
jekts bija izdevies, un mēs devām 
bērniem ne tikai prieku par 
dāvanām, bet arī kopības sajūtu! 

Raita (Alūksne). Pēc projekta 
esmu tik daudz ko pārdomājusi 
un apdomājusi. Esmu tik daudz 
ieguvusi. Nemaz nenožēloju to 
laiku, ko pavadīju projektā, ar 
lielāko prieku piedalīšos vēl. 

Edija (Alūksne). Šis projekts 
man ir iemācījis saskatīt labo tur, 
kur agrāk es to nepamanīju. Tas 
man ir iemācījis dot prieku 
otram, vienkārši uzsmaidot. 
Esmu iepazinusi jaunus cilvēkus, 
ieguvusi jaunus draugus. Esmu 
„atradusi sevi” tur, kur pirms 
tam nebūtu iedomājusies meklēt. 
Šogad es esmu saņēmusi 
vislabāko Ziemsvētku dāvanu! 
Dāvids (Montreala/Rīga). To, 
ko mēs sajutām sirdīs un dvēselē, 
neviens mums nevar atņemt, un 
domāju, to pašu varētu teikt par 
tiem, kuŗus mēs apciemojām. 
Visvairāk es to sajutu Ziemsvētku 
vakarā, kad bijām Tērvetes pan-
sionātā un bērnu namā, kā arī 
Lejasstrazdu bērnu namā. Kad 
gājām pa istabiņām pansionātā, 
tie guļošie, kuŗi nespēja atnākt 
uz mūsu pasākumu, bija tik 
pateicīgi, ka apmeklējām viņus 
istabā. Kad ēdām gardās vaka-
riņas Lejasstrazdos, es manīju, 
kā turienes bērni bija lielā sajūs-
mā par to, ka visu vakaru pava-
dījām kopā ar viņiem!

Nāk prātā vārdi no Jāņa evaņ-
ģēlija: “Es esmu vīnakoks, jūs tie 
zari.” Dievs ir tas vīnakoks. Jūs, 
projekta ziedotāji, atbalstītāji un 
dalībnieki, esat tie zari, bez 
kuŗiem šis projekts nebūtu 
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Katru reizi, kad kāds palīdz 
otram, ir Ziemsvētki. Katru reizi, 
kad mēģini savai dzīvei iegūt 
jaunu jēgu, ir Ziemsvētki.

Ziemsvētku projekts „Dodiet, 
un jums tiks dots II” ir izskanējis, 
un, iesākoties Jaunajam gadam, 
tas palicis arī mūsu sirdīs.

Viens no galvenajiem uzde-
vumiem bija mudināt jauniešus 

Sirds prieks Ziemsvētkos
nauda projektam “Dodiet, un 
jums tiks dots III”.

Projekta pirmsākumi noritēja 
no 15. decembra līdz 22. decem-
brim, šai laikā projekta valde – 
diakons Dāgs Demandts, Dāvids 
Porietis-Bedard un Miķelis Step-
rāns – iepirkās un veica dažādus 
organizēšanas darbus. Projekts 
sākās pirmdienā, 22. decembrī. 
Šajā dienā dalībnieki ciemojās 
Bērziņu daudzbērnu (8 bērni) 
ģimenē Ogres rajonā. Vašingtonas 
DC draudze bija saziedojusi 
līdzekļus šim apciemojumam, 
un astoņas Vašingtonas ģimenes 
katra izvēlējās vienu  bērnu, kam 
sagatavot dāvanas. Apciemojumā 
skanēja dziesmas, tika nolasīts 
Ziemsvētku stāsts no Bībeles, 
mūsu Ziemsvētku vecītis Miķelis 
Steprāns klausījās bērnu dzejo-
līšus un izdalīja dāvanas. Apcie-
mojumā tika ēstas kūkas, dažādi 
gardumi un pica. Pēc tam devā-
mies uz Lauberes bērnunamu, 
kur bērniem bijām sagatavojuši 
penāļus un citas dāvanas.

Nākamajā dienā jaunieši pieda-
lījās misijas darbā Āgenskalna 
rajona Diakonijas centra zupas 
virtuvē Rīgā, kur viņi palīdzēja 
pusdienu izdalīšanā. Bezpajumt-
niekiem tika izsniegtas arī cepu-
res, cimdi, šalles, šokolādes, 
mandarīni, konservi. Tika dzie-
dātas dziesmas. Vakarā bija iepa-
zīšanās vakars Latvijas evaņģēliski 
luteriskās Baznīcas virsvaldes 
zālē, pēc pasākuma tinām un 
saiņojām dāvanas kādiem 250 
bērniem un pensionāriem.

Trešdiena, 24. decembris. Mūsu 
pirmā pietura bija Šimkūnu 
ģimene (4 bērni) Tērvetes nova-
dā, kur apdāvinājām bērnus ar 
dāvanām un māti ar Rimi pārti-
kas veikala dāvanu kartēm. 
Tad devāmies uz Tērvetes pansio-
nātu, kur iepriecinājām 45 pen-
sionārus ar dziesmām un saldu-
miem, ko bija ziedojusi Montre-
alas pensionāru apvienība. Šī 
apciemojuma laikā diakons Dāgs 
novadīja svētbrīdi. Pēc svētbrīža 
jaunieši apmeklēja istabiņās arī 
tos pensionārus, kuŗi netika uz 
pasākumu veselības dēļ. Tajā 
pašā ēku kompleksā atrodas arī 
Tērvetes bērnunams, apciemojām 
arī to. Dāvanas šim apciemoju-
mam bija ziedojuši Montrealas 
Trīsvienības draudzes locekļi. Mūs 
pacienāja ar pīrāgiem un tortēm.

Vakarā devāmies uz Dobeli, 
kur kopā ar Lejasstrazdu bērnu-
nama bērniem bijām dievkalpo-
jumā. To vadīja mācītājs Laugalis 
un diakons Dāgs. Māra Plato no 
Vašingtonas draudzes lasīja Bībe-
les pantus.

Pēc dievkalpojuma pavadījām 
jauku vakaru ar bērniem Lejas-
strazdu bērnunamā. Vašingtonas 
draudze bija sagādājusi bērniem 
kopējas dāvanas. Šajā bērnunamā 
mūs sagaidīja arī pārsteigums. 
Latvijas Televīzija bija dzirdējusi 
par mūsu pasākumu un mūs 
intervēja. Pārnakšņojām Lejas-
strazdos.

Svētku dienā devāmies uz Iršu 
bērnunamu Aizkraukles rajonā, 
kur apdāvinājām bērnus ar spor-
ta precēm, tās bija ziedojusi Lat-

namu „Vita”, kur apciemojām 
bērnus ar dziesmām un dāvanām. 
Projekts noslēdzās ar viesošanos 
Baņu daudzbērnu ģimenē (7 
bērni) Saldus rajonā.

Mums ir svarīgs tas prieks, ko 
redzējām katrā bērna sejā. Mums 
ir svarīgs tas siltums, ko sajutām 
brīdī, kad kāds no viņiem satvēra 
aiz rokas un sajūsmā sauca: „Nāc, 
skaties, kāda man dāvana!” 
Mums ir īpašs katrs „paldies”, ko 
saņēmām no bezpajumtniekiem, 
pretī dodot siltu cepuri un skaisti 

Miķelis Steprāns un Viktorija 
Tērvetes bērnunamā

Lauberes bērnunamā

Iršu bērnunamā, izdalot sporta preces, ko ziedojusi Latviešu 
nacionālā apvienība Kanadā ar līdzekļiem no V. Upeslāča testa-
menta fonda, kas veltīts Latvijas bāreņiem

labdarības darbā apciemot Latvi-
jas bāreņus 2008. gada 22. un 23. 
decembrī, Ziemsvētkos – svētku 
vakarā, svētku dienā un otrajos 
svētkos, attīstīt sadraudzību starp 
ārzemju latviešu jauniešiem un 
Latvijas jauniešiem un, protams, 
sniegt palīdzību un sirds mīlestību.

Jaunieši piedalījās arī misijas 
darbā Āgenskalna rajona Diako-
nijas centra zupas virtuvē, Tērve-
tes pansionātā un apciemoja 3 
trūcīgas ģimenes.

Projektā darbojās jaunieši no 
Ziemeļamerikas kontinenta un 
no Latvijas – 6 trimdas latvieši un 
16 Latvijas jaunieši. Apciemoju-
mos bija kopējā dziedāšana, svēt-
brīži, dāvanu dalīšana un citi 
svētku prieki.

Visi ziedojumi nāca no ASV 
un Kanadas latviešiem. Galvenie 
sponsori bija Latviešu nacionālā 
apvienība Kanadā (V. Upeslāča 
testamenta fonds, kas veltīts 
Latvijas bāreņiem) un Latviešu 
evaņģēliski luteriskā baznīca 
Amerikā, kā arī vairākas drau-
dzes, organizācijas un privāti zie-
dotāji. Ziedotāju atsaucība bija 
tik liela, ka tika nolemts – sākumā 
plānoto 3 dienu vietā projekts 
ilgs 5 dienas. Kopumā saziedotie 
līdzekļi bija 18 400 Kanadas 
dolari, izlietotie līdzekļi $15 800. 
Pāri ir palikusi $ 2500 liela sēklas 

noritējis tik veiksmīgi. Jūs, tie 
zari, esat devīgi, stipri un mīles-
tības pilni. Paldies jums!

Diakons Dāgs Demandts un 
Edija Banka

viešu nacionālā apvienība Kana-
dā. Tad devāmies uz Sidrabiņu 
bērnunamu, kur bērni bija izvē-
lējušies, ko vēlas saņemt svētkos. 
Ziedojumi šim mērķim nāca no 
Kandas latviešu dievtuŗu Burt-

adītu šalli. Tikpat svarīgs mums 
ir arī pašu dalībnieku viedoklis. 
Uz jautājumu „Kā tev patika šīs 
emociju pilnās dienas?” jaunieši 
atbildēja labprāt.

Lāsma (Rīga). Man jau šķiet, 

nieku draudzes. Tur pavadījām 
jauku vakaru, dziedot un dancojot.

26. decembrī paēdam brokas-
tis Vilhelma pankūku restorānā 
un tad devāmies uz Rīgas bērnu-

ka bērniem bija lielākais prieks 
par to, ka viņi ar mums varēja 
pāris stundiņu pabūt kopā, pa-
spēlēties, aprunāties. Protams, bija 
liels prieks redzēt mazās, laimīgās 
sejiņas, saņemot dāvanas. Pro-
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ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"

VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363

Tel.:718-423-6161   1-800-778-9847
Fax: 718-423-3979

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
2008

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 49 reizes gadā

Redakcija Rīgā, Rūpniecības ielā 19-18, Rīga, LV-1010, Latvija.
Tālr. +371 67322968, fax +371 67322970, e-pasts - laiksasv@e-apollo.lv

Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

Abonēšanas maksa ASV dolars: 1 gadam US $ 130.00; 6 mēn.
US $ 72.00; 3 mēn. US $ 40.00. Sludinājumu maksa: sludinājumu un
sēru daļā: 1 sleja x1" = US $ 12.00; teksta lpp. 1sl.x 1" = US $ 15.00; 

pirmajā lpp. 1 sleja x 1" = US $ 22.00
Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.

Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.
Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītajos
rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli par pašu jautājumu

var arī nesaskanēt.
Redaktore: Ligita Kovtuna

Tālr.: +371 67322968, +371 29439423, fakss: + 371 67322970,
e-pasts: laiksasv@e-apollo.lv

Rīgā, Rūpniecības ielā 19-18, LV-1010
Redaktore ASV: Astra Moora

Tālr./fakss: 818-980-4748, e-pasts: laiks@juno.com,
astere2000@aol.com (fotografijām)

6157 Carpenter Ave. North Hollywood CA 91606 USA
Redaktori Kanadā:

Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,
5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5

Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca,
104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1

Zvaniet – INESEI ZAĶIS
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

Tālr.: 631-665-4455    1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164    E-pasts: RigaVen@aol.com

Citu informāciju par TŪRĒM, EKSKURSIJĀM un APMEŠANOS
Latvijā skatiet mūsu mājaslapā: WWW.RIGAVEN.COM

Kur pavadīsim atvaļinājumu?
Mēs varam palīdzēt ar ieteikumiem uz visām zemēm.

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Published 49 times per year except the last week in June,
the second week in September,  the last week in December

Uzmanību autori un fotokorespondenti!
Foto lūdzam sūtīt uz e-adresi

laiksasv@gmail.com
Redakcija

Vai vēlaties sludinājumu krāsās?
Dariet zināmu par sevi un savu nodarbošanos! 

Ar Laika starpniecību varat apsveikt 
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums Jauno Laiks) piedāvā jums iespēju 
ievietot KRĀSAINU sludinājumu 2009. gada 7. februārī. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 
un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, pilnīgi gatavo („Camera Ready”) sludinājumu 
LĪDZ 30. JANVĀRIM nosūtīt tieši uz 

Rīgas redakciju. 
Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – laiksasv@e-apollo.lv. 

Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte:
596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA.

Tālr.: 732-549-0445, e-pasts: LaiksDSR@aol.com. 

Pirms gandrīz pieciem gadiem 
sēdēju pie galda kādā sarīkojumā 
un klausījos pārrunas par nāka-
mām ASV prezidenta vēlēšanām. 
Uzmanības centrā bija Jānis C., 
kuŗš kritizēja prezidentu Bušu 
un viņa valdības neveiksmes 
Irākā un nespēju veicināt valsts 
saimniecības uzplaukumu. Repub-
likāņu atbalstītāji nesēdēja klusi, 
bet atsita Jāņa C. uzbrukumus. 

 Vērojot šo ainu, domāju, vai 
latvieši tiešām ir tik uzticīgi 
republikāņi kā, piemēram, pirms 
40 gadiem? Vai letiņi vēl arvien 
ir tik polītiski konservātīvi, kā 
paši esam apgalvojuši visus šos 
gadus? Manīju, ka vairāki ap 
galdu sēdošie klusē. Vai viņi 
piekrita Jānim, bet nevēlējās 
atklāti atbalstīt teikto? Varbūt 
viņi nevēlējās polītiski izteikties 
vienādi vai otrādi? Varbūt Jāņa 
C. teiktais likās ķecerīgs, bet inte-
resants?

Sāku domāt, ka būtu interesan-
ti izpētīt latviešu uzskatus par 
mūsdienu polītiķiem. Nolēmu 
veikt aptauju. Ja varētu savākt 
lielāku balsu skaitu, rezultāti 
varētu būt interesanti. Tūlīt pēc 
prezidenta vēlēšanām notiek 
gadskārtējais Vakarētāju rīkotais 
Ziemassvētku tirdziņš. Tā ir tā 
reize, kad letiņi no visas Vašing-
tonas ierodas latviešu Namā, lai 
iepirktos. No Ingrīdas Doherty, 
LBVŠ biedrzines, noskaidroju, 
ka biedrībā ir 320 biedru. Cerēju, 

Kā Vašingtonas latvieši
balsoja prezidenta vēlēšanās

ka uz tirdziņu ieradīsies liels 
biedru skaits un atbalstīs manu 
nodomu.

Sestdienas rītā biju gatavs 
aptaujai. Pie rokas bija papes 
vēlēšanu urna un 200 pašizga-
tavotas balsošanas zīmes. Biju 
gatavs aicināt tautiešus atkal bal-
sot. Vispirms griezos pie sest-
dienas skolas vecākiem. Atsaucība 
bija lieliska. Visi nodeva balsis. 
Kad beidzās mani skolotāja 
pienākumi, devos uz galveno 
zāli. Telpa bija pilna, pircēju 
daudz. Piegāju pie tautiešiem un 
lūdzu viņu līdzdalību aptaujā. 
No sākuma gāja lēnām, bija jāiz-
skaidro, ko daru. Bet ar laiku 
kaste sāka piepildīties. Līdz die-
nas beigām paspēju savākt 100 
balsis. Pieņemams skaits nezināt-
niskai aptaujai.

Kādi bija rezultāti? 2004. gada 
prezidenta vēlēšanās prezidents 
Bušs saņēma 45,6% no balsīm 
Vašingtonā, bet demokrāts Kerijs 
– 52,9%. Valsts mērogā Bušs 
saņēma 50,7%, Kerijs – 48,3%. 
Kā balsoja mūsu tautieši? Aptau-
jas iznākums rādīja, ka Kerijs 
saņēmis 64% un Bušs 46%. 
Rezultāti nesaskanēja ar priekš-
statiem.

2006.gadā atkal gatavojos ap-
taujai. Iegriezos Ziemassvētku 
tirdziņā, šoreiz, lai uzzinātu, kā 
letiņi balsojuši Vašingtonas 
pavalsts senatora vēlēšanās.

Galvenie kandidāti bija demo-

kratu senātore Maria Cantwell 
un republikāņu pretkandidāts 
Mike McGavick. Šoreiz aizkavējos 
ar pienākumiem latviešu skolā 
un sāku vākt balsis vēlu pēcpus-
dienā. Paspēju iegūt 75 balsis. 
Vēlēšanās demokratu senātore 
Cantwell uzvarēja 56,6% pret 
39,9%. Tautieši nodeva senātorei 
Cantwell 69,3%, McGavick 
30,7%. Iznākums atkal neštimmē-
ja ar vēsturiskiem stāstījumiem 
par latviešu polītiski konser-
vātīviem uzskatiem.

 Šogad Amerikā bija vēsturiskas 
vēlēšanas. Pirmo reizi viens no 
kandidātiem bija afrikāņu izcel-
smes. Kampaņa bija gaŗa un 
brīžiem īgna. Pēc visām debatēm 
un mūžīgām polītiskām reklā-
mām ASV ievēlēja Baraku Obamu 
par prezidentu 53% – 46%. Vašing-
tonieši balsoja par Obamu 57,65% 
– 40,5%. Un kā balsoja letiņi?

Sestdienas rītā biju sagatavojies 
Ziemsvētku tirdziņam. Uztaisīju 
jaunu balsošanas urnu un 200 
zīmītes. 

Ierodoties Latviešu skolā, saņē-
mu labas ziņas. Lai palīdzētu 
stimulēt ASV tautsaimniecību, 
skolas vadība deva skolniekiem 
atļauju skolas laikā iepirkties 
tirdziņā. Nolēmu vākt balsis, 
pirms galvenā zāle ir piepildījusies. 
Izmantojot šo izdevību un izlai-
žot pusdienas, paspēju savākt 
120 balsis. Ja 2004. gadā prezi-
denta vēlēšanās tautieši nodeva 
demokratam Kērijam 64% no 
balsīm, tad 2008. gadā demokrats 
Baraks Obama saņēma 70%, 
republikāņu kandidāts Džons 
Makeins 28,3% un Neatkarīgās 
partijas kandidāts Ralfs Neidars 
1,6%.

 Kā izvērtēt aptaujas rezultātus? 
Šķiet, ka latviešu sabiedrība ASV 
nav tik konservātīva kā kādreiz 
bija vai kā mēs domājām esam. 
Aptaujā piedalījās visu gada 
gājuma tautieši, no saujiņas jau-
niešu, kuŗi pirmo reizi piedalījās 
valsts vēlēšanās līdz tādiem, kas 
jau vairāk nekā desmito reizi 
balsoja. Vairums aptaujāto bija 
starp 40 un 75 gadiem. Daudzi 
izmantoja izdevību izteikties par 
polītisko un ekonomisko stāvokli 
ASV. Retam bija ko labu teikt par 
pašreizējo Baltā nama iemīt-
nieku. Un vēlreiz gribu uzsvērt, 
ka visas manas aptaujas bija 
nezinātniskas.

Jānis Kramēns
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LŪDZAM IEVĒROT:
*spiestuve izsūta tikai VIENU kalendāra eksemplāru
  katram LAIKA abonentam,
*LAIKA kalendārus PAPILDUS var pieprasīt 
  tikai no kantora.

        
Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEMS!

Kad maksājat par kalendāru, iesakām lietot kalendāram  
pievienoto kuponu.

         Laiks, Inc.
596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
2009. gada kalendārs: ....             gab. X US $17................

Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo $1,65;  
                                par katru nākamo $1,00     Kopā.....

                    Ārpus ASV-      par pirmo $2,25
  par katru nākamo $1,50            Kopā......  
              Kopā pievienoju                        US $.......   

Vārds, uzvārds ......................................................................
Adrese ...................................................................................
................................................................................................
Tālr.: ...........................E-pasts .............................................   

Zivs ir laimes simbols. Zivs tīklā – apliecinājums veiksmei.
Šoreiz loms jūs neapmierina? Paliek cerība rītdienai!

Jānis Cielava. Zvejnieki Daugavā
LAIKA MĀKSLAS KALENDĀRS – 2009

Tajos vairāk nekā 40 gados, 
kuŗos esmu mūzicējis kopā ar 
altvijolnieku Arturu Jansonu, 
bijusi iespēja ne tikai šķērsot 
Ziemeļameriku (jaunības kon-
certbraucienos ieguvām košo 
nosaukumu Coast to Coast čīgā-
tāji), bet arī sadarboties ar izci-
liem, visā kontinentā izkliedētiem 
latviešu mūziķiem. Protams, vien-
mēr ir prieks par izdevību tikties 
un spēlēt kopā ar latviešu stīdzi-
niekiem.

Pirms dažiem gadiem samērā 
īsā laikposmā atsevišķos koncer-
tos gadījās spēlēt ar vairākiem 
Amerikas latviešu vijolniekiem. 
Pēc sekmīgās un priekpilnās mūzi-
cēšanas nolēmām mēģināt izvei-
dot Ziemeļamerikas kamerorķestri.

Iedvesmīgi paraugi jau ir, 
piemēram, Toronto 2007. gadā 
dzirdētais KREMERata Baltica. 
Vijolnieks Gidons Krēmers šo 
kameroŗkestri nodibināja 1997. 
gadā, aicinot tajā piedalīties labā-
kos mūziķus no visām trim Bal-
tijas valstīm un tādējādi sagādājot 
jauku dāvanu savā 50. dzimum-
dienā. Par firmas Nonesuch izdo-
to tvartu „After Mozart” 2002. 
gadā kamerorķestris KREMERata 
Baltica saņēma Amerikas skaņu 
ierakstu industrijas Grammy bal-
vu katēgorijā „Klasiskā mūzika: 
labākais kameransamblis”. 

Dibinot jaunu orķestri, nolē-
mām aicināt tikai profesionālus 
mūziķus, lai tam būtu iespējami 
augsts līmenis, bet sapratām, ka 
šādu sapņu īstenošana varētu 
notikt tikai Dziesmu svētkos. 
Dziesmu svētkos 2004. gadā 
Toronto, klausītāji, kājās piecēlu-
šies, pēc stīgu orķestŗa koncerta 
aplaudēja. Šie paši stīdzinieki 
atskaņoja pavadījumu arī garīgās 
mūzikas koncertā. Visi lieliski 
mūziķi, bet cittauttieši. Vai kop-
koŗa koncertā pavadījumu neva-
rētu spēlēt latviešu orķestris?

Ar Dziesmu svētku mūzikas 
nozares un rīcības komitejas at-
balstu ķērāmies pie darba, lai 
izveidotu gan orķestri, gan 
sastādītu programmas. Ar Mūzi-
kas nozares darbinieku atbalstu 
izvēlējāmies repertuāru. Kopkoŗa 
koncertam 2009. g. 4. jūlijā rīcī-
bas komiteja pasūtināja divus 
jaundarbus, tautasdziesmu apda-
res stīgu orķestŗa pavadījumā, 
kas atspoguļotu svētku saukli 

XIII latviešu Dziesmu svētkos
Kanadā mūzicēs jauns kamerorķestŗis

„Dziedāsim, dancosim, saules 
rakstus veidosim”. Jānis Belogla-
zovs piedāvāja „Trīs rītiņi saule 
lēca”, un jūtos pagodināts, ka 
kopkoris dziedās manu apdari 

tars būs Toronto simfoniskā 
orķestŗa vijolnieks Pēteris Semi-
novs un Ņujorkas teātŗu koncet-
meistare Una Tone (abi piedalīsies 
Toronto Latviešu koncertapvie-
nības jubilejas koncertā 2009. 
gada 19. aprīlī). Tāpat kā daudzi 
citi moderni kamerorķestŗi, 
ansamblis spēlēs bez diriģenta.

Jaunajam kamerorķestrim 
nozīmīgs būs „Latviešu mūzikas 
koncerts” 2009. gada 3. jūlijā 
plkst. 8.00 vakarā Hamilton Place 
akustiski perfektajā koncertzālē. 
Nebija viegls uzdevums izšķirties, 
kuŗus darbus iekļaut šajā kon-
certā, jo gribējās, lai tajā būtu 
pārstāvēti iespējami daudz Lat-
vijas un Ziemeļamerikas kom-
ponistu, gan senie, gan moder-
nākie, un lai programma būtu 
dažāda, nopietniem skaņdarbiem 
mijoties ar vieglāka rakstura 
kompozicijām. Ceram, ka pub-
likai plašā un daudzveidīgā pro-
gramma patiks – tajā skanēs 
Daces Aperānes jautrā „Roman-
ce”, iemīļotais Emīla Dārziņa 
„Melanholiskais valsis”, Jāņa Kal-
niņa klavieŗkvintets (pianists – 
Pēteris Zariņš) orķestŗa variantā 
un Imanta Ramiņa Pirmā latviešu 
tautasdziesmu svīta (Otro dzirdē-
jām 2004. gada svētkos).

Divi izcilākie Kanadas latviešu 
mūziķi jau aizsaulē, un godināsim 
Alfrēdu Štrombergu, atskaņojot 
Andantino pastorale un Tālivaldi 
Ķeniņu ar „Mazo svītu”, kas 
komponēta aizritējušā gadsimta 
60. gados.

Komponists Alberts Jērums 
reiz teicis: „Katram koncertam 
vajag savu lielgabalu.” Tāds būs 
arī Dziesmu svētkos Toronto, un 
par to ir mazs stāsts. Rakņoties 
tēva mūzikas materiālu kastēs, 
atradu vēstuli, ko 1984. gadā 
tēvam no Kalamazū sūtījis 
skolotājs Jānis Avotiņš, kas pen-
sijas gados pievērsās mākslai. Tur 
bija izvilkumi no kādas Jāzepa 
Vītola pēckaŗa piezīmju grāmatas, 
un tajā – tautasdziesmu svīta 
stīgu orķestrim! J. Vītola darbu 
sarakstos tāda skaņdarba nav un, 
iespējams, tas nevienam nav 
pazīstams. Laimējās darbu „res-
taurēt”, un pirmatskaņojums 
notiks Hamiltonā, 60 gadu pēc 
komponista nāves. Šis skaņdarbs 
ir lielisks – komponists krāsainās 
vītoliskās harmonijās ar ritmisku 

Juris Ķeniņš un Arturs 
Jansons pārrunā kameror-
ķestŗa repertuāru

„Aiz purviem, aiz mežiem saulīte 
lēca”. Latvijas komponiste Ilze 
Arne tika lūgta garīgās mūzikas 
koncertam pārstrādāt skaisto 
Missa dolente korim stīgu orķes-
tŗa pavadījumā, un šis skaņdarbs 
jau ir Sv. Jāņa draudzes ansambļa 
un Sv. Andreja draudzes koŗa 
repertuārā. Klausītājiem Toronto 
bijusi laime to dzirdēt vairākas 
reizes. Garīgās mūzikas koncertā 
2009. gada 2. jūlijā jaundibinātais 
kamerorķestris piedalīsies Arvīda 
Purva kantātes „Pret gaismu” 
(Ingridas Vīksnas teksts) un 
mana tēva Tālivalža Ķeniņa 
„Luterāņu korāļu partitas” atska-
ņošanā. Kopkoŗa koncertā 
kamerorķestris spēlēs pavadīju-
mu sen nedzirdētajām „Līgo 
dziesmām” no Alfrēda Kalniņa 
operas ,,Baņuta”.

Jaunā orķestŗa dalībnieku 
saraksts tapa ātri, jo mūziķi 
mums bija jau pazīstami. Tomēr 
mazliet šaubījāmies, vai viņu 
sajūsma būs tikpat liela kā 
mūsējā. Šaubām nebija pamata 
– atsauksme bija lieliska! Diemžēl 
daži aicinātie mūziķi Dziesmu 
svētku laikā būs aizņemti savu 
orķestŗu koncertos vai vasaras 
festivālos, taču kameroķestris ir 
perfekti sabalansēts: trīs pirmās 
vijoles, trīs otrās, divi alti, divi 
čelli un kontrabass. Koncertmeis-

Rīkosim filmas izrādes mūsu pilsētās un dāvināsim DVD 
draugiem, lai visi iepazīstās ar šo svarīgo vēstures posmu!

Kā var rīkot filmas izrādes?
Filmas izrādes var rīkot ikkatrs – bet, lai pieturētos pie 
autortiesību likumiem, jāpiesakās filmas izdevējiem:

e-pasts: films@perrystreetadvisors.com Tel: 1-917-402-2853
Filmas izrādes vietas un datumus var atrast,

ieejot www.sovietstory.com „Where to see the film”

Kad varēs nopirkt oficiālo DVD?
Oficiālais DVD tiks izdots 2009.g.martā. Būs titri 13 

svešvalodās. DVD varēs iegādāties www.sovietstory.com
(un Rīgā Okupācijas Mūzejā).

Kā var ziedot filmas projektam?
Ieejot www.sovietstory.com „How can I help”, var ziedot ikkatrs. 

Ziedojumi palīdz segt nepieciešamos autortiesību un 
izplatīšanas izdevumus.

izdomu un idiomatisku instru-
mentāciju mākslinieciski savijis 
sešas tautasdziesmas – ,,Maziņš 
biju neredzēju”, ,,Aiz upītes jēri 
brēca”, ,,Aijā Ancīt”, ,,Līgodama 
upe nesa”, ,,Sidrabiņa upi bridu” 
un ,,Āvu, āvu, baltas kājas”. Šis 
„lielgabals” būs piemērots nobei-
gums „Latviešu mūzikas koncer-

tam”. Vārdi „unikāls” un „vien-
reizējs” tiek bieži lietoti, bet 
nevaru iedomāties, kā labāk rak-
sturot jauno pasākumu „Ziemeļ-
amerikas latviešu kamerorķestris” 
XIII latviešu Dziesmu svētkos 
Kanadā, Hamiltonā, 2009. gada 
jūlijā. 

Juris Ķeniņš

Milvoku latviešu skolas bērni Tautību svētkos

Novembrī Milvoku Oskara 
Kalpaka latviešu skolas tautas-
deju kopa “Mazais Metieniņš” 
līdz ar citām vairāk nekā 50 
etniskām grupām piedalījās ikga-
dējos Tautību svētkos (Holiday Folk 
Fair International), ko rīkoja Vis-

konsinas Starptautiskais institūts.  
Vecākie skolēni dejoja ,,Rucavieti”, 
savukārt visi latviešu dejotāji uz 
lielās skatuves Viļa Ozola deju 
,,Dim, dim, dim”.  Priekšnesumā 
piedalījās 23 bērni, kuŗu vecums 
ir 4-12  gadu.  Dejotājus šim kon-
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Milvoku latviešu skolas deju kopa ,,Mazais Metieniņš” certam sagatavoja deju skolotājas 
Sandra Medne un Inta Kalve ar 
palīgiem Kārli Rudzīti, Līvu Kalvi 
un Sandru Bērziņu. Šo priekšne-
sumu var redzēt arī tīmeklī, 
YouTube.com meklējot Holiday 
Folk Fair International 2008 – 
Latvian Childrens’ Performance.

Sandra Bērziņa
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību.

Fragmenti no publikācijām

1952. gads
Latvietis būvē 

teleskopus Tenesijā
„Kad jūs sakāt Paulim Lindem,” 

teikts kādā Tenesijas žurnālā, - „ 
ka tūristu rokasgrāmatā par 
Tenesiju ir norādījums, neatstāt 
Tenesiju, pirms nav apciemots 
slavenais teleskopu būvētājs 
Pauls Linde,” tad pēdējais parasti 
atbild: „Kā tas gadījies, ka viņi 
izvēlējušies tieši mani?”

Pauls Linde ir 66 gadus vecs, 
dzimis Latvijā, netālu no Rīgas. 
Linde pēc The Nashville Ten-
nesean Magazine  ziņām, ir viens 
no ievērojamākiem teleskopu 
būvētājiem – amatieriem visā 
Amerikā. Lindes būvētie tele-
skopi atrodas vairākās ASV 
universitātēs un observatorijās. 
Starp citu, tie atrodas Kumber-
landes universitātē Lebanonā, 
Vanderbilta universitātē un De 
Vitta observatorijā. 

Ļoti daudz darba Lindem bijis 
pagājušā kaŗa laikā, kad daudzus 
pasūtījumus devusi armija.Bet 
darba nav daudz mazāk arī 
tagad.

„Esmu palicis vismaz sešus, 
septiņus mēnešus iepakaļ pasūtī-
jumiem”, saka Linde. Daudzi 
pasūtījumi tagad un arī agrāk 
bijuši pat no ārzemēm, arī no 
Ķīnas.

Pauls Linde kopā ar dzīvesbiedri 
ASV ieceļojuši no Latvijas pirms 
apmēram 40 gadiem.

Pagājušā gadā Lindes pāris 

apmācībām uz Kamp Hūdu. 
Pirms došanās uz Koreju jau-
najam kaprālim piešķīra vēl 
desmit dienu atvaļinājuma, un to 
viņš pavadīja „mājās” Veverlijā.

Korejā Akmentiņš zaudēja 
labo aci. Ilgu laiku likās, ka arī 
viņa dzīvība ir briesmās. Ārsti 
daudz necerēja. Un šai laikā 
Akmentiņa galvotājs Klarenss 
Šēfers norūpējies rakstīja vēstuli 
National Lutheran Council izvie-
tošanas daļas vadītājai C. Koksai, 
starp citu teikdams: „Mans stāsts 
ir tāds pats kā daudziem citiem 
– jauneklis atbrauca un iekaŗoja 
mūsu sirdis. Es jūtos atbildīgs 
par viņu gandrīz kā tēvs, un es 
gribētu kaut viņš patiešām būtu 
mans dēls.”

Par Šēfera dēlu Akmentiņš nav 
kļuvis, bet par znotu gan. Viņu 
un Šēfera meitu Džēnu Vinifredu 
salaulāja Sv. Jāņa luterāņu baznīcā 
Sairā. Pēc kāzām, ko plaši 
aprakstīja arī laikraksti, jaunais 
pāris devās kāzu ceļojumā ar 
auto uz Kaliforniju. Pēc tam jau-
nie ļaudis līdz turpmākam apme-
tīsies uz dzīvi galvaspilsētā 
Vašingtonā.    

 Viņi 
„amerikānizējas” 

par latviešiem
„Esmu ļoti priecīgs, ka varu 

sarakstīties ar latviešu valodas 
skolotājiem”– 12 gadu vecs zēns 
izsaka domas, kas raksturīgas 
ikvienam no tiem daudzajiem 
latviešu zēniem un meitenēm, 
kas atsaukušies uzaicinājumiem 
iesaistīties neklātienes mācībā. 
Daudzi gan atsaukušies, tomēr 
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Pauls Linde

Laika  redakcijas darbinieku kopa svinību reizē

daudzi vēl par šo projektu šaubās, 
tāpat kā pirms dažiem mēnešiem, 
kad bija iespiests pirmais sko-
lotāju vārdu saraksts. Visus, bet 
ir sevišķi šos šaubīgos, interesē 
skolotāju ziņotie rezultāti. 

Kā vērojams, vairums neklā-
tienes mācības skolēnu ir deviņu 
un desmit gadu vecumā, un, ja 
arī tie nav gājuši latviešu skolā, 
vecāki tiem mācījuši latviski lasīt 
un rakstīt. Nelielu grupu veido 
ļoti nopietni jaunieši apmēram 
astoņpadsmit gadu vecumā. Inte-
resanti zināt, ka viens no pirma-
jiem, kas aizrakstīja latviešu valo-
das skolotājiem, ir 76 g. v. tauti-
etis, kas Savienotajās Valstīs 
ieceļojis pirms 45 gadiem.

Krosvilē, Tenesijā, uzcēluši savu 
mājiņu, kuŗas pagrabstāvā iekār-
tota arī teleskopu darbnīca. Šais 
40 gados, kopš Linde ir Amerikā, 
viņš vairākkārt dzīvojis arī Kali-
fornijā, bet vienmēr atkal atgrie-
zies Krosvilē. Par šiem ceļoju-
miem Linde mēdzot teikt: „Nav 
labi, kad auksts, vai karsts, bet tā 
pa vidu.”

Latvietis – Korejas 
kaŗa veterāns – 

apprec sava galvoju-
ma devēja meitu

Šis patiesais stāsts, kas var 
noderēt filmas scēnarijam, iesā-
kās priekš diviem gadiem, kad 
Laimonim Akmentiņam Vācijā 
piešķīra  Klarensa H. Šēfera 
parakstītu bezvārda galvojumu 
ieceļošanai ASV par laukstrād-
nieku.

Kad 20 g. v. latvietis, Rīgas 
ārsta dēls, ieradās pie galvotāja 
Vaverlijā, Ņujorkas pavalstī, gal-
votājs nebija iepriecināts. Viņš 
domāja, ka slaidais jauneklis 
nebūs pietiekami spēcīgs pas-
magajam lauku darbam. Bet drīz 
vien jaunatbraucējs un galvoju-
ma devējs bija sadraudzējušies. 

Laimonis Akmentiņš, ko ame-
rikāņi pārdēvēja par Lanny, iz-
teica vēlēšanos iestāties armijā, 
un galvotājs palīdzēja viņam 
nogludināt angļu valodas zinā-
šanas, tā ka brīvprātīgo uzņem-
šanas pārbaudījumus Akmentiņš 
paveica ar atzīmi 99.

