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griezās ārpus viņa darba laika, un ka viņu jaastāvigi starp apgaitu Rīgas
lI Pilsētas slimnicas vecajās barakás un lekcijam galvenajā korpusā pavada
bariņš studentu un viņa asistents, nolēmu griezties pie viņa ar lūgumu
atļaut volontēt viņa vadītajā klīnikā, jo esmu izlēmis kļūt par ķirurgu.

Pēc iepazīšanās profesora darba kabinetā virs Oļxīfādļll zāles, viņš samērā

detalizēti apjautājās par manām sekmēm iepriekšējos divos kursos. Apskatot
manu studenta sekmju ieskaišu grāmatiņu, viņš sevišķi interesējās, kā man

veicies pie prof. J.Primaņa un R.Krimberga, ko esmu ieguvis no docenta

A.Bieziņa kursa par operatīvo ķirurgiju. jautāja, kādēļ ķīmijā pie prof.
O.Luca man ir “4", turklāt eksāmens kārtots rudenī. Atzinos, ka pavasara

sesijā, kaut arī priekšmetu zināju, biju "pašpikojis" un tādēļ nācās visu

vasaru cītīgi gatavoties. Cuvu kārtīgu mäcibu: jāmācās cītīgi un uz

"špikerienW nav jābalstās. Profesors pasmējās un pieņēma savā paspārnē

par volontieri, iesakot pamācīties pie asistenta LKegi.

Dakteris Kegi, vēlāk arī dakteris Ramiņš deva man gan teorētiskas, gan

praktiskas zināšanas traumatoloģijā. Mana darba vieta pie minētiem dakteriem

bija ll Pilsētas slimnīcas vecajās barakās. Tur ārstējās ne vien slimnieki ar

dažādām traumām, bet arī citu profesora palīgu aprūpētie onkologiskie
slimnieki. No tiem lielākajai daļai bija ielaistas vēža formas. Mums, volon-

tieriem, bija jāpavada profesors apgaitās pa visu ķirurģisko nodaļu, bet

pirmdienās jāpiedalās rīta konferencē, kas notika profesora kabinetā. Tur sīki

analizēja pašu smagāko slimnieku slimības vēstures, uzsverot iemeslus, kādēļ
slimnieki pie mums iestājās tik vēlu, un sastādot aptuvenu plānu viņu
tālākai izmeklēšanai un ārstēšanai. īpaši iztirzātas tika iepriekšējās nedēļas
laikā izdarītās operācijas, pievēršot īpašu vēribu tām operācijām, kuru gaitā
radās neparedzēti sarežģījumi un negaidīti atradumi, kas nebija konstatēti

pirms operācijas. Volontieriem bija arī kopā ar ārstējošo ārstu jāpiedalās
eksitējušu slimnieku autopsijā, ko izdarīja prof. Adelheims vai viņa
asistents. Tā pakāpeniski trešā kursa gaitā iekļāvos klīnikas darbaritmā.

Nekad neaizmirsīšu, kā profesors mani eksaminēja pēc pabeigtas apmācības
un lekciju kursa. Pirms lekciju kursa beigām, man pilnīgi nemanot,

profesors sāka apgaitas laikā klīnikā uzdot izmeklēt slimnieku ~ noteikt

diagnozi un ārstēšanas gaitu. Kad gāju pie viņa kārtot eksāmenu -tas notika

mājās ~ tika izjautāts viss, ko esmu klīnikā redzējis, kā veicies ar asistēšanu pie
asistentiem, kādas klīniskās analīzes esmu apguvis. Ludza detalizēti pastāstīt

par vēdera dobuma orgānuakūtām saslimšanām, ārstēšanas pamatprincipiem,
jautāja, kā jāārstē brūces, lūzumi, izmežģijumi. Īpašu vēribu veltīja
manām atbildēm par onkoloģisko slimību agrino diagnostiku. Tā mans

kursa eksāmens
- pirmsākums ķirurģija bija turpinājies ilgāk par stundu.

