūlīt pasniedza man kādu

zīmīti. Zīmītē bija rakstīts: «Man iet labi. Atdod to ieroci. Jānis.»

Nu man bija skaidrs, ka viņš ir arestēts un visu izstāstījis. Ne liegties,

ne melot te nav vērts, tāpat viss skaidrs, un man melošana nepadodas.
Es vēl domāju, ka nekāda grēka darba neesmu ar savu rīcību izdarījusi,
drīzāk gan labu. Sacīju, ka ierocis ir mežā aprakts. Bija jāiet rakt ārā. Ar

lāpstu uz pleca== visiem pa priekšu gāju uz skolas birzīti. Kaimiņiene
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mūsos pa gabalu noskatījās, droši vien nodomāja, ka mani ved uz

mežu nošaut. Viens no pavadoņiem, gados jaunāks cilvēks, pa ceļam

man jautāja: «Kur proklamācijas?» Atbildēju, ka to, kas man ir. varu

atdot, bet kā man nav. to gan ne.

leroča iekšējās daļas biju paslēpusi bēniņos. Divi karavīri pārbaudīja
visu istabaugšu, tur viņi atrada kādu vecu štiku vēl no kara laikiem. To

negribēju atzīt par savu, bet izmeklētājs tāpat pieskaitīja «manam

kontam». Kamēr viņš izkratīja manu istabu, pāršķirstot katru grāmatu

lapu pa lapai, es cītīgi nomazgāju ieroci ar ūdeni. Pēc tam lika saga-

tavoties līdzbraukšanai. Noliku savu lielo čemodānu atvērtu uz grīdas

un gudroju, ko lai lieku tur iekšā. Izmeklētājs laipni paskaidroja, lai

paņemot kādu siltāku jaku un maizi vienai dienai. Maizes man mājās

nebija, to palūdzu Andersonam. Viņš man iedeva veselu klaipu, es

paņēmu nazi, lai būtu ar ko maizi nogriezt. Tas neesot atļauts. Pa to

laiku Izoldiņa bija piecēlusies un apģērbusies. Es viņai atdevu savu

lelli, kas man pastāvīgi stāvēja uz dīvāna. Viņa priecīga izskrēja ārā,

nekā nesaprazdama. Tā ir labi, citādi viņa man ieķertos brunčos un

raudātu, es vēl nodomāju. Izrādījās, ka skola bija ielenkta un smagā
mašīna paslēpta aiz skolas stūra. Kad jau sēdēju mašīnā un bijām

gabaliņu pabraukuši, Izoldiņa stāvēja uz skolas trepītēm un māja man

ar rociņu.
Braucām vaļējā smagā mašīnā, tur bija zaldāti un privātie. Ar interesi

apskatīju viņu sejas, tiem taču visiem vajadzēja būt čekistiem, nekad

līdz šim tuvumā nevienu čekistu nebiju redzējusi. Visi tādi tīri simpātiski

izskatījās, kulturāli, tie taču nevar būt nagu maucēji? Tos darbus laikam

dara citi. Diez uz kurieni mani ved? Vispirms aizveda uz Friča Gaiļa
ielu, apstājāmies pie zināmā nama. Diezgan ilgi tur nostāvējām, tad

braucām tālāk, Stabu un Brīvības stūrī apturēja pie Čekas. Tad jutu, ka

no bailēm man uz acumirkli asinis apstājas riņķot. Bija jāizkāpj. Mans

izmeklētājs galanti paņēma manu lielo koferi un palīdzēja ienest

iekšā.

Līdzko mani uzveda kādā augšējā stāva istabā, tūlīt sāka pratināt.
Klāt bija vēl viens pratinātājs no citas istabas, kurš saspringti raudzījās

man sejā. Uz jautājumiem atbildēju tā, kā patiesībā bija. Pēc tam mani

ieveda lielākā istabā, kur visu dienu pratināja. Vairākas reizes bija

jāatkārto viens un tas pats. Es turējos pie principa - ja nejautā, nerunā.

Vairāk klusējām nekā runājām. Beidzot pratinātājs teica, lai taču es

sakot kaut ko, viņam naudu par to maksājot, bet lai žēlojot pati sevi.

Jautājiet, lūdzu, es jums atbildēšu. Pratinātāji patiesībā bija divi - otrs

runāja krieviski, bet manējais pārtulkoja. Starpbrīžos, kad man nekā

neprasīja, nopētīju istabu. Tur bija viens liels galds, pie tā sēdēja abi

pratinātāji, katrs savā galā. Pie pretējās sienas kaktā - mans krēsls.
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mazs stikla skapītis un liela lāde ar ciešu vāku. Šī lāde mani ļoti uztrauca,

visu laiku bija jādomā - kas tur iekšā? Nospriedu, ka tur varbūt paslēpti
tie moku instrumenti, jo stikla skapītī nekas tāds nebija manāms. Biju

nobijusies līdz nāvei. Sev par brīnumu konstatēju: ja cilvēks ir pārbijies,

viņš nevar pāraudāt. Otrreiz milzīgas bailes pārņēma, kad mani noveda

kaut kur zemākā stāvā, liekot gaidīt. Tur pēc brīža pienāca sieviete un

ar zīmēm rādīja, lai sekoju. Pamanīju viņai rokā nazi. Gāju kā jērs uz

kaušanu. Mani ieveda tādā aizdomīgā telpā ar cementa grīdu, vairākiem

ūdenskrāniem, kur siena izkrāsota ar sarkaniem raibumiem. Bilde bija
skaidra - ja neatzīšos, kur ir proklamācijas, mani durstīs ar nazi un

asinis aizskalos ar ūdeni. Lika izģērbties. Bailes pārgāja, kad redzēju,
ka sievietei cits uzdevums. Viņai bija jāpārbauda manas drēbes, vai

tajās nav kas paslēpts. Pogas tika izgrieztas un matu sprādzītes atņemtas.
Kad visas formalitātes bija nokārtotas, mani lika kamerā, kur jau priekšā

bija kādas astoņas ieslodzītās. Dienā sēdējām uz matračiem, kas bija
viens uz otra sakrauti. Naktī tos salikām uz grīdas gulēšanai, kur mūs

briesmīgi ēda blaktis. Dežurants gan bieži apjautājās, vai neesot blaktis,

bet mēs vienmēr atbildējām, ka nav. Tā mūs pamācīja dažas, kurām,

liekas, bija lielāki «piedzīvojumi». Es toreiz laikam biju dikti naiva, jo

man palikusi prātā viena sieviete, kura sacīja - ja viņa tikšot ārā no

šejienes un atkal sākšot strādāt bērnudārzā, viņa mani pieņemšot par

bērnu.

Visbriesmīgākās bija tās reizes, kad naktīs bija dzirdama tāda

briesmīgi griezīga mūzika. Mūsu gudrinieces teica, ka tad kādu mocot

un, lai nedzirdētu viņa vaimanas, spēlējot ķērkstošu mūziku. Mani

tikai vienu nakti izsauca uz pratināšanu, toreiz es jau varēju pāraudāt,
asaras bira kā pupas. Vairs neraudāju par sevi, biju sadomājusies par

Izoldu - kur nu viņa paliks, kā viņai klāsies? Mani vecāki paši sitās ar

trūkumu, uz īsu laiciņu viņi meiteni varētu pieņemt, bet ko tālāk?

Šoreiz bija cits pratinātājs, kāds jauns puisis. Viņš prasīja, kāpēc es

raudot. Kad teicu, ka man žēl audžumeitiņas, pamācīja, ka vajadzē-

jis ātrāk par to domāt. Cik ilgi Čekas pagrabā nosēdēju, vairs neatceros.

Centrālcietumā jau bija daudz labāk. Kamerā mani priecīgi sagaidīja

jauka meitenīte, viņa priecājās, ka nu nebūšot viena, stāstīja, ka arestētas

arī viņas māte un māsa. Par to, ka devušas maizi meža brāļiem. Viņai
vēlāk piesprieda 25 gadus. Pēc tam mums pievienoja vēl pāris jaunu
sieviešu. Nu jau jutāmies gandrīz kā atpūtas namā. Stāstījām, kas kurai

bija uz sirds. Pat spēlējām kādas galda spēles, uztaisījām riču-raču,

spēļu kauliņus pagatavojām no samīcītas rupjmaizes. Cik mēnešus

Šajā kamerā sabijām, vairs nav prātā. Vēlāk nonācām kopējā lielā

kamerā, kur bijām 50-60 cilvēku.

Tur vairs nebija tā mājīguma kā pirmāk. Es saslimu, bija augsta
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temperatūra, tādēļ mani ielika cietuma slimnīcā. Kad pēc kāda laika

sāku atveseļoties, gribējās iepazīties ar pārējiem slimniekiem. Bijām

sešas vai astoņas lielā, gaišā telpā. Viena meitene bija ļoti slima ar

astmu, viņa nespēja piecelties no gultas, līdzās gulēja jauna sieviete ar

sašautu roku, viņai katru dienu to masēja, kādai apaļīgai pusmūža

dāmai bija ļoti vārga sirds, man blakus gulēja kāda ar ļoti smalku, sīku

augumu. Viņa vairākas dienas tā mocījās ar aizcietējušu māgu, ka

mums visiem bija viņas žēl, palīdzējām viņai stenēt, kad nu beidzot

viņai izdevās, - mēs visas atviegloti uzelpojām. Tādi bija cietuma

«prieki», par kādiem sadzīvē parasti nerunā.

Centrālcietumā jutāmies diezgan brīvi, jo netikām novērotas caur

«actiņu». Pienāca Ziemassvētki. Ļoti gribējās eglīti, bet kur to ņemt?

Pagatavojām pašas no samīcītas rupjmaizes. Apmēram 20 cm garu.

Uztaisījām arī mazu svecīti. Vienai ieslodzītajai māte bija atnesusi mazliet

medus ar šūnām, tad nu to pickiņu šūnu izlietojām svecītei. Kad

aizdedzinājām šo vienīgo mazo svecīti pie mazās eglītes, visām, uz to

raugoties, bija tik svētsvinīgi ap sirdi, it kā mūsu priekšā būtu diezcik

liela egle ar daudzām svecītēm. Klusi padziedājām svētku dziesmiņas.
Šie Ziemassvētki ir vienīgie, kas man dziļi iespiedušies atmiņā.

Liels pārsteigums mani sagaidīja 31. decembrī, manā dzimšanas

dienā. No rīta pamostos un brīnos - uz mana naktsgaldiņa torte! Kur

cietumā tā var gadīties?! Skaista, neliela, vairākās kārtās ar jauku

dekorējumu, no mazām sārtām monpansjē konfektītēm saliktas rozītes,

vidū mans dzimšanas gads. Meitenes sāka stāstīt, kā viņas torti «ce-

pušas». Manīju gan, ka citas vairākas dienas kaut ko berza, bet man

neienāca ne prātā, ka viņas smalcina rupjos un baltmaizes sausiņus.
Katru dienu pusdienās deva arī katram pa ēdamkarotei kompota, to

viņas sakrājušas, lai būtu ar ko sasaistīt sausiņus. Iznāca ļoti skaisti,

nemaz nezināju, ka tā var pagatavot sauso torti. Nu mums bija Jaungada
kūka, ar ko cienāties. Rīkoju balli ar priekšnesumiem. Mans vakartērps

sastāvēja no gariem, baltiem svārkiem, augšdaļā balts vīriešu krekls.

Svārki, protams, bija no palaga. Cita meitene tēloja vīrieti, tādēļ palika
vīrieša apakšbiksēs un kreklā. Lai saprastu, ka tas ir vīrietis, saslapināja

pirkstu, novilka gar sienas melno krāsu un iezīmēja sev ūsiņas. Uz-

stājāmies ar dejām. Tā mēs cietuma slimnīcā sagaidījām 1950. gada
Jauno gadu. Man palika 39 gadi.

Kad mūsu politiskās lietas izskatīšana bija galā, mūs, grēciniekus,

sapulcēja vienā lielā telpā un paskaidroja, uz kāda pamata esam arestēti.

Nebijām mēs ar Jāni divi vien. nepavisam. Sanāca ap desmit cilvēku,

visi jaunieši. Mums nolasīja vēstuli, ko čeka bija saņēmusi no tāda un

tāda pilsoņa (izrādījās, ka tas ir Jāņa radinieks), vēstuli, kurā ziņots, ka

Jānis Karss brāļa jubilejā bijis piedzēries un lielījies, ka esot vietējās
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partizāņu bandas vadonis, plātījies ar ieroci un teicis, ka skolotāja

Spēka slēpjot ieročus. Pēc tam mums parādīja fotouzņēmumu, - tur

bija redzams ložmetējs un vesela kaudze šaujamo ieroču.

Es saņēmu vismazāko sodu - piecus gadus nometnē, pārējiem tika

ne mazāk par desmit. Mani notiesāja par ieroču apzinātu slēpšanu un

neziņošanu varas iestādēm.

Šonakt rakstot, redzu visu mazliet dziļāk nekā toreiz. Atcerējos, ka -

pēc vairāku dienu pratināšanas man pēkšņi jautāja: «Kas raka?» - «Es

raku,» bez stostīšanās atbildēju. Kādēļ šajā lietā iepiņķerēt vēl kādu, ja

tas viņiem nav zināms? Tikai tagad, pēc tik daudziem gadiem, iedo-

mājos, ka es taču vienu cilvēku paglābu no briesmīga likteņa. Studentei

būtu bijis jāpārtrauc studijas, visa viņas dzīve ievirzītos citās sliedēs.

Gribētos gan zināt, vai viņa pabeidza augstskolu, ko tagad dara, bet...

nezinu pat viņas vārdu.

Kad 1953. gadā uz amnestijas pamata mani atlaida mājās, uzzināju,

ka mūsu nodevējs esot izdarījis pašnāvību. Pakāries. Varbūt viņu mocīja

sirdsapziņas pārmetumi, sākumā domāju. Droši vien cilvēks gribēja

par kaut ko atriebties savam radiniekam, manam draugam, un reizē arī

man, tikai nezinājis, ka arestēs tik daudzus.

Mans ceļš tālāk veda caur pārsūtīšanas punktu uz darba nometni.

Kur pārsūtīšanas punkts atradās - Maskavā vai Ļeņingradā -,
to nezinu.

Jo no vilciena mūs pārsēdināja slēgtā mašīnā, uz kuras bija uzraksts

«hļeb». lebāza mazos skapīšos pa vienam.

Latvieši darbā centās. Man gan nometnē klājās ļoti grūti, jo trūka

lauku sieviešu spēka un iemaņu. Visi darbi bija par smagiem un

neierastiem. Pašā pirmajā dienā man parādīja nogāztu koku, iedeva

cirvi, lai nocērt zarus. Krievu valodu nepratu. Kad vienu koku biju

apstrādājusi, gaidīju, ka man dos citu vai parādīs, kuru nākamo drīkst

apstrādāt. Stāvu un gaidu. Brigadiere, redzēdama, ka nekā nedaru,

pieliek mani pie baļķu nešanas. Mums divatā, ar vēl vienu tādu pašu kā

es, uzvēla plecos pamatīgu resnu un garu baļķi, kas bija jāaiznes gabalu
tālāk pie citas kaudzes. Nekādi nevarēju saprast, kādēļ baļķis nevarēja

palikt turpat. Tik vēlāk, nākošajā dienā, pamanīju, ka zem pirmās

kaudzes ir slieces, tātad tās bija ragavas, ar kurām baļķi ar traktoru

palīdzību atvesti, lai izkrāmētu. Pēc baļķu nešanas man plecs neganti

sāpēja. Otrā dienā priekšniecība teica, ka brigadiere esot žēlojusies -

es nekā nedarot. Tāpēc aizsūtīja uz lauku grāvi rakt. Bija ziema, zeme

sasalusi. Parasti visi rakšanas darbi notika ziemā. Reiz, tas jau bija

vēlāk, aizsūtīja kūdru rakt. Katram atmērīja savu gabalu. Sniegs bija
uzsnidzis metra biezumā, tas bija jāattīra, pēc tam ar skaldni jāattīra

sasalusi zeme. tikai tad varēja tikt pie kūdras. Šajās reizēs es normu

nekad nevarēju izpildīt, tas nozīmēja, ka dabūju pazeminātu maizes
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devu. Pāris dienas tiku arī pie celmu laušanas. Stiprie savā grupā neņēma

tādas vārgules, kāda biju es un mana pāriniece. Mēs divas dienas

mocījām nabaga celmu, tā arī tas palika turpat, kur bijis. Vēlāk vājākos

no Kruglicas pārveda uz blakus nometni, kur bija arī nometnē dzimušie

zīdaiņi. Tur bija mazliet vieglāki darbi. Bija jāvāc siens. Pirmoreiz

mūžā dabūju sienu pļaut, kas man arī diezko neveicās. Bija jāstāda un

jāravē bezgalgaras vagas, jārok kartupeļi, pagrabos tie jāpāršķiro,

jāskābē kāposti. Vienreiz biju par kapraci pašos Ziemassvētkos, bija
nomirusi kāda igauņu baletdejotāja.

Krievu valodu iemācījos no savas pārinieces. Pēc tautības viņa bija

somiete, liela runātāja. Divatā strādājot, viņa visu savu dzīves gājumu

izstāstīja.
Darbi bieži bija pāri maniem spēkiem. Ja noturējos, tad tikai patei-

coties labajam klimatam. Skaidri jutu: ja es pēc četriem gadiem nebūtu

amnestēta, pēdējo, piekto gadu nebūtu izturējusi. Spriežu pēc tā, ka,

atgriežoties mājās ar četros gados nopelnītām divdesmit kapeikām,

jutos tik slima, ka man piešķīra I grupu slimības dēļ.

Alma Spēka

Bezjēdzība

«Smuku» māju īpašniece Emma Krūmiņa (dz. Krimele) stāsta: «Kad

atkal ienāca krievi, mūsu mājas novērtēja kā kulaku saimniecību.» Cik

«liela» bija tā manta, rāda toreiz sastādītais akts - «8,1 ha zemes, 0,55

ha labības, 0,45 ha kartupeļu, divi zirgi, divas govis ar teļiem, lauk-

saimniecības mašīnu nav». Taču ir bijis algots darbaspēks, laukstrādniece

Zuzanna Vitkauskaite, un konstatēts: «Sistemātiski izmanto algotu

darbaspēku.» Uz saimniecības īpatnībām attiecināts šāds fakts: «Sis-

temātiski nodarbojas ar siena uzpirkšanu Jelgavā un pārdošanu Rīgas

tirgos.»
Saimnieki Teodors un Anna Krimeļi saprata, ka ieskaitīšana kulakos

neko labu nesola, tāpēc pameta mājas un aizbrauca pie radiem uz

Jelgavu. Mājas iedzīve tika aprakstīta. Arhīva aktā redzams, kāda «ba-

gātība» Krimeļiem piederējusi.

Meita Emma ar brāli Rūdolfu slēpās pie radiem Ikšķilē.
- Vēlāk, kad vecāki atgriezās Mārupē, viņi pieteicās pagastmājā.

Izpratināja un palaida vaļā, - Emma Krūmiņa atceras. - Bet mājās pa
to laiku bija iemitināti sveši cilvēki. Un nekā cita mums arī vairs nebija,
viss aprakstīts un pievākts. Tēvs ar māti sāka strādāt kūdras purvā, es

tiku VEFā.



Rūdolfs Krimelis ar sievuZigrīdu un sievasmāti Emīliju Lindi

Emma Krūmiņa ar

dzīvesbiedru
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Ceha priekšniece teica, ka man vajagot Rīgas pierakstu. Bija jāiet

pie VEFa direktora vietnieka. Tas bija latvietis, ar mani runādams, aiz

rakstāmgalda piecēlās kājās. Tas man visu mūžu palicis atmiņā. Vēlāk

strādāju apsardzē, arī visi lielie kungi izturējās pieklājīgi. Tā dabūju

Rīgas pierakstu.
Bet Čapase, laikam tad viņa bija kolhoza priekšsēdētāja, no kūdras

purva aicināja darbā tēvu un māti. Tēvs strādāja būvbrigādē, māte

taisīja talciniekiem ēst. Čapase dabūja ārā no mājām tos svešos un

ielaida atpakaļ mūs. (Cik pretrunīgas ziņas par izvešanas biedu - Ca-

pasil - Red. piezīme.)
Kad nāca 1949. gads, mūs vairs neaiztika. Es tad jau dzīvoju pie

tantes Rīgā. Brālis strādāja par šoferi pie Traumatoloģijas institūta

direktora Mačabelli.

Rūdolfs bija divus gadus jaunāks par māsu. Kā jau pēc kara daudzi

puikas un puiši, Kampes silā šo to no sabombardētās krievu divīzijas

ieročiem savāca. Emmas kundze atceras, ka, iespējams, brālis kādu

plinti kaut kur esot apracis.

.. .25. marts bija garām. Bet 1. jūnija naktī un no rīta čekisti apcietināja

pretošanās grupas «Auseklis» dalībniekus. Arī Rūdolfu, kurš esot tur

bijis pats jaunākais.
Emma Krūmiņa: - Tonakt, kad arestēja pārējos, brālis bija strādājis

un no rīta braucis mājā ar visu mašīnu. Kad piecēlies, redzējis, ka uz

ceļa pretī mājas logiem stāvējis motocikls un viens vīrietis ap to grozījies.

Pateicis - jums jābrauc līdzi. Mačabelli apzvanījis slimnīcas, miliciju,
beidzot - uz čeku. Nu, tad arī uzzinājis...

Brālim piesprieda astoņus gadus. Viņš atgriezās 1955. gadā. Uz

Jāņiem man bija piedzimis dēls Guntis. Es ar puiku uz rokām pie mājas
sēdēju, kad viņš ienāca sētā... Tēvs un māte viņu vēl sagaidīja. Cik

brālis bija strādīgs!

Tagad «Smukās» dzīvo māju mantiniece ar dēlu Gunti. Mājas
pagājušā gadsimta 20. gados cēlis Teodors Krimelis. Tēva pamātei tur

piederējusi zeme. Kad audžudēls pārnācis no dienesta, Ulmanis kara-

vīram piešķīris mežu. Jaunais zemnieks pats taisījis baļķus, vedis uz

zāģētavu un cēlis māju.
No ēkām saglabājusies tikai dzīvojamā māja un šķūnis. Rūdolfs pēc

atgriešanās no Sibīrijas uzcēla savai ģimenei māju Mārupes centrā.

Viņiem ar māsu vajadzēja piederēt vecāku mantojumam «Smukās»,

bet tolaik jau īpašumi nebija spēkā.

Izsūtījumā Vorkutā Rūdolfs Krimelis bija kopā ar Jāni Urtānu no

Babītes pagasta «Tīrumniekiem». Jānis mira 47 gadu vecumā, Rūdolfa

sirds apstājās, kad viņam bija 57 gadi.

Viņa atraitne Zigrīda ar bērniem un mazbērniem dzīvo Mārupītes
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krastā, tai pašā viņu celtajā mājā. Meita Inese Grūbe ir ekonomiste,

dēls Andis - šoferis, bet tagad nolēmis studēt tiesību lietas. Aug trīs

mazbērni.

Zigrīda Krimele: - Kad apprecējāmies, īrējām dzīvokli Sīpeles

ielas «Rūķīšos». Un tad nolēmām runāt ar ciema priekšnieku Feili, ka

gribētu saņemt apbūves gabalu mājiņas būvei. Tā nu arī 1959. gadā

mums to piešķīra. Vīrs teica - nu ja, pašā ceļmalā. Kad vajadzēs atkal

vest. lai ātrāk var atrast.

Dzīvesbiedrs visu mūžu strādājis par šoferi. 5. internātskolā Graudu

ielā, vēlāk bērnunamā Kuldīgas ielā 45. kur savesti no Sibīrijas atvestie

bāreņi. Un tā bezjēdzība bezjēdzības galā - cilvēkam būtībā pieder

īpašums, bet viņš spiests lūgt apbūves gabalu no valsts varas; bērniem

Sibīrijā nobendēja vecākus, un tad valsts ņēmās viņus uzturēt.

Zigrīdas Krimeles vecāku ģimene bija olainieši. Arī viņi bija spiesti

bēguļot, lai neizvestu. Tā divi cilvēki, kas abi bija cietuši no spaidu

varas, satikās, lai no jauna dibinātu sev mājvietu.

Par brīvdomību -Vorkuta un Inta

Jānis Baldiņš, dzimis 1920. g., dzīvo Jaunmārupe «Mežares»

«Ausekļa» grupas vadītājs bija Kristaps Šuba. Ar lielu darbību - un

tas toreiz ari nebūtu iespējams - mēs neizcēlāmies. Mums pat nebija
bunkura vai slēptuves mežā, ne arī noteiktas vietas pagrīdes darbam.

Tā kā mūsu mājām visapkārt bija meži, no mājas uz māju uzturējām

sakarus ar savas organizācijas biedriem. Ar citu novadu vai apriņķu

partizāniem nebijām saistīti.

Man pašam izdevās izvairīties no abu armiju iesaukumiem. Tomēr

mūsu organizāciju nodeva. 1949. gada 2. jūnijā, piedaloties lielam

skaitam karavīru, lielāko daļu no mums apcietināja, dažus saņēma
nedaudzas dienas vēlāk. Visbeidzot tika arestēta visa organizācija. Mēs

traucējām padomju varai, jo tai laikā sākās kolhozu dibināšana, bet

mēs un mūsu tēvi šos jaunievedumus uzņēmām ļoti skeptiski, pat

naidīgi. Čekas arhīva lietā esam atzīti par bandītiem, kuriem nepatika
padomju iekārta un tās jauncelsmes kurss.

Pēc aresta mani pratināja un spīdzināja Rīgas čekā veselu pusgadu.
Nekāda tiesa nenotika, pienāca no Maskavas «troikas» ziņojums, ka

man «uzdāvināti» 10 gadi ieslodzījumā. īsi pirms Ziemassvētkiem mūs

pārveda no cietuma uz lopu vagoniem, un - paliec sveika, Tēvzemīte...

Jaunības spēks, ticība, ka šis baismais murgs nebūs ilgstošs, paglāba
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no bojāejas. Dažubrīd gan likās, ka

slimības nāras būs pēdējā guļasvieta.

Ļeņingradā bija sadales punkts
tālākam ceļam. Aptuveni divas ne-

dēļas pavadījām sadales cietumā, tur

nedaudz atkopos, jo tur baroja labi.

Tālākais ceļš līdz Intai - akmeņogļu
raktuvēm -, apmēram 500 km no

Vorkutas. Intā darbs bija daudzmaz

panesams, jo biju šahtā lāvu stip-

rinātājs, strādājām maiņās. Arī paēdis

biju, jo piepalīdzēju ēdnīcā. Dau-

dziem, kuri dabūja tikai nātru un zivju

asaku suslu, klājās daudz grūtāk. Pēc

Staļina nāves dzīves un darba apstākļi

uzlabojās, kaut gan tiesātie kriminālie

krieviņi rūgti raudāja par šo sēru vēsti.

Bet tā jau dzīvē laikam iekārtots: kas vienam peļams, citam - godā

ceļams. Raktuvēs varēja labi nopelnīt, un 1957. gadā, kad tiku atbrīvots,

priekšniecība centās mani pierunāt uz palikšanu.

Atgriežoties mājās, dzīve kolhozā nebija tā saldākā. Sūri grūti strā-

dājot par kalēju, saņēmu tikai 40 rbļ. mēnesī. Arī strādājot brigadiera

amatā, nedrīkstēju nekādus apbalvojumus saņemt, jo biogrāfija nebija

tīra.

Varētu jau tagad arī labāk klāties, bet, kamēr vēl strādāju, būtu

grēks gausties. Mārupes pagasts cenšas represēto ikdienu padarīt gaišāku,

piešķirot pabalstus un rīkojot ekskursijas.

(Annas Ozoliņas pieraksts)

Kopā priekos, kopā bēdās

Tāpat kā daudziem, arī man daļu no bērnības un jaunības gadiem aizēnoja
vārds «izvešana». Represijas izpostīja dzīvi arī vairākiemmaniem vecākiem tuviem

cilvēkiem, kas dzīvoja Mārupē.

Bija grūti saprast, kādēļ no tuvējiem «Lieldzintariem» izveda Minnas tanti

(Minnu Rozenbergu - red.), viņas vīru un vecākus. Kādēļ apcietināja Osvalda un

Maijas tēvu Jāni Staueru, kas pagastā rūpējās par kārtību un bija visu cienīts

cilvēks? Kāpēc 1949. gada martā i/.sūtīja arī pašu Osvaldu un Stauera kund/ci ar

Maiju vajadzēja slēpties mūsu mājās? Kādēļ viņai - trauslai sievietei
- atradās

darbs tikai «Furnierī», kur bija jākrauj kaudzēs smagas, karstas finiera loksnes...

Kādēļ izpostīja strādīgo un draudzīgo kaimiņu Zīraku ģimeni un izveda maniem

vecākiem sevišķi tuvos draugus Upeniekus? Ko bija nogrēkojies Upenieku tēvs,
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kurš audzēja tomātus un gurķus, kura siltumnīcās ziedēja brīnišķīgas ciklamenas

un krizantēmas, bet pagalms un māja arvien bija sakopti kā pats saimnieks, kad

izvadīja aizsaulē aizgājušos - baltākreklā ar tautisko prievīti kaklasaites vietā...

Sapratu šo cilvēku traģēdiju, jo arī mūsu ģimene kara laikā bija svešumā. Kad

cauri izpostītajai Vācijai un Polijai ar kājām nācām mājās, katrs ceļā satiktais

latvietis likās kā radinieks, bet, kad ar vilcienu no Krievijas puses iebraucām

Latvijā un vagonā iekāpa pirmie pasažieri latvieši, gribējās tos apskaut, gribējās
izlēkt no vilciena un sajust, kā smaržo zeme, zāle un koki! Sapratu, ko nozīmē

svešumā apglabāt tuvinieku. Mēs Polijā šķīrāmies no Drēzdenē dzimušā brālīša,

kura dēļ mamma viena pati ar trim bērniem un viņu zem sirds bija spiesta doties

bēgļu gaitās. Bads un garais ceļš puisītim bija par grūtu... Bet «Bērzkalnus»

atstājām tāpēc, ka 1944. gadā māja bija pilna vāciešu, tēvs iesaukts vācu armijā un

brālītim vajadzēja nākt pasaulē...
Izvešanas. No tās baidījāmies visus pirmos pēckara gadus. To gaidījām arī

1949. gada 25. martā, katram bija sagatavots savs sainītis... Kāda smagā mašīna

naktī arī iegriezās mūsu ceļā, bet, kas to lai zina - vai tā bija kļūda vai šoferis

nobijās no pārplūdušā neizbraucamā ceļa -,
tā aizbrauca prom...

No izvešanas ļoti baidījos. Nesapratu, kā vecaistēvs un mamma varēja iebilst

pret stāšanos jau nodibinātajā kolhozā. Atceros, kā vecaistēvs kolhozā stāties

aicinātājiem jautāja: «Un ja nu nē? Tad Sibīrija?» Viņam neatbildēja. Par solījumu
iestāties kolhozā vecamtēvam bija jāparakstās. Klusībā lūdzos - vecotēv, paraksti!
Bet viņš nesteidzās. Ilgi turēja spalvaskātu ar spalvu tintes pudelītē un domāja.
Vai viņš toreiz paredzēja, ka kolhozā viņa tēva stādītos ozolus, gobu un ābeles

nocirtīs? Kad beidzot viņš papīru parakstīja, jutu lielu atvieglojumu. Kaut gan

pilnīgi droša par to, ka tas mūs pasargās no Sibīrijas, nebiju. Atmiņā palikusi
vecātēva un Jāņa Zīraka saruna. Kaimiņš centās vecotēvu pārliecināt - ja kolhozā

visi strādāsim tāpat kā savā saimniecībā vai viens pie otra talkās ejot, nebūs nemaz

tik slikti. Bet Zīraku dzimtu izpostīja... Un ar milzīgu darbu, visiem bērniem

strādājot, uzceltā lepnā, baltā mūra māja tagad lēnām pildījās ar svešiem ļaudīm,

skaistais dārzs lēnām aizauga. Tagad kā pasaku varēju atcerēties dubultkāzas, kad

Tonikalna baznīcā, kur Jānis Zīraks bija pērminderis, laulājās Laimonis Zīraks ar

skaisto Bincīti (Jakobīni) un Irma Zīraka ar kaimiņdēlu Frici Trenci. Kāzās bija
aicināti arī mani vecāki un vecvecāki. Man, māsai un citiem bērniem bija jānes
līgavām «šlepe». Mūzika skanēja visu nakti, Zīraku māja mirdzēja kā pils, pilna ar

līksmiem ļaudīm. Zīraki prata gan strādāt, gan priecāties.
Pēc lielās izvešanas 1949. gada martā manas atmiņas saistītas ar finiera koka

kastītēm - sūtījumiem uz Sibīriju. Nelielās rocības un pēckara produktu trūkuma

dēļ tas varēja piepildīt tikai ilgākā laikā. Pilno kastīti iešuvām drānāun tētis uz tās

rūpīgi krievu valodā uzrakstīja kārtējo adresi. Mamma katru brīvu brīdi rakstīja
vēstules radiem un draugiem, kas bija šķirti no dzimtenes. Mani vecāki bija dziļi
reliģiozi. Laikam tas deva viņiem spēku un drosmi. Vecāku uzskats bija - cilvēks

jau nedzīvo no maizes vien. Mūsu «Bērzkalnos» vienmēr dzimšanas un vārda

dienās pulcējās gan vecie, gan jaunie - darbā un koros satiktie. Tikšanās un kopīgi
dziedātās dziesmas deva dzīvesprieku un palīdzēja tikt pāri ikdienas rūpēm.

Tad no Sibīrijas sāka atgriezties dzīvi palikušie draugi un kaimiņi. Atgriezās

Mīčuktante (Tekla Lindāne) un, neskatoties uz slikto veselību, deva dzīvību dēlam
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Aivaram,kuram par krustvecākiem izraudzījās manus vecākus. Atgriezās Minnas

tante (Rozenberga). Viņa ne tikai bija mīļš viesies mūsu mājās, bet arī labs padom-

devējs un palīgs, kā «no nekā» uzklāt galdu. Viņai to bija iemācījusi Sibīrija, kur

laimējies strādāt ēdnīcā. Viņa nekad nežēlojās. Maz runāja par grūtajām dienām,

bet, ja ko teica, tad ar humoru. Dziļas sāpes viņas acīs redzēju tikai vienreiz mūža

novakarē, kad jautāju, kādēļ viņa negrib atgriezties «Lieldzintaros», kur pagasta

vadība piedāvā viņai istabu un aprūpi. «Negribu redzēt, kā tur tagad izskatās,»

viņa atbildēja. Tur, kur kādreiz viņa bija laimīga...

Ļoti smagi savā mājā, kas pilna ar svešiem, bija atgriezties arī vecajiem Zīrakiem

un Bincītei ar bērniem.

Bija sāpīgi, smagi pieredzēt, ka mūsu kaimiņiem un draugiem, kas bija izcietuši

Sibīriju, mājās atgriešanās prieku nomāca šeit dzīvojošo pārākuma apziņa, augst-

prātība un vienaldzība.

Agita Pāvule-Krieviņa

Mierlaika dzīve - tikumi un netikumi

Mirdzas Bukseres, dzim. Līberes

atmiņas par dzimtajam «Berzkalnu» mājam un tuvākajiem kaimiņiem

Kad es 1919. gada 28. novembrī piedzimu, manas dzimtās mājas sauca par

«Bormeisteriem». 30. gadu vidūLatvijas valdība saimniekiem atjāva māju nosau-

kumus mainīt. Tā kā mūsu ģimenei nosaukums «Bormeisteri» ne sevišķi patika,
tēvs, Mārtiņš Lībers, nokārtoja tā, lai visos dokumentos mūsu mājas nosaukums

būtu «Bērzkalni».

«Bērzkalniem» un tuvākajiem kaimiņiem bija samērā lielas zemes platības,

tāpēc mājas nebija tuvu kopā kā sīkgruntniekiem. Tās atradās vismaz kilometra

attālumā vienano otras. «Mežāres», kur manā bērnībā dzīvoja Ķurbu dzimta, bija

kaimiņi Mazcenas ciemata pusē. «leķi» atradās ceļmalā, uz Rīgas pusi, zemes

robežas tāluno mājām sagāja kopā. Bija «Maz-leķi» un «Liel-leķi». «Maz-leķos»

saimniekoja Imaku dzimta. Saimnieks bija neliela auguma vīriņš, visi viņu sauca

par Kārlīti. Ņiprs unapsviedīgs bija. Kā gadījās, kā ne, Kārlis par sievu bija paņēmis
diža, spēcīga auguma sievu - Hermīni. No malas skatoties, diezgan nesaderīgs
pāris. Divi bērni viņiem bija - meita Millija un dēls Vitolds. Millija bija dažus

gadus jaunāka par mani. Nodzīvojuši kopā kādus piecpadsmit gadus, abi pašķīrās.

Hermīne apprecējās ar veikalnieku, bet Kārlītis atrada un apprecēja sīkzemnieci -

mazo. ņipro Pogu Anniņu. Kad tuvojās kara beigas, Kārlis un Anniņa aizbrauca v/

Dāniju. Tas ir viss par «Maz-leķu» dzimtu.

Cik zinu, «Liel-leķos» vienmēr ir mainījušies mažsargi. Manā laikā tur dzīvo-

ja mežsargs Skoba. Viņš bija jauns un stalts, neprecējies. Neprecētās jaunkun-
dzes meta acis uz viņu. Es arī, bet, tā kā biju tikai divpadsmitgadīga knīpa.
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dižais mežsargs man skatījās pāri. Nezinu viņa
vārdu, jo visi viņu sauca tikai uzvārdā.

«Imaku» mājas... Tā šīs mājas sauca, un tā

sauc vēl šodien. Kādreiz tās bija bagātākās

mājas visā apkaimē. Māte stāstīja, ka ļaudis
melšot, bagātību «Imakās» esot ienesis Blūmu

Konstances bagātais pūrs.

Kad dzīva palikusī Tiltiņu ģimene atgrie-
zās, mēs bieži tikāmies «Sūbros». Cik atceros,

Lilija kādu laiku tur dzīvoja. Zinu, ka Mārtiņš
Tiltiņš jaunākais atdusas Pleskodāles kapos.

Viņa māsa Mildaguļ Piņķu kapu kalniņā. Lilija
vēl dzīvo kaut kur Latgales pusē. Ja viņa vēl

turas uz zemes, tad ir sasniegusi lielu vecumu.

Vilciņu mājas, tāpat kā «Imakas», no «Bērz-

kalniem» nav saredzamas. Starp mājām vien-

mēr augusi priežu jaunaudze. Arī «Vilciņos»

Autores foto

saimniekoja turīgi saimnieki. Apgalvot nevaru, bet man šķiet, ka vienīgi Vilciņu
mājas vienādojās ar uzvārdiem. Manā bērnībā runāja par vecajiem un jaunajiem

Vilciņiem.

Jaunajiem Vilciņiem bija trīs meitas un viens dēls. Vecākā meita
- Dzidra,

vidējā - Maiga, jaunākā - Austra. Dēls - Gunārs.

Tālāk, no «Vilciņiem» pa labi, ir vairāku paaudžu mantojumā no rokas rokā

mantotas mājas «Peles». Tuvi kaimiņi viņi nav, bet saistīti ar senākām radniecības

saitēm. Tāpat kā «Imaku» saimnieki Mārtiņš Tiltiņš un viņa sieva Konstance bija
manas mātes radinieki, tāpat arī «Peļu» saimnieks VilbertsBiernis bija radinieks -

brālēns. Vilbertambija māsa Marija. Jauna, palutināta meitene, visu, ko vēlējusies,
dabūjusi. Sadomājusi Marija apmeklēt Kauliņa deju kursus. Brālis ieteicis citus,

praktiskākus kursus, kas arī tolaik bijuši modē. Bet māte atvēlējusi meitiņai kāroto

prieku. Deju kursi ievilkušies necerētā garumā. Marija atgriezusies ar gaidāmu

bērniņu. Tā beigusies Marijas romantiskā mīlestība ar deju skolotāju.

Vēl kāda māja bija tuvu «Bērzkalnu» robežai, es gribētu teikt, vistālākajai
robežai, ganību galam, kur sākās tā sauktais Kuņģeļu mežs. Tur pret debesīm

galotnes slēja retas, slaidas priedes. Zempriedēm klājās zaļu un pelēku sūnu paklājs.

Sēņu laikā, klaiņojot pa šo mežu, aizklīdām līdz pašiem «Kuņģeļiem». Vai tā bija
māja? Drīzāk to varēja saukt par krūmos ieaugušu būdu. Dažreiz tuvu pie mājas

rosījās pelēks vīrspusmūža gados. «Kuņģeļi» likās tādi noslēpumaini, klusi. Nekad

neko man nav gadījies dzirdēt ne par māju, ne par paša saimnieka likteni. Tikai

domājot par kādreiz redzēto, apņem drūma noskaņa.

Tālāk, uz Kalnciema šosejas pusi, pavīd «Maz-Puriņu» un «Lielo Pūriņu»

jumti. Par šīm mājām ziņas bijušas tik niecīgas, ka atmiņā nekas nav palicis. Zinu,

ka «Lielajos Purinos» saimnieki vairākkārt mainījušies. «Maz-Puriņos» paaudzes

palikušas uz vietas.
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Gribas pastāstīt par pašu Andri. Viņš ir mana vecākā brāļa VoldemāraLībera

vecākais dēls. Agrā bērnībā viņš bija mazs, saulains, visiem atvērts puika. Ļoti

ziņkārīgs un ļoti darbīgs. Ceru, ka Andris varbūt vēl atceras savu pirmo, garāko

ceļojumu? Kādājaukā vasaras dienā pēkšņi puika pazudis. Visi sauc un meklē, bet

Andra nav! Tad kāds no meklētājiem pamanījis mazas pēdiņas uz vārtu pusi. Tās

vedušas uz braucamā ceļa pusi un pazudušas. Sausās smiltīs grūti ieraugāmas pat

lielas pēdas, bet mazas pēdiņas pavisam grūti atšifrēt. Tomērbeidzot atklājuši, ka

Andrītis aizgājis uz «Imaku» pusi. Kāds no mājniekiem gājis pa braucamo ceļu,

cits nogriezies pa Baltā kalna maziebraukto ceļu. Neatceros, kur Andrīti satikuši,

nākot uz māju pusi un nesot cepurē ieliktu vienu olu.

Augot Andrīša sejas vaibstos pavīdēja kaut kas gan no tēva, gan mātes. Bet.

kad Andris izauga, viņš bija un palika «pats». Ja Andrim nebūtu bijusi viņa

mērķtiecība, viņš nebūtu tas, kas šodien ir. Man jāsaka tā: cepuri nost dēlu mātei!

Mātei, kura, grūti strādādama, ilgu laiku viena rūpējās par abiem dēliem Andri un

Jāni. Ērika ir nesusi smagu upuri savu dēlu labā. Andris var lepoties ar abiem

saviem senčiem. Tikai brālītis Jānītis, tālu no dzimtenes, guļ Baltkrievijas zemē

zem zaļām velēnām.

Miers lai viņiem, aizgājušiem!

Vēl nedaudz par emocijām, par atbildi tiem, kuri domā, ka viss no atmiņu
dzīlēm izraktais ir izsakāms matemātiskās formulās. Pat ja es ļoti censtos, - to

nevarētu. Tādēļ - piedodiet!
Es aizeju atmiņās atpakaļ tajos gados, kas saucās «vācu laiki». Tie pie mums

pastāvēja īsu laiku. Šis laika posms arī bija nežēlīgas varmācības pilns. Tad arī

latvieši parādīja, kāds kurš ir. No krievu armijas daudz kareivju padevās gūstā.