Viņu nosūtīja apmācībām uz 
Fort Diksu, pēc tam papildu 

„Manu skolēnu vēstulēs izpau-
žas patriotisms un ticība atgriez-
ties Latvijā,” teikts kādā ziņojumā. 
Lielas, ka vairums mācās vecāku 
ierosināti, un viens otrs jau 
sākumā paskaidrojis, ka vēstules 

gan labprāt rakstīšot, bet ar dom-
rakstu sacerēšanu un valodas 
mācību nopietni nedomājot 
nodarboties. Lielākā daļa tomēr 
priecājas, ka sarakstīšanās  esot 
kā latviešu valodas stundas, jo 
tagadējā skolā jau ar latviešu va-
lodu neiznākot nodarboties. 
Caurmēra zināšanas ir normālas, 
sniedzoties no labi izglītotiem 
bērniem, kam „mājās liela kaste 
ar grāmatām” līdz tiem, kas nezi-
na nozīmi vārdiem „tīrums”, 
„lini” un „atmata”. 

Pirmajā  brīdī liekas savādi, ka 
skolēnu atsaucība dažos latviešu 
centros bijusi neparasti maza, lai 
gan tur dzīves apstākļi labi. 
Izrādās, ka šie paši tautieši tā 
aizrāvušies dolaru cīņā, ka neabo-
nē latviešu laikrakstus un bērnu 
lasāmviela ir tikai amerikāņu 
„komiķi”. Šie bērni tad arī ir 
vienīgie, kas nekad nav dzirdējuši 
Jaunsudrabiņa vai Brigaderes 
vārdu, un nezina pat vienu tau-
tasdziesmu.

Visumā jāsaka, ka sākumā tik 
apšaubītās neklātienes mācības 
panākumi ir neapšaubāmi. Vēl 
būtu vajadzīgs tikai nedaudz 
vairāk mudinājumu no vecāku 
puses, un tad varēsim būt droši, 
ka arī nākamā paaudze varēs 

lepoties ar mūsu lielāko manto-
jumu – latviskumu.

Henrijs Nordens    
 Publikāciju sagatavojis

P. Karlsons

Prērijas ārsts
(41. turpinājums)
Donnijs bija atklājis, ko mēs 

toreiz nezinājām: tādus skriemeļa 
lūzumus nav nepieciešams ārstēt 
ģipša gultās, tie sadzīst paši no 
sevis! Man pašam tāds bija 70 
gadu vecumā, kad savās mājās 
lasīju meža vīnogas un nogāzos 
no septiņus metrus augsta vaļņa. 
Ģipša gultā negulēju, biju tikai 
dažas dienas slimnīcā. Mugura 
nesāp, tikai esmu palicis drusku 
īsāks un grūti ilgi stāvēt vai 
staigāt. Stāvot vienmēr mēģinu 
kaut kur atbalstīties. 

Reiz kāda māte atveda pie 
manis savu dēlēnu, kuŗa dzi-
mumloceklis bija ārkārtīgi pie-
tūcis – kaut kas nosprostojis 
cirkulāciju. Uzmanīgi pētot, šo 
"kaut ko" atradu – aptinušos 
gumijas saitīti. Makstī aizmirsti 
tamponi sievietēm bija gandrīz 
vai rutīna. Kādam pacientam 
nekādi nevarēju nogriezt iekai-
sušu apendiksu. Izrādījās, ka 
apendiksā iestrēgusi ķēdīte, pie 
kuŗas piekaŗ atslēgas. Pacients 
nevarēja atcerēties, kad to nori-
jis. Cits jaunietis, ko arī operēju 

Paulis Dzintars
iekaisuša apendiksa dēļ, bija 
norijis zobu bakstāmo, kas izdū-
ries zarnas sienai cauri tieši pie 
apendiksa. Arī viņš nezināja, kā 
tas tur nokļuvis. Tikai pēc pāris 
dienām viņš atcerējās, ka laikam 
iesnaudies, turot zobu bakstāmo 
lūpās.

Reva bija stalta, apmēram trīs-
desmit gadu veca sieva ar lielis-
kiem, baltiem zobiem. Viņa 
daudz un bieži smaidīja. Revas 
vīram piederēja vairāki veikali, 
viņi bija Feitas "augstākās sabied-
rības" pārstāvji. Kādā sestdienas 
pēcpusdienā Reva atveda pie 
manis savu dēlu. Puika bija 
sagriezis roku. Nekas briesmīgs, 
taču vajadzēja sašūt. Mana dar-
bistaba bija diezgan liela. Nosē-
dināju māti uz krēsla stūrī, puiku 
uz chirurģiskā galda, un sāku 
strādāt. Zēns bija dūšīgs, pat 
neraudāja, kad iešļircināju pret-
sāpju līdzekli. Ieliku pēdējo šuvi 
un sāku roku apsaitēt, kad 
dzirdēju troksni no kakta, kur 
sēdēja māte. Pagriezu galvu un 
redzēju, ka viņa piecēlusies kājās 
un ļengani krita. Tai vietā atradās 

stāvlampa ar trim metalla kājām. 
Reva ar seju uzkrita uz vienas no 
tām. Rezultāts – divi izsisti priekš-
zobi un lauzts žokļa kauls. Cik 
atceros, labošana izmaksāja tur-
pat trīs tūkstošus dolaru, kas 
tolaik bija liela nauda, par to 
varēja nopirkt jaunu auto. Viņa 
mani neiesūdzēja, jo tā tiešām 
nebija mana vaina!

Runājot par sūdzībām, gribu 
pieminēt vēstuli, ko glabāju vēl 
tagad. To man atrakstīja vīrs, 
kuŗa sieva atnāca pie manis, lai 
parakstu viņai pretapaugļošanās 
tabletes. Pacienti izmeklēju un 
uz laboratoriju nosūtīju dzemdes 
kakla uztriepes paraugu, lai pār-
baudītu, vai nav aizdomas par 
ļaundabīgu audzēju. Vēlāk saņē-
mu vēstuli no vīra, kuŗā viņš 
sūdzējās: "Aizsūtīju savu sievu 
pie jums, lai jūs parakstītu pretap-
augļošanās tabletes, bet Jūs izda-
rījāt pavisam nevajadzīgu seksu-
ālo izmeklēšanu, jo tā bija negā-
tīva."

Pretapaugļošanās tabletes, tik-
ko tās varēja dabūt, ātri kļuva 
populāras. Es tad jau praktizēju 
Rapidsitijā. Pilsētā divi katoļu 
ārsti, speciālisti sieviešu slimībās, 

atteicās šīs tabletes parakstīt. 
Tāpēc pie mums, citiem ārstiem, 
protestantiem, nāca daudzas jau-
nas, katoļticīgas sievietes. 

Tāpat kā Filipā, arī Feitā bieži 
aprūpēju grūtnieces un saņēmu 
bērnus. Manā mazajā slimnīciņā 
1960. gadā bija 99 dzemdības. 
Pēc tām vienmēr pārņēma laba 
sajūta, ka kaut kas ir paveikts, un 
māte un piederīgie priecīgi. Tīri 
labi biju iemanījies palīdzēt arī 
komplicētākos gadījumos. Pro-
tams, tādējādi vienmēr biju pie-
saistīts slimnīcai. Vienmēr, kad 
kur aizbraucu, parasti uz Rapid-
sitiju, galā nonācis, tūlīt piezva-
nīju uz slimnīcu, vai nav ieradu-
sies kāda paciente ar dzemdību 
sāpēm. Atvaļinājumos varēju 
braukt, ja atradu citu ārstu, kas 
mani aizstāja. Tādi ārsti prasīja 
bargu naudu. Pacienti ātri atklāja, 
ka "viņu" ārsts nav mājās, un pie 
aizstājēja negāja. Tā bija viena no 
lielākām problēmām praksei 
prēriju vidū.

 Jau rakstīju, ka daudzas dzem-
dības ir vieglas un var notikt 
mājās, kaimiņu sievai vai vecmā-
tei palīdzot. Taču vienmēr iespē-
jamas komplikācijas, un labs 

ārsts un labi iekārtota un apgādāta 
dzemdību istaba nav ar zeltu 
atsveŗami. Mājas dzemdības 
neatzīstu. Man patīk tagadējās 
dzemdību istabas, kur vīrs vai 
pat māte var asistēt. Agrākos lai-
kos vīri parasti sēdēja uzgaidāmā 
telpā, nervozēja un pīpēja ciga-
reti pēc cigaretes. Toreiz pīpēja 
gandrīz visi vīrieši, arī es. Pēc 
sekmīgām dzemdībām laimīgais 
tēvs visiem dāvāja cigārus, pro-
tams, vispirms ārstam.

Četros prakses gados Feitā vai-
rākām dzemdētājām bija jātaisa 
ķeizargrieziens. Atradu ārstu ar 
pieredzi. Viņš gan dzīvoja diez-
gan tālu, taču labprāt atbrauca 
palīdzēt. Tagad ķeizargriezienu 
izdara 20% grūtniecēm. Toreiz 
centāmies, lai bērns piedzimtu 
tradicionālā veidā, lai gan nereti 
tas bija smags uzdevums mātei 
un ārstam. Bieži lietojām stan-
gas. Tagad jaunie ārsti stangas 
nez vai maz prot lietot. Tiklīdz 
kaut mazākais sarežģījums, izda-
ra ķeizargriezienu!

Ir vēl cita problēma – augstā 
apdrošināšanas maksa ārstam, 
kas palīdz dzemdētājai.

(Turpinājums sekos)
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Uzdevums: vairākas dienas 
novērot bankas durvis, izsekot.

Iespēja: meitene – šokolāde – 
māju vārti – Viesturdārzs.

Piezīme: suns met spalvu, ne 
tikumu.

Ojāra māte nu jau labu laiku 
sēdēja pie Dalbes. Ojārs zināja 
gan, kāpēc māte tur gāja. Kad 
viņa pārnāca mājās, viņas dvaša 
oda pēc šokolādes. Kaut kur bija 
rakstīts, ka šokolāde atņem ēst-
gribu. Apšaubāms padoms. Tas 
būtu tikpat kā ēst medu, lai 
nebūtu jālietā cukurs. Dalbe šai 
ziņā bija negodīga. Viņa taču 
zināja mātes kāri, pirms viņa 
aizbrauca uz Austriju. Varbūt 
māte pati lūdza? Vienu pašu 
gabaliņu. Un tad jau divus. Un 
tad maisam gals bija vaļā. Labi, 
ka māti pēc nedēļas vedīs uz 
slimnīcu. Tur varēs arī dzirdēt, 
ko domā latviešu ārsti, sevišķi 
šokolādes jautājumā.

Bez tam Ojārs gaidīja atrisi-
nājumu sazilinātā kakla lietā. Vai 
viņš bija pārpratis māti, kad viņa 
ne nu gluži solījās, bet ļāva 
noprast, ka ar Dalbi panāks kādu 
piedošanu. Viņš taču visu bija 
izstāstījis, gandrīz nekā neslēp-
dams. Pilnīgi visu? Tas būtu 
pārāk daudz prasīts.

Piepeši māte ienāca priekšnamā 
un pieklauvēja – viņa vienmēr 
klauvēja – pie Ojāra istabas durvīm.

 „Nāc nu, palaidni! Mēs ar tevi 
gribam parunāties.”

„Vai tagad?” Ojārs izbijies 
negribīgi vaicāja.

„Varbūt tu gribi sagaidīt Martas 
tēvu mājās? Nāc veikli!”

Nē. Dalbi viņš negribēja sagai-
dīt. Vārdu vietā tas varēja atvāzt 
siksnu. Tad jau labāk tagad, lai 
vienreiz būtu skaidrība.

Ojāra māte sēdēja platā atzvel-
tnī un caur pieri raudzījās dēlā. 

Pietvīkusi pie loga stāvēja Marta 
un knibināja nagus. Runāja 
Dalbe. 

„Nu, jūs abi. Es negribu, lai 
jums liktos, ka esat tādā kā tiesas 
priekšā. Es gribu zināt patiesību, 
lai turpmāk novērstu kaunu un 
negodu.

Ojāra māte nepaskatīdamās 
paņēma gabalu šokolādes un 
iebāza mutē. Viņas vaigs manāmi 
uzpampa.

Dalbe: „Sakiet tagad tā. Vai jūs 
bijāt divi vien tumšā istabā?”

Marta: „Jā. Un mēs mutējāmies.”
Dalbe: „Lēnām, lēnām. Atbildi 

tad, kad es prasu. Vai jūs sēdējāt 
pavisam cieši kopā?” 

Marta: „Jā.”
Dalbe: „Tagad tu, Ojār. Kāpēc 

tumsā?”
Ojārs: „Tad neredz, ka piesarkst 

ģīmis.”
Dalbe: „Un tālāk?”
Ojārs: „Es apglaudīju Martai 

krūtis. Un gurnu. Un tad Marta 
teica: „Uzdedz uguni. Var uzskriet 
tēvs.” „Un tad es viņu nomutēju 
uz kakla. Es nezināju, ka tik ātri 
paliek zils. Un man ir ļoti žēl, ka 
es tā darīju, un apsolos nekad tā 
nedarīt. Mums skolā pa brīvlaiku 
lika lasīt dažādas grāmatas. Tur 
visi cilvēki mutējas. Es domāju, 
ka tas nav nekas ļauns.”

Dalbe: „Vai liek lasīt „Kņazienes 
Bebutovas memuārus?””.

Ojārs: „Nē. Bet to minēja kā 
sliktas lierātūras paraugu. Un tad 
jau gribas zināt, kāda ir sliktā 
literātūra.”

Dalbe: „Marta, ko tu saki? Vai 
tā ir?”

Marta: „Jā. Un Ojārs man teica, 
lai es to nelasot. Tad nakti nenā-
kot miegs. Bet es varēju aizmigt. 
Man tā grāmata nepatika. Tur ir 
tikai kņazi un grāfi, un barone-
ses, un precības naudas dēļ.”

Marta un Ojārs, tik gaŗi un 

plaši runājot, Dalbes nodomāto 
izprašņāšanu pārvērta par gluži 
ikdienīgu sarunu. Dalbe īsti 
nezināja, ko tālāk teikt. Kā mēdz 
sacīt – viņa bija izsista no 
sliedēm.

„Labi,” viņa teica. „Lai paliek 
Bebutova. Vai jūs abi varat man 
apsolīt, ka turpmāk uzvedīsities, 
kā kārtīgiem bērniem pienākas.” 
Tie abi juta, ka pērkona negaiss 
jau ir pāri, un to sirsnīgi 
apsolīja.

Dalbe: „Ja jūs tā solāties, tad es 
jums arī ticēšu. Vai ne, Elza? Kā 
tu domā?”

Ojāra māte: „Es domāju tāpat 
kā tu,”– un atkal iegrāba šokolādes 
kārbā, kuŗā nekas liels vairs nebi-
ja palicis. 

Dalbe: „Lai tā būtu. Es ceru, ka 
mūsu saruna jums abiem ilgi 
paliks atmiņā. Pierādījumam, ka 
viss piedots un aizmirsts, jūs pēc 
pusdienām paņemsiet līdzi Val-
diņu un Egonu un brauksiet uz 
Jūrmalu. Gaŗa ziema stāv priekšā. 
Saelpojieties svaigu gaisu. Nu tad 
varat iet.”

Marta iegāja Ojāram līdzi viņa 
istabā. Pieķērusies zem rokas un 
atspiedusi galvu pret puiša plecu, 
Marta smējās un čukstēja: „Mēs 
baigi viegli tikām cauri. Man 
sametās bailes, kad tu sāki stāstīt, 
ka glaudīji man gurnus. Kas tad 
vēl nāks? – es domāju. Bet tu 
veikli pārmeties uz grāmatām. 
Un māte tev vēl palīdzēja ar 
„Bebutovas memuāriem”. Tagad 
vairs nav ko bēdāt. Mūs visžēlīgi 
sūta elpot jūŗas gaisu.”

„Mums laimējās. Ja nu vēl  būtu 
iepīts tavs tēvs? Ko tad?”

„Nemūžam! Māte gādā, lai viņš 
ir labā garastāvoklī. Un lai mēs 
viņiem nemaisītos pa kājām. 
Viņi grib būt divi vien. Kādreiz 
es tev pastāstīšu vairāk. Zini: 
man žēl tavas mātes. Atkal gremo 

šokolādi. Kā tas beigsies?”
„To redzēsim pēc operācijas. 

Vienu es tev gribu teikt: baigi 
jāuzmanās. Egons būs samācīts. 
Tas mums sekos trakāk nekā es 
Kaldem. Un nav nekā, ar ko mēs 
Egonu varētu nopirkt un dabūt 
savā pusē.”

Marta: „Nekas cits neatliek. 
Jāpeld atkal uz ceturto sēkli.”

Ojārs: „Jā. Lai uzraugs mums 
atkal piedāvā mācītāju.”

„Tev gan nav apķērības. Es jau 
izdomāju. Piepūtīsim divus gu-
mijas pūšļus. Ja tos paņem zem 
pleciem, tad var peldēt kaut vai 
stundu.”

„Vai tad Egons to neredzēs? Un 
uzraugs tikpat mūs iztrenks malā.”

„Nu tad gudro tālāk pats,” 
Marta nikni noteica un palaida 
Ojāru vaļā.

 
Kalde reizēm atcerējās sarkanā 

Krusta loteriju, bet atmeta ar 
roku. Loterijas patiesībā nebija 
nekas cits kā ļaužu muļķošana 
un zemē nosviesta nauda. Viņš 
mīlēja spriest praktiski. Viņa 
nodomos tādai loterijai nebija 
vietas. Kalde dzīvoja Purgales 
gleznotā “Kurinātāja” un Augusta 
Deglava ielas vecenītes iespaidā 
un kala lielus nākotnes plānus.

Agrā rītā viņš iegāja mazgātavā 
un sadedzināja krāsnī četras 
vēstules: bankas direktoram, 
tēvam, Rudļai un Vilsonam. Tās 
vairs nebija vajadzīgas. Kāda 
muļķība – darīt dzīvei galu. 
Vienkārši kauns par to domāt.

No durvīm uz klona krita ēna.
“Ko tad dedzini? Vecas brūtes 

vēstules?” prasīja Skudra jautrā 
balsī.

“Man patīk tava asprātība, bet 
ne tik agrā rīta stundā.“

Ar kruķi viņš saplucināja papī-
ra plēksnes. Dažas vēl dzirkstīja. 
Vilkme tās ierāva dūmenī.

„Tā. Labs darbiņš, kas pada-
rīts, “teica Kalde, delnas saplauk-
šķinādams. – „Ko labu teiksi?“

„Manuprāt, tev ir vairāk ko 
stāstīt. Vai biji pie vecenītes?“

„Biju. Viņa atceras tevi. Tālāko 
tu esi piedzīvojis pats. Nav ko 
stāstīt. Man ir degvīna pudele. 
Un labi padomi. Un patika tos 
pārbaudīt. Tagad ne tev, ne man 
nav laika. Man šis tas vēl 
jāpārdomā. Vai tu pievakarē 
neuzkāpsi pie manis? Parunā-
simies.“

Skudra piekrita. Parunāties var 
vienmēr.

„Tad vēl kaut kas. Tu – cik 
jaušu – labi satiec ar Purgali. Kad 
tu viņu satiksi?“

„Ne tik drīz. Viņa atgriezīsies 
pēc nedēļas. Varbūt vēlāk. Kas ir?“

„Viņa droši vien gribēs pārdot 
„Kurinātāju“. To – Mākslas mūze-
jā. Pierunā viņu, lai pataupa. Es 
to gribētu sarunāt sev. Ja varēsim 
vienoties. Sava teikšana tur laikam 
ir arī tev. Tas taču esi tu, vai ne?“

„Daļa ir, daļa nav. Vai tev 
patīk?“

Ļoti. Citādi es to netaisītos 
pirkt. Man – zini – ilgāk nav 
laika. Tad līdz vakaram?“

„Jā, paldies! Es būšu. Pēc tam, 
kad Bobis būs pēdējo reizi 
izdomājis, ko darīt un kur. Vai 
nav savādi? Saka, ka aitai var 
iemācīt klavieres spēlēt. Bet 
sunim iedīdīt zināmu pieklājību? 
– Velti. Kādu dienu es viņam – 
draņķim – nokodīšu ausi. Lai 
Brēde vaimanā, cik grib.“

Kā norunāts, Skudra pievakarē 
ieradās pie Klades.

„Ciemos nākot, parasti atnes 
pudelīti,“ viņš teica. – “Bet, ja nu 
sanāk tā, ka ne tu dzer, ne es 
dzeŗu, tad atnācu tukšām rokām. 
Neņem ļaunā!“

„Pareizi darīji, Kāpēc lieki 
tērēties. Naudiņa varbūt noderēs 
citur.“

Dace Zušmane (dzim. Briede) 
dzimusi 1976. gada 19. jūnijā, 
Rīgā, 1991. gadā beigusi Ķemeru 
vidusskolu. Viņa beigusi arī 
Jūrmalas Bērnu mūzikas skolas 
kokles klasi, piedalījusies vairā-
kos mūzikas konkursos Latvijā, 
iegūstot godalgotas vietas. Māte, 
pēc profesijas ārste-kardioloģe, 
strādājusi Rīgas slimnīcās un 
citās ārstniecības iestādēs; tēvs 
jau 1991. gada janvārī miris ar 
sirdstrieku. Brālis Jānis 2000. 
gadā absolvēja Latvijas Univer-
sitātes Teoloģijas fakultāti un 
turpināja studijas Londonā, 
iegūstot bakalaura gradu psīcho-
loģijā un maģistra gradu psīcho-
terapijā. 

Dace un Jānis  kristīti 1982. 
gada Ziemsvētkos Slokas ev. lut. 
draudzē. Atmodas laikā Slokas 
ev. lut. draudzes mācītājs Aivars  
Beimanis nodibināja svētdienas 
skolu, kuŗā Dace bija viena no 
pirmajām skolniecēm. Vēlāk tika 
nodibināts tolaik slavenais Slokas 
draudzes koklētāju ansamblis. 
Dace dziedāja jauniešu korī un 
piedalījās draudzes jauniešu sarī-
kojumos. 1994. gadā Dace iestā-
jās Latvijas Universitātes Teolo-
ģijas fakultātē. Studiju laikā 
tuvāko draugu pulciņš, kuŗu 

vidū bija arī Ķemeru draudzes 
vikārs Uldis Alpe, nodibināja 
svētdienas skolu, jauniešu grupu, 
rīkoja Bībeles stundas, lūgšanu 
vakarus un citas aktīvitātes 
Ķemeru ev. lut. draudzē. Dacei 
uzticēja svētdienas skolas vadību, 
un kopš tā laika viņa brīvo laiku 
ziedoja savam aicinājumam un 
sirdslietai – evaņģelija sludinā-
šanai bērniem un jauniešiem. 
Pēc diviem gadiem radās iespēja 
doties uz Vāciju, kur gada laikā 
Dace apguva vācu valodu, strā-
dājot par aukli vācu ģimenē. Pēc 
atgriešanās Latvijā 1997. gada 
rudenī viņa turpināja studijas  
un 1999. gada pavasarī absolvēja 
LU Teoloģijas fakultāti. Daces 
bakalaura darbs ,,Kapellāna loma 
slimnīcā” ir ļoti labi novērtēts. 
Kopā ar trim citiem kursabied-
riem Dace tulkojusi  grāmatu par 
kapellāna darbu ASV. Studijā 
laikā viņa strādāja par bērnudārza 
audzinātāju, angļu valodas sko-
lotāju un viesnīcās, vispirms bija 
telefona operātore Radisson SAS, 
pēdīgi viesnīcas ,,Latvija” ģenerāl-
direktora asistente.

2001. gada ziemā, viesojoties 
pie  studiju biedrenes un drau-
dzenes mācītājas Gundegas Pui-
dzas Detroitas Sv. Pāvila draudzē, 

Dace atkal apzinājās aicinājumu 
kalpot Dievam, taču Latvijā šis 
darbs būtu vaļasprieks, nevis 
profesija. Viņa pieteicās LELBAs 

LELBAs Austrumu apgabala 
vikāri. Māc. Dace ir pateicīga ne 
tikai Vašingtonas draudzei, bet 
arī Rītdienas fondam par atbalstu.

Dace Zušmane
jauno teologu programmā un 
saņēma piedāvājumu no Floridas 
St. Pēterburgas draudzes mācītāja 
Aivara Pelda. Praksē strādāja 
Vašingtonas DC draudzē mācī-
tājas Anitas Vārsbergas-Pāžas 
vadībā, mācījās CPE kursos 
vietējā slimnīcā un 2004. gada 
19. novembrī ordinēta par 

Pēc ordinācijas Dace pieteicās 
darbam Bostonas Trimdas drau-
dzē, viņu ievēlēja par draudzes 
mācītāju un viņa sāka kalpot 
2005. gada janvārī. 2006. gada 
aprīlī  Dace Briede salaulājās ar 
Valdi Zušmani. Vīra darba dēļ 
bija jāpārceļas uz dzīvi Atlantā, 
kur Dace uzsāka teoloģijas 

maģistra studijas Emory univer-
sitātē. 

Māc. Dace Zušmane raksta: 
,,Līdz studiju beigām man atlicis 
tikai viens mācību sēmestris. Šis 
mērķis sasniegts ar Rītdienas 
fonda un archibīskapa Arnolda 
Lūša piemiņas fonda atbalstu – 
katrs man atvēlēja $6000. Studijas 
man devušas iespēju vēlreiz 
atgriezties neizsakāmi bagātajā 
un plašajā teoloģijas domu 
pasaulē un ļāvušas attīstīt savu 
teoloģisko izpratni un nostādni, 
kas ir tik ļoti svarīga katra 
mācītāja darbā. Līdztekus studiju 
programmai iesaistījos mūsu 
baznīcas dzīvē. Vadīju dievkal-
pojumus draudzēs, kuŗās trūkst 
mācītāja, darbojos Ņujorkas 
draudzes Katskiļu vasaras nomet-
nē, aktīvi iesaistījos Atlantas lat-
viešu sabiedrības dzīvē, brīvprā-
tīgi uzņemoties vadīt svētku 
dievkalpojumus un svētbrīžus. 
Mani nākotnes plāni pēc studiju 
beigšanas ir  kalpot Kristus baz-
nīcā. Es ļoti ceru, ka Dievs pavērs 
ceļu, dāvājot iespēju kalpot kādā 
no LELBAs draudzēm. Ar Dieva 
palīgu un svētību ceru īstenot šo 
mērķi pēc studiju beigšanas 
2009. gada maijā.”

JR
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Ziemsvētku brīnumiem es jau 
sen esmu pārstājusi ticēt, bet 
kopš 21. decembŗa, mana 
neticība ir sākusi šūpoties. 
Zināju, ka labdarības akcija 
„Eņģeļi pār Latviju” ir sākusies 
pirms kāda mēneša, lai palīdzētu 
četriem ļoti slimiem Latvijas 
bērniņiem. Dailes teātŗa aktrise 
Katrīna Pasternaka to reklāmēja 
ar vārdiem: „Saziedosim, lai 
bērni var dzīvot!” Par katru zie-
dojumu cilvēki saņem mazu, 
baltu plastikāta eņģelīti ar sar-
kanu sirsniņu uz krūtīm. Arī 
man viens eņģelītis ir iekārts 
logā, jo kad runa ir par slimiem 
bērniem, mana sirds kļūst mīksta. 
Eņģelītim otrā pusē ir informācija, 
ka šogad labestības akcijai 
nepieciešami 42 396,95 lati, lai 
3gadus vecais Dāvids, 5 gadus 
vecā Paula Luīze, 2½ gadus vecā 
Zane un 5 gadus vecais Māris 
dzīvotu. ... un vēl teikums sar-
kaniem burtiem: „Ziedo, iekaŗ 
šo eņģeli logā un kļūsti par bērnu 
sargeņģeli!”. Man jau ir zināms – 
katram no šiem bērniņiem jau ir 
viens visiem pazīstams sarg-
eņģelis. Mazajam Mārim, kam 
gaidāma ļoti komplicēta acu 
operācija, lielais sargeņģelis ir 
viens liels, mums visiem 
pazīstams Māris – mūsu jau-
nākais olimpiskā zelta medaļas 
īpašnieks Māris Štrombergs. 
Viņš pats atkal ir kādā sporta 
sarīkojumā, bet mazajam Mārim 
atsūtījis video sveicienu un 
uzmundrinājumu.

Šodien ir akcijas noslēgums. 
Kad ap desmitiem pamostos un 
apsēžos pie sava datora, tīmeklī 
redzu ziņu, ka akcijas pēdējās 
dienas sarīkojums notiek pie 
Operas, un tur cilvēki nāk un 
nāk, un nāk. Jau saziedots daudz 
vairāk nekā iecerēts, un akcijas 
rīkotāji jau sapņo par gandrīz 
354 tūkstošiem, lai varētu palī-
dzēt vēl 93 bērniņiem, kas 
pieteikti tīmekļa portālam „zie-
dot.lv”. Tie ir bērni, kam 
vajadzīgas dažādas operācijas, 
kas Latvijā nav iespējamas, tai 
skaitā bērni ar cerebrālo trieku, 
izkaisīto sklerozi vai kādu citu 
grūti ārstējamu vai neārstējamu 
slimību. Cits nevar paelpot, cits 
nespēj pastaigāt, cits pat lāgā 
nostāvēt, cits nevar parunāt, un 
vēl kāds cits neko neredz vai 
nedzird.

Kad ap diviem pēc pusdienas 
Latvijas Neatkarīgā televīzijā 
redzu, ka saziedoti jau 113 
tūkstoši, saģērbjos un eju uz 
Operas laukumu, esmu ne tikai 
aizkustināta, bet arī izkustināta, 
lai gan biju izlēmusi nekur neiet 
un neko nedarīt. Nonākusi pie 
Operas, nenožēloju, ka esmu 
atnākusi – skats mani aizkustina. 
Cilvēku kā gada tirgū, tie nāk ar 
bērnu zābaciņiem, nāk ar kur-

Maza zeme - liela sirds

Atceroties Kurzemes provinces mūzeju

pītēm, drēbītēm, mētelīšiem, 
lācīšiem, lellītēm, ar visādām 
rotaļlietiņām, kas domātas bērnu 
aprūpes centriem, nāk ar naudu 
slimajiem bērniem. Vairāki jau-
nieši staigā apkārt ar paprāvām 
caurspīdīga plastikāta kastītēm, 
kuŗām vākā izgriezts neliels 
robiņš. Par to iekšā krīt naudiņa, 
krīt liela, un krīt ļoti daudz sīkas 
naudiņas. Kāds pavisam sīciņš 
zēns atnācis ar savu krājkasīti, un 
vienā no šīm kastītēm izkrata to 
pilnīgi tukšu. Kad jaunietis 

mazliet staigā. Kad Katrīna pieiet 
pie Diānas vecākiem aprunāties, 
viņi pateicas ziedotājiem par 
sirdsmieru, ko ar viņiem sniegto 
palīdzību ir ieguvuši. Viņi ap-
stiprina, ka vārdos nav izsakāms 
un ar termometriem nav izmē-
rāms tas sirds siltums, ko viņi 
saņēmuši. Kad pie mikrofona 
pieiet Prezidents, lai vēl vairāk 
pamudinātu ziedotājus, mazā 
Diāna pieiet viņam klāt un 
sniedzas pēc mikrofona, bet 
vecākiem, savu mazuli vērojot, 

viņu saņem ar sirsnīgu apkam-
pienu un buču uz vaiga. Gundars 
pastāsta, tikko bijis ar izrādi 
Italijā, un tur ticies ar Latvijas 
vēstnieci, kuŗa ir ievadījusi sa-
runas ar vairākiem turienes 
ārstiem. Tie ir apņēmušies ārstēt 
mūsu mazos slimnieciņus, kam 
Latvijā tas nav iespējams. Viens 
no viņiem ir apsolījis ierasties 
Latvijā jau janvārī un ar šiem 
bērniem iepazīties. Gundara 
Āboliņa stāstījums tiek pār-
traukts, jo uz skatuves parādās 
trešā šīs akcijas sponsore – 
Swedbankas darbiniece un pazi-
ņo, ka viņi tikko pārskaitījuši 
akcijas kontā 50 tūkstošus latu. 
Zālē publika ir kājās – visi smejas 
un raud vienā laikā, Katrīna uz 
brīdi ir kā bez valodas, tad iesau-
cas: „Mēs visi kopā to izdarījām!” 
apkampj priecīgās ziņas nesēju 
un raud abas divas, bet lielais vīrs 
Gundars tikai tik daudz var 
pateikt, ka viņam kamols kaklā ir 
par lielu, lai varētu parunāt. 
Redzu, ka zālē ir maz tādu acu 
pāru, kas būtu palikuši sausi. 
Mērķis atkal ir sasniegts ar 
pārpalikumu. Tagad tas ir jau 
367 798, 79 lati, un palīdzību 
saņems visi portālā „ziedot. lv” 
pieteiktie slimie Latvijas bērniņi. 

Kad Katrīna ir mazliet atguvu-
sies, viņa atkal pateicas visiem, 
ziedotājiem, un stāsta, ka no rīta 
pie Operas laiks nav rādījies visai 
labs, apmākušās debesis, pa 
brīdim lijis, pūtis vējš, viņai 
radušās šaubas par labu dienas 
iznākumu, bet televīzijas operā-
tors Zaķītis viņai teicis: „Neuz-
traucies, Kate, tur augšā ir saule.” 
Tagad arī viņa tam ticot, jo 
šovakar saule spīd gandrīz jau 
pusnaktī. ... Kā uz pasūtinājumu 
nākamais priekšnesums ir dzies-
ma, ko dzied ansamblis, kuŗā 
apvienojušies bērni ar speciālām 
vajadzībām: 
Tur aiz mākoņiem ir saule,
Tur aiz mākoņiem ir rīts. 
Tur aiz mākoņiem ir labi,
Lūdzu, paņem mani līdz.

Programmas beigās nāk ziņo-
jums, ka ir jau saziedoti 
383 690,62 lati, un telefoni vēl 
skan un skan. Katrīna asarām 
acis pateicas visiem ar vārdiem: 
„Mēs – visi Latvijas iedzīvotāji – 
ar savu atbalstu esam snieguši 
iespēju slimajiem bērniem sākt 
jaunu dzīvi! Mēs visi kopā esam 
paveikuši neticamo!” 

Man ir prieks, ka Latvijā arvien 
vairāk un vairāk cilvēku ir 
sapratuši, ko nozīmē vārdi „lab-
darība”, „līdzcietība”, un „sav-
starpēja palīdzība”. 

Tagad šī vairs nav vienīgā lab-
darības akcija. Tādus ir jau diez-
gan daudz, sevišķi decembrī. 

FO
TO

: I
m

an
ts

 U
rt

ān
s

Latvijas Bērnu fonds atkal skaistā 
koncertā pēc sekmīgas akcijas 
„Nepaej garām” apdāvina 1300 
bērnus, kam ikdienā neiet pārāk 
labi. Noslēguma koncertā Latvijas 
Valsts televīzijas akcijā „Palīdzi 
Latvijas talantam!” nepilnu divu 
stundu laikā saziedo vairāk nekā 
15 tūkstošus latu. Tur dažādus 
mūzikas instrumentus un sti-
pendijas saņem pāri par divdes-
mit apdāvinātiem jauniešiem, 
kam apstākļi mācībām mūzikā 
nav tie spīdošākie. TV 3. kanālā 
varēja vērot programmu „Latvijas 
lepnums”, kur atkal un atkal 
redzams, ka daudziem, loti 
daudziem latviešiem krūtīs ir 
liela, liela sirds. Tur divas pen-
sionāres, kas Latgalē aprūpē 
gandrīz visus pagasta trūkum-
cietējus, tur mana kādreizējā 
darba vieta „Radi un draugi”, kas 
savu palīdzību sniedz bēdīgos 
apstākļos nonākušām skolām un 
ģimenēm vai visā Latvijā, tur 
māsa Mirjama, kas Varakļānos 
rūpējas par astoņu bērnu ģimeni, 
tur baznīciņu atjauno pensionēts 
pāris un vēl, un vēl... Vēl ir Vītolu 
fonds, kas dara labu visu gadu , 
un tagad jau var lepoties ar to, ka 
ir palīdzējis un palīdz ļoti dau-
dziem jauniešiem, arī tam arvien 
vairāk ziedojumu nāk no Latvijas 
cilvēkiem. Pazīstamais kontrte-
nors Sergejs Jēgers ir nodibinājis 
pats savu labdarības fondu un 
par Ziemsvētkiem domā mazliet 
savādāk nekā citi. Viņam Ziem-
svētki ir tad, kad viņš kādam ir 
izdarījis kaut ko labu. Cik man 
zināms, tad viņam svētki ir diez-
gan bieži. Nupat iepazinos ar 
fondu, par ko agrāk nezināju 
neko. Tas ir Ronald McDonald 
House Charities Latvia. Arī viņi 
savu pirmssvētku akciju atzīst 
par sekmīgu un cer, ka līdz 2009. 
gada martam izdosies pabeigt 
projektu, kas palīdzēs lauku 
bērniem ar veselības problēmām. 
Smagā mašīna, kas aprīkota ar 
vairākām medicīnā nepiecie-
šamām iekārtām, rēgulāri apcie-
mos rajonus, kur veselības aprūpe 
bērniem nav tik viegli pieejama. 
Arī šie līdzekļi pa daļai nāk no 
Latvijas cilvēkiem, lai gan pati 
organizācija ir starptautiska. 
Man tikai žēl, ka no ārzemēm 
latvieši uz Latviju vairs tik maz 
brauc tieši pa Ziemsvētkos. Tad 
tikai īsti var redzēt, kādi mēs 
esam. Tagad, nedēļu pēc akcijas, 
jau ir zināms, ka „Eņģeļi pār 
Latviju” ir savākuši vairāk nekā 
400 tūkstošus latu. Fantastiski! 
Mēs esam burvīgi! Varbūt vienīgi 
mums līdz šim nav laimējies 
ievēlēt īstos cilvēkus augstos 
amatos. Pati gan zinu, ka esmu 
tur, kur gribu būt. Te – Latvijā – 
mazā zemītē ar lielu sirdi.