Atvadoties, profesors ieteica vasaras brīvlaikā turpināt darbu, volontējot
klīnikā. Bez tam būšot no Rumānijas 4 vai 5 medicīnas studenti, kam

būšot jāparāda Rīga, Rīgas Jūrmala u.t.t. Par to varēšu vasarā dzīvot slimnīcā to

studentu vietā, kas apmaiņā dodoties uz Rumāniju. Tā ar profesora gādību
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paliku dzivot slimnīcā manu kursa kolēgu A.Marovska un P.Purviņa-
Djakonova istabā. Rudenī man kopā ar studentiem A.Spilneru un Vildi

ierādīja atsevišķu istabu vecā korpusa 3. stāvā virs jwofesora Alkšņa fakultatīvās

ķirurģijas nodaļas. Mans logs bija tieši preti profesora mājai Ventspils ielā

un sētas vārtiņiem, pa kuriem viņš nāca uz slimnicu jebkurā diennakts laikā.

No 1937. gada rudens semestra profesors man uzdeva reģistrēt donorus, izda-

rot viņiem nepieciešamās klīniskās analizes un nosūtot asinis serologiskajai
izmeklēšanai uz RW, kā arī noteicot viņiem asins grupas. Nosūtīju donorus arī

uz rentgena pārbaudi un pie terapeita. Man bija jāatbild par viņu savlaicīgu
izsaukšanu akütos gadijumos. Par to saiņēmu 60 lalu, slimnicas ēdienu un

istabas kaktu. Bez tam man bija jebkurā laikā, ja nepieciešams, jāpiedalās

operācijās par trešo asistentu vai arī jāpalīdz māsai pie asins pārliešanām.

Studentiem, kas dzīvoja slimnīcā, bija sastādīts grafiks, pēc kura mūs naktis

izsauca palīdzēt asistentiem vai pašam profesoram pie operācijām. Pēc ope-

rācijas profesors parasti apjautājās, kas redzēts operācijas gaitā, vai tā noritē-

jusi bez sarežģījumiem. Profesors bieži jautāja par attiecībām starp orgāniem,
kas bija redzami operācijas laikā, par pēcoperācijas periodā iespējamiem

sarežģījumiem pēc atipiskām un komplicētām operācijām, kā tos novērst, ja
tādi pēcoperācijas laikā rastos. Vispār bija sīki jāpārzin vēdera dobuma orgānu

topogrāfiski anatomiskās attiecības, kā arī jāpazīst šo orgānu redzamās

patoloģiskās izmaiņas. Katru pirmdienu profesora vadībā tika iztirzāts ope-

rāciju materiāls par pagājušo nedēļu. Tā profesors veidoja un audzināja jauno
ķirurgu paaudzi. Jāatzīmē, ka ļoti vērtīgas bija profesora apgaitas pa klīnikas

nodaļām un tieši pie slimnieka gultas. Ar kādu taktu un mīlestību viņš piegāja
katram slimajam, dodot viņam drosmi un ticību uz izvesejošanos!

Savu pirmo patstāvīga operāciju apendektomiju, profesoram asistējot, veicu

1938.gada sākumā, būdams S. kursa students. Operāciju izdarīju vietējā

anestēzijā jaunietim ar hronisku apendicītu. Pirms operācijas un pēc tās

profesors mani tā pa "īstam" noeksaminēja. Man bija arī pašam jāraksta
operācijas apraksts un slimnieks jāārstė līdz izvesejošanai. Pēc tam man atļāva

patstāvīgi operēt, asistējot asīstentiem Vegelem vai Viežem viņu dežūras laikā.

Tä lidz LU Medicīnas fakultātes beigšanai jau patstāvīgi varēju veikt visas

vidēja apjoma operācijas- no brūču apdarēm līdz trūču, apendicītu, hidro-

cēles un citām līdzīgām operācijām. Diezgan bieži piedalījos kuņģa

rezekcijas, žultspūšja un zarnu operācijās kā otrais vai trešais asistents.