Ļoti iespējams, daudzino viņiem nespēja iedzīvotieskomunismarežīmā. Saimnieki,

kuri vēlējās, varēja pieņemt gūstekņus savās saimniecībās. Arī brālis pieņēma vienu

gūstekni, mongoļu izcelsmes. Viņa vārds - Nikolajs. Jautājuši viņam, kā mongolis
dabūjis nemongolisku vārdu, Nikolajs atbildējis - viņš esot kristietis. Bijis ļoti
apmierināts ar saviem saimniekiem, bet tie iemīlējuši Nikolaju. Pagasta vecākais

Incis trīs reizes pagarinājis termiņu Nikolaja palikšanai «Bērzkalnos». Ilgāk Incis

neko nav varējis darīt gūstekņa labā. Bija jāšķiras. Vēl pāris reizes brālis pieņēmis
kara gūstekņus savā saimniecībā. Tie dažādi izpauduši savu raksturu. Skaidri bijis
manāms, ka uz «budžiem» viņi skatās pēc boļševiku viedokļa. Bet vai viņi bija
vainīgi? Varētu sacīt - bez vainas vainīgie.

Savāda bija padomju morāle.Citiem tā mācīja nemelot, bet pati meloja. Mācīja

nezagt, bet pati zaga. Brēca par citu tautu asiņainiem noziegumiem. Bet pati no

nevainīgu upuru asinīm pludoja. Pa desmit gadiem vēl neesam varējuši izaugt no

daudzos gados ieaudzinātās morāles. Mums patīk rādīt ar pirkstu uz citiem, sevi

neredzot. Mums jāmācās būt godīgiem. Mums jāmācās netenkot kā «dzeltenajai
presei». Mumsjāmācās izkļūt no gadiem iemācītās morāles.

...Un atkal es domās esmu aizklīdusi tālā pagātnē. Varēja būt jūlija vidus vai

augusta sākums. Ir nolemts pirmo sarūpēto kartupeļu ražu vest uz Rīgas tirgu.
Mūs. bērnus, katru pa kārtai tēvs ņēma līdzi uz tirgu. Katrs no mums, kuram tā

braukšanas reize iekrita, lielāsatraukumā gaidīja rītu. No mājas izbrauca agrā rīta

stundā, kad krēslā zvaigznes baloja un vientuļš mēness, bāls un skumīgs, norau-
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dzījās uz zemi.Līdzbraucošam bērnamstarp kartupeļu maisiem tēvs iekārtoja tādu

kā ligzdiņu, pats pa smagāko ceļu soļodams līdzās. Jo agrāk tika tirgū, jo lielākas

izredzes bija kartupeļus ātrāk pārdot, tikt atpakaļ pie mājas darbiem. Rīta stundās

galvenie pircēji bija veikalnieki, jo kartupeļus no vezuma nepārdeva kilogramiem,

bet pūriem. Dažreiz vezums tukšojās ātrāk, dažreiz gausāk. Tēvs prata pārdodamo

preci paskaistināt, apvārtot kartupeļus baltās smiltīs. Varu sacīt, tādā veidā ap-

darināti, kartupeļi tiešām izskatījās iekārojami un pāris stundās vezums tukšs!

Nepārdeva kartupeļus vien, uz tirgu veda arī pa siena vezumam. Kā gan citādi

lauciniekam tikt pie naudas? Bet kāpēc mūsu māte vienmēr iekārtoja tēvam līdzi

kādu bērnu? Pastāstīšu.

Tie būtu meli, ja kāds sauktu mūsu tēvu par dzērāju. Bet dažreiz tirgus dienās

gadījās, ka tēvs mājās atgriezās tikai vakarpusē - ar neparastām runas dāvanām un

lielu dziedātgribēšanu. Mums, bērniem, tādās reizēs arī pārveda kaut ko sevišķu,
kūkas vai šokolādi. Nekad jau nebija tā, ka no tirgus braucot tēvs mūs būtu

aizmirsis, kādas pildītas karameles vai saldas smalkmaizītes vienmēr bija tirgus
somā, bet, pārbraucis vakarpusē, tēvs bija sevišķi devīgs. Reiz gadījās tā. Aizvedis

siena vezumu, tēvs mājās atgriezās tikai naktī ar stipri sāpošu galvu un nelabu

dūšu, bez tirgus kukuļa. Mēs, visi mājnieki, bijām uztraukti un nelaimīgi. No tās

reizes māte tēvam līdzi laida kādu no mums. Visbiežāk līdzbraukšana gadījās man.

Bija jau vienpadsmit divpadsmit gadu, un man nācās izpestīt tēvu no uzmācīgu

paziņu loka pie Jutiņu veikala. Tas atradās uz Kalnciemaun Apūzes ielas stūra. Tur

tad arī tirgus vīri satikās, pļāpādami iedzērapa lāsītei un aizmirsa, ka darbi mājās

gaida. Zirdziņi, kāds nu kuram bija, skrubināja sienu vai auzas no kaklā uz-

mauktajām kulēm.

Pēc tās «smagās» reizes tēvs līdzi ņēma mani vai Edgaru. Ne biežāk brauca uz

tirgu kā reizi nedēļā. Pirms braukšanas iepriekšējo dienu pavadījām kartupeļu
laukā. Kad kāds veikalnieks nopirka visus kartupeļus, tad ātri no tirgus plača
braucam prom. Lai tiktu ātrāk mājās, tēvs savu preci atlaida mazliet lētāk. Kādreiz

vienu vai divus neiztirgotos maisus atstāja Jutiņu veikalā. Veikalnieki tirgojās ar

visu. kas ēdams, bet «pa kluso» arī ar lauksaimniecības darbarīkiem. Arī visādi

dzērieni bija nopērkami. Ja kādam pietrūka, Jutiņi deva «uz krīta», pierakstot
parādu grāmatā. Tēvam ieejot veikalā, es paliku ratos. Tēvs teicās ātri iepirkties.

Kad «ātrums» ievilkās, kāpu no ratiem ārā un gāju bodē iekšā. Stūrī pie galdiņa
starp vairākiem vīriem stāvēja arī tēvs. Izdzērusi piedāvāto limonādi, ņēmu tēvu

pie rokas un vedu no Jutiņu bodes ārā. Tēvs smiedamiesatvadījās, un mēs braucām

uz mājām. Biju varen lepna, kad mani tēvs sauca par lielo palīgu. Atbrīvoties no

pudeles brāļiem es tiešām tēvam palīdzēju. Mazākie bērni tāpat.
Tēvs ar māti apspriedās un nolēma no Jutiņbodes tikt vaļā. Samaksāja visus

Jutiņu pierakstītos parādus, lai varētu ar strauju riksi braukt Jutiņbodei garām.
Braucot no tirgus, kaut kur pa ceļam tomēr jāiepērkas. Turpmāk tēvs iegrieza zirgu
Irlavas ielā. Turpat bija igauņa Kuka veikals uz Kalnciema-Irlavas ielas stūra. Pie

šī veikala nebija slitas zirgu piesiešanai, tāpēc nebija iespējams tik ilgi uzkavēties.

«Prātīgi darīts!» teica Šķērstenonkulis. Kuka veikalā nekāda blēžošanās ar pierak-
stiem nenotika. Tēvs paņēma kortelīti stiprāka dzēriena līdzi uz mājām. Tā sāpīgākā

tirgošanās problēma bija atrisināta.

Minu, kas vēl būtu tāds sevišķs palicis nepateikts. Bērnībābrauca uz Rīgu pa
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«blankolo»ceļu, kur no Pirmā kara laikiem pāri palikušas dēļu druskas, tādēļ retāk

pa to brauca. Bet man šis ceļš šķita interesantāks. Un visinteresantākās bija mājas,

kuras sauca «Kaķudanči». Es ieprātojos, ka tur vajag būt ļoti daudziem kaķiem.

Garām braucot, tomēr nekā aizdomīga nemanīja. Jautāju vecamtēvam,vecaimātei.

Viņi teica, ka tā šīs mājas jau saucot no seniem laikiem. Neviens no Sķērstenu

iemītniekiem nespriedelēja, kāpēc tā. Sauc. un viss. Ko tas muļķa skuķis uzplijas?

Tomēr skuķim pagalvu dancoja «Kaķudanči». Reiz, kad kādā siltāpavasara dienā

tēvs. māte un es ciemojāmies «Šķērstenos», laikamsvinēja onkuļa vārda dienu, tur

bija atnākusi veca tantiņa - sīciņa, maziņa. Viņa palīdzēja pie ravēšanas. Ārpusē,

ķiršu dārziņā, bija uzklāts galds, mēs tāds bariņš tur sēdējām un tantiņa stāstīja:

«Kad es biju desmitgadīga meitene, ganīju «Šķērstenos» govis.» Neviens no

saimnieka dēliem vēl nebija precējies. Bet toreiz «Sķērstenu» ganības robežojušās

ar «Kaķudančiem» un «Sprēstiem». Tā gada rudenī viens no Sķērstenu dēliem

apprecējies. Kāzu dienāarī viņa, Kate, nav laidusi govis ganos, jo pieticis darbapa

māju. Daudz ko viņa toreiz stāstīja par toreizējām kāzām.

Kate izaugusi, apprecējusies. Sķērstenu mājas viņai kļuvušas tuvas un mīļas,

tāpat kā nodibinātā ģimene, kas ievedusi «Šķērstenos». Piedzimuši divi dēli un

meita. Bērni, katrs pa kārtai, arī ganījuši «Šķērstenos» govis. Pēc kopā pavadītiem

ilgiem gadiem nomiris vīrs. Bērni nodibinājuši ģimenes laukos, un Kate atkal

palikusi viena. Pa reizei viņa paciemojoties pie dēliemun meitas, bet sirdsmīlestība

palikusi «Šķērstenos», kur tikpat kā viss mūžs nodzīvots.

Viņa runāja par «Kaķudančiem». Kad viņa, maza meitene, ganījusi «Šķērstenos»
govis, «Kaķudančos» dzīvojusi vecā saimniece vienapati. Bijusi ļoti veca, staigā-

jusi ar spieķīti. «Kaķudanču» zemi lietojuši gan «Šķērsteni», gan «Sprēsti». Ar

mājas saimniecību vecā Kaķudancenīte pati tikusi galā. Radi no tēva puses viņai

dzīvojuši Jumpravā. Kaimiņi, kas vērojuši vecās «Kaķudanču» saimnieces dzīvi

no malas, nevarējuši saprast viņas radubūšanas. Kāpēc neviens no radiempar veco

cilvēku neliekas ne zinis? Pati vecā saimniece runās bijusi visai skopa, negribējusi
neko stāstīt par radiem. Tad «Sprēstu» saimnieks, kuram visvairāk pie sirds ķēries

vecās saimnieces neapskaužamais liktenis, kā viņas aizbildnis sācis meklēt kādu

iespēju, lai palīdzētu. Pēc viņa enerģiskās rīkošanās atsaukušies radi no Jumpravas.
Pavasarī, Jurģos, no Jumpravas uz dzīvi «Kaķudančos» ieradies vecās saimnieces

brāļadēls Fricis Riekstiņš ar sievu un diviem dēliem, Jāni un Frici. Viņa sieva pēc

diviem gadiem mirusi. Tēvs dēliem pusaudžiem atvedis dūšīgu pamāti. Viens puika

jaunajai saimniecei nācis līdzi no pirmās laulības, vēl trīs piedzimuši otrajā laulībā.

Kad abi dēli pieauguši un paši ar saimniekošanu tika galā, tēvs ar ģimeni devās

atpakaļ uz Jumpravu. «Kaķudančos» palikuši abi brāļi. Brāļu saimniecībā, kā

stāstīja, bija apmēram 70 hektāru zemes, viens zirgs, divas govis un dažas cūkas.

Tā viņi sākuši, palikuši divatā. Kā jau jauni cilvēki, viņi tikās ar draugiem, gāja uz

ballītēm, draudzējās ar meitenēm.Pēc vairāku gadu kopā dzīvošanas Jāņa jaunākais
brālis Fricis bija atradis savu «sirdspuķīti», ar kuru saistījās uz mūžu. Jaundibinātā

ģimene pārcēlās uz Kurzemes pusi. Jānis palika viens. Viņa laikā «Kaķudanču»

mājas nosaukums pazuda. Jānis Riekstiņš turpināja dzīvot «Lazdās». Kā stāstīja,
saimnieces gan viņam mainījušās. Darbs bijis grūts, iztika švaka. Piemērotu sievu

Jānim grūti bijis atrast. Nelaimējies ar īsto, un Jānis palika vecpuisis. Visi kādreizējie
draugi apprecējušies audzināja bērnus, bet Jānis - nekā. Jaubūdams pie četrdesmit,
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kara ceļos aizklīdis uz Kurzemi, tur nodibinājis ģimeni, izaudzinājis dēlus. Bet

mājas - «Šķērsteni», «Lazdas», «Sprēsti», «Poļi», «Rimeļi» un citas - tika upurētas

lielāRīgas aerodroma labā.Paceļoties no turienesgaisā, manuprāt, maz būs braucēju,
kuri atceras, ka reiz Rīgas-Kalnciema šosejas malā bija dzīvas mājas, pie kurām

zaļoja koki, deva ražu tīrumi. Cilvēki gāja savās gaitās. Viss apvidus bija dzīvības

pilns.

Kā atdzima «Mārtiņi»

No «Mārtiņu» hronikas grāmatas

Acis darba izbijās,
Rokas darba nebijās..

Liels merkis vairo darbībasrezultātu.

Tautas gudrību un ticējumus

dzīvei, darbam, veiksmei

Vēsturiskais skatījums

Šo zemi iekopt un māju celt sākuši manas vecāsmātes (no tēva puses) vecāki.

Vecvectēva vārds bija Mārtiņš. Mājas sāktas celt 1885. gadā un pakāpeniski būvētas

visas saimniecības ēkas. Visjaunākā celtne bija labības šķūnis (celts 1918. gadā).
Tātad saimniecībā bija dzīvojamā māja, kūts ar siena šķūni, pagrabs, klēts ar vāgūzi
un stalli, lielais labības šķūnis.
Saimniecība savu nosaukumu mainījusi vairākas

reizes; celta kā «Bormeistari», vēlāk, ap 1930.

gadu, pārdēvēta par «Bērzkalniem», pēc Otrā pa-

saules kara kolhozu laikos, ap 1954. gadu, no-

dēvēta
par «Tuksnešiem». Sākot jaunu saimnie-

košanas
posmu pēc 1990. gada zemes reformas,

izvēlēts saimniecības nosaukums «Mārtiņi». Tas

par godu vecvectēvam un vectēvam - abi bija
Mārtiņi.

Pēckara gados daudz kas ir mainījies. Nolai-

dības dēļ 40. gadu beigās sagāzās lielais labības

šķūnis. 50. gadu sākumā nozāģēti oši un kļavas,
kuras augaaiz kūts, nojaukts siena šķūnis pie kūts.

Būvējot Rīgas apvedceļu, pilnīgi nojauca kūti,

pagrabu, klēti ar vāgūzi un stalli. 1989. gadā bija
palikusi tikai dzīvojamā māja, kura tajā pavasarī

nodega.
Un tagad, 1992. gadā. sākas viss no gala!

Vecvectēvs Mārtiņš Šķērstens

armazdēlu Voldemāru Līberu



P. S. Līdz 1954. gadam saimniecība atradās Babītes pagastā. Vēlāk, mainot

ciemu robežas, mājas nonāca Mārupes pagastā. Saimniecību šķērso upīte Neriņa.

kura savus ūdeņus ņem Mārupes purvā un aiznes tos uz Babītes ezeru.

«Bērzkalnu» mājās 20.gs. 30.gadu vidū.Aiz mājas labāpusē - bērzi, kas vienīgie

saglabājušies no kādreiz plašās lauku sētas

Jaunā paaudze - NiklāvsLībers irdzimtā visjaunākais
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Zemnieku saimniecība «Mārtiņi»

Saskaņā ar Mārupes pagasta zemes komisijas 1991. gada 13. novembra pro-

tokolu Nr. 746 atjaunotas zemes lietošanas tiesības. Zemes apstrādāšanu atsākam

pa daļām.
I posms - meža platības un 0,5 ha zemes - 1992

II posms - 3,5 ha t. sk. aramzeme -3,0 ha - 1993

111posms - pļava Meriņas labajā krastā - 1994

IV posms - visa pārējā zeme - 1995

V papildus teritorija iepirkta 1998. gadā
1992. gada sākumā nebija ne tehnikas, ne saimniecības ēku. Maijā iegādāta

pašgājēja šasija T-16. Septembrī šasija pārdota un nopirkts traktors T-25A, traktora

piekabe, vienkorpusa arkls, uzkabes trijstūris. Oktobrī saimniecības vajadzībām

nopirkts mikroautobuss «Latvija», kuru pārbūvē par pasažieru-kravas varianta

mašīnu.

Par zemes piešķiršanu lēma Mārupes pagasta Tautas deputātu padome 1992.

gada 5. maijā savā 20. sasaukuma 18. sesijā. Lēmums - piešķirt Līberam Vi-

lim-Voldemāram zemi zemnieku saimniecības «Mārtiņi» veidošanai. Septembrī
zemes komisijai iesniegts iesniegums par zemes privatizāciju un precizētas 1993.

gadā apstrādājamās zemes platības. Paredzēts saimniekot platībā, kura ir ārpus
Rīgas loka.

Sākot ar 1994. gadu, piešķirtās platības apjoms pieaudzis līdz 40,0 ha. Vēl būs

8,0 ha, un par 1,5 ha būs jāmaksā.
Pirmā būve ir šķūnis ar pagrabu.
1994. gada 21. septembrī Mārupes pagasta valdē saņemti dokumenti, lai tos

varētu iesniegt zemes grāmatureģistrā. Kopējā platība 50,2 ha, no kuriem 3,7 ha ir

jāizpērk par sertifikātiem.

Zemes grāmata tiek saņemta 1994. gada 11. oktobrī.
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1995. gada 26. septembrī nomira mans tēvs Vilis-Voldemārs Lībers - māju
saimnieks no 1940. gada līdz 1994. gadam.

1996. gadā iesniegts pieprasījums papildu zemes platības ierādīšanai un,

balstoties uz tā, papildus iedalīts 6,6 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes,

t. s.
...

5,1 ha un 0,8 ha meža. Jaunoteritoriju sāku apstrādāt 1998.gadā.

Dokumentācija kārtojama 1998. gadā, par ko seko ieraksti.

1998. gadā iepirkta papildus zeme 7,3 ha platībā, tai skaitā apmēram 1 ha mežu

(iesauka - mēle). 1998. gada septembrī saņemta zemes grāmata uz pievienoto
zemes gabalu.

1998. gadā iegādāts zemes īpašums «Atzari».Zemes grāmatas saņemšana 1999.

gada janvāris.
1998. gadā sākta zemniekusētas atjaunošana, izveidojot sētu un iestādot ābeļu

dārzu (70 ābelītes), izbūvējot iebraucamo ceļu un gājēju tiltu pār Neriņu.
1999. gada martā-aprīlī izbūvēta 75 m 2siltumnīca ar divkārtu plēvi.

Maijs-oktobris - saimniecības ēkas celtniecība, ražošanas daļa (pagrabs, šķū-

nis).

Septembrī uzsākta dīķa rakšana.

2000. gadā siltumnīcas piebūve, saimniecības ēka (2x konteineri), sētas šķem-
bošana, otrā siltumnīca.

Kopējā zemplēves platība 200 m 2.

Andris Lībers

Atgriešanās...

No tēvu tēvu mājām draudu, nodokļu un citu dzīves sarežģījumu dēļ mani

vecāki 1945. gada rudenī bija spiesti aiziet.

Daudzus gadus par tēvu mājām svešu cilvēku klātbūtnē nerunājām. Dažreiz, it

kā sēņojot, pagājām tām garām un ar sāpošu sirdi noskatījāmies, kā svešu roku

neizdarības dēļ tās iet bojā.
Kad izbūvēja Rīgas apvedceļu un bijām iegādājušies automašīnu, varējām šo

postažu apskatīt no ceļa. Braucām, samazinot ātrumu, bet neapstājoties, jo negri-
bējām nonākt visaptverošā VDK redzeslokā. No šodienas skatoties, tā bija pārlieku
liela piesardzība, bet 80. gados tā nedomājām. Biogrāfijas pleķis - budžadēls -

ir

liedzis īstenot vairākus sapņus.

Kad sākās Latvijas atjaunošana, īpašumu atdošana, radās šaubas. Tēvs šaubījās,
vai, atgūstot zemi, neiekļūsim «ceļotāju» kandidātos kā 1949. gadā... Vai atkal

nebūs jāslapstās, jādzīvo pagrīdē?

Atgriezīsimies! Kāpēc?...
Prāts saka - lielas jēgas nav, bet sirds -

tā ir tēvu zeme, tā ir tava zeme, -

jāstrādā. Un tā Līberu dzimtas atvase ar sievu Helēnu, piepalīdzot dēliem Guntim

un Dainim, ir atgriezusies.
Un sākas viss no gala...
Grūtības ir radītas, lai cilvēks izjustu dzīves skaistumu, lai dziļāk izprastu

laimes un gandarījuma sajūtu, lai spītējot ietu pa pasauli ar paceltu galvu un
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smaidu uz lūpām. Grūtības zūd, ja tev ir spītīgas latvieša rokas, ja ir galva, kura der

domāšanai, ja esi nospraudis lielus un cēlus mērķus.

Emocijas mūs ceļ. Emocijas - tas ir stāvoklis, kad kļūst sirdij tik labi, tik viegli,
ka tā grib kāpt pa muti ārā un līksmot kā cīrulis siltā un saulainā pavasara dienā.

Tādas sajūtas ir bijušas vairākkārt. Lūk, dažas.

1992. gads - pēc 46 gadu pārtraukuma nodzeros ūdeni no tēva raktas akas.

Ūdens vēss, kristāldzidrs un garšīgs. Neaprakstāmi... Rīme rodas pati no sevis:

Smel spēku sev un dodto citiem.

Jo tēvu aka - svētavots.

Šīs akas vairāk nav. Svešām rokām svēts nav nekas. Ak, šīs svešās rokas! Aka

bija priekšpēdējais «Bērzkalnu» apliecinājums. Vēl ir palikuši koki...

Ļoti emocionāli bija brīži 90. gadu vidū, kad pilnībā radās apziņa - strādāju
savu zemi, audzēju zemes veltes un mans darbs ir vajadzīgs citiem. Neviens nesaka,

ko darīt, kā darīt, kad darīt. Strādā! Strādā brīvi, strādā sev un savam priekam.
Paldies vecākiem par ieaudzināto zemes mīlestību!

Ļoti patīkams bija mirklis, kad SIA «Mārupe» galvenais agronoms Skapsta

kungs izteica atzinību par zemes sastrādāšanu, saimniekošanas mērķtiecību un

sāka «Mārtiņu» saimniecību uzskatīt par nopietnu, kaut arī mazu, partneri.

Emociju augsts vilnis bija, lasot tēva vēlējumu veidot «Mārtiņu» māju. un

1999. gadā, redzot šo vēlējumu piepildoties, - pirmajai atjaunotajai ēkai tika

uzklāts jumts.

«Mārtiņi» - agrāk «Bērzkalni»- vēl agrāk «Bormeistari» un pa viduaziātiskie

«Tuksneši».

Dzimtas krietnums - kā dadzis acī

Andrejs Jansons - krietns cilvēks, īstens latvietis, pamatīgs darba

rūķis, gādīgs un mīlošs tēvs.

Kā ozols, kam pēkšņi aptrūka dzīvības elpa...

Andrejs Jansons, dzimis kurzemnieks, ienāca

Mārupē un sāka strādāt, būvēt māju, veidot uz-

ņēmumu.

Andreja Jansona īpašumu Mārupē tagad ap-

saimnieko viņa bērni - Kārlis, Jānis un Lilita. Bet

viņa tēva mājas ir Kuldīgas rajona Laidu pagasta

«Biez.aišos», to īpašnieks tagad ir Kārlis, Kārla

mazdēls. Un mazmazdēls, Ventspils augstskolas
ekonomikas fakultātes absolvents, arī ir Kārlis.

Kārlis: - Agrāk jau par izvešanām maz runāja.
Bet reiz, kad pļāvām sienu, es vecamtēvam prasīju -Andrejs Jansons
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kas tās tev par strīpām uz kājas?

Tad viņš izstāstīja, kā viss noticis.

1945. gada rudenī viņu arestējuši,

jo bijis aizsargs, vispirms ticis Lie-

pājas cietumā, tur spīdzināts, tad

Centrālcietumā, un no turienes iz-

sūtīts uz Jakutijas zelta raktuvēm.

Par to, ka kārtīgi strādāja.

Trīspadsmit ēkas bijušas «Bie-

zaišos». Es tās vēl redzēju - no-

dzīvotas, pusbrukušas, kā jau pie

ienācējiem. Dzīvojamā mājā vienā

galā turēja vistas, lai gan bija at-

sevišķa liela vistu kūts. Bija liels

laidars, stallis ar uzbrauktuvi. Galā

vāgūzis. Govis stāvēja atsevišķi,

tāpat aitas un zirgi. Cūkām bija

sava kūts. Vistām - sava, turēts ap

500 vistu. Olas pārdot bijis izde-

vīgi. Tās vestas ar zirdziņu uz Skrun-

du, pēc tam no stacijas uz Liepāju.

56 ha zemes. Seši zirgi, 25 go-

vis. Kur tagad mežs, bijuši aitu

aploki, tos vēl tagad var manīt, ap-

loka stabi no ozola vēl šodien stāv.

Māju pabeidza 1943. gadā. Un

pat tagad var teikt, ka Laidu pagas-

tā - tur, kur bija kolhozs «Spar-
taks», - tā ir viena no labākajām.
Jau tajā laikā bija siltais ūdens,

kanalizācija, vanna, telefons - viss,

kā pienākas. Vectēvam vienā mājas

galā bija mazs veikaliņš ar vien-

kāršām precēm - sāls, siļķes, ciga-

retes.

Vecaistēvs ir bijis no daudzbēr-

nu ģimenes Turlavā. Pie tēva viņš

bija strādājis par puisi līdz 1928.

gadam. Kad precējies ar vecomāti,

tēvs iedevis līdzi govi un zirgu.
Vecaimātei vecāki miruši, kad

pašai bijuši četri gadi. Mājas atdo-

Andrejs Jansons akadēmijas izlaidumā:

pirmā rindā no kreisās meitaLilita, Kārlis

Jansons seniors, Andrejs un Eleonora

Jansoni

Vecāku sudrabkāzās 1976. gadā ar

bērniem: Jānis (no kreisās). Kārlis, Lilita

un Linards. Zeltakāzas būtubijis jāsvin
2001. gadā...
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tas rentē, kamēr mantiniecei Elizabetei Biezaitei paliks 18 gadi. Vai tuV

bija liela mīlestība vai ne. nezinu, bet mūža beigās viņi abi ļoti labi

sapratās. Viņas vecāku mājās «Biezaiši» tad arī sāka saimniekot ve-

caistēvs. Viņš maz pamazām tika pie turības. Bija ļoti uzņēmīgs, taupīgs

cilvēks, ar milzīgām darba spējām. Mans tēvs bija tāds pats.

Naudu vecaistēvs iekrājis, audzēdams baložus. Ar baložu gaļu viņš
ielicis pamatus turībai. Tēvs stāstīja, ka, puika būdams, vedis pienu uz

Laidu piena savāktuvi. Tas ir 7 km no «Biezaišiem». Aizbrauc, bet

piena kannu pacelt nevar. Tā nu nostrādājis pie vectēva līdz krievu

laikiem. Vasarā algoti divi puiši un divas trīs meitas. Ziemā bijis viens

puisis un meita.

Kūtī ievilkts ūdensvads. Bet ūdens nācis no gravas ar trieci. Vecaistēvs

bija beidzis tikai sešas klases, taču pats visu ko izgudroja, vīri apsprie-

dās, ko un kā, un darīja. Toreiz varēja arī nopelnīt. Par pienu laikam

maksāja labi, ja jau varēja uzcelt ēkas. Olas bija ienesīgas. Cūkas, pēc

kūtiņas pamatiem spriežot, varbūt bijušas kādas divdesmit. Kad cēla

māju, būvkokus deva par velti. Katrā gadījumā tas, kas gribēja strādāt,

varēja dzīvot. Pēc izvešanas aprakstītās mantas sarakstā ir redzams, ka

vecaistēvs iegādājies FORD smago mašīnu. Tā reāli netikusi izmantota,

jo viņam nebijis ķēriens uz braukšanu. Lauksaimniecības mašīnas bija -

pļaujmašīna, divi grābekļi, kūlīšu sējējs, visi rušināmie, divkorpusu
arkli, kūdras drupinātājs. Jo «Biezaišu» laukos ir viss, kas sastopams

Latvijā, - kūdra, māls, smilts, grants, pamesta zeme, tāpēc vajag dažādas

mašīnas.

lenākumi bijuši no piena un olām. Ganības un zālāju bijis daudz.

Kvieši mūsu zemē neaug, esmu pamēģinājis. Rudzus sēja maizei. Un

miežus, un auzas.

«Biezaišus» varēja novērtēt gan kā aizsarga mājas, gan ierakstīt

sarakstā tāpēc, ka skauda.

Vectēvs atnāca no Sibīrijas 1959. gadā. 1973. gadā viņš nomira. Es

vēl viņam palīdzēju vidusskolas laikā sienu pļaut, jo vecāmāte nespēja
šķirties no gotiņas. Vecaistēvs savās mājās tika atpakaļ, bet tēvam tur

neļāva atgriezties.
Vecaistēvs ar vecomāti jau bija izsūtīti, kad saņēma ciet arī tēvu.

Viņam pienākuši klāt stacijas laukumā, kad viņš nesis paciņu uz

Centrālcietumu. Kur tu iesi, šie prasa. Nesu tēvam paciņu, viņš tā naivi

atbildējis. Tēvu arestēja un gadu - gadu! - noturēja Stabielas pagrabā.

Viņš man ir rādījis, kur tas bijis, varēts redzēt, kā cilvēki staigā pa

augšu. 2 x lm tādā kamerā ar betona grīdu. Pēc tam viņš uz diviem

gadiem tika Arhangeļskas apgabalā, jo gadu jau bija atsēdējis. Cirtis

mežu.

Katrs bija citā vietā - vecāmāte Omskas apgabalā, vecaistēvs Jakutijā
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zelta raktuvēs, tēvs Arhangeļskas mežos. Tēvs bijis centīgs, apzinīgs,
labi spēlējis šahu, vārdu sakot, izcēlies ar prāta spējām, bija mācījies

Kazdangā. Kad tēvs atgriezās, viņam ļāva izvēlēties Rēzekni vai

Daugavpili.

Viņi arī atgriezās katrs savā laikā. Tēvs pārnāca 1950. gadā. Viņš

stāstīja, ka tad. kad apprecējies ar mūsu māti. slepus lavījušies apskatīt
tēva mājas. Kaimiņi baidījušies laist iekšā mājās. Radi tāpat.

Kamēr vecaistēvs ar vecomāti bija dzīvi, kolhozs neļāva mājai jumtu
likt. Nāca meliorācija. Visas ēkas nolīdzināja ar zemi, apraka. Palika

tikai dzīvojamā māja, jo vecāmāte tur dzīvoja. 1985. gadā vecāmāte nomira.

Tēvs ļoti gribēja atjaunot māju. Viņš to uzdāvināja man un pats

palīdzēja remontēt. Uzbūvēja kūti, šķūni, atjaunoja pagrabu. Māsa arī

palīdzēja.
Lilita Dravniece: - Esmu domājusi, kas tad bija galvenais omītei,

opapam un mūsu vecākiem. Tā bija ļoti pareiza izpratne par ģimeni.

Viņiem bija patīkamas savstarpējās attiecības, un tās viņi mācīja saviem

bērniem, un mūsu vecāki tāpat centās tās atdot mums. Tā notiek tikumu

pārmantošana. Vecaistēvs bija tāds stalts, kalsnējs vīrs ar sirmiem,

cirtainiem matiem. Kad mūsu mammīte gaidījusi savus četrus bērnus,

viņa arvien domājusi - kaut nu vismaz vienam būtu tie cirtainie mati!

Vecamtēvam bija ārkārtīgi inteliģents izskats...

Kārlis: - Un lieliska humora izjūta! Viņš palicis dzīvs, pateicoties
savam humoram. Tie, kas vaimanāja un bēdājās, - tie ātri aizgājuši...
Viņu nekad nedzirdēja sūdzamies - man ir grūti, man nav... Nekad!

Mēs to nezinājām, kā tas ir.

Lilita: - Man ir ļoti žēl, ka tagad daudziem bērniem nav vectētiņa
un vecmāmiņas. Mūsu bērniem arī vairs nav. Bet mēs izaugām, redzē-

dami, kā tas ir, kad viņi ir. Viņi bija pāris, kas rūpējās viens par otru,

saudzēja viens otru. Es biju tāda meitene, atceros - tad, kad viņi atgriezās
no Sibīrijas, kā abi gādāja viens par otru! Kad vecāmāte veda pārdot

ogas vai oliņas uz Kuldīgu, vecaistēvs viņu līdz lejai pavadīja, palīdzēja

nest tos ķočus. nobučoja uz vaiga un teica: «Adžu, adžu!» Es brīnījos -

kā tādos gados vēl var tik mīlīgi izturēties? Reiz vecāmāte man teica:

«Es tev, meitiņ, iemācīšu saprast, kā veidot attiecības, kā nodzīvot ilgu

un laimīgu mūžu.» Mans tēvs arī to visu bija mācījies no savu vecāku

parauga, viņš ļoti augstu vērtēja dēlus, uzskatīja, ka tie ir pamatu pamats.

Omamma bija beigusi Kaucmindi. Kādas plātsmaizes un tortes viņa
cepa! Tādas vairs nekad mūžā neesmu ēdusi. Tā bija liela dzīves gudrība.
Un tas rituāls - trīs ēdieni, pie galda visam ir jābūt kārtīgi, visiem reizē

pie galda, tīrām kājām un nomazgātām rokām. Un nekāda runāšana

pie ēšanas! Viņiem bija tāds tumšs medus, un vecmammai milzīgs

puķu dārzs, un ogas, un to visu mums deva līdzi. Kā viņa to prata!
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Tēvs pēc izskata bija līdzīgs mammai, dzīves skolu viņš bija ieguvis

no vecākiem. Bet pats galvenais, ko viņš mums iedeva, - vecāku

paraugu - kā jādzīvo, nekā lieka, krietns visās lietās un vietās. Tēvs

citus nekad neaprunāja. Ja mēs, bērni, teicām, nu ko tu tik labsirdīgi

pret to un to, viņš atbildēja - ja tu strādāsi, tev nebūs laika nelādzīgām,

skaudīgām domām, un tad tev arī būs. Viņš it kā nobīdīja malā visu,

kas nepatīkams. Varbūt tāpēc arī tie cilvēki, kas spoži deg, ātri no-

dziest...

Kārlis: - Viņš nerunāja daudz. Bet, ja ko teica, tas bija vietā. Viņam

bija tāda īpašība visu darīt pamatīgi.
Lilita: - Kad mammīte aizgāja, viņš palika viens. Mēs teicām -

papiņ, mēs neko sliktu nedomāsim, ja tev būs kāds cilvēks, ar ko

parunāties. Bet viņa dzīvē bija viens mīļais, tuvais cilvēks. Tāpat viņš

ļoti mīlēja savus bērnus.

Kārlis: - Tēvs nebija uz mīļiem vārdiem, sirsnības izrādīšanu. Tas

viņam bija dziļāk.
- Kārlis saimnieko tēva mājās - ar māsas, brāļa un tēva atbalstu, Jānis -

Ošupes pagastā, Lilita - Barkavas arodvidusskolā. Kā viss tā iznācis?

Kārlis: - Tagad līdz viņiem man ir 400 km. «Biezaišos» ir 12

slaucamās govis, kopā 22 liellopi. Domāju turēt vairāk lopu.

Jānis: - Pašlaik graudkopībā var normāli strādāt. Ir subsīdijas gan

par sējumiem, gan tiek dzēsti kredītprocenti par aizdevumiem, es dabūšu

atpakaļ, piemēram, somu ANTTI kaltē ieguldīto. Tehnika graudiem

man ir visa. Ar pārdošanu arī nav nekādu grūtību - ļoti labi sadarbojamies

ar «Madonas putniem» - slēdzam līgumu par lopbarības graudiem.
Patiesībā mums ir tik labas attiecības, ka varu saņemt aizdevumu uz

graudu rēķina arī pavasarī. Vai vienkārši tad, ja kaut kam pietrūkst.

Ap 100 ha zemes nācis klāt. Tagad apsaimniekoju 252 ha, īpašumā
ir 107 ha. Audzēju kviešus. Pagaidām visa darbība saistīta ar «Madonas

putniem».

Mēs abi ar sievu esam agronomi, bet viņa studē uzņēmējdarbību
lauksaimniecībā, ir jau 4. kursā. Mācīsies maģistrantūrā. Arvien kas

jauns nāk klāt. Subsīdijām daudz papīru jākārto, un pašam ir patīkami,
ja dokumentos viss kārtībā.

- Jums ir viena no lielākajām zemnieku saimniecībām Madonas

rajonā un visā apvidū.

Jānis: - Man iznāk 258 t graudu. Starp lielākajiem esmu gan.

Kārlis: - Vecaistēvs bija arī bitenieks. Tagad man ir viens puisis no

Skrundas, kuram patīk bites. - viņš ņem un savāc spietu, un viņam

prieks par to.

Lilita: - Tā bija tāda likteņa sakritība, ka 1981. gadā aizgāju uz

Barkavu. Satiku Brodeļa kungu, man vajadzēja darbu, gribēju kaut ko
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pati darīt, un viņš man piedāvāja Jaunaglonu vai Barkavu. Es iegāju kā

direktore neatklātā skolā un tur strādāju līdz šai dienai.

Tēvs pēdējos gados ļoti daudz runāja, ka jānāk uz Mārupi, uz

«Ciņiem». Es atliku un atliku šo sarunu, jo vecākā meita studēja
«Turībā» un bija pie vecākiem tad, kad notika nelaime ar Linardu

(trešais brālis, kurš aizgāja bojā graudu kaltē - red.).

...Tajā nedēļā, kad tēvs aizgāja, mums bija norunāts tikties pie
būvinženieriem par otrā stāva būvi. Un, kaut arī Barkavā esmu 20

gadus nodzīvojusi... Tur ir vispārēja nabadzība, bezdarbs, cilvēki kļūst

sīkmaņi, skaudīgi, bērni gaida stipendiju kā nezin k0...

Tagad skolai ir dzirnavas un maizes ceptuve, somu kalte, sava kon-

ditoreja, bet tai pašā laikā jāgādā, kā piesaistīt investorus. Tur var at-

tīstīt un pārbaudīt savus spēkus, lai redzētu, ko un cik iespējams izdarīt.

Tagad man liekas: tēvs būtu neapmierināts, ja mēs pamestu viņa
darbu. Esmu sapratusi, ka dzīvē visam ir vieta - elitārām lietām, sadzīvei

un arī tādai izgāztuvei. Tēvs daudz laba bija stāstījis par Bojārkungu,

un man ir prieks, ka šajā lietā saņemu viņa atbalstu. Izgāztuves īpašnieki
esam mēs visi, un katram te ir savi pienākumi. Man ir juridisko lietu

sakārtošana, brāļiem - praktiskās un tehniskās lietas. Mēs mēģināsim

saglabāt to, ko tēvs ir darījis. Jo tēvs ar māti uz Mārupi atnāca ar domu,

ka viņu darbs paliks bērniem... Tāpēc nezinu, kā būs ar Barkavu. Man

nebūs kauns par to, ko esmu padarījusi. Un man būtu žēl, ja šīs skolas

nebūtu. Tēvs man ir mācījis, ka darbs jāpadara, lai vai sirds lūst. Un

man pašai Barkava ir milzīgi interesanta - es atvēru jauniešiem ceļu uz

ārzemju projektiem. Programmu aģentūra, RLB fonds «Nordik» (Zie-

meļu fonds) - tur viss reāli notiek. Pašlaik mūsu jaunieši ir nometnē

Somijā, 15 jaunieši atgriežas no Vācijas, viņi praktizējās maizes cep-

tuves. Tādēļ man ir tik grūti izšķirties...
Tēvs arvien teica - visiem maniem bērniem būs augstākā izglītība.

Vecākiem pašiem reizēm bija nodilis kurpju pāris, bet mēs mācījāmies.
Visiem mums ir augstākā izglītība, arī mēs turpinām tēva doto ceļamaizi
realizēt savos bērnos - viņi visi mācās: Liene - studē LU maģistrantūrā

ekonomikas specialitātē, Klinta mācās Rīgas 3. vidusskolas 11. klasē.

Andrejs, Kārļa dēls, tēva vārda nesējs tālāk, ir Ventspils augstskolas
students un spēlē Ventspils basketbola komandā, otrs brālis Roberts arī

uzsāk studijas Ventspils augstskolā un tāpat spēlē Ventspils basketbola

komandā.

Santa, Jāņa meita, ir Madonas ģimnāzijas 10. klases skolniece, bet

Gita mācās 3. klasē.

Mūs visus - Lilitu, Kārli, Jāni un mūsu ģimenes - skaudrās sāpes
par zaudējumu darījušas atvērti jūtīgus, bet arī garīgi stiprākus, kas

cienīgi turpināt tēva iesākto.
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Gunārs Vilde: «...īsta nacionāla stāja»

1941. gads bija tikai izsūtīšanas sākums. Toreiz izveda Doles ģi-

menes, kuras labi pazinu. Mūs vēl ne.

Kad krievi ienāca otrreiz, sāka pazust cilvēki, skolēnus paņēma no

skolām. Es biju beidzis tehnikumu, un Latvijas Universitātē mani

uzņēma bez eksāmeniem, gluži kā jaunu zvaigzni. Studijas veicās labi.

Vienīgi PSKP vēsturi, marksisma-ļeņinisma pamatus uzskatīju par

murgojumu.

Mūsu izvešanas pamats? Sarakstos varēja tikt jebkura progresīva

ģimene. Es biju students, māja bija labi nostādīta, - citādu iemeslu it kā

nebija. Kāds laikam bija ziņojis, ka mājās ir ieroči, esot pat raidītājs.
Kāds kaimiņš bija ticis līdz čekas darbiniekam. Pēc 1946. gada mani

izsauca uz pratināšanu, viens no jautājumiem bija - kāpēc esmu mācījies

vācu laikā. Un tur raksturojumā bija ierakstīts - «īsta nacionāla stāja».

Kad ienāca krievi, amatos lika pārkrievotos latviešus. Pazinu tādu

Seļinu (bij. Šiliņš), kurš bija izsaukts uz Voroņežas partijas komiteju,

ka jābrauc uz Latviju. Viņš atsakās. Trešajā reizē uzkliedz: «Položi

partbilet!» Nu viņš piekrīt. Atbrauc. Izrāda dzīvokļus. Vienu pie

Dzegužkalna - ar visām mēbelēm, visu, kā pienākas. Nē, viņam bail,

ka kāds viņu piežmiegs. Vadāts, vadāts pa Rīgu, beigās Jēkaba ielas 7.

stāvā ierādīts septiņistabu dzīvoklis, kur katrā istabā iemitināti tādi

paši. Nu ir droši, visiem ir šaujamie, nu viņš ir apmierināts. Nu viņš
raksta savai Masai, lai brauc šurp. Tā ierodas un sajūsminās: «Ja papala
v raj! I moj Surik kak buržuj - hrustaļnaja posuda, i kakaja mebeļ!

