
Visus šos vīrus pazinu - tos, kuŗi vadīja Nedēļas Apskatu. 
Dulmaņi (meita Ausma, pirms aizbrauca uz Austrāliju, noslēdza ar manu māsu 
Anitu sarunu, ka 1955. gadā, kad Latvija būs brīva viņas satiksies noteiktā dienā 
un stundā pie Ekonomiskā vaikala parādes durvīm, ha, ha!!) Dulmaņa kundze 
draudzējās mammu un nokāva mūsu un citas cūkas mūsu apkaimē, kad draudēja 
angļu armijas to konfiscēšana. Viņa bija slakteŗa meita un olimpiskās soļošanā 
sieviete=Dāliņa.Arī Lesiņi dzīvoja mūsu 50. barakā. L. kundze ielika Anitai 
ilgviļņus, pato Anita viņai noadīja puloveri no 2 izārdītiem džemperiem. L. Aijai 
bija vienreizēja fantāzija - viņa stāstīja, ka bijusi slimnīcā aizvakar un viņai 
izoperēti 2 laukakmeņi, kuŗus viņa norijusi, tāpēc viņa šodien nevar man palīdzēt 
nest piena kannu no devu centra….Aiju satiku Detmoldas tikšanās laikā. Arī 
Gunars Grīnbergs, švītīgs 'siltais', pazīstams kā Gunariņš Labspuisītis, dzīvoja 
mūsu barakā un ASV pie LAIKA bija vienu brīdi redaktors. 
Vislielākais draugs mums bija Ēriks Raisters. Mamma viņus saveda kopā ar Elvīru 
un izrīkoja kāzas. Par to Raisteri vienmēr sūtīja mammai Rudzīša izdotās 
grāmatas, kas tagad Maijas bibliotēkā. Elvīra gribēja Maiju adoptēt un ņemt līdzi 
uz ASV, baroja viņu ar saldu sarkanvīnu, lai nabaga kaŗalaika bērniņam būtu 
labāka apetīte. Kad E. bija akūtais aklās zarnas iekaisums arī Maijai uzreiz vēders 
sāpēja. Tas nu abas gulēja slimnīcā blakus gultās - Detmoldā. E. Mamai 
atsūtījano ASV savu skaisto balto broderie anglese blūzīti, ka mammai bija 
mugurā arī tai diena kad viņa šeit mira. Apkaklīte bija neskaitāmas reizes lāpīta. 
Visas šīs labās, bet dīvainās atmiņas man ir tik tuvas kā šodien. 
Par puķītēm - tās bija free-gratis, jo viss nāca no Vindzoras dārziem, parka un 
mežiņa. Skaisti un vienkārši. Kad es laulājos Ķelnē 3. Ziemassvētkos, man ģimene 
uzspieda nest puķes. Katra maijpuķite toreiz maksāja 1 DM!! 

Šausmas - tas toreiz bija 'aine kleine fortūne' 
Jā, ir jau daudzi 'gaišreģi' (mana māsa, u.c.) kas nepareģo jaunam pārim neko 
labu. Es gan vēlu viņiem visu to jaukāko - tik ļoti dasamīlējušies un vēl ar tik 
augstiem plāniem un mērķiem pasaulei. Lai veicas! Nosvinējām arī godam, laiks 
skaists - bērni pārņēma ielu sacensībām, dām,dzērām, tikai nedancojām. 
 