Lielu uzmanību profesors pievērsa jaundabīgo audzēju diagnostikai, it īpaši to

agrinai diagnostīkai, arī citu veidojumu pazīšanai. Viņš vienmēr akcentēja.
ka šo audzēju diagnostikai jābūt pēc īepējas agrīnai, jo uzskatīja, ka agrīna

operācija kopā ar rentgena un rādīja staru terapiju var dot pašus vēlamākos

rezultātus, ne vien pagarinot slimnieka mūžu, bet dažkārt viņu pilnīgi

izārstėjot. Personīgi man profesors vietējā anestēzijā ekstirpėja adenomu

kreisās krūšu "kārpiņas" rajonā.
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1938. gada, būdams Veselības veicināšanas biedrības jaundabigo audzēju
apkarošanas sekcijas vadītājs, profesors organiztēja Rigas Mazajā (jilrlēe pato-
anatomisku izstādi par audzėjitem. Mums, studentiem, viņa jaunākiem
palīgiem, bija izstādei paredzētos eeksponātus jāpārvieto no viņa kabineta

uz izstādes vietu. Pēc tam bijām par jmskaidnxājiem pie izstādes eksponātu
stendiem, saņemot par to ari atalgojumu.

Tā paša gada rudens semestrī, budams jau pēdējā kursa students, paredzētās ß

nedēļas ķirurģija nostrādāju klīnikā pie profesora. Pēc tam, kad biju
nostrādājis klīnikā paredzēto darba laiku, kārtoju pie profesora arī valsts

eksāmenu (toreiz bija atļauts eksāmenu kārtot vai nu'kliniku beidzot, vai

1939. gada rudens sesija). Lksāmens ievilkās vairāku stundu garumā: gan
klīnikā pie slimniekiem, gan mājās pie profesora kabinetā tika izprasits
viss~gan leorétiskais, gan praktiskais. lā, tā bija īsta un dziļa iztaujāšana -

būtībā par visām ar ķirurgiju un traumatologiju saistitām slimībām, to

diagnostiku un ārstē-šanu. Tā bija sika anatomiskr) un patoanatomisko
zināšanu pārbaude. Par savām zināšanām saņēmu "ļoti teicami”. Pēdējo
valsts eksāmenu ginekologijā un dzemdniecībā nokārtoju 1939. gada
jūnija mēnesi pie profesora E.Putniņa, saņemot arī atzīmi “ļoti teicami”.

Pēc visu valsts eksāmenu sekmīgas nokārtošanas, profesors man piedāvāja
ordinatora vietu Talsu ielā 7a, t.s. Vėža slimnīcā. Turp arī pārgāju dzivot

puspagraba istabiņā. Profesors šeit bija gan zinātniskais vadītājs, gan reizē

ari galvenais operėjošais ķirurgs. Šeit viņa vadībā apguvu kuņģa rezekciju
tehniku, kā ari krūšu dziedzeru un plašu limfnīezglu ekstirpāciju paveidus
jaundabigo audzéju gadijumā. Bez manis šajā slimnīcā darbojās vēl citi

profesora audzēkņi, piemēram, V.Nagelis, Lvikmane, A.Austrica ar vīru;

par rentgenologu un radiologu strādāja V.Pampe.

1939. gada IS. oktobri mani iesauca Latvijas armijā. Ari tad, kad 1939/40. g.
ziemā biju Rigas kara bospitāli kara ārstu kursos, regulāri piepalīdzėju ķirur-

giem Īalsu ielā 7a. Pec armijas man bija jāatgriežas šajā slimnīcā, lai turpinātu
darbu profesora vadībā. 1940.gada septembri demobilizācijas no armijas
atgriezos darbāun turpināju dzivot savā pwspagrabiua istabā Talsu iela 7a. Profesors

man ieteica gatavoties zinātniskam darbam un nolikt doktorandaeksāmenus.