Astrīda

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un 
mākslas mūzejs 19. decembrī sarī-
koja zinātnisku konferenci „Kur-
zemes provinces mūzejam 190”.

Tas bija otrs vecākais mūzejs 
Latvijā, kas savā pastāvēšanas 
laikā bija savācis lielu un vēstu-
riski nozīmīgu kollekciju – mūze-
ja priekšmetus, bibliotēku, archīvu.

Mūzeja rašanās bija 18.–19. 
gadsimta Apgaismības ideju rosi-
nāta, par to konferencē referēja 
Latvijas Universitātes profesors 
Gvido Straube. Viņš norādīja, ka 
tajā laikā ierēdniecība bija 

Apgaismības ideju nesēja un 
izplatītāja, tā bija izglītotākais 
sabiedrības slānis, kā tas diemžēl 
vairs nav mūsu laikos.

Kurzemes provinces mūzejs, 
kā aizrādīja Ģ. Eliasa Jelgavas 
Vēstures un mākslas mūzeja 
direktore Gita Grase, bija privāts 
mūzejs, ko dibināja Fridrichs Reke 
un kura simbols bija bite – mūzejs 
tāpat kā bite vāca un radīja 
mūzeju. Diemžēl 1937.gadā 
toreizējais Izglītības ministrs A. 
Tentelis darīja galu šī vienreizējā 
mūzeja pastāvēšanai, tā kolekciju 

iekļaujot Latvijas Vēsturiskā 
mūzeja sastāvā un sadalot to 
vairākām citām iestādēm. Vāc-
baltu izceļošana 1939.–1940. 
gadā vēl vairāk veicināja mūzeja 
eksponātu izklīšanu. Tie atroda-
mi kā Latvijā, tā Polijā un Vācijā, 
varbūt vēl tālāk aizvesti, ja 
vācbaltu pēcnācēji izbrauca uz 
citām zemēm. Tagad pateikt, kas 
ir saglabājies, kas zudis uz 
mūžīgiem laikiem, vairs nevar. 

Par to, kas vēl atrodams Latvijā, 
referēja gan Latvijas Valsts vēs-
tures archīva darbiniece Valda 

Kvaskova, gan Rasa Pārpuce no 
Rīgas Vēstures un kuģniecības 
mūzeja, gan Ingrīda Raudsepa 
un Vita Ozoliņa no Ārzemju 
mākslas mūzeja, gan Laima 
Grīnberga no Latvijas Nacionālā 
Vēstures mūzeja un citi. Visi 
runātāji uzsvēra, cik unikāla un 
savdabīga bijuši Kurzemes pro-
vinces mūzeja krājumi un cik 
nozīmīgi tie papildinājuši katras 
iestādes kollekciju.

Par personālijām konferencē 
runāja tikai Edvarda Šmite no 
Latvijas Nacionālā Mākslas mūze-

ja, kura jau ilgus gadus veltījusi 
Jelgavas gleznotāja Jūliusa Dērin-
ga (1818-1898) dzīvei un daiļra-
dei. Šoreiz viņas uzmanības lokā 
bija Dēringa darbība šajā mūzejā.

Konference bija rosinoša un 
netieši parādīja turpmākās pēt-
niecības virzienus. Būtu jāizzina, 
kas vēl saglabājies no Kurzemes 
provinces mūzeja krājumiem 
citos mūzejos, archīvos un bib-
liotēkās kā Latvijā, tā ārpus tās, 
būtu jāpēta to cilvēku biogrāfijas, 
kuŗi veicinājuši šā mūzeja slavu.

Māris Brancis

viņam pajautā, kādēļ viņš to dara, 
atbilde ir ļoti vienkārša un 
sirsnīga; „Gribu palīdzēt, tad arī 
man palīdzēs,” viņš saka un 
mazliet klusāk piemetina: „ja 
kādreiz vajadzēs.” Es noteikti 
ceru, ka viņam tādu palīdzību 
nekad nevajadzēs, jo tagad 
izskatās diezgan ņiprs. Arī 
māmiņa, kas ar laimīgu smaidu 
paņem mazo pie rociņas, izskatās 
ar dzīvi apmierināta. Uz brīdi 
paklejoju cilvēkos, pavēroju viņu 
sejas, redzu, kā atplaukst smaids 
viņu sejās, kad ir saņēmuši savu 
balto eņģelīti. Ielieku kastītē arī 
savu ārtavu, eņģelīti piespraužu 
mēteļa atlokam, un tad varu iet 
mājās.

Pēcpusdienā TV vairākkārt 
pārtrauc programmu ar ziņu, ka 
ziedojumu kontā par kādiem 
pāris desmit tūkstošiem latu ir 
nācis klāt, divos ziedojumu sum-
ma jau sasniegusi turpat 114 
tūkstošus, bet četros tā ir jau 
pakāpusies uz 150 tūkstošiem. 
Kad vakarā TV rāda akcijas 
noslēguma koncertu, pusdesmi-
tos Katrīna Pasternaka sajūsmi-
nāta paziņo, ko saziedoti jau 244 
tūkstoši lati. Viņa atkal un atkal 
pateicas skatītājiem par lielo 
sirsnību un labestību. Vēl pastās-
ta, ka pagājušā gadā šai akcijai 
bija vajadzīgi 30 tūkstoši latu, bet 
latvieši saziedoja 180 tūkstošus, 
un tādēļ 3 bērnu vietā palīdzību 
saņēma 45 bērni. Mazā Diāna, 
kas pagājušā gadā pat lāgā 
nosēdēt nevarēja, šogad jau 

acīs mirdz pateicības asaras. 
Tagad meitene jau staigā! 
Prezidents visiem ziedotājiem 
pateicas un runā par jauniem 
zīmoliem, kas raksturīgi latvie-
šiem – par līdzjutību, labestību 
un uzticību. Diviem no slima-
jiem zēniem ir veiktas cilmes 
šūnu operācijas, un arī viņiem 
jau klājas labāk. Mazais Richards 
tagad jau dzird un, pateicoties 
pagājušā gada akcijai, var pat 
dziedāt, un viņa māmiņa caur 
asarām trīcošā balsī visai Latvijai 
paziņo, viņa laimīga, ka dzīvo 
zemē, kur ir tik daudz brīnišķīgu 
cilvēku.

Ik pa brīdim koncertē kāds 
mūsu estrādes mākslinieks, kāda 
bērnu grupa vai korītis. Roberto 
Meloni ar grupiņu mazu, skaistu 
meitenīšu nodzied dziesmiņu 
par to, ka viss ies uz labu, ja 
atvērsi sirdi un dvēseli. Kāda no 
māmiņām no aizkustinājuma 
nevar parunāt un vienkārši pasa-
ka: „Lai manā vietā runā dzies-
ma”, un dzied, ka labprāt zvaigžņu 
ratos iesēstos un pie Debess Tēva 
aiztrauktos. Pavisam tuvu pro-
grammas beigām, kad ir gandrīz 
jau pusnakts, Katrīnas palīgs 
paziņo, ka nu jau savākti 317 
tūkstoši latu. Kad mazajai Paulai 
Luīzei viens no konkursa „Palīdzi 
Latvijas talantam!” uzvarētājiem 
veltī dziesmu „O, sole mio”, iero-
das arī viņas sargeņģelis – viens 
no mūsu slavenākajiem aktie-
riem Gundars Āboliņš – liels 
cilvēks ar vēl lielāku sirdi. Katrīna 
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 Svētki atnāk un aiziet, bet paliek 
prieks

 Par svecēm, egli un dāvanām,
 Par sirdi, ko cilvēks neaizliedz,
 Dvēselei mācot būt baltai. 
 Un tad nav svarīgi:
 Ir vai nav sniegs,
 Jo ceļš atvērts gaišākām domām

(M. Svīķe)

2008. gada 17. novembrī, 
Latvijas 90. dzimšanas dienas 
priekšvakarā, Latvijā Triju Zvaig-
žņu ordeni saņēma Ādolfs Sīlis. 
Daudziem rodas jautājums – vai 
tad viņām šis apbalvojums sen jau 
nav piešķirts? Izrādās, nē. Tikai 
šogad ordeņa kapituls spēja 
novērtēt Ādolfa Sīļa devumu 
Latvijai. Taču tas nav vienīgais 
apbalvojums. Otru – LATVIJAS 
LEPNUMS 2008 Ādolfs saņēma 
26. decembrī. 

Šogad akcijas Latvijas lepnums 
piektajā gadā tās rīkotāji - 
Aizkraukles banka, laikraksts 
Diena, TV3 un portāls draugiem. 
lv saņēma vairāk nekā 1200 
vēstuļu. Vēstulēs apbalvojumam 
bija ieteikti cilvēki, kuŗus vislabāk 
raksturojusi Dienas Mediji galvenā 
redaktore Nellija Ločmele žurnālā 
Latvijas lepnums 2008: ”Katrā 
parastā dienā mēs varam kļūt par 
sargeņģeli vai glābēju kādam. 
Radīt brīnišķīgu ideju, kuŗas 
īstenošana mazinās sāpes vai vai-
ros prieku. Izdarīt kut ko 
ikdienišķu, kas dod kādam cerību 
un spēku. Tas viss ir iespējams 
gluži parastā dienā, ja vien mēs to 
vēlamies un spējam. 26. decembrī 
tika godināti un balvas desmit 
dažādās nominācijās piešķirtas 
cilvēkiem, kas ir vēlējušies un 
spējuši pieņemt lēmumus un 
paveikt ko tādu, kas parastas die-
nas pārvērš nozīmīgās. Viņi ir 
Latvijas lepnums, jo ar savām 
labajām domām un darbiem 
darījuši laimīgāku kādu cilvēku 
dzīvi. ”

Par Latvijas lepnumu vari kļūt 

ĀDOLFS SĪLIS – LATVIJAS LEPNUMS 2008

Tikšanās ar senātoru Džordžu Vainoviču Klīvlandē

tad, ja tevi kāds mīl, apbrīno un 
tev uzticas. Kāds, kas uzrakstījis 
par tevi vēstulīti, lai citiem 
pastāstītu, ka esi darījis ko tādu, ar 
ko lepoties varam visi. 

26. decembrī Latvijas lepnums 
2008 nominācijā ”Mecenāts” tika 

kas sevi atdevis Latvijai, kas 
nenoguris darbojas, lai palīdzētu 
leģionāriem, invalidiem, izciliem 
un talantīgiem jauniešiem, maz-
nodrošinātām ģimenēm, pensio-
nāriem. Tajā brīdī, kad godināja 
Ādolfu Sīli, es klusībā blakus 

Elejas vidusskolā. 1942. gadā 
Jelgavas apsardzības rota viņu 
iesauc dienestā. 1944. gadā Sīlis 
emigrē uz Austriju - Klāgenfurtu, 
kur strādā par instruktoru skolā, 
tiek ievainots un kaŗa beigas sagai-
da slimnīcā. Pēc kaŗa divus gadus 

boties trimdas latviešu Daugavas 
Vanagu (DV) fondā, kļuva par 
aktīvu biedru, vēlāk - DV fonda 
Londonas nodaļas priekšsēdi, DV 
fonda „Straumēnu” nodaļas 
priekšsēdi, DV fonda valdes 
priekšsēža vietnieku un kultūras 
daļas vadītāju. Fonda valde viņam 
uztic svarīgus projektus. Katrs zie-
dojums tiek tālredzīgi apsaim-
niekots. 

Viens no A. Sīļa lielākiem 
ieguldījumiem labdarībā ir DV 
lauku īpašuma „Straumēni” 
izveidošana Anglijā. Tā ir vieta, 
kur mieru un mājvietu, sirds sil-
tumu, medicīnisko palīdzību 
svešumā raduši simtiem trimdas 
latviešu. Ādolfs pats saka – šis 
pasākums viņam esot kā paša 
bērns. Tātad kaut kas ļoti mīļš un 
dārgs. Ar „Straumēniem” Ādolfs 
Sīlis ir saistīts jau kopš 1975. gada, 
kad šis īpašums tika iegādāts. Viņa 
vadībā te viss ir pārbūvēts un 
sakopts. Latviešu vecākās paau-
dzes cilvēkiem te ir iespēja pavadīt 
vecumdienas. 

Kad Latvija atguva neatkarību, 
A. Sīlis, domājot par tautiešiem, 
1994. gadā ierosināja Rīgā izveidot 
viesnīcu „Radi un draugi”. 
Pasākumam pilnu atbalstu deva 
Anglijas DV fonds - viesnīcas 
īpašnieks. Pārvaldīt un rūpēties 
par jauno projektu DV fonda 
valde uzticēja A. Sīlim. Jau vairāk 
nekā desmit gadus viņš lido no 
Latvijas uz Angliju, vada un 
pārrauga viesnīcu. Peļņa, ko dod 
„Radi un draugi”, netiek izvesta uz 
ārzemēm, bet ieguldīta un atdota 
ziedojumos labdarībai Latvijā. 

Saprazdams, cik svarīgi ir 
investēt nākotnē, A. Sīlis ir kļuvis 
par Vītolu fonda atbalstītāju un 
2005. gada martā nodibināja divas 
Ādolfa Sīļa stipendijas, gadu vēlāk, 
godinot draugu, tapa divas Juŗa 
Grigora piemiņas stipendijas. 

Vita Diķe,
Vītolu fonda valdes priekšsēde 

Otrajā rindā otrais no labās Ādolfs Sīlis kopā ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru, Vairu Vīķi-
Freibergu, Gunti Ulmani u.c. sarīkojuma dalībniekiem

apbalvots Ādolfs Sīlis. Katram 
Latvijas lepnuma Goda zīmi pa-
sniedz kāds īpašs cilvēks. Ādolfs 
nezināja, ka no Anglijas viņu 
sveikt ieradusies ģimene – sieva 
Anita, dēls Olafs ar sievu Andželu 
un abi mazdēli. Tas bija brīdis, kad 
zāle raudāja. Kas var būt 
nozīmīgāks par ģimeni, kas var 
būt mīļāks par bērniem un 
mazbērniem, kuŗiem ir svarīgi 
redzēt un zināt, ka tēvs un vectēvs, 
kas tik bieži brauc uz Latviju, lai 
palīdzētu dzimtenei, tiek godināts 
un mīlēts. Tas ir apbalvojums, ko 
nevar nopirkt, tas ir mīlestības un 
cieņas apliecinājums cilvēkam, 

viņam redzēju visus Daugavas 
Vanagu Anglijas fonda biedrus, 
kas ziedojuši, kas pieņem lēmu-
mus un balso par labdarības pro-
jektiem. Paldies!

Apsveikumus Ādolfam Sīlim 
atrakstīja viņa stipendiātes. 

Sanita Resne: „Jūs esat pierādījis, 
ka Jums ir stiprs gribasspēks, no 
kuŗa arī citi var ņemt priekšzīmi.”

Anita Urkauska: ”Jūs ar savu 
dzīvi esat pierādījis, ka cilvēks var 
gūt panākumus, labu izglītību un 
laimi arī tālu prom no dzimtenes. 
Jūs varat būt paraugs mūsdienu 
jauniešiem. ”

Ādolfs dzimis Latvijā, mācījies 

strādā angļu armijas daļā par 
viesmīli. 

1947. gadā Ādolfs pārceļas uz 
Angliju, trīs mēnešus strādā 
lauksaimniecībā, un tad nāk 
piedāvājums, kas maina visu 
Ādolfa dzīvi, – iespēja studēt. Trīs 
gadus viņš studē Keitringas 
kolledžā, iegūst pavāra speciālitāti 
un diplomu menedžmentā. 

Studijas nav bijušas veltas, 
Ādolfs kļūst par uzņēmēju, ko 
šodien Latvijā raksturo kā biznesa 
ģeniju ar spēju just. Kopā ar sievu 
Anitu izaudzināti trīs dēli, ģimenē 
aug divi mazbērni. 

A. Sīlis 1949. gadā sāka dar-

Republikāņu senātors no 
Ohaijo Džordžs Voinovičs 
(George V. Voinovich) uzaicinā-
ja Klīvlandes tautību pārstāvjus 
2008. gada 19. decembrī uz pie-
ņemšanu, lai paziņotu par iece-
ļošanas vīzu atcelšanu Baltijas 
valstu pavalstniekiem. Federālā 
ēkā, kur atrodas senātora birojs, 
drošības pārbaude bija nopietna 
un ielaida apmeklētājus tikai ar 
ielūgumiem. Senātors Dž. Voino-
vičs uzrunā stāstīja par savu 
darbību senātā, paskaidrojot, ka 
viņa mērķis bijis palīdzēt nācijām, 
kuŗas agrāk sauca par apspiestām 
(captive). Senātors piebilda, ka 
par vienu no saviem lielākiem 
panākumiem uzskata darbu, lai 
panāktu šo valstu pievienošanos 
NATO. Viņš ir pārliecināts, ka 
Baltijas valstīm bija nepieciešams 
iestāties NATO, jo Krievija atkār-
toti censtos panākt savu domi-
nāciju Baltijā. Pēc tam, kad Prāgā 
tika nolemts, ka septiņas valstis 
uzņems NATO, senātors uzaici-
nāja baltiešus sapulcēties un pa 
tālruni paziņoja par šo ievērojamo 

notikumu. Senātors arī teica, ka 
ASV senātā viņam bijis jāaizstāv 
savs viedoklis par nepieciešamību 
atcelt iebraukšanas vīzas Baltijas 
valstu pavalstniekiem. Amerikai 
ir svarīgi sadarboties ar Austrum-
eiropas valstīm, lai mazinātu 
kriminālitāti un terrorismu. 
Katrs tūrists sagādā ekonomisko 
labumu, turklāt turpmāk ārzem-
niekiem būs labākas iespējas 
iepazīties ar ASV, lai izveidotos 
labāka sadarbība un rastos 
draudzības. Tātad vīzu atcelšana 
bija arī Amerikas interesēs.

Grieķu un poļu pārstāvji 
jautāja, kāpēc Grieķijas un Polijas 
valstu pavalstniekiem vēl vajadzī-
gas vīzas iebraukšanai ASV. Pil-
nīgas atbildes senātoram nebija, 
viņš pieminēja nemierus Grieķijā 
un ASV vēstniecības Varšavā 
negātīvo nostāju.

Anda Sūna-Kuka (Cook) vaicā-
ja, kāpēc vīzas vajadzīgas latviešu 
mūziķiem, kuŗi piedalās Klīv-
landes latviešu koncertapvienības 
koncertos. Senātors aicināja 
Andu Kuku iesniegt rakstveidā 

ziņas par diskriminācijau pret 
latviešu māksliniekiem.

Nākamā dienā 19 latviešu 
apmēram 150 dalībnieku vidū 
atkal tikās ar senātoru Dž. Voino-
viču un viņa dzīvesbiedri, pieda-
loties Amerikas Nacionālitāšu 
kustības (American Nationalities 
Movement) sabiedriskās organi-
zācijas rīkotajās pusdienās. Senā-
tors Dž. Vainovičs jau 39 gadus ir 
šīs organizācijas goda prezidents, 
latviešus tajā daudzus gadus 
pārstāvēja Ēriks Ieviņš. Pusdienās 
godināja izcilus Klīvlandes 
etniskās sabiedrības darbiniekus 
– Kanadas ilggadējo goda kon-
sulu Henriju Kingu (Henry T. 
King Jr.), ķīniešu izcelsmes imi-
grācijas advokāti Margaretu 
Vongu (Margaret W. Wong) un 
pirmo reizi latvieti, Klīvlandes 
latviešu biedrības priekšsēdi 
Silviju Rutenbergu.

Godināšanas ceremoniju vadī-
ja organizācijas valdes priekšēde 
Irene Morrova (Irene M. Morrow). 
Godināmo vārdus nolasīja Klīv-
landes pilsētas valdes pārstāvis. 

kas palīdzēja, jo vienai pašai šo 
darbu veikt nebūtu bijis iespē-
jams. Uz galdiem bija noliktas 
brošūras ar informāciju, tā ka 
visi pusdienu apmeklētāji varēja 
uzzināt par nesen iekārtoto Lat-
viešu kultūras dārzu Klīvlandē. 

Vilmārs Kukainis

Balvas – masīvus metalla vana-
gus ar iegravējumu apbalvotaji-
em pasniedza senātors Dž Voi-
novičs. Viņš uzslavēja Silviju 
Rutenbergu par viņas sasniegu-
miem, īpaši Latviešu kultūras 
dārza izveidošanā. Silvija Ruten-
berga pateicās par apvalvojumu 
un teica, ka to pelnījis ikviens, 

ASV senātors Dž. Vainovičs pasniedz Klīvlandes latviešu 
biedrības priekšsēdei Silvijai Rutenbergai ASV Nacionālitāšu 
kustības īpašo atzinības balvu. Labā pusē Nacionālitāšu kustības 
vadītāja Irene Morova
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Slaveni vīri pie rūtotā galdiņaIvars Ošiņš

VIZĪTKARTE
Hermanis Matisons

 Dzimis 1894. gada 16. de-
cembrī Rīgā

 Miris 1932. gada 27. janvārī 
Rīgā

 Pirmais amatieŗu pasaules 
šacha čempions un Olimpiadas 
zelta medaļas ieguvējs 1924. 
gadā Parīzē. Šachu spēlējis kopš 
septiņu gadu vecuma

 Pirmais Latvijas šacha čem-
pions un meistars 1924. gada 
Lieldienās

 Cīnījies un guvis panākumus 
daudzos starptautiskos turnīros: 
Hāgā, Prāgā, Londonā, Karsbā-
dē, Kēnigsbergā un citur

VIZĪTKARTE
Fricis Apšenieks

 Dzimis 1894. gada 7. aprīlī 
Teteles pagastā, Latvijā

 Miris 1941. gada 25. aprīlī 
Rīgā

 Sudraba medaļas ieguvējs 
Parīzes Olimpisko spēļu šacha 
turnīrā 1924. gadā, kad pirmo 
reizi ieguva populāritāti

 Latvijas un arī Ungārijas šacha 
čempions 1927. gadā

 Daudzu starptautisku turnīru 
dalībnieks

 120 oriģinālu šacha etīžu 
autors

Vēl šodien priecājamies, ka 
1956. gadā Melburnā pirmo 
olimpisko zelta medaļu latviešiem 
izcīnīja šķēpa metēja Inese Jaun-
zeme. Esam lepni par pašu pirmo 
mūsu olimpisko spēļu godalgu 
(sudraba), kuŗu 1932. gadā Losan-
dželosā izcīnīja Jānis Daliņš. 
Vēstures lapās cēli ierakstām: 
pirmo zelta medaļu neatkarīgajai 
Latvijai ir guvis vingrotājs Igors 
Vichrovs 2000. gada olimpiskajā 
Sidnejā. Viss jau būtu labi, tikai… 
Tajā prieku burzmā esam piemir-
suši: gan olimpiskais zelts, gan 
arī sudrabs diviem latviešiem 
tika krietni agrāk par  iepriekš 
minētajiem gadu skaitļiem. Tas 
bija 1924. gadā olimpiskajā Parī-
zē, kad šacha pasaule aizelsās: 
vislabākos rūtotā lauciņa bruņi-
niekus pārspējuši kādi nezināmi 
cīnītāji no pasaulē nepazīstamās, 
jaunās Latvijas…

Arī šachs kāpa Olimpā
Plašā un iespaidīgā “Latvijas 

olimpiskā vēsture” šim notikumam 
atvēlējusi vien pāris rindiņas:

“Februārī Ministru kabinets 
sportistu deleģēšanai uz Parīzi 
piešķīra Ls 10 000 (LSOA lūdza 
Ls 21 600), bet Saeimas budžeta 
komisija šo lēmumu sākotnēji 
neakceptēja. Tikai pēc papildu 
paskaidrojumu saņemšanas Saei-
ma piešķīra sportistu sūtīšanai 
uz Parīzi Ls 9000, tiesa, šis 
pabalsts bija saistīts ar noteiku-
mu, ka Ls 2000 izmantojami 
šachistu sūtīšanai uz ārpus spēļu 
programmas notiekošo Šacha 
olimpiadi (54 amatieŗu konku-
rencē Hermanis Matisons izcīnīja 
pirmo, Fricis Apšenieks – otro, 
Kārlis Bētiņš – 15. vietu).” Un viss.

Bet bija tā. Liels šacha cienītājs 
izrādījās tālaika Latvijas prezi-
dents Jānis Čakste, ministru 
prezidents Voldemārs Zāmuels, 
ministri Ringolds Kalnings un 
Arvēds Kalniņš, vēl citi valsts 
augsti amatvīri. Un tad – “runas 
vīriem ir spēks rokā, kā tie 
nolems, tā arī būs,” – gluži kā  
brāļiem Kaudzītēm. Šachistiem 
tika lauvas tiesa no olimpiskās 
devas. Anšlavs Eglītis rakstīja: 
“Šacha spēlei piemīt īpašība sa-
vienot nesavienojamus cilvēkus. 
Šachisti savā starpā jūtas kā īpaša 
cilts, kā masoņi vai rozenkreiceri.”

Savukārt augšminēto sportistu 
tolaik mazgadīgie apjūsmotāji A. 
Šmits un V. Čika grāmatā “Zelts, 
sudrabs, bronza” viņus raksturo-
ja šādi:

bolists, kaut tajā laikā Latvijā vēl 
nebija modē šai spēlei meklēt 
gaŗos vīrus. Gadu gan viņam 
nebija vairāk par 28, bet basket-
bolam tomēr likās it kā fiziski 
mazliet par trauslu. Šauro seju 
simetriski pārdalīja pagaŗš, bet 
cienīgs deguns. Šis ceļotājs pauda 
lielu inteliģenci. Nopietnību tikai 
reizēm pārtrauca kāds smaids. 
Viņa vārds – Hermanis Matisons.

Trešais vīrs likās jautrs, kas 
tikko kādā Rīgas restorānā varētu 
būt iemetis pāris glāzītes un 
piekodis lētās tauku maizītes. Ja 
viņam paprasītu pasi, tā aplie-
cinātu, ka īpašniekam ir tikai 3o 
gadu, bet augumā nelielais vīrs 
likās mazliet vecāks. Varbūt tas 
bija paplāno matu dēļ. Esiet 
pazīstami – Fricis Apšenieks.”

Parīze latviešu varā
Piecdesmit četri Šacha olimpi-

adas dalībnieki no visām pasaules 
malām vispirms tika sadalīti 
deviņās apakšgrupās – tikai 
grupu uzvarētāji guva tiesības 
finālā sacensties par medaļām 
un neoficiālo amatieŗu šacha 
pasaules čempiona godu. Savās 
grupās itin droši uzvarēja gan 
Matisons, gan Apšenieks, toties 
Bētiņam bija jāsamierinās ar 
sesto vietu vēlākajā gandarījuma 
turnīrā. Taču sirmā Kārļa palik-
šanai ārpus fināla bija arī savs 
labums – viņš varēja uzmanīgi 
sekot un dot labus padomus 
jaunākajiem kollēgām pārtraukto  
partiju izcīņas reizēs.

Finālā iekļuva divi šachisti no 
Latvijas, divi no Ungārijas un pa 
vienam no Beļģijas, Holandes, 
Somijas, Spānijas un Arģentīnas. 
Jau pēc trim kārtām iezīmējās 
abu latviešu noteikta tieksme pēc 
pirmās vietas. Pēc zaudējuma 
vēlākajam pasaules profesionāļu 
čempionam Maksim Eivem 
Matisons šķita atpaliekam, taču 
Apšenieks vairāk spēlēja neizšķir-
tās partijas. Galugalā Parīzē no-
brieda sensācija: pirmo vietu, 
zelta medaļu un amatieŗu pa-
saules čempiona godu ieguva 
latvietis Hermanis Matisons 
(5,5 punkti 8 partijās), sudrabs 
tika Fricim Apšeniekam (5 
punkti), bronza – beļģim Edga-
ram Kollam (4,5 punkti). Mak-
sis Eive ar iegūtajiem 4 punktiem 
dalīja 4. – 6. vietu.

Šmits un V. Čika: “Šos mūsu 
šachistu panākumus nekas tomēr 
neraksturoja labāk, kā populāra 
franču avīžu karikatūra, kuŗā 
latvieši Parīzi iekaŗo ar galvu, bet 
urugvajieši ar kājām, jo Urugvaja 
kļuva Olimpisko spēļu futbola 
turnīra uzvarētāju, pirmo reizi 
parādot Dienvidamerikas futbo-
listu leģendāros sniegumus. Kopš 
tā laika leģenda turpinās vēl 
šodien.”

Bet kur palikusi leģenda par 
Latvijas šachistiem? Vīriem, kuŗu 
stadions uz pusēm pārlokāms un 
padusē pasitams, kuŗiem neva-
jaga lielās naudas un dārgā 
inventāra visaugstāko panākumu 
sasniegšanai…

Matisons aizgāja agri
Bodo Dens, šacha zinātājs, 

1947. gadā vācu žurnālā Der 
Schachspiegel par 1924. gadu 
atcerējās:

“Tas notika tajās dienās pēc 
Parīzes Olimpiskajām spēlēm, 
kad, diemžēl agri aizsaulē aizgā-
jušais latviešu šacha meistars 
Hermanis Matisons izcīnīja ama-
tieŗu pasaules meistara titulu un 
ar triumfu atgriezās Rīgā. Visa 
tauta sumināja uzvarētāju. It 
sevišķi jaunatne izmantoja katru 
gadījumu, lai sarīkotu viņam 
ovācijas. Spontānākais sajūsmas 
izpaudums bija kādas “aklās” 
simultānspēles beigās, kad Mati-
sons nepilnās divās stundās pie-
veica visus desmit pretiniekus.”

Viņš šachu iemācījās septiņu 
gadu vecumā, bet 19 gados  
simultānspēles seansā Rīgā vie-
nīgais no 27 dalībniekiem, uzvei-
ca nākamo pasaules čempionu, 
kubieti Hozē Raulu Kapablanku. 
Vēlākajos gados, jau divatā pie 
šacha galdiņa tiekoties, latvietis 
pārspēja gan Maksi Eivi, gan par 
neuzveicamo izslavētu Krievijas 
emigrantu, Francijas krāsas aiz-
stāvošo Aleksandru Aļechinu, 
kas abu sacensību laikā nesa 
pasaules čempiona godu. Tad 
satikās divi pasaules meistari – jo 
Matisons sporta vēsturē ierakstīts 
par pirmao amatieŗu šacha pasau-
les čempionu. Latviešu gambīts, 
Rīgas variants Spāņu atklātnē un 
Četru zirdziņu atklātne bija viņa 
šacha arsenāla iecienītākie ieroči. 
Taču nekas nevar konkurēt ar 
Meistara izstrādātajām galotnēm, 
kuŗas speciālisti aizvien uzskata 
par īstiem mākslas darbiem. 
Pirmā publikācija notika 1911. 
gadā, kad zēnam Hermanim bija 
tikai 17 gadu. Ar rāmu prātu un 
nosvērtību viņš, pretēji Apšenie-
kam, izcēlās visu savu neilgo mūžu.

Atceras laikabiedrs, šacha 
teorētiķis Laimonis Mangalis:

“Matisons jau savā dabā bija 
pedantiski kārtīgs. Tas izpaudās 
kā viņa ikdienas dzīvē, tā šacha 
spēlē. Darbu darot viņš necieta 
steigu un paviršību, kādēļ neska-
tījās uz laika zaudējumu, bet visu 
veica ilgi un labi, lai sasniegtu 
iespējamu pilnību. Viņa mākslas 
galotnes ir tik rūpīgi izstrādātas 
un pārbaudītas, ka vēlākajos 
gados izdevies atrast tikai pāra 
defektu, ko nevar teikt par lielu 
daļu citiem galotņu un problēmu 
komponistiem. Matisona lielo 
rūpību apliecina arī viņa labi 
vadītās šacha nodaļas mūsu laik-
rakstos.”

Tomēr 1924. gadā Parīzē Mati-
sons bijis arī uztraucies. Tālab 
labprāt pirms katras partijas pas-
taigājies svaigā gaisā, rimti risi-
not pārdomas. Reiz šādā pastaigā 
viņam pievienojies kāds latviešu 
futbolists, kuŗš, meistaru dziļdo-
mās traucēt nevēloties, izteicis 
visā pastaigas laikā labi ja vārdus 
piecus. Taču nākamajā dienā 
Matisons pastaigājies atkal vie-
natnē. Bētiņš pavaicājis; “Kur tad 
liki savu vakardienas kollēgu?” 
Matisons atrūcis: “Ar to jau nav 
iespējams kopā būt – viņš pārāk 
daudz pļāpā“.

Apšenieks ierāva gra-
ķīti un dzīvoja šachā

Maksi Eivi viņš tajā pašā 
olimpiskajā Parīzē pieveica, ar šo 
uzvaru  nodrošinot sev sudraba 
medaļu, savukārt vēlāko pasaules 
čempionu atstājot bešā.

Šmits un V. Čika:
“Daudzkārt gadījās, ka Apše-

nieka pulkstenis rādīja notērētu 
tikai kādu pusstundu, kamēr 
pretinieks jau izmisīgi cīnījās ne 
tikai pret viņu, bet arī ar laika 
trūkumu. Būdams straujš un 
nervozs, Apšenieks nemīlēja no-
doties smagajām šacha analīzēm, 
bet paļāvās uz savu intuīciju un 
iedzimto pozicionālo izpratni. 
Viņš bija Dieva dots šachists ar 
lieliskām dabiskām spējām un 
viņu vislabāk bija nodēvēt par 
šacha bohēmieti, kas mīlēja 
„uzdzīvi” uz kvadrātos sadalītā 
galdiņa, tāpat kā ikdienā kafejnīcā 
vai restorānā. Meistars spēlē izda-
rīja asus uzbrukumus un veidoja 
efektīgas kombinācijas. Dažreiz 
šīs kombinācijas izrādījās arī 
nekorektas, un tad sekoja zaudē-
jumi.

Straujums, asums, pārdrošība, 
pat riskēšana, žilbinošas kombi-
nācijas vidus spēlē un “mētāšanās” 
ar upurētām figūrām, lūk, tāds 
bija Apšenieka šachs. Taču šajā 
spēlē nepieciešama arī izturība, 
un tās nu viņam nebija. Tādēļ 
smagi klājās ilgos starptautiskos 
turnīros, kur, nepacietīgi gaidī-
dams ārzemju meistaru gājienus, 
Apšenieks reizēm sāka pat snaust. 
Labi, ka tas nenotika 1924. gadā 
Parīzē.”

Meistara dzīve pagāja Reinera 
kafejnīca vai Rudzīša restorānā, 
kur viņš sev nodrošināja iztiku, 
spēlēdams, kā toreiz teica, “uz 
interesēm”. Proti, par naudu – un 
dažs labs lauku saimniekpaps, 
veiksmīgi bulli Rīgā pārdevis, 
uzskatīja par godu pie rūtotā 
galdiņa paspēlēt slavenajam sān-
censim, tā nodrošinot tam iecie-
nīto graķīti ar siļķīti. Tabakas 
dūmos un vieglā žvingulītī (kas 
nebūt netraucēja šachā: reiz, 
vieglā reibumā būdams, bohē-
mietis uzveica arī Matisonu) ne-
tika smādēta arī domino spēle.

“Apšenieka paviršība dažkārt 
izrādījās vienreizēja. Trīsdesmi-
tajos gados bija izsludināta starp-
tautiska šacha problēmu risinā-
šanas sacensība, kuŗā startēja arī 
Latvijas vienība, jo tai šādos 
turnīros gandrīz vienmēr pade-
vās izcili panākumi. Kad bija 
atlikušas tikai divas dienas līdz 
atbilžu nosūtīšanas termiņam, 
latviešu pasaules klases šacha 
problēmists Pēteris Keirāns sa-
tiek Apšenieku un jautā:

“Vai tu savus risinājumus esi 
nosūtījis?”. Uzrunātais atbild:

“Uzdevumus gan pieveicu, bet 
nedomāju sūtīt projām. Pašreiz 
švaki ar naudu – pietrūkst past-
markai.” 

Keirāns neatlaižas. Viņš kioskā 
nopērk pastmarku un Apšenieks 
izvelk no kabatas saburzītu vēs-
tuli. Vēlāk izrādās, ka viņš sas-
niedzis turpat maksimālo rezul-
tātu, saņemot tikai vienu soda 
punktu. Latvijas vienība izcīna 
pirmo vietu, pateicoties Apše-
niekam.”

Fricis Apšenieks savu pēdējo 
turnīru – krievu okupētās Lat-

vijas meistarsacīkstes – aizvadīja 
mēnesi pirms nāves, 1941. gada 
martā, būdams smagi slims. 
Nācās atkāpties  uz otro vietu. 
Bohēma bija saēdusi plaušas.

Kārlis Bētiņš

Hermanis Matisons

Fricis Apšenieks

“Viens no viņiem bija jau sirms 
kungs, ar 57 gadiem uz muguras, 
īsta ierēdņa paskatā un tiešām 
arī strādāja Rīgas pilsētas dienestā 
– “šacha zinātnes enciklopēdija” 
Kārlis Bētiņš.

Otrs, varētu domāt, ir basket-
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidents Valdis Zatlers
6. janvārī Latvijas Televīzijā nodibināja jaunu tradīciju - sveikt 

pareizticīgos Ziemsvētkos, kas tiek svinēti 6. un 7. janvārī. Latvijā 
dzīvo apmēram 300 000 pareizticīgo. Viņus sveica arī Ministru 
prezidents Ivars Godmanis. 

Pieminot Ziemsvētku kaujas (no 1917. gada 5. līdz 11. janvārim, 
pēc vecā kalendāra no 1916. gada 23. līdz 29. decembrim), Latvijā 
10. janvārī notiek daudzi atceres sarīkojumi. Ziemsvētku kaujās 
krita aptuveni 5000 latviešu strēlnieku.  