Bazar rjadom, i vsjo po ģešovke!» Tā viņi sāka sūtīt uz Krieviju paciņas,

viņiem uztaisīja kārtīgas algas un krievu midzeņus. Viens no tādiem

midzeņiem bija Lauksaimniecības mašīnu rūpnīca, sākumā bijusi tanku

remonta rūpnīca. Un tādas mašas tūlīt ielika labos darbos, un sāka

braukt tēvoči vasjas un tantes dunas. Un visiem sadeva dzīvokļus. Tā-

lāk būvēja pufaiku ciematus, kur dzīvokļu rindā krieviem bija priekšroka.
Tēvs tika nošauts 1946. gadā, tādi jau bija tie pēckara gadi.

Katlakalna, Mārupes, Doles, Pēternieku, vēl citu Zemgales pagastu
cilvēki bijām vienā ešelonā. Mūs izsūtīja no Jelgavas. Tā brutalitāte un

varmācība, kā sadzina vagonos un kā izturējās, bija lielāka nekā pret

lopiem.
Mēs ar māsu Ilmu un vecmamma atradāmies kopā. Tur satikām

Ķekavas Krēsliņu ģimenes vecomammu ar maziem bērniņiem, viņa
bija paņemta čībās. Vecmamma neko nesaprata, bērni prasīja pēc
vecākiem. Tas bija šausmīgi. Braucot ēst mums tikpat kā nedeva. Cik

nu kuram bija līdzi paņemts...

Kaimiņi, pazīstamie centās izsūtījumā palikt kopā. Es galapunktā lai-
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Gunārs Vilde 1949.gada vasarā Sibīrijā (otrais no labās)

kam kaut ko biju pateicis ne tā, kā vajag. Čekas priekšnieks Mordačovs -

vēl tagad atceros šo uzvārdu! - parādīja ar pirkstu - atstāt centrā! Pie-

brauca ar buļļiem, aizveda ļoti tālu uz kolhozu. Mums nolasīja Staļina

pavēli, ka esam izsūtīti uz mūžu.

Kolhozā tomēr tikām kopā visa ģimene. Kādi nu tur tie darbi bija,

tādus strādāju. Man prasīja, vai dzelžus esot redzējis. Kā nu ne, biju

taču mehānikas fakultātes students, un tā mani norīkoja smēdē par

uzsitēju.
Kas gājuši cauri izsūtījumam, tie uz padomju varu skatās objektīvām

acīm.

Bija tāds gadījums. 1. maija svētki beigušies, un no mājas jumta

jānoņem karogs. Kas tad man, nolecu ar visu pietupienu, kā vajadzīgs,

un eju uz savu smēdi. Viens mani piesauc klāt: vai es esot aktieris? Nē,

students. Vai negribot MTS strādāt? Es atbildu - es savu likteni neizvēlos,

to nosaka citi vīri, kur un kā strādāt. Viņš pierakstīja, arī ģimenes

sastāvu, un pēc pāris mēnešiem tiku aizvests uz Drobiševas MTS, kur

sanācu kopā ar mārupiešiem.
Kādas bija čekas metodes, to ļoti labi atceros. Sākumā mums bija

jāatzīmējas divreiz mēnesī. Bet vienreiz mani izsauc čekists un saka -

es esot jauns, izglītots cilvēks, vai gribot mācīties? Bet par to man

būšot jāinformē, ko citi runā, kāds noskaņojums. Solīja visādus labumus -

mācīties, maksāt par darbu, palaist uz Latviju. Bija tāds teiciens: «Kļūsti

par mūsu cilvēku!» Pērc govi, precē krievieti. Kādu pusotru gadu tā
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tincināšana, pierunāšana vilkās. Ja piekritīšot, tad varot pats visu ko

runāt un klausīties, ko citi uz to saka. Paiet laiks, izsauc mani atkal -

nu, kā? Saku, ka viss mierīgi. Kad nu nekas nav iznācis, tad nu sākās

otrs variants, kad tev sāk draudēt. Tad čekisti mainās - pirmais runāja
draudzīgi, bet tas draudētājs sāk stāstīt, kas ar tevi notiks, ja atteiksies.

Aiziet pat tiktāl, ka pasaka - tevi nošaus. Nodevējiem jau bija savi

labumi - viņiem parādījās nauda, labāks darbs. Bet nekādā vērtē jau

paši izmantotāji viņus neturēja.

Man tas beidzās tā. Biju sportisks, veikls, attīstīju sevi, lai arī ķermeņa

treniņi palīdzētu sevi saglabāt. Tur biju fiziski spēcīgākais. Bet MTS

bija viens, kas mani saukāja par «nepiebeigto fašistu». Reiz viņš man

iesita. Bet pats bija tūlīt uz dibena. Piecēlās, paķēra āmuru - nu man

gāzīs. Es situ otrreiz, šis atkal gar zemi. Bet nu trieciens bija stiprāks.
Otrs piegājiens: viņš paķēra automašīnas klani, to es viņam atkal izsitu

no rokām. Pēdējais piegājiens bija ar nazi: «Noduršu!» Nazi atkal

izsitu. Nu ir smags moments - izsūtītais sit krievu. No kantora jau

zvana uz čeku: «Brauciet šurp un savāciet savus latviešus! Līst krievu

asinis!» Man pateica, lai vairs no ceha neizeju.

Biju sagatavojies, ka naktī mani paņems. Otrā dienā krievi, dar-

babiedri un kaimiņi nāca klāt un teica: «Tu esi malacis, mēs tevi

aizstāvēsim.» Pēc tam atbrauca Drobiševas milicijas priekšnieks Krā-

mers. Es viņam izstāstīju visu: ka aizstāvēju savu kailo dzīvību, ka

man nebija rokās neviens dzelzis, un milzīgs pluss bija tāds, ka cehā

atradās mans mētelis, kuru uzbrucējs bija sadūris vienos caurumos.

Milicis runāja mierīgi, bez kliegšanas un draudiem, visu uzklausīja,
iedeva papīru un piekodināja: «Raksti paskaidrojumu apdomīgi, lēnām,

tas izšķirs tavu likteni.» Un pēc tā notikuma mani vairs čekisti netramdīja.
Vēl gan reizi izsauca cits vietējais čekists un lika parakstīt tādu papīru,
ka tad, ja kādam izpaudīšu, ka mani vervēja par «stukaču», man draud

15 gadu katorga. To papīru labprāt es parakstīju.
Vairāk čekisti mani nav aiztikuši. Latvijā mani vēlāk vairs neviens

no šīs iestādes nemeklēja.
Varbūt mani glāba tas, ka bija tehnikuma izglītība, sportiska izturība,

zināšanas, ka es spēju veikt sarežģītas tehniskas lietas un jauninājumus.
Vecāmāte nomira jau pirmajā izsūtījuma gadā. Apglabājām viņu ar

seju uz Rietumiem. Parasti jau gulda pret austrumiem, pret sauli, mēs

viņu apbedījām ar skatu uz dzimteni... To, ko pie tuvinieku kapu

kopiņām izjuta latviešu ģimenes, nevar izstāstīt nevienam.

Gunāra mātesmāte bija Anna Tikums.

Vecs vārds. Gudra valkātāja.
Sena tauta. Dziļas saknes.
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Tukša galva - nepazina.
Tumša sirds - nīdētāja.

Nīdētājs sevi nīd.

Tikums nāk atpakaļ,
Vakarsaules atstarots.

Lāsts pats sevi nolādējis,
Tikumam saules saknes.

Mūžībā.

Mūža izsūtījumam mēs neticējām. Bija pārliecība, ka nonāksim

atpakaļ Latvijā. 1949. gada 18. novembrī sanācām visi kopā. Tika

uzturēts nacionālais gars. Bija, kas ziņoja, nodeva, bija, kas turējās.

Izvedot, piemēram, mūs apsargāja mans klasesbiedrs Pēteris Veilands.

Vispriecīgākais notikums bija 1953. gada 5. martā, kad paziņoja, ka

tautu tēvs miris. To izrādīt nevarēja, bet mēs, latvieši, visi kopā tā to

izjutām. Dzīvojām kopā ar brāļiem Rikmaņiem - leģionāriem, ar jaunāko
brāli mehāniskajā cehā strādājām blakus - skatos, viņš paliek tāds

jocīgs, uzvilkts, uztraucies. Es prasu: «Arvīd, kas tev ir - «zilie»

apstājuši?» Par zilajiem mēs saucām čekistus. Viņš tā izbijies paskatās:
«Jā!» Es viņam izstāstīju, kā viņus apvest ap stūri. Atgriežoties Latvijā,

viņš man teica: «Tu mani toreiz izglābi, jo es biju tādā situācijā, ka

vairs nezināju, ko iesākt.»

...9. martā, kad Staļinu glabāja, bijām izdzīti uz sādžas laukumu,

tur visas tās sēras, krievietes raud, brēc - kas tagad būs?

Pēc tam vispārējā reģistrācija kļuva paviršāka, jutām jaunas vēsmas.

Staļinu sāka lamāt apmēram pēc gada. Arī tiem, kas ticēja - un nu

izrādās, ka viņš ticējis briesmonim, - viņiem jābūt šausmīgai sajūtai.
Kā

var politiski mainīties? Es to nespēju iedomāties.

Sibīrijā bija jārēķinās ar tautiešu nodevību. Un bija tik nelokāmi

cilvēki, uz kuriem varēja paļauties vairāk nekā uz sevi.

Gribu pastāstīt par Nagliņu ģimeni, ar kuru divus gadus nodzīvojām

tajā bunkurā, kas bija mums ierādīts. Mums nebija pilnīgi nekādu

noslēpumu, par visām lietām runājām atklāti, un nekad neviens to

neuzzināja. Es uzskatu, ka tikai tādos apstākļos, kādos mēs atradāmies

Sibīrijā, var vērtēt CILVĒKU. Tas ir augstākais kritērijs, patiess un

nemainīgs. To pašu varu apgalvot par brāļiem Rikmaņiem.

Par Meiru ģimeni, māti un dēlu, gribu pastāstīt īpaši. Tēvs bija
izsūtīts jau agrāk, viņš bija abus meklējis, bet rajona centrā viņa pēdas

pazudušas. Mildas tante bija stipra sieviete ar raksturu un asu mēli,

nebaidījās, gāza viņiem visu acīs. Kad viņa gāja uz kārtējo pierakstīšanos,

no maisiem bija uztaisījusi īstu nabadzes tērpu, ar maisiem aptinusi kājas.
Arvīds bija fiziski labi attīstīts puisis, labi skrēja, sportoja, bija lielisks
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strādnieks. Viņš bija stiprs cilvēks, ar īstu mugurkaulu, viņu varēja

tikai salauzt, nevis saliekt. Visi Meiri bija katrs savā izsūtījuma vietā.

Vēlāk dēls tika kopā ar māti. Bet tēvu nesatika...

Ar Arvīdu tikos bieži. Viņš ir bijis pie manis Ķekavā. Tad pa krievu

svētkiem mēs demonstratīvi gājām dārzā mēslus rakt. Viņš strādāja

meliorācijā, bija labākais strādnieks, neapstājās nekādu grūtību priekšā.
Arvīds stāstīja kādu epizodi. Omskas čekā viņš - nez kāpēc viņiem

tā ceremonija bija vajadzīga? - bija izsaukts, lai liecinieki pierādītu, ko

viņš teicis, kaut ko pretvalstisku. Viens no lieciniekiem bijis no Volgas

vāciešiem, Arvīds iespļāvis viņam sejā. lelikts karcerī. Sienas slapjas,
uz grīdas ūdens, tumsa. Pusnaktī atvērtas durvis un iegrūsts iekšā zārks

bez vāka. Nu, kur tu gulēsi, - jāliekas zārkā. Arvīds vēl uzvilcis: «Es

zārkā gulēdams, spļauj' griestos svilpodams!»

Pēc karcera čekists viņam prasījis, vai Arvīds par kaut ko nesūdzoties.

Nē, nekādas vainas, šis atbildējis. Čekists nogrozījis galvu. Uz karceri

vairāk neesot sūtīts.

Atgriezos Latvijā 1956. gadā. Tūlīt aizgāju uz Universitāti, tur dekāns

bija Ivanovskis, mans pasniedzējs no tehnikuma laikiem. Es viņu augsti

vērtēju, un laikam viņš mani arī. Viņš uzreiz teica - nāciet atpakaļ -un

tūlīt uz 3. kursu, to nepabeigto 2. kursu gan jau piekārtosiet vēlāk. Bet

man gāja tā kā visiem - savās mājās atpakaļ netiku, bija jāmeklē darbs,

jo bija jau sieva un mazais. Uzreiz nevarēju sākt studēt. Paliku turpat

Ķekavā, kur bija ļoti vajadzīgs elektriķis. Es gāju ar vienu noteikumu -

lai mani laiž dzīvot mūsu mājās. Tur mitinājās kāda večiņa, tai atrada

citu vietu, un mēs sākām mēzt un remontēt savu māju. Kolhozam

sakārtoju elektrības saimniecību, jo līdz tam negāja nekādā jēgā, bija

likvidēti MTS, un tehniku vajadzēja pārņemt kolhoziem pašiem. Beigu

beigās man piedāvāja galvenā mehāniķa amatu, - neskatoties uz

izsūtījumu.

Līdz augstskolai nonācu tā, ka vispirms aizgāju strādāt uz Valsts

speciālo konstruktoru biroju Katlakalnā. Ļoti gribējās iegūt augstāko

izglītību, tāpēc sagatavojos eksāmeniem, kurus arī sekmīgi noliku kā

otrais labākais. Un mani - neuzņem. Tas bija 1962. gads. Sibīrija! ...

Gods un slava Galvāna kungam, viņš aizgāja uzzināt pie uzņemšanas

komisijas priekšsēdētāja Egona Lavendela. Tas prasījis viņam partijas
biedra karti, lai sāktu runāt. Bet mana darbavieta uzrakstīja ieteikuma

vēstuli, ka ir nepieciešams, lai es izglītotos, jo man uzticētas lielas

materiālas vērtības. Beidzot mani uzņēma. Dekāns bija Anatolijs Lācis.

Vaicāju, vai esmu uzņemts. Jā, viņš atbild. Augstskolu nobeigt nebija

grūtības, bet marksisms un zinātniskais komunisms - kā es ar tiem

mocījos!
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Kas īsti notika pēc kara beigām?

Tikai Berklavam beidzot atvērās acis, un viņš sāka turēties pretī šai

lietai. Tas liecina, ka viņš nav pērkams. Vienota tauta nav uzvarama.

«Dambenieku» saimnieces nasta

«Dambeniekos» bija mūsgalā lepnākā kūts. Kad lietus nolija, sarkanais

«Dambenieku» kūts šīfera jumts laistījās saulē. Tas košums bija visjaukākais, ja

skatījās no «Šiliņiem» uz vecā ceļa pusi. Un tur allaž ganījās liels pulks govju. Tur

nu gan jābūtskaisti, es tā kā apskaudu, cik labi tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo. Tad

jau nezināju, ka ir pavisam otrādi
- «Dambenieku» saimniece Marija Liepiņa

sevi izdzina vīra darbos, j0... Neko jau nevarēja zināt.

Dzidra Jankovska tēva mājās ir noturējusies. Kaut visriņķīun ar skubupārdod
zemīti, kas tika mīlēta un kopta vairākās paaudzēs. Tad to varmācīgi atņēma, un

atdabūta tā kļuvusi par dālderi naudas mijējam.

Stāsta Dzidra Jankovska, rokdarbniece, kādreizējā modes nama «Baltijas
modes» ateljē konstruktore:

- «Dambenieki»ir vecas mājas. Dzīvojamā ēka celtaap 1880.gadu. Kad mašīnas

gar logu brauc garām, - māja grīļojas. Kaķis pa bēniņiem staigā - dzird. īstu, dziļu

pamatu nav. Ziemā tik auksts, ka ar maziem bērniem nemaz dzīvot nevar.

Dzīve 30. gados bija cerību pilna. Par Bieriņmuižas zemi bankai bija nomaksāts

parāds. Lauki attīrīti no celmiem, iekopti tīrumi. Un vecā, zemā koka kūtiņa 10

govīm un zirgam bija kļuvusi daudz par šauru. Un vairs neatbilda arī skaistajiem

noteikumiem, jo, ja pārdeva pienu veikalam, kūtij bija jābūt augstai, plašai un

gaišai, pienam - augstas kvalitātes.

30. gados uzbūvēja jaunu, plašu ķieģeļu pagrabu ar atsevišķu ledus telpu piena

dzesēšanai, kā arī 13 m garukoka šķūni siena, graudu un ratu, ragavu glabāšanai.

39. gadā pabeidza jauno mūra kūti, kas toreiz bija modernākā tuvākā apkārtnē.

Bija izstrādāts projekts un visa dokumentācija pusotrstāvīgas dzīvojamās mājas
celtniecībai, iegādāta daļaķieģeļu, tādi paši kā pagrabam un kūtij. Vēlāk, iestājoties

kolhozā, būvbrigāde tos bez ierunām piesavinājās kāda kolhoza objekta celšanai.

Arī mūsu pirmskara ūdens sūkni izņēma un ielika kolhoza jaunajā kūtī. Māja

palika neuzcelta.

Pirmajā brīvvalsts laikā pienu pildījām litrapudelēs. Tas bija darbs visai ģimenei,
ari mazajiem bērniem. Pudeles mazgāja, tad ar koka aizvākojamo uzspieda papes

korķus, uzlīmēja etiķetes ar saimniecības nosaukumu. Saimnieki pa kārtai pienu
veda uz veikalu un tukšās pudeles atpakaļ. Lopu pārraugs bija biežs viesis mājās,
te uzturēdamies vairākas dienas.

Ulmaņa laikā no trim Baltijas valstīm Latvijā bija augstākais dzīves līmenis.

Bet, tā kā tēvs bija 1938. gada pavasarī gājis bojā katastrofā un vecaistēvs miris

30. gadu sākumā, māte siena laikā ņēma palīgu no darbā iekārtošanas kantora.

Latvijā toreiz darbu meklēja poļi un pat igauņi. Pie mums vasarā strādāja jauns
igaunis, kas savā zemē nevarēja nopelnīt bērniem iztiku.
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Marijas un JēkabaLiepiņukāzās

Un viena ar četriembērniem

Jaunapadomju vara ar steigu centas atbrīvoties no brīvvalsts ievērojamākajiem
pagasta darbiniekiem un turīgākajiem zemniekiem.

1940. gadā zemniekiem bija jāiet uz Tīraines saimniecību mācīties, kā audzēt

tomātus. Uzlika par obligātu pienākumu zināmu platību apstādīt ar tomātiem uz

lauka. Zemnieki iebilda, ka tā nekas neizaugs. Un tā arī notika, bija lietaina vasara

un rudens, tomāti - melni raibi.

Tad ienāca vācieši. Bija jāstrādā pašu ģimenei vien. Māte, abas vecāsmātes,
vienas vecāsmātes māsas un mēs, četribērni. Vācieši sāka iznīcināt ebrejus. Mātes
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brālēns, pasaules čempions maratonāArtūrs Motmillers paslēpa Kaļķu ielā savā

sporta piederumu veikala pagrabā septiņus ebrejus. Mēs ar mātiviņiem piegādājām

pārtiku. Cilvēki izglābās. Bet vācieši atkāpjoties aizveda līdzi visas mūsu govis,

zirgu, ratus, ragavas un citu iedzīvi, tāpat lauksaimniecības inventāru.

lenāca krievu armija. Izglābtie ebreji kā pateicību atsūtīja mums govi. Jo māte

par pārtiku nekad naudu neprasīja.
Nesen ebreju kopienas muzeja vadītājs Marģers Vestermans man pateica, ka

toreiz izglābts Latvijas futbola komandas vārtsargs, Rīgas maizes kombināta

direktors un Kats, kas daudzus gadus no mārupiešiem uzpirka un pārdeva govis.
Māte uz parāda atkal iegādājās pulciņu govju, zirgu, ratus, ragavas un visu

pārējo zemkopībai nepieciešamo. Strādāja vīra darbus. Nodevas toreiz bija ļoti
lielas. Ziemās bija jābrauc cirst mežus un arī pašai baļķi jāizved. Parasti Birzgalē.
Tik tālu tāpēc, lai ko nepaņemtu sev. Tā arī pagāja visa ziema. Mājās tika tad, kad

zirgam pietrūka siens un auzas. Kamēr māte strādāja mežā, lopi bija jāapkopj

vecajāmmātēm un mazajiem bērniem. Man septiņu gadu vecumā nācās pļaut ar

vienrocīti labību. Kraut vezumus, jo māte padeva sienu.

Pienāca 1949. gada pavasaris. Neviens vēl negribēja stāties kolhozā. Bet pēc
izvešanām vairs nebija jālūdz - gandrīz visi iestājās. Mūsu mājās saveda apkārtē jo
zemnieku govis. Visas ēkas, izņemot dzīvojamo, pārgāja kolhoza rīcībā.

Saimniecība mātei toreiz bija uz pusēm ar vecomāti. Pēc likuma vajadzēja
atstāt vēl otru govi. Bet mātei teica, lai nododot visu, tad dabūšot pensiju (ve-

cajāmmātēm jau bija pāri 75 gadiem). Pensiju tomēr nemaksāja nevienai, jo esot

taču mazbērni. Vecākajam jau 14 gadi, jaunākajai māsai - vienpadsmit. Pirmajos

kolhoza gados mums vieniemnācās apkopt ganāmpulku. Mūsu kūtī bija trīsdesmit

govju, bet vecajā šķūnī - vairāk nekā divdesmit. Visas piecdesmit govis mammai

un mums, diviem bērniem, bija jāapkopj: jāsapļauj zaļbarība, jāsakrauj ratos, es

biju maza auguma un ratu drēģis man sniedzās līdz degunam. Kad izslaucu sešas

govis, rokas vairs nejutu. Slauca trīsreiz dienā. Ganos dzina piecos no rīta. Bieži

bija kopā ar māsu jāiejūdz zirgs, jābrauc sapļaut āboliņš, jo pirmajos gados
kolhozam vēl bija zemnieku labi iekoptie tīrumi.

Savus lopiņus vajadzēja turēt gandrīz vai ārā. Lāgā jau negribēja, lai pie kolhoza

fermas būtu kopējas govis.
Kolhozā viena izstrādes diena bija jāpelna 3-4 darba dienās, un samaksa bija

ļoti zema. Kapeikas. Turklāt maksāja tikai gada beigās, un gandrīz par visu summu

bija spiesti parakstīties par valsts aizņēmuma obligācijām. Pirmajos pāris gados
vēl pienācās graudi un saknes, jo vēl bija labi iekopti tīrumi un pienīgas govis no

zemnieku mājām. Vēlāk, kā visā Latvijā, lopiem trūka barības.

Mammarāvās kā tāds vīrietis. Nezinu, vai viņai bija vieglāk kā Sibīrijā. Normas

bija ļoti lielas un savādas - ja bija govs un kaza, tad bija jānodod govs un kazas

āda. Mamma tad sūtīja mani uz Centrāltirgu, kur vienā kioskā pārdeva tās adas.

Pirkām, lai būtuko nodot.Cilvēki smējās - katru gadu govij jānovelk āda. Aldziņu

jau kolhozā nekad laikā nesamaksāja. Vēl bija jāparakstās uz obligācijām. Vienai

sievietei tas bija par smagu.
Pirmos divus gadus arī brāļi strādāja mājās. Man 13 gadu vecumā bija jāiet

kolhoza sienu vest. Kadkrāvu vezumu, divi pensijas vecuma vīri sienu deva augšā.

Šķūnī vienai pie lūkas bija siens jāsaņem, jāuzdabū uz panta un paspārnēs blīvi
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dienas. Putekļos un karstumā uz ilgiem gadiem iemantoju astmatisko bronhītu.

Brāļi 1951. gadā aizgāja uz pilsētu. Jaunākais 14 gadu vecumā iestājās par mācekli

galdnieku darbnīcā. Vecākais - remontu kantorī par autoatslēdznieku.

Kolhozā ģimenei naudiņas bija tik daudz, cik ieguva no personiskās gotiņas

piena. Šo govju pienu savāca un uz veikalu izvadāja piena vedējs Dāvis Auriņš.

Nedēļas beigās kolhoza kantorī maksāja naudu. Apkārtējie kolhoznieki vakaros

nesa pienu uz mūsu pagrabu, jo četros no rīta to jau veda projām.
Mātepiecdesmit gadu vecumā veselības dēļ kolhoza darbuatstāja. Kad pienāca

pensijas vecums (sievietēm to pakāpeniski samazināja no 60 gadiem uz leju), viņa

saņēma 12 rubļu lielu pensiju mēnesī. Ja kāds atteicās no govs un ganībām, tam

maksāja 30 rubļus.
Arī man 1953. gadā laimējās iestāties Vissavienības uzskaites darbinieku mācību

kombinātā. Jo - kas bija kolhozā strādājis, to tur nepieņēma. Kad kombinātu

beidzu, sāku strādāt Rīgas sanitāri epidemioloģiskajā stacijā. Biju rēķinvede-
kasiere un uz pusslodzi grāmatvede. Mācījos Raiņa vakara vidusskolā. Bet 1954.

gadā brālis autoavārijā zaudēja kāju un ilgi atradās slimnīcās. Apmēram pēc gada
es saslimu ar tuberkulozi un mācībasbija jāpamet. Arto nepietika, man bija jāatstāj
arī darbs. Tāpēc 1956. gadā beidzu apģērbu konstruktoru kursus un rudenī sāku

strādāt jaunajā specialitātē. Alga tur bija lielākanekā grāmatvedei.
Es tā kādreiz domāju - represēti nebijām, taču bez tēva, bez vectēva, un mammai,

lai mūs neizvestu, ar visiem četriemmazajiem bērniem bija jāpilda viss, ko padomju
vara pieprasīja.

Pašlaik man visapkārt saimnieki zemi pārdod. Vienakrievu dāma vienā vasarā

uzceļ trīs lielas mājas. Visapkārt - krievi, krievi, krievi... Bet kāds mākslinieks

varēja zemi tikai nopirkt...
Jaunie kaimiņi mājas uzcēluši. Tepat blakus būvē jaunu betona ēku. Patvaļīgi

izdangā ar smagajām mašīnām, kāpurķēžu traktoriem un celtnimanu tīrumu. Zemē

izber akmeņus, betonu. Gadu iepriekš ar traktoru nolīdzināja robežkupicu. Uz

lūgumu robežzīmi neaiztikt jaunā īpašniece īgni noburkšķēja: «Govoritje po

russkij. ņe poņimaju!» Un joprojām viņi neatstāj manu tīrumu. Lūdzu palīdzību
mūsu policistiem. Atbrauca mūsu pašu mārupiešu dēli, izstudējuši Policijas aka-

dēmijā. Bet viņiem atbildēja, ka jārunā ar saimnieku, kas ieradīšoties septiņos
vakarā. Vēl kāds jaunās īpašnieces darbinieks draudēja, ka viņš zvanīšot, kur vajag,
jo viņam esot sakari. Izrādījās, ka«sakari» ir autobuss kaujasspējīgu vīru... Sirmais

krievu kungs, kas tur izrīko darbus, teica: «Man saimnek ir biznesmen, viņš zin

likumus. Pa jūsu zemi drīkst braukt. Bet jūs kā nabagi bijāt, tā paliksiet.» Viņam,
saprotams, nav iespējams izskaidrot, ka viss sācies no 1940. gada. Jo viņa vecāki

mūs «atbrīvojuši».

Agrāk Latvijā bija ierasts: ja ko dara, lūdz atļauju īpašniekam. Nu ir citādi. Es

pie šīs mentalitātes nekad nepierādīšu.



Ārpagastnieki

Nodaļas autore Anna Ozoliņa

Mārupes pagasts ir paveicis svētīgu dar-

bu. Te pajumti un darbu atrada tie re-

presētie, kurus atraidīja dzimtajās mājās,

viņu pašu pagastos. Tāpēc mūsu grāmatā

šo ģimeņu ir pat vairāk nekā «veco» mā-

rupiešu.

Arpagastnieki te vairāk nekā 40 gados
ir iedzīvojušies, kļuvuši par godājamiem

kaimiņiem, radiem un draugiem. Bet viņu
ir daudz, un tas vēlreiz pierāda, kā tika

postītas latviešu ģimenes.

Pagasta represēto kluba dibināšana no-

tika Astrīdas Bērziņas mājās. Ļoti ap-

ņēmīgi darbojās Roberts Līders, Valdis

Rusinskis un Andrejs Jansons, kuru vairs

nav mūsu vidū. Enerģiskas irAustra Kļa-

viņa, Velta Sakale, vienmēr atsaucīgi ir

Laimonis Kesners un Jānis Ozoliņš.
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Kangari un labvēļi

Kārlis Andersons, dzimis 1920. g. Sigulda; dzīvoja Mārupes «Ozoli-

ņos», tagad Rīgā.

1940. gadā pabeidzu Rīgas Valsts tehnikumu ceļu meistara spe-

cialitātē. Liktenīga bija mana darba sadales diena, kad Rīgai jau tuvojās

krievu tanki. Parakstīju norīkojumu uz Jelgavu. Mans iecirknis stiepās

no Jelgavas uz Dobeli, līdz Kroņaucei. Sākās iesaukšana armijā, taču

mani atstāja darbā. Pielaboju tiltus un ceļus. Turpināju strādāt līdz

1943. gadam, kad vācieši sāka enerģiski veidot latviešu leģionu. Es

tomēr neierados uz iesaukšanas punktu, bet aizbēgu uz mājām. Biju

piesardzīgs, jo vecākais brālis bija krievu armijā un karoja jau pie

Veļikije Lūkiem. Tomēr ilgi slapstīties neiznāca.

Radās laimīga sakritība, ka Jelgavā organizējās vācu darba grupas,

kas savāca brīvos jauniešus, tai skaitā arī mani. Mūs sadalīja pa

specialitātēm, es kā ceļu meistars uzraudzīju tiltus un ceļu. Mums bija

vērmahta formas. Fronte tuvojās, un mūs pārmeta uz Tukumu, kur

darbojāmies 3-4 mēnešus. Man bija vajadzīgi divi palīgi, dabūju atļauju
cietumā izvēlēties šos strādniekus. Gribētāju bija daudz, bet paņēmu
kādu pavecāku vīru - dārznieku no Džūkstes - un jaunu puisi, kurš.

izrādījās, bija mīklaina persona, iespējams, pat čekas iesūtīts «stukačs».

Pa dienu abi strādāja manā uzraudzībā, labi paēda, vakarā - atpakaļ uz

cietumu. Visās nākošajās dienās viņi abi jau mani pie lodziņa gaidīja.

Šķiroties vecais dārznieks ar asarām acīs pateicās man.

Pēc kapitulācijas vācieši atdeva visiem pases un teica, lai laižoties

prom. Pie apkārtējiem iedzīvotājiem dabūjām apģērbu, jo krievu kareivji

siroja pa mežiem. Mēs ar draugu bieži uzrāpāmies eglēs, lai palaistu

sirotāju ķēdes garām, un turpinājām ceļu uz Pūres pusi. Pūrē krievi

pārbaudīja dokumentus, iespieda pasē zīmogu un palaida. Devāmies

uz Rīgu. Brauca kāds pajūgs ar vairākiem vīriem. Mēs ar draugu

pastāstījām par mūsu «ceļojumu», mūs apsolīja kādu gabaliņu pavest.
Nobraucām 4-5 km līdz ceļu krustojumam, kur stāvēja divi krievu

karavīri un vēl viens latvietis privātā. Mūs apturēja un sāka pārbaudīt
dokumentus. Nu redzēju, ka latvietis ir mans izpalīgs cietumnieks! Nu

kļuvis par galveno latviešu zēnu soģi! Izrādījās, ka pajūgā trīs vīri bija

leģionāri, tiem tūlīt «izpalīgs» norādīja stāties malā. Pienāca mana un

drauga kārta. leminējos, ka atviegloju viņa cietumnieka dzīvi un nekādā

armijā neesmu bijis, bet šis norāda krieviem, ka arī mani jābīda malā.

jo man taču arī esot bijusi uniforma. Tā mūsu latvietis ar smīnu uz

lūpām izšķīra mūsu, piecu latviešu, likteņus. Kāpēc tik daudz kan-

garu'?
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Tā nu mūsu ceļš veda uz Jelgavas staciju,

kur ešelons bija jau pilns. Braucām līdz Vla-

divostokai.

Sadales punktā atkal sadale, tālākais ceļš -

ar kuģi pa Amūru līdz Blagoveščenskai.
Man laimējās nokļūt sādžā, kur bija jau
daudzas barakas ar iepriekš izsūtītajiem.

Man glābējs filtrācijas nometnēs bija apbrī-

nojami labvēlīgs, godprātīgs latvietis - Ja-

novskis, kurš atradās te jau no 1941. gada.

Viņš bija no Latgales, kuram viss bija at-

ņemts un iznīcināts. Tāpēc viņš arī nedomāja

par atgriešanos Latvijā. Līdz mūža beigām

būšu viņam pateicīgs par visu to labo, ko

viņš šajā nometnē darīja latviešu puišu labā.

Arī pārējie, vietējie krievi, nebija ļauni no-

KārlisAndersons 1990. gadā

skaņoti. Mani Janovskis iedabūja celtnieku grupā, kur darīju vis-

dažādākos darbus. Sākumā bijām izbadējušies. Atkal daudz palīdzēja

Janovskis, pamācīdams, kā dabūt kādu kartupeli, izvārīt balandu zupu,

izkārtodams kādu darbiņu, kur no virtuves varēja dabūt kādu zupas

bundžiņu. Vienā barakā mitinājās japāņi. Pie viņu barakas bija pedan-
tiska kārtība un tīrība, pat ieeja un taciņa nokaisīta ar zāģu skaidām un

vienmēr nogrābta.
Pēc gada mani centās pierunāt palikt uz dzīvi, jo latvieši prata

visdažādākos darbus un speciālisti tur bija ļoti noderīgi. Es vairākkārt

atteicos, jo mani mājās gaidīja sieva un dēliņš. Tā mana nometne no

1945. gada 13. maija līdz 1946. gada 19. novembrim bija galā.

1948. gadā sāku darbu Rīgā kā ceļu inženieris. 1955. gadā sākām

būvēt Kalnciema šoseju, izbūvējām ceļu pārvaldei māju, kur arī es

apmetos un kļuvu par mārupieti. Kā darbu vadītājs un iecirkņa priekš-
nieks biju atbildīgs par Rīgas-Jelgavas-Jūrmalas ceļiem un tiltiem un

Mārupes iecirkni. Strādāju līdz 1992. gadam. Ceļinieka darbā esmu

pavadījis 52 gadus.

Kara beigas Eiropā

Visvaldis Bebris, dzimis 1927. g.. dzīvo Mārupe kopš 1939. gada

1944. gadā saņēmu pavēsti par iesaukumu vācu armijā. Pārdomām

atlika nedaudzas dienas, bet tiku iesaukts vācu gaisa spēku palīgdienestā.

«Auroras» telpās atradās kazarmas, sākās mūsu apmācības. Komandieris
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bija vācietis, visi pārējie latvieši. No au-

gusta līdz 19. septembrim darbojāmies pa

tagadējo «Auroras» sporta namu, bet tad

mūsu kazarmas sabombardēja, tur ļoti
daudzi aizgāja bojā. Man tajā brīdī lai-

mējās iekrist bedrē un paglābties no nāves.

Zibenīgā domu skrējienā pat atainojās
Aleksandra Grīna «Dvēseļu putenī» la-

sītais. Pēc tam mūs pārvietoja uz Rūp-

niecības ielas kazarmām. Trešajā dienā pēc

zvēresta nodošanas sākām atkāpties caur

Kurzemi. Katra rota atsevišķi kājām devā-

mies uz Tukumu - Talsiem - Kuldīgu -

Grobiņu - Liepāju.

Dzelzceļš bija jau atgriezts, bet 13.

oktobrī, kad krievi ienāca Rīgā, tikām uz

kuģa. Tur satiku Mārupes ārsti ar meitu,

Visvaldis Bebris 1953. gadā

kas devās bēgļu gaitās. Kuģis bija pārpildīts ar bēgļiem un armijniekiem.

Mums izsniedza glābšanas vestes, bēgļiem ne. Ceļā gadījās visādi

notikumi. Dancigā mūsējam blakus nostājās kuģis, kurā atradās latviešu

puikas no 15. divīzijas, tostarp arī mans brālis. Sasaucāmies un tūlīt ari

izšķīrāmies... Kuģojām tālāk uz Egeri (tagad pieder Čehijai), kur atkal

sākās apmācības. Pēc diviem mēnešiem ceļojām tālāk uz Jēnu. Atkal

apmācības - ar gaisa baloniem (traucēkļi lidmašīnām, lai pasargātu
tiltus no bombardēšanas). Gēteborgā padarbojāmies ar šiem baloniem

kādu mēnesi. 5. aprīlī man palika 18 gadi. Būtu par ko priecāties, bet...

Sākās mukšana no amerikāņiem - 36 puiši pa naktīm soļojām līdz 9.

aprīlim. Lai mēs nepretotos, amerikāņi mūs izraidīja no ciema, sadzina

mašīnās un aizveda kādā pļavā iežogojumā, tur nometināja un samērā

labi ēdināja. Pēc tam pārvietoja līdz Reinai, nometināja zem klajas

debess, tur bija ungāru, vācu, krievu gūstekņi. Kad veselu nedēļu lija

pamatīgs lietus, bijām izmirkuši cauri ādai, bet ēst deva, un kaut kā

izdevās izturēt.

Maijā, pēc kapitulācijas, vāciešus palaida mājās. Mums arī ieteica

doties mājās, bet vai zinājām, kas Latvijā sagaida? Amerikāņi mums

iedeva pārtiku trim dienām, bet tūlīt apgabalu pārņēma franči. Pēc

solīdajiem amerikāņiem nu bija pavisam kas cits. Paši francūži bija

pusbadā, noskranduši un noplīsuši. Trīs dienas palikām bez jebkādas
pārtikas. Piesolīja, lai slēdzam uz 10 gadiem līgumu ar franču armiju

un dodoties brīvprātīgi uz Alžīriju. Četri zēni no Cēsīm tā arī izdarīja,

bet ātri vien bija atpakaļ. Tad mūs pārvietoja uz nometni Havrā (Francija).
Franči nedrīkstēja mūs nodarbināt. Kopš tā laika mūs pārvietoja aizvien



131

uz citām vietām, daudzi nomira badā. es mēģināju ostās ēst gliemežus,
bet dabūju caureju un nokļuvu slimnīcā. Vēlāk pārvietoja uz Sērburgu,

tā ir pussala jūras krastā, no trim pusēm skalojas ūdens. Franču iztu-

rēšanās bija nežēlīga. Pēc tam mūs savervēja krievi un aizveda uz 71.

darba bataljonu Karpatu kalnu piekājē Drobīčā. Aptuveni 35 latviešus

izdalīja kur kuro, lai nebūtu iespējas sazināties, iedeva vācu apģērbus.

Strādājām visvairāk meža darbos. Ēšana pašķidra, toties darbs smags.

Jaunībā, izrādās, var daudz kam tikt pāri. jo katrs cerējām atgriezties

savā dzimtenē. Tā man iznāca pabūt gan vācu, gan amerikāņu, gan

franču, gan krievu nometnēs. 1946. gadā izdeva brīvbiļetes līdz Ļvovai.
Kā tālāk lai nokļūst bez naudas, tas nevienu neinteresēja. Bet latviešu

zēni nepazuda.
Līdz pensijas gadiem strādāju Rīgā par šoferi, bet dzīvoju Mārupē.

Vācu un krievu dzirnavās

Staņislavs Bulis, dzimis 1924. g. Aizputes apriņķī, dzīvo Mārupes

pagasta «Ziedoņos»

1943. gada pavasarī pienāca leģionā iesaukšanas brīdis. Tiku ie-

skaitīts vācu armijas 15. divīzijā. Rīgā notika apmācības. Tad Torņakalna

stacijā mūs sapulcināja, sākās atkāpšanās ceļš uz Dancigu. Atkal

apmācības, un tad - uz fronti pie poļu robežas. Mans brālis bija

kureliešos, frontē viens otram, to nezinot, pagājām garām, tādi atgadījumi

trāpījās vairākiem mūsu tautiešiem. Toreiz likās, ka visa pasaule ir

sadalījusies divās naidīgās nometnēs. Mani frontē ievainoja un sūtīja

uz slimnīcu, bet tā bija noslaucīta no zemes virsas. Tad mūs, ievainotos,

kopā ar pārējiem kara bēgļiem sūtīja ar vilcienu uz slimnīcu Ķīlē.

Izveseļojos 1945. gada pavasarī, bet kāja atkal sāka strutot. Atkal

nokļuvu slimnīcā, bet frontē mani vairs neņēma, ieskaitīja darba rotā.

Pēc krievu armijas pavēles visus vilcienā esošos nometināja Karēlijas

filtrācijas nometnē. Tur mūs gaidīja smags darbs, aukstums, izsalkums,

slimības - divu gadu garumā. Strādāju gan Medvežgorskā gaterī, gan

Belomorkanāla būvdarbos, uzdeva arī gabaldarbus, kas bija noteiktā

laikā jāpaveic. Nometnes sākumā mums atņēma visas personīgās lietas -

tā ka nebija nekā, ko varētu mainīt pret ēdamo. Parasti dabūjām katliņu

ar suslu, kurā peldēja voblu asakas un sasaluši kartupeļi. Izrādās, vienīgi

jaunība bija tā, kas mums ļāva izdzīvot.

Uz buvem apsaldēju kājas un nonācu slimnīca. Gadījās labs krievu

ārsts, kas, kaut arī viņam pašam likās, ka mani kāju pirksti nebūs
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Staņislavs Bulis (otrais no kreisās) ar sievu Veltu un draugiem

1969.gadā

glābjami, tos izārstēja. Krievu valodu nepratu, tāpēc sarunājāmies

vāciski. Labi sapratāmies ar lietuviešiem un igauņiem, vispār viņi izcēlās

ar to. ka visur ļoti centās viens otru pabalstīt un aizstāvēt. Slimnīcas

virtuvē strādāja lietuvietes, viņas centās palīdzēt, cik nu iespēja. Diem-

žēl par latviešiem to simtprocentīgi nevaru teikt, jo viena daļa turējās

pie principa - katram savs krekls tuvāks. Baltiešiem nometnē klājās

vēl grūtāk nekā vāciešiem.

Tā kā man jau bija sastrādāts daudz gabaldarbu, par kuriem daudzus

laida mājās, pieteicos arī es pie lēģera priekšnieka. Atbilde bija -

«apskatīšos, ko varu darīt». Stacijā jau gaidīja vilciens, bet mani nelaida.

Tad priekšnieks teica, ka nopelnīto naudu nevarot iedot, bet caurlaidi

gan neliedza. Kaut kā nokļuvu līdz Ladogai, un starp maišelniekiem,

kuri izmisīgi spraucās pasažieru vilcienā, mūsējie arī mani ievilka iekšā.

Līdz Ļeņingradai braucām neēduši, pēc tam dabūjām vismaz maizīti.

Tā laimīgi 1947. gadā, īsi pirms Ziemassvētkiem, nokļuvu Rīgā. Dzim-

tajā pusē baidījos atgriezties, jo zināju, ka tur jau pēc manis ir taujāts.

Paliku Mārupē pie drauga. Ar viņa māsu vēlāk apprecējos. Strādāju

gan par mežsargu Suntažos, gan Rīgā par mēbeļnieku, gan Mārupes

siltumnīcu kombinātā. Biju arī vairākkārt izsaukts uz nopratināšanu,

bet laimīgi tiku cauri.