Šajā laikā Īalsu ielas slirmkzā pa zinātnisko dalbinieku strādāja doktors Daoins,
pēc tautības ebrejs. Kopā ar V.Pampi un profesoru viņš izdarīja pētījumus par

jaundabigo audzéju sinlelpošanu ar Vatbuga aparātu. Brīvdienu laikā, kil Palnpe
vai Daņins «nebija slimnīcā, man vajadzēja :nolasīt attiecīgus datus no ši .aparāta

1941. gadā 22. jūnijā sākās karš, bet 13/14. jūnijā mani vecāki bija Kuldīgā
arestėti un izsūtīti. Par to gan slimnīcā neviens vēl nezināja. Tomēr pa naktīm,
kad nedežürėju, slēpos pie paziņām un savas sievas radiem. Biju
17.V1‚ bet slimnīcā to neviens nezināja. Tas deva man iespēju slēpties Rīgas
Sarkanā krusta slimnīcā, kur mana sieviņa pēc Sarkanā Krusta māsu skolas

beigšanas strādāja par rentgena māsu un dzīvoja māsu māja. Tieši tur ari
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atrados, kad sakas karš. Darm vietā ar lielu piepūli nokluvu kājām vēl pirms

darba sākuma, kaut ari tilts pari Daugavai, ka arī Pārdaugavas ielas bija

parpilditas ar bēgošitėm sarkanannijas karavirieiīi. 'lalsu ielas slimnicas pirmā

nodaļa ātri piepildijās ar ievainotiem karavīriem, kuriem sniedzam nepiecie-
šamo palīdzību. Dr. V.Pampe, kas taja laika skaitījās slimnicas vadītājs, kopā

ar partijas un komjauīiatnt-ės jiārstāvjiem 2b. jūnija pavēlēja personālam un

visiem ievainotiem sagatavoties evakuāitīijai. Viņi aizbraukšot līdz partkomam

un atvedīšot mašīnas ievainoto un jiersonāla aizvešanai. Bet kā brauca -tā

aizbrauca un savā dzīvē viņus vairs nesatiku. Pec viņu aizbraukšanas bija
atnācis profesors un apjautājās, vai viņa jialidzīlna nebūtu vajadziga kādam no

smagiak ievainotajiem. los apskatījis, viņš devās uz savu nodaļu ll slimnīcā,

kur arī bija IGVIGIUII ievainotie.

Pēc vācu armijas ienākšanas Pārdaugavā un Rigas ieņemšanas negaidīti

uzzinājām, ka profesoru apcietinājuši vācu gestajxi jiārstāvji. Nekavējoši

kopā ar prof. LPrīmaņa kundzi, kas krievu laikā bija spiesta strādāt mūsu

slimnīcā par laboranti, devāmies uz Rīgas gestajx). Šī iestāde atradās tur,

kur pašreiz izvietota Latvijas armijas un zemessargu vadibas iestāde tieši

pretim Esplanādei. Mūs pieņēma, liekas, baltvācietis, kas runāja skaidrā

latviešu valodā. Sākumā kopīgi, bet pēc tam katrs atsevišķi rakstiski aplieci-

näjänn, ka profesors nav sastāvā-jis komunistu partijā un ka viņa klīnikā

asistentu vidū ir bijuši visu Latvijā dzīvojošo nāciju pārstāvji - latvieši,

vācieši, ebreji. Viņš nekad nav uzskatījis, ka vienas tautības pārstāvji būtu

labāki par citiem. Vispār nav nodarbojies ar politiskiem jautājumiem, nav

cildinājis komunīsmu. Vienmēr uzturējis vienādas darba attiecības gan ar

ārstu komunistu V.Pampi, gan ari ar ebreju asistentiem Dubinski un Daņinu,

tāpat ar visiem pārējiem darba kolēģiem. Bijis vienādi prasigs pret visiem

nevienu pēc tautības vai partijas piederības nav izcēlīs vai slavējis. Ar Daņinu

vēža slimnīcā viņu saistīja darba attiecības-zinātniskie jautājumi par

jaundabigo audzēju iespējamo diagnostiku, izpētot vēža slimnieku šūnu

elpošanu ar Varburga aparātu. Man bija jādod rakstisks paskaidrojums,
kur atrodas manī vecāki. Tie bija arestēti un lzvestī 13/14. jūnijā, kā to zina