Aģentūra Jaunie trīs brāļi noslēdza aptuveni sešus miljonus latu 
vērtu līgumu par Rīgas akustiskās koncertzāles projektēšanu. 
Ministru prezidenta Ivara Godmaņa ieskatā projekta īstenošana 
jāatliek uz vēlāku laiku, jo valsts kasē nav tādu līdzekļu, turklāt valsts 
izdevumus uzrauga Starptautiskais valūtas fonds.  

Partija Sabiedrība citai polītikai (SCP) paziņoja - 13. janvārī 
plānotajā protesta akcijā  Doma laukumā Valsts prezidentam 
Valdim Zatleram tiks pieprasīts atlaist 9. Saeimu. Ja Valsts prezidents 
Saeimas atlaišanu neierosinās viena mēneša laikā pēc 13. janvāŗa, 
visā Latvijā tiks organizētas vēl plašākas protesta akcijas. Tā  nolemts 
partijas sanāksmē, piedaloties vairāk nekā 20 sabiedriskām 
organizācijām.  

Patrulēšanu Latvijas gaisa telpā no ASV gaisa spēkiem pārņēmuši 
Dānijas kaŗavīri. Šauļos 4. janvārī notika svinīga ceremonija. 
Pirmoreiz dāņi šo misiju veica 2004. gadā. 

Literātūrzinātniece un LU Filoloģijas un mākslas zinātņu 
fakultātes dekāne Ausma Cimdiņa sastādījusi enciklopēdiju „100 
Latvijas sievietes kultūrā un polītikā”. Enciklopēdija aptveŗ četrus 
gadsimtus – sākot ar Krievijas ķeizarieni Katrīnu I, kas dzimusi 17. 
gs., un beidzot ar operdziedātāju Elīnu Garanču, kuŗai ir 32 gadi.

Pieredzējušais Latvijas gaisa kuģotājs Gunārs Dukšte sasniedza 
divus jaunus Latvijas gaisa balonu lidotāju rekordus. Ar gaisa balonu 
BizBizMārīte tika veikts lidojums no Igaunijas līdz Lietuvai, šķērsojot 
Latviju. Lidojums ilga nepilnas astoņas stundas, un tika nolidoti 225 
kilometri. Gan lidojuma laiks, gan veiktā distance tiks precīzēti. Lai 
varētu teikt, ka lidojums pilnīgi izdevies, pietrūcis viena kilometra 
līdz Lietuvai. Iestājoties tumsai, pieņemts lēmums nolaisties netālu 
no Aknīstes, Latvijas territorijā.

Rīgas apgabaltiesa paredzējusi pret Ventspils pilsētas galvu 
Aivaru Lembergu vērsto kriminālapsūdzību izskatīšanu sākt 16. 
februārī. Pēc ekspertu domām, šogad tiesas prāvu nevarēs pabeigt, 
jo lieta ir apjomīga un ļoti sarežģīta. Process varētu ilgt pat vairākus 
gadus.       

Izmeklējot dzelzceļa katastrofu Ventspilī, konstatēts, ka avarijas 
cēlonis varētu būt stacijas „Ventspils-2” dežūrantes pieļauta kļūda. 
Daudzi būtiski pierādījumi sadeguši, tāpēc ātra atbilde nav 
iespējama.

Kāds Latvijai būs 2009. gads?
Daži polītiķu un ekspertu 

viedokļi.
* Iesākusies dziļa ekonomikas un 

sabiedrības „korrekcija” – jauna 
līdzsvara meklējumi. Pēc pašvaldību 
un Eiroparlamenta vēlēšanām 
vajadzētu notikt jaunu spēku pietei-
kumam un varas maiņai daudzās 
Latvijas vietās. Arī novadu reforma 
izraisīs vēlētāju nozīmīgu viļņo-
šanos. Ļoti ticams pagrieziens pa 
kreisi. Korrekcija notiks arī 
ekonomikā un izglītībā, izvirzot 
produktīvitātes un efektīvitātes 
jautājumus. Sagaidāmas dažādas 
skarbas atklāsmes – ka uz zinātnes 
straujiem panākumiem tuvākajā 
laikā nevaram cerēt, ka par daudz 
ir ne tikai lauku skolu, bet arī augst-
skolu. 

*„Treknos gadus” nomainījuši 
„grūtie laiki”. Latvijā sagaidāms 
lielākais IKP kritums ES (5% - 7%), 
bezdarba pieaugums vismaz līdz 
10%. Situāciju smagāku padarīs 
atskārsme, ka valdošās koalicijas 
nemākulīgas ekonomiskās polītikas 
seku galvenais smagums kārtējo 
reizi uzvelts trūcīgākajiem sabied-
rības slāņiem, īpašu saudzējošu 
režīmu nodrošinot koalicijas 
drošākajiem atbalstītājiem – 
uzblīdušajai birokratijai un 
jaunbagātniekiem. Līdz ar to krasi 
pieaugs neapmierināto skaits, 
palielināsies sociālā spriedze, 
piketu, mītiņu, demonstrāciju 
skaits. Koalicija jau pavasarī varētu 
meklēt glābiņu jaunas valdības 
veidošanā, nomainot Ivaru God-
mani ar kādu citu, kam vaigs 
nebūtu tik drūms. (TV pārraidē 
Ministru prezidents solīja, ka 
turpmāk arī smaidīs.) Tas ļautu 
valdošajiem ar lielākām cerībām 
sagaidīt pašvaldību un Eiro-
parlamenta vēlēšanas. Tās parādīs, 
kāds polītisko spēku samērs būs 
izveidojies administrātīvi territo-
riālās reformas rezultātā, cik lielus 
zaudējumus būs cietušas valdošās 
partijas. Domājams, ka Tautas 
partija cerētos labumus no refor-
mas negūs, bet lielāko atbalstu Rīgā 
saņems Saskaņas centrs.

* Valdībai izšķirīgs var būt marts. 
Koalicijā vadošā un lielākā - Tautas 
partija martu noteikusi par zināmu 
robežšķirtni. Ja līdz tam laikam 
valdība būs atjaunojusies jaunā 
kvalitātē un sabiedrībai piedāvājusi 
skaidru rīcības plānu, tad tai ir 
izredzes pastāvēt. Taču, ja pārmaiņu 
nebūs, ir šaubas par valdības spēju 
veikt ekonomikas stabilizācijas 
programmu, kā arī reformas 
izglītībā, veselības aprūpē, valsts 
pārvaldē. 

*Lielais naudas trūkums valsts 
un pašvaldību budžetos beidzot 
piespiedīs saimniekot racionāli, 
taupīgi visos līmeņos, beigt naudas 
šķērdēšanu nevajadzīgām pro-
grammām. Finanču taupības 
pātaga arī būtiski pazeminās koru-
pcijas līmeni valstī un palielinās 
neiecietību pret to. 

*Priekšvēlēšanu laiks īpaši ne-
vienu neietekmēs. Cilvēki būs 
sapratuši, ka solītājiem nevar ticēt, 
jo nav ko solīt. Veidot jaunas, 
spēcīgas partijas uz pašvaldību un 
Eiroparlamenta vēlēšanām jau ir 
par vēlu. Turpināsies partiju 
konsolidācija, sākotnēji vēlēšanu 
apvienību formā, – tā būs viena no 
novadu izveides ietekmēm. 

*Pašvaldību vēlēšanās Latvijas 
pavalstniekiem būs iespējams 

izvēlēties – ievēlēt tur godīgus 
cilvēkus. Godīgie cilvēki kļūs 
aktīvāki, viņi vairāk uzmanības 
pievērsīs tiesiskumam. Viņi būs 
spiesti rīkoties, redzot netaisnību. 
Cilvēki vairāk aizdomāsies par to, 
kā dzīvojam. Kad valstī ir izaugsme 
un finanču stāvoklis uzlabojas, tad 
neviens nevēlas darboties. 

*Latviešu valoda ir latviešu 
grāmatas. Ja pozicijas partijas varēja 
balsot par PVN četrkārtīgu 
palielinājumu visām grāmatām bez 
izšķirības, ietveŗot mācību un 
zinātniskās grāmatas, oriģināl-
literātūru un bērnu grāmatas, tad 
tā Saeimas deputātes Janīnas 
Kursītes ieskatā ir cīņa pret latviešu 
valodu ar latviešu rokām. Tas ir 
noziedzīgi gan pret latviešu valodu, 
gan pret kultūru, gan valsti. Var jau 
pēc tam sist sev pie krūts un teikt, 
cik rakstnieki un lasītāji mīļi, bet 
melnais darbs ir padarīts.  

Eksperti par SVF
 aizdevumu Latvijai

Žurnāla Mājas Viesis  rīkotajā 
diskusijā par Latvijas ekonomikas 
problēmām piedalījās ekonomisti 
un uzņēmēji Jānis Ošlejs, Alfs 
Vanags, Banku augstskolas profe-
sors Ivars Brīvers un citi speciālisti. 
Viņi vērtēja arī Starptautiskā valūtas 
fonda aizdevuma nozīmi valsts 
ekonomikas atveseļošanā. 

SVF palīdzību lūdz visas valstis, 
kuŗu resursi savas ekonomikas 
normālai uzturēšanai bijuši nepie-
tiekami. Ekspertiem šķiet dīvaini, 
ka Latvijas valdība vēl nesen no 
tautas slēpusi diskusijas par aizde-
vuma nepieciešamību. Ministru 
prezidents Ivars Godmanis pēc 
stabilizācijas plāna pieņemšanas 
lepojies, ka nekur citur pasaulē 
šādu plānu tik ātri nevarētu 
apstiprināt. Pēc Alfa Vanaga 
domām, ar to var lepoties, taču arī 
Lielbritanijā kaut kas tāds būtu 
iespējams.

Vairākums Eiropas valstu un arī 
ASV cenšas maksimāli stimulēt 
ekonomisko aktīvitāti, Latvijas 
valdība nolēmusi drakoniski 
apcirpt tēriņus un paaugstināt 
nodokļus, un tas ietekmē patēriņu. 
Nepareizi, ka uz maizi un 
dārgakmeņiem attiecināts vienāds 
– 21% pievienotās vērtības nodok-
lis. ES eksperti ieteikuši rīkoties 
pretēji – samazināt PVN, lai 
noturētu pieprasījumu. Saeimas 
„nakts darbā” nav ne vārda par to, 
ka būtu jāievieš kapitāla pieauguma 
nodoklis, lielāks nodoklis 
azartspēlēm vai arī pilnīgi jālikvidē 
naudīgie krēsli partiju „barotavās” 
– uzņēmumu padomēs. Valdībai 
vajadzētu ar likumiem bremzēt 
importa preču ievešanu, vajadzētu 
paaugstināt nodokļus auto-
mobiļiem, luksa precēm, 
cigaretēm. 

Svarīgs ir jautājums, kā Eiropas 
nauda būtu jāizmanto, lai tā 
patiešām nāktu par labu Latvijas 
ekonomikai. Nav sarēķināts, kāda 
būs aizdevuma ietekme uz bez-
darbu, IKP pieaugumu, ārējo 
tirdzniecību. To īsā laikā nevar 
sarēķināt.

Ar aizņemto naudu jārīkojas 
saprātīgi. Valdībai jānodrošina  tās 
palikšana uz vietas, veicinot 
ražošanu. Lielas naudas summas 
drīkst aizņemties tikai ar vienu 
nosacījumu, lai tā tūlīt neaizplūstu 
uz ārzemēm, samaksājot 
neapdomīgu baņkieŗu spēles vai 
arī pašu uz importu orientēto 

patēriņu. Nepareizi būtu naudu 
ieplūdināt ekonomikā, neveicot tās 
struktūrālas pārmaiņas. Ar 
aizņemto naudu var radīt augsto 
technoloģiju ražotnes, atbalstīt 
innovācijas, radīt sabiedrisko 
infrastruktūru, un tas būtu pamats 
turpmākai izaugsmei. 

Ivars Brīvers brīdina no 
darbaspēka aizplūšanas: „ Nebūtu 
pareizi gaidīt, ka krize pāries gluži 
kā iesnas. Kaut kad jau tā pāries, 
bet kas tad Latvijā vēl būs palicis? 
Cik te vēl būs latviešu?”

Prezidenta 
kancelejas prioritāte

Valsts prezidenta preses sekretāre 
Ilze Rassa informējusi plašsaziņas 
līdzekļus - Valsts prezidenta 
kanceleja par vienu no galvenajām 
2009. gada prioritātēm izvirzījusi 
Latvijas ekonomikas stimulēšanu, 
lai veicinātu valsts ekonomisko 
stabilitāti, attīstību un ilgtspēju. Lai 
to sasniegtu, Valsts prezidenta 
kancelejā intensīvu darbu sāks 
Stratēģiskās analizes komisija, 
Valsts prezidenta Valža Zatlera 
ārlietu darbībā uzsvars tiks likts uz 
uzņēmējdarbības un eksporta 
veicināšanu, kā arī jaunu Latvijas 
produktu noieta tirgu veicināšanu. 
Par galvenajām 2009. gada 
prioritātēm izvirzīta sabiedrības 
sociālā stabilitāte, miers un 
integrācija, demokratijas attīstība 
un tiesiskuma nostiprināšana, kā 
arī Latvijas drošības stiprināšana.

Lai veicinātu dialogu starp 
dažādām sociālām un interešu 
grupām, stiprinātu saskaņu un 
vienotību sabiedrībā, arī aizstāvot 
valsts valodas lietošanas pozicijas, 
janvārī tiks atjaunots Mazākum-
tautību konsultātīvās padomes 
darbs.

Pēc Rīgas pils domām, demo-
kratijas attīstībā un tiesiskuma 
nostiprināšanā ir jāpabeidz darbs 
ar Satversmes grozījumiem un 
jāveicina diskusija par vēlēšanu 
sistēmu Latvijā. Valsts prezidenta 
kanceleja arī sola sniegt atbalstu 
Konstitūcionālo tiesību komisijai 
darbā ar nozīmīgu Satversmes 
problēmjautājumu pētīšanu.

Latvijas drošības stiprināšana 
īstenojama, veicinot Latvijas lomu 
NATO kollektīvajā drošības 
sistēmā, kā arī atbalstot Gruziju un 
Ukrainu to eiroatlantisko reformu 
ceļā.

Kanceleja  par savu galveno 
saimnieciskas dabas uzdevumu 
izvirzījusi nodrošināt tās 
nepārtrauktu un efektīvu darbu un 
Rīgas pils atjaunošanas uzsākšanu.

Vērtējot 2008. gadu, kanceleja 
norāda, ka tas bijis lielu svētku - 
Latvijas 90. jubilejas svinības, 
Dziesmu un deju svētki, Latvijas 
sportistu panākumi Pekinas 
Olimpiskajās spēlēs, kā arī strauju 
pārmaiņu gads. Aizvadīto gadu 
raksturo arī tautas līdzdalība un 
pilsoniskā aktīvitāte, piedaloties 
divās tautas nobalsošanās, kā arī 
ekonomiskie pārbaudījumi.

Ministra optimisms
Lai arī pēdējā laikā bankrotējušas 

vairākas zemnieku saimniecības, 
zemkopības ministra Mārtiņa 
Rozes (ZZS) ieskatā pašlaik “mūsu 
lauksaimnieki ir viena no 
noturīgākajām un stabilākajām 
tautsaimniecības nozarēm”, kas ar 
optimismu var raudzīties nākotnē.  

Roze intervijā Latvijas Radio 
pauda pārliecību, ka lauksaim-
niecība un pārtikas ražošana ir 

viena no tām nozarēm, kur patla-
ban vērojams vismazākais kritums. 
Ministrs skaidroja, ka situācija 
lauksaimniecībā nekad nav bijusi 
viegla, tagad pārējās nozares sajūtot 
to pašu, ko lauksaimnieki  izjutuši 
vienmēr. Ministrs gan pauda 
apņēmību “rūpīgi analizēt” 
iemeslus, kāpēc pēdējā laikā 
bankrotējušas vairākas zemnieku 
saimniecības. Pēc Rozes domām, 
nepilnīgi varētu būt uzņēmēj-
darbības plāni, kuŗos paredzētas 
neatbilstoši augstas piena iepirku-
ma cenas. Pēc Rozes domām, 
“vairākums saimniecību, kuŗas 
reāli aprēķinājušas savas iespējas, 
neteiksim, ka dzīvo labi, bet var ar 
optimismu raudzīties nākotnē”.

Pašreizējā ekonomikas stabilizā-
cijas plānā neesot iekļauta lauk-
saimniecība,  un par to esot vaino-
jama Ekonomikas ministrija, kuŗai 
arī iepriekš  bijusi “tāda attieksme” 
pret šo nozari. Tomēr no ārvalstīm 
saņemtā palīdzības nauda būtu 
jāizlieto arī lauksaimnieku atbal-
stam - jauno un jau ņemto kreditu 
pārfinancēšanai, kā arī eksporta 
atbalstam.

Ziņojumu EP par Latviju 
iesniedz Italijas... komūnists

Eiropas Parlamenta (EP) plēnār-
sēdē tika izskatīts ziņojums par 
stāvokli pamattiesību jomā ES 
dalībvalstīs. To uzrakstījis viens no 
Italijas komūnistiskās partijas 
līdeŗiem – Džusto Kataņja un 
radījis lielu neapmierinātību Lat-
vijas eiroparlamentāriešos. Viņi 

aicinājuši ziņojumu noraidīt.
Ziņojumā ir vairāki Latvijai 

nelabvēlīgi punkti. Viens no tiem 
– centieni vienādot pavalstnieku 
un nepavalstnieku tiesības. Izteikts 
pamudinājums valstīm, kas pag. 
gs. 90. gados atguvušas vai ieguvušas 
neatkarību, pret visām personām, 
kuŗas dzīvojušas  šo valstu territorijā 
pirms neatkarības atgūšanas, 
izturēties bez jebkādas diskrimi-
nācijas.

Ziņojumā nepatiess ir apgalvo-
jums, ka Austrumeiropas valstīs ir 
mazs imigrantu skaits. Vispār ir 
zināms fakts, ka pirms Latvijas 
okupācijas latviešu īpatsvars Latvijā 
bija apmēram 80%, krievu – 8%. Bet 
90. gadu sākumā, padomju 
okupācijai beidzoties, latviešu Latvijā 
bija vairs tikai 51%. Pārējie, tā dēvētie 
krievvalodīgie imigranti, ir Latvijas 
rusifikācijas tiešas sekas. Viņi nevēlas 
ne integrēties, ne iegūt pavalst-
niecību. 

Nav pieņemams arī ieteikums 
katras nacionālās minoritātes pār-
stāvjiem nodrošināt tiesības iegūt 
izglītību dzimtajā valodā. Tas ir 
pretrunā ar pamattautas tiesībām 
savā valstī runāt valsts valodā.   

Latviešu deputātu iebildumus 
izraisījusi arī prasība, lai ES cilvēk-
tiesību jautājumos tiktu izstrādāta 
vienota likumdošana. Inese Vaidere, 
Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts 
Zīle un Guntars Krasts iesnieguši 
priekšlikumu izdarīt piecpadsmit 
grozījumus Dž. Kataņjas ziņojumā.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
28 gadus pēc 

tam, kad Polijas 
Brīvo arodbied-
rību apvienība 
Solidarnosc ar 
Gdaņskas kuģu 
būvētavas elek-
triķi Lechu 

Valensu priekšgalā kļuva par 
uvertīru Kremļa satelītvalstu 
sistēmas sabrukumam, Maskavas 
apkaimē sanāca visai raibās krievu 
liberālās opozicijas pārstāvji, lai 
nodibinātu apvienotu demokra-
tisku kustību Solidarnostj. Bijuša-
jam Labējo spēku savienības (SPS) 
līderim Borisam Ņemcovam 
pievienojās Apvienotās pilsoņu 
komitejas vadītājs, šacha liel-
meistars Garrijs Kasparovs. Šo 
jauno kustību jeb bloku visnotaļ 
atbalsta nosirmojušie pagājušā 
gadsimta 60. un 70. gadu disidenti 
Pavels Ļitvinovs, Vladimirs 
Bukovskis un Aleksandrs Podrabi-
neks, kā arī Demokratiskās savie-
nības (DS) dibinātāja, visai sparīgā 
Valērija Novodvorska. Viņi visi ir 
jauki, inteliģenti cilvēki, kam dārga 
brīvība, vienlīdzība un brālība. 
Taču šī jaunā rosme vēl nesola 
augsmi un tai vēl jāatrod piemērota 
augsne. Salīdzinājumā ar lielval-
stiskuma (ģeržavnost) entuzias-
tiem, kas pulcējas ap premjērmini-
stru un faktisko Krievijas saim-
nieku Putinu un viņa partiju 
Jedinaja Rossija, ar tumsonīgā 
pareiz-ticīgā garīguma (ducho-
vnost) fanātiķiem un grūti laboja-
miem komūnistiem - šī krievu 
Solidāritāte šķiet vārga.

Kanadas avīzes Toronto Star 

Vārgā krievu Solidāritāte un Kremļa blefotāji
žurnāliste Olīvija Vorda (Olivia 
Word) vaicā - vai Krievijas 
iedzīvotāju neapmierinātība 
spēj atslābināt Putina dzelžaino 
tvērienu? Opozicija sadrumsta-
lota, plašsaziņas līdzekļus gandrīz 
viscaur kontrolē Kremlis, drošīb-
nieki gatavi sakļauties ap Putinu, ja 
krize saasināsies, un klajai 
pretestībai ir maz izredžu, secina 
Olivija Vorda.

Taču to, ko nespēj paveikt 
inteliģentie “labas gribas cilvēki”, 
kuŗus iedvesmo 1980. gada 
Solidarnosc Polijā, patlaban varbūt 
panāks - teiksim tā - saniknotais 
pūlis: Vladivostokā, Klusā okeana 
krastā, tūkstošiem vīru no tautas 
pārrāva miliču ķēdi un draudēja 
gāzt vietējo varu ar visu guber-
nātoru, protestējot pret muitas lik-
mju paaugstināšanu importētām 
lietotām japāņu automašīnām. 
Kremlis gribēja uzspiest šādu pap-
ild nodevu Krievijas Tālo Austru-
mu iedzīvotājiem, lai noieta krizes 
apstākļos sekmētu mazvērtīgo 
pašmāju Žiguļu pārdošanu. Kauji-
nieciskie Vladivostokas protestētāji 
vicināja karogus, kuŗos attēlots, kā 
Usurijas tīģeris, kas mīt tuvējos 
biezokņos, metas virsū krievu (t.i., 
Maskavas) lācim. Bezbailīgie 
demonstranti pauda vēlmi atda-
līties no Krievijas, atjaunojot 1920.-
1921. gadā eksistējušo DVR (Tālo 
Austrumu republiku) un pat pievi-
enoties Japānai! 

Nejuzdamies pārāk droši, 
Kremļa varasvīri blefo: Krievijas 
stratēģisko raķešu spēku pavēl-
nieks ģenerālpulkvedis Nikolajs 
Solovcovs, apgalvodams, ka ASV 

perinot preventīvu kodoltriecienu, 
lai iznīcinātu visu Krievijas stratē-
ģisko raķešu arsenālu, brammanīgi 
paziņoja, ka Krievijai vajadzīgas 
tikai divas vai trīs minūtes, lai 
raidītu savas kodolraķetes pret 
ASV. Solovcovs dižojas, ka krievu 
mobilās Topol-M raķetes esot ik 
brīdi iedarbināmas un pārdzīvošot 
jebkuŗu amerikāņu uzbrukumu. 

Kremlis blefo, bet Vāczemē 
vecais “profesionālais antifašists”, 
pazīstamais drāmatiķis Rolfs 
Hochhūts (Hochhuth) avīzē 
Frankfurter Rundshau baigi 
satrūcies un metas attaisnot 
jebkuŗu imperisku Krievijas 
nekaunību, savā nešpetnajā naidā 
pret Ameriku līdzinādamies nesen 
Londonā nomirušajam Nobela 
prēmijas laureātam, drāmatiķim 
Haroldam Pinteram. Rolfs 
Hochhūts domā, ka ASV vēlme 
iekļaut Ukrainu NATO aliansē ir 
tāda pati provokācija pret Krieviju 
kā tas, kas notika naktī no 1941. 
gada 21. uz 22. jūniju, kad nelietīgais 
Hitlers uzbruka labticīgajam 
Staļinam. Antiamerikānisms šim 
lugu meistaram laupījis prātu.

Tad nu droši vien viņu iepriecinās 
50 g. v. profesors Igors Panarins, 
kādreizējais KGB analitiķis, 
Krievijas Ārlietu ministrijas 
diplomātu sagatavošanas kursu 
dekāns, kas, acis nemirkšķinādams, 
apgalvo, ka 2009. gada rudenī 
Savienotajās Valstīs uzliesmos 
pilsoņkaŗš un 2010. gada jūnija 
beigās vai jūlija sākumā ASV 
sašķelsies sešās daļās. Aļaska 
atgriezīsies Krievijas paspārnē, kā 
tas bija līdz 1867. gadam, Klusā 

okeana piekrastē izveidosies 
Kalifornijas republika, kas pieslie-
sies Ķīnai, Teksasas republika pies-
liesies Meksikai, Vašingtona DC 
un Ņujorka būs nez kādas Atlantic 
America centri, kas piesliesies 
Eiropas Savienībai, un the Central 
North American Republic pieslie-
sies Kanadai, bet Havaju salas būs 
Japānas vai Ķīnas protektorāts.

Galvenais joks ir tas, ka prof. 
Panarina priekšlasījumus Krievijā 
klausās aizgūtnēm. 

Cits profesors - Sergejs Kurgi-
ņans nav tik liels optimists. 
Maskavas melnsimtnieciskajā 
nedēļas laikrakstā Zavtra viņš 
klāsta īpatnēju sazvērestības teori-
ju. Viņu biedē jau minētie 
Vladivostokas iedzīvotāji, kuŗi, kā 
raksta Kurgiņans, pat prasa visas 
valdības atkāpšanos, ieskai-
tot Putinu, kā arī jauna ministru 
kabineta sastādīšanu, mainot 
iekšpolītisko kursu par 180 gradi-
em. Un lai tiktu atcelti grozījumi 
konstitūcijā, kuŗus dabūjis cauri 
prezidents Medvedevs. Tādējādi 
Medvedevs pārvērstos nožēlojamā 
lellē uz svārstīgā troņa. 

Kurgiņans apgalvo, ka to prasa 
ne tikai Vladivostokas iedzīvotāji, 
bet arī liberāļi, kas ieperināju-
šies Kremlī un cenšas pārraut 
Putina un Medvedeva tandemu. 
Šī grupa ir cieši saistīta ar 
Rietumiem, kas tai diktē, kā 
rīkoties. Šiem saimniekiem nav 
vajadzīga brīva, vienota un diža 
Krievija. Tiem vajadzīgs Krievijas 
sairums. Interesanti! Kamēr pro-
fesors Kurgiņans brīdina, ka draud 
sairt Krievija, profesors Panarins 

pareģo ASV sairumu. 
Lielkrievu šovinistiem ir kāds 

vārds sakāms arī, protams, par 
Latviju. Pazīstamais Maskavas 
valsts TV žurnālists, kustības 
Dzimtene - dižā Krievzeme vadītājs 
Michails Ļeontjevs intervijā Rīgas 
krievvalodīgajai avīzei Vesti 
Segodņa atbildēja uz jautājumu, 
kas notiks ar Latviju, kad pasaulē 
plosās ekonomiskā krize: “Latvija?! 
Kāda vēl Latvija? Baltija ir 
dzīvotnespējīgs organisms. Tai ir 
vienīgā iespēja - kādam atdoties. 
Bet neviens taču neņem!” Vēl 
skaidrāk Ļeontjevs izteicies, 
runādams kādā “Krievijas patrio-
tu” sanāksmē Ņižņijnov-gorodā: 
“Vai mums nepaņemt atpakaļ arī 
Baltiju? Kāpēc gan ne? Izrādījies, 
ka turienes etniskā elektorāta 
ievērojamais vairākums ir nacisti. 
Bet nacisti ir cilvēki, ar kuŗiem 
normāla saruna nav iespējama. 
Tie ir cilvēki, uz kuŗiem jāšauj. 
Lode ir vienīgais arguments pret 
nacismu. Un viņi sagaidīs, ka mūsu 
tanki stāvēs Rīgā.”

Cits “krievu patriots” - Anatolijs 
Gerasimovs žurnālā Russkij Vestņik 
sūrojas, ka “Izraēla ved nepieteiktu 
kaŗu pret Krieviju”, atbalstot un 
apbruņojot Gruziju, bet Maskava 
nespeŗ pretsoļus. Gerasimovs rak-
sta: “Vakar mēs noslaucījām 
latviešu un amerikāņu spļāvienu, 
šodien cionistu spļāvienu. Rīt ien-
aidnieki pārvērtīs Krieviju 
spļaujam-traukā...”

Tā nu Latvija un Izraēla 
izpelnījušās kaķa lāstus, kas debesīs 
nekāpj. 

Franks Gordons

Aizvadītā gada 
nogalē klajā nāca 
pētījums par sabie-
drības integrācijas 
un pavalstniecības 
aspektiem, kas 
uzjundī vairākus 
būtiskus jautāju-

mus par latviešu un cittautiešu 
redzējumu par kopīgo valsti – 
Latviju. Pētījuma gaitā rīkotās dis-
kusijas latviešu un krievu skolās 
liecina, ka skolēnu un skolotāju 
apziņā Latvijas valsts galvenokārt 
saistās ar territoriju, etnisko latvie-
tību un nacionālajiem simboliem, 
bet ne kā ar polītisku vienību. 
Pētījuma autori mudina valsts 
polītikas izstrādē, veicinot nepa-
valstnieku integrāciju, pievērst 
lielāku uzmanību pilsonisko 
vērtību skaidrošanai, izvairoties no 
pavalstniecības asociēšanas ar etni-
skumu. Tas savukārt nozīmē, ka 
turpmāk būtu jāizvairās uzsvērt 
etnisko latviešu īpašo vai privilēģēto 
vietu Latvijā. Šāds secinājums liek 
vedināt uz domām, ka tiek vāji-
nātas pamatnācijas tiesības savā 
valstī.

Satversmes tiesas spriedumā par 
robežlīgumu ar Krieviju lasām, ka 
Satversmes 3. pantā paredzēta lat-
viešu tautas pašnoteikšanās. Šis 
pants definē territoriju, kuŗā ir 
„pašnoteikusies” latviešu tauta. Tie 
ir visi tās apdzīvotie vēsturiskie 
etnografiskie apgabali. Pēc pētī-
juma secināms, ka Latvijas skolēnu 

Integrācijas atbildi meklējot
un arī skolotāju, turklāt gan latviešu, 
gan nelatviešu ieskatā Latvijas 
pamatnācija uzspiež valstī dzīvojo-
šiem cittautiešiem savu valodu un 
kultūru. Sociālantropologs Klāvs 
Sedlenieks portālā Politika lv. norā-
da, ka latvietība un pavalstniecība 
iet roku rokā. Tas nozīmētu, ka 
pavalstniecību ieguvis nelatvietis 
atvadās no savas iepriekšējās 
nacionālās piederības un pieslienas 
latviešu etniskajam grupējumam. 
Dzīvē, protams, ir citādi, nekas 
neliecina, ka Rēzeknes vai Daugav-
pils krievs, iegūstot Latvijas pavalst-
niecību, atteiktos no savas identi-
tātes un kļūtu par latvieti. 
Nepieciešams būtu pētījums, lai 
noskaidrotu šīs sabiedrības daļas 
attieksmi pret kopīgo valsti Latviju.

Saziņā ar Latgales krievu vec-
ticībniekiem, kuŗi arī ir Latvijas 
pavalstnieki, autors saskatīja izteik-
tu lokālpatriotismu un piederības 
izjūtu, it sevišķi piederību pie 
dzimtā novada Latgales, jo šo 
nelatviešu sabiedrības grupu ar 
Krieviju nesaista emocionālās 
saites. Taču pavisam citāda situācija 
vērojama krievu sabiedrības daļā, 
kā arī ar „padomju katlā” asi-
milētajiem baltkrievu, ukraiņu u.c. 
padomju laika migrantiem. 
Runājot ar latviešiem, patiešām 
nācies konstatēt, ka latviešu ieskatā 
krievi nevar integrēties Latvijas 
sabiedrībā un nevar būt Latvijas 
patrioti, kamēr tie nav asimilējušies. 
Protams, varam jautāt par integ-

rācijas jēgu vispār, respektīvi, kuŗā 
Eiropas valstī tā pamatojas tikai uz 
pilsoniskām vērtībām? Savulaik 
Vācijā bija vienīgi ungāru, lietu-
viešu un latviešu ģimnazijas, kur 
mācības notika dzimtajā, nevis 
vācu valodā. Pārējās Vācijā dzīvo-
jošās tautības, it sevišķi viesstrād-
nieki, bija pakļauti asimilācijai. 
Valoda un vāciskā dzīves stila 
pieņemšana bija noteicējs faktors 
veiksmīgai integrācijai.

Savukārt Latvijas tā saucamo 
„krievvalodīgo” polītisko organi-
zāciju pārstāvji, kā arī preses izde-
vumi jau gadiem pauž viedokli, ka 
integrācija nozīmē asimilācijas un 
pārlatviskošanas draudus un pret 
to ir jācīnās. Šādi viedokļi rod 
dzirdīgas ausis nelatviešu jauniešos, 
var teikt, ka izaugusi vesela pretlat-
viska paaudze. Šo jauniešu izdarī-
bas 9. maijā Pārdaugavā liecina, ka 
integrācijas polītika lielu nelatviešu 
daļu nav skārusi. Pirms vairākiem 
gadiem Dr. Māris Ruks sacīja: 
„Slēptāk vai atklātāk daļā sabie-
drības tiek uzturēta ticība Krievijas 
imperijas atjaunošanai un kultivēts 
patoloģisks varonības un uzpūtības 
komplekss cīņai par lielkrievu 
šovinisma interesēm.” 

Reālitāte ir visnotaļ skarba. 
Latvijas sabiedrība joprojām dzīvo 
divās informācijas telpās, krievu 
valodā joprojām notiek mācības 
skolās. Zīmīgi, ka darba devēji 
uzskata par  pašsaprotamu, ka visi 
viņu darbinieki prot krievu valodu. 

Krieviski jāmāk visās nozarēs, lai 
gan ar Krieviju konkrētajiem 
uzņēmumiem nav nekāda sakara. 
„Spilgti atceros, kā 1989. gadā 
okupācijas laikā iepludināto kolo-
nistu vidū valdīja milzīgas izbailes, 
jo viņi domāja, ka līdz ar neatkarības 
atjaunošanu Latvijā tiks radīta lat-
viska valodas vide it visās dzīves 
jomās. Taču tā nenotika — gan 
televīzijā, presē, valsts institūciju 
informātīvajā telpā, gan reklāmās 
un tirdzniecībā joprojām ir izteikta 
slēpta divvalodība,” rakstā „Latviešu 
valodas izredzes” secina M. Ruks. 
Latvijā krieviski raida neskaitāmi 
TV kanāļi un radiostacijas, līdzās 
no Krievijas ievestajiem Latvijā tiek 
izdots ap 70 preses izdevumu 
krievu valodā ar gada tirāžu līdz 
70 miljoniem.

Vairāki modeļi nākotnei
Sociālantropologs K. Sedlenieks 

par vienu no šķēršļiem jauno paval-
stnieku integrācijai uzsveŗ nostā-
dni, ka Latvijas valsts tiek traktēta 
kā nacionāls, vienas etniskās gru-
pas — latviešu — projekts, kas 
nenoliedzami padara problēma-
tisku citu etnisko grupu pilntiesīgu 
piedalīšanos „šajā projektā”. „Ko lai 
dara etnisks krievs, kas ir Latvijas 
patriots un grib būt Latvijas paval-
stnieks, tomēr nevēlas zaudēt savu 
krieviskumu? Vai viņš ir vajadzīgs 
Latvijas valstij? Baidos, ka patlaban 
atbilde būtu drīzāk noliedzoša,” 
saka K. Sedlenieks. Taču kādas ir 
integrācijas pamatnostādnes nāka-

majiem gadiem? Integrācijas lietu 
sekretāriāta uzdevumā izstrā-
dātajos ieteikumos lasām, ka viens 
no virzieniem ir Latvijas iedzīvotāju 
patriotiskas audzināšanas veicinā-
šana, lai palielinātu Latvijas iedzīvo-
tāju izjūtu par piederību valstij un 
pilsoniskumu.

Šim viedoklim oponē sabiedriskās 
polītikas centra Providus pētniece M. 
Golubeva: jēdziens „patriotiskā 
audzināšana” saistās ar novecojušu 
pavalstnieku un valsts attiecību mod-
eli, kuŗā pavalstnieki it kā „pieder” 
valstij, bet valsts tos „no augšas” 
māca. Līdz ar to patriotisms izpaužas 
kā pasīva pavalstnieku līdzdalība un 
sabiedrība valstī drīzāk ir objekts, 
nevis subjekts. Jēdzienu „patriotiskā 
audzināšana” viņa iesaka aizstāt ar 
„pilsoniskās atbildības veicināšanu”, 
kas pētnieces ieskatā liktu cilvēkiem 
Latvijas valsti uztvert arī kā savu 
savdabīgu „projektu”, kuŗam tie 
nevēlētos kaitēt, to sabotēt vai 
bremzēt. Savukārt Saeimas deputāte 
Ina Druviete domā, ka “nepavalst-
nieku integrācija nav balts plankums, 
uz kuŗu virzās visas etniskās grupas, 
bet Latvijā tieši latvieši veido kodolu, 
kuŗā integrējas citas tautas”. Stiprinot 
šo kodolu, izdotos novērst daudzas 
ar sabiedrības integrāciju saistītas 
problēmas. Bijušais integrā-cijas lietu 
ministrs Ainārs Latkovskis aicina iet 
vidusceļu, jo pārāk ilgi sekretāriāts 
esot „pinies ar multikultūrālisma” 
ideju.