Mana sieviņa nu ir mirusi, dzīvoju kopā ar dēlu. Vēlos, lai cilvēki

būtu labestīgi un atsaucīgi nelaimes brīžos. Es piedzīvoju, kā tas ir, kad

man pusmāja izdega. Kaimiņi palīdzēja - paldies viņiem!
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Krimuldieši nepieņēma

Rasma Dambite, dzimusi 1930. g. Inciema; Voldemārs Dambīte,

dzimis 1931. g. Krimuldas pagastā

Mūs abus izsūtīja no kaimiņu pagastiem ar vienu un to pašu ešelonu

no Inčukalna stacijas un vēlāk tikām nometināti Tomskas apgabala

Kargasokas rajonā. Sibīrijā apprecējāmies. Mūsu dēls Jānis piedzima

1955. gadā.
Rasma Dambīte: Mani, mammu un patēvu (tēvs bija pazudis kara

laikā) izsūtīja kā kulakus, kaut gan mums bija tikai 8 ha zemes, bet tēvs

bija bijis aizsargs, tāpēc skaitījāmies politiski neuzticami. Patēvs bija

krievs, tomēr tas viņu neglāba, arī viņš tika pieskaitīts pie «neuztica-

majiem» un izsūtīts.

Voldemārs Dambīte: Bet mani jau 1947. gadā arestēja un pratināja
kā politiski neuzticamu, jo biju nosūdzēts par mežabrāļu atbalstīšanu.

Tomēr tiesa mani attaisnoja, jo nebija pierādījumu. Kā par nelaimi,

bijām «sarāvušies» ar pagasta pilnvarnieku, tad nu 1949. gadā viņš

man atriebās, lai gan mūsu ģimeni aizstāvēja pat pagasta vecākais,

nebijām pat izsūtāmo sarakstos. Bet plānu nedrīkstēja neizpildīt, tāpēc

pagasta vecākajam bija jāizšķiras: vai nu viņš pats vai mūsu ģimene -

māte invalīde, tēvs un es.

Mēs nokļuvām ļoti drūmā, mežonīgā apvidū - Narimskijas ciemā.

Obas un Timas upes ziemā pārklājās ar ļoti biezu ledus kārtu, un

pavasara plūdi ilga pa trim mēnešiem, ūdens līmenim ceļoties par 15

metriem. Ziemās bija milzīgs sals, vasaras - ļoti karstas. Zemes augšējā
kārta līdz Jāņiem atkusa un tad līdz septembrim pieturējās vasaras

laiks. Mēs iemācījāmies, kā šajā īsajā periodā izaudzēt kartupeļus.
Sākumā pārtiku mums atveda ar kuģi. Vēlāk izcirtām mežā laukumu,

uzmeistaroju arklu, jo no bērnu dienām biju darbojies ar dzelžiem,

iestrādājām zemi un tad stādījām kartupeļus. Tupeņus likām metra

attālumā vienu no otra, lai katru nedēļu lakstus aprušinātu ar zemi, jo

dziļumā zeme bija sasalusi arī vasarā, bet lakstus apdedzināja karstā

saule. Šādi, zemīti iknedēļas pieraušot, izauga bagātīga raža.

Pirmie gadi bija ļoti smagi, nepierasts aukstums mijās ar karstumu

un neiedomājamiem odu bariem. Darbi bija visdažādākie - siena

pļaušana, vešana, meža darbi, zivju zvejošana. Daudz strādāju pie
koku sagatavošanas un izvešanas ar zirgiem, tāpat arī smagajos zvejas
darbos, kur nebija ne piemērota apģērba, ne apavu. Normas visos

darbos noteica ļoti lielas, taču samaksa - niecīga. Ja tik smags darbs,
būtu bijis kārtīgi jāēd, jo citādi ari jaunības spēks nelīdzēja. Piemēram,

zvejojot, lai dabūtu vienu darba dienu, valstij bija jānodod zivis par
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Voldemārs DambīteRasma Dambīte

10 rbļ., bet kilograms maksāja tikai 14 kapeikas, vienas darba dienas

alga - 35 kapeikas!
Pēc Staļina nāves dzīves apstākļi uzlabojās. Piemēram, zvejā valsts

plāna vairs nebija, uz vienu darba dienu 35 kapeiku vietā nu dabūjām
85 kapeikas. Saņēmām atļauju, ka varam paši sev makšķerēt zivis,

drīkstējām nopirkt gotiņu. Vietējie no tām pašām slauca tikai pa 2 lit-

riem dienā, jo tās saldēja ārā un padzerties dzina uz upes āliņģiem.

Mēs, latvieši, no kokiem uzcirtām kūtiņas un apkopām, cik nu labi

varējām savus lopiņus. Tāpēc izslaucām dienā pilnu spaini. Dažkārt

krievi teica, ka mēs dzenot burvestības...

Arī savu mājiņu uzcēlām, ko prombraucot pārdevām - bija vismaz

ceļa nauda. 1953. gadā apprecējāmies. Rasma ar dēliņu dabūja atļauju

prombraukšanai 1956. gadā. bet man vēl nedeva dokumentus. Atgriezos
1957. gadā.

Sākām strādāt Tīrainē. Raibi klājās ar sadzīves apstākļiem, jo mūsu

biogrāfijas daudziem nepatika. Es strādāju uz traktora, biju kombainieris,

Rasma - cūku fermā. Kad bijām iekrājuši naudu, uzbūvējām Jaun-

mārupē savu māju. Lai Dievs dod, ka mūsu bērniem un mazbērniem

nebūtu jāpiedzīvo tāda traģēdija...

«Fašistu» māsiņas Sibīrijā

Ilga Draudziņa, dzimusi 1936. g. Bauskas apriņķī

Pirms izsūtīšanas uz Sibīriju ģimenē bijām četras māsas un vec-

mamma. Vecākajai māsai - 15, jaunākajai - 4 gadi. Man bija trīspadsmit
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Ilga Draudziņa arvecomāti

Sibīrijā 1952. gadā

gadu. Mamma bija mirusi un tēvs jau izsūtīts uz Kolimu. Dzīvojām

diezgan trūcīgi, tomēr vecmamma centās mūs apģērbt un apgādāt tik

daudz, lai varētu iet skolā.

Izvešanas rītā gadījās, ka mani aizveda zeķītēs, jo zābaciņi bija jau
vairākkārt vesti pie kurpnieka, arī tajā rītā vecmamma grasījās braukt

tiem pakaļ, bet nepaspēja... Tā kā nebija, ko aut kājās, bija jāiztiek ar

vecmammas kūts galošām. Uz lecavas staciju mūs aizveda smagajā
mašīnā un steidzīgi salādēja vilcienā. Mani kāds pacēla un padeva uz

vagonu. Galošas nokrita, smagā mašīna aizbrauca - es paliku vienās

zeķītēs. Lopu vagonu sastāvā bija 68 vagoni, mūsu vagonā - 49 cilvēki.

27. martā šķērsojām Latvijas robežu. Pieaugušie raudāja, mēs, bērni,

bijām pavisam apjukuši, jo neviens nezināja, kur mūs vedīs un kas

mūs sagaida. Ļoti sāpīgi aprakstīt, ko pieredzējām bezcerīgajā, izmisīgajā

«ceļojumā», kas manām bērna acīm bija jāpieredz un sirsniņai jāizjūt...

Vagonā kādai sievietei piedzima bērniņš, bet otrā dienā jau nomira.

Zīdainīti izmeta pa logu. Kad vēlāk izdzisa kāds vecītis, viņu tāpat

pavadoņi atļāva izmest pa durvīm...

Braucām daudzas dienas, stacijās redzējām arī citus vilcienus ar

tādiem pašiem nelaimīgiem, raudošiem cilvēkiem. Nokļuvām Omskas

apgabala Nazinajevkā. Tur mūs sadzina smagajās mašīnās. Bija vēl

dziļa ziema, naktīs spoži spīdēja mēness un bija liels sals. 8. aprīlī,
nobraukuši 90 km uz ziemeļiem, apstājāmies sovhozā «Koškuļskij».
Cilvēkus izvietoja sovhoza klubā. Otrajā dienā mūs sašķiroja kā lopus,
atlasot darbspējīgos. Tā kā mēs, četri bērni ar vecmammu, nekādi

stiprinieki nebijām, mūs aizveda vēl kilometrus piecus tālāk. Tur tatāri

vasarās ganīja sovhoza teļus. Atļāva apmesties tukšā teļu kūtī, ar sienā

izcirstiem maziem lodziņiem un gulēšanai sataisītām nārām. Vecmam-

ma gāja mežā cirst malku - mēs palīdzējām, kā nu pratām. Mocīja
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izsalkums, pārtikas nebija, līdzi izdevās paņemt tikai vienu kviešu

maisu. Lai izvilktu dzīvību, vecmamma visas līdzpaņemtās drēbes ie-

mainīja pret pienu un kartupeļiem. Jaunākā māsiņa bija tik maziņa ...

Vietējie izturējās ļauni. Vecmammai par mammas kleitu iedeva tikai

puslitru piena, noņirdzot: «Vienalga atdosi visu, kas tev ir, citādi

nosprāgsi ar visiem saviem kucēniem.» Vecmamma pūlējās visiem

spēkiem, lai izvilktu dzīvību, visu izpārdeva. tomēr mēs, trīs jaunākās

māsiņas, jutāmies slikti, jo vienmēr bijām izsalkušas un aukstumā. Tad

piedzīvojām ļoti sāpīgu šķiršanos no vecmāmiņas un vecākās māsas,

jo mūs trīs aizveda 70 km tālāk uz Omskas apgabala 146. bērnu namu.

Krievu valodu nepratām, ar bērniem saprasties bija grūti, tomēr

rudenī sāku mācīties 6. klasē. Atbildēt mācības skolotājai varēju tikai

pēc stundām, jo citi bērni apsmēja, ja nepratu pareizi runāt. Vēlāk no

bērnu nama bērniem uzzināju, ka audzinātājas nav ļāvušas viņiem

tuvoties mums, jo mēs esot fašisti, mežoņi un varot pat citiem uzbrukt.

Vai maz iespējams aprakstīt, cik pārestību un netaisnības mums bija

jāpārdzīvo. Briesmīgi bija tas, ka mūs, māsas, neatstāja kopā, bet sadalīja

pēc vecuma katru savā bērnu namā. Vēlāk uzzināju, ka mazākajai

klājies visgrūtāk, jo visu, kas labāks no ēdamā, arī saldumus, ēdnīcā

zēni vienkārši atņēmuši. Sūdzēties nebija kam un kas tad «fašistu»

meitenīti uzklausītu!

Kad man palika 16 gadu, kā jau «strādnieci», mani atveda atpakaļ

uz sovhozu. Kaut arī ļoti gribēju mācīties Omskas vidusskolā, izsūtītos

tur neuzņēma. Sāku strādāt. Ziemā ar lauzni bija jāatcērt skābsiena

bedre. Zeme sasalusi tuvu metram un spēka bija par maz, bet...

Sovhozā nodzīvoju līdz 1956. gada rudenim. Biju bezgala laimīga,
ka varēju izdzīvot un atgriezties Tēvzemē. Sibīrijā apprecējos ar latvieti,

un mums piedzima dēls.

Tagad dzīvoju Mārupē kopā ar dēla ģimeni, man ir trīs mazbērni.

Esmu laimīga.

Vēl tagad sažņaudzas sirds...

Gunāra Drunkas stāsts

Esmu dzimis ādažnieks. Tēvam Jānim Drunkam tur piederēja 16

hektāru liela jaunsaimniecība «Brilanti». Jā, tā ir tā pati vieta, kur vēlāk

uzbūvēja Ādažu lielāko lepnumu - lopkopības kompleksu «Briljanti»...
Tēvs (1898 - 1989) bija saimniecisks mierīgas dabas cilvēks, ar

sabiedriskām lietām nenoņēmās. Abi ar manu māti un vecomāti strādāja

saimniecībā, audzināja trīs bērnus. 1944. gada rudenī man bija sešpa-
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dsmit, Zigrīdai vienpadsmit un Gaidai pieci gadi. Drīz vien tēvu sāka

tramdīt čeka. it kā kādu ziņu dēļ, kas esot nodotas no mūsu telefona.

1945. gada sākumā viņu apcietināja. «Troika» piesprieda astoņus gadus,

un tēvu nosūtīja uz Ziemeļiem.
Es mācījos un biju pierakstīts Rīgā. Tuvojoties 1949. gada 25.

martam, arī māte ar mazo māsu paslēpās Rīgā. Piecpadsmitgadīgā
Zigrīda palika «Brilantos». jo vecāmāte gulēja slima ar gūžas kaula

lūzumu. Viņas abas - nepilngadīgo un slimo - izsūtīja uz Tomskas

apgabalu. Tur Annas Drunkas spēki bija galā un mazmeitiņai viņa bija

jāaprok turpat - dzelzceļa malā.

Mana māte Ella Drunka (1903 - 1977) sāka strādāt Mārupes kolhoza

bērnudārzā «Mauriņos». Labi atceros viņas jumtistabiņu šajā mājā, kur

abi ar sievu braucām no Rīgas ciemos. Tas nebija ilgi. 1952. gadā
kādudien ieradās bruņoti vīri un aizveda - māti no bērnudārza, māsiņu
Gaidu no Mārupes skolas. Pēc tam abas «pa etapu» nosūtīja uz Tomsku.

Kad tēvam beidzās ieslodzījuma termiņš, ģimene dabūja atļauju izbraukt

pie viņa uz Intu. Izdzīvoja, 1957. gadā atgriezās, bet ne Ādažos. Tēvs

uzbūvēja mājiņu Skrīveros, bet es vēlāk - Mārupē.
Vēl tagad, pēc tikdaudz gadiem, uzlūkojot veco «Mauriņu» māju,

man sažņaudzas sirds. Moka jautājums: kas meklēja, kas paziņoja,
kam bija tik svarīgi nīdēt divu, no Sibīrijas paglābušos cilvēku dzīvi?...

(pierakstīja Rita Kristsone)

Latviešu leģionāru ceļš

Alfons Gremze, dzimis 1927. g. Rīga; dzīvo Mārupes pagasta «Sal-

tupos»

Atmiņās gribu pakavēties 1945. gada pavasara kara notikumos kā

latviešu leģionārs, kurš cīnījās par savu Tēvzemi Latviju.
Otrais pasaules karš drīz izšķirsies, un nevienam nav ne mazāko

šaubu par to. kāds būs šī kara iznākums. Vienīgi to vēl nezinām, ka

miers daudziem izrādīsies šausmīgāks par karu. Nekādi nevarēja pieļaut
domu, ka rietumu sabiedrotie pametīs likteņa varā Baltijas valstis, kas

bija nežēlīgās agresijas upuri. Bija jācīnās visiem iespējamiem līdzek-

ļiem, lai mēs tiktu sadzirdēti un pamanīti šajā vājprāta haosā - tikai ne

otrreizēju Staļina okupāciju! Latviešu leģionāri nespēja pieļaut domu,
ka mūs okupēs vēlreiz, cerējām, ka sabiedrotie palīdzēs. Bet izrādījās
citādi - sabiedrotie atrada kopīgu valodu ar visasiņaināko režīmu
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Alfons Gremze (pirmais nokreisās) 2001. gada 19.jūlijā vada dziedāšanas nodarbības

zemessardzesnometnē Ainažos. A. Gremze 30 gadus irnostrādājis parmūzikas

pedagoguSkolotāju namā Rīgā

pasaules vēsturē un piespieda pasaules sabiedrisko domu klusēt par

visu to, kas notiek šajā ļaunuma impērijā.
7. maijs. Sarkanā armija uzsākusi savu izšķirošo ofensīvu Kurzemes

cietoksnī. Atrodos Liepājas lidostas zenītlielgabala apkalpē. No agra

rīta sākas krievu aviācijas uzlidojums. Mūsu lielgabali atklāj nepār-
trauktu uguni. Tā tas turpinās bez pārtraukuma līdz diviem pēcpusdienā,
kad pēkšņi mums paziņo, ka jāpārtrauc uguns un jāpārklāj lielgabali ar

brezentiem. Esam pārsteigti, jo uzlidojumi turpinās ar neatslābstošu

spēku, tikai pievakarē kļūst mierīgāk. Baterijas komandieris mūs nostāda

ierindā un paziņo - noslēgts pamiers un nekādas aktivitātes no mūsu

puses nedrīkst būt. Redzam, ka pie baterijas komandpunkta sadedzina

kaut kādus dokumentus un Kurlandsbantes, kuras nav paspēts mums

izdalīt kā goda zīmes Kurzemes cietokšņa aizstāvjiem. Vēl pēc kāda

laika uzzinām, ka karš ir beidzies ar kapitulāciju un varam katrs darīt,

ko gribam, pat doties mājās, ja tās ir sasniedzamas. Naktī ierodas

pirmās krievu izlūkvienības, kuras visai draudzīgi paziņo, ka karš ir

beidzies un varēsim doties mājās. Vēlāk dzirdam sieviešu kliedzienus,

kas nāk no armijas virtuves puses, kur strādāja arī ukraiņu meitenes.

lemeslu uzzinām vēlāk - vistrakākā izvarošana.
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Otrā rītā uzradās vēl kādi izlūki, kuri maz līdzinājās karavīriem. Pie

pistolēm piekārtas vācu šauteņu tīrāmās ķēdes kā breloki, aiz zābakiem

aizbāzti vācu šauteņu durkļi, uz rokām pa desmit rokas pulksteņiem...
Viens no tiem liek mūsu baterijas komandieriem nostādīt mūs ierindā.

Mūsu kapteinis nodod ziņojumu, ka baterija nostādīta. Krievu pārstāvis
uzsvērti nevainīgi pieņem šo ziņojumu, noprasot, vai ir kāds. kurš prot

krievu valodu. Piesakās vahtmeistars Eglītis. Ar viņa starpniecību atkal

paziņo, ka karš ir beidzies un visi varēsim doties mājās. Starp citu,

vaicāja, kurš brīvprātīgi gribot atdot savu pulksteni. Tiem, kuri to darīja,
krievs pateicībā vēl paspieda roku - savas dzimtenes vārdā. Šis pa-

zemojums tik ļoti satrieca baterijas komandieri, ka viņš gribēja nošauties,

bet draugi viņu atbruņoja un neatļāva to darīt. Mēs, kādi astoņi karavīri,

sadabūjām vācu radiolokācijas mašīnu, izmetām no tās visu lieko un

braucām uz mājām. Devāmies Grobiņas virzienā. Pēc kāda laika parādās

pretimbraucošas krievu armijas daļas, kas mūs nostūma grāvmalē. Kāds

krievu majors mūs aptur un skaidro, ka viņam esot nepieciešama šī

mašīna ar šoferi, pārējie lai pagaidot tepat, jo viņš drīz atgriezīšoties.
Kā brauca, tā aizbrauca. Pie mums pienāk ar automātiem bruņoti
sarkanarmieši un pavēl mums doties viņu norādītajā virzienā. leveda

mūs kādas lauku mājas pagalmā, nostādīja rindā un mums pretī

sarkanarmiešus. Tad pēc kārtas veda pa vienam kopā ar vienu sar-

kanarmieti mājā iekšā un izdarīja kratīšanu, pievācot visu, ko uzskatīja

par sev noderīgu. Vēlāk sapratu, ka tā bija organizēta laupīšana, lai

novērstu savstarpēju plūkšanos starp sarkanajiem. Vēlāk mūs atkal

dzina Elejas virzienā, līdz šķērsojām Latvijas robežu. Mēs, grupa

latviešu no dažādām armijas dalām, kuri turējāmies kopā, soļojot pat

uzdziedājām kādu no leģionāru dziesmām. Tuvojoties Elejai, mūs vēroja
daudz cilvēku, braši nodziedājām «Jauns un traks tu, puika, esi bijis».
Gar ceļmalu stāvošās meitenes un sievietes nespēja valdīt asaras. Laikam

viņas labāk saprata, kas mūs sagaida. Tā soļojot, nokļuvām līdz Jelgavai,

kur mūs nometināja pārnakšņot pļavā, netālu no lauksaimniecības

izstādes. Tur es satiku savu pamatskolas skolotāju grafiķi Jāzepu Delveri,

kurš arī bija iesaukts vācu armijā. Vēl aizvien apsardze nebija pārāk

barga. Pie mums pienāca kāda meitene, kura vaicāja par savu brāli, jo

viņa bija dzirdējusi, ka no šejienes šovakar tikšot izsūtīts uz Sibīriju

kārtējais etaps. Tā tas arī notika, bet tur tuvumā nevienu nelaida.

Ceļmalās bija izvietotas pat ložmetēju ligzdas. Mēs joprojām naivi

domājām, ka ar mums tas nenotiks. Meitene sāka gauži raudāt. Izrādījās,
ka mēs esam tikušies Vecsvirlaukas pagasta Jāgmaņu mājās, kur es

pavadīju vasaru pie onkuļa lauku darbos. Uz atvadām viņa mums

atdeva brālim domāto cienastu - rupjmaizi ar lauku speķi.
Gar dzeloņdrāšu žogu nepārtraukti garām gāja piederīgie, meklēdami
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savējos. Ja viņi pienāca pārāk tuvu, konvoji no sargu torņiem atklāja

automātu uguni. Dažas drosmīgas sievietes tomēr riskēja, pieskriedamas
tuvāk žogam un tam pārsviezdamas ēdamo. Bet to pievāca krievi,

vairāk gan samīdāmi ar kājām.

Bija 23. jūnijs, Līgo vakars. Pienāca arī mūsu kārta doties Golgātas

ceļā. Te nu bija mājās braukšana! Lai būtu drošāk, mēs, latviešu zēni,

centāmies turēties kopā. Tā sanāca, ka vienu lopu vagonu aizņēma ap

40 latviešu. Vagonā gulēšana bija divos stāvos, durvju spraugā - dēļu

rene dabiskajām vajadzībām.

Fotogrāfa Rakes dēlam tēvs atkal bija pamanījies dabūt mugursomu

ar amerikāņu konserviem. Bet, tā kā nav labuma bez sliktuma un otrādi,

viņam piemetās dizentērija, pie Pečoras upes puisi nošķīra no mūsu

viesmīlīgās sabiedrības. Izdzirdot latviešu valodu, pie mūsu vagona

pienāca kāds dzelzceļa strādnieks, latvietis, kurš bija izsūtīts 1940.

gadā un būvējis Vorkutas dzelzceļa līniju. Viņš teica: «Ak, zēni, zēni,

ja jūs zinātu - te gandrīz zem katras špalas guļ pa latvietim...» Tiešām,

tālāk braucot, mēs ik pa gabalam redzējām vergu nometnes ar sarg-

torņiem, dažās atradās ieslodzītie, arī sievietes. Apkārtne bija neparasti
drūma. Ap tā saucamajām stacijām valdīja neiedomājama nekārtība,

ķērcoši skaļruņi, kas laida vaļā krievu «častuškas».

Jāsaka, biju dzimis laimes krekliņā, jo izdevās samainīt savu frenci

pret pusķieģelīti maizes. Bet arī mani piemeklēja Rakes liktenis. Pēc

vienas šķēles kļuva nelabi, nemaz tā īsti nespēju atcerēties, kā nokļuvām
Vorkutā. Tur bija jānolec no vagona, kur zemē paliku guļam. Neatceros,

kā mani nogādāja kādā slimnīcā. Tā nošķīros no saviem ceļabiedriem,
vēlāk tiku nogādāts 18. šahtā. Kaut gan bija jūlija vidus, visapkārt vēl

daudz sniega un ļoti auksts.

lelaižot zonā, notika kārtējā pārbaude. Man uz piedurknes vēl bija

leģionāru vairodziņš Latvijas karoga krāsās. Konvoji to ar nazi noārdīja.
Laikam tur biju vairāk vajadzīgs dzīvs nekā nosalis, tādēļ man iedeva

vecu, apgrieztu krievu armijas mēteli. Tā mūs sadzina neapkurinātās
barakās un tūliņ paziņoja: «Padomju savienībā visu saņem pēc no-

pelniem, tādēļ arī vakariņas jānopelna.» Proti, uz karstām pēdām bija

jāiet taigā sagatavot vietu jaunceļamai barakai. Uzreiz nesapratām, ka,

lai noņemtu velēnu, to ar lāpstu jāatdur un kā tepiķi jānorullē, jo

mūžīgajā sasalumā sakņu nav, apakšā palika gluds klons.

Augusts Vorkutā bija visskaistākais mēnesis, kad aizvējā līdz pusei

varēja izģērbties un sajust saulītes siltumu. Par laimi, šahtā netiku

norīkots strādāt pazemē, bet tā saucamajā rajonā, celtniecības darbos,

vispirms māju pamatu rakšanā.

Ātri uznāca ziema, bet tā saucamo «katlovanu» rakšana turpinājās.

Augustā vēl varēja sakurināt uguni un atsaldēt zemi, ziemā tas nebija
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iespējams. Pastāvīgi sniega vētras «purgas» pārklāja visu ar blīvu sniega
kārtu, lielākā dienas daļa pagāja sniega rakšanā. Darbs bija bezjēdzīgs.
Divstāvu mājas cēla uz koka pāļiem, tos vajadzēja darvot, bet ar sniegu

un ledu klātajiem baļķiem tā nekādi nelipa klāt. Pēc tam «sastellētie»

pāļu karkasi bija jāaizber ar zemi, bet nebija kur to ņemt. Aizbēra ar

sniegu. Visas koka detaļas nagloja ar 3 mm bieza velmējuma sagrieztiem

ķīlīšiem. Kad tos iedzina lapegles dēlī, tas pārplīsa. Jumtus klāja ar

plēstām skujkoku skaidām un sanagloja ar sacirstām trosēm. Šīs līkās

drātītes vajadzēja iedzīt sasalušās skaidās, kuras bija kā atsperes. Āmurs -

no parastas skrūves ar izurbtu caurumu. Gadījās strādāt trakā vējā pie
-20° C sala. Vēl šodien nesaprotu, kā nenosaldēju visus pirkstus.

Lai aprakstītu visu lāģeru bezjēdzīgo dzīvi un darbu, vajadzētu
simtiem lappušu. Vai ļaunumu, badu, pazemojumus, necilvēcību,

varmācību maz var aprakstīt?

Kā pagodināja izsūtīto

Ārija Jeršova-Briede, dzimusi 1935. g. Ilūkstes apriņķa Gārsenes

pagasta «Vāverēs»

Man bija 13 gadi, kad skolā ieradās tā saucamie «izstrebiķeļi» ar

šautenēm. Izveda mani no klases un aizveda uz izpildkomiteju, kur

mani jau gaidīja māte. Kad satumsa, mūs sadzina armijas mašīnās un

veda uz Eglaines staciju. Vesela kolonna smago mašīnu piebrauca pie

lopu vagoniem. Kliedzieni, vaimanas, mazu bērnu raudāšana. Sievietes

kliedza, ka esot pazuduši maisi ar mantām, kurus nesa karavīri.

Sākās ilgā un smacīgā dzīve vagonos, jo ceļā bieži stāvējām.
Pusdienās iedeva paēst, bet nokārtoties laida tikai vienreiz diennaktī,

pēc tam vīrieši izcirta vagonā caurumus. Es gulēju uz mātes līdzpaņemtā
rudzu maisa.

Galā tikām 10. aprīlī, pirms Omskas bija stacija Ļubļena. Tad

piebrauca armijas mašīnas un veda mūs 200 km tālāk uz Omskas

apgabalu. Šur tur vietējie bērni meta ar akmeņiem uz mašīnām, ap-

saukādami mūs par fašistiem. Nonācām Moģiļnā, kas skaitījās ciema

padome. No kolhoza «Babje» bija atbraukuši priekšsēdētājs un briga-

dieris. Izvēlējās mani ar māti un vēl četras ģimenes. Divi pajūgi ar

buļļiem veda mūs uz 7 km attālo kolhozu. Bija žēl buļļu, tāpēc gāju

kājām. Mūs iemitināja kluba četrās sienās. Nebija nekā ēdama, arī

naudas ne. Sādžas iedzīvotāji nesa mums kartupeļus vai kāpostus, kas

nu kuram bija. Pa vasaru gāju ganos, ziemā skolā. Ganos kopā ar
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mammu nopelnījām divus maisus kviešu.

Rudenī kolhozs izbūvēja no māliem un

salmiem māju, tur dzīvojām četras ģi-

menes. Ziemā braucām ar buļļiem pēc

malkas, cirtām bērziņus, jo zāģa tur ne-

bija. Kad atbrauca no Vorkutas mans

brālis, atveda kirzas zābakus un filčus, -

tad bija ko uzvilkt kājās. Kolhozā ar māti

un brāli kopā pavadījām divus gadus.

Tad brālis komandantam izlūdzās, lai

pārceļ uz rajona centru. Tā viņš aizbrauca

uz «Boļšereči» dzīvot. Pēc kāda laika arī

mani ar māti pārcēla uz centru.

Man bija jau sešpadsmitais gads, kad

sāku strādāt lopu pieņemšanas punktā.
Vasarā kopām un ganījām lopus, tie bija

Ārija Jeršova 1963. gadāMārupē

jādzen uz 50 km attālām ganībām. Mani sūtīja arī uz siena pļaušanu ar

rokas izkaptīm. Vīrieši lika man pļaut pa priekšu, piedraudot: ja pļaušu

lēni, tad nopļaušot kājas. Tas bija ļoti smagi, jo no rīta bija agri jāceļas,
vakaros uzbruka milzīgi odu bari. Taigā bija grūti ar ēdamo, jo māju

tur nebija un arī karstums sasniedza +30°C. Nolēmu mēģināt meklēt

jaunu darbu. Darbabiedrene iekārtoja mani pie sava vīra meliorācijas

stacijā. Strādāju par piekabinātāju, ar trosēm rāvām kokus un vilkām

kaudzēs. Vakaros rokas bija asinīs, bet zināju, ka kaut ko nopelnīšu un

būšu paēdusi un apģērbusies. Uz rudens pusi sāku mācīties braukt ar

traktoru, pēc tam - strādāt uz traktora. Darbs padevās, rajonā biju

pirmrindniece, par mani rakstīja pat rajona komjauniešu avīzē. Piedāvāja

pat iestāties komjaunatnē! Es, izsūtītā, un komjauniete? To nu negribēju.
Kad 1955. gada 14. augustā bijām atbrīvotas un varējām atgriezties

Latvijā, meliorācijas direktors negribēja mani atbrīvot no darba. Es

paliku pie sava.

Nokļuvām vergu tirgū

Andris Kalnups, Rasma Kalnupa; Andris dzimis 1940. gadā, Rasma

1916. gadā. Izvesti 1949. gada 25. martā no Tukuma apriņķa Bikstu

pagasta

Spilgtākās atmiņas no drūmajiem izsūtījuma gadiem joprojām ir

saglabājušās. Es tiku paņemts no skolas sola kā deviņgadīgs bērns. Ko

izjuta tāda vecuma cilvēciņš, var saprast tikai tas, kas pats pārdzīvojis
ko līdzīgu. Tāpat grūti aprakstīt tos normālai cilvēku sabiedrībai nepie-

ņemamos apstākļus, kādi valdīja vagonos.
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Kad nokļuvām Sibīrijā, sākās izsū-

tīto atlase darbam. Pirmos paņēma vīrus

un stiprākās sievietes bez maziem bēr-

niem. Mēs ar mammu palikām pēdējie
tā saucamajā «vergu tirgū», jo bijām

trīs nepilngadīgi bērni - deviņus, sep-

tiņus un piecus gadus veci. Pirmajā

pusgadā gulējām uz grīdas un salmiem.

Ik dienas mocīja bads, jo maizes norma

bija 3/4 formas klaipa uz 10 cilvēkiem.

Pat ja būtu nauda, maizi nopirkt nebija

iespējams. Skolā mūs apsaukāja par fa-

šistiem. Visur cilvēkus centās pazemot,

vecākiem, piemēram, bija pienākums

iet atzīmēties noteiktos laikos, un arvien

nakts laikā.

Atmiņā palikušas patīkamās saulai-

nās vasaras, toties ziemas bija stipri
aukstas ar sniega vētrām, puteņiem -

virs kupenām rēgojās tikai māju jumti.

Rasma Kalnupa(no labās) ar dēliem

Andri. Gunti un meitu Ilzi 1953.

gadāizsūtījumā Omskas apgabalā

Slimības, bads un nāve

Elvīra Kazradze, dzimusi 1929. gada Lutriņu pagasta

1941. gada 14. jūnijā mūs izsūtīja no Kuldīgas apriņķa Lutriņu

pagasta «Glūdām»: tēvu Frici Zvirgzdu, māti Līnu, dēlu Arnoldu un

mani. Tēva nebija mājās, viņš strādāja Ezeres lidlauka būvē. Apcietināja

mūs trīs. Saldus stacijā tēvu pieveda pie vagona, tā arī mēs viņu vairāk

neredzējām, viņš bija dabūjis zināt, ka ģimene izvesta, un braucis

mums pakaļ. «Kur mana ģimene, tur arī es,» viņš teicis. Sākās ceļojums

lopu vagonā. Mūs izsēdināja Kamalas stacijā, dzīvojām zem klajas

debess, gaidījām, kur vedīs tālāk. Tad atbrauca pajūgi, kuros iekrāva

mantas, cilvēki gāja kājām. Mēs strādājām ķieģeļfabrikā. Man bija 12

gadi, mums, bērniem, bija jānes pa diviem ķieģeļiem uz turieni, kur tos

žāvēja, atpakaļ nesām sausākus uz krāsni. Tā bija jāstrādā, lai saņemtu

200 g maizītes un zupas šķīvi. 1942. gada pavasarī saslimu ar skarlatīnu,

nebija ne zāļu, ne laba ēdiena. Slimoju trīs mēnešus, beigās paiet vairs

nevarēju, rāpoju, jo nebija spēka. Par laimi, sāka augt zālīte, mamma

gāja uz mežu, pārnesa čeremšu, tā arī paliku dzīva.
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Elvīra Kazradzear dēlu Andri un vīru

Pēteri izsūtījumā Krasnojarskas

apgabalā 1953. gadā

Kad darba vairs nebija, mēs

pārcēlāmies uz sovhozu, tur bija

labāk. Pavasarī gājām lasīt vār-

piņas, mūs ķēra, lai salasīto no-

ņemtu, vispār pierakstīja uzvārdus

un bija jānes nodot, es tad pie-

rakstīju citu uzvārdu, ko krievs

zinātu. Tā arī vārpiņas nenodevu,

bija pie nātru zupas ko pielikt.

Pavasarī, kad sniegs nokusa,

gājām lasīt kartupeļus uz lauka.

Blakus bija upe Kama, kurai gar

malām ledus bija atkusis. Norai-

sījām lupatas no kājām, aizlaidām

līdz ledum un tā tikām pie kar-

tupeļu lauka, kartupeļi bija bojāti,
cits balts, bet vairāk melnu. Vasarā

pārsvarā pārtikām no nātrēm. Pa

trim cilvēkiem dienā apēdām mai-

su nātru, sākumā vārījām zupu,

vēlāk iemācījāmies cept uz krās-

niņas rausīšus, tos ņēmām līdzi uz

darbu. Cilvēki šausmīgi slimoja un mira. Glabāt drīkstēja pa nakti, pēc
darba. Vilkām mirušos ar ragaviņām kādus 2 km uz kapiem. Mūsu

mammai bija uzticēta tāda kā pātarnieka loma. Gadījās arī tā, ka vairs

nebija spēka izkalt kapu, tad apraka sniegā. Kāda latviete, uzvārdā

Kalnāja, no bada nopampa, nevarēja vairs redzēt, mūsu mamma viņu

pie rokas veda 12 kilometrus pie ārsta. Ārsts viņai izrakstīja ēdnīcā

zupu. Ejot uz ēdnīcu, viņas satika Gunta Ulmaņa mammu Veru Ulmani,

kura tur dzīvoja. Kalnāja viņai teica: «lesim ēst.» Ulmane brīnījās:

«Viņa nav gudra.» Tad Kalnāja teica: «Ja viņa pati nopamptu no bada,

tad neteiktu, ka esmu muļķe.»
Guntis Ulmanis jau neauga pie savas mammas, bet pie savas

vecmammas, kura dzīvoja mūsu «ģerevņā», jo Rumpītis tā gribēja.
Mēs ar brāli pinām skaistus groziņus, es tos nesu pārdot. Kad aizgāju

pie agronoma sievas, tur ciemojās vairākas sievietes, ēdot maizi. Kā

jau Krievijā, maizi negriež, bet lauž. Groziņš viņām ļoti patika, vienu

nopirka un drupačas, kuras bija palikušas uz galda, ieslaucīja manā

groziņā, vēl nemazgātus mazos kartupelīšus izlasīja no mizām un

uzsvieda uz maizes drupatām. Bijām priecīgi, ka bija vakariņās ko ēst.

Rudenī bija liela salna, kad gājām cirst kāpostus. Man kājas bija

basas, bet es iekāpu siltos pelnos, kur naktssargs bija kurinājis uguni.



145

Priekšnieks ieraudzīja un uzkliedza, lai tūlīt ejot pie darba. Cirtām

kāpostus, no kuriem krita ārā ledus.

Vēlāk mammu ar brāli aizsūtīja tālāk, viņi tur kopa aitas. Paliku

viena, nolēmu braukt uz Latviju ar bērnu vagonu.

Mamma ar brāli uz Latviju atbrauca vēlāk. Dzīvojām savā mājā, bet

to aizliedza, neilgi mitinājāmies klētī. Kad sāka piesalt, aizgājām uz

citām mājām. Es apprecējos, strādājām sovhozā. Kādu vakaru pie manis

uz lauka pienāca brigadieris Ernests Kuhermanis un teica: «Neizrādi,

ka es tev ko saku. Tavu mammu apcietina. Man Kauliņu Vilis neļāva

tev teikt.» Bet pēc diviem mēnešiem apcietināja mani un brāli, vīru

līdzi nelaida. Es gaidīju bērniņu. Mūs vadāja pa daudziem cietumiem,

ceļā sabijām trīs mēnešus. Sibīrijā man piedzima dēliņš, kurš svēra

pusotra kilograma. Pēc dažām dienām atbrauca vīrs. Paskatījās un

noprasīja: «Vai viņš ir dzīvs?» Bērniņš bija tik nespēcīgs, ka pat

neraudāja. Pabarot varēja tikai tā, ka iepilināja mutītē. Ceļā Saldus

miliči mums nozaga flanelīti, kurš bija paņemts līdzi. Saplēsu savu

katūna kleitiņu un ietinu. Dzīvojām barakā, divas ģimenes vienā istabā,

tur šausmīgi daudz blakšu bija, bērns pusnakti bija jātur rokās, lai viņu

nenoēstu. Pēc rūpīgas kopšanas puika tomēr palika dzīvs. Pēc trim

gadiem piedzima meitiņa. Pie viņas vadām savas vecumdienas.

Septiņpadsmit gari gadi

Laimonis Kesners, dzimis 1928. gada Rīga, dzīvo Jaunmārupe

Mūsu ģimene dzīvoja Grīziņkalnā: tēvs Jānis Kesners strādāja Valsts

Statistikas nodaļā par vadītāju, māte Marija Kesnere bija franču valodas

skolotāja, brālis Ēvalds bija par mani sešus gadus vecāks un mācījās

ģimnāzijā, spēlēja basketbolu, es biju vēl skolnieks, vēl mūsu ģimenē

bija vecāmāte. Mūsu tautas nežēlīgajā likteņdienā - 14. jūnijā - tika

izšķirta un izpostīta arī mūsu ģimene un māja. Vecāmāte bija slima un

veca un, kā par brīnumu, viņu atstāja mājās, kad viņa atteicās braukt

prom.

Mūs aizveda uz Torņakalna staciju, kur mūs izšķīra uz mūžu: es

paliku kopā ar mammu, bet brālis kopā ar tēvu un pārējiem vīriešiem

tika aizvesti uz citu vagonu. Tā kā konvoji apgalvoja, ka tikai uz trim

dienām atšķir vīriešus, pēc tam būšot atkal visi kopā, tēvs ar brāli

nepaņēma sev neko ne no pārtikas, ne apģērba. Vēlāk brālis rakstīja

vēstules no Krasnojarskas apgabala Tesejevas rajona man ar mammu

uz Novosiganskas rajona Novo-Tevrizas ciemu. No viņa vēstulēm
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Laimonis Kesners labprātspēlē
akordeonu

uzzinājām, ka 40 vīriešu pilnais vagons sākumā bija turējies možā

noskaņojumā, dalījušies ar pārtiku, ticēdami, ka drīz būs pie savām

ģimenēm. Bet tēvs atšķirts no brāļa Bigosovā. Kopā ar tēvu vienā

vagonā ir bijuši vairāki pazīstami vīri: profesors Ziemelis, Deičmanis,

Kreicbergs, būvuzņēmējs Švarcbergs, aizsargu virsnieks Jaunzems.

Izrādās, tēvs ticis atzīts par politiski bīstamu personu un izsūtīts uz

Vjatlag-Usoļlagu, kur nežēlīgās pratināšanās viņu nomocīja līdz nāvei.

1942. gada februārī viņš mira. Brālis rakstīja par sevi, arī viņam klājās

ļoti smagi. Tie, kuri nesajuka prātā, nomira badā. Apģērbs noplīsis,

pārtika dārga, naudas nav. Piemēram, kartupeļu kilograms maksājis
8-10 rbļ., ola - 8 rbļ., 1 1 piena - 8 rbļ., miltu kilograms -50 rbļ.
Jāstrādā bija smagi, bet cik neēdis, noplīsis, utains var pastrādāt

...
No

sādžas uz darbu bija jāiet 5 km, jāceļas no rīta pīkst. 5:30, gulēt ticis

pēc pusnakts.

Mamma, cik spēdama, sūtīja brālim naudu. Brālim bija kauns lūgt

palīdzību mammai, bet mēs toreiz dalījāmies ar visiem un bijām priecīgi,
ka varam arī Ēvaldam kaut kā palīdzēt. Taču brālis ilgi neizturēja. Kad

mamma reiz aizsūtīja naudu, drīz saņēma atbildi, ka viņš bijis slims un

miris. Bet brālis bija tik sportisks, norūdījies jauneklis... Mēs bijām
«aizmirsuši», ka padomju vara neizsūtīja tāpēc, lai izdzīvotu, bet lai

iznīcinātu!

Mēs ar mammu palikām dzīvi, jo apstākļi bija vieglāki, kaut cik arī

nopelnījām. Pēc Staļina nāves mamma pat dabūja grāmatvedes darbu.

Ar mums kopā bija daudzi ukraiņi, krievi, vācieši. Satikām labi ar

visiem. Mūsu trimda ilga 17 gadus un 11 mēnešus. Kāpēc? Lai iznīcinātu

ģimeni, atbrīvotu vietu mūsu vienīgajā Tēvzemē.
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1958. gadā braucām uz mājām. Protams, savu māju mums vairs

nebija. Sākām dzīvot Mārupē. Es biju apguvis dažādus lauksaimniecības

mehanizācijas darbus. Tā Mārupes kolhozā strādāju par mehāniķi,

metināju, biju šoferis. Tagad esmu pensionārs. Ar lielu godbijību pret

tēvu pārlasu no čekas dabūtos protokolus par tēva pratināšanu, brāļa

vēstules, saglabājušās mammas piemiņas lietiņas, piemēram, «Piezīmju

kalendārītis», kas izdots 1937. gadā, Benjamiņa izdevums, kā arī

daudzos fotoattēlus par mūsu ģimeni. Visas šīs lietiņas turu kā lielu

svētumu un bieži gremdējos atmiņās, jo esmu palicis viens...