mans skolotājs ptofesots P.Stradiņš. Katrs atsevišķi devām parakstu, ka

profesora lojalitāti notikušajām pārmaiņām, kā arī par to, ka profesoram MV

nekāda sakara ar ebreju kopienu, viņam ar to ir bijušas tikai attiecības.
Gestapo ierēdnis apsolīja, ka pēc vairākām dienām profesoru atbrīvošotļTā arī

notika. Profesors turpināja darbu Il slimnīcā un Vēža slimnīcā.
,A

Pēc tam, kad slimnīcā ieradās jauns vadltājs-kirurgs Bušs. kurš bija

strādājis Rīgas Sarkanā Krusta slimnīcā, bet krieviem ienākot, nosūtīts uz

Ventspili par slimnīcas ķirurgu un vadītāju kopā ar vecāko māsu 8.L0d159U.

profesors arvien retāk ieradās slimnīcā. Jaunais slimnīcas Ухта): bija loti

nelabvēlīgi noskaņots pret profesoru un traucēja viņam turpināt zinātnisku

darbu slimnīcā. Tā kā centos profesoram palīdzēt viņa darbā Všža-sllrrmīcå.

arī man izveidojās konflīktsituācīja ar ķirurgu Bušu. идти. izslēgt. ka af



246

viņa "gādību" mani 1943. gada februārī izsauca uz gestapo un lika priekšā
iestāties policijas (lienestā par ārstu. Kad kategoriski atteicos, piedraudēja

ar nosūtīšanu uz Salaspils koncentrācijas nometni un arestu, es nedrīkstot

atteikties, jo mani vecāki bijuši izsūtīti uz Sibīriju u.t.t. Nelīdzēja arī tas,

ka manam puisēnam bija tikai 8 mēneši un gaidījām nākamo bērnu
- biju

spiests piekāpties. Mani ieskaitīja Knehta kaujas grupā par ķīrurgu 1943. gada
18. februārī, bet 2. aprīli pārveda uz l_atviešu leģiona 15. divīzijas štābu.

Tas deva man iespēju nokārtot arī pēdējo doktoranda eksāmenu LU

Medicīnas fakultātē pie (locenta A.Alkšņa. Rudenī Veselības departaments

man piešķīra tiesibas kā ķirurgam pieņemt slimniekus. Oktobri mani pārcėla
uz 19. divīziju. Dodoties uz Volliovas fronti, atvadijos no profesora, nedomā-

dams, ka busim šķirti ilgus gadus.

Pēc pieciem gadiem, ieskaitot karavīra gaitas frontē, divus gadus filtrācijas

lēgerī Maskavā, no 1947. gada I.janvāra atrados izsūtijumā Īadžikijā
Hodžentas (Ļeņinabatlas) apgabala "Tabošaras" urāna rudas raktuvju rajonā kā

ārsts bijušajā légeru slimnīcā. Tikai tagad man bija iespēja sazināties ar manu

skolotāju. Paziņoju viņam, ka esmu pagaidām dzīvs un vesels, strādāju
urāna raktuvės par ķirurgu, bet pagrūti ar krievu valodu un man būtu

nepieciešama kaut kāda ķirurģijas grāmata par operācijām. Jāatsvaidzina

atmiņa, jo atrodoties filtrācijas lėgeros divus gadus, man nebija iespējas
ne operēt, nedz kaut ko medicīnisku lasīt un, galvenais, sarakstīties. Tā

aizsāku diezgan sistemātisku sarakstišanos ar profesoru Stradiņu un viņš
man atsūtīja grāmatu par operatīvo ķirurģiju, kas man tajā laikā loti

noderēja un ir saglabājusies līdz pat šai dienai. Vēstulēs informēju par

savu darbu un tā iespējām šajā apvidu, par veiksmēm un neveiksmēm.

