
COVID-19
Bail nepotēties, 
bet arī 
potēties bail.

ĒDIENI
No “Priekšnieka 
zupas” līdz 
“Zaķa spirām”.
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POLITIKA
Cik liela 
būs vēlme 
“dzīvot zaļi”?
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Šonedēļ Aizputē Pū-
ķu-Dzeņu-Šusteru dzim-
tas pēcteči no Žaņa Lipkes 
memoriālā muzeja saņēma 
pateicības balvu “Sudraba 
pagale” par savu vecāku un 
vecvecāku drosmi un uz-
drīkstēšanos politiski pret-
runīgos Otrā pasaules kara 
apstākļos glābt savus līdz-
cilvēkus – ebrejus. Ģimenes 
jeb vesela dzimta par četru 
ebreju glābšanu piedzīvoja 
gan arestus, gan vēlāk spī-
dzināšanu un koncentrācijas 
nometni.

Četras 
pašnāvības mežā

Lai izstāstītu ebreju glābša-
nas stāstu un atklātu dzimtas 
likteni, vispirms jāizstāsta šīs 
aizputieku dzimtas stāsts uz 
Otrā pasaules kara un tābrīža 
dažādu politisko uzskatu fona. 
Ž. Lipkes memoriāla pētnie-
ce Maija Meiere-Oša pa-
stāsta, ka 1943. gada 
vasarā Aizputes 
kūdras fabri-
kā strādāja no 
dažādām ieslo-
dzījuma vietām 
atsūtītie ebreji. 
Viens no ie-
slodzītajiem bija 
Višķos dzimušais 
drēbnieks Šlioms Uzd-
ins, kurš iedraudzējās ar 
fabrikas darbnīcās strādājošo 
latviešu drēbnieku Kārli Pūķi. 
Tuvojoties rudenim, pēc vergu 
darbaspēka vairs nebija vajadzī-
bas, tāpēc lemts, ka ebreji sūta-
mi atpakaļ uz Rīgu. Šo sarunu 
dzirdējis Kārļa brālis – policijas 
kancelejas darbvedis Žanis Pū-
ķis. Viņš šo ziņu nodevis tālāk 

“Sudraba pagale” par neiespējamo misiju

jaunākajam brā-
lim, kurš savukārt 

brīdinājis savu paziņu 
Šliomu. Ebrejs lūdzis glābt viņa 
un vēl dažu viņa biedru dzīvību. 
Kārlis piekritis visus paslēpt.

1943. gada rudenī Šlioms 
Uzdins kopā ar savu brāli Lei-
bu un vēl diviem tautiešiem ie-

radās pie Kārļa un Žaņa Pūķu 
sievu Elzas un Annas mātes, 
sētnieces Ievas Dzenes Liepājas 
ielā 9 jeb vienā no agrākajā Li-
vonijas ordeņa pilī ierīkotajiem 
sociālajiem dzīvokļiem. Slēptuvi 
ierīkoja pils bēniņos, tajā varēja 
iekļūt tikai no I. Dzenes dzīvok-
ļa. M. Meiere-Oša skaidro tālāk: 

“Ievai Dzenei bija trīs meitas. 
Vecākā meita Anna apprecējās 
ar Žani Pūķi. Brāļa paraugam 
sekoja arī Kārlis Pūķis, kurš ap-
precējās ar Annas māsu Elzu. 
Trešā Ievas meita Emīlija bija 
precējusies ar Pils ielā 4 dzīvo-
jušo Gerhardu Šusteru.

Tuvojoties aukstākam lai-

kam, zem Šusteru saimniecības 
vistu kūts vīri izveidoja ebre-
jiem otru slēptuvi. Policija atrada 
slēptuvi pilī, taču tobrīd jau tā 
bija tukša. Ebreji bija otrajā bun-
kurā. Viņi saprata, ka ilgāk tur 
uzturēties nevar un iebēga mežā. 

Žaņa Lipkes memoriāla dibinātājs Māris Gailis (pa labi) pasniedz simbolisku 
pateicības-piemiņas balvu “Sudraba pagale” Pūķu-Dzeņu-Šusteru dzimtas pēctecēm 

Velgai Auziņai (pa kreisi) un Ilgai Kūkai. Fonā – I. Kūkas meita Iveta Birule un mazdēls Mareks. 
M. Gailis uzsvēra, ka balvai ir jābūt tajās mājās, kur dzīvo šo krietno cilvēku dzimtas turpinātāji.
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