Dzīve uzdod mīklas

Ritas Kristsones stāstījums

Esmu viena no tiem, kuri 1941. gada 14. jūnijā izglābās. Pēc mums

neatbrauca. No Engures pagasta nevienu neizveda. Smagās mašīnas

esot līdz rītam nostāvējušas pie pagastmājas un tukšā aizbraukušas.

Tas izrādījās vienīgais gadījums Tukuma apriņķī un visā Kurzemē.

Ko šajā naktī darīja pagasta izpildkomiteja un priekšsēdētājs Jānis

Gronskis, palika noslēpums. Atmodas laikā sāku par to interesēties, vē-

lēdamās viņam pateikties, neatstāt aizmirstībai. Manu lielo rakstu par šo

tēmu 1998. gada 13. jūnijā publicēja «Lauku Avīze». Šai grāmatā īsāk.

LLA profesora Imanta Gronska versija par tēvu ir šāda (no 1998.

gada 25. aprīļa man sūtītas vēstules): «Kad 1940. gadā ienāca krievi,

kaimiņi, arī mežzinis Jānis Kronītis tēvu pierunāja uzņemties pagasta

vecākā pienākumus, kaut arī viņš no politikas centās atturēties. Savu

lomu nospēlēja Vilis Lācis, kas tolaik pie Kronīšiem bieži viesojās.

Viņa kundze ar dēliem gandrīz visu 1940. gada vasaru te pavadīja.
...Sākās «kulaku taisīšanas» kampaņa, un tēvs kļuva ļoti nervozs,

taču mājās par to centās nerunāt... Lai šo nelaimi novērstu, tēvs ne

vienu reizi vien brauca uz Rīgu pie Kronīša, bet caur viņu arī pie Lāča,
lai pagastu aizstāvētu. Viņš bija pietiekami labs diplomāts un, iespējams,

prata pierādīt, ka Engure ir «nabaga» zvejnieku pagasts. lespējams, ka

pietika ar telefona zvanu Mazjēcim vai kādam citam tā laika dižvīram

Tukumā no Lāča kancelejas, lai šo saraksta lietu ja ne atliktu, tad

vismaz novilcinātu.

Katrā ziņā apstāklis, ka no Engures pagasta 1941. gadā nevienu

neizveda, ir «nenormāls» un to kā tādu bija novērtējis arī vācu gestapo

inspektors Tukuma cietumā. Par to vairākkārt un smagi tēvam nācās

izskaidroties vēl 1945. /46. gadā čekā, jo, lūk, «nenormālība» bija arī
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tā, ka krievu laika pagastvecis vācu laikā nav ticis nošauts. Manuprāt,

par šo otro «nenormālību» sava daļa pateicības pienākas Edmundam

Kristsonam - otrās okupācijas laika pagastvecim.»
Jānis Gronskis jau 1941. gadā Engurē paveica to, ko vēlāk, 1949.

gadā, spēja Edgars Kauliņš Lielvārdē.

Mūsu ģimenei kara beigu posmā vairs nebija nekādu ilūziju par to,

kas mūs sagaida. Mūsu mājas «Līkažoki» (?) bija oficiāli nacionalizētas

jau 1941. gada martā, tādēļ 1944. gada oktobrī tās atstājām. Juku

laikos pašķīrāmies - tēvs dzīvoja un strādāja Zemgalē, bet māte ar

mums, trim bērniem, - Vidzemē. Ģimene tādējādi izglābās, bet tēvu

Edmundu Kristsonu (1899 - 1967) arestēja Krimūnu stacijā 1950.

gada Ziemsvētkos un notiesāja uz 10 gadiem.
No Mordovijas lēģeriem viņš atgriezās 1955. gada rudenī pēc

amnestijas. Viņš stāstīja kaut ko gluži neticamu - aresta brīdī viņš

izjutis atvieglojumu, no sirds it kā esot novēlies smags akmens... Tikai

tagad saprotu, cik morāli smagi viņam bijuši pieci iepriekšējie klusēšanas

un apdraudētības gadi.

Sibīrijā satiku Finku

Roberts Līders, dzimis 1918. gada Vecgulbene, «Lejas-Asariešos»,

zemnieka-pusgraudnieka ģimenē

1934. -1936. gadā mācījies Višķu dārzkopības skolā, pēc tam prakse
vairākās vietās Rīgā un vasarā - Siguldas pagasta Jūdažu dārzkopības

pārraudzības biedrībā. 1937. gada rudenī iestājies Bulduru dārzkopības
skolā, kuru beidzis 1939. gadā. Pēc tam strādājis Pļaviņu lauksaim-

niecības biedrībā par dārzkopības instruktoru, no turienes arī 1940.

gada martā iesaukts obligātajā karadienestā. Dienējis Latvijas armijas
7. Siguldas kājnieku pulkā, Alūksnē. 1940. gada pavasarī un vasarā

vadījis Alūksnes parka rekonstrukciju, tur arī piedzīvojis okupāciju.
Pēc Latvijas armijas pievienošanas krievu armijai tiku demobilizēts

kā ierindnieks. Strādāju vecāku saimniecībā. 1941. gada pavasarī kopā

ar vecākiem kā jaunie darba zemnieki pārcēlāmies uz Rundāles pagasta
«Incēniem» - tā bija māsas ģimenes saimniecība ar 133 ha. Pēc

māsasvīra lūguma paliku palīdzēt apsēt laukus. Bet 1941. gada 14.

jūnijā kļuvu par aculiecinieku māsas ģimenes: Pētera, Alises, Ivara.

Aivara un Velgas Adamaišu - izsūtīšanai uz Sibīriju.
Māsas bērni bija vecumā no 8 mēnešiem līdz septiņiem gadiem.

lecavas stacijā māsasvīru nošķīra no ģimenes. Grūti bija sadalīt līdzņe-

mamās mantas, lielāko daļu tās atveda atpakaļ, jo māsa ar trim mazajiem
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bērniem neko daudz nevarēja pa-

ņemt. Man ar tēvu bija jāuzņemas

pagaidām lielās saimniecības pār-
raudzība. Atceros, tēvs jautāja če-

kistiem, kā būs ar viņa paša ģimeni.
Atbilde: «Vēlāk arī jūs paņemsim.»

Pēc nedēļas ienāca vācieši. Pār-

šalca prieka vilnis: varbūt būsim pa-

glābti no sarkanajām briesmām? Pēc

sešām dienām arī Rundālē ieradās

vācu karaspēks un atkal sāka dar-

boties pagasta vadība. Mani uzai-

cināja kā cietušo uz pagasta valdi

un uzdeva iesaistīties pašaizsardzī-
bas grupā. Dabūju Šauteni, jo bija

jāapsargā krievu pamestās munīcijas
noliktavas un Bauskas tilti. 1942.

gada ziemā mani gribēja nosūtīt uz

RobertsLīders 80 gadujubilejā

1998.gadā

Ļeņingradas fronti. Laimīgā kārtā izdevās izvairīties un reizē arī pārtraukt

dienestu pašaizsardzības grupā, jo bija daudz darba gan māsas, gan

savā saimniecībā.

1943. gadā apprecējos, un 1944. gadā piedzima mūsu meitiņa Mārīte.

Tā paša gada vasarā atkal ienāca krievu armija. Pirms tam bija gan

iespēja doties bēgļu gaitās, bet. tā kā pie mums dzīvoja otra māsa no

Rīgas ar diviem maziem bērniem, bijām astoņi cilvēki, kuriem bija

grūti uzņemties nezināmu ceļu.
Līdz ar frontes izveidošanos pie Lielupes sākās padomju iestāžu

darbs. Visus karadienestam derīgos vīriešus mobilizēja, bet es paliku

rezervē būvdarbiem. Čekas darbinieki sāka izsaukt uz pratināšanu

pagasta cilvēkus. Arī mani vairākkārt pratināja leitnants Ģinters. Taču

nevienam neko ļaunu nebiju nodarījis, mani atbrīvoja. Palīdzēju orga-

nizēt padomju saimniecības, jo daudzi bija devušies bēgļu gaitās, viņu
saimniecības bija pamestas. Kaimiņu - Svitenes pagastā nodibināja
saimniecību «Bērstele», tur mani gribēja likt par agronomu, bet nodomu

izjauca Sarkanās armijas pretizlūkošanas darbinieki. Mani arestēja.

Nosūtīja uz 42. armijas štābu Lietuvā. Pratināja trīs reizes, bet beigās

atļāva atgriezties vietējā pagasta čekista Ģintera uzraudzībā. Pēc Bauskas

ieņemšanas mani atbrīvoja, bet ieteica mainīt dzīvesvietu - pie sievastēva

tajā pašā Rundāles pagastā. Tā kā «Incēnu» saimniecībai bija traktors

un kuļmašīna, mani norīkoja braukāt pa saimniecībām izkult labību.

Pēc kulšanas beigām, decembra vidū, tiku izsaukts uz Bauskas apriņķa
kara komisariātu, kur mani iesauca Sarkanajā armijā. Ziemassvētkos
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saņēmu apģērbu, 31. decembrī - ceļš uz fronti. Ap 1000 vīru gājām

kājām uz Dobeli un tālāk uz Anneniekiem. Vēlā naktī, tūliņ pēc garā

ceļa, sūtīja kaujā. Neliela grupiņa, starp tiem arī es, tikām atstāti

piefrontes mežā. Cerēju, ka tas ir saistīts ar manu ierindas dienestu un

uz fronti nesūtīs. I. janvāra rītā atklājās, ka velti esmu cerējis - iedeva

100 g degvīna, brokastis, šauteni un - uz pozīcijām. Par laimi, ceļā

sastapām korpusa komandieri ģenerālmajoru Brantkalnu, kuram mūsu

grupas puiši žēlojās, ka mēs esam švaki karotāji, neesam apmācīti un

pirmo reizi turam rokā šaujamo. Sekoja pavēle: «Atpakaļ!» Trīs nedēļas

mūs apmācīja un 23. janvārī visu grupu, ap 34 vīriem, nosūtīja pa-

stiprināt ieņemtās pozīcijas. Mani ievainoja, bet no mūsu grupas tikai

četri palika dzīvi, naktī atgriezāmies savos ierakumos un tur - An-

neniekos - bija ierīkots pārsiešanas punkts. Ārstēties aizveda uz

Pļaviņām un aprīļa beigās biju atkal Jelgavā rezerves pulkā. Pēc tam

kājām uz Auci, tad vēl ap 15 km tālāk mežā bija 43. armijas rezerves

bataljons. Mani ieskaitīja jaunāko komandieru kursos, bataljona ko-

mandieris bija kapteinis Jansons. Tur pienāca 9. maijs. Paldies Dievam,

paliku dzīvs. Uz Rīgu pārnācām jūlijā. Pēc 7. novembra parādes 10.

novembrī tiku demobilizēts sakarā ar lauksaimniecības izglītību.
1945. gadā tiku norīkots darbā Lauksaimniecības ministrijas pa-

kļautībā Salaspils augļu koku un ogulāju izmēģinājumu stacijā par

vecāko zinātnisko darbinieku un direktora vietnieku.

1952. gadā mani izsauca uz Rīgas Čeku, sākās pratināšana par

1941.-1944. gadu. Izrādās, kāds no darbabiedriem bija atradis lauk-

saimniecības žurnālu, kurā bija ierakstīts mans vārds, ka esmu bijis
mācību saimniecībā «Incēni» (ar 133 ha !) par vadītāju. Šis fakts atklāja,
ka esmu viens no lielākajiem Staļina «budžiem». Tomēr ministrija
mani norīkoja uz Maskavu, lai izgatavotu Latvijas PSR paviljona

apstādījumu projektu, ko arī izdarīju, un 3. novembrī atgriezos Salaspilī.

Tajā pašā vakarā, direktora Butēvica klātbūtnē, tiku arestēts. Dzīvoklī

meita Mārīte (mācījās 2. klasē) palika viena, jo sieva bija mirusi 1951.

gadā. No rīta meitiņai bija pateikts, ka esmu atkal aizbraucis koman-

dējumā. Rīgā Stabu ielas mājā tiku pratināts, sastādīja apsūdzības rakstu

un tad ielika Centrālcietumā - vieninieku kamerā, kur pavadīju apmēram
mēnesi. Briesmīgi pārdzīvoju: par ko? Kas būs? 25.-27. decembrī

mani tiesāja Baltijas kara apgabala tribunāls. Spriedums: 25 gadi Gulagā,
vēl pieci izsūtījumā un mantas konfiskācija.

Pēc sprieduma atrados kopējā kamerā Centrālcietumā kopā ar

latviešiem - līdzīgiem bēdu brāļiem. Februāra vidū stingrā apsardzībā
lopu vagonā sākās mūsu ceļš nezināmā virzienā.

Pēc Staļina nāves Novosibirskā mūs aizveda uz pirti un paziņoja, ka

vadonis miris. Braucām tālāk uz Komsomoļsku pie Amūras, tur pāris
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dienas stāvējām mežā un braucām tālāk uz darba nometni. Augstiene
virs jūras līmeņa 1200 m, retināts gaiss, sals līdz -50°C. Darbā dzina

arī tad. ja bija -40 grādu sals. Būvējām klubu, gatavojām malku ķieģeļu
ceplim, dzelzceļu caurtekas un remontējām dzelzceļu. 1954. gada

pavasarī mūs, nelielu grupu, pārvietoja tuvāk Komsomoļskai uz koka

biržu, kur katru mēnesi no taigas ieveda ap 1500 m 3 apaļkoku; tos

šķirojām, gatavojām malku, daļu iekrāvām vagonos, daļu pašu zāģētavā

pārstrādājām. Tur iepazinos ar slaveno pareģi Finku. Viņš bija jau
invalīdu kategorijā, kurus sāka atlaist uz mājām. Pēdējā vakarā pirms
Finka aizbraukšanas aiznesām viņam ceļam saziedoto naudu un pārtiku.

Lūdzu, lai pasaka, kāds liktenis mani sagaida. Pēc neilgām pārdomām
Finks teica: «Tu būsi mājās 1955. gadā». Tā arī notika... 1955. gada
18. novembrī izbraucu no Habarovskas uz Latviju.

Mani sagaidīja vecākā māsa. Ko tālāk iesākt? Atradu darbu Ķemeros

par siltumnīcu un parku vecāko dārznieku. Te arī nodibināju jaunu

ģimenes dzīvi ar ārsti Zentu Neimani. 1956. gadā vietējā vara piešķīra
gruntsgabalu mājas būvei. Dažos gados ar saviem un radu spēkiem
uzcēlu māju. Pēc Jūrmalas pilsētas nodibināšanas, kur apvienojās Rīgas

Jūrmala, Sloka un Ķemeri, dabūju darba paaugstinājumu - kļuvu par

vecāko darbu vadītāju, iecirkņa priekšnieku Jūrmalas apstādījumu

ekspluatācijā un jaunu ierīkošanā. Mani komandēja atkal uz Maskavas

tautsaimniecības izstādi: izvietot LPSR dārza mākslas ekspozīciju
«Pilsētas parka fragmenti». Vairākkārt arī pārkārtoju Latvijas paviljona

apkārtni. Esmu bijis Uļjanovskā - iekārtot Tautu draudzības parkā

Latvijas sektoru.

1980. gadā pametu Ķemerus un pārcēlos uz Mārupi. Strādāju par

daiļdārznieku. Intensīvi iekārtoju individuālo māju dārzus un izstrādāju
to projektus. 15 gadus biju Jūrmalas dārzkopības un biškopības bied-

rības valdes priekšsēdētājs. Esmu Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības

goda biedrs.

Izsūtīja, lai iznīcinātu

Eduards Liepiņš, dzimis 1914. g. Allažu pagasta «Jaunbuņas»

Sākumā mazliet pastāstīšu par mūsu dzimtas vēsturi, kas apliecina

tautas parunu: «Labi darbi nes dubultaugļus.» 1917. gadā pēc Juglas
kaujām strēlnieki pie Jūdažiem apturēja vācu virzīšanos uz priekšu
(380 kritušo) un atkāpās Mālpils virzienā gar tēva mājām Allažu pagastā.
Mātes tēvs pacienāja strēlniekus ar medu, maizi un pienu. Zem vācu

artilērijas apšaudes visi sabēgām pagrabā, bet strēlnieki devās tālāk uz
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Eduards Liepiņš (no kreisās) ar Jāni Ozoliņu 1999. gadā ekskursijā paLatviju

Siguldu. Pēc tam no vāciešu aizdedzinātām mājām, lodēm svilpjot pār

galvām, bēgām uz mežu - es vecaimātei uz muguras, bet klēpī viņai

bija mazais Pūpolu Arnolds, viens no kalpones Mildas četriem bērniem.

Mamma klēpī nesa manu māsiņu Anniņu un kukaragos krustdēlu Pūpolu

Hugo, Milda stiepa abas savas meitas, jo viņas vīrs bija frontē.

1921. gadā sākām saimniekot uz drupām. Bet 1930. gadā tēvs

krīzes laikā palīdzēja Pūpolu ģimenei atrast darbu «Bekoneksportā»

Rīgā.

Liktenīgi, ka 1941. gada 14. jūnijā, izsūtīšanas dienā, pie mums

ciemojās Arnolds Pūpols, kurš nu jau bija armijas seržants (ko mana

vecāmāte nesa klēpī 1917. gadā). Viņš sapratis situāciju un, kamēr

sameklēja mani kaimiņos, kur naktsmaiņā strādāju uz traktora, sakrāvis

mašīnā gan drēbes, gan putraimus un miltus no klēts (kamēr tā nebija

aizslēgta), gan žāvēto gaļu, lai gan priekšnieks teicis, ka vairāk par 100 kg

nedrīkstot. Šīs Arnolda rūpes palīdzēja mums Sibīrijā izdzīvot, jo bijām

astoņi ēdāji.

Sibīrijā strādājām visdažādākos darbus ar primitīviem darbarīkiem,

tāpēc pa vaļas brīžiem arvien izdomāju un pagatavoju racionālākus

darbarīkus. Piemēram, pēc siena pļaujas bija paredzama veldrainās

labības pļauja ar sirpjiem. Biju izgatavojis 16 vienroču izkapts kātus

un grābeklīšus. No vecas tecīlas izšķaidīju strīķu galodiņas, ko iestip-

rināju ievu rokturos. Ar sirpi pļaujamā norma bija 0.15 ha, bet mums,

latviešiem, ar vienroci - 0,18 ha. To arī pieveicām un saņēmām 800 g



153

maizes. Veciem un bērniem nedeva neko. Tāpēc pusdienlaikā, kamēr

krievu sievas gāja uz sādžu, berzām labības vārpas un graudus, kulītēs

zem apģērba paslēpuši, aiznesām mājās, izvārījām un samalām gaļas
mašīnā. Tomēr nevarējām iekrāt pat niecīgas rezerves. Solītos 2 kg par

darbadienu tikpat nedabūjām. Pat sāls nebija veikalā brīvi nopērkama.
Pienāca ziema. Jaunos un bezbērnu sievietes mobilizēja uz šahtām,

dzelzceļa būvēm, mežā sveķu vākšanā. Es aizgāju uz MTS par uzsitēju -

kalēja palīgu. Par sajūga gultņa restaurāciju tiku «broņēts» kā inže-

nieris-kombainieris un pēc remontdarbiem MTS direktors «kā prēmiju»

man izdeva «spravku» braukt līdzi krieviem iemainīt pārtiku līdz

Minusinskai. Papīra trūkuma dēļ «spravka» bija rakstīta uz plakāta

otrās puses. Liepiņa vietā rakstīja Lepin (Ļeņin), bet mitrumā tinte

izplūda un Minusinskā es kļuvu par «Ļeņin». Mājupbraucot vilcienā

«medīja» čekisti, trīs jau bija aizturēti, arī mani 6 pudi labības bija

apdraudēti, bet es vienā angļu mierā it kā snaudu, tikai domāju - kad

pienāks mana kārta? Kad šie pienāca, es lepni pasniedzu savu papīru,

teikdams: «Lūdzu, tikai nesasmērējiet.» leraudzīdami tādu uzvārdu,
šie bijīgi pateica: «Viss kārtībā!»

Pienāca pavasaris. Bija jāuzrok piemājas zeme ar lāpstām, kas kaltas

no sējmašīnas diskiem, jo aršanai zirgus nevienam nedeva. Man kā

traktoristam, kurš pārsniedzis normu, izsniedza kilogramu maizes, kādu

pārējiem strādniekiem nedeva. Gāju palīgā rakt klētniekam, jo tas varēja

pabarot. Upmalā auga treknas nātras, katru dienu sagriezām divus

maisus, vārījām gan zupu, gan applaucētas samalām gaļasmašīnā un

sacepām kotletēs, pannu iesmērējām ar vaska svecīti. Nopirkām gotiņu,
bet tā deva tikai 6 litri piena, un tas vēl «krinkā» nostādināts un

nokrejots, jo obligāti bija jāpilda valsts nodeva - 8 kilogrami kausēta

sviesta, arī teliņš jāaudzē līdz 40 kg gaļas plānam. Ar maizīti dalījāmies

kristīgi, bet, izstrebjot trīs bļodas nātru zupas, vēl nejūties paēdis.

Priekuļu tehnikumā apgūtās zināšanas izmantoju pie tehnikas un

ietaupīju petroleju, ko pa pudelei pārnesu mājās, lai ziemā būtu

apgaismojums. 300 ha nevarēja nopļaut ar vienu kombainu, tāpēc

pļāva arī ar trijzirgu pļaujmašīnām un sirpjiem. Tur, sādžā, līdz kolhozu

laikiem bija dzīvojušas 132 ģimenes un apsējuši 6000 ha - uz vīra

galvu doti 10, bet sieviešu - 3 ha aramzemes. Labības kulšana notika

ar zirga ģēpeli darbināmu kuļmašīnu. Kolhozu dibinot, visas lauk-

saimniecības mašīnas, rati, ragavas tikušas savestas vienkopus, ieau-

gušas nezālēs un pavasarī sadegušas kopā ar nenopļauto zāli. Tā radusies

dzelžu kapsēta ap 2 ha platībā.
Es pārkonstruēju ar traktoru darbināmo kuļmašīnu. Par to saņēmu

slavu, jo varēju kult vēl divos kolhozos. Tur, divās maiņās strādājot,

varēja dabūt 400 g medus un kilogramu maizes par katru dienu. Ēdām
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no kopkatla ari zirga gaļu. Gulēšanai atlika 4-5 stundas, jo tehniskā

apkope un pārbraukšana uz citu tīrumu prasīja laiku.

Nopelnītos graudus visus nesaņēmu, jo bija jāparaksta papīrs, ka tie

jāatdod valstij. Ziemā, strādājot par atslēdznieku, dabūju kartiņu par

800 g maizes.

Vēl kāda epizode. Par mūsu kolhoza priekšnieku rajons atsūtīja

Arhipu Storovoitevu ar karā uz bruņuvilciena sakropļotu kreiso roku.

Divu gadu laikā apkoptie sējumi deva tādas ražas, ka visi parādi, plāni

tika izpildīti, sēkla atbērta un arī kolhozniekiem paredzētie divi kilogrami

par darbadienu iznāca. Bet rajons kopumā plānu neizpildīja, ieradās

priekšnieki ar jau gatavu rakstu un visiem kolhozniekiem lika pa-

rakstīties zem saukļa: «Mīli padomiju, bet kaitniekus nē!» Turpat nolasīja

(jau parakstīto) «lūgumu» sodīt Storovoitevu. Viņam atņēma partijas
biedra karti, medaļas un piesprieda piecus gadus labošanas darbos

akmeņlauztuvēs. Sieva ar bērnu aizbrauca pie saviem vecākiem, bet

Arhips Timofejevičs pēc diviem gadiem tika amnestēts.

Šajās epizodēs vēlos pastāstīt ari par Staļina uzticīgajiem kalpiem,

kuri pie mazākā starpgadījuma atradās bargā, drausmīgā režīma ķetnās.

Kāds čekas zaldāts Bāšens, kura abus dēlus, kara invalīdus, par mutes

palaišanu ielika cietumā, izstāstīja notikumu par kādu skolotāju, kuru

apcietināja par pretvalstisku domu izplatīšanu. Pēc divu dienu nežēlīgas

spīdzināšanas prasīts, lai viņš nosauc savu tuvāko draugu, domubiedru.

Šis teicis, ka baidās nosaukt, bet pēdīgi tomēr pačukstējis - «prokurors».
Naktī viņu apcietinājuši, pēc spīdzināšanas atzinies visos apvainojumos,

kas pamatā izdomāti, un par līdzdalībnieku nosaucis čekas priekšnieku.
Naktī zaldātiņi viņu sasējuši, un atkal «procedūra» uz moku gultas.
Sākumā kliedzis, ka visus likšot nošaut kā suņus, bet jau trešajā dienā

visās izdomātajās apsūdzībās atzinies... Pirms nošaušanas bedres malā

teicis: «Hlopci, do-kuda dokaķiļis, otkroiķe glaza!»
Par «stukačiem». Pirmajos Sibīrijas gados no frontes atgriezās Pāvils

Garoška bez labās kājas. Strādājot par ziņnesi un pastnieku, atnesa pa

reizei vēstules arī mums. Bija ievērojis, ka uz guļamās lāvas salikta

veļa un apģērbi. Man arī uzplijās, lai pārdodu sudraba kabataspulksteni
ar zeltītu ķēdīti, kas man bija dāvana uz iesvētībām. Atteicu, ka tā man

ir dārga un svēta piemiņa, tāpēc nepārdošu. Viņš nostučīja, ka mēs

esam bagāti. Pienāca pavēste, ka uz katru ģimenes locekli, arī trīs brāļa
mazajiem bērniem, jāmaksā 800 rubļi «vojennij nalog». Kad mamma

un māsa Anna gāja uz ciema padomi teikt, ka neesam kolhozā ne rubli

nopelnījuši, piedraudēja ar baltajiem lāčiem. Vedām uz rajona centru

divreiz pārdot apģērbus, sanāca 640 rubļi. Tēvs pat nolādēja Pāvilu, lai

viņš piedzīvotu to pašu. To arī viņš piedzīvoja. No mirušajiem radiem

bija mantojis sādžas skaistāko māju, kur pārgāja dzīvot. ledams
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makšķerēt, pie upes bija nošāvis alni, un kāds traktorists ar saviem

zirgiem pārveda Pāvilam to mājās. Kāds nostučījis - sods 2000 rubļu.
Nu bija jāšķiras no mājas un vēl ik mēnesi atvilka no pensijas.

Neprasme saimniekot: apvienotā kolhozā uzbūvēja jaunu cūkkūti.

Sivēni bija no ātraudzīgiem sugas kuiļiem. Barībā tikai sasaluši rāceņi
un no pāraugušām smilgām samalti «milti», no tā sivēni nevarēja
izdzīvot. Es sapulcē ieteicu, ka tos varētu pret kartupeļiem pārdot
kolhozniekiem. Rajona pārstāvis uzkliedza, ka gribot izlaupīt. Cūkas

nobeidzās badā. Atskaites sapulcē rajona kungi lika sastādīt aktus un

katru aktu izskatīt atsevišķi. Kara invalīds Miša ar vienu kāju ieteica

norakstīt un izskatīt visus kopā (to es klusām viņam teicu, bet viņš to

skaļi pateica). Par to Mišām iedeva trešo invalīda grupu (no pirmās) un

divreiz gadā jāiet atjaunot ārstu komisijā - vai nav kāja pieaugusi. Pie

tam, lai saņemtu invalīda pensiju, jānostrādā mēnesī 25 dienas kolhozā.

Tā, lūk, «uzklausīja» cilvēku domas.

1948. gadā, pārbraucis Latvijā, sāku strādāt uz daudzkausu dūņu
ekskavatora. Atbraucis ciemos, dzelzceļnieks Bičkovs (no Sibīrijas)

brīnījās, kādēļ es pametis tik labu zemi un tagad drenēju purvus!

Savukārt kāds Demčenko, kas kara laikā bija Latvijā, par ievērojamāko

Rīgā atzina Brīvības pieminekli. Kāds cits sibīrietis nezināja, kur ir

Latvija, bet zināja, ka Rīgā cauru gadu var nopirkt gaļu, desas, zivis...

Viena pati svešumā

Marga Liepkalna (Tomane), dzimusi 1929. gada Jēkabpils rajona

Skates pagasta «Matusānos»

25. martā, agrā rīta stundā, pienāca liktenīgā diena, kad pusstundas
laikā bija jāpaņem viss līdzi, lai dotos nezināmā ceļā. No tēva mājām

izveda mani vienu pašu, jo tēvu apcietināja jau 1945. gada ziemā.

1948. gada rudenī apcietināja arī mammu - par nodokļu nemaksāšanu,

un Rīgā notiesāja uz gadu. Jaunākā māsa ar brāli atradās pie tantes

Bebrenes pagastā, vecākā māsa mācījās Rīgā. Mani no mājām aizveda

uz pagastu, pēc tam - uz Zilupi, kur trīs dienas bija jāpavada vagonā,

kamēr ešelons tika «piepildīts», un tad sākās brauciens uz Austrumiem.

Sākumā dzīvoju Omskas apgabala Sargatinas rajonā, nostrādāju
kolhozā līdz 1953. gada 24. maijam. Pēc tam dzīvoju Krasnojarskas

novadā Bolše-Ilujas rajonā kolhozā «Pamjatj Ļeņina». Sibīrijā pavadīju

piecus gadus un deviņus mēnešus. Dzīvesvietas maiņa Sibīrijā saistīta
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ar to, ka rakstīju uz Maskavu Staļinam lūgumu, lai

atļauj man braukt pie tēva, kurš atradās nome-

tinājumā. Brīnums! Atļauja pienāca, un mēs bijām

kopā - taču mazs prieka stariņš.
Par Sibīrijā nodzīvotajiem gadiem, protams,

visvairāk ir smagu atmiņu, kas vēl tagad sāp. Vār-

dos nav izsakāmas tās dzimtenes ilgas, kas grūtajā

ikdienas darbā pavadīja mūs. Ļoti skumu pat pēc

Latvijas zilajam debesīm un puķainajiem māko-

ņiem, jo, skatoties Sibīrijas debesīs, tās man šķita
Marga Liepkalna

aukstas un tālas. Krasnojarskas novada bagātie meži gan bija mežonīgi

skaisti.

Atšķirībā no daudziem nelaimes biedriem man ir saglabājušās labas

atmiņas par sibīriešiem, jo nekad nedzirdēju no viņiem sliktus vārdus

vai pārmetumus (mēs, latvieši, taču bijām notiesātie!). Tie bija ļoti
vienkārši cilvēki, sūro apstākļu rūdīti, ar labestīgu krievu dvēseli, kuri

bieži palīdzēja latviešiem izdzīvot, dodami to, kas nu pašiem no pārtikas

bija.
Noveļu nevienam nepiedzīvot to, kas bija lemts manai paaudzei!

Aizsardzes -meža nometnē

Marta Lindberga (Kuļikovska), dzimusi 1921. g. Jelgavas apriņķa

Zaļenieku pagastā

Līdz arestam 1945. gada 3. februārī dzīvoju Zemgalē. Pēc arestēšanas

mani un vēl daudzas aizsardzes no Jelgavas un Dobeles aizveda uz

Jelgavas cukurfabrikas lāģeri, kur jau bija vairāki karagūstekņi. Tur

sabijām līdz 6. februārim, kamēr piepildīja ešelonu. Mūs visus līdz

jūnijam nometināja Baškīrijā. Pēc tam «ceļojām» cauri Urāliem līdz

Čeļabinskai, bet tur neatrada vietu, kur mūs nomitināt. Veda tālāk uz

Ziemeļurālu meža nometni. Tur mūs sašķiroja - vīriešus aizveda uz

raktuvēm, bet mūs, četrdesmit sievietes, atstāja meža nometnē. Mums

laimējās, jo darbs bija brūkleņu lasīšana. Ogu - milzums! Tādas nekur

vairāk neesmu redzējusi! Bijām arī paēdušas, jo, ogām piekožot kādu

maizes gabaliņu, sanāca varen veselīgas un sātīgas meža maltītes. Tā

ogojām līdz septembrim, kamēr sākās aukstais laiks. Nīkām nometnē

līdz 1946. gada 6. janvārim, kad atgriezos dzimtajā Zemgalē. Appre-

cējos, piedzima dēls, bet vīru kā leģionāru izsūtīja uz būvēm pie Kom-

somolskas. Tur viņš arī mira.
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Jaunsardze Marta Kuļikovska 1939. gadā

Jēkabniekupagastā ar savu brāli Jāni. mazpulku
diženo. JānisKuļikovskis dienēja latviešu

leģionā, pēc gūsta tika izsūtīts uz Kolimu.

J.Kuļikovskis bijaLatvijas Nacionālās

neatkarībaskustības dalībnieks,Latvijas
zemessardzes padomnieks, sporta

pedagogs. Miris 1992. gadā

Toreizējā Elejas rajonā strādāju kolhozā par kontrolasistenti. Skaitījos

kolhoza vadošā speciāliste, tāpēc vietējā vara pārmeta, ka «fašisti»

nevarot būt tādos amatos, un vairākus gadus strādāju, skaitoties uz cita

uzvārda. Tomēr varasvīriem jau sevišķi nepatika «sasmērējušies»

speciālisti. Pēc pārrunām ar kolhoza vadību biju spiesta pamest darbu

un meklēt mājvietu citur. 1953. gadā pārcēlos uz Mārupi, bet strādāju

Rīgā elektroinstrumentu rūpnīcā. Tur sabiju līdz 1976. gadam, līdz

aiziešanai pensijā. Mārupē apprecējos otrreiz, vīrs jau ir miris, dzīvoju

kopā ar dēla ģimeni.

Ļoti labprāt darbotos kādā sabiedriskā organizācijā un nodotu savu

aizsardzes pieredzi jaunatnei, bet gadi un veselība vairs to neļauj.

Esmu tik pateicīga un priecīga, ja mani kāds apciemo un aprunājas. Es

teikšu tā: «Ja pats esi laipns un labestīgi noskaņots, tad arī citi tādi ir

pret tevi.» Novēlu visiem mārupiešiem veselību un izturību!

Nabadzība un beztiesība

Alma Linē (Pokaze), dzimusi 1926. g. Bauskas apriņķa Vecumnieku

pagasta «Sīpolos»

Manu ģimeni - tēvu Mārtiņu Pokazi (dz. 1879. g.), māsu Irmu Pokazi

(dz. 1921. g.) un mani izsūtīja reizē ar manu vīru Edmundu Linē (dz.

1926. g.) un vīramāti Annu Linē (dz. 1892. g.) no Vecumnieku pagasta

«Zīlēm». Mūsu kolhozu «Kotļarovka» vēlākajos gados apvienoja ar

citu kopsaimniecību un nosauca par Molotova kolhozu. Nonākot

sociālisma zemē, pārsteidza drausmīgā nabadzība, bads un beztie-

sīgums, jo vietējiem nebija pasu, viņi nedrīkstēja pārcelties citur darbā.
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Almaun Edmunds Linē ar dēlu Uldi.

kurš piedzima Sibīrijā kā pirmās

grupas invalīds

AlmaLinē, Eduardamāte,

kopā ar dēlubija izsūtīta un

pēc atgriešanās dzīvoja
Mārupē

Kolhozā jau gadiem ilgi nebija ne kapeika maksāta par darbu, tikai

50-150 g labības izsniedza par darba dienu, protams, atkarībā no

plāna izpildes. Vai tas, kurš nav pārcietis Sibīriju, spēj iedomāties mūsu

izsalkumā, pazemojumā, nabadzībā pavadītos astoņus gadus?
Mājās mūs palaida 1957. gadā un Latvijā iebraucām 12. jūnijā. Tā

bija mana mūža laimīgākā diena.

Mūs pieņēma Klements Kārkls

Ērika Macanova (Točs), dzimusi 1938. g. Jēkabpils rajonā

Manu tēvu apcietināja 1944. gadā un notiesāja uz 10 gadiem, jo
viņš nebija nodevis savus kaimiņus, kurus ieskaitīja kulakos un jaunās
iekārtas pretiniekos. 25. martā, kad pienāca mūsu melnā diena, mamma

bija tirgū. Tomēr viņu sameklēja un atveda uz mājām, lai savāktos
tālam ceļam. Mamma bija izmisumā, ka nespēja neko darīt, bet mēs,
bērni, es (11 gadi) un brālis (10 gadi), kā nu mācējām, tā vācām gan
apģērbus, gan pārtiku. Vēlāk tas viss mums ļoti noderēja.

Sadzina mūs toreizējā mazajā stacijā «Daugava», kur sadalīja pa
vagoniem. Palicis atmiņā kāds atgadījums, ko toreiz neizpratu. Aiz
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Ērika (no kreisās) ar mammu

Alvīni Toču un brāli Imantu

dzelzceļa, uz Daugavas pusi, bija neliels mežiņš. Kamēr vagoni nebija

«piepildīti», bērni drīkstēja aiziet nokārtoties uz turieni. Mani pasauca

kāda jauna skolotāja aiziet ar viņu «nokārtoties». Mēs aizgājām, bet

skolotāja neatgriezās... Es savā bērna prātā gaidu, gaidu - viņa nenāk.

Atnācu uz vagonu viena; vēlāk visus pārskaitot, atklājās, ka viena

trūkst... Tad gan aiztaisīja ciet visus vagonus un nevienu ārā vairs

neizlaida. Tikai pēc gadiem sapratu, ka es biju aizsegs jaunajai sko-

lotājai. Paldies Dievam, izrādās, ka viņai patiesi bija izdevies paglābties

no izsūtījuma.

Braucām, braucām, bezgalīgi ilgi un mokoši, līdz nonācām Omskā.

Pie vilciena gaidīja vaļējas smagās mašīnas, mūs sadzina tajās. Braucām

atkal 250 km līdz Kušaļi sādžai. lebraucām tur naktī. Mūs nometināja
kluba zālei līdzīgā telpā. Tur jau gaidīja tā saucamie «kupči», katrs

izvēlējās savu «preci». Protams, pirmos paņēma stiprākos un jaunākās
sievietes bez bērniem. Mani ar mammu un brālīti atstāja turpat sādžā.

Kāda sieviete mūs pieņēma savā istabā, kuras vidū bija liela krāsns,

turpat dzīvoja teliņš un vistas. Sādžā bija 45 mājas un - neviena vīrieša.

Vasarā mammu aizveda darbos uz stepi, mēs, bērni, palikām vieni,

strādājām, ko nu lika, kaut kā iztikām. Mums no mājām bija līdzi gaļas

maļamā mašīna, ko tur neviens nepazina. Parādījām, kā ar to rīkoties,

un tad katrs, kas to ņēma. mums iedeva kaut ko ēdamu. Pret drēbēm

iemainījām telīti un izaudzējām gotiņu, kas vēlāk deva pienu. Visuma

vietējie pret mums izturējās labi. lemācījāmies krievu valodu, gājām
skolā. Ezers bija bagāts ar zivīm, un mēs, bērni, tās ķērām ar palagu.
lemācījāmies darīt visu ko, lai sagādātu iztiku.

Vēl kāds gadījums palicis spilgtā atmiņā. Mamma kādu laiku strādāja
cūku fermā par kastrēšanas palīgu. Uznāca kāda cūku slimība, nobeidzās

sivēnmāte, kurai palika 14 sivēni. Mammai atļāva trīs sivēnus paņemt
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Sibīrijas skolas gados: augšējā rindā otrā no kreisās - Ērika

kopšanā, bet tie tāpat būtu nosaluši, ja tos neizglābtu suns. Tas nāca pie
mums no kaimiņiem, nevarējām prom aizdzīt, kaut gan īpašniece par
to dusmojās. Tā nu suns cītīgi sivēnus sildīja savās spalvās un tik maigi
rūpējās, ka par to mēs visi brīnījāmies. Tā, pateicoties sibīriešu sunim,
mēs tikām pie naudas. Mamma pārdeva divus sivēnus, un mēs nopirkām
Ahmoļenskas sādžas centrā mājiņu.

1954. gadā tēvs bija izcietis 10 piespriestos gadus un atbrīvots. Mēs

ar mammu pārdevām savu mājiņu un pārcēlāmies pie tēva uz Kara-

gandas apgabalu. Nu visa ģimenīte bijām kopā. Dzīvojām zemnīcā,

tapec nolēmām no buļļu mēsliem un māliem būvēt mājiņu. Tikām jau
līdz jumtam, kad pienāca amnestija. Tēvu un mani ar brāli atbrīvoja,
mammu vēl ne. Tā 1956. gada aprīlī trijatā atgriezāmies Latvijā, mammu

atlaida tikai septembrī. Atgriezāmies Jēkabpils rajonā un uzcēlām sev

māju. Tēvs un māte nomira, brālis palika dzīvot mūsu mājā, bet es

1968. gadā pārcēlos uz Mārupi. Līdz pat pensijas laikam nostrādāju
Mārupes patērētāju biedrībā pie Klementa Kārkla. Tas bija skaists laiks,
jo kolektīvs bija darbīgs, bet Klements - ļoti vienkāršs, zinošs, prasīgs
vadītājs. Vienmēr uzklausīja, centās palīdzēt, ja radās kādi sarežģī-
jumi darbā vai sadzīvē. Mārupē dzīvoju kopā ar dēlu un viņa ģimeni.
Visiem Sibīriju izcietušajiem novēlu saulainas, siltas vecumdienas savējo
vidu!
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Dzīve okupācijas gados

Marta Miķelsone, dzimusi 1918. g., dzīvo Mārupes pagasta «Strau-

mēnos»

Marta ar vīru Kārli Miķelsonu tagad dzīvo Aizkraukles rajonā:
Kārlis izrakstījās no Mārupes, tāpēc nav represēto sarakstā, bet Marta

joprojām ir pierakstīta Mārupē.

Viņu dēls Andris Miķelsons ar savu ģimeni dzīvo «Straumēnos».

tēva un mātes celtā mājā.

Tas sākās smaržīgā jūnija naktī. Tikko bija izskanējušas kora dziesmas

pēdējos Latvijas brīvvalsts dziesmu svētkos Daugavpilī. Svētku dalīb-

nieki sāka rosīties pa «danču placi». Balle solījās būt jautra, spēlēja

pūtēju orķestris. Mums, meitenēm, šonakt par garlaicību nebija iemesla

raizēties. Balles laukums ņirbēja no jauniem puišiem armijas formas

tērpos. Tie bija vietējā garnizona karavīri. Jautrība gāja pilnā sparā.

Pēkšņi ap pulksten vienpadsmitiem vakarā no orķestra puses atskanēja

pagarš taures pūtiens. Dažu minūšu laikā deju laukums kļuva tukšs.

Karavīriem bija jāierodas kazarmās. Lielākā daļa svētku dalībnieku

bijām ieradušies no citām Latvijas vietām ar autobusiem vai vilcienu.

Bet autobusi baidījās naktī doties ceļā, nezinājām taču, kas notiek uz

ceļiem. Vilciens iešot tikai no rīta. Neziņā pagāja dažas stundas, sāka

svīst gaisma. Pēkšņi daži uztraukušies puiši aicināja mūs, meitenes,

doties līdzi uz skatu torni. Tur no augšas bija redzami vairāki ceļi, kas

nāca uz Daugavpili. Tas, ko mēs ieraudzījām, lika sastingt. Pa ceļiem
no Krievijas puses mūsu virzienā rāpoja pelēki kāpuri. Kad sākām

aptvert, kas notiek, mūs pārņēma bailes un sāpīgs žēlums, ka esam

bezspēcīgi - padoti likteņa varai. Tādā noskaņojumā agrā rīta stundā

sagaidījām pirmos «atbrīvotājus» Daugavpilī. Nepārtraukta tanku vir-

tene virzījās pa šoseju Rīgas virzienā.