1948. gada augusta pēdējā nedēļā pilnīgi negaidīti Tabošarā ieradās mans

skolotājs. Pirms tam pie nīanis uz pastāvīgu dzīvi ar lekšlietu ministrijas atļauju
bija ieradusies sieva ar abiem Lieliem (S un 6 gadus veci). Kalnrūpniecības
galvenais ārsts apakšpulkvedis Viktors Šabiņins man bija pirms viņu ierašanās

piešķīris 2 istabu dzīvoklīti ar visām ērtībām. Pagaidām tas vēl bija tukšs, jo

nepieciešamās mēbeles vēl nebiju saņēmis no slimnicas. Tātad, iedomājieties,
kādos apstākļos man bija jāuzņem mans negaidīti ieradušais cienijamais
skolotājs! Profesors bija ieradies Vidusāzijas republikās, lai iegūtu tautā lietotus

ārstēšanas priekšmetus, kā arī tuvākas ziņas par tautas medicīnu savam Rīgas
muzejam. Pie manis profesors pavadīja 2-3 dienas. lepazīstināju viņu ar

slimnicas galveno ārstu medicīnas dienesta apakšpulkvedi V.Šabiņinu. Ar

viņa atļauju profesors iepazinās ar manis vadīto ķirurgisko nodaju un manis

operētajiem slimniekiem. Deva padomu kā labāk iekārtot operāciju
bloku - slimnīca bija tikko uzcelta un nepilnigi iekārtota. Profesoram nācās

divas naktis kopā ar mani gulēt uz gridas noliktiem matračiem, jo no

slimnicas vadibas piedāvātām ērtībām viņš diplomātiski atteicās. To, ka

profesors bija pie manis izsūtijuma laikā, varēju pastāstīt tikai pēc tam,

kad bija pasludināta Latvijas valsts neatkarības atjaunošana. Tā paša gada
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novembri mani arestēja un kā bijušo leģionāru, kas apbalvots ar dzelzs

krustu un vācu armijas перепил krustu, srxlija ar nāves sodu, to nomainot

ar 25 gadiem lēģerī un S gadiem izsutijurnā. Atrodoties Angarlaga lēģerī
no 1949. līdz 195b. gadam, man bija liegta sarakstīšanas.

|955. gadā рёс atbrīvojuma no lėgera mani atkal aizsutija uz Hodžentu

(Ļeninabadas rajonu) Tadžikija, uz Kantajas rupniecibas rajonu, kur dzīvoja
mans tēvs, kas bija reabilitēts pēc tam, kad bija it) gadu pavadijs Vjatkas
lēgeros, mana māte, kas bija izsūtīta uz 22 gadiem, un arī mana sieva

(vienīgā brīvā) ar abiem dēlieīn. Sāku strādāt par ķirurgu Kantajas kalnrūpīiie-
cibas slimnīcā. Pēc amnestijas man noņēma sodāmību un atdeva pilsoņa
tiesības. Tad arī paziņoju savam skolotājam, ka esmu uz brīvam kājām un

strādāju par ķirurgu. Savās vēstulēs viņš ieteica man padomāt par atgriešanos
dzimtenē un strādāt pie viņa klinikā. Tä kā mana māte vēl skaitījās izsūtījumā,
tad pagaidām atturėjos dot noteiktuatbildi par atgriešanos dzimtajā pusē.

