Sukturu apkaimes kapi
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Jānis Billers ekspedīcijā Ebreju kapos 5. jūlijā

Padomju karogs, 1987.
gada 17. oktobrī
Viņš bija ratiņkrēslā, tad viņu atveda un nošāva.
Viņš bija pirmais ārsts. Dzimis 19. gadā. Viņš
bija komitejas priekšsēdētājs. Rīgā, vienā ārstu
žurnālā, bija raksts par viņu... Bet viņš nevarēja
pastaigāt, pārvietojās tikai ratiņkrēslā. Kaut,
gan viņš bija komunists vai sociālists, bet toreiz
vāciešu atzīts. Viņš bija ebrejs. Fragments no
intervijas ar Jāni Billeru

Ievērojamas personības, kas apglabātas
Sukturu kapos:
• Tīcs Dzintarkalns ((dz. Teodors

Zaudmans) Talsu novada muzeja
aizsācējs, Talsu vidusskolas
direktors, Talsu patriots un
rakstnieks )

Ebreju kapsētā ir viens kapakmens, uz kura ir rakstīts trīs
valodās – latīņu, vācu un ivritā. Diemžēl mums neizdevās to
atrast.

„Talsu vēstis”, 2010. gada 14. janvārī

No Talsiem. Atkal izlietas strādnieku asinis. Kā jau
vakar ziņojām, līdz nemaņai piedzirdīti draguni, 2
oficieru un viena pārģērbta uradņika vadībā, uzbruka
muižas kalpu delegātu sapulcei. Gandrīz no visa Talsu
apriņķa, pavisam no 70 muižām bij ieradušies kalpu
delegāti, {apm., 400 cilvēku}, lai sapulcē – mierīgi
pārrunātu savas saimnieciskās vajadzības. Sapulce
notika mežā, pie žīdu kapsētas. Bet nebija vēl ne stunda
pagājusi pēc sapulces atklāšanas, kad atjāja kādi 40
draguni. Bez kāda uzaicinājuma izklīst, bez kāda
brīdinājuma draguni uz savu virsnieku pavēli atklāja uz
sapulcējušamies uguni. Ļaudis metās bēgt, bet šaušana
nemitējās. Kā satrakoti nezvēri piedzirdītie, nopirktie
muižnieku bendes kalpi gāzās bēgošam pūlim virsū. Ko
lodes nebij paspējušas nobeigt, tam asinskārīgie suņi
metās ar plikiem zobeniem virsū. Kādam no sapulces
dalībniekiem, kas smagi no zobena ievainots stāvēja
atslējies pie koka, garām jājošais oficieris cirta ar
zobenu pa galvu, tā, ka ievainotais turpat saļima un
nomira. [..] 7 grūti ievainoti; no tiem viens jau nomiris.
Vēlāk atrada krūmos kādu nogalinātu meiteni, arī
nežēlīgā slaktiņa upuri. Vieglāki ievainoti labi daudz;
tie ārstējās visi mājā.
Ka dragūni priekš uzbrukuma dzirdīti un ka tiem
oficieri devuši pa sudraba rublim, to redzējuši vairāki
aculiecinieki. Pie šiem sudraba grašiem draguni, kā
liekas, pārāk pieraduši.

Dienas Lapa, 1905. gada 23. novembrī
Klīst nostāsti, ka Issabehs Šahs ir apgalabāts kopā ar
savu zirgu.

• Visvaldis Paeglis
• Vilis Puriņš (Dundagas pagasta

policijas iecirkņa priekšnieks)
• Gustavs Tīfnetāls (Latvijas valsts
pirmais kriminālpolicijas
priekšnieks)
• Aleksandrs Pelēcis (rakstnieks)

Tika uzsākts
kriminālprocess,
un vainīgos
atrada.

Ebreji tika apglabāti sēdus nevis
zārkos un ar māla lauskām uz acīm –
tas tāpēc, lai nomirstot, neredzētu
grēcīgo pasauli, ko atstāj aiz sevis. Ja
dzīves laikā tika amputētas kādas
ķermeņa daļas, tās saglabāja un pēc
nāves lika blakus kapā.
Cirķela tirdzniecības skolas 1915. gada
izlaiduma grupa. Priekša no kreisās 1.
Teodors Zaudmanis (Tīcs Dzintarkalns)

Aleksandrs Pelēcis

"Tad krievu laikos, nu padomju laikos, te
bija kombināts. Un tur strādāja gan
latvietis, gan krievs, čigāns un tamlīdzīgi.
Tie "spēra" šitos un nesa prom. Tad viņi
pārtaisīja. Vēl viens tāds gadījums bija
Valdemārpilī, kad vācieši lika nojaukt
kapsētas, bet Talsos nenojauca. Talsos
apgānīja un dažus pieminekļus apgāza.
Bet Valdemārpilī visas kapsētas nojauca,
visus kapakmeņus notīrīja un aizveda pie
akmeņkaļa."

Fragments no J. Raiņa
darba Talsu tiesa par
ārstu G. Blāzi.
T. Dzintarkalna grāmatā
1905. gada revolūcija
Talsos un apkārtnē
rakstīts «apsienot galvas
vātis, izārstēšot pašas
smadzenes, tā, ka sāks
citādi domāt» teicis G.
Blāze.
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