Tas nu bija noticis. Kas gaidāms tālāk? Mana tēva mājas bija Bebru

pagastā. Saimniecība pietiekoši liela, lai 1941. gadā tēvs būtu pievienots

izsūtāmajiem «budžiem», bet viņš paspēja 1940. gada decembrī nomirt

Latvijā. 1941. gadā izsūtīja vīra māsu ar ģimeni.

Pēc dažām dienām sākās karš, krievi atkāpjoties rīkojās mežonīgi.
Pie Bebru biškopības skolas noslepkavoja jauniešus, starp tiem manu

brāli. Kāds bija krieviem papūlējies paziņot, ka skolā pulcējoties jaunieši.

Tajā pašā dienā pie Madlienas lauku mājā noslepkavoja septiņus
cilvēkus. Vienkārši izveda no mājas un nošāva. Starp tiem bija mana

vīra māsīca ar ģimeni. Zinu tikai to, kas notika ar man tuviem cilvēkiem.

Gandrīz katrā ģimenē pārdzīvojumu un pacietības mērs bija pilns.
Tāpēc nav jābrīnās, ka vāciešu ierašanos uzņēmām kā atpestīšanu. Bet
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Marta Miķelsone ar vīru Kārli

Miķelsonu 1955. gadā

šī šķietamā atpestīšana bija jānopel-

na. Ar asinīm. Puišus iesauca leģio-
nā. Daži gāja brīvprātīgi cīnīties ar

krieviem, lai atriebtu čekistu nomo-

cītos piederīgos. Ne mirkli neaiz-

mirstot, ka cīnās par Latviju. Mans

vīrs iesaistījās kureliešos. Bet stā-

voklis frontē mainījās, vācieši sāka

atkāpties. Ar katru dienu straujāk
fronte tuvojās Latvijai. Sākās krievu

uzlidojumi apdzīvotām vietām.

Lai nu ko, bet krievu armijas

parādīšanos otrreiz negribējām vairs

piedzīvot. Tāpēc septembra vidū

nolēmām doties prom - Kurzemes

virzienā. Sajūdzām divus zirgus,

piesējām pie ratiem divas govis. Attaisījām kūts durvis vaļā, lai pārējie
lopiņi iet, kur grib. Vienos ratos sēdēja vīratēvs ar vienu sunīti, otros -

vīramāte ar otru sunīti. Es gāju kājām, pie rokas vedu kumeliņu un

dzinu govis. Ceļā piebiedrojās arī vīrs. Krievi bēgļus pavadīja ar

uzlidojumiem. Pa ceļiem brauca nepārtraukta pajūgu rinda, bija laba

izdevība no gaisa iznīcināt neaizsargātus cilvēkus. Uz ceļiem un

ceļmalās redzējām nogalinātus cilvēkus, nemaz nerunājot par beigtiem
zirgiem un govīm. Mēs laimīgā kārtā nokļuvām līdz Rīgai. Cauri Rīgai
un pāri tiltam izbraucām ar visiem lopiņiem, burzmā pazuda viens

sunītis. Braukšana kļuva mierīgāka. Kaut gan arī kavēties nedrīkstēja,
fronte nāca arvien tuvāk. Tieši Mārtiņos iebraucām Ārlavas pagastā.
Uz dzīvošanu apmetāmies pie labiem cilvēkiem, kuri mūs pieņēma ar

visiem lopiņiem. Nekāda ilga un mierīga dzīvošana gan nesanāca.

Tuvojās kara beigas. Vācieši likvidēja kureliešus. dažus no vadošajiem
arī nošāva.

Vīrs atgriezās sveiks un vesels. Karš bija beidzies. Pāri neiekarotajai
Kurzemes daļai nāca nepārtraukta krievu armijas ķēde un ņēma ciet

visus vīriešus. Neatlika nekas cits kā slēpties mežā. Kurzemes meži

bija pilni cilvēku. Tie deva patvērumu arī tiem, kas bija te ieradušies,
lai dotos pāri jūrai vai glābtos kā citādi. Mans vīrs iesaistījās grupā, kas

toreiz darbojās Talsu apriņķī, Arlavas, Dundagas un Lubezeres pagastu
mežos. Apkārtējie cilvēki palīdzēja un atbalstīja, kā vien varēja. Netrūka

gan arī tādu, no kuriem bija jāsargās... Tā īsi pirms Ziemassvētkiem no

atbalstītājiem savācām veselu vezumu pārtikas. To nogādājām uz

Lubezeres nometni. Grupa bija liela, ap 60 cilvēku, un tā darbojās ļoti
aktīvi. Bija pat savs laikraksts «Mūsu sauksme». Laikrakstu izplatīja
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arī starp citām grupām, pat aiz robežām. Klausījāmies radio, dzīvojām

notiekošajam līdzi. Un tomēr, cik naivi un lētticīgi mēs bijām, cerēdami,

ka kāds nāks mūs atbrīvot. Toreiz vēl nezinājām, ka trīs pasaules varenie

mūs iebāzīs «miera pīpē» un izpūtīs gaisā... Bet mēs vēl arvien asarām

acīs dziedājām:

Tur mazā meža bunkurītī.

Ko tumšās egles gādīgi sedz.

Kur logā tikai īsu brīdi

Sauli debesu dziļumā redz.

Vīri un dēli tur mīt -

Par dzimteni cīnās un krīt.

Tur mazā meža bunkurītī

Laiks stundu pa stundiņai rit.

No rīta tos modina strazdi,

Kad migla vēl purvājus tin.

Tos nebaida čekistu slazdi.

Jo slepenu taku tie min.

Pie avota slāpes sev dzēš.

Visapkārt šalc dzimtenes mežs.

Tur mazā meža bunkurītī

Laiks stundu pa stundiņai rit.

Jau sniegpārslas pirmās klāj zemi

Un austrumu puteņi kauc.

Visvarenais, uzvaru lem(i).

Kad Tēvija cīņā mūs sauc!

Tālu skan Ziemsvētku zvans,

Snauž, apsnidzis bunkurīts mans.

Tur mazā meža bunkurītī

Laiks stundupa stundiņai rit.

Kas ir šī «bunkurīša» autors, es nezinu. Mūsu grupā bija arī Ilze

Kalnāre, bet tas nav viņas dzejolis, kaut arī daudziem dzejoļiem par

partizāniem un citiem cīnītājiem viņa ir autore.

Mana māte un māsa bija palikušas Vidzemē. Nolēmu aizbraukt

apciemot. Tiku līdz Rīgai, tālāk vajadzēja braukt ar vilcienu. Nolēmu

pa nakti pārgulēt Rīgā pie māsīcas. Radiniece mani laipni uzņēma, bet

nepaspējām pat aprunāties, kad pie durvīm piezvanīja. lenāca divi vīri

formās, pieprasīja uzrādīt dokumentus. To arī izdarījām. Biju reģis-

trējusies Ārlavas pagastā. Man lika sekot uz mašīnu. Aizveda uz čeku.

lelaida kamerā, kur visa grīda bija noklāta ar matračiem, tur cits pie
cita gulēja cilvēki. Otrā dienā sāka pratināt. Ko es darot Rīgā? Teicu,

ka esmu ieradusies meklēt savu vīru. Karš beidzies, bet viņš vēl nav

atradies. Teiktais izrādījās tik pārliecinošs, ka mani atlaida
... Atgriezos

Arlavā. Vēlāk no māsīcas uzzināju, ka tieši tajā dienā, kad ierados

Rīgā, pie viņas vajadzējis atnākt draudzenei, medicīnas māsai no

Dundagas, kura sadarbojoties ar partizāniem. Kāds to bija darījis zināmu

čekai, draudzene to uzzinājusi un nebrauca. Izsekoja mani, taču šoreiz

viss beidzās laimīgi.

Par notikušo pastāstīju vīram. Grupas biedri bija nolēmuši, ka man

bez ierunām tūlīt jāpazūd pie mežiniekiem. Tā no izsekošanas paglābos

es un mūsu grupa. Steidzīgi mainījām apmešanās vietu. Kaut gan droši

mežā nebija nekur. Visur ložņāja čekas pakalpiņi. Sadalījāmies mazākās

vienībās, domājām, ka tā slēpties būs vieglāk. Sākumā tā arī bija, bet

pienāca laiks, kad mēs ar vīru nolēmām doties uz Vidzemi. Bet tur
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nebija labāk, mežos tāpat netrūka vietējo partizānu. Mēs varējām cits

citu apdraudēt. Apmetāmies pie pazīstamiem cilvēkiem, pagaidām

mājās. Pateicoties «gādīgiem» kaimiņiem, kādā naktī māja tika ielenkta

un mēs bijām čekistu rokās. Aizveda uz Rīgu, kur jau priekšā bija

mūsu biedri no Ārlavas.

1947. gada 11. augustā notika tiesa. Grupa sanāca liela, jo tiesāja ne

tikai mežabrāļus, bet arī to atbalstītājus. Sods partizāniem: 25+5,

atbalstītājiem 10+5. Nāves sods, kurš 1946. gadā vēl bija spēkā, jau

bija atcelts. 1948. gada janvārī mūsu grupas notiesātos aizveda uz

Komi republiku, Vorkutu un Intu. Neskatoties uz lielo apsardzību, kaut

kādi sakari starp lāģeriem tomēr bija. Daudzām sievietēm tur atradās

vīri. Jau otrajā ziemā uzzinājām, ka mūsu vīrieši, kas bija ieslodzīti

blakus lāģerī, visi gājuši bojā. Aukstums, bads un smags darbs mežā

viņus nobeidza. Cik neticami tas arī neliekas, visas sievietes, ko tiesāja

reizē ar mani un kopā izveda, izdzīvoja par spīti badam, smagajam
darbam mežā un aukstumam.

Manam vīram liktenis bija lēmis doties uz vēl briesmīgāku vietu -

Noriļsku. Bet pēc visām mokām Dievs par viņu apžēlojās, viņš palika
dzīvs. Kur arī nebijām lāģeros, nebija cerību sagaidīt laimīgas beigas...

Pienāca 1955. gads. Par labu uzvešanos un cītīgu darbu «dzimtenes

labā» sāka pa kādam atbrīvot. Atbrīvošana nozīmēja to, ka atlaida no

lāģera, bet bez tiesībām mainīt dzīvesvietu. Paliek spēkā izsūtījums.
Cik ilgi vilksies šis izsūtījums, neviens nezināja pateikt. Nolēmu doties

pie vīra uz Noriļsku, jo viņš arī bija izlaists no lāģera. Dabūju atļauju
un ar pārsūtīšanas etapu nonācu Noriļskā. Apmēram pēc gada, 1956.

gadā, tika atcelts izsūtījums. Varējām braukt mājās.

Jūlija beigās ieradāmies Latvijā. Kur paliksim - nezinājām. Bija

jārēķinās ar 101. kilometru. Mana tēva mājās nu bija kolhoza ferma.

Vīra tēva mājās arī dzīvoja sveši. Mūs vairs neviens negaidīja. Vietējie
varasvīri lika saprast, ka būs labāk, ja uz priekšu viņus vairāk neap-

grūtināsim.
Neko labu necerēdami, nonācām pie labiem cilvēkiem Mārupē.

Esam ļoti pateicīgi toreizējam Mārupes pagasta vecākajam Feilim. Lai

viņam vieglas smiltis Mārupes kapu kalniņā! Viņš nebaidījās no

polittiesātajiem un atļāva pierakstīties tik tuvu Rīgai. Pateicos arī

Mārupes patērētāju biedrības toreizējam priekšniekam Klementam

Kārklam, ka pieņēma mani darbā. Arī viņš vairs nav starp dzīvajiem.
Nobeidzot savu atmiņu stāstījumu, gribu jautāt: «Vai mums, piec-

desmit gadu eksperimenta upuriem, kas esam palikuši dzīvi, ir jāpiedod
saviem pāridarītājiem? Piedot var tad, ja piedošanu lūdz, bet mums

taču neviens to nelūdz. Gluži otrādi - gudri pamāca, kā uzvesties, kā

dzīvot pašiem savā tēvu zemē.»
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Patrioti jāgodā. Un jāaizstāv

Jānis Ozoliņš, dzimis 1925. g. 20. janvārī Daugavpils rajona Dagdas

pagastā, dzīvo Mārupes pagasta «Dzimtenēs»

Mācījies Dagdas sešgadīgajā pamatskolā un Daugavpilī. Sācis strādāt

Astašovas Dzeguzes tautskolā par skolotāju. 1945. gadā iesaukts

sarkanajā armijā, bet dezertējis un noorganizējis dzimtajā pusē partizānu
vienību. Lūk, tikai daži notikumi no latviešu patriotu cīņas. Stāsta

Jānis Ozoliņš: «Tas notika 1945. gada vasarā Dagdas pagasta Murānos.

Mēs, neliela, bet labi bruņota partizānu grupiņa, atradāmies mana tēva

siena šķūnī. leradās ziņnesis un pavēstīja, ka netālajos kaimiņos -

Noviku sādžā - Zundu ģimenei tiek atņemtas mantas. Jaunās varas

pārstāvji šo ģimeni bija ierakstījuši «kulaku» sarakstā un nu pret viņiem
tika vērstas represijas. Divi Zundu ģimenes dēli bija dezertējuši no

Sarkanās armijas, bet trešais, kurš bija cīnījies vācu pusē, pazudis bez

vēsts. Padomju vara Zundu ģimeni uzskatīja par saviem ienaidniekiem

un nosūtīja uz viņu mājām «istrebiķeļus» konfiscēt mantu. Nekavējoties
izlēmām stāties ceļā šiem laupītājiem ar sarkano zvaigzni pierē.

Devāmies uz Murānu silu un ieņēmām pozīcijas 200 metru no

Aglonas-Dagdas lielceļa. Sapratām, ka šaut uz mantu vedējiem ne-

drīkstam, jo pajūgus vadīja «šķūtnieki» - vietējie zemnieki. Atlika

viens - iztaisīt pamatīgu troksni, nobaidīt iznīcinātājus un cerēt, ka viņi
metīsies bēgt. Mūsu grupas apbruņojumā bija divi ložmetēji, divi

automāti, vairākas šautenes un pistoles.

Salaupīto mantu vezumiem pa priekšu gāja divi «istrebiķeļi». Šos

vīrus mierīgi palaidām garām. Kad pieci mantu pajūgi bija tieši iepretī

mūsu slēptajām pozīcijām, atklājām uguni no visiem stobriem, raidot

lodes pāri vezumnieku galvām. Troksnis bija milzīgs. Zirgi rāvās katrs

uz savu pusi. Salaupītās mantas izbira uz lielceļa. «Istrebiķeļi» saskrēja

ceļa abos grāvjos, taču uz mūsu pusi neraidīja nevienu šāvienu.

Inscenētais uzbrukums gluži bez sekām nepalika. Kāda lode bija

ievainojusi kaklā vienu no zirgiem, bet cita lode bija trāpījusi rokā

vienam no «istrebiķeļiem». Pārējiem - ne skrambiņas. Legālie laupītāji
ātri vien atkāpās uz Murāniem. Pēc kāda puskilometra «drošsirdīgākie»
no viņiem raidīja dažus šāvienus uz mūsu pusi. Pēc tam dusmās

nodedzināja Kalpaka ģimenes siena šķūni un pirtiņu. Uz ceļa izkai-

sītajām mantām veselu nedēļu neviens neuzdrīkstējās tuvoties, baidoties,

ka no meža partizāni atkal var atklāt uguni. Pēc šī notikuma mēs

aizgājām uz Asūnes mežiem.

Dagdas, Asūnes. Andrupenes un citu apkārtējo pagastu partizānus

vadīja un mūsu darbību koordinēja kādreizējais Latvijas armijas virs-



Jūlijs Blanks (no kreisās), Jānis Ozoliņš un Jānis Skaistkalns

Vorkutā 1958. gadā

1999. gada I represēto salidojumā Ikšķilē: Andrejs Jansons (no kreisās),
Jānis Ozoliņš. Imants Ķelpis un Georgs Venerskis
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nieks, vēlākais Konstantinovas lauksaimniecības skolas direktors Pāvels

Ivdra. Viņš partizāniem vienmēr atgādināja, ka bez īpašas vajadzības
nedrīkst rīkot terora aktus, izmantot ieročus. Viņš prasīja, lai mežabrāļi
būtu maksimāli piesardzīgi, taču vienmēr gatavi kopējām akcijām un

kaujām ar pretinieku. Pāvels Ivdra skaidroja, ka 1945. gads vēl nav

partizānu masveida akciju laiks. Pateicoties šī nosvērtā vīra stingrajām

prasībām, mēs, daudzi jaunie, karstgalvīgie puiši, tādējādi bijām spiesti
atturēties no maznozīmīgiem, bet riskantiem uzbrukumiem padomju

varas pārstāvjiem un dažādām akcijām, kurām nebija lielas nozīmes.

Protams, mūsu partizānu vienības darbība turpinājās, bet vēlākajos

gados vairums Latgales nacionālo partizānu krita čekas nagos vai arī

zaudēja dzīvību nevienlīdzīgās kaujās. Mēs nonācām Sibīrijas vergu

nometnēs un daudzus gadus no savas dzīves gājām katordznieka gaitās.
Tur man gadījās sastapt arī Pāvelu Ivdru, kurš bija «Vorkutlaga»
katordznieks.

Pēc sagūstīšanas mūs visus, Dagdas pagasta Murānu nacionālo

partizānu grupas 11 dalībniekus, padomju vara pasludināja par ban-

dītiem.»

Jāni Ozoliņu arestēja 1951. gada 4. augustā Bauskā. Tiesāja Baltijas
Kara apgabala kara tribunāls - uz 25 gadiem ieslodzījumā un pieciem

gadiem izsūtījumā stingra režīma nometnē ar mantas konfiskāciju. Sodu

izcietis Vorkutā un Komi lēģeros. Smags darbs pusbadā akmeņogļu
šahtās. Režīms - rakstīt drīkstēja tikai divas vēstules gadā. Uzvārda

vietā -

numurs uz pieres, muguras, kreisās rokas un labās kājas -

IIU-791.

Latvijā atgriezies 1965. gada augustā. Jānis Zīle, grāmatas «Aiz

kadra palikušie» autors un Vorkutas rečlagu 1953. un 1954. gada

streiku dalībnieks, raksta:

«1953. gada augustā Vorkutas lēģeros sākās politieslodzīto streiks. Lai to

sagatavotu, bija veikts liels organizatorisks un audzināšanas darbs. Bija panākts

lūzums apcietināto apziņā. Viņi vairs nebaidījās varas, tas bija kaut kas jauns, vēl

nepieredzēts PSRS lēģeros.
Kad es pēc astoņām stundām pazemē izbraucu no šahtas, katlumājas sirēnas

vēl arvien gaudoja, vēstot, ka sācies politieslodzīto streiks. 137,8 tūkstoši div-

desmitā gadsimta vergu bija sadumpojušies, atteikušies strādāt par zupas šķīvi un

maizes gabalu. Bija apstājušās visas Ziemeļu šahtas, cementa fabrika, kaļķu cepļi
un pārtraukta TEC-2 celtniecība.

Kaut gan bija agra rīta stunda, visa šahtas priekšniecība jau atradās savos

kabinetos. Šoreiz visi kā viens bija tērpušies civilos uzvalkos. Vorkutas šahtas

pārvaldīja NKVD. Visi šahtu vadītāji bija čekas virsnieki, parasti pulkveža pakāpē.

Tajā rīta stundā ar apcietinātajiem beidzot runāja kā ar cilvēkiem, atcerējās, ka
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šiem izsalkušajiem skrandaiņiem bez numura irarī mātes dots vārds. Tomēr tas bija

par maz un par vēlu. Tad tika mesta galdā visiespaidīgākā kārts - jūs visus apšaus,

atjēdzieties! Politieslodzītie atteicās atsākt darbu.

Ap pulksten 10 visos sargtorņos bija uzstādīti ložmetēji un lēģerus ielenca

blīvas zaldātu ķēdes. Pār Vorkutu nogūlās biedējošs klusums. Tas nevilkās ilgi.

Kad Ajačagas lēģera ieslodzītie pieprasīja atbrīvot karcerī ieslodzītos biedrus, pa

nometni atklāja uguni. Krita astoņi. levainoto skaits nav precīzi zināms, to lēš no

piecdesmit līdz simtam.

Otrās dienas pievakarē lēģeris sarīkoja kritušajiem biedriem grandiozas bēres.

Tā bija pirmā reize Vorkutas lēģeru vēsturē, kad pēdējā gaitā pavadīja ar orķestri.

Par to jāpateicas latviešukora diriģentam Krišam Deķim, viņš diriģēja orķestri un

pēc atmiņas uzrakstīja attiecīgās notis. Par šouzdrīkstēšanos pēc streikaapspiešanas

Deķi aizsūtīja uz 66. soda nometni - karcera režīms un 300 g maizes dienā. Un tā

vairākus mēnešus.

Vorkutā sāka pienākt papildspēki un ieradās visaugstākā ranga priekšniecība.

Asinspirtī bija klāt PSRS lekšlietu karaspēka virspavēlnieks armijas ģenerālis

Masļeņņikovs. kas uz Vorkutu atveda divus bataljonus īpaša uzdevuma kareivju
un divas rotas ar speciāli apmācītiem vilku sugas suņiem. Līdz ar ģenerāli ieradās

PSRS lēģeru priekšnieks ģenerālis Jegorovs un PSRS ģenerālprokurora pirmais
vietnieks Rudenko. Tas pats Rudenko, kurš no PSRS puses piedalījās Nirnbergas
tiesas procesā.

Politieslodzītoapšaušanu filmēja. 55 kritušie, 154 smagi ievainotie - tādi bija
šīs operācijas rezultāti. Šāva ar sprāgstošām lodēm. Šāva taču «dzimtenes node-

vējus», nekrievus, jo Vorkutas lēģeros krievu praktiski nebija. Visvairāk pēc ļoti

aptuvenām aplēsēm bija rietumukraiņu (60 %), tad baltiešu (30 %) un tikai apmēram
10 % bija cittautieši, tajā skaitā arī amerikāņi un franči.

Tā beidzās Vorkutas pirmais politieslodzīto streiks. Izrēķināšanās ar streika

aktīvistiem sākās decembrī. Es nokļuvu 15. lagpunkta izveidotajā soda nometnē.

Bet tas ir cits stāsts. Piebildīšu, ka pēc gada visu sākām no jauna. Mūs vairs nekas

nespēja apklusināt.»

Tur bija arī Jānis Ozoliņš.
Tagad viņš ir uzņēmies dažādus pienākumus, lai saglabātu un celtu

godā represēto, it īpaši nacionālo partizānu piemiņu: «Esmu Latvijas
Nacionālo partizānu apvienības valdes loceklis, kam jārūpējas par cīņās
kritušo partizānu vietu apzināšanu, uzstādot tajās balto krustu vai

piemiņas akmeni - pieminekli. lespēju robežās jāorganizē kritušo

partizānu pārapbedīšana, piemiņas vietu oficiāla atklāšana un iesvētīšana.

Tādu vietu Latvijā ir tūkstošiem, gandrīz vai katrā pagastā. Valdes

locekļiem ir pienākums arī dzīviem palikušajiem nacionālajiem parti-
zāniem, vecākiem cilvēkiem palīdzēt risināt visus sociālos jautājumus:

sanatoriju reizi divos gados, medicīnisko palīdzību, saikni ar sabiedrisko

dzīvi, apgādi ar uzturu un medikamentiem. Katru gadu rīkojam Latvijas
nacionālo partizānu salidojumu, 2001. gadā notika jau 11. salidojums
Kandavā.



169

Uzturam sakarus ar Lietuvas un Igaunijas partizāniem. Vairākas

reizes esam piedalījusies Lietuvas nacionālo partizānu salidojumos,
kur tos svin kā visas tautas svētkus ar lielu, vispusīgu valdības atbalstu,

kas pie mums diemžēl ir neapskaužams.
Man apvienībā ir uzticēti sociālie jautājumi, kur darba lauks ir varen

plašs.

Latvijas Politiski represēto apvienībā esmu koordinācijas padomes

loceklis, kur ik mēnesi tiekamies ar rajonu struktūrvienībām no visas

Latvijas. Koordinācijas padomē apspriežam visus aktuālos jautājumus,
kas skar represētos. Dažkārt iesniedzam priekšlikumus valdībai un

Saeimai.

Esmu arī Mārupes represēto kluba valdes loceklis. Pagastā risinām

visus sadzīves jautājumus, sociālās problēmas, kā arī rīkojam ekskur-

sijas, svētku un atceres dienu atzīmēšanu un popularizēšanu.

Kopā «Daugavas Vanagi Latvijā» esmu ierindnieks, jo iepriekš
minētie sabiedriskie pienākumi prasa daudz laika un veselības. «Dau-

gavas Vanagos» ik mēnesi sapulcējamies un apspriežam kārtējos jau-

tājumus politikā, sadzīvē un ikdienā.»

Biju saņēmis ielūgumu uz tikšanos ar Latvijas Valsts prezidenti
Vairu Vīķi-Freibergu. godinot 14. jūnija represiju upurus 60. atceres

dienā. Es pārstāvēju Latvijas Politiski represēto apvienību, Mārupes

represēto klubu un Latvijas Nacionālo partizānu apvienību. No visas

valsts bija ielūgti visu struktūrvienību pārstāvji no visiem novadiem.

Stundu garās pārrunās skārām daudzus sāpīgus jautājumus par represēto

medicīnisko aprūpi, patriotisko audzināšanu skolās, sociālās lietas.

Prezidente ļoti uzmanīgi noklausījās mūsu izsūtījuma stāstus par morālo

un fizisko pazemojumu, necilvēcīgi smago darbu, cilvēku iznīcināšanas

politiku. Prezidente lūdza, lai mēs uzrakstītu par visu piedzīvoto

ieslodzījuma vietās, nosaucot nodevējus, stukačus, izmeklētājus, spīdzi-

nātājus. Tāpat arī labos cilvēkus, kuri izpalīdzēja neatkarīgi no viņu
tautības. Stāstījumus var sūtīt arī tieši prezidentei, jo vasarās viņa varētu

izmantot studentus, lai tos pārrakstītu un pavairotu.

Kopīgi nofotografējāmies un priecājāmies, ka mūs uzklausīja.

Vācietis draudēja, krievs sodīja

Broņislavs Pizans, dzimis 1923. g. Rēzeknes apriņķa Andrupenes

pagastā

Līdz 1944. gadam dzīvoju un strādāju dzimtajā pusē. 1944. gada
12. janvārī bija iesaukums vācu armijā. Mājās ar māti pārrunājām: ko
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darīt? Bet bija draudēts: ja neieradīšoties uz

komisiju, nodedzināšot mājas. 16. janvārī

mani ieskaitīja 15. divīzijā kā ložmetēja L

numuru. Maz nācās būt frontē, jo 5. aprīlī

pie Puškina kalniem mani ievainoja kājā.

Sākās garais ceļojums ārstējoties - sākumā

ar zirgu aizveda uz tuvāko ambulanci, kur

izdarīja operāciju, tad salādēja visus ievai-

notos vilcienā no Ostrovas uz Rēzekni. Bet

pilsētā nemaz netikām, jo krievs šausmīgi

bombardēja. Mūs veda uz Daugavpili. Pagāja

daudzas dienas, kamēr nokļuvām Kaunas

slimnīcā, kur pavadīju četras dienas. Biju
Broņislavs Pizāns 1997. gadā

saaukstējies, gulēju ar ļoti augstu temperatūru. To izārstēja pavisam

dīvaini - ielika ledusaukstā ūdenī, pēc tam deva karstu tēju, norīvēja

ķermeni, un pēc izgulēšanās kļuva labāk. Tālāk mani nosūtīja uz Vāciju,

kur visu vasaru ārstējos. Pēc tam septiņus mēnešus biju darba bataljonā,
kamēr karš beidzās. Krievi mūs ieskaitīja noziedzniekos, pratināja

Dancigas cietumā. Mūs, sešus latviešu zēnus, ielika kopā ar pārējiem

latviešiem barakās, bet mājās nelaida. Kādu dienu visus sadzina vagonos.

Nezinājām, kurp vedīs.

Mūs nometināja Komi APR - Uhtā. drūmās, izdauzītās barakās.

1946. gada rudenī pienāca pavēle: vecos uz mājām, jaunos - krievu

armijā. Tā es nokļuvu krievu armijas darba bataljonā meža darbos pie

Ļeņingradas. pēc tam mūs pārveda uz Tallinu. 1949. gada rudenī atlaida

mājās. 1951. gadā sāku savu dzīvi Tīrainē, strādāju Tīraines kūdras

purvā, apprecējos un strādāju te līdz aiziešanai pensijā.

Klaipiņš maizes - zelta vērtībā

Aldis Priede, dzimis 1938. gada Madonas rajona Vestienas pagasta.

- Biju kopā ar māti - Elzu Priedi. Man kā puikam atmiņā palicis
tas, ka vienmēr gribējās ēst. Nesot mājās izsniegto 600 g maizes kukulīti

(no saslaukām ceptu) visai ģimenei, biju to gandrīz apēdis, tad nu

dabūju sukas no mammas... Pirmais gads bija grūtākais. Pēc tam

iemācījāmies no mizām izaudzēt savus kartupeļus, nopirkām kazu,

lasījām vārpas un kukurūzu, samalām un varēja izcept ēdamo. Ziemā
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Aldis Priede (no kreisās)

ar māti Elzu Priedi un brāli

Ilmāru 1950. gadāAmūras

apgabalaMazanovasrajonā

bija jāaprod ar lielo aukstumu, saslimu ar plaušu karsoni. Ziemās

strādājām meža darbos, vasarā pie siena vākšanas. Vēlāk biju traktora

piekabinātājs. Četrus gadus mācījos skolā, sākumā nekā nesapratu

krieviski, bet ar bērniem kopā ātri iemācījos valodu.

No Jāņiem līdz Jāņiem

Elza Rozentale, dzimusi 1916. gada Bauskas apriņķa Zālītes pagasta

Bija 1946. gada vasara, 23. jūnijs. Ravēju dārzā pie šķūņa burkānus,

kad ieradās bruņoti vīri. Lika nākt līdzi. Arī tēvu paņēma un aizveda uz

ciemu nopratināšanai, pēc tam
- uz Bausku, vēlāk uz Jelgavas cietumu.

Garās pratināšanas ilga līdz rudenim. Un tad kara tribunāls pasludināja

spriedumu - man piecus, tēvam - trīs gadus. lemesls: politiski nedroši

jeb dzimtenes nodevēji. 1947. gada janvārī mūs ar tēvu pārveda uz

Rīgas Centrālcietumu. Triju dienu laikā, kamēr noformēja pilnu vilciena

sastāvu, mūs ar tēvu izšķīra un šautenēm bruņoti vīri sadzina vagonos.

Priekšā nezināms ceļš...
Tā kā braucām ziemā, bija ļoti auksts. Apledojusi grīda un durvis.

Turpat gulējām, apsaldēju galvu, ko jūtu vēl šodien.

Nokļuvām Urālos - lauksaimniecības nometnē. Paši taisījām būdas,

kur dzīvot, no krūmiem un zariem. Darbi bija dažādi: pa krūmiem

izpļaut un iznest ārā zāli, no bērzu žagariem siet slotiņas. Ēdienu

gatavojām paši no 100 g izsniegto putraimu un eļļas, ūdeni vārīšanai

smēlām no grāvja. Jā, bija klāt vēl jāpieliek puķes, kas auga izcirtumos.

Visu gatavošanu vēl uzraudzīja brigadieris. Man un vēl vienam otram

kļuva slikti no šīs dīvainās zāļu - puķu viras.
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Elza Rozentāle ar meitiņu

Laimu, kura dzimusi Sibīrijā

Ēdamā bieži pietrūka. Centā-

mies savas personiskās man-

tas - blūzes, lakatiņus, kleitas

iemainīt pret «žmihu». Tā bija
fasēta lopu barība, ko gatavoja
no sasmalcinātiem labības grau-

diem. Izskatījās kā briketes, ar

tām lopus piebaroja. Lai dabūtu

šo ēdmaņu, bija jāievēro vislie-

lākā slepenība. Reizēm iznāca

palikt tukšā. Gadījās arī tā: kad

atgriezāmies mājās no darbiem,

kontrole jau bija izvandījusi,

izrevidējusi mūsu mantību, at-

radusi un atņēmusi grūti iegūto ēdienu. Pavisam smagi kļuva ap dušu -

ne mantu, ne «žmihas».

Ziemas darbi bija malkas gādāšana. Braucām ar buļļiem mežā, pāri

spēkiem cīnījāmies ar dziļo sniegu un smago darbu. Vajadzēja arī pīt

grozus, katrai dienai bija noteikta norma. Izsūtījuma laikā pabiju

vairākos lēģeros, tur darīti visdažādākie darbi, arī ar laužņiem - ķirkām

dabūju cirst sasalušu plienu. Nekad jau neteica, kad un kurp vedīs,

tikai lika savākties, celties un iet līdzi. Tā arī 1951. gadā nokļuvu

priekšpēdējā izsūtījuma vietā - Intā. Tur sals tuvojās - 40° - 50°C. Pēc

cietumsoda izciešanas mājās tūlīt nepalaida, bet izsūtīja uz Krasnojarsku -

400 km aiz Ņižņijangarskas. Katram noprasīja, ko protam. Es iekļuvu

pavāros. Vēl pieci gadi svešumā, līdz beidzot 1956. gadā drīkstējām

atgriezties.
1953. gadā piedzima meitiņa - Laima. Manā dzīvē izsūtījums bija

gan smaguma, neziņas, izmisuma, bēdu un nelaimes laiks, gan jaunu

draugu un mana bērniņa piedzimšanas laiks.

Zīmīgi, ka Līgo dienā mana mierīgā un laimīgā dzīve tēva mājās

pārtrūka, bet pēc 10 gadu ciešanu ceļa, Līgo rītā, saulītei lecot, atgriezos

mīļajā Latvijā.

Filtrācijas nometnēs

Leons Rožkalns, dzimis 1924. g. Rīga

1944. gada augustā mani iesauca leģionā un no Rīgas ar kuģi pārveda
uz Dancigu. Tālāk uz apmācību vietu Polijā - Sofienvaldē - un ieskaitīja
vācu 15. divīzijas štāba izlūku bataljonā. Pēc dažu mēnešu apmācības
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1945. gada janvārī nosūtīja uz Austrumu

fronti. Frontes līnija tajā laikā strauji mainījās
un šķobījās. Atkāpšanās laikā Pomerānijā

biju vairākos ielenkumos, līdz mani ievai-

noja un arī saslimu. Nokļuvu lazaretē Vāci-

jas dienvidos.

Mani neatstāja jaunības dienu doma par

Rietumiem, bet liktenis bija lēmis savādāk.

Pēc kapitulācijas no lazaretes nokļuvu oku-

pācijas zonu pārvietojamo personu (gūs-

tekņu) nometnēs. Tajās notika gūstekņu «šķi-
rošana», t. i., padomju kara iestādes pievāca

«savējos» - baltiešus, ukraiņus, baltkrievus,

rumāņus. Tikām «mainīti» pret padomju
zonā nokļuvušajiem otrās frontes sabiedroto

gūstekņiem.

Leons Rožkalns 1990. gadā

Tā nokļuvu tajā kontingentā, kurus ar viltu un varu nosūtīja «pār-
baudes» nometnēs gan uz Austrumiem, gan Ziemeļiem. Man trāpījās

ziemeļu virziens - 1945. gada beigās tiku izsēdināts pie Polārā loka -

Komi APR Uhtā, «Sažstroj» ieslodzīto nometnē. Vēl atmiņā polārā

nakts, kad no ešelona izsēdinātiem, bruņotu čekistu un suņu ielenkumā,

aukstajā taigā norādīja uz atblāzmu tālumā - «Tur jūsu nometne!»

Sākumā nometināja dzeloņstieplēm iežogotā zemnīcu nometnē.

Zāģējām kokus, būvējām baraku ciematu un, protams, arī «filtrēja».
Vēlāk, laikam bija jau vasara, pārveda uz pašu būvēto ciematu un

sākās šķirošana darba brigādēm. Noderēja tehnikumā iegūtā specialitāte -

sāku strādāt par dežurējošo elektriķi pie pārvietojamās dīzeļelektro-
stacijas. Paldies Dievam, gāja secen grūtie meža, zemes un celtniecības

darbi. Nācās pārdzīvot slimo un mirušo likteņus. Visi bija likteņa un

nežēlīgās varas rokās.

Neatceros īsti, bet laikam 1946. gada rudenī «izfiltrētie» tika sūtīti

uz labošanas darbu bataljoniem Narvā. Pēc sadales nosūtīja uz šahtām

Sillamē. Strādāju par dežurējošo elektriķi transformatoru apakšstacijā.
Vismaz cilvēcīgos dzīves un darba apstākļos. Sāku domāt par «dezer-

tēšanu», bet, redzot, kā izrīkojas ar «atgrieztiem», šīs domas atmetu.

Vai tad tiešām šie apstākļi būs bezgalīgi!?
Un tā 1951. gada martā atgriezos Rīgā. lestājos darbā Kultūras

ministrijas Kultūras un arhitektūras pieminekļu zinātniskās restaurēšanas

projektēšanas birojā (vēlāk institūts) par elektroapgādes un elektroietaišu

projektētāju. Turpināju izglītību Politehniskajā institūtā neklātienē.

Institūtā nostrādāju līdz pensijai, šobrīd dzīvoju Jaunmārupē un vasaras

pavadu savā Vidzemes jūrmalas dārzā.
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Vecvecākus turēja «uz grauda»

Valentīna Rupeika (Matisone), dzimusi 1936. g. Rēzeknes apriņķa

Gaigalavas pagastā

Tēvs bija aizsargs, un viņu 1945. gadā arestēja un notiesāja uz 10

gadiem. 9 gadus un trīs mēnešus viņš nomocījās pa Irkutskas, Noriļskas

un citām nometnēm. Kad bija atlikuši septiņi mēneši no piespriestā

soda, viņa spēki bija galā un tik tuvo atbrīvošanas brīdi tēvs nesagai-

dīja...

Liktenīgajā 25. martā izveda mani, manu brāli, vecomammu un

vecotēvu. Mamma bija no rīta aizbraukusi uz pagastmāju, viņu otrā

dienā atveda uz Viļānu staciju, mēs satikāmies vagonā. No mājām

tikpat kā neko nepaņēmām līdzi - ne no apģērba, ne no pārtikas, jo

vectēvam ar vecmammu lika stāvēt pie sienas, kamēr mums, bērniem,

bija atvēlētas kādas 15-20 minūtes, lai savāktos. Biju paķērusi kādas

kulītes ar pupām, putraimiem, un tas arī bija viss. Vagonā visi bija

izmisuši un raudāja, ne jau tikai bērni, jo neviens nezināja, uz kurieni

vedīs mūsu ceļš, visur skandināja, ka jāmainot dzīves vieta. Tā mēs

nonācām Tomskas apgabala Aleksandrovkā. Mūs ar brāli, mammu un

vecvecākiem nometināja sādžā, kas bija pavisam tukša. Atmiņā vēl

šodien palicis nemitīgais izsalkums un aukstums. Sevišķi smagi bija

pirmie četri gadi. Vēlāk mamma dabūja savu gotiņu, es - auklītes

darbu, sākumā pie piena kombināta direktora, vēlāk - pie skolas

direktora bērniem. Kaut gan grūti veicās ar bērnu uzraudzīšanu, vismaz

paēdusi biju. Grūti pateikt, kādus tik darbus mums nedeva, bet darījām,

jo ļoti gribējās palikt dzīviem. lemācījos krievu valodu un pabeidzu

vidusskolu (10 klases).

1956. gadā saņēmām lielo prieka vēsti, ka varam

atgriezties Latvijā. Vecmamma nomira taigā. Bet

mamma ar brāli atgriezās savās mājās, dabūja

tās atpirkt, lai tiktu tur dzīvot, bet es apmetos

Liepājā un caur pazīšanos iekārtojos uz kuģa,

nostrādāju piecus gadus. Apprecējos ar lietuvieti,

piedzima dēls un pārcēlos uz dzīvi Klaipēdā,

pēc tam dzīvoju Rīgā, tagad jau 10 gadus -

ValentīnaRupeika pēc atgriešanās
no Sibīrijas 1959. gadā



Jaunmārupē. Nav jau arī šodien dzīve viegla, valdība varētu vairāk

atbalstīt tos, kuriem dzīvi izpostīja okupācija. Esmu pateicīga, ka

Mārupes pagasts mūs atceras un piešķir pabalstus. Jācer, ka arī mūsu

valstī dzīve kļūs labāka.

«Parasta» biogrāfija

Valdis Rusinskis, dzimis 1929. g. Kuldīgas apriņķa Turlavas pagastā

Manai mātei piederēja Kuldīgas apriņķī liela saimniecība (80-90 ha),

tāpēc kā budžu dēls tiku izsūtīts. Strādāju tur kolhozā, braucu ar buļļiem,
pļāvu sievu v. c. darbus darīju. Pēc 2 gadiem izrāvos no kolhoza, sāku

mācīties vakara vidusskolā un strādāju MTS sistēmā rajona centrā.

1954. g. pabeidzu vidusskolu, un drīz pienāca priecīgais brīdis, kad

varēja atgriezties mīļotajā Latvijā.
1954. g. rudenī iestājos Fizkultūras institūtā. Pēc tam darbs Kandavas

tehnikumā. 1962. g. sāku strādāt Rīgas 4. vidusskolā par darbmācības,
fizkultūras un rasēšanas skolotāju. Tā līdz pensijai.



176

Veselību atstājām Sibīrijā

Inese Rušina, dzimusi 1930. g. Jēkabpils apriņķa Saukas pagastā

Manu tēvu gan kā kulaku, gan kā neuzticamu padomju varai

apcietināja jau 1945. gadā. Tā pienāca 25. marta diena, kad mūsu

mamma bija aizbraukusi uz Rīgu un mēs trīs bērni - es un brālīši -

spiesti 20 minūšu laikā savākt mantas un pārtiku, lai dotos
nezināmā ceļā. Tomēr mamma, uzzinādama notikušo, pieteicās pati.
Vagoni bija tik ļoti pieblīvēti ar cilvēkiem, ka mamma knapi bija tikusi
iekša, un mes bijām bezgala laimīgi, ieraudzīdami mūsu māmiņu. Likās,
nu ir daudz drošāk...

Vagonos ēst nedeva, kamēr nebijām pārbraukuši pāri robežai.
Nokļuvām līdz Krutiņkai Omskas apgabalā, sākās mūsu «sadale» pa
sādžām. Mūs kopā ar buļļiem nogādāja kādā sādžā. Bija ļoti, ļoti auksti,
māca izsalkums, bijām priecīgi, ja dabūjām salasīt atkritumu mizas!
Pirmos gadus bija grūti strādāt smagos darbus. Arī sādžinieki sākumā
pret mums izturējās loti slikti, saukāja par fašistiem un briesmoņiem.
Vēlāk jaunieši sadraudzējās, pareizāk sakot, sarāda, kopā gājām uz

ballītēm.

_

Pēc pieciem gadiem dzīve kļuva nedaudz vieglāka. Atbrauca tēvs,
sāka strādāt Krutiņkā par bitenieku un arī mūs ar brāli paņēma pie
sevis darbā. legādājāmies gotiņu, es par darbu pie bitēm saņēmu algu.
Bijām iemācījušies cept plāceņus - «ļepjoškas» un vēl visāda veida
ēdienu kombinācijas, lai būtu spēks strādāt. Es apprecējos ar latvieti no

Bauskas.