1956. gada rudenī Tadžikijas Veselibas aizsardzibas ministrija mani rlosūtija
uz darba vietu Maskavā, lai es papildinātu zināšanas par plaušu ķirurgiju
un sirds un asinsvadu ķirurgiju profesora akadē-.miķa Bakuleva vadītajā
klīnikā. Tur es papildināju savu teorētisko un praktisko zināšanu krājumu
prof. Lušņikova vadībā, noklausijos lekcijas pie profesora Mešalkina un

piedalījos praktiskā apmācības kursā par sirds un asinsvadu ķirurgiju. Tajā
pašā laikā papildinājos arī profesora Boguša vadītajā Tuberkulozes institūtā

profesora N.|.Gerasimenko vadībā par plaušu rezekciju operatīvo tehniku

plaušu tuberkulozes slimniekiem ar destruktīvām formām. Kad biju ieslodzī-

jumā Angarlāga centrālajā slimnīcā, N.l.Gerasimenko vadīja tur ķirurgisko
nodaļu. Tur arī kopā sākām operēt sirds ievainojumus un uzsākām plaušu

rezekcijas operācijas destruktīvu plaušu tbc formuārstēšanā.

Pabeidzot apmācību kursu Maskavā, decembra otrajā pusē ierados pie
sava skolotāja, lai atgrieztos dzimtenēun strādātu viņa vadītajā klīnikā vai

Talsu ielas Onkologiskajā slimnīcā. Viss bija nokārtots, atlika tikai saņemt

no galvenā ķirurga Brenča oficiālu piekrišanu. lajé dienā, kad man no rīta

vajadzēja ierasties pie profesora P.Stradiņa, lai dotos pēc paraksta, plkst.
7.00 bija notikusi nelaime profesoram insults.

Viss iecerētais pagaisa, man bija jāatgriežas Īadžikijā. Kad manam

veselība atjaunojas, turpinājām pa retam sarakstīties. Viņš man vienmēr

atgādināja, ka man nav jāaizmirst viņam solītais
- gatavoties zinātniskai

darbībai un aizstāvēt disertāciju. Doma, atgriezties dzimtenē bija jāatmet,

jo no jauna sāka pūst pret latviešiem vērstas vēsmas.

Pēdējo reizi ar savu skolotāju tikos 1958.gada vasarā Jūrmalā, viņa

vasarnīca. Pārrunājām un atcerējāmies kopā nostrādātos gadus. lzstāstiju,
ka krāju materiālu disertācijai par darbu spēju atjaunošanās problēmām
manis operētiem plaušu tuberkulozes slimniekiem ar šīs slimības destruk-

tīvām fonnām, kuriem biju izdarījis dažāda apjoma plaušu rezekcijas.
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'lā bija mana tikšanās ar prot. Stradiņu, kuram iezimeējās tikko jaušamas
domāšanasun izturēšanās izmaiņas kā sekas pēc parciesta insulta.

Atgriežoties Tadžikijā, sarakstišanās ar profesoru kļuva rctāka. Īā arī negaidīti

pienāca liktenigā ziņa par to, ka viņam atkārtotojies insults.

Profesors Pauls Stradiņš bija man ne tikai kā skolotājs, bet kā otrs tēvs. Viņš
man deva svētigus padomus ne vien darbā, bet ari ikdienas dzives gaitās.

Man būtu liels sirds apmierinājums, ja mūsu jaunajai Latvijas ārstu topošai
saimei būtu tāds skolotājs un audzinātājs, kāds bija mans cienijamais
skolotājs. Viņa domas un cenšanās bija virzitas vienam mērķim: celt visu acis

latviešu ārstu morālo stājn, atdodot visu sevi tautai, sirgstošam slimniekam,

neraugoties uz slimā (tilvėka jnlitisko vai morālo stāju. Nekad, ne pie kādiem

apstākļiem neaizmirst Hipokrāta zvēresta vārdu nozimi! N savu darbu kalpot

sirgstoša cilvēka laba, būt taisnigam un patiesam šo pienākumu pildišanā.
Savu skolotāju izprotu tā: viņa dzives pamatprincips bijis шаги dzivo,
mūžu mācies!

1993. gada 23. augustā, Skrundā
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the author as a surgeon in the uranium mines ot Tadzhikistan while he was

imprisonedafter 1947.
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