Dainis Mjartāns
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Mīļie tautieši!
Lai kā mēs 

gribētu apturēt 
laika skreju, 
diemžēl tas nav 
izdarāms. Laiks 
nepielūdzami 
skaita minūtes, 
mēnešus, gadus. 

Tie krājas gaŗā grēdā, tāpat kā 
skudras no sīkiem smilšu 
graudiņiem, skujām un daudz 
kā cita būvē savu milzīgo pūzni. 
Man nu ir pienācis brīdis, kad 
esmu iecelts senioru kārtā, no 
valsts puses man ir piešķirta 
pensija par nokalpotiem ga-
diem. Sešpadsmit no tiem ir 
pagājuši Latvijas Valsts archīvā, 
vadot daļu, kas bijusi 
nepārtrauktā saskarē ar tā sau-
camo trimdu, ar jums, mīļie 
tautieši dažādās pasaules malās. 
Esmu nolēmis atdot vietu 
jaunākiem cilvēkiem. Tomēr 
uzskatu par savu pienākumu 
jums savu lēmumu atklāti 
paziņot un pateikt paldies par 
atsaucību, par sirds siltumu, ko 
esmu jutis no jums uz mani 
starojam, par draudzību, kas 
devusi man iespēju darīt savu 
darbu pēc iespējas veiksmīgāk.

Par paveikto savulaik esmu 
apbalvots gan ar divu ministriju 
Pateicības rakstiem, gan ar 
Ministru kabineta Atzinības 
rakstu, gan ar valsts apbalvoju-
mu – Atzinības krustu, gan 
pavisam nesen - ar Anšlava 
Eglīša un Veronikas Janelsiņas 
fonda Atzinības balvu. Šos 
apbalvojumus es nebūtu guvis, 
ja nebūtu jūsu dāsnā atbalsta, 
sevišķi jāmin abu iepriekšējo 
PBLA priekšsēžu Andreja 
Ozoliņa un Jāņa Kukaiņa 
palīdzīgā roka, ko esmu izjutis 

Atvadu vēstule, kas tomēr nav atvadas
vai ik brīdi savā „skudras darbā”, 
vācot dokumentāras liecības par 
mūsu tautiešu nenogurdināmo 
darbu Latvijas labā ārpus 
dzimtenes robežām.

Gan tas, ka strādāju archīvā ar 
latviešu diasporu, gan arī tas, ka 
mūsu valsts atkal atguvusi 
neatkarību, mums visiem 
Latvijā, tostarp arī man, ir plaši 
atvēris pasauli un piedāvājis 
neskaitāmas iespējas. Vai pirms 
20 gadiem un vēl agrāk varēju 
iedomāties, ka es, Baltijas jūras 
krastu iedzīvotājs, kuŗam nebija 
ļauts bez nezin kādu privilēģētu 
personu atļaujas doties otrpus 
bijušās PSRS cieši noslēgtajām 
durvīm, drīkstēšu brīvi ik mirk-
li sarakstīties, sarunāties un pat 
saredzēties ar mūsu tautiešiem, 
kā kādreiz teica, „tautas 
nodevējiem”? Ka ik mīļu brīdi 
varēšu sazināties ar mūsējiem 
visās zemeslodes malās, izman-
tojot iespējas, ko mums pavēris 
tīmeklis, – ar Egonu Eversonu, 
Uldi Siliņu, Arvīdu Sodumu, 
Uldi Āboliņu un Ilzi un Gunāru 
Nāgeliem Austrālijā, Laimoni 
Mieriņu Anglijā, Gundegu 
Cenni un Ēriku Dzeni Kanadā, 
Astru Mooru, Raimondu 
Slaidiņu, Viju Zuntaks–Bērziņu, 
Lalitu un Valdi Muižniekiem un 
Pēteri Šņori ASV un daudziem 
jo daudziem citiem šeit neno-
sauktiem draugiem un labiem 
paziņām, pat gluži svešiem 
cilvēkiem?

Kādreiz pat sapņos prātā 
nevarēja ieskriet doma, ka 
manus rakstus iespiedīs ārzemju 
latviešu presē, ka rakstīšu 
grāmatu par Gunas Ikonas un 
Edgara Krūmiņa mākslu (no 
manis neatkarīgu iemeslu pēc 
albumi diemžēl joprojām nav 

ieraudzījuši dienas gaismu, 
apcere par Gunas Ikonas 
māksliniecisko daiļradi gan ir 
lasāma viņas dzejas grāmatā 
„Aizrautība”, ko 2007. gadā 
izdeva apgāds „Mansards”), ka 
redzēšu tik tālas zemes kā 
Kanadu un ASV.

Varu jūs mazliet pasmīdināt 
un atklāt savu naīvumu, 
aprobežotību vai pat glupos 
maldus, sauciet to, kā vēlaties. 
Pašās pag. gs. 60. gadu beigās, 
70. gadu sākumā aizrautīgi lasīju 
Zentas Mauriņas starpkaŗu un 
kaŗa laikā izdotās grāmatas, lai 
gan tiku brīdināts, ka par to 
nedrīkstu izpļāpāties. Tās man 
pavēra ļoti apgarotu, taču citādu 
pasauli, nekā mēs tolaik 
drīkstējām iepazīt. Tā kā manās 
rokās pēc kaŗa izdotās grāmatas 
nebija nonākušas, pieņēmu, ka 
šī savdabīgā rakstniece un 
domātāja jau ir aizgājusi aizsaulē. 
Ak, svētie maldi! Viņa tolaik vēl 
bija ne tikai dzīva, bet arī radoši 
ārkārtīgi aktīva!

Visai ticams, ka darbs archīvā 
man tika piespēlēts tādēļ, lai šos 
maldus klīdinātu. Liktenis droši 
vien ir bijis man labvēlīgs. 
Varbūt Dainas Kļaviņas 
uzaicinājums strādāt viņas 
vadītajā archīvā ir bijis mana 
mūža lielākais laimests. Tas 
notika 1993. gadā. Viņa ieteica 
meklēt sakarus ar tautiešiem 
citās zemēs. Esmu par to arī 
viņai ļoti pateicīgs. Šajos 16 
gados ir daudz strādāts un 
paveikts, protams, ar manu 
kollēgu un arī jūsu atbalstu. Par 
to liecina ne tikai daudzie per-
soniskie un biedrību archīvi, kas 
tagad glabājas Latvijā, bet arī 
izstādes „Trimdas archīvi 
atgriežas”, „Pirmās pasaules 

brīvo latviešu Dziesmu dienas 
Visbijā 1979. gadā”, „Latviešu 
bēgļu gaitas Vācijā 1945 – 1949”, 
„PBLA 45”, „Latviešu dziesmu 
svētki Vācijas bēgļu nometnēs”, 
Veronikas Janelsiņas gleznu 
skate galerijā „Mūrnieks”, saga-
tavotie un izdotie trīs uzziņu 
krājumi „Trimdas archīvi 
atgriežas”, „PBLA 45”, vairākas 
konferences, no kuŗām katrā 
ziņā gribas atcerēties „Latviešu 
bēgļu gaitas Vācijā 1945 – 1949”, 
bet jo īpaši „Trimda, kultūra, 
nacionālā identitāte”, kuŗai 
izdevām biezu referātu 
krājumu. 

Bet nu ir pienācis laiks 
atvadīties. Tomēr jāuzsveŗ – šīs 
nav atvadas, kuŗām neseko 
tikšanās, – par tām lemsit jūs, 
lasītāji. Tas, ka es vairs nestrādāšu 
archīvā, nenozīmē, ka manis 
iesāktais negūs turpinājumu. 
Šajā ziņā nekas nav mainījies. 
Latvijas Valsts archīvs joprojām 
gaida jaunus materiālu sūtī-
jumus, joprojām manis vadītā 
daļa strādās un kārtos daudzos 
nesakārtotos archīvus, joprojām 
plānos jaunus darbus trimdas 
archīvu populārizēšanā. Manu 
darbu turpinās divi jauni cilvēki 
– Inese Kalniņa un Guntis 
Kraulis, kuŗš patlaban Rēzeknes 
augstskolā izstrādā savu 
maģistra darbu archīvniecībā. 
Starp citu, tā pamatā ir enerģiskā 
Daugavas vanaga Jāņa Frišvalda 
atsūtītie materiāli. Viņu adrese ir 
tā pati vecā – Bezdelīgu ielā 1, 
Rīga, LV 1048, arī tālruņa 
numurs palicis iepriekšējais – 
67461938, ar Inesi var sazināties 
ar e - pastu inesek@lvarhivs.gov.
lv, bet Gunta elektroniskā pasta 
adrese ir guntisk@lvarhivs.gov.
lv. Esmu pārliecināts, ka viņi būs 

tikpat atsaucīgi, kāds centos būt 
es.

Par sevi varu teikt, ka esmu 
nolēmis savas turpmākās dzīves 
dienas veltīt radošam darbam – 
cik iespējams, rakstīt. Tāpat kā 
iepriekš, laikrakstā varēsit lasīt 
manus apcerējumus par izstā-
dēm un mākslas grāmatām. 
Turklāt ir iesākti vairāki projek-
ti, kas pamazām virzās uz 
priekšu, bet mana lielā aiz-
ņemtība liegusi tiem īstenoties 
ātrāk. Vispirms kopā ar apgādu 
„Mansards” gatavojam pirmo 
grāmatu no solītās serijas 
„Trimdas māksla rakstos un 
attēlos”, kas veltīta Eleonoras 
Šturmas radošajai darbībai 
avīzēs un žurnālos. Jādomā arī 
par turpmākiem izdevumiem 
šajā serijā. Piemēram, vajadzētu 
atsevišķu grāmatu par Arnoldu 
Sildegu un viņa „Latvju Mākslu”. 
Tāpat jūtos parādnieks Anšlava 
Eglīša un Veronikas Janelsiņas 
fondam. Jāpabeidz grāmata par 
gleznotāju no Anglijas Laimoni 
Mieriņu. Korporācija Dau-
gaviete uzrunājusi mani rakstīt 
par Gundegu Cenni. Jūtos 
parādnieks daudzu priekšā, 
ieceŗu ir vairāk nekā sunim 
blusu, ja tikai būtu spēks tās 
īstenot.

Būšu priecīgs, ja jūs man 
rakstīsit vai zvanīsit. Mana 
mājas adrese ir: Pulkveža O. 
Kalpaka ielā 28, Jelgava, LV 
3001, mājas tālrunis +371 
63046032, kabatas tālru-               
nis +371 29493985, e-pasts 
rancis@e-apollo.lv.

Uz tikšanos jebkuŗā 
iespējamā veidā!

Vēlreiz izsakot jums lielu 
paldies, jūsu

Māris Brancis

Latvijas 90. jubilejas gadā 
novērojama viena otra inte-
resanta parādība, kas šaipusē 
nav bijusi pamanāma gadu 
desmitiem. Starp mākslas 
grāmatām, kas īsā laikā birušas 
kā zirņi ķešā, viena ir īpašas 
ievērības cienīga. Tā ir sevišķa, 
jo sagatavota nevis Rīgas, pat ne 
Jelgavas vai Liepājas apgādos, - 
grāmatas izdevēja ir Grobiņas 
pagasta padome. Vai agrāk kāds 
varēja iedomāties, ka neliels 
miestiņš tālu no centra drīkst 
izdot grāmatu? Grobiņa ar savu 
uzdrīkstēšanos var būt paraugs 
citām domēm vai padomēm – 
atcerēties sava novada ievēro-
jamus cilvēkus un ķerties pie 
grāmatu sagatavošanas un 
laišanas klajā. Tādu pagastu 
būtu daudz, nepieciešami tikai 
uzņēmīgi ļaudis, lai šādu visai 
pārdrošu ieceri īstenotu.

Tātad Grobiņas pagasta 
padome ir izdevusi grāmatu par 
savu novadnieku - ”Roberts 
Stārosts. Latviešu pašportretu 
meistars” (80 lpp.), ko saraks-
tījuši Liepājas literāte Sandra 
Vensko un mākslas pētnieks 
Alberts Eglītis. Grāmatu 
kvalitātīvi iespiedusi Talsu 
tipografija.

Ap Roberta Stārosta (1908 – 
1958) vārdu padomju okupācijas 
gados (un pat vēl ilgāk) vijies 
romantisma oreols – par viņa 
iekšējo lepnumu, nomaļnieka 

Grāmata par savrupnieku Robertu Stārostu
dzīves veidu un izcilajiem 
pašportretiem, kuŗus vēl 
šobaltdien neviens nav pārspējis. 
Profesionāļi Stārosta darbus 
allaž ir augstu vērtējuši – tie ir 
ļoti rūpīgi pārdomāti, perfekti 
nostrādāti. No katra portreta 
mūsos raugās neatkarīgs, 
dvēselē bagāts cilvēks ar ļoti 
spēcīgu raksturu. Pašportretu 
ārējā forma, gludais gleznojums 
bieži liek atcerēties pasaules 
mākslas vecmeistarus, īpaši 17. 
gadsimta holandiešus. Tikpat 
savdabīgas ir viņa ainavas un 
klusās dabās, arī žanra darbi, 
kas ļoti reti parādījušies 
izstādēs.

Gleznotāja Roberta Stārosta 
dzīves stāsts ir un nav tipisks 20. 
gadsimta pirmās puses 
censoņiem, kuŗi izlauzās no 
zemniecības, no laukiem, lai 
mūsu mākslā atstātu dziļas, 
neizdzēšamas pēdas. Viņš pieder 
pie paaudzes, kuŗai bija lemti lieli 
pārbaudījumi. Roberts Stārosts 
skolojies Latvijas Mākslas 
akadēmijā 20. gs. 30. gadu otrā 
pusē – 40. gadu sākumā un bijis 
viens no visvairāk apdāvināt-
ajiem Ģederta Eliasa skolnieki-
em. 1942. gadā viņa diplomdarbu 
nepieņēma, padomju varas 
posmā viņš nespēja piemēroties 
Staļina laika ideoloģijai. Glez-
notājs izvēlējās dzīvi nomaļus no 
galvenās mākslas dzīves centra 
Rīgas – Grobiņā. Tur aizritēja 

visa viņa turpmākā 
dzīve, tur tika 
gleznots, pelnot 
maizi vietējā 
kolchozā, kopjot 
dārzu un stāvot 
pie molberta. 
Pirmskaŗa Latvijā 
Roberts Stārosts 
aktīvi darbojās 
vienotnē „Zaļā 
zeme”, pēckaŗa 
gados gleznotāju 
uzņēma Latvijas 
PSR Mākslinieku 
savienībā, drīz 
pārcēla kandi-
dātos un pat izslē-
dza no biedru sa-
raksta, bet īsi 
pirms nāves tomēr 
atjaunoja kand-
idātos. Dzīve viņu 
sita, taču māksli-
nieks nepadevās, 
lai gan garīgos spēkus tas ārdīja, 
un šai pasaulē viņam bija lemti 
tikai 50 gadi.

Grāmata, kā uzsveŗ autori, ir 
„teika par mākslinieku”. Lielā 
mērā tā arī ir. Literāras impresi-
jas, fantazijas lidojumi savijas ar 
faktiem, stāstījums papildināts ar 
komentāriem, atsevišķiem 
atmiņu uzplaiksnījumiem. Ieski-
cētas atsevišķas problēmas, kas 
tālāk netiek ne izvērstas, ne 
iztirzātas.

Diemžēl teksts ir visai neor-

ganizēts – vieni un tie paši fakti 
atkārtojas vēl un vēl. Būtu prasījies 
pēc redaktora darba, kas visu 
saliktu raitā caurviju darbībā, – 
iecerētā teikas forma, ja tā pastāv, 
tāpēc jau nezustu.

Pieļautas arī kļūdas un 
neprecīzitātes. Tā, piemēram, 
23. lappusē minēts, ka 
zaļzemietis Jānis Zuntaks 
izceļojis uz Austrāliju, nevis uz 
Arģentīnu, Roberta Stārosta 
brālis tēlnieks Kārlis Stārasts 
nekad nav saņēmis pasū-
tinājumu veidot Rīgā Staļina 

pieminekli (tas bija uzticēts 
Aleksandrai Briedei). Apstipri-
nāšanu vai izslēgšanu no 
Mākslinieku savienības nekad 
nav lēmusi LPSR Ministru 
padome, to darīja, kā vēlāk tika 
atklāts, citējot kādu dokumen-
tu, PSRS Mākslinieku savienības 
orgkomiteja Maskavā. Autori 
63. lappusē runā par „sociālā 
reālisma laiku”, lai gan mēs 
zinām „sociālistisko reālismu”.

Grāmatā iekļauti nelieli skaid-
rojumi par atsevišķiem māksli-
niekiem, kuŗiem ir bijusi kāda 
loma Roberta Stārosta dzīvē un 
daiļradē, tas gan darīts visai 
naīvi un neprofesionāli. Īpaši 
dīvains ir teksts par Ģedertu 
Eliasu, kur teikts, ka 
„buržuaziskās Latvijas laikā…” 
– Mēs jau sen vairs Latvijas 
valstiskās neatkarības pirmo 
laiku nesaucam par buržuazisku. 
Tikpat aplams un no padomiska-
jiem avotiem patapināts cits 
apgalvojums attiecībā uz 
Ģedertu Eliasu: „Viņa reālistiskā 
daiļrade gūst tālāku attīstību un 
piepildījumu Padomju Latvijas 
mākslā” (61.lpp.). 

Tomēr, aizstāvot šo grāmatu, 
jābilst, ka līdz šim ir izdoti 
vairāki Roberta Stārosta kata-
logi, taču nav bijis neviena 
nopietna pētījuma par šo izcilo 
portretistu. Tas ir nākotnes 
uzdevums.

Māris Brancis
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Manas gaitas Flensburgas un Gēstachtas DP nometnēsValdonis Frickauss

Nedaudzās mazās barakas bija 
ar koridoru sānos un piecām 
dzīvojamām telpām. Arī man 
vienā no tām – 7. b barakas 3. 
istabā tika ierādīta apmešanās 
vieta, jo tur dzīvoja Kārlis 
Karnīša kungs. Viņu man kā 
nepilngadīgam (18 gadu vecam) 
nometnes vadība bija iecēlusi 
par aizbildni.

Par Karnīša kungu varu teikt 
tikai labu. Viņš bija vienmēr pret 
mani draudzīgs un laipns un bez 
nopietnas vajadzības nekad neko 
neaizrādīja. Latvijā Karnīša 
kungs bija vadījis lielās Ķuzes 
saldumfabrikas paraugveikalu 
un sabiedriskā laukā bijis koŗa 
„Fortissimo” valdes priekšsēdis.

Labi satiku arī ar Karnīša 
kunga daiļo kundzi Annu. 
Karnīšiem bija divi dēli: astoņus 
gadus vecais Juris (ASV armijā 
uzdienējis par pulkvežleitnantu) 
un sešus gadus vecais Kārlis 
(rūpnieks Amerikā).

Mans aizbildnis Amerikā bija 
apmeties Klīvlandē, kur rosīgi 
piedalījies tās latviešu sabiedriskā 
dzīvē un nodzīvojis gandrīz līdz 
101 gadam! Ar kundzi viņam 
tur diemžēl kopīgie dzīves ceļi 
bija pašķīrušies.

Karnīšu istabā dzīvoja arī 
kundzes māsa Olga Čukura, kas 
turpat Gēstachtā nesen bija 
zaudējusi vīru, tālbraucēju 
kapteini. Istabā mita arī Čukura 
kundzes dēls Gunārs, kas vēlāk 
Amerikā bija  iesaukts armijā un 
pat dabūjis izkaŗoties Korejā. Pēc 
tam Gunārs bija beidzis 
elektroinženieŗa studijas un 
apprecējis stingri latvisko Rutu 

Buduli. Par jauniem latviešiem 
abi Čukuri bija izaudzinājuši 
bērnus Miku un Anitu. Abi 
jaunieši bija beiguši architektūras 
studijas un atraduši interesantus 
darbus Holivudas filmu 
studijās.

Kopš 1967. gada visi Čukuri 
bija dzīvojuši Aļaskā. Tur 1998. 
gadā Gunāra māte Olga bija sa-
sniegusi 95 gadu vecumu. Viņai 
esmu daudz pateicības parādā.

Manos liesos Baltijas 
universitātes studenta gados  es 
Špakenbergā apciemoju 
Neimaņus (OČ tad bija 
precējusies ar Arnoldu Neimani) 
un vienmēr dabūju kārtīgi paēst. 
Un bij. virsseržants, valodā 
sevišķi neizvēlīgais Neimaņa 
kungs (kas nometnē strādāja par 
kurpnieku) par velti salaboja 
manus apavus...

Karnīšu istabā dzīvoja arī Pauls 
Golubovskis, izskatīgs, gudrs un 
šarmants puisis. Paulam pie 

dāmām visur bija liela piekrišana, 
bet viņš ar saviem panākumiem 
nekad nelielījās. Viņš bija 
vienkāršs un draudzīgs, visu 
ieredzēts. Arī Paulam, manam 
klasesbiedram, Karnīša kungs 
bija iecelts par aizbildni. Pauls 
Amerikā man ir pazudis. Ceru, 
ka viņš ir tālu ticis.

Saules ģimnazija, liekas, bija 
pirmā latviešu vidusskola visā 
Rietumvācijā. Un arī viena no 
labākajām, jo darbojās pie-
mērotās telpās (angļi tai bija 
nodevuši Gēstachtas vācu 
ģimnazijas ēku), un gandrīz visi 
tās mācībspēki bija profesionāli 
vidusskolu skolotāji. Skolu 
beidza četri izlaidumi, pēdējais 
1948. gada beigās. Pirmos trīs 
mācību gadus to vadīja matēma-
tiķis Jānis Esers. Viņš bija 
Valmieras ģimnazijas skolotājs, 
arī tās pēdējais direktors. Latvijā 
bija izdota viņa  mācību grāmata 
„Algebriskā analize”. Esers 40. 

gadu beigās izceļoja uz Austrāliju, 
kur gan laikam viņam nebija 
iespējas izmantot savas 
matēmatiķa zināšanas.

Pēdējo mācību gadu skolu 
vadīja zoologs Oskars Lūsis, kas 
vēlāk, izceļojis uz Angliju, tur 
Šefīldas (Shefield) universitātē 
ieguva doktora gradu (Ph. D.) 
un kļuva par tās lektoru. 
     Manas klases audzinātāja bija 
Šarlote Neilande-Aume. Viņa 
1918. gadā bija beigusi Gatčinas 
meiteņu ģimnaziju ar zelta 
medaļu. Latvijā viņa 1928. gadā 
absolvēja Angļu valodas institūtu 
un pāris gadu šo valodu studēja 
arī Anglijā. No 1933. līdz 1944. 
gadam viņa bija angļu valodas 
skolotāja Rīgas pilsētas 1. (zēnu) 
ģimnazijā. Šī skola speciālizējās 
angļu valodas mācīšanā, šādā 
nolūkā par skolotājiem pieņemot 
pāris angļu, latviešu valodas 
nepratējus.

Aumes kundze tiešām bija īsta 
audzinātāja, sirsnīga, izpalīdzīga, 
saprotoša.

Labi atminos arī Aumes 
kundzes vīru Osvaldu, kas mums 
mācīja latviešu valodu. Diemžēl 
gandrīz neko neatceros, ko viņš 
mums mācīja latviešu literātūrā. 
Liekas, viņš bija stipri kritisks 
savos vērtējumos. Varbūt es to-
reiz biju par jaunu, lai tos sap-
rastu.

Gēstachtā Aumes kungs bija 
saslimis ar plaušu tuberkulozi, 
miris Amerikā 1964. gadā ar 
sirdstrieku.

Rīgas pilsētas 1. ģimnazijā no 
1920. līdz 1934. gadam par 
skolotāju bija strādājis arī 
vēsturnieks Pēteris Dreimanis, 
1906.  gadā absolvējis Tērbatas 

universitātes Vēstures nodaļu. 
Latvijas laikā viņš strādāja arī 
par vēstures metodikas lektoru 
Latvijas Universitātē. Dreimanis 
bija publicējis daudz rakstu 
periodikā un bija vairāku 
grāmatu – arī skolas mācību – 
autors. Saules ģimnazijā viņš 
mācīja vēsturi un psīcholoģiju. 
1948. gada beigās Dreimani 
sizceļoja uz Kanadu, kur rosīgi 
darbojās latviešu sabiedrības 
izglītības darbā Londonā, 
Ontarijas pavalstī. Miris 1971. 
gada 23. janvārī.

Saules ģimnazijas ģeografijas 
skolotājs Eduards Tomāss bija 
viens no neatkarīgās Latvijas 
veidotājiem: 1918. gadā Tautas 
Padomes un vēlāk – Satversmes 
Sapulces loceklis, abās bijis sociāl-
demokratu frakcijā. Jāapbrīno 
Tomāsa drosme: pēc 18. 
novembŗa akta viņš nebaidījās 
doties uz savu dzimto pusi 
Vidzemes austrumu daļā, kur 
varu jau sāka pārņemt sarkanie. 
Tomāss ir daudzu grāmatu, 
vairākumā skolām domātu 
ģeogrāfijas grāmatu autors. Miris 
1958. gada 21. septembrī 
Bostonā. 

Eduards Ramats (nesajaukt 
viņu ar Edvardu Ramatu-
Lejgalieti, dzejnieku) mums 
mācīja dziedāšanu un vadīja sko-
las un nometnes jauktos koŗus. 
Krievijas ķeizarvalsts laikā 
Eduards Ramats bija mācījis 
dziedāšanu vienai no cara 
meitām. Pateicībā viņa Ramatam 
bija uzdāvinājusi savu zelta 
gredzenu. To viņš bija saglabājis 
arī trimdā.

Vakara junda Saules latviešu nometnē Vācijā 1945. gada vasarā 

(Turpināts no BL Nr.1)

1. janvāris
Vai rakstniekam nav 

tiesību rakstīt komēdijas
Pirms 142 gadiem Ērgļu muižā 

kalpotāja ģimenē piedzimis 
Rūdolfs Kārlis Leonīds 
Blaumanis. Muižā dzērāji laikam 
bijuši gan, arī Rīgā rakstnieks 
viņus atradis, taču pats bija 
atturībnieks, bet, re, kā kūdījis 
iedzert:
 Trimpula
 Nu, brāļi, krogi atkal vaļā,
 Nu sanāk, sanāk sūkt un tempt,
 Un uzraut dziesmas balsī skaļā,
 Jo priekā būs šo faktu ņemt!
 Mēs sēdam atkal tā kā senāk
 Ap galdiņiem aiz brūnā al’s
 Un vēlamies: ak dievs, lai nenāk
  Nemūžam vairs šīm dienām gals!

 Tie taču mūsu pašu graši,
 Ar sviedriem krāti dienu dien,
 Un dzeŗot apdzeŗam tos paši
 Un tikai paši reibstam vien!
 Ko sievas, bērni! Krāt un taupīt!
 Velns zināt var, kas rītu būs! 
 Vai burlaks visu nevar laupīt?
 Tad labāk jau lai alus kūs!

 Lai krīt uz Trimpu zieds pa zie-
dam,

 Lai mucas dun, lai glāzes skan!
 Un lai pa vecam atkal dziedam
 To augsto laim  ̀un dzīvošan !̀
 Neviens lai neceļ velti ķildas:
 Kā naudu tā var peklē sviest!
 Gan krogu kungiem ķešas pildās,
 Bet mums tak atkal vēders briest!

Literārais kalendārs
2009. gads, janvāris

„Rūdolfam Blaumanim bij kāds 
rakstniecības veids, no kuŗa viņš 
nevarēja neparko atteikties. Tas 
bija humors un satira. Kur viņš arī 
būtu strādājis, visur viņam gāja 
līdzi pie laikraksta sevišķa nodaļa 
– humoristiskā. Viņš mēdza teikt, 
ka latvieša daba ir tikai tad pilnīga, 
ja viņai netrūkst jautrības un 
asprātības. Man liekas, ka 
Blaumanis bija pirmais īstais 
latviešu humorists, kuŗš neizteica 
neko griezīgu, ļaunu vai pārāk 
skarbu, bet viņa humors bija labi 
mērķēts, no tautas mutes ņemts 
un arvien īstajā vietā, kaut gan 
reizēm rupjš, - bet tāda jau nu reiz 
ir mūsu tautas daba.

Te mums jāatminas viņa dau-
dzās joku lugas, pat burleskas. 
Zīmīgi, ka pate pirmā luga „Zagļi” 
viņam joku luga. 

Viņa luga „Skrodeŗdienas 
Silmačos”, bez šaubām, labākā 
latviešu joku luga savu tipisko 
latviešu raksturu un tēlu bagātībā. 
Šo lugu viņš teicās rakstījis ļoti 
veikli un drīz – divu triju nedēļu 
laikā. Pirmizrāde, liekas, bija 1902. 
gadā Rīgas Latviešu teātrī. 

Toreiz kā mākslas kritiķis pie 
Mājas Viesa Mēnešraksta un Dienas 
Lapas strādāja Jānis Asars, kuŗš arī 
uzrakstīja par minēto lugu bargu, 
varētu teikt, pat iznīcinošu kritiku, 
kuŗā Blaumani nostādīja vai par 
visu balaganu paraugu un, ja nem-
aldos, teica, ka tādas lugas tautai 
varot atnest tikai samaitāšanu.

Blaumanis panesa visu mierīgā 
garā, bet zinu labi, ka viņš bija tā 
kā noskumis. Šo kritiku viņš 
atminējās vēl ilgi pēc tam, bet 
pārliecināts bija tomēr par to, ka 
minētā luga ir bijuse vajadzīga. 

Reiz, tas varēja būt 1904. gada 
beigās, Blaumanis gadījās Rīgā, 
kad atkal tika izrādītas 
„Skrodeŗdienas Silmačos”.

„Nu, vai tad tu ar esi redzējis tā 
labi „Skrodeŗdienas”?”viņš prasīja 
man izrādes dienā.

„Nē,” es atteicu.
”Nu labi, es tad tevi vedīšu 

noskatīties, bet tad tev būs jāsaka, 
ko tu īsti par to domā.”

Viņš apgādāja biļetes, un 
nosēdāmies pašā pirmajā rindā.

Blaumanis pats bija priecīgs un 
līksms; iztēloja man savus tipus un 
aprakstus, kas kuŗais ir. Pa izrādes 
laiku viņš sirsnīgi smējās pats līdzi 
un sevišķi pie izdevīgākās tēloša-
nas no aktieŗu puses. Protams, 
bija jāsmejas, jo kuŗš gan nav 
smējies par ”Skrodeŗdienām”.

„Nu, redzi nu,” teica Blaumanis 
pēc izrādes.

„Saki - vai tad rakstniekam nav 
tiesības rakstīt komēdijas? Nu kas 
tur ļauns? Bet Asars, piemēram, 
ņemas un sirdās tīri ne par ko.”

Pēdējā laikā gan Blaumanis 
nodevās vairāk nopietnām lugām, 
bet no tā nevar spriest, ka viņa 
humors būtu izsīcis. Cik atminos, 
viņš loloja domas par kādu jaunu 
komēdiju iz Rīgas dzīves. Bet tā, 

viņš teica, būšot daudziem par 
krustu. Man palikuši atmiņā tikai 
savādie tēli minētajā komēdijā, kā, 
piemēram, advokāts – Rīkelgrēze, 
namu īpašnieks Svilinatus, lopu 
ārsts – Paclop utt.

Neraugoties uz Blaumaņa  
jautrību un saulainu dzīvesprieku, 
viņš bija tomēr arī drusku mistiķis. 
Tā viņš stipri ticēja sapņiem, 
dibinādamies pats uz saviem  
piedzīvojumiem, kā to ne reizi 
vien stāstīja.

Blaumanis nebija cīņas cilvēks, 
tāpēc arī 1905. gada kustībā viņš 
aktīvi nepiedalījās. 

Mītiņus, kuŗus visus sarīkoja pie 
pagastmājas un turpat esošās sko-
las, arī Blaumanis apmeklēja, jo 
visbiežāk tajos runāja mūsu draugs 
Liepiņš un tā līdzatvestie biedri. 
No šiem mītiņiem radās viņa joks 
„Pēc pirmā mītiņa.” 

Lūk, tā par šīsdienas jubilāru 
rakstījis Jānis Akuraters.

2. janvārī
Pie gala mērķa tiksim

Vai jūs zināt, kad ir uzrakstīta 
pirmā latviešu poēma? - Gandrīz 
pirms 140 gadiem. Un tās autors ir 
Fridrichs Mālberģis.

Viņš nāk no Dundagas, mācījies 
Kubeles skolā un kādu laiku 
strādājis kopā ar Ernestu 
Dīnsberģi, bet visilgāk viņš dzīvojis 
Staburaga tuvumā. Iepazinies ar 
latviešu tautas teiksmām, 
Mālberģis uzrakstīja poēmu 

„Staburags un Liesma”. Viņš 
aizsāka latviešu eposa izveidi, ko 
vēlāk turpināja Auseklis, Andrejs 
Pumpurs, Lautenbachs-Jūsmiņš 
un citi. 
 Vēl netecēja Daugava,
 Nedz spoža saule atspīdēja,
 Kad dziļā zemes apakšā
 Jau daba zemi iepriecēja
 Ar daiļu, mīļu dēliņu,
 It krietnu, staltu, mudīgu.
 Kad auklējot to juta smagu,
 Tad nosauca par Staburagu. 

Staburags iemīl Liesmu, bet, kā 
jau tas dzīvē mēdz būt, ļauns lik-
tenis viņus izšķiŗ. Traģiski beidzas 
cīņa ar iebrucējiem.
 No viņiem laikiem Gaisma aust
 Un atspīd visām zemes malām,
 Un spīdēs tam līdz mūža galam,
 Kas Patiesību negrib skaust.

 To Staburags tad vērā licis, 
 Ka tam nu mierā dusēt būs
 Un aizmirst mūža rūgtumus,
 Ko apraudāt tas neapnicis.

 Tad Liesma zvaigžņu pilī mīt
 Un, niknam Plūdonam par spīti,
 Kas izšķīris bij nabadzīti,
 Vēl mīļi attek katru rīt
 Pie Staburaga kapa vietas
 Un mīļi apskat’ vecas lietas,
 Līdz jaunu dienu sūtīs Dievs,
 Tad Staburags ar modīsies.

Jā, tā mēs gaidām vēl šodien uz 
Staburaga atdzimšanu...

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums sekos)

Reinis Ādmīdiņš
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Tā ir fantastiska sajūta, ja vien-
kopus var aicināt sev tuvus un 
mīļus draugus. Šādi svētki bija 9. 
decembrī, kad Rīgas Latviešu 
biedrības namā domubiedrus 
pulcēja Guntis Eniņš, lai iepa-
zīstinātu ar savu jauno grāmatu 
„100 dižākie un svētākie”. 

Vakara vadītājs, kinorežisors 
Jānis Streičs atzina, ka tā ir visai 
neparasta grāmata. Neparasta 

tāpēc, ka tās galvenais varonis ir 
koks, precīzāk – 100 koki, katrs ar 
savu dzīves stāstu, mājvietu un 
gadu nastu, un, protams, ar vareno 
izmēru. Jo tā nav joka lieta, ja 

Grāmata par Latvijas 100 dižākajiem
„vidukļa” apkārtmērs var sasniegt 
atzīmi - 5 metri! Šādi dižkoki ir 
vieni no vecākajiem vēstures lie-
ciniekiem, savukārt ozols vienmēr 
ir bijis latvju gara un svētnīcas 
zīmols. Taču, kā mēs zinām, 
vienmēr ir bijuši kādi, kas ir 
gribējuši šos dižkokus iznīcināt, 
un kādi, kas stājas tam pretī. Viens 
no šādiem savā laikā „neērtiem 
cilvēkiem” ir šīs grāmatas autors. 

Viesturs Serdāns, grāmatas 
izdevējs, laikraksta Lauku Avīze 
galvenais redaktors, Gunti Eniņu 
raksturoja kā ļoti daudzpusīgu: 
„Mazliet romantiķis, mazliet 

chaotiķis, mazliet enciklopēdists, 
mazliet deputāts – kas tikai viņš 
nav! – viņš ir unikāla personība!”

Ar savām zināšanām un interesi 
par visu, kas apkārt, ar savu 
neizsīkstošo enerģijas lādiņu un 
neatlaidību viņš ir spējīgs aizraut 
un ieinteresēt ikvienu – nešķirojot 
vecumu vai profesiju, - gan dažu 
labu skeptiķi, gan malā stāvētāju. 

Šī milzīgā un apjomīgā darba 
pamatā, protams, ir mīlestība pret 
savu zemi, tās daudzveidīgo dabu, 
vēl līdz galam neapzinātajām un 
neizpētītajām bagātībām – tās 
klintīm, alām, akmeņiem, kokiem 
un vēl, un vēl. 

„Taču dižkoki ir manas dzīves 
dziesma, jo lielie, vecie koki ap 
senču mājām ir latviskās ainavas 
mūzika,” saka Guntis Eniņš. Ko- 
ki pie mājām – vienalga, vai tās 
būtu birztalas vai nu jau vairs 
tikai viens dižkoks, joprojām 
iezīmē bieži vien kartē zudušas 
dzimtu vietas, saglabā māju 
nosaukumus. Pat Zemgales 
līdzenumā tie iezīmē vertikāli, 
kas liek skatienam vērsties 
augšup. Vertikāle ir dominante. 

Bet ne tikai. Latvietis, kā mēs 
zinām pēc daudzajām tautasdzies-
mām, kuŗās minēts viens vai otrs 
koks, it sevišķi jūtīgi uztveŗ koka 
dvēseli. Un joprojām tiek glābti pat 
pusmiruši koki, jo grūti ir nocirst 
koku, ja tam ir dzīvs kaut viens zars.

