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8. LAPPUSE

Kreisajā pusē izdevēja 
Friča Virca Berlīnē tiražē-
tā pastkartē redzama pil-
sētas panorāma no Dārza 
ielas uz Dzirnavkalnu un 
Lielās ielas namiem ap 
1917. gadu. 

1918. gadā vasarā karš jau tuvojās 
beigām. Par šo laiku savus iespai-
dus stāstījis kāds aculiecinieks, kurš 
1918. gada jūlijā iebrauca no Krievi-
jas Talsos: «Iebraucu Rīgā un tūliņ 
vēlos braukt tālāk. Prasu biļeti līdz 
Stendei. Kur es īsti gribot braukt? 
«Uz Talsiem,» atbildu. «Tad ņemiet 
biļeti līdz turienei!» skan atbilde. Es 
brīnos, ka biļete līdz Talsiem. Vai tad 
uz turieni iet dzelzceļš? Un patiešām, 
man iedod biļeti uz Talsu staciju. 
Aizbraucu līdz Stendei. Stacijas ēkas 
nav: tā, krieviem atkāpjoties, node-
dzināta. Bet turpat aiz vecās stacijas 
ēkas pamatiem redzami savādi mazi 
jaunā šaursliežu dzelzceļa vagoni. 
Vilcieniņš piestāj pie Talsu stacijas. 

Eju caur pilsētu. Vairā-
kiem namiem ar dzelzs 
stieplēm aizpīti logi un 
durvis. Tur dzīvojot kara 
gūstekņi. Vēlāk redzēju, 
kur tie strādā: raka ceļa 

vietu pie Antiņu kapiem. Starp Le-
čiem un pilsētu diezgan augsts radio 
tornis. Viss savienots ar kartiņām un 
atļaujām: brauci uz Rīgu, jāņem at-
ļauja; ņemsi pārtiku līdzi — atļauja. 
Uz laukiem tāpat — viscaur atļaujas 
un nodevas.»

Par notikumiem Talsos 1918. gadā 
bijušais pulkveža Oskara Kalpaka 
Atsevišķās studentu rotas kaujinieks 
Leo Reinis Dunkels uzrakstīja atmi-
ņas. L. Dunkeli 1941. gada 14. jūnijā 
Krievijas okupācijas vara arestēja 
un ieslodzīja Krievijas katorgā Kiro-
vas apgabala vergu nāves nometnē 
Vjatlagā, kur viņš mira 1942. gada 
31. maijā, pirms sprieduma pasludi-
nāšanas. Viņa ģimenes locekļus, sie-
vu Lūciju Mariju (dzimusi Šnikval-

de) un meitas Birutu Ņinu un Mēriju 
Klāru ar varu bez tiesas sprieduma 
aizveda uz Sibīriju. Tāds bija Dun-
keļu ģimenes liktenis. L. Dunkels 
1918. gada 10. jūlijā atgriezās no 
bēgļu gaitām. Tajā laikā Talsos val-
dīja vācu okupācijas vara. Apriņķa 
valdi vadīja barons Anatols fon den 
Brinkens. Viņš talsiniekiem ir ma-
zāk pazīstama personība. Dzimis 
1864. gadā Komarišekā Lietuvā. Tēr-
batas universitātē viņš studēja ķīmiju 
un jurisprudenci, bet pēc tam Leip-
cigā ekonomiku un lauksaimniecību. 
A. Brinkenam piemita liels organiza-
tora un administratora talants. Des-
mit gadus no 1892. līdz 1902. gadam 
viņš bija Brinkenu ģimenes fonda 
dibinātājs un kurators. 1899. gadā 
A. Brinkens Sabilē nodibināja tvai-
ka pienotavu un piensaimniecību 
«Alfa», būdams tās direktors.