Inese unValdonisRušiņi

Sibīrijā 1953. gadāsavā

kāzu dienā
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IneseRušiņ a (Namniece) Omskas apgabala Krutinkas sādžā

1950. gadāpie būdas, kurā dzīvoja Namnieku ģimene.No

kreisās vecākais brālis Tālivaldis, tēvs Jānis, Inese, māteElza

un jaunākaisbrālis Aivars, stāv kaimiņu puisis, latvietis

Atgriezāmies mājās visi, bet veselība gan palika Sibīrijā. Arī Latvijā

atgriežoties, neklājās viegli, jo bija jāmeklē darbs, jaunas mājas un

jāsamierinās, ka, uzzinot mūsu biogrāfiju, no mums daudzi vairījās.

Strādāju gan ķieģeļu ceplī, gan Mārupes siltumnīcās, gan «Aurorā».

Tagad vīrs miris, pensija maza, dzīvoju kopā ar brāļa meitu.

Gribētos novēlēt, lai vairs nekad nebūtu jāpieredz tas, ko izcietusi

mūsu tauta.

Kad atveras tumšās durvis...

Kas tad toreiz notika?...

Kādā miglainā rudens dienā bijām spiesti kopā ar brāli atstāt savas

tēva mājas Atašienē. Māte bija apcietināta, visa manta aprakstīta, un

speciāli uzlikti nesamaksājami lielie nodokļi atņēma mums jebkuras

iespējas aizstāvēties. Likās, visu esam atdevuši. Ne pie kā vainīgi

nejuzdamies, apmetāmies Rīgā, īrētā studentes istabiņā.
25. martā apbruņotie kareivji ar savu klātbūtni izslēdza jebkuru

pretošanos un brīvdomību. Sētniece, būdama labs cilvēks, iedeva man

ar brāli ceļā līdzi 25 rubļus un vēlēja izturību. Uz ielas jau gaidīja

smagā mašīna ar līdzīgiem izbiedētiem, apjukušiem un nelaimīgiem

cilvēkiem. Vilciena vagonā sastapāmies gan ar vienaudžiem, gan veciem

cilvēkiem un pavisam maziem bērniem, tomēr visi centās neļauties

izmisumam.
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Velta Sakale ar savu krustdēliņu

Tālajos Austrumos ap
1954.gadu

V. Sakales mātes māsa Natālija

pie savas meitiņas Intas

kapiņa Igarkā

Vissmagākais brīdis bija, šķērsojot Lat-

vijas robežu. Apbrīnojami, bet dziesma

mūsu tautai ir palīdzējusi tikt pāri ne

vienai vien sāpei. Tā arī vagonā kāds

dziedāšanas skolotājs Ringa uzsāka dzies-

mu, kaut asarām acīs, bet drīz viss vagons

pievienojās, saprata. Mūsu ešelons die-

nām un naktīm drāzās cauri Krievzemei,

garām Baikālam līdz pat Ķīnas pierobežai.
Tas bija mūsu liktenis - 40-50° C salā

ziemā, 30-40° C vasaras karstumā Amūras

apgabalā «vilkt» smagos, vienmuļos, daž-

kārt pavisam bezcerīgos trimdas gadus.

Aprakstīt tās ciešanas patiesībā nav ie-

spējams.
No tā laika Tālajos Austrumos, kur uz

katra kvadrātkilometra dzīvojot divi cil-

vēki, ir palikušas tikai atmiņu skrandas.

To ar sūrmi atceramies, likteņu biedriem

kopā sanākot vai mazdēlam stāstot par tā

saucamajiem «krievu laikiem».

...Pēc tirgošanās pie vagoniem tikām

nogādāti Amūras graudkopības padomju

saimniecībā - tātad pie zemniecības, un

līdz ar to bijām paglābti no bada nāves.

Pirmā diena bija Lieldienu rīts. Pāri

galvai zilais debesjums, zem kājām ne-

pārredzams klajums, 2 x 5 m liela istabiņa
vecā barakā ar divstāvu «lažiņu» gulē-
šanai - četriem cilvēkiem no dažādām

ģimenēm. Mazs, mazītiņš lodziņš.
Taču cilvēki tur nebija tie sliktākie, jo

vairums viņu bija pirms 20 gadiem turp

izsūtītie ukraiņi un moldāvi. Un kaut arī

viņi nezināja, kas tie latvieši tādi ir (sā-
kumā mūs uzskatīja par vāciešiem), tomēr

Lieldienu rītā, mūsu pirmajā izsūtījuma
dienā, istabiņā ienāca sieviņa aizkustinoši

grumbainu seju ar olu bļodiņu un medus

burciņu. Lai viņai vieglas smiltis tālajā zemē!

Sadalīti pa iecirkņiem, sākām strādāt

visparastākos darbus. Patiesības labad
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jāsaka, ka mums kaut ko ari maksāja un veikalā bija nopērkama maize,

cukurs un eļļa, protams, sojas, ko tur audzēja simtiem hektāru platībā.
Grūtākais bija pārvarēt vasaras karstumu, kad uz lauka veldzējāmies

ar ūdeni pildītās mucās. Tāpat ziemas aukstumu, kad brokastu maize

bija jātur pie sevis zem segas, lai nesasaltu un varētu kumosu nokost.

Nepatīkamākais notika vēl pirms Staļina nāves, kad par katru cenu

starp mums vajadzēja atrast «tautas ienaidniekus». Tika pratināti daudzi

mūsu vīrieši, līdz kādā liecībā atrada «nozieguma sastāvu». Arī mans

brālis reiz atgriezās no pratināšanas nerunīgs, ar utīm apkritis, pats

netīrs - taču ar tīru sirdsapziņu. Ne katram izdevās noturēties. Tā

apcietināja arī Šulca kungu, neraugoties uz to, ka viņš bija vienīgais

apgādnieks ģimenei ar maziem bērniem un slimu sievu.

Pēdējais pārbaudījums nāca tad, kad sāka dot atļaujas braukt mājās.

Mēs ar brāli bijām aizsūtījuši 11 lūgumus, atbilde vienmēr bija noraidoša.

Visbeidzot, kad jau bijām pavadījuši uz mājām lielāko daļu savējo,
kādu rītu brigādes strādnieki man par pārsteigumu vēl visi kavējās
kantorī. lenākusi jautājumu - kālab tā? Vecākais ar asarām acīs mani

apņēma un teica: «Tu, redz, uz mājām brauksi.»

Tajā dienā it kā atvērās smagas, tumšas durvis, pēc astoņiem gariem

gadiem ieraudzīju, cik saule spoža un pasaule laba. Pirmo reizi sapratu

to, ko cilvēki laikam sauc par laimi.

Mūsu direktors, čigāns, vispirms noprasīja, vai esot vērts aicināt

palikt, protams, ar brīva cilvēka priekšrocībām? Atbilde bija nešaubīga,

un viņš tūlīt sāka rakstīt pavēli par aiziešanu no darba uz pašas lūguma.
Atkal tiku mājās un ar godājamā lauksaimniecības ministra Ņikonova

pavēli tūlīt dabūju agronoma darbu.

Mārupē un Tīrainē nonācu pirms 32 gadiem. Te sastapos ar uzņē-

mīgiem, atsaucīgiem un skaistumu mīlošiem cilvēkiem. Tīraines selek-

cijas stacijā strādāja arī Latvijas Zemkopības institūta zinātnieku grupa,

dodot ne mazumu ieguldījuma lauksaimniecības attīstībā. Kopīgi

gādājām par zemkopības kultūru un bagātinājām toreizējo dzīvi ar

dažādiem pasākumiem, ko sevišķi atbalstīja toreizējā ciema padomes

priekšsēdētāja Milda Vilka. Ar Latvijas Dārzkopības un biškopības
biedrības starpniecību rīkojām izstādes, ekskursijas un konkursus par

skaistākajām sētām.

Pēdējos gados ir nodibināta politiski represēto struktūrvienība, kuras

darbībā aktīvi piedalās arī Mārupes pagasta padomes priekšsēdētājs

Mārtiņš Bojārs.

Velta

toreiz Smilga, tagad Sakale

2001. gadā, arī Lieldienās
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Septiņpadsmit gadi Ziemeļu zvejā

Valda Strautniece, dzimusi 1913. g., izsūtīta no Taurkalnes pagasta

Valles

Atmiņas ir sāpīgas, tomēr gribas īsumā pastāstīt par nežēlīgajiem 17

gadiem, kas pavadīti Ziemeļos. Pirmajā nometinājuma vietā Poporečkā

veselu nedēļu mums nedeva neko ēdamu, jo uzskatīja, ka esam taču

bagātnieki, tāpēc lai ēdam to, kas pašiem ir. Pēc tam mūs pārsūtīja pa

Jeņisejas upi uz Ziemeļiem - Staļina kolhozu. Maizīte bija jānopelna

šausmīgos apstākļos - ledainā ūdenī ar tīkliem jāzvejo zivis. Apģērbi

un apavi zvejai nebija domāti. Dzīvojām brezenta teltī, kuras vidū bija

čuguna krāsniņa - vienīgi pie tās varēja sasildīties un pažāvēt drēbes.

Aukstums, bads un mudžošs utu bars... Likās, mums te arī būs lemts

palikt mūžīgi. Varbūt tāds iznākums mūs arī sagaidītu, ja nebūtu

mainījušies kolhoza priekšnieki. Mūs izglāba ukrainis Dručenko, atļāva
uzcelt koka mājiņu, iedeva vateņus un zivis pārtikai. Bet mēs jau

nebijām tur izsūtīti, lai dzīvotu kaut cik cilvēcīgi, tāpēc pēc sešu gadu

zvejošanas mūs pārsūtīja laivās pa Jeņiseju uz Igarku. Sākumā ari tur

bija jāzvejo, bet drīz sāku strādāt par vīriešu frizieri, tad jau sadzīves

apstākļi kļuva ciešami.

Izsūtītie latvieši 1950. gadaIgarkā
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ValdaStrautniece(Šulce) savas mājas sētā 1957. gadā.Tābija latviešiem vienīgāgotiņa

Nevienam nenovēlu to piedzīvot...
Mēs izdzīvojām, jo Laima lēmusi mums šo zemi kā tautas dzīvību

un katra tautieša sirdī ir dziļi iedēstīta mūža mīlestība savai zemei un

brīvībai.

Dēls piedzima cietumā

Ruta Sunina (Vāvere), dzimusi 1929. g. Talsu rajona

Mani arestēja un ieslodzīja čekā. ledzina, kā toreiz teica, «caur-

braucamā vieninieku kamerā», lai pataisītu cilvēku ārprātīgu. Tur bija
šaura lāviņa un pie loga pieskrūvēts mazs galdiņš. Caur logu tikai pa

augšējo spraudziņu iespīdēja gaisma. Dienās gulēt neļāva, naktīs kliedza

un vaidēja cilvēki, jo nopratināšana un «apstrādāšana» notika tikai

naktīs. Sākumā nesapratu, kas tur notiek, bet, kad uz nopratināšanu

aizveda mani, tad sāku saprast čekistu metodes, kā iznīcināt cilvēkus.

Trīs diennaktis nebiju ēdusi, dzērusi, mācās virsū dažādas domas un

rēgi. Domāju - uzkāpšu uz galda, izsitīšu rūti, pārvērtīšos par putniņu
un aizlidošu. Uzkāpu uz galdiņa, ieķēros loga restēs, bet mani pieķēra
dežurants. Man par laimi, tas bija vecs vīrs, mani nenosūdzēja, tikai
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Ruta Sūniņa ar vīru Arturu un dēlu Aldi, kurš piedzima

cietumā, unmeituAinu-
arī dzimusiSibīrijā. 1956. gads

pateica: «Nedari vairs tā.» Nezinu, kurš stāvs tas bija, jo redzēju tikai

mājas jumtu un debesis. Ceturtajā dienā mani ieveda kopējā kamerā

pagrabā, cilvēku daudz, gaiss mitrs, smacīgs, bez logiem, bez venti-

lācijas. Pārdienās veda pastaigāties mazā, četrkantīgā čekas pagalmā.

Tad sāka intensīvu pratināšanu naktīs un beigās pateica, ka drīz redzēšot

baltos lāčus. Pēc tam pārveda uz cietumu.

Maija beigās Augstākā tiesa piesprieda 10 gadus brīvības atņemšanu,
bez tiesībām 5 gadi, pēc 58. panta 10. punkta (kontrrevolucionāra

aģitācija un propaganda). Jūnija sākumā «nosvinēju» savu 20 gadu

dzimšanas dienu cietuma kamerā. Līgo dienā sadzina vagonos un sākās

ceļš uz «vareno» zemi. Aptuveni pēc divām nedēļām vagoni ieripoja
Krasnojarskā, visus apcietinātos sadzina pārsūtīšanas punktā un pēc
tam veda liellaivās pa Jeņiseju līdz Jermakovai. Pirmais iespaids

drausmīgs - visapkārt tikai mežs, ar dzeloņdrātīm apvilkts aploks,
katrā stūrī sargposteņi. Barakas divstāvīgas, pārvilktas ar brezentu.

Mūsu pirmais darbs bija velēnu plēšana un likšana apkārt barakām, lai

ziemā būtu siltāk. Barakā cilvēku bija daudz, vienīgā krāsniņa nespēja

mūs sasildīt, tāpēc gulējām ar visām drēbēm. Ūdens nebija, kausējām
dzeršanai sniegu, mazgāties nedabūjām. Utis ēda mūs nost, lai uz kādu

brītiņu atbrīvotos no tām, mežā sastājāmies ap ugunskuru, katrs pēc
kārtas izģērbās, izkratīja drēbes un veicīgi atkal apģērbās, to darījām
-42° C salā. Ēdām auzu putru bez taukumiņa, pa retam zupā peldēja

ziemeļbriežu zarnas, 400 g maizes - ziemeļu deva. Pirmajā ziemā sals

sasniedza -50° C, darbā dzina vēl -45° C aukstumā. Mežā zāģējām 6 m

garus kokus un malku, sniegs bija ļoti dziļš, lai varētu tikt pie kokiem.
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vispirms vajadzēja atrakt sniegu. Sazāģētos baļķus cēlām plecos un

nesām grēdās. Visvairāk bija lapegļu, to sveķus košļājām, lai tīrītu

zobus. Ciedru čiekurus cepām ugunskurā un sēklas ēdām. Tā kā

Jermakovabija aiz Polārā loka, vasarā redzēju, kā saulīte nemaz nenoriet,

vasara īsa - vienu mēnesi, augusta otrajā pusē tā jau beidzās. Meža

darbos mocīja milzīgie odu bari.

1951. gada vasarā pa Jeņisejas upi aizveda mūs līdz Duņinkai, tālāk

ar vilcienu līdz Noriļskai. Zonā starp lieliem kalniem atradās daudzas

barakas. Augstāko sauca par
Šmita kalnu. Vācu lidotājs Šmits ietriecies

kalnā un nosities, tādēļ kalnu nosaukuši viņa vārdā un uzstādījuši

viņam piemiņas akmeni. Toreiz cēla pilsētu, bet zeme bija dziļi sasalusi,

visi kalumi notika ar rokām. Tur bija arī rūpnīca, kur strādāja gan

sievietes, gan vīrieši un arī bērni. Man laimējās strādāt par medmāsu

pie bērniem, jo pirms aresta biju beigusi medmāsu kursus. Kad nomira

Staļins, pirmās amnestēja mātes ar bērniem un palaida mājās. Tā man

darbs ar bērniem beidzās. Tā kā tur bija arī govju ferma, dabūju darbu

un tur satiku savu nākamo vīru. Viņš bija brīvs, bet bez tiesībām izbraukt

no Noriļskas.

1954. gada septembrī mani pārveda uz Rīgu pārtiesāt, oktobrī

cietumā piedzima dēls, novembrī tomēr atbrīvoja. Pēc tam ar dēlu

mēroju ceļu atpakaļ uz Noriļsku. Apprecējāmies, un 1956. gadā pie-
dzima meitiņa. 1957. gadā vīru atbrīvoja un pēc gada atgriezāmies

mājās - Talsu rajona Vandzenes pagastā. 1979. gadā sāku strādāt

Mārupē.

Sapņos redzu «Kalvānus»

Ārija Šenberga, dzimusi 1937. gada Daugavpils rajona Eglaines

pagasta «Kalvānos»

Ģimenē bijām četri - tēvs Pēteris Kalvāns, māte Emīlija un meitas

Lidija un Ārija.
Pirms padomju okupācijas 1940. gadā mūsu saimniecība bija 31 ha

liela ar labām ēkām, ekonomiski stabila. Nostāstos dzirdēts, ka vectēvs

mājas ieguvis derībās, ar Lašu muižkungu spēlējot kārtis. Tēva saim-

niekošanas laikā saimniecība manāmi gāja uz augšu. Saviem spēkiem

viņš toreiz meliorēja zemi. Pēdējos pirmskara gados uzcēla jaunu kūti

ar uzbraucamo tiltu, iekārtoja skābbarības tvertni, sakņu pagrabu un

piena dzesētavu, lai ar laiku pārietu uz šķirnes lopu audzēšanu. Vecāku

saimniecības augšupeja prasīja smagu, sūru darbu. Arī mēs ar māsu

dabūjām ganīt govis, ravēt dārzus un strādāt tīrumā. Lai nu kā, toreiz

sūrs darbs nesa augļus, varēja nopelnīt.
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Ārijas Šēnbergas tēvs Pēteris

Kalvāns Sibīrijā uzcēlapirmo
māju ar skaidu jumtu. Attēlāno

kreisās pirmajārindāĀrijas
mātesmāsa,tēvs Pēteris, māte

Emīlija; stāv nokreisās Ārija ar

māsu Lidiju

Tēvu atceros ne tikai kā strādīgu zemes kopēju, bet arī kā labu

galdnieku. Ozolkoka mēbeles viesistabā bija tēva roku darbs. Pēc mūsu

izsūtīšanas tās pievāca pagasta partorgs. Bez galdniecības darbiem tika

liektas slieces ragavām, zirgu loki un ratu riteņi. Nezinu, vai mūsu

līdzdalībai bija kāda nozīme, taču vienmēr gājām palīgā.
Sarkanās armijas iebrukums Latvijā 1940. gadā izpostīja visus sapņus

un ieceres. Zemnieku vietā lēma iebraucēji, vispirms pārveidojot, bet

vēlāk pilnīgi iznīcinot privāto lauku sētu ar visām materiālajām vērtībām

un tradīcijām. Baigajā 1941. gadā krievi mūsu ģimeni izsūtīt nepaspēja,
kaut gan sarakstos bijām. Toties secen nepagāja 25. marts.

Tai naktī mūsu mājās iebruka Eglaines aktīvisti ar partorgu priekšgalā,
bruņoti sarkanarmieši. Tēvs nevarīgs gulēja gultā, jo tikai pirms dažām

dienām bija atgriezies mājās no slimnīcas pēc smaga plaušu karsoņa.
Viņu gulošu aizveda ragavās uz Eglaines dzelzceļa staciju, lai iegrūstu
lopu vagonā. Mēs gājām kājām blakus ragavām. Bija auksts, miglains,
drūms marta rīts. Raudājām mēs, raudāja debesis un laikam visa latviešu

tauta
...

Pēc divu nedēļu «ceļojuma» austrumu virzienā 7. aprīlī nokļuvām
Omskas apgabalā, kur mūs kā vergus izraudzījās saimniecību pārstāvji.
Nokļuvām sovhozā. Jābrīnās, kā tēvs pēc smagās slimības un morālā

satricinājuma spēja izdzīvot un vēl saglabāt spēkus turpmākajam laikam.

Arī šai gadījumā līdzēja latviešu zemnieka sīkstums un izturība. Arī

tālumā noderēja viņa galdnieka rokas. Tā mēs tikām pie vienkāršām
mēbelēm. Jau nākošajā vasarā paši uzcēlām mājiņu ar pirmo skaidu

jumtu. Ciemā tā bija sensācija, jo visām mājām, ieskaitot administratīvās

ēkas, jumti bija no velēnām. Mani nolēma sūtīt uz rajona centru mācīties.

Pirmās nedēļas atceros kā murgu, jo nepratu ne vārda krieviski. Bet
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valodu ātri iemācījos un beidzu vidusskolu kā teicamniece. Tad -

konvoja pavadībā - uz Omsku stāties augstskolā. Konkursu izturēju,
bet biogrāfijas dēļ no fizikas - matemātikas fakultātes mani atskaitīja.

Tad gan labu brīdi stāvēju uz Irtišas tilta un aizvainojumā prātoju, vai ir

vērts dzīvot. Spītība uzvarēja - atkāpties negribēju. Bez eksāmeniem

iestājos medmāsu - feldšeru tehnikumā un ar izcilību - sarkano diplomu -

1957. gadā to pabeidzu. Par laimi, šajā gadā jau tika atļauts atgriezties
dzimtenē. Kā medaļniece ar izcilām krievu valodas zināšanām pēc

pārrunām tiku uzņemta Rīgas medicīnas institūtā.

Kad atgriezās vecāki, vietējā vara viņiem ierādīja dzīvokli «Kal-

vānos». Kā tur tagad izskatījās! Vajadzēja paiet nieka septiņarpus

prombūtnes gadiem, lai tik nožēlojama kļūtu kādreiz labi uzturētā sēta!

Tēvs vēl nedaudz strādāja kolhozā, taču bezcerība un smagie pār-

dzīvojumu gadi nepalika bez sekām. 1963. gadā, tieši manu gala

eksāmenu laikā, aizvedām tēti uz Lašu kapsētu. Blakus viņam atdusas

arī mamma. Lai viņiem vieglas smiltis dzimtajā zemītē...

Pēc augstskolas beigšanas strādāju Ilūkstē un Madonā par acu ārsti.

Studiju gados iepazinos ar savu nākamo vīru Edgaru, un 1967. gadā

mēs apprecējāmies. Vīru uzaicināja strādāt uz Mārupes siltumnīcu

kombinātu. Tā nokļuvu Mārupē, kur nodzīvoti gandrīz 30 gadi. Vīrs

jau atdusas Mārupes kapos, dēls un meita pieauguši, pati esmu pensi-

onāre.

Ar šodienas skatu raugoties, domāju: kā gan viena drausmīga sistēma,

ko dēvē par valsts varu, spēj visu sagraut un izpostīt? Un tomēr bērnu

dienas, tēva mājas ir tā vieta, kur arvien, kā pie ugunskura, varam

atmiņās sasildīties. Līdz mūža beigām nav aizmirstama «Kalvānu»

baltā stiklotā mājas veranda, puķu dobes, biezais zaļais pagalma mauriņš

un lielais ābeļdārzs...

Tagad tur saimnieko cita ģimene. Lai Dievs viņiem palīdz, un lai

nekad dzīvē viņus nepiemeklē tāds liktens, kāds bija mums...

Bērnam neizprotamais

Silvija Tomane, dzimusi 1940. gada Bauskas rajona Kurmenes

pagastā

Izveda mani kā mazu meiteni, atgriezos 16 gadu vecumā. Manas

bērna un pusaudzes atmiņas ir cieši saistītas ar manu ģimeni, jo svešumā

cietām visi.

Tikko bijām Omskas apgabalā sākuši aprast ar smagajiem sadzīves
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Silvija Tomane Latvija pēc atgriešanās noSibīrijas

apstākļiem, kad nāca smags trieciens, vectētiņš aizmiga mūža miegā.
Manai mazas meitenes galviņai nebija saprotams, kāpēc mums visu

atņēma, padarīja dzīvi tik briesmīgu. Izrādījās, ka ļoti patiess ir teiciens:

nelaime nenāk viena. Nākošajā gadā apcietināja tēvu, jo viņš bija

stāstījis «neatļautas» anekdotes. Notiesāja uz 10 gadiem, bet par labu

uzvedību atbrīvoja pēc pieciem gadiem.
Man tika uzdoti dažādi darbi, lai arī es palīdzētu nopelnīt maizīti.

Mamma strādāja fermā par cūkkopēju, es piepalīdzēju, ko varēju, un

ganīju cūkas. Mājās, kamēr mamma bija darbā, vārīju ēdamo, centos

sakopt istabu, sanesu ūdeni, laistīju dārzu. Man ļoti patika iet skolā, jo
mācīties bija interesanti. Ciemata vietējie iedzīvotāji, lai gan ļoti

nabadzīgi, vienmēr bija labsirdīgi un dzīvespriecīgi, man viņi patika.

Viņi dziedāja skanīgas krievu romances, gan nākot no darba, gan

ballītēs un svētkos, šīs melodijas mani gan iepriecināja, gan skumdināja.

Tēva «grēku» dēļ

Jānis Vīksna, dzimis 1935. g. Sunākstes pagasta «Reķeļos»

Mūsu ģimenes bēdu stāsts sākās 1944. gadā, kad, bēgļu gaitās
dodamies, pametām tēva mājas un devāmies uz Kurzemi. 1945. gadā

atgriezāmies Aizkraukles rajonā, bet apmetāmies vecmammas māsas

mājās «Āpšos».
Sākās kolhozu dibināšanās, tēvu uzņēma kolhozā, bet 1948. gadā
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izslēdza. Tēvs bija apprecējis bagātu saim-

nieci, un viņu ieskaitīja kulakos. Tuvojās
izsūtīšanas laiks, un kā var būt kolhoz-

niekos tāds budzis! Es mācījos Sunākstes

pamatskolā un dzīvoju internātā.

25. martā dažus paņēma arī no skol-

niekiem, bet mani neaiztika. Taču svēt-

dienas rītā «Āpšos» iebrauca pajūgs ar

vietējo milici un krievu virsnieku. Bijām

pārsteigti, jo domājām, ka pēc 25. marta

mums nelaime paies secen. Tomēr nebijām

aizmirsti, mūs visus - tēvu, māti, vec-

mammu un mani - izsūtīja. Milicis un

virsnieks gan bija pieklājīgi un, pateikuši,

Jānis Vīksne 1990. gadā

ka ir pavēle mūs sūtīt prom. piekodināja paši, lai ņemam līdzi visu, ko

tikai varam paņemt gan no pārtikas, gan darbarīkiem (cirvi, zāģi v. c).

lai mums nezināmajā dzīves vietā vieglāk. Tā ari izdarījām un pajūgā
sakrāvām labi daudz mantības, kas vēlāk ļoti noderēja.

Tā aizveda uz ciema padomi, tad iesēdināja ar visām mantām

smagajā mašīnā ar apsardzi un aizveda uz Daugavas staciju. Tur stāvēja

jau piepildītais ešelons. Vakarā mūs sadzina vagonā, un otrā rītā agri
vilciens devās ceļā. Kamēr braucām cauri Latvijai, nekur nelaida ārā,

lai nokārtotos. Vagona grīdā izcirta caurumu, un tur nu bija tualete.

Pārbraucot pāri robežai, dzelzceļa stacijās izlaida, arī ēst iedeva.

Braucām, braucām, kādu dienu vilciens pagriezās dienvidu virzienā.

Bijām priecīgi, jo cerējām, ka nebūs jāsalst, bet... izrādās, ka mēs

apbraucām Maskavu un vilciens atkal pagriezās uz austrumiem. Arvien

aukstāks kļuva. Urālos ļoti dziļš sniegs. Apstājāmies Omskas apgabalā,

Ļubļanas stacijā, tur sākās sadale. Manu ģimeni iesēdināja kravas mašīnā

un nometināja Saragackas rajona Hohlovas sādžā. Palaimējās, ka

nometināja pie saimnieka, kur bija pat lāvas gulēšanai un siltums. Tanī

pašā gadā ar tēvu uztaisījām savu baraku, sienu salikām no velēnām,
arī kokus drīkstējām zāģēt.

Es sāku mācīties 4. klasē, visos priekšmetos bija labas atzīmes,

izņemot krievu valodu. Tēvs strādāja būvbrigādē, māte sākumā kolhozā,

vēlāk ar vēršiem ķieģeļu ceplim pieveda mālus. Badā nebijām, par

nopelnītajām darba dienām saņēmām graudus, pārdevām līdzpaņemtās
drēbes. Pēc gadiem trijiem uzcēlām kūtiņu un iegādājāmies gotiņu.

Vietējie brīnījās, kā mums tik pienīga govs, jo viņiem arī ziemas salā

govis stāv ārā.

Vasarā palīdzēju mammai mālus vest un ražas laikā pie kombaina

un graudu vešanas. 1953. gadā pabeidzu 7. klasi un iestājos lauk-
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saimniecības mehanizācijas tehnikumā. Dzīvoju kopmītnē un saņēmu

stipendiju. Iztikšana bija ciešama. Līdz Staļina nāvei biju divreiz

parakstīties, ka uz mūžu palikšu Sibīrijā. Reizi gadā drīkstēju aizbraukt

pie vecākiem.

1957. gadā mūs palaida mājās. Pabeidzu tehnikumu, pārdevām
uzcelto būdiņu un braucām uz Latviju. Tā visi četri laimīgi apmetāmies

«Āpšos».

Strādāju Seces MTS, vēlāk par lauksaimniecības tehniskās uzrau-

dzības inspektoru, tad no 1975. -1979. gadam Viesītes meliorācijas

arodvidusskolā par pasniedzēju.
1982. gadā pārcēlāmies uz Mārupi, līdz 1994. gadam strādāju Rīgas

lauksaimniecības skolā, joprojām līdz pat šim laikam strādāju Bulduru

dārzkopības tehnikumā.

Par mani galvoja Smiļģis

Uldis Vītols, dzimis 1927. gada Rīga

Manas likteņgaitas saistās ar kara gadiem, atrauti no vecākiem.

1944. gada rudenī tēvs mani pie rokas aizveda uz Elizabetes ielu, kur

mani ieskaitīja vācu gaisa karaspēkā kā izpalīgu. Vēl šodien nesaprotu,

kāpēc tēvs tā darīja, iespējams, ka apstākļi spieda. Tā arī nekad vairs

nesatiku savus vecākus, jo viņi emigrēja uz ārzemēm. Es - uz fronti.

Pēc pāris apmācību nedēļām mūs sūtīja uz Kurzemi. Mans uzdevums

bija ar nakts tālskati izlūkot lidmašīnu parādīšanos un ziņot lielga-

balniekiem, lai tās varētu notriekt. Tā tiku ierauts kara virpulī līdz

1945. gadam, kad vācieši pacēla balto karogu un padevās. Dažus

notikumus vēl šodien spilgti atceros.

Pēc vācu armijas padošanās mēs. kādi astoņi vai desmit puiši,
devāmies uz Sabili, šautenes iemetām Abavā un bijām ceļā uz Rīgu.
leceres nepiepildījās, jo mūs ielenca bruņoti krievu karavīri un kājām
dzina līdz Jelgavai. Tur mūs kā lopus turēja iežogotā pļavā zem klajas
debess. Aptuveni pēc divām nedēļām sadzina vagonos. Nezinājām,

kurp vedīs. Mūs izsēdināja Tulas apkārtnē. Kamēr soļojām pa ceļu līdz

barakām, vietējie mūs apmētāja ar akmeņiem un nikni apsaukāja.

Strādājām ogļraktuvju šahtās. Darbs smags, pārtika - vissliktākā.

Sametās augoņi, sāka kustēties zobi, kļuvām kā skeleti, kuriem pārvilkta
āda. Mans darbs šahtās bija caurumu urbšana, lai pēc tam varētu veikt

spridzināšanu. Atminos kādu atgadījumu: no vadiem paslepus sadabūju

diegus un ar to palīdzību centos caur žogu «ievilkt» mahorku, ko
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pienesa sievietes. Drīz pēc tam izsauca

mani pie priekšniecības, jo uzskatīja, ka

esmu gribējis uzspridzināt šahtu. Pamatīgi

piekāva, saspārdīja un iemeta pagrabā.
Paliku slims, pēc tam mani ievietoja izo-

latorā. Kad nedaudz atlabu, norīkoja darbā

uz virtuvi par trauku mazgātāju. Gadījās

lādzīgs pavārs, kas mani «uzstutēja» uz

kājām.

Vēl drūmā atmiņā iespiedies skats no

šahtas lifta torņa. No turienes varēja redzēt,

kā kailus līķus pa 8-10 vienā reizē izveda

pa vārtiem... Kur tos lika
- nezinu. Bieži

pavīdēja doma: varbūt nākošajā rītā arī es

būšu starp tiem... Jā! Dzīvotgriba bija, bet

to nācās grūti saglabāt.

Uldis Vītols 1990. gadā

Rudens pusē. nezinu, kāpēc, lāģeri likvidēja, bet strādāt bija jāpaliek.
Mēs divatā nolēmām doties Maskavas virzienā, lai pēc tam tiktu uz

Rīgu. Patrāpījās ceļā labi cilvēki, kuri brīdināja, lai netuvojamies stacijai,
bet gaidām vilciena pienākšanu krūmos. Tā arī izdarījām. Tikuši vilcienā,

braucām līdz Rēzeknei. Vilciena pavadone mani noslēpa uz oglēm, bet

draugs visu garo ceļu nosēdēja uz trepītēm, bija pavisam sapampis.

Laimīgi nokļuvām līdz Rīgai.

Vienīgais tuvais cilvēks, kas Rīgā dzīvoja, bija mana deviņdesmit-

gadīgā vecmamma. Dzīvoju Āgenskalna priedēs, mācījos vidusskolā,
bet uz Ziemassvētkiem mani no skolas izmeta, jo bija atšifrēta «ne-

pareizā» biogrāfija. Tomēr nepadevos, jo sapratu, ka vidusskola jāpa-
beidz. lestājos Raiņa vakara vidusskolā. Kopš 1956. gada strādāju
visdažādākos darbus, pašam bija sevi jāuztur.

Biju ļoti priecīgs, kad 1956. gadā sāku strādāt TV par galveno

operatoru.

Laikam tāpēc, ka par mani bija galvojis Eduards Smiļģis, nekādas

represijas darbā nenācās piedzīvot.

Apprecējies sāku dzīvot Mārupē. Pagasta attieksme pret saviem

iedzīvotājiem ir labvēlīga. Sarūgtina pašreizējā deputātu, valdības

kašķēšanās, zemā politiskā ētika, savstarpējā ķengāšanās, jo pa to laiku

jau tautu aizmirst. Ļoti gribētos piedzīvot laiku, kad korupcijas vairs

nebūtu un cilvēku dzīves apstākļi arī būtu cilvēciski.
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Arhīva materiāli

Informāciju vākusi Gunta Lielkāja

Mārupes pagastā dzīvojošo (reģistrēto) politiski

represēto personu saraksts 2001. gadā

Nr. Vārds, uzvārds Dzinis.g. Nr. Vārds, uzvārds Dzimš.

1. AinaAlksne 1916. 40. jGeorgijs Girgensons :;ijs Gir ensons 1926.1926.

2. Kārlis Andersons 1920. 41. AlfonsGremze 1927.

3. ! Kārlis Androvics] 1910.

4. Jānis Babrovskis 1919.

5. JānisBaldiņš 1920.

6. Aldonis Baldiņš 1927.

7. j Fricis Barks i
'

1921.

8. Visvaldis Bebris 1927.

9. ! Jānis Bēnusšl 1935.

10. Viktors Bērtulsons 1925.

Kārlis Androvics 42. Biruta Groduma

43. 1 SarmīteHodneviča j
44. j Andrejs Jansonsļ
45. Anatolijs Jefimovs

46. Ārija Jeršova

47. ļ Matīss Juraševskisi

48. AinaLīga Jurēvica

49. Rasma Kalnupa

1945.

1937.

1927.

1930.

1935.

1921.

1938.

1916.

1921.

11. Jānis Bērtulsons 1922.

12. Ērika Bērziņa 1934.

13. Astrīda Bērziņa 1943.

50. Andris Kalnups

51. ElvīraKazradze

52. j JānisKārkliņš ļ

1940.

1929.

1927.

14. Maigonis Biernis 1935. 53. LaimonisKesners 1928.

15. IrēnaBlumberga 1934. 54. Alfons Kīns 1924.

16. Elza Bojāre 1921.

17. [Arvīds Bojāršļ 1916.

18. MārtiņšBojārs 1954.

19. MihailsBoldovesko 1921.

20. VijaBrikmane 1928.

21. ļ Nikolajs Brikmanisļ 1907.

55. Austra Kļaviņa
56. Modris Kļaviņš

57. ReinholdsKrustkalns

58. [Marija Krūmiņaj
59. Imants Ķelpis
60. i JosifsLeitāns j

1931.

1954.

1928.

1940.

1941.

1918.

22. Staņislavs Bulis 1924.

23. !AloizijsCaicsļ 1918.

24. Atis Ceplis 1941.

25. DaceDalberga 1943.

26. Rasma Dambīte 1930.

27. Voldemārs Dambītis 1931.

61. JānisLerķis

62. MētraLielkalne

63. JānisLiepiņš
64. EduardsLiepiņš
65. Marga Liepkalna
66. MartaLindberga

1957.

1930.

1936.

1914.

1929.

1921.

28. Jānis Dambītis 1955. 67. AlmaLine 1926.

29. ValentīnaDedele 1924. 68. i EdmundsLinē i 1926.1926.

30. Marija Dementjeva 1932.

31. Ilga Draudziņa 1936.

32. Artūrs Draudziņš 1953.

69. 1 Roberts Līders j
70. AntoniņaLogina

71. Vera Lopajeva

Roberts Līders i 1918.

1942.

1940.

1918.

1942.

1940.

33. Karline Ermuiža 1905.

34. Gunta Freimontē 1934.

35. Ilgvars JānisFrembergs 1920.

36. Marta Garkalne 1923.

72. Leonards Ļubkāns

73. Ērika Macānova

74. : Herberts Hiršs Markūzs

75. Voldemārs Mednis

1927.

1938.

sj 1920.

1914.

1927.

1938.

Herberts Hiršs Markuzs 1920.

1914.

37. Pēteris Garkalns 1927. 76. Mara Meire 1935.1935.

38. Jānis Garkalns 1952. 77. | Arvīds MeirisļArvīds Meiris 1932.1932.

39. ZinaidaGrabilova 1930. 78. IntaMikelsone 1949.
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Bruņotā organizācija «Auseklis»

Latvijas Valsts arhīva 1986. fonds. 1. apraksts. 39871. lieta

79. Marta Miķclsone

80. i Artūrs Miķelsonsļ
81. ; Arkādijs Moliņš

82. Ausma Nagliņa
83. Laima Nagliņa
84. | OttoNagliņš i
85. Eberhards Ostens

1918.

1933.

1938.

1931.

1953.

1926.

1912.

106. IneseRūsiņa

107. Velta Sakale

108. ļlgnatsSedļerevs ļ
109. ErmanisSedols

110. AliseSkadmane

111. Valda Strautniece

112. Gunārs Strautnieks

1930.

1921.

1913.

1920.

1925.

1913.

1956.

86. AinaOzola

87. JānisOzoliņš

88. Tamāra Pctrova

89. Larisa Pilina

90. Broņislavs Pizāns

91. Mirdza Pl ada re

92. Ivans Platačsj
93. Ivars Plētiens

94. Andis Ploks

1956.

1925.

1920.

1955.

1923.

1937.

1915.

1941.

1941.

113. Ruta Šūniņa
114. Aldis Sūniņš

115. Ārija Šēnberga
116. Māris Šneiders

117. Ērika Štrassere

118. Ēriks Štrassers

119. Silvija Tomane

120. Jānis Kristaps Tomass

121. Alberts Tupiņš

1929.

1954.

1937.

1946.

1955.

1955.

1940.

1939.

1926.

95. Aldis Priede

Elza Priede

97. Rita Priedītis

1938.

1907.

1915.

122. Vilma Urtāne
~

123. | Georgs Venerskis,

124. AleksandrsVilniņš

1927.

1922.

1956.

1927

1922

98.98. ; Jānis Priedeslaipa i 1929. 125. Jānis Vīksne 1935.

99. Edvīns Rācenisj
00. MildaRiekstiņa

1922.

1919.

126. Uldis Vītols

127. jArnolds Voltmanis

1927.

1917.

VoldemārsRiekstiņš
01. Elza Rozentāle

02. Leons Rožkalns

03. MāraRudzīte

1927.

1916.

1926.

1939.

128. Ilga Vorobjova
129. Emīlija Vovere

130. Pēteris Zagorskis
131. Ivars Zīraks

1935.

1943.

1907.

1942.

04. ValentīnaRupeika
05. ļ Valdis Rusinskisļ

1936.

1929.

132. MudīteZommere

133. ļ TaisījaZostinaJ

1945.

1921.1921.

s. uzvan is z.g. mājas ietinats a termiņš,
ies .vieta. tenis

Baldiņš Jānis 1920.«Virši». B. 02.06.1949. dalībnieks; 10 gadi; Minlaga
Intā; atbrīvots 26.06.56.

EimanisElmārs 1932.«Karkliņi», B. 02.06.1949. dalībnieks; 7 gadi;Dubravlagā;
atbrīvots 24.06.54.

EimanisOļģerts 1926.«Karkliņi». B. 02.06.1925. vadītajā vietnieks; 10 gadi;

SteplagāDžezkazganā. atbrīvots

12.05.56.

Jurevics-Gultnieks 1924.«Lāčplēši», B.

Ella

02.06.1949. dalībniece; 10gadi; Minlaga
Intā; atbrīvota08.05.56.

Jurevics Arturs 1922.«Lāčplēši». B. 03.06.1949. vadītajā vietnieks; 10gadi;

Peščenlagā un Karlagā; atbrīvots
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B. - Babītes pagasta; M.- Mārupespagasta

Represijas 1940. - 1941. gadā

Pec žurnāla «Latvijas arhīvi» pielikuma «Represēto saraksts 1941.-1953.»2.daļas un Latvijas
Valsts arhīva izziņām

1940.-1941.gads MĀRUPE

<.arss Jānis 1914.«Rožkalni».B. 30.05.1949. dalībnieks;10 gadiSteplaga

Džezkazgana: atbrīvots

17.05.56.

Krimelis Rūdolfs 1930.«Smukas». M. 04.06.1949. dalībnieks; 10 gadi;Rečlagā

Vorkutā; atbrīvots 30.07.55.

i*aņuss Kārlis 1913.«Zvirbuli»,B. 02.06.1949. dalībnieks; 25 gadi Rečlaga
Vorkutā, kur 02.07.54. miris

'upainis Vilma

Urtāne)

Spēks Alma

>uba Kristaps

1927.«Tīrumnieki»,B. 02.06.1949.

1910.Mazcenu skola 02.06.1949.

1918.«Lielviļņi», M. 02.06.1949.

dalībniece;10 gadi Minlaga Inta;

atbrīvota 02.06.56.

apcietināta «par to. ka neziņoja

varas iestādēmparpretpadomju

organizācijas «Auseklis»

eksistēšanu»; 5 gadi;

Kargopoļlagā, Arhangeļskas

apg.;atbr. 16.03.53.

vadītājs; 25 gadi (26.07.56.sods

samazināts uz 10gadiem);

Rečlaga Vorkutā; atbrīvots

08.07.59.

rupiņš Alberts 1926.«Rudzīši». B. 03.06.1949. dalībnieks; 10 gadi; Steplaga

Džezkazgana, atbrīvots

05.04.56.

Jrtans Jānis 1929.«Tīrumnieki».B. 02.06.1949. dalībnieks;25 gadi
(13.08.56. sods samazināts uz

10 gadiem),Rečlaga Vorkutā;

atbrīvots 06.1 1.56.