Mans uzdevums ir palīdzēt ikvie-
nam noskaidrot savas attiecības ar 
koku. Atmodināt saprašanu, ka 
mēs esam savdabīga tauta ne tikai 
ar savu tautasdziesmu un koŗa 
dziedāšanu, bet arī ar saviem 
dižkokiem.”

Tāpēc autora ierosinājums bija 
nākamos dziesmu svētkus aizvadīt 
ar devīzi Latvija – ozolu zeme.

Autors atceras, ka „šī grāmata 
jau netapa vienā dienā – tas ir tikai 
milzīgā un ilgā darba neliels sako-
pojums, jo nav iespējams vienā 

sējumā ietilpināt visu darbu, kas 
sākts jau 1971. gadā. Pašreiz šo 
vareno koku uzskaite summējas 
tuvu pie 10 tūkstošu atzīmes.”

 Taču skaitļi ir tikai statistika, bet 
katrs no šiem tūkstošiem dižkoku 
ir atrasts, atbrīvots no krūmāju un 
brikšņu biezokņiem, apmīļots un 
visbeidzot uzmērīts un iegrā-
matots. Bet, kaut arī Latvija šajos 
daudzajos gados ir izstaigāta un 
izbraukāta krustušķērsu, jopro-
jām darāmā ir daudz - vēl nav visi 
apzināti.

Grāmatas titullapā Guntis Eniņš 
min veltījumu Staņislavam Sali-
ņam – Latvijas dižkoku kustības 
aizsācējam, bet šī apjomīgā darba 
izdošanu autors centies pieskaņot 
vairākiem zīmīgiem notikumiem 
– gan Latvijas 90 gadu svētkiem, 
gan Atmodas 20. gadadienai, gan 
Dabas retumu krātuves 10 gadu 
pastāvēšanai, un visbeidzot, 
dižozolu piecsimtgadei. 

Grāmata ir bagātīgi illustrēta ne 
tikai ar pag. gs. 20. – 30. gadu un 
autora foto materiāliem, bet, kas ir 
ļoti svarīgi, katra koka aprakstītāju 
daļu papildina kartes. Tāpat var 
iepazīties ar statistisku informā-
ciju, kā arī ar padomiem interesen-
tiem, kā veicami koku mērījumi. 

Grāmata „100 dižākie un 
svētākie” ir izdota ar Meža attīstība 
fonda financiālu atbalstu.

Teksts un foto Daina Leimane

„Krievu augstākās virspavēl-
niecības stābs 1916. gada 2. augusta 
ziņojumā minēja lidotāju ārkār-
tīgi varonīgo gaisa kauju Koveļas 
rajonā. Tajā varonīgā nāvē gāja 
bojā franču dienesta leitnants 
Eduards Pulpe. Būdams pirm-
klasīgs lidotājs, teicams virsnieks, 
kaŗavīra varonības paraugs, E. 
Pulpe ar savu varonību ir kļuvis 
paraugs visai franču armijai. Viņš 
bija īsts lidotājs ar „vulkānu sirdī”. 
Aviācija, kuŗai E. Pulpe atdeva 
visus savus spēkus, viņa personā 
zaudē vienu no visprasmīgākiem 
un visvaronīgākiem lidotājiem.” 
Tā rakstīja Francijas armijas 
virspavēlnieks ģenerālis Žofrs savā 
speciālajā pavēlē, ko viņš nosūtīja 
uz Lucku.  

Kāds bija E. Pulpes dzīves 
gājums? Kā viņš ieguva nevīstošu 
slavu, cīnoties Rietumu frontē pret 
ķeizarisko vācu armiju?

Eduards piedzima 1879. gada 
22. jūlijā Rīgā veikala īpašnieka 
ģimenē. Lai gan zēns agri zaudēja 
tēvu,  ģimenes turība deva viņam 
iespēju mācīties izdaudzinātajā 
Rīgas Aleksandra ģimnazijā. Ar 
teicamām sekmēm to 1902. gadā 
absolvējis, jauneklis iestājās 
Maskavas universitātes Matēma-
tikas un fizikas fakultātē. E. Pulpe 
bija stalta auguma, slaids, iznesīgs. 
Viņš mēdza piedalīties Maskavas 
studentu sarīkojumos, kas vien-
mēr beidzās ar dejām, jo  bija lie-
lisks dejotājs un studentes ļoti 
kāroja ar viņu  dejot. 

Kamēr Eduards vēl mācījās, 
brāļi Raiti ar pašbūvētu lidmašīnu 
pirmoreiz pasaules vēsturē pacēlās 
gaisā. Uz zemeslodes sākās aviā-
cijas laikmets. Arī jauno latviešu 
censoni interesēja gaisa kuģ-
niecība. Universitātes diplomdar-
bu viņš uzrakstīja tieši par šo 

Verdenas varonis
Latviešu kaŗavīrs Pirmajā pasaules kaŗā

tematu. Profesors Nikolajs 
Žukovskis, ko dēvē par krievu 
aviācijas tēvu, diplomdarbu 
novērtēja ar atzīmi „ļoti labi” un, 
redzēdams Eduarda Pulpes 
teicamās spējas zinātniskā darbā, 
atstāja viņu universitātē par savu 
asistentu.

Žukovska vadībā Eduards 
nostrādāja divus gadus, tad 
universitāte viņu nosūtīja papil-
dināt zināšanas Heidelbergas un 
Getingenas universitātē Vācijā. 
Pēc atgriešanās no Vācijas Eduardu 
Pulpi būtu gaidījusi spoža zināt-
niskā karjēra aviācijas teorijā, taču 
viņš Maskavā neatgriezās. Devās 
atpakaļ uz dzimteni, lai kopā ar 
studentiem un ģimnazistiem 
uzbūvētu lidmašīnu, ar kuŗu veica 
izmēģinājuma lidojumus Rīgas 
jūras līcī. Tas bija liels notikums 
un izraisīja plašu uzmanību. 

Eduards Pulpe strādāja par 
matēmatikas skolotāju Ata Ķeniņa 
ģimnazijā, bet tik neatkarīgai 
personībai bija grūti samierināties 
ar tā laika cariskās Krievijas 
izglītības sistēmu, un 1912. gadā 
viņš aizbrauca uz Franciju.

Parīze tolaik bija pasaules aviā-
cijas  attīstības  centrs. Eduards 
Pulpe iestājās Sorbonnas univer-
sitātē un studēja par aviācijas 
inženieri. Viņš ieguva teicamu 
lidotmāku, jo pabeidza arī pilotu 
kursus.

Tikmēr Rīgā rūpnīcā Motors jau 
vairākus gadus būvēja lidmašīnas, 
un šai darbā Eduards Pulpe vēlējās 
būt līdzdalīgs. Parīzē viņš iepa-
zinās ar franču rūpniekiem, un tie 
solīja financiālu atbalstu lidapa-
rātu ražošanai.

Bet 1914. gada 1. augustā sākās 
Pirmais pasaules kaŗš, un Pulpe 
brīvprātīgi iestājās Francijas kaŗa 
aviācijā. Notika divu mēnešu 

sagatavošanās, tad eksāmeni, un 
Eduardam Pulpem tika piešķirta 
seržanta dienesta pakāpe. Sākās 
viņa slavenais cīņu ceļš. Seržants 
bezbailīgi citu pēc cita veica 
pārdrošus izlūklidojumus – pie 
Lježas, Antverpenes, Ipras.... Bija 
svarīgi uzzināt  vācu armijas 
pārvietošanos. Kad vācieši bija 
ieņēmuši jau krietnu daļu Fran-
cijas territorijas, Eduards savā 
lidmašīnā pāri frontes līnijai veda 
franču slepenos aģentus. Zem for-
mas tērpa pilotam bija uzvalks,   
lai nepieciešamības gadījumā 
pārvērstos privātpersonā, līdzi 
vācu pase, nauda, nedaudz 
pārtikas –  ja būtu jāpaliek ienaid-
nieka aizmugurē.

Lidojumi īpašos uzdevumos uz 
vācu armijas aizmuguri bija 
ārkārtīgi sarežģīti un bīstami, ļoti 
bieži tie varēja beigties ar bojāeju 
vai ar krišanu vācu gūstā. Šādiem 
lidojumiem tika izraudzīti dros-
mīgi vīri, kas prata meistarīgi vadīt 
lidaparātus un lietpratīgi un 
aukstasinīgi novērtēt pēkšņi 
radušās situācijas.

Lai lidmašīna varētu nolaisties, 
Pulpem vajadzēja atrast klusu, 
vientuļu vietu, vislabāk kādu lau-
kumu meža vidū, kur tuvumā 
nebūtu lauku māju. Pēc slepenā 
dienesta darbinieka izsēdināšanas 
Pulpe lidoja mājup, lai pēc iepriekš 
norunāta laika atkal atgrieztos tajā 
pašā vietā, kur to jau gaidīja uzde-
vumu izpildījušais slepenā dien-
esta vīrs. Pulpe perfekti veica 
vairākus šādus lidojumus, izpel-
noties franču armijas virspavēl-
niecības augstu atzinību. 

Latvietis aizvien biežāk sāka pie-
dalīties arī gaisa kaujās, parādot 
drosmi un izveicību cīņas taktikā. 
Franču laikrakstos plaši aprakstīta 
gaisa kauja 1915. gadā pie 

Verdenas, kad seržants Pulpe 
bezbailīgi stājās pretī astoņiem 
vācu fokeriem, divus no tiem no-
triecot. Pēc šīs gaisa kaujas viņu 
sāka saukt par Verdenas varoni un 
apbalvoja ar medaļu „Par kaujas 
nopelniem”.

Īpaši jāpiemin  divas Pulpes 
uzvaras 1916. gadā. 20. martā viņš 
stājas pretī trim vācu fokeriem un 
vienu no tiem notrieca. Bet pēc 11 
dienām viņš sāka cīņu ar divām 
vācu lidmašīnām, vienu notrieca, 
otra metās bēgt.  

Par šo varoņdarbu lidotājs tika  
apbalvots ar ordeni Croix de 
Guerre avec Palms („Krusts ar 
palmu”) un paaugstināts par 
vecāko leitnantu.

Pulpe nemitīgās kaujās bja 
pavadījis jau 20 mēnešus, kad 
Francijas armijas virspavēlniecība 
palīgā sabiedrotās Krievijas armi-
jai nosūtīja savu iznīcinātāju 
eskadriļu. Tā tika izvietota Luckas 
(tagad Ukrainā) rajonā.

Atsākās izlūklidojumi vācu 
kaŗaspēka aizmugurē. Gaisa kau-
jās kaŗa laime vēl aizvien bija kopā 
ar Eduardu. Viņš vienmēr atgrie-
zās lidlaukā, kaut arī ar ložmetēju 
izsistiem caurumiem lidaparāta 
korpusā.

1916. gada 2. augustā (pēc vecā 
stila 20. jūlijā) vecākais leitnants 
Pulpe devās kārtējā lidojumā. Pie 
Stiras upes pretī viņam parādījās 
trīs vācu lidmašīnas. Lidotājs 
nekad nebija atkāpies, sastopoties 
ar pārspēku. To viņš nedarīja arī 
šoreiz.

Gaisa kauja turpinājās veselu 
stundu. Parādījās vēl divi fokeri, 
kas steidzās palīgā savējiem... Un 
tad pienāca liktenīgais brīdis, kad 
kaŗa laime pameta Eduardu... 
Ticis  ievainots mugurā un kājā, 
viņš joprojām turpināja cīņu. Kad 

vācieši sašāva Pulpes lidmašīnas 
vadības troses, tā pārgāja grīstē. 
Pilots visiem spēkiem centās no 
tās izkļūt. Sekoja nākamās ložu 
šaltis, lidmašīna atkal sagriezās 
grīstē un ... ietriecās zemē. 

Kad pie varoņa piesteidzās 
krievu kaŗavīri, viņš vēl bija dzīvs. 
Viņu noguldīja uz sadragātās 
lidmašīnas spārna. Pulpes pēdējie 
vārdi esot bijuši: „Apglabājiet 
blakus mātei...”

Tajā pašā dienā vēsti par 
Verdenas varoņa Pulpes bojāeju 
saņēma franču armijas virspavēl-
nieks ģenerālis Žofrs. Franču 
eskadriļas lidotāji atvadījās no 
sava bojā gājušā biedra un drauga 
Eduarda Pulpes svinīgā ceremo-
nijā vietējā baznīcā. Zārks bija 
pārklāts ar Francijas trīskrāsaino 
karogu. Atvadu sveicienam franču 
lidotāji bija darinājuši ļoti  nepa-
rastu vainagu – tā izveidei tika 
izmantotas vienīgi metalla 
plāksnītes no sadragātās Pulpes 
lidmašīnas.

Vilcienu, kas atveda cinka zārku 
ar lidotāja Eduarda Pulpes 
mirstīgajām atliekām, Rīgas stacijā 
sagaidīja ļoti daudz ļaužu. 
Laikraksti ziņoja, ka apbedīšanā 
piedalījušies vairāki desmiti 
tūkstošu rīdzinieku!

Bēŗu procesija no stacijas līdz 
Lielajiem kapiem virzījusies divas 
stundas, un visu šo laiku virs tās 
lidojis aeroplāns, tādējādi atdodot 
godu savam kritušajam biedram.

Izcilie panākumi izlūklidojumos 
un gaisa kaujās apvija drosmīgo 
rīdzinieku ar slavas oreolu. 
Cīnoties kopā ar frančiem pret 
viņu zemē iebrukušo ienaidnieku, 
Eduards Pulpe vienlaikus cīnījās 
arī pret paša dzimtenē iebrukušo 
vācu kaŗaspēku.

Raimonds Pormalis

Vidū grāmatas autors Guntis Eniņš kopā ar leģendārajiem 
diriģentiem brāļiem Kokariem
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Nav vairs daudz tādu jaunek-
līgi spirgtu, spara pilnu ļaužu, 
kas savu 90 gadu dzimšanas 
dienu ar prieku un jūsmu varētu 
svinēt kopā ar Latvijas 90 gadu 
svētkiem. Šāda nenogurdināma, 
vēl jaunības kvēles un ticības 
apveltīta gavilniece ir 1918. gada 
12. novembrī dzimusī Aina 
Augstkalna, Latvijas Amerikā un 
arī citu laikrakstu līdzstrādniece, 
dažbrīd Amerikas, Latvijas vai 
Spānijas iedzīvotāja, jo viņas 
dzīves ceļi mainījušies strauji, 
koši un neparedzēti. Tādi paši 
kā viņa - joprojām dedzīga lat-
viete, kaut aizprecēta, Spānijas 
saules kveldināta, bet ik brīdi 
modra par polītiskajiem noti-
kumiem Latvijā, par draugiem, 
kas iegūti, gaŗo dzīves ceļu 
staigājot.

Ainas Rodriguez-Matas raksti, 
kas it bieži parādās laikrakstu 
slejās, „kad sirds pilna”, arī 
katram lasītājam liek padomāt 
par notikumiem ne tikai Latvijā, 
bet visā pasaulē, kas pašreiz ir 
dārdošu, melnu mākoņu 
apēnota.

Ar Ainu kādreiz sēdējām vienā 
solā Rīgas pilsētas Valža Zālīša 
pamatskolā Kronvalda bulvārī 8.

Atceros – ir tāds pavēss 
pavasaŗa rīts Rīgā, liepu gatvē 
Brīvības bulvārī plīvo novembŗa 
dzestrums, naktīs pamanītas jau 
pirmās salnas. Tuvojas 18. 
novembris – Latvijas lielā, svētā 
diena, un ne tikai šīs dienas 
izcīnītāji – vecā paaudze, bet arī 
mēs, jaunie, trīsdesmito gadu 
skolasbērni, uz skolu soļojot, 
jūtam šīs dienas tuvošanos un 
nozīmi. Valdemāra iela pagriežas 
pret Kalpaka bulvāri, kur pretī 
veŗas Valda Zālīša pamatskolas 
durvis. Un kuŗš gan šai laikā ar 
prieku un nepacietību nav 
šķirstījis Valža „Staburaga 
bērnus” - atmiņu grāmatu par 
divu zēnu - Mārča un Janča 
draudzību, un draudzības vārds 
līdz ar šo stāstu ierakstīts arī 
svēts un nozīmīgs daudzu tālaika 
jauniešu sirdī. Šāda draudzība, 
kaut ar lielām laika un telpas 
atstarpēm, mūs arvien saistījusi 
arī ar Ainu Augstkalnu, sendie-
nu klases biedreni.

Cik ilgi var pastāvēt draudzība, 
cik ilgi – uzticība Latvijai, 
apliecina arī Ainas dzīves stāsts:

„Esmu dzimusi sešas dienas 
pirms tam, kad Latvija kļuva par 
neatkarīgu valsti, tātad esmu tik-
pat veca kā Latvija. Mani vecāki 
bija tirgotāji, un viņiem bija 
veikals Rīgā, Matīsa ielā. Paps 
tirgojās ar grāmatām un 
rakstāmlietām, mammiņa ar 
cepurēm. Viņa rēgulāri brauca 
uz Berlīni, Vīni un pat Parīzi, lai 
atvestu jaunākos cepuŗu mode-
ļus un garnitūras. Mana 
mammiņa bija arī sabiedriski 
ļoti aktīva un bija Latvijas 
Sieviešu nacionālā korpusa bied-
re. Korpuss rēgulāri rūpējās par 
ievainotajiem latviešu 
kaŗavīriem, kas bija atgriezušies 
no Pirmā pasaules kaŗa, un arī 
par kaŗavīru ģimenēm, kuŗas 
bija palikušas bez apgādnieka.

Manai mammiņai vajadzēja 
izdarīt aklās zarnas operāciju, 
un slimnīcā viņa dabūja plaušu 
iekaisumu. Ārsti mammiņu 
aizsūtīja uz Šveici, kur viņa 

90 gadi ar Latviju domās un sirdī
Aina Augstkalna, tagad – Rodriguez-Mata, atceras 1. Rīgas pilsētas Valža Zālīša pamatskolu un savas dzīves gaitas

nomira Davosas pilsētā 1927. 
gada janvārī. Mana mammiņa ir 
apglabāta Davosā.

Mana bērnība līdz ar to kļuva 
ļoti bēdīga, un man ļoti pietrūka 
manas mammiņas mīlestības. 
Pēc fotografijām es biju tīri 
smuks bērns ar gaiši blondiem 
matiem un zilām acīm, bet ar 
tieksmi kāpt kokos un spēlēt 
futbolu ar pagalma zēniem. Es 
arī esot staigājusi ar rokām 
kabatās un svilpojusi,  kā jau 
puika. Neatceros, ka es būtu 
spēlējusies ar lellēm. Mani vairāk 
interesēja pasaku grāmatas, jo es 
ātri iemācījos lasīt.

Ar astoņiem gadiem mani ieli-
ka Rīgas pilsētas Valža Zālīša 1. 
pamatskolā, kur es pavadīju 
nākamos sešus gadus. Manas 
draudzenes bija Ingrida Renes-
lāce (vēlāk dzejniece Ingrida 
Vīksna), operdziedātāja Ādolfa 
Kaktiņa meita Elga un kāda Rīgas 
ārsta meita Ilze Šteinharde. Cik 
zinu, Ilzi un viņas ģimeni aizveda 
uz Sibiriju, un Elga Kaktiņa 
nomira Anglijā, bet Ingrida 
Reneslāce  vēl ir vienīgā, dzīvo 
Kanadā un vada laikrakstu 
Latvija Amerikā. Arī Ingrida nu 
jau ir tuvu 90, un Dievs mums 
abām ir izrādījis sevišķu labvēlību, 
ka mūsu mūžs ir tik gaŗš.

1933. gada rudenī es iestājos 
Rīgas pilsētas 3. ģimnazijā. Tā 
bija meiteņu ģimnāzija, un es tur 
pavadīju piecus  brīnišķīgus 
gadus. Mācības skolā bija ļoti 
augstā līmenī.  Mēs apguvām ne 
tikai Latvijas un pasaules vēsturi, 
bet arī zinības par latviešu un 
pasaules literātūru un pamatīgas 
zināšanas valodās. Es mācījos 
latīņu, vācu un angļu valodu. Tā 
kā vācu un angļu valodu mācīja 
jau pamatskolā, tad, ģimnaziju  
beidzot, es jau brīvi runāju 
vāciski un angliski un vēl divus 
gadus nostudēju Angļu institūtā, 
jo gribēju kļūt par angļu valodas 
skolotāju. Ģimnazijas gados 
zaudēju arī savu  bārenes nedro-
šību un biklumu. Nebiju sevī 
ierāvusies, jo skola man atdeva 
pašapziņu un pārliecību, ka es 
nemaz neesmu tik nevērtīga un 
nevienam nevajadzīga. Manus 
domrakstus dažreiz lasīja klasei 
priekšā, un angļu un vācu 
stundās es biju labākā skolniece. 
Mani izgāza tikai vienā eksāmenā 
– algebrā. Man gluži vienkārši 
nav matēmatikas nerva. Kad 
skolotājam draudēju izlēkt pa 
logu, viņš ar ļoti matēmatisku 
precīzitāti teica: „Es to jūsu vietā 
nedarītu, Augstkalne, jo stiprāk 
cilvēks atsitas, jo vairāk viņš 
sasitas...”

Aizrakstījusi jocīgu vēstuli 
toreizējām  finanču ministram 
Alfrēdam Valdmanim, es dabūju 
savu pirmo ierēdnes darbu 
Finanču ministrijas juriskon-
sultācijā, un mana karjēra likās 
sākusi ceļu uz panākumiem.

Diemžēl pienāca 1940. gads, 
un 17. jūnijā Rīgā ieripoja krievu 
tanki un iesoļoja krievu zaldāti. 
Mēs iepazināmies ar rupjību un 
civīlizācijas trūkumu. Mani 
ieskaitīja Pārtikas rūpniecības 
komisāriātā par komisāra 
sekretāri. Viņš bija Krievijas lat-
vietis, kas acīmredzot bija 
pārsteigts par savas īstās 
dzimtenes acīm redzamo dzīves 
līmeni un labklājību. Vienu 

dienu es viņu pat redzēju bijušajā 
Švarca kafejnīcā sēžam pie loga 
un klusējot  skatāmies uz Brīvības 
pieminekli. Dievs tikai zina, kas 
tajā brīdī notika viņa domās...

Tā kā labi pratu vācu valodu, 
komisāriāta vadība man lika 
sēdēt pie viņiem un pārtulkot 
ziņas, kas nāca no Vācijas radio. 
Tur vācieši, protams, neskopojās 
ar „komplimentiem” par krie-
viem, un es ar lielāko prieku un 
baudu ļoti precīzi pārtulkoju 
visus lamu vārdus...

Kad 1941. gada jūlijā vācu 
armija jau bija pie Rīgas, es 
sēdēju savā kabinetā un gaidīju 
rīkojumu iet mājās. Rīgas ielās 
jau skanēja šāvieni, un es 
neuzdrošinājos iet mājās, jo to-
reiz mēs dzīvojām Pārdaugavā. 
Nosēdēju savā kabinetā līdz 
vēlam vakaram un tad uzdro-
šinājos iziet gaitenī. Tā kā 
dzirdēju dažas balsis pagraba 
stāvā, nokāpu lejā un atklāju, ka 
tur ir vairāki ierēdņi, kas arī 
nebija uzdrīkstējušies iet ārā. 
Virtuvē atradām kaut ko ēdamu 
un dzeŗamu un tur pavadījām 
visu nakti. Kad nākamā rītā 
mēģināju tikt mājās, viens 
kaŗavīrs man  teica, lai skrienu 
pāri pontonu tiltam, cik tik ātri 
spēju, jo kuŗu katru brīdi  to var 
uzspridzināt. Man liekas, nekad 
mūžā  neesmu tik ātri skrējusi! 
Bet laimīgi tiku pāri un mājās.

Vācu okupācijas laikā mani 
atkal iecēla par Pārtikas rūpnie-
cības departamenta sekretāri. 
Tur nostrādāju gandrīz divus 
gadus. Iemesls manai aiziešanai 
bija tāds, ka es iemīlējos depar-
tamenta direktorā; viņš bija ļoti 
elegants vecpuisis un man likās 
ideāla vīrieša iemiesojums. Tā 
kā direktors man nepievērsa 
nekādu uzmanību, es ļoti 
„traģiski” nolēmu viņu atstāt. 
Atradu interesantu darbu vācu 
lidsabiedrībā Lufthansa un sāku 
tur strādāt 1942. gada ziemā. 
Tur man pavērās visa pasaule! 
Būdama Lufthansas darbiniece, 
varēju ceļot par pazeminātu 
maksu, un tur sākās mana 

mīlestība uz lidošanu un 
iepazīšanās ar pasauli. Uz Rīgu 
toreiz lidoja arī somu Finnair, 
un mans pirmais lidojums bija 
ar to uz Tallinu. Sēdēju pilota 
kabīnē,  un,  kad lidmašīna 
pamazām pacēlās no zemes, 
ārkārtīgā sajūsmā sāku kliegt: 
Wir fliegen, wir fliegen! Somi 
pieklājīgi lūdza mani apsēsties.

Darbs Rīgas lidostā Spilvē bija 
ārkārtīgi interesants. Neviena 
diena nebija līdzīga iepriekšējai. 
Es ne tikai apkalpoju pasažieŗus, 
bet arī rakstīju saimniecības 
grāmatas un pašās beigās 
aprēķināju  lidmašīnas kravas 
svaru - tas bija ļoti atbildīgs 
uzdevums. Sāku lidot arī uz 
Kēnigsbergu un Berlīni.

Manas māsas Ērikas pirmais 
vīrs bija liels patriots. Viņš bija 
inženieris, Rīgas šīfeŗa fabrikas 
vadītājs, Talavijas filistrs un jūras 
aizsargs. Īsta „bombonga” krievu 
čekai. 1940. gadā viņš jau bija 
aizbēdzis uz Kurzemes mežiem, 
kur nodzīvoja līdz 1956. gadam, 
un māsa faktiski jau bija no viņa 
šķīrusies. Kad 1941. gada 14. 
jūnijā krievu lielā auto mašīna 
apstājās pie mūsu mājas, viņa 
tur nebija. Tikai mēs abas ar 
māsu. Varam pateikties mājas 
sētniekam, kas labi runāja 
krieviski un tiem iestāstīja, ka 
mūsu dzīvoklis vasarā stāv tukšs, 
jo mēs esam laukos, - mēs abas 
ar māsu izglābāmies no Sibirijas. 
Bet bailes, ko tajā brīdī pārdzī-
vojām, mūs vairs neatstāja. Un, 
kad 1944. gadā kļuva skaidrs, ka 
krievi nāks atpakaļ, mēs 
nolēmām bēgt.

Māsai bija  meitiņa Ināra, ko 
mēs ģimenē saucām par Dūdiņu. 
Viņai 1944. gadā palika astoņi 
gadi, bet vācu okupācijas laikā 
viņa ļoti novājēja un daudz sli-
moja. Ārsts māsai ieteica vest 
bērnu uz siltāku klimatu. Mēs 
izlēmām braukt uz Italiju, un 
Lufthansa man jau solīja tur 
darbu, kad tur pēkšņi sākās kaŗš 
un Sabiedroto invāzija. Vienīgā 
cita zeme, kur bija silts, bija 
Spānija. Tur sameklēju darbu un 

1944. gada 3. jūnijā Lufthansas 
lidmašīnā pacēlos virs Rīgas. 
Kad ieraudzīju savu dzimto 
pilsētu pamazām attālināmies, 
sapratu, ka aizbraucu varbūt uz 
visiem laikiem. Sāku gandrīz 
histeriski raudāt, un  zviedru 
kungs, kas man sēdēja blakus, 
iedeva man lielu baltu kabat-
lakatu...

Berlīnē ielidojām vēlu vakarā, 
un es izdzirdēju avīžu zēnus 
kliedzam: Invasion in Frankreich! 
Sabiedrotie  tikko bija izcēluši savu 
desantu Francijas krastā, un sākās 
kaŗa beigu cēliens. Berlīne bija 
tumsā, lai nerādītu angļu un 
amerikāņu lidmašīnām ceļa zīmes. 
Sapratu, ka invāzija Francijā nav 
nekas labs maniem ceļojuma 
plāniem, jo, lai tiktu uz Spāniju, 
bija jālido pāri Francijai. Kad 
nākamā dienā aizgāju uz 
Polizeipräsidium (vācu policijas 
prefektūra), tur man ļoti skarbi un 
nelaipni ieteica tūlīt braukt atpakaļ, 
no kurienes esmu nākusi, jo ārā 
no Vācijas nelaida pat vāciešus, 
kur nu vēl jaunu skuķi no 
Latvijas!

Viņi man nedeva arī tās iestādes 
adresi, kuŗa izsniedza izbraukšana 
atļaujas.

Es biju izmisusi, jo mana māsa un 
Dūdiņa gaidīja, ka pavēršu viņām 
ceļu uz Spāniju, un krievi nāca 
arvien tuvāk. Gāju katru dienu uz 
policiju, staigāju pa gaŗajiem 
gaiteņiem un gaidīju uz kādu 
brīnumu. Un brīnums notika. Kādā 
dienā izdzirdēju divas vācu ierēdnes 
vienu otrai jautājot, vai viņa esot 
saņēmusi dokumentus no Pan-
kovas. Pankova ir Berlīnes iecirknis, 
un es nolēmu, ka manai iestādei 
vajaga būt tur. Nākamā dienā 
uzvilku savu smukāko kleitu un ar 
pazemes dzelzceļu aizbraucu uz 
Pankovu. Tur iegāju vietējā policijas 
iecirknī un teicu, ka mani sūta 
policijas pārvalde, bet ceļā esmu 
nozaudējusi papīru ar adresi. Viņi 
man laipni pateica ielu un numuru!

Ingrida Vīksna
(Pēc Latvija Amerikā)

(Turpinājums sekos)
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Putina režīms apklusina Staļina 
noziegumus, ziņo laikraksts The 
New York Times (The Observer). 
V. Putina laikā Kremlis arvien 
paturējis noteicēju virsroku ne 
vien par vēstures izskaidrošanu, 
bet arī par to, kas un kā valda 
Krievijā. Cenšoties uzlabot 
Krievijas tēlu, Putins ir tādā mērā 
uzkurinājis nacionālismu, ka tas 
cildina padomju varas panāku-
mus un noklusē tās noziegumus.

Līdz ar to daudzi archīvi 
Krievijā, kuŗu materiāli sniedz 
ziņas par slepkavībām, vajāšanu 
un citām padomju laikā 
pastrādātām vardarbībām, nav 
vairs pieejami. Krievu vēstur-
nieks Boriss P. Treņins domā, ka 
archīvu slēgšana parāda Krievi-
jas īsto seju. Krievija nekad nav 
atklājusi komūnisma noziegu-

Vai kāds apklusina Staļinam nelabvēlīgos archīvus?
mus, nekad nav uzsākusi tādu 
taisnības un saskaņošanas pro-
cesu, kādu veikušas citas valstis, 
piemēram, Dienvidafrika, pēc 
režīma maiņas.

„[Krievija] apgalvo, ka krievi 
vairs nav nospiesti uz ceļiem un 
tas esot iemesls būt lepniem par 
savu pagātni. Temats par Staļina 
vardarbībām ir skarbs un drūms, 
un tajā nav nekā no varonības. 
Tas esot iemesls šo tematu 
pakāpeniski nostumt pie malas. 
Jo mazāk mēs par to zinām, jo 
labāk mēs dzīvosim!” – šāds 
uzskats pašreiz valda Krievijā.

Borisa P. Treņina teikto atbalso 
citi Krievijas vēsturnieki, - pieeja 
KGB un citiem archīviem viņiem 
bijusi vieglāka deviņdesmitos 
gados. V. Putina laikā šie archīvi 
kļuvuši nesasniedzami. KGB 
aizstājēja FSB archīva direktors 

teicis, ka visi dokumenti, kas 
attiecas uz „izmeklēšanas proce-
siem, tās veidiem un paņēmie-
niem, vienmēr paliks slepeni”.

Iesaldētie padomju archīvi ir 
ne tikai pārtraukuši pētniecību 
par notikumiem Staļina laikā 20. 
gs. 30. gados, bet arī lieguši 
vēsturniekiem gūt dziļāku izprat-
ni par padomju vajāšanas mani-
ju, piemēram, par disidentu 
vajāšanu un deportēšanu astoņ-
desmitos gados.

„Krievija sevi iztēlo pavisam 
par citu, demokratisku valsti ar 
demokratiskām vērtībām, taču 
tā nenoraida, nenosoda iepriek-
šējo režīmu un nenorobežojas 
no tā. Tieši pretēji, [Krievija] to 
aizstāv,” raksta vēsturnieks 
Vasilijs A. Kaņevičs. 

Uzzinājis, ka policija Krievijā 
konfiscējusi Memorial archīvu, 

kuŗā sakopoti dokumenti par 
represijām padomju laikā, arī 
britu vēsturnieks Orlando Figes 
apsūdz Krieviju par Staļina 
režīma atjaunošanu. Memorial ir 
Krievijas vienīgā neatkarīgā 
cilvēktiesību organizācija. 
Orlando Figes domā, ka policija 
izdarījusi kratīšanu, galvenokārt 
lai iebiedētu Memorial dar-
biniekus. Konfiscētajā archīvā 
bijuši vienreizēji dokumenti par 
padomju terroru no 1917. gada 
līdz 60. gadiem. Figes uzsveŗ, ka 
Memorial archīvs ir ļoti nozīmīgs 
vēstures pētniekiem. Viņa 
ieskatā kratīšana bijis nopietns 
izaicinājums brīvai izpausmei. 
Krievijā tā ir daļa kampaņā par 
padomju vēstures pārrakstīšanu 
un Staļina režīma atjaunošanu. 
Orlando Figes stāsta, ka policija 
savākusi visus materiālus, ko 

viņš izmantojis grāmatai 
Čukstētāji (sk. Brīvā Latvija Nr.3, 
2008), laimīgā kārtā viņa 
īpašumā ir šo dokumentu kopi-
jas. 

Tā kā Krievijas valdību, kas 
vēlas atjaunot Staļina režīmu, 
atbalsta nacionālisti un komū-
nisti, Memorial kritis neslavā par 
tā pausto kritiku Čečenijas un 
Gruzijas kaŗu jautājumā. Krievijā 
vēstures grāmatas tagad iztēlo 
Staļinu par lielu vadoni, kas 
Padomju Savienību iecēlis 20. 
gadsimtā un izglābis no nacis-
ma, nevis par 20. gadsimta mas-
veida slepkavu. 

Human Rights Watch direktors 
Maskavā atzinis, ka šis ir 
„Krievijas valdības nekaunīgs 
mēģinājums... apklusināt kriti-
zētāju balsis”.

Marita V. Grunts

Latvijas Audžuģimeņu bied-
rība darbojas jau 14 gadus, un 
tās galvenais uzdevums ir sniegt 
palīdzību ģimenēm, kas ņēmu-
šas aizbildnībā un audzina bez 
vecāku gādības palikušos bēr-
nus, kā arī veicināt audžubērnu 
integrēšanos sabiedrībā. 

Bērni, kuŗi zaudējuši ģimeni 
un vecākus, ir pārdzīvojuši ļoti 
smagas psīchiskas traumas – 
neatkarīgi no tā, vai šis zaudē-
jums ir traģēdijas rezultāts vai 
arī vainojams vecāku alkoho-
lisms, vai ir kāds cits iemesls. 
Daudzi šie bērni ir ar zemu 
pašapziņu, nervozi, nedroši vai 
agresīvi. Biedrība organizē 
viņiem ekskursijas, svētku sarī-

Paldies labajiem cilvēkiem
kojumus, vasaras nomet-
nes u.c., kas viņiem ļauj 
iepazīt līdz šim neredzēto 
dzīves gaišo pusi un justies 
līdzvērtīgiem ar saviem 
līdzaudžiem. Pats galve-
nais – visi biedrības rīkotie 
notikumi rada bērniem 
priekšstatu par ģimenes 
vērtībām, jo tikai ļoti retos 
gadījumos viņi šo priekš-
statu ieguvuši no saviem 
bioloģiskajiem vecākiem. 

Valsts aprūpē – bērnu 
namos – augošie bērni 
nereti ir materiāli labāk 
apgādāti, taču jebkuŗam 
no viņiem kvēlākais sapnis 
ir par ģimeni, par savām 
mājām un vecākiem. Tikai 
ģimenē bērns var izaugt 
par pilnvērtīgu un līdz-
svarotu personību un 
ģimeniskumu nodot tālāk sa-
viem bērniem un mazbērniem. 
Taču pieņemt ģimenē audžu-
bērnu – tas ir ļoti nopietns 
lēmums, tā ir divkārša atbildība, 
tas ir psīcholoģiski smags ik-
dienas darbs.

Tāpēc Latvijas Audžuģimeņu 
biedrība sniedz visu iespējamo 
atbalstu – psīcholoģisko, morālo 
- un cenšas sarūpēt arī materiālo 
atbalstu. 

Ļoti daudzas audžuģimenes 
Latvijā ir trūcīgas. Cilvēki, kuŗi 
izlemj savās ģimenēs uzņemt 
likteņa pabērnus, nedomā par 
to, cik tas viņiem maksās, taču 
dzīve Latvijā kļūst dārgāka ar 
katru dienu, tāpēc jebkuŗa 

palīdzība ir ļoti gaidīta un ar 
pateicību pieņemta.

Latvijas Audžuģimeņu bied-
rība izsaka vislielāko pateicību 
par sapratni un atbalstu Dau-
gavas Vanagiem. 