No 1905. līdz 1920. gadam viņam 
piederēja Odres lēņu muiža. No 
1906. līdz 1908. gadam A. Brinkens 

darbojās kā pārstāvis pie ģenerālgu-
bernatora «sevišķās konferences» 
un vienlaikus arī kā agrārās komisi-
jas pārstāvis Jelgavā. Līdz Pirmajam 
pasaules karam viņš bija goda mier-
tiesnesis un no 1915. līdz 1918. ga-
dam vācu okupācijas laikā ieņēma 
atbildīgā Talsu apriņķa priekšnieka 
posteni. Atzīmējot tā ievērojamo 
darbību, A. Brinkenu apbalvoja ar 
Dzelzs krustu. Viņš aizgāja mūžībā 
1933. gada 16. februārī Rīgā.

A. Brinkena kanceleja izvietojās 
Sadraudzīgās biedrības namā, bet 
saimniecības daļa Lielajā ielā 17 (ta-
gad SEB bankas Talsu filiāle). Poli-
cija un žandarmērija mitinājās Rožu 
ielā 3, kādreizējā tirgotāja Ernesta 
Viļumsona namā. Bijušie Krievijas 
armijas karavīri vispirms reģistrējās 
žandarmērijā, kur tiem izsniedza re-
ģistrācijas kartiņu. Ar šo kartiņu kat-
ru mēnesi vajadzēja žandarmērijā 
pārreģistrēties. Civiliedzīvotāji, kuri 
dzīvoja pilsētā, un tie, kuri atgriezās 

no bēgļu gaitām, sākot ar 1917. gada 
5. decembri, reģistrējās pilsētas val-
dē. Tam nolūkam iekārtoja reģistra 
grāmatu «An-und Abmelderegister 
der Stadt Talsen. Ausgestellt Talsen 
den 5. Dezember 1917», ko ar savu 
parakstu apstiprināja pilsētas galva 
V. Rode un zīmogu «Bürgermeiste-
ramt Talsen». Apsardzības ministrija 
L. Dunkelim uzdeva organizēt Talsu 
apriņķa apsardzību un reģistrēt visus 
bijušos Krievijas armijas karavīrus. 
No bēgļu gaitām atgriezās arī mūr-
nieka Friča Būvtilta ģimene, kura 
dzīvoja Ciema ielā 1 (tagad A. Ler-
ha-Puškaiša iela 1). Viņa jaunākais 
dēls Bērtulis arī iesaistījās Talsu ap-
riņķa apsardzībā. Bērtulis Būvtilts 
aizgāja mūžībā 1927. gada 20. martā 
Daugavpilī kā Latgales apgabaltie-
sas prokurora biedrs.

Raksta tapšanā pateicos Rutai 
Dambergai un Dainai Dambergai.

Imants Tamsons 
Talsos
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Elīna Lāce

Talsu kinoteātrī «Auseklis» vēl 
šīs nedēļas sākumā varēja noska-
tīties režisores Madaras Dišleres 
(grūti noturēties, nepieminot, ka 
savulaik viņu pazinām kā Emīla 
mazo māsu Idu filmā «Emīla ne-
darbi») filmu «Paradīze 89». Tajā 
tik autentiski attēloti padomju 
laiki, ka varēja sajusties kā iekā-
pis laika mašīnā!

Pirmajā brīdī šķita apbrīnojami, ka 
saglabājies tik daudz padomju laika 
priekšmetu. Pēc tam bija jāsāk domāt, 
ka patiesībā jau nemaz tik tālu no tā 
laika neesam aizgājuši (arī Talsos taču 
ir ēkas, kuras vizuāli nav mainījušās!), 
un pat vistuvāko cilvēku lokā jopro-
jām būtu iespējams savākt rekvizītus 
vismaz viena mājokļa iekārtošanai. 
Galu galā aktieris Kaspars Gods, 
viens no filmas tēlu atveidotājiem, 
intervijā saka: «Mēs filmējām Cēsīs, 
un tur ir ļoti interesanta tauta. Gan-
drīz katru desmito cilvēku var likt pa 
taisno kadrā, un viņš izskatās kā no 
1989. gada. Viņi tur ir tādi — tā kā 
pa pusei hipsteri, tā kā vēl kaut kas… 
Staigāja tādos džemperos, kā man 
bija kostīmdžemperis.»