Arvīds 1921.«Akmeņkalni», M. 03.06.1949. dalībnieks; 10 gadi; Steplaga

Džezkazgana; par turpmāko

likteni arhīvā ziņu nav

ājas zvan s. vari Is, 1s apcietināts

Kriķi» ValdmanisAlberts Ēriks (1921.) 31.12.1940.

aizsargs, «darbojās kontrrevolucionārāskautu organizācijā, sacelšanās

organizācijā «Latvieši»,kuras uzdevums bija bruņotā ceļā gāzt padomju
varu»; Soļiļeckas cietumāpar bruņotassacelšanās mēģinājumu 07.05.42

nošauts

Šiliņi» Šiliņš Arnolds (1914.) 10.01.1941.

«par padomju plakātu noraušanu un plēšanu»; Soļiļeckas cietuma veica
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1940.-1941.gads BABĪTE

«Druvas»

pretpadomju aģitāciju, uzturēja sakarus ar citukameru ieslodzītajiem, gatavoja
sacelšanos un bēgšanuno cietuma,nošauts 10.08.42.

Štauers Jānis (1887.) 01.02.1941.

pagasta kārtībnieks, aizsargs, «cīnījās pretrevolucionārokustību»; nošauts

13.10.1941.

«Lieldzintari» Rozenbergs Jānis (1904.) 14.06.1941.

aizsargu vada komandieris, «kulakuZemnieku savienības partijas biedrs,

veica pretpadomju aģitāciju»;Soļikamskā; sevišķā apspriede piespriež

augstāko soda mēru nošaujot; miris 10.04.42.

Rozenberga Minna(1904.) sieva 14.06.1941.

aizsardze 1936.-40.g., Mārupesaizsardžu grupas vadītāja,«veicapretpadomju

aģitāciju»; Usoļlagāatkārtotā apspriedē nošaušanu aizstāj ar 5 gadiem, pēc

tam izsūtījums Parabeļas raj.; atgr. 30.06.53.,mirusi 1994.g.

MizonisJuris (1878.) sievastēvs 14.06.1941.

Parabeļas raj.: miris 11.1 1.1949.

«Guntinas»

MizoneAnna (1880.) sievasmāte 14.06.1941.

Parabeļas raj.; mirusi06.12.1945.

Pīķis Aleksandrs (1898.) 24.05.1941.

dienēja dzelzceļa policija, «sadarbojas ar vācu izlūkdienestu»; Soļiļeckas
cietumāsevišķā apspriede piespriež 10 gadusAktjubinlagā; miris Karlagā
15.05.47.

«Pārslinas»

«Imoļi»

«Ozoli»

Pīķis Kārlis (1893.) 24.05.1941.

dienēja dzelzceļa policijā, «sadarbojās arvācu izlūkdienestu»;Soļiļeckas
cietumālēmums nošaut; mirisAktjubinlagā Čkalovas apg. 25.03.43.

Lūke Jānis (1876.) 22.01.1941.

aizsargu organizācijas godabiedrs, «fašistiskās Latvijas diktatora un viņa

ministrupersonīgs draugs; uzturēja sakarus ar policiju»; apcietināts Tukumā;

5 gadi; Jeņisejskas cietumā,par turpmākoarhīvā ziņu nav

Bite Andrejs (1890.) arests sankc. 10.06.1941.

1 .PK un brīvības cīņu dalībnieks.Mārupespagasta valdes loceklis.

Lauksaimniecībasbiedrībasbiedrs, mežsargs, vācu laikā- pagasta vecākais.

«veica pretpadomju aģitāciju»; 14.10.1944.krieviem ienākot, izdarīja

pašnāvību

ajas zvan s, vari Is. z.gai apcietināts

«Avas»

«Mazāvas»

Āva Alberts (1912.) 01.10.1940.

arestēts Liepājā kā vācu spiegs, 25.10.40.pārvests uz Rīgas cietumu; 5 gadi

Sevvostlagā; par tālāko likteni ziņu nav

Liepiņš Pēteris(1875.) 14.06.1941.

Usoļlagā; miris 27.01.1942.

Liepiņš Alīda (1890.)

Parabeļas raj.; atgr. 15.06.1957.

SiecenieceValerija (1905.)meita

Parabeļas raj.; atgr.29.05.1956.

Siecenieks Aleksandrs (1900.) znots
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Represijas 1944. - 1953.gadā

Pec žurnāla«Latvijas arhīvi» pielikuma «Represēto saraksts 1949»3. daļas

1949. gada25. martā no Mārupes

aizsargs, «kulaku Zemnieku Savienības partijasbiedrs». Usoļlaga; miris

10.07.42.

«Imakas»

«Muzikanti»

Tiltiņš Mārtiņš (1867.) 14.06.1941.

Parabeļas raj.; miris 11.04.1943.

Tiltiņš Konstance (1881.) sieva

Parabeļas raj.; atgr. 11.07.1958.

Tiltiņš Indriķis (Heinrihs) (1909.) dēls

aizsargs, «piedalījies fašistiskajā apvērsumā»;Usoļlagā; nošauts 17.05.42

Tiltiņš Mārtiņš (1912.) dēls

Parabeļas raj.; atgr. 12.07.1958.

Tiltiņš Anna Amilda (1907.) meita

Parabeļas raj.; atgr. 11.07.1958.

Tiltiņš Doroteja Lilija (1904.) meita

Parabeļas raj.; atgr. 11.07.1958.

Muzikants Mārtiņš (1903.) 24.01.1941.

«pretpadomjuaģitācija»; 5 gadi. par turpmāko likteni ziņu nav

ajas zvan s. van1s. z.gai is ies Izījuma vieta tenis

«Darzabeles» Darzabele Jēkabs (1870.) Drobiševas raj. miris 24.10.1950.

«Tiesneši»

«Druvas»

DārzabeleLīze (1877.) sieva

ĀbeleMilda'(1901.)meita

Upmanis Jānis (1905.) Drobiševas raj.

UpmanisLīne (1904.) sieva

Štauers Osvalds (1929.) Kormilovskas raj.

atgr. 06.06.1956.

atgr. 06.06.1956.

atgr. 25.06.1956.

mirusi 16.09.1953

atgr. 01.07.1958.

«Meiri»

«Upenieki»

«Ozoli»

«Celiņi»

Meiris Milda(1908.) Drobiševas raj.
Meiris Arvīds2 (1932.) dēls

Upenieks Teodors3 (1887.) Moskolovsku raj.

Upenieks Anna (1865.) māte

Upenieks Lizete (1889.) sieva

Krūmiņa Lavīze (1873.) Drobiševasraj.
Līcis Berta (1896.) Drobiševas raj.
Līcis Ausma (1931.) meita

atgr. 19.04.1958.

atgr. 08.04.1958.

miris 25.09.1950.

mirusi01.04.1950

mirusi 27.10.1955

atgr. 22.08.1955.

mirusi 15.04.1952

atgr. 04.11.1955.

«Ķīnupi»

«Zīraki»

KrievansMarija (1891.) Drobiševasraj.
Krievans Mārtiņš (1888.)

Zīraks Emīlija 4 (1891.) Drobiševasraj.

Zīraks Ivars (1942.) mazdēls

atgr. 02.12.1954.

atgr. 02.12.1954.

atgr. 26.05.1956.

atgr. 26.05.1956.

ZīraksAnita (1944.) mazmeita atgr.26.05.1956.

«Mauriņi» PlētiensAnna (1913.) Drobiševasraj.
Plētiens Ivars (1941.) dēls Drobiševasraj.
PlētiensAstrīda (1943.)meita

MizoneKatrīna5 (1887.)māte

atgr. 20.05.1957.

atgr. 20.05.1957.

atgr. 20.05.1957.

atgr.20.05.1957.
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' Mildas vīrsĀbele Eduards (1899.) apcietināts «Caunās» 26.10.1944.

2 Arvīds Meiris Sibīrijā tiesāts pēc 58.panta par to, ka izteicies - pionieri arkaklautiem

izskatās kā aizkauti teļi.
'

Upenieks Teodors dzīvoja Mārupē no 1924. g.,beidzis dārzkopības kursus Francijā,

Lauksaimniecībasbiedrības un Mazrūpnieku krājaizdevu sabiedrībasbiedrs.

4

Emīlijas vīrs Zīraks Jānis apcietināts 14.06.1950..vedeklaZīraks Jakobīnaapcietināta
21.04.1949. Bija paredzēts vēl izsūtīt Zīraku Hugo (Emīlijas un Jāņadēlu).Zīraks

Laimonis (1916.) (Emīlijas un Jāņadēls) iesaukts leģionā, bijis apmācībās Kēnigsbcrgā.
no turieneskājām atnācis atpakaļ,slēpies mežā.

5
MizoneKatrīna-

Annas Plētiens māte, 1941. gadāno «Lieldzintariem»izsūtītā JuraMizoņa

brāļa Eduardasieva.

'
Alvīnes vīrs Tupiņš Fridrihs apcietināts 16.11.1944.«Tupiņos»; «Štrausi»-Alvīnes tēva

mājas.

Jūlijas dēlsReinholdsTeteris apcietināts 26.03.1948.«Vecteteri»nebijakulaku sarakstā.
x

Grīnberga Marijabija Mārupes pag. aizsardžu pulciņa pirmā priekšniece no 1925.-1936.

gadam. Grīnbergs Jānis Arnolds apcietināts 09.05.1945.

1949. gada25. martā no Babītes

«Avoti»

«Strausi»

«Vecteteri»

Eglītis Žanis (1885.)

Eglīte Elizabete (1890.)

Eglīte Katrīna(1892.)

Tupina Alvīne6 (1893.)

Tetere Jūlija (1870.)

TetereElvīra7 (1916.) vedekla

Moska[enku raj.

Drobiševas raj.
Drobiševas raj.

atgr. 14.10.1954.

atgr. 14.10.1954.

atgr. 14.10.1954.

atgr.21.03.1955.

mirusi09.11.1949

atgr. 04.11.1956.

«Zaļkalni» Grīnberga Marija* (1906.)

Grīnberga Natālija (1904.)

Drobiševas raj.
Drobiševas raj.

atgr. 23.12.1955.

atgr. 23.12.1955.

vīra masa

«Sniķeri» Bailītis Jēkabs(māju ilggadējs

pārvaldnieks)

Komentāri

ājas Uzvārds, vārds, dz.gads ieslodzījuma vieta liktenis

«Liberi»

«Peles»

«Viesturi» *

«Liellēkās»

«Lielieķi»

«Vilciņi»

Resnais Vilhelmīne1 (1896.)

Resnais Gunārs (1933.) dēls

Biernis Berta (1901.)

Biernis Maigonis (1935.) dēls

Biernis Marija(1938.) meita

Briņķe Anna
1

(1904.)

Ķurbis Jānis (1875.)

Ķurbis Andrejs (1882.)

Ķurbis Katrīne(1891 )

Ķurbis Elmārs (1921.)

BiteMilda (1912.)

Šķoba Marta (1910.)

Vilciņš Jānis (1878.)

Vilciņa Kristīne'(1896.) sieva

Kormilovkas raj.

Kolpaševas raj.

Kolpaševas raj.

Kolpaševas raj.

Kormilovkas raj.
Kolpaševas raj.

atgr. 06.08.1956.

atgr.06.08.1956.

atgr. 29.07.1956.

atgr. 29.07.1956.

atgr. 07.09.1954.

atgr. 29.08.1957.

atgr. 29.08.1957.

miris 11.11.1951.

atgr. 25.08.1955.

miris 11.11.1949.

atgr. 13.02.1956.

atgr. 03.04.1950.

miris 14.05.1950.

atgr. 28.06.1956.
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1 Vīrs Herberts Resnais (1898.) apcietināts 29.01.1945.
2 Pēc vīra Mārtiņa Briņķa (1892.) apcietināšanas 29.01.45. no «Božām» tika izdzīta, patvērās

pie kaimiņiem un kopāar viņiem tika izsūtīta.

1 Mārtiņa Briņķa māsa.

4
apcietināts 25.02.46.,atbrīvots nocietuma; sieva Rozālija, meita Ausma un dēls Visvaldis

paguvapaslēpties mežā, pēc tam dzīvoja pie Rozālijas māsas Rīgā.
* «Viesturi»piederēja Vanagam, kurš dzīvoja Rīgā; Ķurbes bijarentnieki.

** «Šķērstenus» LīberamAlbertam vēlreizatņēma, kadpēc atgriešanās viņš tajos dzīvoja, bet

tur tika ierīkotaarmijas dala; vietāiedeva dzīvoklītiRīgā.

1944.-1953.gads

Vilciņa Austra (1931.) meita

«Silkalēji» Bērtulsons Gustavs (1887.) Tuganskas raj.

atgr. 26.05.1956.

miris 11.11.1953.

Bērtulsons Antonija (1898.)

Dankerte Līze (1874.)

atgr. 15.10.1956.

atgr. 15.10.1956.

«Šķērsteni» ** Lībers Vilis Jānis Alberts4 (1887.) Kolpaševas raj. atgr. 07.01.1956.

Komentāri

arupe

ājas Uzvārds, vārds, dz. gads apcietināts

«Pampes» Pampe Arnolds (1898.) 19.08.1947.

Lauksaimniecības biedrībasbiedrs, pagasta valde no 1922.-35.g..

«Meiri»

«Vētras»

aizsargs; «aktīvi piedalījās atsevišķu padomju armijas karavīru grupu

atbruņošanā, vācu policijas aģents»; 10 gadi;Vjatlagāun Peščanlagā;
atbr. 19.03.55.;pēc nostāstiem

-
miris Karagandā90 gadu vecumā

Meiris Juris1 (1890.) 15.02.1945.

Lauksaimniecībasbiedrībasbiedrs, pagasta valdes loceklis un Mārupes
pagasta vecākais, aizsargs. Brīvības pieminekļa komitejas loceklis; «vācu

okupantuatbalstītājs»; 5 gadi;Široklagā; 09.06.49.etapētsnometinājumā

uz Soļikamskas raj.; miris 11.07.1953. izsūtījumā
Vētra Ādolfs (1886.) 17.04.1945.

1922 - 25.g. Bieriņu (Mārupes) pagasta vecākais. Lauksaimniecības

biedrības biedrs, aizsargs; «vāciešu atbalstītājs»; aizturēts 24.01.45.

«Vectetcri»

143.Armijasrezerves strēlniekupulka, nosūtīts uz Jarinlagu, kur arestēts;

8 gadi; atbr. 08.05.54.

Teteris Reinholds (1905.) 26.03.1948.

«Caunas»

aizsargs; no 06.10.44.nelegāli dzīvojis Rīgā, Maskavas ielā60-4,

24.03.48.aizturēts; 25 gadi/5 gadiar mantas konfisk. (17.08.56. sods

samazināts līdz 10 gadiem); Noriļlagā; atbr.31.08.56.

Ābele Eduards Kārlis Paulis (1899.) 26.10.1944.

piedalījies 1.PK un brīvības cīņas, dzīvojis «Caunas»,apprecējies ar

MilduDārzābeli, aizsargs; «aktīvs šucmanis»

«Zīraki» Zīraks Jānis (1891.) 14.06.1950.

Lauksaimniecībasbiedrībasbiedrs, «bandītuatbalstītājs»; pēc 25.03.49.
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pārgājis nelegālāstāvoklī, arestēts Jelgavā,Tirgus laukumaielā 1; 10

gadi;Angarlagā, atbr. 22.07.56.un aizbraucis uz Drobiševas raj. pie

sievas un mazbērniem

Zīraks Jakobīna (1919.) vedekla 20.04.1949.

«Tupini»

«Strēlnieki»

«bandītuatbalstītajā»; 10 gadi;Steplaga Džezkazgana; atbr. 30.05.56.

Tupiņš Fridrihs (1892.) 16.11.1944.

«vācu policijas aģents»; 5 gadi; Široklagā, Dubravlagā, 16.11.49.

nosūtīts nometinājumāuz Krasnojarskas novadu; atbr. 18.06.54.

Bērzāja Anna (1905.) 09.04.1945.

«pretpadomju elements, nodaļasatbildīga redaktore avīze "Tēvija"»;

10 gadi/3gadiar mantas konfisk., KarlagāunPeščanlagā; mirusi

18.07.53.

«Zeltiņi» Goldšteins Jānis (1905.) 25.04.1945.

«Upītes»

«Mežnieki»

aizsargs Mārupes pagastā; aizturēts31.01.45. 143.Armijas rezerves

strēlnieku pulkā, nosūtīts uz Jarinlagu, kur arestēts; 10gadi; 31.01.55.

nosūtīts nometinājumā uz Molotovsku, līdz 21.11.55.

Plikgalvis Jānis (1910.) 22.11.1949.

pašaizsardzībnieks, policists; arestēts Jelgavas apr. Pēterniekupag.

«Zemītēs»; 25 gadi/5 gadi armantas konfisk.; Peščanlagā: atbr. 21.06.56.

Celms Reinis (1921.) 08.03.1949.

«dienējavācuarmija, glabāja ieroci, neziņoja orgāniem par padomju

armijas dezertieri»;25 gadi/5 gadi armantas konfisk.; Angarlagā;atbr.

23.12.55.

«Muižnieki»

«Zālītes»

Muižnieks Mārtiņš (1925.) 11.03.1949.

«zinādamsparkāda kareivja dezertēšanu, pieņēma viņu darbā,bet

orgāniem nepaziņoja»; 25 gadi/5 gadi ar mantas konfisk. (25.05.56.

sods samazināts līdz 8 gadiem); Vosturallagā; atbr. 28.05.56.

Lielkājs Paulis (1905.) 23.04.1948.

pēc izdošanas noZviedrijas PSRS dzīvoja «Zālītēs», arestēts Rīgā

Zaķu ielā 1; 25 gadi/ 5 gadi armantas konfisk.; Dubravlagā un Vorkutā:

atbr. 02.02.56.

«Ūdri» Koškins Kārlis (1918.) 27.11.1944.

«Purvazīles»

«Dzelmes»

«Burtnieki»

«dezertēja noSA un pārgājaienaidniekapuse»; 10 gadi/5gadiarmantas

konfisk.; Kraslagā; atbr. 22.03.54.

Zuņģelis Jānis Vilhelms (1907.) 10.05.1945.

aizsargs; aizturēts 01.02.45.etapēts uz Jarinlagu. kur arestēts; 10gadi;

sodu izcietis Jarinlagā un Ozerlagā; 05.11.54.nosūtīts nometinājumā
uz Krasnojarskas nov., atbr. 04.06.56.

Štegmanis Kārlis (1901.) 25.06.1946.

pašaizsardzībnieks; arestēts kā nelegālis Rīgā Mežotnes ielā2:15 gadi/

5 gadi ar mantas konfisk.; Vorkutlagā; atbr. 31.08.54.

Akmens Vija (1928.) 02.06.1945.

«Guntiņas»

«Mauriņi»

izgatavoja un izplatīja pretpadomju saturaskrejlapas»; 6 gadi ar mantas

konfisk.; Steplagā.; atbr. 15.09.55.

Pīķis Aleksandrs2 (1925.) 01.11.1944.

policists Rīgā, dienējapolicijas bataljonā, leģiona 19.SS divīzijā, soda

akciju dalībnieks; vāciešiem atkāpjoties, palicis Rīgā, SA aizmugurē

izpildījis spiegošanas uzdevumu; 10 gadi/3 gadi ar mantas konfisk.;

Kraslagā; atbrīv.04.03.54.

PlētiensVladimirs(1905 ) 14.04.1945.
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aizsargs 1927.-38.g.. «no 1944.g.jūnija- vācu policijas ziņotājs»:
aizturēts01.02.45..nosūtīts uz Jarinlagu, kur arestēts: 10gadi; 13.05.56.

nosūtīts uz Drobiševas raj..lai apvienotu ar ģimeni;atbr. 30.05.57.; ?

«Zaļkalni»

atgr.25.05.1957.

Grīnbergs Jānis Arnolds (1904 ) 09.05.1945.

Mārupē

aizsargs, vāciešuatbalstītājs; aizturēts 24.01.45. 143.Armijas rezerves

strēlniekupulkā, nosūtīts uz Jarinlagu,kur arestēts;8 gadi; Kuzbaslagā,

pēc atbrīvošanas noieslodzījuma 24.01.53. labprātīgi palika pie sievas

un māsas, kuras sameklēja Krievijā
Troms Elmārs (1904.) 10.11.1944.

nodevējs, jovācu laikā bijis pagastasekretāra v.i. - rakstvedis», dzīvoja

pagastmājas dzīvoklītī; krieviem otrreiz ienākot teica: es neko sliktu

neesmu darījis, tāpēcnemukšu: 10 gadi; Ņižņij-Tagilā;
atbr. 26.10.52.

«Mežmaļi»

«Unguri»

«Sauldārzi»

«Ezergaiļi»

«Smilškalni»

Eikens Pāvels (1912.) 06.02.1945.

«nodevējs, jo 1940.-41.g. bija izpildkomitejas pr-js un dienējis vācu

armijā»;8 gadi; Široklagā, Dubravlagā; 07.02.53.nosūtīts nometinājumā
uz Jeņiseiskas raj.; atbr. 31.10.55.

BangaLaimonis (1925.) 09.05.1945.

Latviešu leģiona 19. SS divīzijā - iesaukts 1944.g. 05.08.; filtrācijas
nometnē Orehovo-Zujevā, Maskavas apg. līdz30.05.46.

Lūsis Mārtiņš (1913.) 19.04.1946.

Dienēja vācu armijā, pēc kara atradās nelegālā stāvoklī

Rācenis Edvīns (1922.) 20.05.1945.

dienējaSS leģionā, pēc tam «Mežakaķos»; apcietināts Kuldīgā; 10

gadi/10 gadi ar mantas konfisk.; Minlagā;atbr. 19.02.55.

Špeile Dominiks( 1910.) 18.02.1945.

no 13gadu vecuma strādāja kā puisis pie dažādiemsaimniekiemMārupē,

apprecēja Irmu Zālīti no «Smilškalniem», abi bijaaizsargos; filtrācijas
nometne Borovskā, Soļikamskas raj., atbr. 07.03.46un atstāts

nometinājumā uz 6 gadiem; atgriezies 1948.gadā pirms kolhozu

dibināšanas

«Ceri»

«Druvas»1

Namiķis Jānis (1907.) 09.07.46.

«bandītu atbalstītājs»; 10 gadi/5 gadi ar mantaskonfisk.; (27.12.47.
sods samazināts līdz 7 gadiem); Ivdeļlagā; 26.05.53.nosūtīts

nometinājumā uz Seriševas raj. Amūras apg.;atbr.25.07.56.

Ragovskis Žanis (1923.) 18.01.1948.

«Viskalni»

«bandītu atbalstītājs»; 10 gadi/5 gadi ar mantas konfisk.;

Jeņisejželdorlagā. Krasnojarskas nov.; atbr. 18.06.53.

Grāvītis Nikolajs (1914.) 24.09.1945.

dienējis Latviešu leģiona 15.SS divīzijā; filtrācijas nometnēs Rīgā un

Harkovā līdz 08.46.

«Mauriņi»4 Drunka Ella5 (1903.) 19.01.1953.

Drobiševas raj.; atgriezās 09.01.57.

Drunka Gaida (1939.) meita 19.01.1953.

«Bērztīši»

Drobiševas raj.; atgriezās 09.01.57.

Bērztīsis Jānis (1905.) 24.09.1949.

«Zubiķi»

aizsargs, 25 gadi/5 gadi;Karlagā; atbr. 22.06.1956.

Lindāns Tekla 04.10.45.

«Zubiķu» kalpone, aizsardze, atradusies filtrācija
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1 Pēc JuraMeirabrālēnaFridriha Šiliņa meitasLilijas («Šiliņi») atmiņām, J.Meirispec

apcietināšanas un izsūtīšanas slepus bijaatgriezies Mārupē50-to gadusākumā.

2 AleksandraPīķa (1898.)-represēts 1941.g.-dēls

Jāņa Štauera mājas, domāja, ka Ž.Ragovskis saistīts ar «Ausekli».
J

«Mauriņos» bija bērnudārzs.

atmuka ar meituuz Mārupi 1952.g. noĀdažu pagasta; vīrs JānisDrunka (1898.) apcietināts

01.05.1945. kā aizsargs un vāciešu atbalstītājs.

1944.-1950.gads Babīte

«Zīraki» Zīraks Laimonis

«Āboli»

ģimene saņēmusi izziņu, ka pazudis bez vēsts

Berteitis Indriķis

strādājis uz dzelzceļa, apcietināts, tiesāts; Arhangeļskā

lijas zvan Is, vanIs, Iz.gai s apcietināts

«Liberi» Resnais Herberts (1898.) 29.01.1945.

«Aizvēji»

aizsargs, «Vāciešu atbalstītājs»; 10 gadi/5 gadi ar mantas konfisk.;

Široklagā, Molotovasapg.; miris 22.10.1946.g.
BormeistersKārlis(1899.) 04.04.1945.

«Adieņi»

aizsargu grupas komandieris, «piedalījās soda operācijās pret padomju

partizāniem»; aizturēts 25.01.45. 143.Armijas rezerves strēlnieku pulkā,

nosūtīts uz Jarinlagu, kur arestēts; 10gadi; no Dubravlagā 18.12.54.

nosūtīts nometinājumā uz Krasnojarskas nov.;atbr. 06.04.56.

Adienis Jānis (1902.) 03.04.1945.

«aktīvs aizsargs, piedalījās soda operācijās pretpadomjupartizāniem,

izpletņlēcējiem»; aizturēts 27.01.45..nosūtīts uz Jarinlagu.kur arestēts;

8 gadi;atbr. 03.04.53..nosūtīts nometinājumāuz Krasnojarskas nov.;

atbr. 08.04.56.

«Božas» Rogovskis Ansis (1904.) 10.04.1945.

«aizsargs, piedalījāssodaoperācijās pret padomju partizāniem»; aizturēts

23.01.45. 143. Armijasrezerves strēlniekupulkā, nosūtīts uz Jarinlagu.

«Božas»

kur arestēts; 8 gadi; sodu izcietis Jarinlaga un Ozerlaga. atbr. 1953.g.,

nosūtīts nometinājumā uz Krasnojarskas nov.; atbr. 06.05.56.

Briņķis Mārtiņš1 (1892.) 17.02.1945

«Vācu iekarotāju atbalstītājs»; aizturēts 29.01.45.;5 gadi;Široklagā un

Kizellagā no 24.01.48..Molotovasapg.;par turpmāko likteniarhīva

«Purmaļi»

dokumentosziņas nav atrastas

Pētersons Jānis (1898.) 08.04.1945.

«aizsargs, piedalījās soda operācijās pret padomjupartizāniem,

izpletņlēcējiem»; aizturēts 28.01.45..nosūtīts uz Jarinlagu, kur arestēts;

10gadi; sodu izcietis Jarinlaga un Komi APSR; miris 16.02.51.Abezas

centrālaslimnīcā

«Balini» Hiršs Andrejs (1904.) 06.04.1945.

«aizsargs, piedalījās soda operācijās pret padomju partizāniem,

izpletņlēcējiem»; aizturēts 24.01.45. 143.Armijas rezerves strēlnieku

pulkā, nosūtīts uz Jarinlagu . kur arestēts; 8 gadi; atbr. 06.04.53., nosūtīts

nometinājumā uz Karagandas apg.; atbr. 20.05.56.
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1 Briņķis Mārtiņš - Kristīnes Vilcinās brālis unAnnas Briņķes vīrs

: izsūtīts ari 1949. g. 25. martā

IV. Iesaukti vācu armijā, t.sk. leģionā

Mārupe

«Šķersteni» Lībers Vilis Jānis Alberts2 (1887.) 25.02.1946.

«1941 .gadā piedalījās atkāpjošās sarkanās armijas daļuapšaudīšanā,

akcijās pret padomjukaravīriem, pēc kara izteica neapmierinātību ar

padomju varu»; bijis ieslodzīts cietumā Rīgā; atbr.08.04.46., otrreiz

izsūtīts 25.03.1949.

«Viesītes» Jansons Arnolds (1919.) 02.09.1946.

«dienēja policijas pulkā, pēc tam atradās nelegālā stāvoklī»; aizturēts

30.08.46.: vispirms piespriesti 25 gadi. tad 10 gadi/5 gadi ar mantas

konfisk.Steplagā, līdz20.07.52.; par turpmāko likteniarhīvadokumentos

ziņas nav atrastas

«Viesītes» JansoneVelta (1925.) 07.09.1946

«Mūrnieki»

«bandītuatbalstītajā»; apcietināta «Druvās», kur slēpās matēs mājās; 7

gadi/3 gadi ar mantas konfiskāc. Vosturallagā; atbr. 21.08.53.

Slaue Jānis (1923.) 02.05.1945.

sakara ar dienestuLatviešu leģiona 15. SS divīzijā no 02.05.45. līdz

14.08.46.atradās filtrācijas nometnē Vožajeļā, Žeļeznodrožnij raj., Komi

APSR

«Vīndedži» Vīnkalns Krišs (1918.) 01.02.1945.

«vācu policijas aģents»; 8 gadi;Kargopoļlaga; atbrīvotsnonometinājumā

Komi APSR 29.11.55.

«Avas» Ķurbis Jānis (1875. ) 20.02.1945.

«nodibināja sakarus ar Rīgas apr. vācu politiskās policijas darbinieku

Umuru»;aizturēts 14.02.45.; 3 gadi;Rīgā, cietumānr.2; atbr. 16.11.45.

«Zvirgzdi» Pēpa Teodors (1902.) 17.02.1945.

«Zvirgzdi»

aizsargs, «vāciešu atbalstītājs»; aizturēts 24.01.45.Rīgas apr. Inčukalna

«Jaunlapkalnos»; 10gadi; Tagillagā; atbr. 06.10.54.un nosūtīts

nometinājumāuz Krasnojarsku; atbr. 09.04.56.

Pēpa Kārlis (1908.) 26.01.1945.

«Namiķi»

«Ezerleinicki»

«Priedes»

7 gadi;Tagillagā;atbr. 16.05.1951.

Namiķis Ansis (1883.) 20.02.1945.

«vācu policijas aģents»; 5 gadi; sodu izcietis Latvijas PSR; atbr. 05.02.50.

Krūmiņš Juris (1895.) 29.0L1945

aizsargs Babītes pag., apsargājalidlauku;5 gadi; Tagillagā, Sverdlovskas

apg.; atbr. 25.01.50.

PriedeValfrīds (1904.) 29.07.1955.

aizturēts tēva mājās - «uzrakstījis 3 anonīmas pretpadomju satura

vēstules»; 3 gadi/3 gadi;Dubravlagā; atbr. 27.07.1956.

r. mājas zvāri ls. van s

1. «Zcltriti» JekabsonsVoldemārs

2. «Andreji» Klintiņš Rūdolfs
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3. «Mārči» Zommers Mārtiņš

4. «Iseikas» Pīlags Elmārs

5.

6. «Lauki»

Pīlags Laimonis

Knoks Rūdolfs

7. «Mazsaulites» Saulītis Pēteris

8.

9.

«Liepas»
«Dzidras»

Liepa Jānis

Jankovskis Roberts

11.

12.

13.

14.

«Lodziņi»

«Unguri»

«Māliņi»
«Boli»

Lindbergs Arvīds

Banga Laimonis

Laiviņš Alberts

Bolis Jānis

15.

16.

17.

«Ziedoņi»

«Jaunziemeļi»

«Dievdeļi»

Forsts Arturs

Zatjevs Laimonis

VišaArnolds

18. «Kapās» JaunzemsArturs

19.

20.

21.

22.

«Pileri»

«Ābelītes»

«Ezergaiļi»

«Dambji»

Laiviņš Arnolds

Bērziņš Gunārs

Rācenis Edvīns

Cukuriņš Eduards

23.

24.

42.

25.

26.

«Vārpas»

«Liepiņas»

«Ceplīši»

Ķezbers Jānis

Liepiņš Paulis

Liepiņš Eduards

Liškovskis Broņislavs

Liškovskis Jānis

27. «Dārzābeles» Pučka Jānis

28.

29.

30.

31.

«Jaunītes»

«Apsītes»

«Manguļi»
«Sietnieki»

Auziņš

Ore Rūdolfs

MangulisKārlis

Zīraks Laimonis

32.

34.

35.

«Vētras»

«Lielkaijas»

Vētra Andrejs Rūdolfs

Mednis Jānis Voldemārs

Pirvics Žanis

36. Pirvics Alfrēds

37. «Konrādi» Konrāds Eduards

38. «Rožlejas» Reinholds Jānis

39. Reinholds Pēteris

40.

41.

«Spilvas»

«Āres»

Bušs Eduards

Kaulovskis Paulis

43. «Strautiņi» Erps Roberts

44.

45.

46.

«Jāņkalni»

«Vējiņi»
«Mežnieki»

Erps Alberts

Vējiņš Eduards

Celms Reinis

47. «Grautiņi» Strautmalis Mārtiņš

48.

49.

«Upītes»

«Āboli»

Plikgalvis Jānis

Kīns Eduards

50. «Āboli» Kīns Alfons

51. «Vīksnas» Mednis Voldemārs

52.

53.

«Rītari»

«Mežmaļi»

Kopmanis Mārtiņš
Eikens Pāvels

54. «Sproģi» Vītoliņš Indriķis
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1 Pīķa Aleksandra (1898.. «Guntiņās») dēls

No Mazcenu ciema padomes

Iesaukti Sarkanajā armijā

No Mārupes

* Berzajas Annas mājas

5. «Rieksti» Riekstiņš Voldemārs

6.

7.

8.

9.

iO.

H.

«Viskalni»

«Guntiņas»
«Ledaini»

«Silaputniņi»
«Smilškalni»

«Sauldārzi»

Grāvītis Nikolajs

Pīķis Aleksandrs1
LedainisArturs

Krūze Alfrēds

Špeile Dominiks

Lūsis Mārtiņš

r. mājas Uzvārds, vārds

i. «Timmas» Timma Jānis

2

3.

4.

5.

6.

«Zvirbuļi»

«Ērgļi»
«Ausmas»

«Mūrnieki»

Paņuss Roberts

Ērglis Arturs

ČipaAlfrēds

Šlaue Jānis

Šlaue Jēkabs

7. «Upites» Vadzinskis Vitolds

Vadzinskis Konstantīns

8.

9.

10.

II.

«Menģeļi»
«Caunas»

«Šķērstēni»
«Tīrumnieki»

Menģelis Alberts

Kūla Ēvalds

Lībers Laimonis

Pupainis Arnolds

12. «Tīrumnieki» Pupainis Herberts

13. «Brivnieki» GotfrīdsArnolds

14.

15.

«Smilškalni»

«Oši»

CenaVoldemārs

Šulmanis Roberts

16. «Zelmeņi» Bočs Voldemārs

17. «Asari» LejaAtis

18.

19.

«Aizvēji»
«Viesītes»

Bormeisters Tālivaldis

Jansons Arnolds (1919.)

r. mājas Uzvārds, vārds

1. «Strēlnieki»* Skeberdis Konstantīns

3. «Strausi» Dubavs Arturs

4. «Ķezberi» Druskevics Jānis
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No Babītes

Emigrējuši

No Mārupes pagasta

r. mājas Uzvārds, vārds

1. «Niedras» NiedraJānis

2.

3.

4.

«Strēļi»

«Dūjas»
«Muižzemnieki»

Kvaševskis Vilis

MiezavsArvīds

Ozoliņš Vilis

5. Ozoliņš Alberts

7.

8.

9.

«Upenieki»
«Lauciņi»

«Mazāvas»

Krisbergs Gustavs

Ozoliņš Jēkabs

Didrihsons Arvīds

10. «Apseni» Apse Fricis

II. «Lauri» Remess Mārtiņš

12. «Dravas» Adienis Kārlis Jāņa d.

r. mājas zvān Is, var Is. 1s tenis

1.

2.

«Rožlejas» Reinholds Jānis (1922.)

ReinholdsPēteris (1927.)

3.

4.

«Spilves»

«Āres»

Bušs Eduards*

Kaulovskis Jānis *r 1908.)

5.

6.

«Liepiņas»
«Prātnieki»

Liepiņš Eduards *

Balodis Rūdolfs

7.

8.

9.

«Strautiņi»

«Upītes»
«Zeltrīti»

Erps Roberts

Plikgalvis Vilis

Jēkabsons Voldemārs (1925.)

10.

11.

«Guntiņas»

«Pārsliņas»

Pīķis Elza

Pīķis Milda

Pīķa Aleksandra sieva (sk.

194J.gadu),dēls Aleksandrs

paliek - 1954.g. atgriežasno

izsūtījuma

māteAleksandram un Kārlim

Pīķiem (sk. 1941.gadu),

emigrēja arīKārļa sieva un

meita Velta(dzim. ap 1924.)

12. «Natriņas» Gefke Edgars

13.

14.

15.

16.

«Meijas»

«Vējiņi»
«Līdumi»

Meija Erna (1905.)

MeijaVelta (1919.)

Vējiņš Eduards

Zīle Velta (1918.) Brālis ZīleEdgars (1914.)

gāja bojā 1941.g. 26.jūnijā

uzlidojuma laikā - vilcienu

pie Jumpravas sabombardeja

vācieši,domādami,ka tajā ir

ieroči



17. «Brivkalni» Balodis Pauls ar ģimeni
18. «Mežkalni» ZvirbuleAdelaide

19. «Mežkalni» Zvirbulis Kārlis

20. «Imoļi» Luke Katrīna

21. Lūke Irēna (meita)

22. Luke Alīda (prec. Eglīte) ar4 g. vecu meitiņu unvīri

policijas virsnieku

23. «Ceri» Namiķis Kārlis (1911.)

24. «Dzidras» Paipala Fricis ar ģimeni
25. " Jankovskis Roberts (1909.)

26. «Grantiņi» StrautmalisMārtiņš

27. ? Ore Rūdolfs (1904.)

28. «Sproģi» Bērziņš

29. «Jaunītes» Auziņš
30. «Grūdupi» Grūdupis Kārlis (1895.)

31. «Zemnieki» Ceipc Maksis ar ģimeni
32. «Vejotnes» Bērziņš Jānis

33. «Āboli» Kīns Marta

* nebija armija, bet 143. armijas rezerves pulkā, tapcc iejūdza zirgu un trijatāaizbrauca

ites

r. mājas Uzvārds, vārds, dz. gads

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

«Mazavas»

Mazccnu skola

«Upmaļi»

«Tīrumnieki»

«Aizvēji»

«Silkalēji»

«Meņģeli»
«Oši»

Liepiņš Viktors

Gailis Roberts (1879.)

GailisArvīds (1910.)

Ķurbis Arvīds (1912.)

Ķurbis Evelīna(1922.)

Pupainis Herberts (1925.)

Bormeistars Tālivaldis

Meņģelis Alberts (1907.)

Šulmanis Roberts (1925.)



Mārupes politiski represēto biedrības valdes locekļi
(ievēlēti 1994. gadā biedrības dibināšanas sapulcē)

Maigonis Biernis

Astrīda Bērziņa

[Andrejs Jansonsj- valdes priekšsēdētājs
Andris Kalnups
Imants Ķelpis

IRoberts Līdersļ
Jānis Ozoliņš

Leons Rožkalns

lVaidis Rusinskisl

Velta Sakale

Ļoti aktīvi bija A. Jansons, R. Līders un V. Rusinskis,

kuri atbalstīja arī grāmatas veidošanu.



Izdevums veidots sadarbībaar Siguldas zonālo Valsts arhīvu un

Latvijas Valsts vēstures arhīvu.

Sarakstu veidošanā izmantoti:

Latvijas Valsts arhīva un Siguldas zonālā valsts arhīva dokumenti;

žurnāla «Latvijas arhīvi» pielikuma «Represēto saraksts 1941.-1953.» 2. daļa (1941.g. 14.

jūnijs)
žurnāla «Latvijas arhīvi» pielikuma «Represēto saraksts 1949» 3. daļa (1949. g. 25. marts)

Latvijas Valsts arhīva izziņas

grāmata«Triju zvaigžņu gaismā»

grāmata«No NKVD līdz KGB - politiskās prāvas Latvijā 1940-1986», noziegumos pret

padomju valsti apsūdzēto Latvijas iedzīvotāju rādītājs
«ValdībasVēstnesis»pielikums zemes ierīcības lietās Nr. 134 1924. g.

Piņķu draudzespadomes vēlēšanu biļetens 1932. g. 24. aprīlī

Minlags Inta. Kožvinskas raj., Komi APSR

Dubravlags Mordovijas APSR

Steplags Džezkazgana, Karagandas apg.. Kazahijas PSR

Peščenlags Karagandas apg., Kazahijas PSR

Karlags

Rečlags Vorkutā, Komi APSR

Vorkutlags Komi APSR

Usoļlags Molotovas(tagad Permas) apg.

Soļikamska

Široklags Molotovas (tagadPermas) apg.

Jai inlags Molotovska,Arhangeļskas apg.

Karpoļlags Jarcevas ciems. Arhangeļskas apg.

Noriļlags Krasnojarskas nov.

Kraslags

Vjatlags Kirovas apg.

Tagillags Kuvša, Sverdlovskas apg.

Ivdeļlags Sverdlovskas apg.

Angarlags Irkutskas apg.

Ozerlags

Vosturlags Sverdlovskas apg.

Aktjubinlags Čkalovas
apg.

Kuzbaslags Kemerovas apg.

Jeņisejželdorlags Krasnojarskas nov.;

Ņižņij-Tagilā Sverdlovskas apg.

Molotovska Arhangeļskas apg.

Drobiševas raj. Omskas apg.

Moskolovsku raj.

Kormilovskas raj.



Parabeļasraj. Tomskas apg.

Kolpaševas raj.

Tuganskas raj.

Jeņiseiskas raj. Krasnojarskas nov.

Jeņisejskas cietums Krasnojarskas nov.

Soļiļeckas cietums Čkalovasapg.



Reģistrācijas apl. Nr. 000330791. Formāts 60x90/16

«Avots» SIA. Aspazijas bulv. 24. Rīgā LV 1050. lespiesta un iesieta

a/s «Preses nams» tipogrāfijas poligrāfijas grupā «Jāņa sēta».

Balasta dambī 3. Rīgā LV 1081.

Lāsta atburšana. Sast. Ilze Būmane. - R.: Avots, 207 lpp., il.

Grāmatā «Lāsta atburšana» izlasāms61 latviešu ģimenes likteņstāsts: 27 apraksti vēsta par

dzimtajiem mārupicšiem, 34-parārpagastniekiem.

Grāmata ilustrēta galvenokārt ar fotoattēliemno Latvijas Brīvvalsts laikiem (līdz 1940. g.)

un Sibīrijas lēģeros uzņemtajiem.
Grāmatu veido 3 nodaļas: «Mārupieši», «Arpagastnieki» un «Arhīva materiāli».









REPRESĒTIE MĀRUPIEŠI

Kas tas bija par nelabo, kas nolādēja Latviju uz

piecdesmit gadiem? Tas tīkoja izdeldēt mūsu

dvēseles. Zināja vājākās vietas -mērdēja sirmās,

gudrās galvas, izsūca dzīvību no bērnu sirsniņām.

Lai nebūtu to, kas zina un atceras. Lai iznīkst viss,

kas nāks un turpinās. Kas izturēja, tos iekala

dzelžu iemauktos.

Bet dvēsele ir kā meženis. Sīksts un nepadevīgs-.

Un dvēsele zina, kā drupināt lāsta spēku -

Sper, Pērkoni, avota,

Līdz avota dibenam.

Un Pērkons svilina lāstu, un pelni birst. Uz zemes,

uz puķēm, pār mūsu galvām. Brīžam aizputina

acis, un kļūst grūti redzēt.

Bet latvietis zina, kas jādara. Noskalo acis avotā,

un pelnus iear zemē. Tā stiprākie māk.

Kas vārgāks - tas jāņem pie rokas un jāved uz

avotu. Atdabūt redzi. Šķīstīties. Un tad meklēsim

kopā, ko esam pazaudējuši.
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