Latvijas Audžuģimeņu bied-
rībā ir ciemojušies un atbalstu 
snieguši Elga un Vilis Dāboliņi, 
Zigurds Rīders ar kundzi, Ilga 
Niradija no Austrālijas. Solveiga 
Kima un Hamiltonas Daugavas 
vanadzes sarūpējušas un sūtī-
jušas mums apģērbu un citas 
nepieciešamas lietas. 

Mēs ļoti vēlētos pateikties 
Ādolfam Sīļa kungam personis-
ki par izpratni un atbalsta 
sniegšanu gan akcijai Skolas 

bērnam jāiet skolā, gan Jaungada 
svētku rīkošanai. Ar avīzes 
starpniecību vēlamies viņu 
sveikt par LR Triju Zvaig-
žņu ordeņa saņemšanu.

Esam ļoti pateicīgi visiem 
labajiem cilvēkiem, kas atbal-
stījuši LAB ģimenes financiāli: 
Daugavas Vanagu Boltonas, 
Toronto un Klīvlandes nodaļai, 
Daugavas vanadžu Pertas 
nodaļai Austrālijā, kā arī 
Daugavas Vanagu ASV zemes 
valdei. 

Cerot uz turpmāku sadarbību, 
novēlam jums visiem veselību 
un daudz enerģijas, lai varētu 
paveikt vēl daudz labu darbu 
mūsu Latvijas labā. 

Latvijas Audžuģimeņu 
biedrības vārdā pateicos 
visiem labajiem cilvēkiem, 
kuŗi palīdzējuši mūsu biedrībai 
– ziedojuši gan naudu, gan 
apģērbu un citas mums 
noderīgas lietas, gādājuši 
transportu un strādājuši, lai 
sagatavotu un nosūtītu mums 
palīdzības kravas! 

Taču visvērtīgākā ir apziņa, 
ka par mums domā, mūsu 
darbu novērtē un vēl mums 
labu!

Ilze Golvere,
Latvijas Audžuģimeņu 

biedrības valdes priekšsēde

Ilze Golvere kopā ar dzīves-
biedru Edgaru atpūtas brīžos Kopā ar LAB valdes locekli 

Solvitu Seksti, kaļot nākotnes 
plānus

Audžu ģimeņu tikšanās ar zviedriem LAB birojā

Pagājušā gada 1. decembrī 
novēlējām cits citam priecīgus 
Ziemsvētkus – tie nu jau sagaidīti 
un nosvinēti, tagad vēl vēlam – 
svētīgu Jauno gadu!

5. janvārī atkal turpinām satik-
šanos.

Mūsu RLB kopa iegājusi savā 
astotā darbības gadā. Kopš dibi-
nāšanas esam tikušies 76 reizes 
paši savā starpā, piecas reizes - 
plašākā lokā RLB Ceturtdienas 
priekšlasījumu vakaros. Esam 
dzirdējuši ap 55 referentu atziņas 
un viedokļus par kādu mūsu va-
lodai raksturīgu vai nozīmīgu 
pētījumu, problēmu, ierosinā-

Rīgas Latviešu biedrības RLB Latviešu valodas attīstības kopa
jumu. Esam meklējuši ceļus, kā 
pārvarēt kvalitātes kritumu mūsu 
valodā nebrīves gados – un vēl 
arvien... 

Šis ir sestais gads, kad arī 
aicinām piesūtīt pamanītus 
raksturīgus gada Vārdu, Nevār-
du un Spārnoto teicienu.

Lūdzu, rakstiet pieteikumus 
līdz 17. janvārim gadavards@
inbox.lv vai RLB Latviešu valo-
das attīstības kopai, Merķeļa ielā 
13, Rīga, LV-1050.

Kā allaž, arī turpmāk tiksimies 
katra mēneša pirmā pirmdienā 
plkst. 18.00 RLB nama 4. stāvā 
(telpā 428). Ikkatrs, kam rūp 

latviešu valoda, ir aicināts 
piedalīties.

• Dr. philol. Rasmas Grīsles 
„Heterotonu vārdnīca”, iznāks 
2009. g. janvārī. – Izdevumu 
atbalsta VKKF + LETONIKAS 
programma.

•„LATVIEŠU VALODAS 
P A R E I Z R A K S T Ī B A S 
VĀRDNĪCA” un  „Prof. J. 
Endzelīna atbildes”, RLB 
Valodniecības nodaļas protokoli 
tīmeklī:  sk. www.eraksti.lv (ik-
katra rīcībā – par brīvu!).

• Vairāki mūsu kopas dalībnieki 
ierosinājuši un sākuši darbu, lai 
īstenotu ieceri:

„Latviešu pareizrakstības 
vārdnīca 21. gadsimtā”.

Mūsu senču un 20. gadsimta 
mantojums un šolaiku valodas 
izaicinājums. Pamatā liekot Lat-
viešu valodas krātuves izveidoto 
pareizrakstības vārdnīcu un to 
saglabājot neskartu, ir iecerēts to 
piedāvāt papildinātu: iestarpinot 
zināmas aktuālizācijas (ne 
padomismus), arī variācijas u.c., 
varbūt kādus komentārus. To 
visu techniski un redakcionāli 
mēģinās veikt

Aldis Rozentāls torero@apollo.
lv, galvenais adresāts ieteikumiem 
“redaktors”

Ainārs Zelčs, eraksti@eraksti.lv, 
“administrātors”, e-rakstu tīmekļa 
pārzinis

Valters Feists, valtersf@parks.lv, 
iesaistījies darba grupā... u.c.

 • Piedalāmies un aicinām zie-
dot: Mīlenbacha/Endzelīna 
piemineklim pie LU

Rīgas Latviešu biedrības un 
Nacionālās kultūras attīstības 
fondā (reģ. nr. 40008036307; konta 
Nr.  LV33UNLA0002056469469, 
SEB Bankas Rīdzenes filiāle, kods 
UNLALV2X

Ar sveicienu
Maija Sinka-Gobiņa,

tālr. +371 2 9167606 
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N O V A D U  Z I Ņ A S
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Ēvalds Krolls

Šā laikraksta lasītājus esam jau 
informējuši par mūzeja darbinieku 
aktīvitātēm, pētījot profesora V. 
Purvīša talantīgā skolnieka, 
Rēzeknes mākslinieku kopas aktīva 
dalībnieka Jāņa Gaiļa daiļradi un 
dzīves gājumu. Divu gadu laikā ar 
trimdas tautiešu nesavtīgu 
palīdzību un atbalstu esam ieguvuši 
pietiekami daudz materiālu un 
glezniecības darbu, lai Rēzeknes 
sabiedrībā radītu priekšstatu par 
Liepājas pusē dzimušo gleznotāju 
Jāni Gaili, kam 11 gadus - no 1933. 
līdz 1944. gadam par dzīvesvietu 
kļuva skaistā septiņkalnu pilsēta 
Rēzekne.

Jānis Gailis strādāja Rēzeknes 
Valsts ģimnazijā un komercskolā 
par mākslas priekšmetu paida-
gogu.

Pirmskaŗa Rēzekne bija ievē-
rojama ar aktīvu sabiedrisko un 
kultūras dzīvi, ko rosināja Rēzeknes 
inteliģences pārstāvji. Rēzeknē 
darbojās 20 mācību iestādes, 
lielākās bija Valsts skolotāju 
institūts, komercskola, ģimnazija, 
Valsts technikums. Tautas pilī 
darbojās Latgales teātris un jauk-
tais koris, bija nodibinātas Tautas 
universitāte un Tautas kon-
servātorija, daudzas biedrības un 
sabiedriskās organizācijas. Īpašu 
šarmu Rēzeknei piešķīra 9. 
Rēzeknes kājnieku pulka klātiene.

Tā laika Rēzeknē, kuŗā bija tikai 
13,6 tūkstoši iedzīvotāju, darbojās 
arī profesionālu mākslinieku grupa, 
kas pazīstama ar nosaukumu- 
Rēzeknes mākslinieku kopa. Par 
aktīvākiem tās dalībniekiem minēti 
F. Varsalavāns, A. Egle, J. Gailis, V. 
Kalvāns, J. Zirnis. Vairāki 
mākslinieki bija ar Rēzekni saistītā 

Jāņa Gaiļa atgriešanās Rēzeknē
Latgales kultūrvēstures mūzeja pastāvīgajā ekspozīcijā „Latgales glezniecība” kopš 2008. gada septembŗa eksponētas 

arī deviņas mākslinieka Jāņa Gaiļa (1903-1975) gleznas. Šī ekspozīcija iekārtota Rēzeknes Mākslas namā

V. Purvīša skolnieki, kuŗi ikdienā 
veica paidagogu darbu Rēzeknes 
skolās, taču viņus vienoja radošais 
gars, kas izpaudās rosīgā pilsētas 
mākslas izstāžu darbā. Rēzeknes 
sabiedrībai un skolu jaunatnei     
bija vienreizīga iespēja izstādēs 
iepazīties ar savu paidagogu oriģi-
nāldarbiem, baudīt profesionālo 
mākslu un izkopt savu māksli-
niecisko gaumi.

Diemžēl kaŗa vētras ne tikai 
izpostīja vai pārvērta Rēzeknes 
iedzīvotāju likteņus, bet iznīcināja 
arī daudzas vērtības, tostarp 
mākslas darbus, tāpēc Rēzeknes 
kopas mākslinieku darbu 
apzināšana un iegūšana mūzeja 
mākslas kollekcijā aizvien ir aktuāla. 
Tāpat mēs interesējamies par ci-
tiem no Latgales nākušiem 
māksliniekiem, kas šobrīd dzīvo 
tālu prom no Latvijas. Diemžēl šai 
izpētei mums šķērslis ir lielais 
attālums un zināmā mērā arī 
informācijas trūkums.

Rīkojot gleznotāja Jāņa Gaiļa 
105. dzimšanas dienas atceri, bijām 
iecerējuši papildināt Latgales 
glezniecības ekspozīciju arī ar šī 
talantīgā mākslinieka darbiem. Ar 
gandarījumu jāsaka - tas izdevās!

Par Rēzeknes pilsētas pašvaldī-
bas piešķirtajiem līdzekļiem 
restaurējām četras J. Gaiļa eļļas 
gleznas, kas gleznotas Rēzeknē un 
Vācijas nometņu periodā. Šo darbu 
kvalitātīvi veica restaurātors vec-
meistars Aleksis Osmanis. Jaunu 
apdari ieguva arī emocionāli 
iespaidīgais akvareļtechnikas darbs 
„Sagrautā Rēzekne”.

Kopumā eksponējām deviņus J. 
Gaiļa mākslas darbus, kas pārstāv 
trīs nozīmīgākos mākslinieka 
daiļrades periodus: pirmskaŗa 
Rēzeknes, Vācijas bēgļu nometņu 
laiku un mītnes zemē Amerikā 
pavadīto posmu. Ar neeks-
ponētajiem J. Gaiļa kollekcijas 
materiāliem iespējams iepazīties 
digitālā formātā, ko izveidojuši 
mūzeja speciālisti.

Tautā dzīva ir atziņa, ka meistara 
lielumu mēro ar viņa skolnieku 
sasniegumiem. Paidagogs Jānis 
Gailis varētu lepoties ar savu bijušo 
ģimnazijas audzēkņu Pāvila 
Šēnhofa un Jāņa Zvirbuļa sasniegu-
miem – viņi dzīvē izvēlējās iet 
mākslinieka ceļu. Abi mākslinieki 
nāk no pirmskaŗa Rēzeknes 
inteliģences ģimenēm. P. Šēnhofa 
tēvs - Kārlis Šēnhofs bija Rēzeknes 
skolu valdes priekšsēdis un teātŗa 
direktors, savukārt J. Zvirbuļa tēvs 
- Brīvības cīņu dalībnieks, 9. 
kājnieku pulka kapteinis Jānis 
Zvirbulis. J. Gaiļa skolnieki, kuŗi 
gadus skaita nu jau devītajā desmitā, 

sava cienījamā paidagoga atcerei 
veltīja savas personālizstādes, ko 
atklāja Latgales kultūrvēstures 
mūzeja Mākslas namā 12. 
septembrī.

Pāvils Šēnhofs, Latvijā pazīstams 
leļļu teātŗa mākslinieks un grāmatu 
illustrētājs, J. Gaiļa atceres sarī-
kojumā pakavējās atmiņās par 
Rēzeknes sabiedrību un īpašo tās 
gaisotni tālajos pag. gs. 30. gados 
un uzsvēra J. Gaiļa personības 
pievilcību. Savukārt. Jānis Zvirbulis, 
kam sešus dzīves gadus nācies 
pavadīt Gulaga nometņu skarbajā 
režīmā, atklāja J. Gaili kā izcilu 
paidagogu, kuŗš mācību stundās 
spējis saviem skolniekiem uzburt 
fantastiskas ainas, ar milzīgu deg-
smi stāstīdams par lielajiem 
māksliniekiem, analizēdams viņu 
darbus un daiļdarbu techniku. 

J. Zvirbulis paturējis prātā paida-

goga teikto: „Ja tu zīmē, glezno vai 
radi kaut ko, tad dari to no visas 
dvēseles, nevis sausi strādā.” Par 
aktīvu sabiedrisko darbu Latvijas 
90 gadu jubilejas priekšvakarā J. 
Zvirbulis apbalvots ar Atzinības 
krustu. 

Izstādes nobeigumā abi 
mākslinieki dāvināja mūzejam 
savus darbus.

J. Gaiļa jubilejas aktīvitātes 
pierimušas, bet paveikts galvenais 
- no aizmirstības izcelts talantīgā 
mākslinieka vārds, kuŗa darbība 
pirmskaŗa Rēzeknē bija aktīva, 
radoša un nozīmīga.

Paldies visiem tautiešiem par 
lielo atsaucību un nesavtīgu 
piedalīšanos projektā „Jāņa Gaiļa 
atgriešanās Rēzeknē”! 

Silvija Ribakova,
Latgales kultūrvēstures mūzeja 

galvenā krājuma glabātāja

1

9

14

25

32

35 36

33

26 27 28 29

15 16 17

10

2 3

8

11

18

19 20

21 22

23

24

30

34

31

1312

4

7

5 6

Līmeniski. 1.Dzēriens no 
raudzēta ķēves piena. 4. Deja. 8. 
No rupja maluma miltiem cepta 
maize (dsk.). 9. Zemes virsmas 
pazeminājums starp kalniem. 10. 
Pilsēta Sicīlijā. 11. Lūpziežu dzim-
tas lakstaugs. 14. Grūti 
pārdzīvojmi. 16. Slimība. 18. Kaut 

kas mīklains, neizskaidrojams. 
21. Spārnota mītoloģiska būtne. 
22. Vērmeļu degvīns. 24. 
Mugurkaulnieku klases saus-
zemes dzīvnieks. 25. Indijā – 
noslēgta sabiedrības grupa. 27. 
Acāliju dzimtas tīteņaugs. 30. 
Medaļas vai monētas otra puse. 
32. Bulta. 33. Semītu tautas 

pārstāvis. 34. Latvijas valsts cetur-
tais prezidents. 35. Kosa. 36. 
Apdzīvota vieta Jelgavas raj. 

Stateniski. 1. Nastu nesējs, 
melnstrādnieks Ķīnā, Indoķīnā. 2. 
Koks vai krūms ar baltiem 
čemurveida ziediem un sarkanām 
ogām. 3. Zirga iejūga piederums. 4. 
Lēns vējš; plūsma. 5. Vecītis ar cirvi 
latviešu mītoloģijā. 6. Pussala 
Ēģiptē. 7. Servjete. 12. Daudzgadīgs 
indīgs augs ar dzelteniem ziediem. 
13. Pilsēta Daugavas kr. krastā. 15. 
Smaržas. 17. Sēne. 19. Starptautiska 
organizācija (abr.). 20. Atkārtot 
vēlreiz! 23. Vēja sanestas sniega 
kaudzes. 25. Neliels saujā saņemams 
kopums. 26. Liels gaļas mājputns. 
28. Sapulču laukums senajā Romā. 
29. Dzejnieces Skujiņas vārds. 30. 
Saldūdens zivs. 31. Neliels, plēsīgs 
caunu dzimtas dzīvnieks. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr.01) 
atrisinājums

Pa labi. 1. Rasa. 3. Trapene. 5. 
Moceklis. 7. Atis. 9. Kains. 12. 
Stanga. 13. Breves. 15. Strauts. 17. 
Akvareļi. 19. Vaimanas. 22. Kapitāls. 
23. Kadiķis. 26. Antena. 27. 
Lampa.

Pa kreisi. 2. Rast. 4. Analoga. 6. 
Jeremija. 8. Ella. 10. Asīte. 11. 
Sniegt. 14. Atnākt. 16. Keramika. 
18. Kamanas. 20. Rieciens. 21. 
Atpaliem. 24. Silāres. 25. Marija. 
28. Maska.

Mākslinieks Jānis Gailis ASV 
pag. gs. 50. gados Foto no LKM 
krājuma

Līvānu bērnu un jauniešu centra audzēkņi labdarības sarīkojumā 
„Sasildi sirdis” iepriecināja novadā dzīvojošos pensionārus. Sirsnīgā 
atmosfairā pie klāta svētku galda sarīkojuma dalībnieki baudīja Līvānu 
jauniešu sagatavoto koncertu - dziesmas un dzejoļus, teātŗa izrādi  un 
jauniešu pašu veidotu īsfilmu. Seniori atcerējās savus vispriecīgākos 
Ziemsvētkus un Jaunā gada sagaidīšanu.

Jēkabpils rajona padome sarūpēja Ziemsvētku dāvanas - Jēkabpils 
rajona pansionāts saņēma mikroviļņu krāsni un televīzorus, Perinatālās 
aprūpes centrs - krēslus, Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs 
un Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs - mikroviļņu krāsnis. 
Bāreņu nama „Līkumi” audzēkņus iepriecināja ar jauniem apģērbiem. 

Rēzeknes pilsētas domes stipendiju 2009. gadā saņems deviņi 
augstskolu studenti, kuŗi apgūst pašvaldībā atbalstīto speciālitāti un 
pēc studiju pabeigšanas vismaz trīs gadus strādās pilsētas labā. No 1. 
janvāŗa līdz 31. augustam stipendijās paredzēts izmaksāt 18,2 tūkst. latu 
- par 4,5 tūkst. latu mazāk, nekā bija plānots, jo trūkst pašvaldības 
budžeta līdzekļu. 

Lauku atbalsta dienesti Latvijā 15. janvārī sāks pieņemt projektus 
daļēji naturālo saimniecību pārstruktūrēšanai. Projektu iesniegumus 
pieņems līdz 31. martam. Kopējais financējums būs vairāk nekā divi 
miljoni latu. 

Daugavpils iedzīvotājai Staņislavai Beļavskai 27. decembrī apritēja 
100 gadi. Jubilāri sveica Daugavpils pilsētas domes pārstāves. Viņa 
izaudzinājusi sešus bērnus un joprojām labprāt veic ikdienas darbus. 

Ludzas pilsētas jaunbūve - sporta halle saņēma apvienības 
„Apeirons” un Ekonomikas ministrijas organizētā konkursa vides 
pieejamības Gada balvu „Zelta kruķis 2008” par humānāko ēku ar 
labāko vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Apmēram 
no 300 pretendentiem Gada balvu saņēma seši jaunuzceltie objekti. 
Eksperti atzīst, ka tikai aptuveni 20% jaunbūvju un rekonstruēto ēku 
var saukt par patiešām pieejamām un humānām. 

Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā palielināsies braukšanas 
maksa. No 2009. gada 15. janvāŗa biļetes cena vienā brauciena virzienā 
maksās 35 santimus. Palielināts pievienotās vērtības nodoklis, 
samazināts valsts līdzfinancējums iedzīvotāju pārvadājumiem, kā arī 
paredzami mazāki ieņēmumi Rēzeknes pilsētas budžetā. 

Balvu rajonā būs četri novadi - Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas. 
Tā izlēma 59 Saeimas deputāti, balsojot par Administrātīvo territoriju 
un apdzīvoto vietu likumu. 

Starp Ziemsvētkiem un Jaunā gada sagaidīšanas svinībām dau-
dzus rucavniekus Rucavas ev. lut. baznīcā pulcēja mākslinieciskā 
vadītāja Lotara Džeriņa sarūpēts ērģeļmūzikas koncerts, ko atskaņoja 
topošā mūziķe Līga Dejus, solo dziedāja Mārīte Lazdāne.

Ziemsvētkos un gadumijā dāvanu divām jaunietēm ar speciālām 
vajadzībām – Laurai Dudarei un Sabīnei Oskirko – sagādājuši pilsētas 
skolēni, projekta “Tu esi Latvija” dalībnieki. Viņi rakstīja esejas par 
Latvijas Republikas 90.gadadienu, un tās tika izdotas grāmatā, ko varēja 
nopirkt gan nobeiguma koncerta laikā Liepājas teātrī, gan skolās. 
Sadarbībā ar Sociālo dienestu nolemts, ka iegūto naudu dāvinās 
cilvēkiem, kam tā nepieciešama.

Liepājas teātrim gads beidzās ar koncertu “Pēdu, manu lielu pēdu!”, 
kas bija veidots kā atskats pagātnē ar cerību uz gaišo nākotni. 

Liepājas mūzeja lielajā izstāžu zālē līdz janvāŗa vidum apskatāma 
ikgadējā Liepājas vizuālās mākslas izstāde, kam šoreiz dots nosaukums 
“Dialogs. Tolerance. Sadarbība”. Šogad izstādē piedalās tikai Liepājas 
pilsētas un rajona mākslinieki, bez Rīgas liepājniekiem.

Īsziņas sagatavojušas V. Berkina un R. Mielava
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Sestdien, 13. decembŗa pēcpus-
dienā, nepilns simts tautiešu pul-
cējās savā St. Pētersburgas lat-
viešu biedrības namā uz gadskār-
tējo Ziemsvētku eglītes iededzi-
nāšanu. Kā parasti, diena saulai-
na un silta, zila debess bez ne-
viena mākoņa, un maiga vēsmiņa 
tikai viegli kustina palmu lapas. 
Floridiešiem tā liekas kā parasta 
diena, bet ziemeļniekiem, „Kana-
das sniegputniem” un tāliem vie-
siem no Latvijas šī jau ir īsta 
diena paradīzē, kaut arī avīžu un 
televīzijas ziņas vēstī, ka tepat aiz 
durvīm ir valsts ekonomijas 
krize, draudīgs bezdarbs, cenu 
inflācija. 

Eglītes vakars St. Pētersburgā

Ziemsvētku tirdziņš Floridā

Čikāgas latviešu katoļu kopas ziņas

Čikāgas draudžu sadarbes kopa

Pēcpusdienas programmu atklā-
ja biedrības priekšnieks Ilgvars 
Norbergs, apsveicot visus klāt-
esošos. Tad pie pults stājās mācī-
tājs Aivars Pelds un vadīja korāļa 
„Tu, mazā, klusā Betlēme” nodzie-
dāšanu. Seko stāsts par Kristus 
dzimšanas nozīmi un lūgšana, 
sevišķi pieminot tautiešus dzim-
tenē, kas dzīvo grūtos apstākļos. 
Svētbrīdis beidzās ar korāļa „Jūs, 
bērniņi, nāciet” kopdziesmu, un 
tad laiks uz skatuves stāties 
biedrības korim, kas šim koncer-
tam bija gatavojies vairākas nedē-
ļas. Diriģenta Vladimira Hohlova 
vadībā tiek dziedātas piecas 
dziesmas – „Ir atkal Ziemas 

svētki” (A. Matisons), „Šai svētā 
naktī” (V. Mora, V. Ozoliņš), 
„Kāds brīnišķīgs” (O. Baštiks, D. 
Bortņanskis), „Gaiši skan baznīcu 
zvani” (E. Virziņa vārdi senai 
vācu dziesmai), nobeidzot ar 
„Klusa nakts” (F. Grubers V. 
Hohlova apdarē). Ar klavierēm 
visas dziesmas pavadīja Māra 
Rituma. 

Kā parasts, eglītes pēcpusdienā 
tiek arī nolasīts kāds dzejolis vai 
fragments no pazīstamāko latvie-
šu rakstnieku darbiem. Tā arī 
šoreiz, vietējā aktrise Imanta 
Boasa, iepriecināja un pārsteidza 
klātesošos ar savu atmiņu, 
nodeklamējot Poruka pagaŗo 

dzeju “Ziemas svētkos”.
Vakara “nagla”, protams, bija 

Ziemsvētku vecītis, kas ieradās 
ar lielu dāvanu maisu. Dāvanas 
tika pasniegtas nopelnu bagātiem 
sabiedriskiem darbiniekiem, bet 
tās tomēr bija jāizpelnās, vecītim 
noskaitot kādu pantiņu vai 
nodziedot dziesmiņu, vai nospē-
lējot kādu kokles vai klavieŗu 
gabalu. 

Pēcpusdiena beidzās, visiem 
klātesošiem daloties līdzņemto 
groziņu labumos, kas bija gau-
mīgi sakārtoti ar saimnieces Lijas 
Kuplis un viņas palīdžu gādību. 
Alberts Lāčkāja bija gādājis, lai 
visiem būtu pieejama glāze vīna 

Daugavas Vanagu apvienības 
rīkoto Ziemsvētku tirdziņu St. 
Pētersburgā 6. decembrī apmek-
lēja apmēram simt tautiešu. 
Skaisti ar egļu skujām, krāsainiem 
spīdumiem rotātā zāle un balta 
svece uz katra galda radīja svētku 
noskaņu. Izcēlās skatuves ietērps 
ar sniegpārsliņām, nošu simboli-
em un krāšņām puansetijām. 
Vanadzes bija sagādājušas bagā-
tīgu cepumu galdu, kur netrūka 

dību. Varēja iegādāties DV kalen-
dārus, baznīcas gadagrāmatas, 
K. Zvejnieka (Kuraž Kriša) grā-
matu ,,Pasrouges un pasmaid”, 
Ilmāra Dzeņa un Karmenes 
Lūses tvartus. Daudzi iegādājas 
izlozes biļetes. Vanadzes Lijas 
Kuples-Tsantes vadībā cienāja ar 
pusdienām, un apmeklētāji lab-
prāt piestāja pie kafijas un 
atspirdzinājumu galda.

Sarīkojumu ievadīja mūsu 

vanagi, cik vien iespējams, palīdz 
bijušajiem leģionāriem Latvijā, 
kuŗi ir smagi slimi, jo cieš no 
kaŗa ievainojumu sekām un 
dzīves norieta posmu spiesti 
pavadīt gultā. Viņa atgādināja 
kādreizējā DV organizācijas 
priekšnieka pulkveža Viļa Janu-
ma vārdus: ,,Mēs palīdzēsim Lat-
vijai un latviešiem, kamēr tur 
būs kaut viens, kam palīdzēt.” 
Skaidrīte Prince pateicās vanadžu 
kopas vadītājai Lijai Kuplei-
Tsantei, vanadzēm un vanagiem 
par darbu,  programmas sagata-
votājiem un nolasīja Floridas DV 
apvienībai atstūtīto ārlietu min-
istra Māŗa Riekstiņa atzinības 
rakstu. DV apvienībā iestājušies 
Anita un Richards Roļļi. Mūža 
biedra kartes izsniedza Rasmai 
Kalniņai un Mārai Prāvai. DV 
CV atzinības raksts piešķirts 
Rasmai Kalniņai, DV CV atzinī-
bas raksts un zelta nozīme 
–Ikaram Čakarnim.

Skaidrīte Prince, Karmene 
Lūse, Ilmārs Vilmanis un Pēteris 
Ozols bija iestudējuši mūzikāli 
literāru tēlojumu ,,Ziemsvētku 
ieskaņas” par svētku svinēšanu 
senos laikos. Uzveduma beigās 
Ziemsvētku dziesmām pievieno-
jās skatītāji. Laimīgo izlozes 
biļešu numurus izsauca Andris 
Ritums. Ar visa laba vēlējumiem 
šķīrāmies, ticot mīlestības vēstij 
,,Miers virs  zemes un cilvēkiem 
labs prāts!”

vai garšīgas boles.
Gunārs Liepiņš

Floridas DV apvienības priekšniece Skaidrīte Prince lasa 
tēlojuma ,,Ziemsvētku ieskaņas” tekstu

No kreisās: koklētājs Ilmārs Vilmanis, vijolniece Karmene 
Lūse, ģitarists Pēteris Ozols

Daiļamatniece Herta Done pie saviem rokdarbiem, aizmugurē 
sēž J. Donis

Skaidrīte Prince
Foto: Gunārs Liepiņš

Čikāgas latviešu katoļu kopas  
piektais dievkalpojums un saiets 
notika 2008.  gada  9. novembrī. 
Todien valdīja patriotiska gais-
otne, jo 11. novembrī atceramies 
latviešu kaŗavīrus un viņu cīņas 
par Latvijas brīvību, bet 18. 
novembrī Latvijas valsts dibinā-
šanu. Godinot Latviju  90 gadu 
jubilejā, dievkapojumā Māra  
Ruskule  dziedāja  Fr. Šūberta 

„Ave Maria” un E. L. Vebera „Pie 
Jesu”, ērģeles spēlēja Antonija 
Puntuža. Prāvests Eriks Meijers 
apsveica mūs un Latviju svētkos, 
īsumā pastāstot mūsu valsts 
vēsturi.

 Mums vairs nav latviešu 
dievkalpojumu, vienīgi, kad jūlijā 
viesojās Latvijas viesis, Rīgas 
garīgā semināra rektors pr. Juris 
Jalinskis. Tagad piedalāmies 

vietējās  Immaculate Conception 
draudzes svētdienas dievkalpo-
jumā, kas sākas pulksten divpad-
smitos, un pēc dievkalpojuma 
dodamies turpat lejas zālē uz 
savu draudzes saietu. Draudzes 
saietam Zita Velkme, Linda 
Cukura un Regina Čunčule bija 
jauki rotājušas zāli, piedalījās arī  
prāvests. Ar klusuma brīdi un 
lūgšanu godināja mūžībā aizgā-

jušo Broņislavu Puntužu. Pēc 
Juŗa Valaiņa  uzrunas un Latvijas 
himnas viešņa Anna Motivāne 
nolasīja  dzejnieces Paulīnes 
Zalānes dzejoli ,,Mana ticība” un 
Alekša Rubuļa ,,Nekad”. Nodzie-
dājām ,,Daugav’ abas malas”, un 
Aleksis Rubulis pacienāja ar 
latviskām pusdienām. Kafijas 
galdam bija Josefīnes Veidemanes 
ceptā jubilejas torte. Prof. Euģe-

nijs Počs lasīja referātu “Latvija 
90 gados”. Jaukā saieta beigās 
Juris Valainis nolasīja Franča  
Murāna dzejoli ,,No tālienes”.

Mūsu draudzes loceklei Moni-
kai Studentei (dzim. Veipa)  
nākamgad būs 100. dzimumdie-
na. Viņa dzimusi 1909. gada 26. 
janvārī Varakļānos.

Juris Valainis

Sadarbes kopas sēde notika 
2008. gada 8. decembrī, tajā 
piedalās Zita Velkme un šī raksta 
autors. Notika pārrunas par 
aizritējušiem celsmes vakariem, 
kuŗos referente bija māc. Kristīne 
Sūna-Koro par tematu ,,Litur-

giskās baznīcas gads mūzikā – 
pagātnē un tagadnē”. Celsmes 
vakaros piedalījās Čikāgas lat-
viešu vīru koris un Ciānas drau-
dzes koris.  Iepriekšējā celsmes 
vakarā kafijas galdu klāja mūsu 
kopa Lindas Cukuras vadībā.  

Celsmes vakaru ziedojumus no-
dos Latvijas 50 gadu okupācijas 
mūzeja atbalstam. 2008. gadā 
sadarbes kopā prezidējošā bija  
Ciānas draudze, šo  saietu vadīja 
tās jaunā mācītāja Gundega 
Puidza. 

Nākamais Draudžu sadarbes 
kopas draudzības vakars pare-
dzēts 2009. gada 13. februārī 
Ciānas draudzes telpās. Par 
tematu ,,Ticējumi un māņi” 
referēs Sv. Pēteŗa draudzes mācī-
tājs Vilis Vārsbergs. 2009. gadā  

tradicionālie  piektvakari  notiks 
6., 13., 20. un 27. martā. To 
temats ,,Jēzus atvadu runas”. 
Nākamā kopas sēde paredzēta 
23. februārī.

Juris Valainis

ne piparkūku, ne rupjmaizes, ne 
citu gardumu. Daiļamatniece 
Herta Done piedāvāja entografis-
kas lelles un audumus. Ingunas 
Ozolas darinātie tautiskie dūraiņi 
un zeķes izcēlās ar krāsu dažā-

draudzes mācītājs Aivars Pelds, 
izlūdzoties Dieva svētību Dauga-
vas Vanagu darbam. DV apvie-
nības Floridā priekšniece Skaid-
rīte Prince pateicās visiem 
apmeklētājiem un piebilda, ka 
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Ciānas draudzes Kroņluktuŗu 
zālē pie gaumīgi klātiem, sveču 
apgaismotiem galdiem 2008. 
gada 19. decembrī abi koŗi un 
koristu draugi pulcējās tradicio-
nālajā Ziemsvētku sarīkojumā. 

Ciānas draudzes un Čikāgas vīru koŗu eglītes vakars

Klīvlandes klīnikas balva Dr. Viktoram Straubam

Jauks Ņujorkas draudzes iekšpilsētas novada
Ziemsvētku eglītes sarīkojums

lūgšanu. Pēc vakariņām Ciānas 
koŗa priekšniece Aina Caune 
aicināja vīru koŗa priekšnieku 
Juri Valaini vadīt sarīkojuma 
turpmāko gaitu. Viņam un vi-
siem pārējiem programmas 

Valdas Moras dzejoli ,,Ziemsvētku 
nakts”. Adriena Fipsa (Phipps) 
atskaņoja klavieŗu solo – E. Leku-
nas skaņdarbu Ante el Escoral un 
ar vijolnieci Violetu Todorovu 
komponista Dž. Geršvina Sum-
mertime. Oļģerts Cakars lasīja 
savus un Martas Cakares dzejoļus 
no cikla ,,Svētā nakts”. Vīru koris 
Māras Vārpas vadībā dziedāja 
diriģentes aranžēto ,,Ak nāci, 
nāci, Dievs, pie mums” un franču 
Ziemsvētku dziesmu ,,Eņģeļus 
mēs dzirdējām”. Elīnas Zālītes 
dzejoli ,,Pirmais sniegs” dekla-
mēja Arturs Gaiķis un mazais 
Aidans.

Arī Ciānas draudzes koris bija 
izvēlējies dziedāt to pašu franču 
Ziemsvētku dziesmu ,,Eņģeļus 
mēs dzirdējām” (V. Baštika tulko-
jums), ko jau bija dziedājis vīru 
koris. Tomēr šķiet, ka C. J. 
Nigrena aranžējums ir interesan-
tāks. Ingrīdai Dženningai diri-
ģējot, Sarmas Aļļes klavieŗpava-
dījumā koris vēl nodziedāja vācu 
Ziemsvētku dziesmu ,,Reiz gani 
avis sargāja”, mazajam Aidanam 
uz grīdas sēžot un diriģentei 
dziesmu grāmatas notis šķirstot. 

Jūsmīgo seno Ziemsvētku 
dziesmu kopdziedāšanu vadīja 

Māra Vārpa un Aidans diriģē vīru kori

Ivars Antens un Aina Caune dala dāvanas

Čikāgā dienu iepriekš un sarī-
kojuma dienā sniga, ceļi apledo-
ja, tāpēc neieradās vairāki svētku 
viesi, arī Ciānas draudzes mācī-
tāja Gundega Puidza, kas bija 
solījusi šo vakaru vadīt. 

Mācītājs un Ciānas draudzes 
korists Oļģerts Cakars teica galda 

dalībniekiem lieliski palīdzēja 
Ciānas koŗa diriģentes Ingrīdas 
Džennigas (Jennings) pusotru 
gadu vecais dēliņš Aidans. 

Kopdziesmai ,,Jūs, ticīgie, 
nāciet” klavieŗpavadījumu spē-
lēja vīru koŗa diriģente Māra 
Vārpa. Arturs Gaiķis deklamēja 

bijušais Ciānas koŗa diriģents 
Rūdolfs Kalnmals, klavieŗpavadī-
jumu spēlēja Māra Vārpa. Atkal 
tika lietota R. Kalnmala sagata-
votā brīnumjaukā 29 Ziemsvētku 
dziesmu grāmatiņa ar notīm. 
Ziemsvētku vecītis (Ivars 
Antens), Ainai Caunai palīdzot, 
izdalīja tradicionālās dāvanas 
diriģentiem un koŗa darba vei-
cinātājiem. Parakstījāmies Ziem-

svētku kartītēs bijušam Ciānas 
draudzes mācītājam Kristam 
Kalniņam un bijušam abu koŗu 
dalībniekam tenoram Egonam 
Jansonam. Beigu lūgšanu vadīja 
prāv. Vilis Vārsbergs. Sveču 
gaismā nodziedājām jauko Ziem-
svētku dziesmu ,,Klusa nakts, 
svēta nakts”, un diemžēl bija 
pienācis laiks šķirties.

Teksts un foto: O. C.

Klīvlandes klīnikas rietumu 
rajona Uzticības padome (Board 
of Trusties of the Cleveland Clinic 
Western Region) ziņoja, ka Dr. 
Viktors Straubs atzīts par 
Medicīnas pilāru. Šī atzinība ir 
augstākais apbalvojums, ko 
piešķiŗ pensionētiem ārstiem, 
kuŗi izcili darbojušies kādā no 
klīnikas slimnīcām. Medicīnas 
pīlāra (Pillar of Medicine) balvu, 
godinot par medicīnā ieguldīto 
mūža darbu, dr. V. Straubam 
pasniedza Klīvlandes klīnikā 
2008. gada 17. decembrī. Viņš 
bija viens no sešiem apbalvotaji-
em ārstiem, kuŗi strādāja vietējās 
slimnīcās, pirms tās pievienojās 
lielajai Klīvlandes klīnikas 
organizācijai.