Tā nu nākamajā dienā pēc filmas 
noskatīšanās abi ar vīru nolēmām pa-

Padomju laika foto 
lietas, kas noder arī 

mūsdienās.

 Putu karote 
un caurum-
tekne, kāda bija 
redzama arī 
filmā.

lūkot, ko mēs no sava dzīvokļa va-
rētu piedāvāt, ja Madara Dišlere at-
nāktu ciemos un lūgtu desmit minūšu 
laikā sameklēt kaut ko līdzīgas filmas 
veidošanai. Nu, padomju laika sek-
cijas gan mums vairs nav, bet zinām 
ne mazums dzīvokļu, kur varētu aiz-
ņemties arī to. Pašiem toties koridorā 
joprojām stāv skapītis, uz kāda kād-
reiz mēdza novietot telefona aparātu. 
Tagad, kad stacionārā telefona mājās 
jau sen vairs nav, šī mēbele turpina 
kalpot kā apavu, cepuru, šaļļu un 
cimdu novietne. Protams, plauktos ir 
daudz padomju laikā izdotu grāmatu. 
Trūkst vien zinātāja, kurš šajos plauk-
tos graudus atlasītu no sēnalām, jo 
pašiem tās visas izlasīt neatliek laika, 
bet labas grāmatas ārā mest nekādā 
ziņā negribētos.

Virtuvē atradām ne vienu vien pa-
domju laika šķīvi, krūzīti, sāls trauku, 
saldumu trauku, karotes un dakšiņas, 
putu karoti, pavārnīcu, kartupeļu 
stampu un tieši tādu duršlāku (skatos, 

Matu gumija ar 
zemenītēm.

 Eglīšu 
mantiņas, 

bez kurām agrāk 
svētku egle nebija 

iedomājama.

 Daļa trauku, no kādiem 
ēdām bērnībā, joprojām ir 

lietošanā.             
Edgara Lāča foto

Padomju 
laiku bižutērija 

turpina 
mirdzēt.

 30 gadus sens rotaļu sunītis un 
žurnāla «Zīlīte» numuri ar pasakām, 
stāstiem, dzejoļiem, mīklām, 
uzdevumiem, izglītojošu in-
formāciju par dzīvniekiem, 
dažādu mākslinieku ilustrā-
cijām, dziesmu notīm un 
daudz ko citu.

šis vārds latviskots par 
caurumtekni), kāds bija 

redzams arī filmā «Paradīze 89».
No skapja dziļumiem cēlu 

ārā apzināti drošībā novietotas 
lietas, kuras ir gribējies saglabāt 
tieši kā relikviju no bērnības, lai 
paliktu kaut kas īsts, kam pieska-
roties, tā atmiņu «filma» iegūtu reālus 
apveidus. Šo lietu vidū ir rotaļu sunītis, 
ko saņēmu, ja nemaldos, sestajā dzim-
šanas dienā 1988. gadā, ap 20 bērnu 
žurnāla «Zīlīte» numuri, daži padom-
ju laika mutes dvieļi un matu gumija 
ar plastmasas zemenītēm galos. No 
rotaslietu kārbas dziļumiem izķeksē-
ju gredzenu ar lielu, gaišzilu aci, bet 
no savas žaketes atloka (!) noņēmu 
omammas atdoto brošu — tās akmen-
tiņu violetais mirdzums mani šodien 
valdzina ne mazāk kā bērnībā! Eglīšu 
rotājumu kastēs arī tūlīt atpazinu ne 
vienu vien eglīšu mantiņu, kuras mir-
dzošie apaļumi glabā manas bērnības 

atspulgus. Savukārt 
vīrs galdu piekrā-
mēja ar padomju 
laika foto lietām. 

Domājams, ka režisore nebūtu vīlusies!