Dr. Viktors Straubs 2008. gadā 
pārkāpa 90 gadu slieksni. Viņš 
dzimis Feodosijā, Ukrainā, bēr-
nību un agros skolas gadus 
pavadījis Rūjienā, kur viņa tēvs 
bijis ārsts. Medicīnas gradu iegu-
vis Latvijas Universitātes Medi-
cīnas fakultātē. Diplomu saņēmis 
1944. gada 31. martā un tūlīt 
iesaukts Latviešu leģionā, lai 
ārstētu ievainotos. Viņam palai-
mējās izkļūt no ielenkuma Jel-
gavā. Dienās, kad 15. divīzija 
pārcelta uz apmācībām Rietum-
prūsijā, dr. V. Straubs saslima ar 

difteriju, ilgāku laiku uzturējās 
slimnīcā un tādējādi izvairījās no 
1945. gada janvāŗa smagajām 
kaujām austrumu frontē. Šie ir 
tikai daži no daudziem laimīgiem 
gadījumiem, ko V. Straubs atce-
ras, kad viņš izglābis dzīvību kaŗa 
laikā. 

Kaŗam beidzoties, viņš nokļuva 
gūstā, sākumā Putlosā, vēlāk 

Hamburgas apkaimē, kā arī 
Lībekas bērnu slimnīcā. Šai laikā 
iepazinās un apprecējās ar bērnu 
slimnīcas māsu Eriku Hilsmanni. 
1950. gadā piedzima meita Brigite.

Dr. V. Straubs sešus mēnešus 
bija kuģa ārsts (Escort Medical 
Officer) Starptautiskās bēgļu 
organizācijas dienestā (IRO). 
Piecas reizes šķērsojis Atlantijas 

Dr. Viktors Straubs

Medicīnas pīlāra balva

Zēdelgemā. Arī gūstā viņš strā-
dāja savā profesijā, kaut arstēšanas 
iepējas bija visai primitīvas. Pēc 
atbrīvošanas strādāja vairākās 
bēgļu nometnēs Lībekas un 

okeanu abos virzienos, bet sestajā 
līdzi ņēma savu ģimeni un iece-
ļoja ASV uz pastāvīgu dzīvi.

Pēc divu gadu prakses Bruklinā, 
Ņujorkā, nokārtojis Ohaijo pa-
valsts eksāmenus, 1954. gadā 

uzsāka privātpraksi Klīvlandē. 
Starp viņa pacientiem bija daudz 
latviešu. Papildinot zināšanas un 
pēc pārbaudījumiem dr. V. 
Straubs kļuva par diplomētu 
ģimenes ārstu (Diplomate of 
American Board of Family 
Practice) un par šīs organizācijas 
biedru dibinātāju. 1976. gadā 
viņš izveidoja Ģimenes ārstu 
apmācību programmu Fairview 
slimnīcā, līdztekus privātpraksei 
kļūstot arī par mācībspēku. 1990. 
gadā dr. V. Straubs pārtrauca 
ārstēt slimniekus, bet aizvien bija 
ģimenes ārstu apmācības padom-
devējs. Slimnīcas vadība viņu 
godināja, atzīstot viņa ģimenes 
ārstu apmācības programmas 
dibinātaja nopelnus. Fairview 
slimnīcas vestibilā pie sienas ir 
piestiprināta plāksne ar dr. V. 
Strauba attēlu. 

Kopš 1993. gada dr. V. Straubs 
ir pensijā, bet par gaŗlaicību 
nesūdzas. Septiņas reizes bijis 
Latvijā, kur satiekas ar skolas un 
studiju biedriem, piedalās ārstu 
kongresos Rīgā, būdams klausī-
tājs un lektors. Viņš uzrakstījis 
atmiņu triloģiju. Tās pirmajā 
daļā „Sava laikmeta liecinieks”, 
kas iznāca 2001. gadā, aprakstīta 
autora bērnība un kaŗa laika 
piedzīvojumi līdz ieceļošanai 

ASV. Otrā daļa „Trīs armijās” 
iznāca 2003. gadā, trešajā ar 
nosaukumu „Neziņas gadi” 
aprakstīti notikumi Putlosas un 
Zēdelgemas gūstekņu nometnēs, 
dzīve bēgļu nometnēs un gata-
vošanās izceļošanai. Dr. V. 
Straubs visu mūžu apzinīgi pil-
dījis ārsta pienākumus, kalpojot 
cietējiem. 

Maija Grendze

un logus. Māris Jurēvics, Ilona 
Vilciņa posa iekštelpas. Iekšpil-
sētas novadā par tradiciju kļuvis 
kopīgi cept piparkūkas, un nova-
da komitejas locekles Vija Garve-
ja un Kristine Varika bija sagata-
vojušas piparkūku mīklu. Skolā 
ir divas klases – mazākie bērni, 
kuŗi mācās kopā ar vecākiem, un 
bērnudārza grupa mazliet vecā-
kiem bērniem. Viņi rudenī 

mācīsies pirmajā klasē. Bērnu-
dārzu grupas bērni čakli pieda-
lījās piparkūku gatavošanā un 
rotāšanā ar mandeļu riekstiem 
un krāsainiem saldumiem. Pie 
krāsns dežūrēja Vija Garveja un 
Kristīne Varika. Tas ir viens no 
svarīgākājaiem darbiem, jo jārau-
gās, lai cepumi nesadegtu. Bērni 
ar nepacietību gaidīja, kad no 
krāsns tiks izvilktas plātnes ar 

piparkūkām. Draudzes namā 
skaisti smaržoja visu dievkalpo-
juma laiku. Mācītājs Laris Saliņš 
bērniem stāstīja un rādīja attēlus 
par mazo ēzelīti, kas nesa Mariju 
uz Betlēmi un pats piedzīvoja 
Kristus dzimšanas mirkli. Diev-
kalpojuma beigās skolēni nodzie-
dāja vairākas Ziemsvētku dzies-
miņas.

Džimmija Kalniņa dāvātā eglī-

te bija novietota draudzes nama 
salonā, krāšņi rotāta ar spuldzītēm 
un puzuriem. Olita Brakovska 
un Edīte Danceberga sagādāja 
cienastu, Vija Garveja piedāvāja 
karstvīnu. Šķiŗoties visi cits citam 
novēlēja priecīgus svētkus!

Draudzes namā 20. decembrī 
vēl bija otrs Bruklinas skolas 
eglītes sarīkojums ar plašu pro-
grammu. 

Ēriks Niedrītis 

Ņujorkas iekšpilsētas latvieši ar 
draugiem un paziņām 13. decem-
brī pulcējās draudzes namā 
svinēt Ziemsvētkus kopā ar 
Bruklinas latviešu skolas audzēk-
ņiem. Jau rīta agrumā talcinieki 
darbojās draudzes nama virtuvē, 
salonā un ārā, jo darāmā netrūka. 
Novada vecākais Andrejs Lazda, 
Anna Lucāne, Dace Spanjere un 
Hozē Spanjers ar skuju zariem 
un sarkanām lentēm rotāja 
draudzes nama druvis, kāpnes 
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Sestdien, 15. novembrī, drau-
dzes sarīkojuma telpās notika 18. 
novembŗa svinības. Par svētku 
runas teicēju bija aicināts jaunais 
latviešu sabiedriskais darbinieks 
Roberts Kukainis no Detroitas. 
Aktu ievadīja svētbrīdis ar dzies-
mu “Dievs, Tavā priekšā nākam 
ar karogu”, kam sekoja māc. V. 
Grīnvalda Bībeles lasījums un 
lūgšana par mūsu tautu un 
tēvzemi Latviju. Sekoja Amerikas 
Savienoto Valstu himna. Ar ALA 
biroja gādību, mēs varējām uz 
TV ekrāna noklausīties Latvijas 
Valsts prezidenta Valža Zatlera 
apsveikumu tautiešiem ārzemēs. 
Tas bija ļoti sirsnīgs ar daudziem 
cildinājumiem mums un mūsu 
organizācijām par paveikto dar-
bu gadu desmitos, tā uzturot 
dzīvu mūsu prasību brīvas Lat-
vijas. Viņš pateicās mums un 
mūsu vecākiem par vēlēšanos 
paturēt un tālāk veidot mūsu 
latvisko kultūru arī svešatnē – 
tālu no mūsu dzimtenes. Prezi-
dents izteica optimistisku cerību, 
ka mūsu piederības sajūta Latvijai 
nezudīs arī mūsu jaunajā paau-
dzē, it sevišķi tad, ja tie centīsies 
apmeklēt savu senču dzimteni – 
Latviju. Sekoja tautas lūgšana 
„Dievs, svētī Latviju!”. Korim 
Latvijā pievienojās arī publika 
Linkolnā. 

Vakara uzrunu teica DV ASV 
vanadžu priekšniece Astra Iesal-
nieks. Mūsu uzmanību viņa vērsa 
uz latviešu kultūru, kā tā gadu 
simteņiem veidojusies mūsu 
skaistajās tautas dziesmās, teikās 
un pasakās, mūsu krāšņajos rak-
stos. Mūsu kultūrā izpaužas 
latvieša lielais gribas spēks, mīles-
tība pret visu skaisto, kas ir lat-
visks, un vēlēšanās dzīvot tā, lai 
mēs nejustos izolēti no apkārtē-
jām kultūrām. To tagad pierāda 
mūsu šīsdienas dzejnieki, rakst-
nieki, komponisti, mūziķi, koristi 
un citi mākslinieki, kuŗi lēnām, 
bet noteikti iekaŗo Eiropas un 
pasaules skatuves un kultūras 
festivālus. Kopsim savu kultūru 
un valodu, tad latviešu tautai būs 
lemts saules mūžs. 

Latvijas valsts svētku norises Linkolnā
Savā svētku runā Roberts 

Kukainis sveica klātesošos Latvi-
jas Valsts svētkos. Viņš rakstur-
oja lielo sajūsmu publikā, kas 
valdīja Nacionālā teātrī pēc 
Latvijas valsts neatkarības paslu-
dināšanas. Klātesošie vienotībā 
dziedājuši trīs reizes mūsu valsts 
himnu – Dievs, svētī Latviju. 
Viņš arī raksturoja jaunās valdī-
bas un tautas neapskaužamo stā-
vokli, jo šinī laikā mūsu zeme 
bija kaŗa vētrās smagi izpostīta 
un to okupēja divas naidīgas 
varas – boļševiku un Bermonta 
armijas kaŗaspēki. Topošās jau-
nās Latvijas kaŗavīru varonība 
bija tā, kas nepilnos divos gados 
padzina ienaidniekus no mūsu 
valsts territorijas. Tikai tad latvie-
šu tauta varēja sākt veidot savu 
nākotni  brīvā valstī.

Tad svētku runātājs pievērsās 
mūsu tautas demogrāfiskiem 
jautājumiem par izdzīvošanas 
iespējām nākotnē. Pēdējais gadu 
simtenis mūsu tautai ir bijis 
traģisma pilns. Sākot jau ar I  
Pasaules kaŗu, kad vācu armija 
iebruka un postīja mūsu dzimte-
ni un uz carisko Krieviju bēgļu 
gaitās devās tuvu pie 800 000 
latviešu. Vēlāk no Padomju 
Savienības atgriezās tikai trešā 
daļa. II Pasaules kaŗš un gadi 
zem krievu un vācu okupācijas 
prasīja atkal 540 000 upuru. Vēl 
jāpieskaita arī 120 000 bēgļi, kas 
devās trimdā uz Vāciju un 
Zviedriju. Šo zaudējumu vietā 
pēc Maskavas pavēles, Latvija 
tika pārpludināta ar simtiem 
tūkstošu strādnieku no Padomju 
Savienības, ar nodomu ātrāk 
pārkrievot latviešu tautu. No 
tiem daudzi, kas arvien vēl dzīvo 
Latvijā, nevēlas iekļauties latviešu 
vidē, mācīties valodu un kļūt par 
uzticamiem Latvijas pavalstnie-
kiem.

Tagad latviešiem jādara viss 
iespējamais, lai uzlabotu demo-
grafisko stāvokli valstī. Šo nodro-
šinājumu var panākt tikai tad, ja 
latvieši veido lielākas ģimenes. 
Tām jāpārsniedz zinātnieciski 
aprēķinātais 2,1 bērns uz ģimeni, 

lai spētu pastāvēt jebkuŗa tauta 
normālos dzīves apstākļos. Lat-
vijā stāvoklis ir kritisks arī tāpēc, 
ka mirstība pārsniedz dzimstību 
jau vairākus gadus. Caurmēra 
zaudējums ir 15 000 iedzīvotāju 
gadā. 

Tagad Latvijā caurmēra ģimenē 
dzimst 1,3 bērni. Samērā liels ir 
to ģimeņu skaits, kas nevēlas 
bērnus vai vispār nenodibina 
ģimenes dzīvi. Daļā no tiem ir 
radies uzskats – dzīvot tikai 
šodienai. Tērēt sev, braukt atva-
ļināmos uz ārzemēm, baudīt 
dzīvi un nebēdāt par rītdienu, 
par to, kas par viņiem rūpēsies, 
kad pienāks pensijas gadi. Arī 
valdība, kuŗā oligarchisms tagad 
piedzīvo ziedu laikus, nedomā 
par latviešu tautas izdzīvošanu 
un nākotni, bet tikai par savu 
personisko labumu un mērķu 
sasniegšanu. Viņus neuztrauc 40 
000 izglītotu latviešu došanās uz 
ārzemēm dzīvot un strādāt, lai 
spētu uzturēt savas ģimenes. 
Daži augstprātīgi ministri jau sāk 
atklāti runāt par lēta darba spēka 
ievešanu no Āzijas un Tuvajiem 
Austrumiem. Viņiem vajadzētu 
paraudzīties uz Vāciju, Franciju, 
Holandi un Angliju, lai redzētu,  
ko valstī rada masveida cilvēku 
ielaišana no šiem apgabaliem 
Viņu ģimenes hierarchija, dzīves 
uzskati, kultūra un reliģija ir ne 
tikai sveša eiropiešiem, bet šie 
ieceļotāji nevēlas asimilēties vie-
tējā tautā, bet gan drīzāk uzspiest 
tai savu gribu. To pierāda arī tas, 
ka Holandē četrās lielākās pilsētās 
jaunpiedzimušā zēna vispopulā-
rākais vārds ir Mohammad, bet 
Lielbritānija tas ieņem otro vietu. 
Ja Latvijas valdība un Saeima 
nepieņems attiecīgus likumus 
imigrācijas jautājumos, tad arī 
tur tas atvietos Jāni un Pēteri... 

Viņš noslēdza savu runu ar 
vēlējumu: “..sveiksim Latviju tās 
90 gadu svētkos un ar gaišu, 
cerību pilnu skatu vēlēsim mūsu 
tautai saules mūžu – sentēvu 
zemē Latvijā!” 

Mums bija patīkams pienākums 
Roberta Kukaiņa klātbūtnē nola-

sīt rakstu no PBLA par apbalvo-
jumu, ko saņēma viņa tēvs Jānis 
Kukainis, par ilggadīgo un 
veiksmīgo darbu latviešu tautas 
un Latvijas labā. Tāpat tika pas-
niegts Atzinības raksts Valdim 
Kalniņam, ko viņam piešķīra 
ALA valde par pašaizliedzīgo 
darbu latviešu draudzē un 
sabiedrībā šeit, Linkolnā.

Sekoja koncerts, kuŗu ievadīja 
draudzes ērģeļniece – pianiste 
Sally Jonston, atskaņojot K. Debi-
sī, E. Grīga un E. Dārziņa darbus. 
Lielāko un patīkamāko pārstei-
gumu svētku viesiem sagādāja 
ērģeļnieces kompozicija „Medi-
tation”, kas bija veltīta Latvijas 90 
gadu jubilejai. Mierīgi plūstošais 
ievads, izteiktā harmonija un 
noslēgumā liriskās skaņas kom-
pzicijā tuvināja to mūsu tautas 
dziesmu meldijām. Ilgi un jūs-
mīgi aplausi sveica šo skaņdarbu 
un izpildītāju. Tad sekoja mūsu 
iecienītās flautistes Indras 
Brockman priekšnesumi Jan 
Ghormley pavadījumā. Viņu 
lieliskā saspēle un mūzikālais 
sniegums deva lielu baudu klau-
sītājiem. Koncertu noslēdza Lin-
kolnas Mazais koris ar V. 
Hohlova, A. Žilinska, R. Paula, J. 
Vītola un I. Saksa dziesmām, kas 
ievēra dzimtenes mīlestības un 
tautas dziesmu motīvus. Koncerta 
izskaņā koristi kopā ar publiku 
dziedāja “Šeit ir Latvija”.

***
Svētdienas rītā notika svētku 

dievkalpojums, kuŗā māc. Grīn-
valds mūs aicināja pateikties 
Dievam par brīvo Latvijas valsti, 
kur tauta vairs nejūt smago 
okupācijas jūgu. Tomēr ar to 
nepietiek – mums katram ir 
jāsagatavojas Dieva valstībai, kas 
ir mūžīga un kas mūs sagaidīs, ja 
mēs savās lūgšanās paļausimies 
uz Dievu. Svinīgo dievkalpoju-
mu papildināja Mazā koŗa 
piedalīšanās un noslēgumā kopē-
ji dziedātā mūsu tautas lūgšana. 

Pēc dievkalpojuma vanadzes 
visus aicināja uz sabiedriskām 
telpām, lai baudītu šampanieša 

brokastis. Labais gara stāvoklis 
un jautrā tērzēšana pie galdiem 
ieilga pēcpusdienā, pirms saim-
nieces tika pie galdu 
novākšanas.

***
Svētki Omahā iesākās agrā 

pēcpusdienā ar dievkalpojumu, 
kam sekoja svētku akts. To 
ievadīja draudzes priekšnieks 
Aivars Zeltiņš, kam sekoja 
Latvijas Valsts prezidenta Valža 
Zatlera sveicieni. Arī šeit svētku 
runu teica Roberts Kukainis. 
Viņš to vēl papildināja ar brīdi-
nājuma piezīmi Krievijas prem-
jerministram Putinam, kas ārdās 
un bieži apvainojoši lamājas par 
Baltijas valstīm un Gruziju, bet 
neredz, ka krievu armiju pama-
zām pārņem musulmaņu ticības 
kaŗavīri. Ir aprēķināts, ka 15 
gados tie pārsniegs 50% no 
Krievijas kaŗaspēka. Vai tad tie 
sekos Putina pavēlēm vai musul-
maņu dogmām – tas ir jautāums, 
uz kuŗu  pagaidām nav atbildes. 
Akta noslēgumā Aivars Zeltiņš 
saņēma ALA valdes piešķirto 
Atzinības rakstu, par savu lielo 
darbu Omahas Latviešu biedrībā 
un draudzē. Sekoja mielasts pie 
dāmu klātiem, bagātīgi sarūpē-
tiem viesību galdiem.

***
18. novembŗa rītā neliels skaits 

linkolniešu pulcējās Nebraskas 
universitātes Austrumu korpusā, 
lai pie Kārļa Ulmaņa piemiņas 
plāksnes noturētu svētbrīdi un 
īsu aktu. To ievadīja māc. Grīn-
valds ar lasījumu no Bībeles un 
lūgšanu. Tajā izskanēja pateicība 
Dievam, ka Viņš latviešu tautai ir 
devis vadoņus, kuŗu mērķis un 
darbs bija tautas labklājība, brīva 
Latvija. 

Pēc ziedu nolikšanas klātesošie 
devās uz draudzes sabiedriskām 
telpām, lai tieši Valsts svētkos 
vēlreiz paceltu šampanieša glāzes 
un domās sūtītu labākos vēlē-
jumus mūsu tautas brāļiem un 
māsām Latvijā.

Ārijs R. Liepiņš

Katru gadu Ņujorkas draudzes 
Salas baznīcas locekļi gluži kā 
Ziemsvētku rūķīši jau laikus 
nopietni gatavojas svētkiem. 
Veterānu dienā, 11. novembrī, 
kad bērniem brīvdienas, Long-
ailendas skolas audzēkņi un 
absolventi Andŗa un Rutas 
Lediņa mājas plašajā un moder-
najā virtuvē cepa piparkūkas 
Salas baznīcas Ziemsvētku tir-
dziņam. Salas baznīcas ļaudīm 
šo gardumu netrūks, jo jaunā 
paaudze iemācījusies tos cept un 
dara to labprāt. 

Savukārt Salas baznīcas virtuvē 
5. decembrī notika putraimu 
desu gatavošanas talka, kuŗā 
piedalījās Oļģerts Mastiņš, Jānis 
Reikmanis, Herberts Lediņš, 

Ēriks Niedrītis, Kaspars Barons, 
Ilze Beiniķe, Vera Upeniece, 
Kristine Varika, Inga Lediņa, 
Māra Vilciņa un Aija Blumfede. 
Šiem talciniekiem ir liela piere-
dze, viņi lieto pārbaudītu recepti, 
kas gadu gaitā arvien tiek uzla-
bota. Galarezultāts – apmēram 
100 desas līkumu! Protams, jauni 
palīgi vienmēr gaidīti. Māra 
Vilciņa izvārīja karstu viru, lai 
talciniekiem nepietrūktu spēka.

Ņujorkā 7. decembŗa rītā uz-
sniga pirmais lielais sniegs, taču, 
tam spītējot, tautieši brauca uz 
Adventa otrās svētdienas dievkal-
pojumu Salas baznīcā un Ziem-
svētku tirdziņu, kuŗā netrūka 
draudzes dāmu komitejas cepto 
pīrāgu, saldskābmaizes un citu 

gardumu. Tur varēja nopirkt 
skolas audzēkņu ceptās piparkū-
kas un talcinieku vārītās putraim-
desas. Pusdienās piedāvāja cūkas 
cepeti ar kāpostiem un kartup-
ļiem. Notika liela izloze. Jānis 
Puķe bija nokūpinājis lašus un 
tos ziedojis izlozei. Longailendas 
latviešu skolēni bija ieradušies 
pilnā sastāvā, viņi vecāki palīdzēja 
tirdziņā.

 Adventa trešajā svētdienā 14. 
decembrī pēc dievkalpojuma 
notika Longailendas latviešu 
skolas eglītes sarīkojums. Skolēni 
visu rudeni bija gatavojuši skais-
tu Ziemsvētku priekšnesumu. 
Viņi dziedāja un spēlēja dažādus 
mūzikas instrumentus, lai pievēr-
stu Ziemsvētku vecīša uzmanību. 

Drīz vien atskanēja skaļi trokšņi, 
un Ziemsvētku vecītis ar dāvanu 
maisu kāpa lejā pa skatuves 
dekorācijas skursteni! Katrs 
bērns saņēma dāvanu. Salas sko-
las audzēkņi dāvanas tiešām 
nopelnījuši, jo visi labi mācās un 
piedalās daudzos baznīcas sarī-
kojumos. Mielastu bija gatavojuši 
vecāki, notika arī izloze, kuŗas 
ienākumus nodeva skolai. 

Ziemsvētku vakarā, 24. 
decembrī, Salas baznīcu pildīja 
dievlūdzēji. Altāri rotāja Ziem-
svētku puķes un daudzas svecītes. 
Skauti un gaidas jau otro gadu 
pēc kārtas piedalījās Miera gais-
mas izplatīšanā. Iedegtā gaismiņa 
bija atceļojusi no Betlēmes, cauri 
Eiropai, pēc tam uz Ņujorku, kur 

to lidlaukā sagaidīja skautu 
vadītājs Pēteris Aivars. Skauti un 
gaidas iededzināja gaismiņu 
stikla traukos un to izdalīja 
baznīcā, visiem dziedot „Klusa 
nakts, svēta nakts”. Mācītājs Laris 
Saliņš aicināja paņemt gaismiņu 
līdzi uz mājām. Daudziem lai-
mējās to izdarīt un, kaut svecīte 
maza, gaismiņa mājas dega visu 
Ziemsvētku dienu!

Ņujorkas draudzes Longailen-
das novads ir svētīts – jaunās 
čaklās ģimenes, viņu bērni un 
darbīgie draudzes darbinieki 
katru gadu Ziemsvētkos sagādā 
lielu prieku visiem draudzes 
locekļiem!

Ēriks Niedrītis

Ziemsvētku laiks Ņujorkas draudzes Longailendas novadā
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* Toronto un 
apkārtnes lat-
vieši Jaungadu 
sagaidīja Lat-
viešu centrā, 
kur saviesīgā 
vakarā ar cie-
nastu un deju 
pulcējās ap 150 

latviešu. Vairākums pilsētas ugu-
ņošanu skatījās mājas viesībās ar 
ģimenes locekļiem un draugiem. 

* Toronto Austrumu ev.lut. 
latviešu draudzes dievkalpojums 
un ērģeļu koncerts notiks 18. 
janvārī plkst. 14 Barnabas baznī-
cā, 361 Danforth Ave. Koncertā 
piedalīsies vairāki latviešu ēŗģeļnieki. 

* Latviešu Sporta apvienība 
Kanadā aicina sporta cienītājus 
piedalīties bumbošanas (bouling) 
sacensībās 18. janvārī plkst. 14 
Bowlerama West kluba arēnā, 
5429 Dundas Street West. Dalības 
maksa 16 dolaru personai. Dalī-
bas maksā ieskaitīta speciālo 
balvu īre un trīs spēles. Sporta 
apvienības biedru gada sapulce 
notiks 25. janvārī plkst. 10 Lat-
viešu centrā.

*  Toronto latviešu kādreiz rosī-
gā saviesīgā dzīve mazinājusies. 
Kādreiz iecienītās formālās balles 
– Kalpaka balle, Preses balle, 
Virsnieku balle u. c. Jau vairākus 
gadus nav notikušas, tādēļ šogad 
Latviešu centra rīkotā masku 
balle „Ziemas fantazija” 24. 
janvārī plkst. 20 būs interesants 
senās rosības atkārtojums. Infor-

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
Toronto Montreala

R. Norītis M. Štauvers
Iznācis Bal-

tiešu Māksli-
nieku apvienī-
bas (BAA) 
Apkārtraksta 9. 
numurs. Tajā ir 
ziņa, ka uzsākta 
Mājas lapas vei-
došana tīmeklī. 

Še ievietos mākslinieku biografi-
jas (līdz 100 vārdiem), foto 
uzņēmumu un 6 darbu attēlus. 
Šie materiāli iesniedzami katras 
nācijas pārstāvjiem valdē: igau-
ņiem – H. Virres hqvk@sympa-
tico.ca latviešiem – M. Rudzītei 
marar@sympatico.ca un lietuvie-
šiem – R. Verbyla romasv@sym-
patico.ca

Paaugstināta dalības maksa – 
2009. gadā tā ir $20 līdzšinējo 
$10 vietā. Čeki sūtāmi biedrzin-
im S. Kozlovskim, B.P. 677, Succ. 
St. Jaques, Montreal, QC H3C 
2T8. Ziņas iesniedzamas līdz 
2009. gada 1. februārim. Nākamā 
sanaksme paredzēta februāŗa 
vidū. Apkārtraksta redaktors ir 
Vytas Vazalinskas – ijvazalins-
kas@videotron.ca 

 Latviešu Sabiedriskā centrs 
2009. gada atnākšanu svinēja 1. 
janvārī kamīna zālē. Bija iera-
dušies 33 svinētāji. Sarīkojumu 
atklāja A. Pušpurs, sveicinot 
visus sanākušos un vadot centra 
Jaungada dziesmu, ko viņš pats 
pirms vairākiem gadiem sacerējis. 
Jaungadam veltītus dzejoļus lasīja 
V. Paegle. Viņš arī teica galda 
lūgšanu. Pie reti bagāta groziņu 
galda visus aicināja Biruta Kalace. 
Laimju uzdzeršanai centrs bija 

dāvinājis šampanieti. Humoristis-
kus lasījumus sniedza A. Pušpurs, 
V. Paegle, N. Salete, M Štauvers, 
kas iepazīstināja ar „Lehto Zob-
gala” kalendāru 1931. gadam, 
kas arī sācies ceturtdienā. Sevišķi 
interesanti bija vairāki sludinā-
jumu lasījumi, kas izpelnījās 
klausītāju komentārus. Pārrunās 
un kopējā dziesmu dziedāšanā 
pēcpusdienas stundas aizritēja 
nemanot. Jaunais gads Montrealas 
latviešu sabiedrībā ar šo gads-
kārtējo pasākumu godam iesākts, 
par ko paldies pienākas centra 
dāmām un visiem apmeklētājiem.

Dzestrajā Vecgada vakarā 15 
dievlūdzēji atvadījās no Vecgada 
luterāņu Trīsvienības draudzes 
dievkalpojumā, kuŗu Latviešu 
centrā vadīja diakons Dāgs 
Demandts, kas tikko bija atgrie-
zies no Latvijas, kur Ziemsvētku 
laikā vadīja īpašu „Dodiet un 
jums tiks dots II” projektu. Tādēļ 
viņš arī sprediķa vietā rādīja ap 
60 uzņēmumus, kas bija tapuši 
dažādās vietās Latvijā un sniedza 
par tiem mutiskus paskaidroju-
mus. Ekrānā pretim smaidīja 
Ziemsvētku vecītis Miķeļa Step-
rāna personā sarunā ar dāvanas 
saņēmēju bāreni Aivaru. Visi bija 
gandarīti par pasākuma sekmīgo 
izdošanos, par to, ka tas pat 
izpelnījies Latvijas televīzijas 
uzmanību, reportāžu, varēja 
noskatīties pēc dievkalpojuma. 
Uzkodām diakons bija ziedis no 
Latvijas atvestās saldskābās un 
rudzu maizes rikas un cienāja ar 
Laimas šokolādi. Sveicienus no 
Kaldabruņas un Lašu draudzēm 
nolasīja māsu draudžu koordi-
nātore Gita Lukstiņa.

mācija un ieejas biļetes centra 
birojā, tālr. 416-759-4900. 

* Toronto latviešu centra biblio-
tēkas gadskārtēji rīkotais „Drau-
dzīgā aicinājuma” sarīkojums 
notiks 1. februārī plkst. 14.

Hamiltona
*Hamiltonas Latviešu biedrības 

videoizrāžu vakarā 13. janvārī 
plkst. 19 biedrības namā izrādīs 
filmu par Latvijas dibināšanas 90 
gadu svinībām Rīgā. Ieeja 5 dola-
ri personai. Videovakarā 27. jan-
vārī plkst.19 Robins Ozoliņš 
referātu par ceļojumu Afrikas 
kontinentā papildinās ar video-
izrādi. Biedrības gadskārtēji 
rīkotā „Grāmatu diena” šogad 
notiks 24. janvārī. Tā sāksies 
plkst. 15 ar grāmatu skati un 
tirdziņu un literāro pēcpusdienu 
plkst. 16. Toronto viešņa, literāte 
Vita Gaiķe referēs par Laimu 
Muktupāvelu un viņas literāra-
jiem darbiem.

* DV Hamiltonas nodaļas vana-
džu kopas gada sapulce notiks 
23. janvārī plkst. 13 Kristus ev. 
lut. latviešu draudzes baznīcas 
sarīkojumu telpā. Nodaļas biedru 
gada sapulce notiks 7. februārī 
plkst. 15 Hamiltonas Latviešu 
biedrības namā. Pēc sapulces bied-
ru vakars groziņu sarīkojumu 
veidā. 

* Hamiltonas Latviešu pensio-
nāru apvienības sanāksme notika 
8.janvārī, nākamā būs 22. janvārī 
plkst. 13 Hamiltonas Latviešu 
biedrības namā. 

* Hamiltonas latviešu skola 
gadskārtējo Draudzīgā aicinā-

juma dienu svinēs latviešu 
draudzes 1. februāŗa dievkalpo-
jumā un skolas jubilejas sarī-
kojumā 8. februārī.

* Kristus ev. lut. latviešu drau-
dzes Hamiltonā 11. janvāŗa 
dievkalpojums sāksies plkst. 11. 
Pēc dievkalpojuma G. Ķikaukas 
vadītās palīdzības organizācijas 
DUGA sanāksme. Pēc 18. janvā-
ŗa dievkalpojuma ar dievgaldu 
draudzes pēcpusdiena, referāts 
un pārrunas par tematu: „Kas 
piedzīvots, kas jauns mūsu Baz-
nīcā”. Draudzes mācītāja prāv. 
Ivara Gaides runasstundas baz-
nīcas birojā otrdienās no plkst. 
16 līdz 19 un trešdienās no plkst. 
9 līdz 12, tālr. birojā 905-527-
5810, draudzes priekšnieka U. 
Dāboliņa tālr. 905-304-7097.

Otava
*Otavas Latviešu skolas gads-

kārtējais „Draudzīgā aicinājuma” 
sarīkojums notiks 25. janvārī 
latviešu ev. lut. Miera draudzes 
namā pēc dievkalpojuma.

* Otavas latviešu ev. lut. Miera 
draudzes dām komitejas gada 
sapulce notiks pēc 1. februāŗa 
dievkalpojuma ar dievgaldu. 
Dāmu komitejas rīkotās pankūku 
brokastis pēc 15. februāŗa diev-
kalpojuma. Dalības maksa – 8 
dolari personai vai 15 dolari 
pārim, bērniem 3 dolari. Drau-
dzes locekļu gada sapulce notiks 
pēc 22. februāŗa dievkalpojuma.

* Otavas Latviešu senioru klu-
ba sanāksmes notiks 5. februārī 
un 5. martā plkst. 12 Otavas 
Latviešu namā.  

Tagad, kad daudzos, lielos 
Amerikas latviešu centros vairs 
nerīko Jaungada balles, bija 
prieks redzēt, ka pie mums, skais-
ti izgreznotā zālē, bija ieradušies 

2009. gada sagaidīšana St. Pētersburgā
pavadījumā. Ariāna mums 
nodziedāja arī pašas sarakstītu 
dziesmu, kas veltīta pensionā-
riem un Jaunam gadam. Jauki 
skanēja viņas dziesmas, un 

sākās ar burtu P un Richards 
Rollis, lasot “Jaunība, ak, skaistā 
mana” (Gunārs Grieze), kur 
viens vecs draugs, sēžot pie vīna 
glāzes, atceras, ko kādreiz varēja 
darīt un šodien vairs nevar. 
Gunārs Liepiņš mūs apsveica ar 
Jāņa Poruka 1896. gadā sarakstīto 
dzejoli “Jaunā gadā”. Poruka vārdi 
“Dod tautām vairāk kauna, sāta, 
Lai neizceļas kaŗš un bads”, lie-
kas, bija rakstīts šodienas cilvēcei. 
Tā kopā ar mūsu pašu māks-
liniekiem, aizvadījām 2008. gadu 
ar mazu, patīkamu programmu.

Pēc priekšnesumiem devāmies 
pie bagātīgi klātiem galdiem, kur 
varēja atrast gan Latvijas pelēkos 
zirņus, gan dažādus gardumus 
katrai gaumei. Richards Rollis, 
viens no mūsu jaunajiem, 
pastāvīgiem iedzīvotājiem, ieva-
dīja balles sākumu ar polonēzi. 
Bija prieks redzēt, ka gandrīz 
neviens nepalika sēžot. Visi ar 
smaidīgām sejām sekoja Riharda 
līču loču vadītai polonēzei. Kad 
mūsu pašu maestro Ilmārs 
Dzenis sāka spēlēt pirmo valsi, 
dejotāju netrūka. Tā nemanot 
pienāca 2009. gads!

Biedrības priekšnieks Ilgvars 
Norbergs visus apsveica Jaunajā 
gadā un visapkārt sākās sirsnīga 

apsveikšanās ar šampanieša glā-
žu saskandināšanu un mīļām 
bučiņām. Likās gan, ka daži no 
kungiem bučiņas iekasēja vairā-
kas reizes.

Kaut Dievs dotu, ka mums 
visiem 2009. gads būtu tikpat 
labs un skaists, kāds bija šis 
vakars! 

Irēne Ezeriņš
Foto: Gunārs Liepiņš

Izgreznotā Latviešu biedrības zālē dejo Floridas tautieši un viesi

Rihards Rollis lasa Gunāra Griezes apcerējumu “Jaunība, ak 
skaistā mana!”

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

ap 75 jaunā gada gaidītāji, līdzi 
ņemot bagātīgus groziņus un 
priecīgu prātu. Vakaru ļoti sek-
mīgi vadīja mūsu sabiedriskās 
daļas vadītājs Gunārs Liepiņš, un 
tas sākās ar jautrām kopdzies-
mām Ariānas Liepiņas kokles 

klausītāju smiekli un aplausi 
liecināja par klātesošo labsajūtu.

Vakaru kuplināja Skaidrīte 
Prince,  nolasot  jautru sacerēju-
mu “Pidriķa pasaules prieki” 
(autors nezināms), kur visi vārdi 



LAIKS 212008. ga da 10. janvāris – 16. janvāris

Rīgā - Latvijā
30 € - 50 € diennaktī

Tālr.: + 371 29580448

www.carsrent.lv

AUTO ĪRE
VESELĪBAS

APDROŠINĀŠANA
uz īsu vai ilgāku laiku

LATVIJAS CIEMIŅIEM
CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM

Zvaniet:
RESNICK & ASSOCIATES

800-324-6520

Abo nē jiet laik rak stu "LAIKS"
“LAI KA” abo ne ments ASV mak sā: 3 mē ne šiem  US $40,-
 6 mē ne šiem  US $72,-
 1 ga dam    US $130,-
 Gai sa pasts 1 ga dam ASV US $215,-
Ārpus ASV “LAI KS” tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
 Ka na dā 1 gadam US $225,-
 pusgadam US $120,-
  Latvijā 1 gadam US $220,-
 pusgadam US $115,-
 Citur pasaulē 1 gadam US $280,-
 pusgadam US $150,-

Abo nen ti bez mak sas sa ņems se šus Jau no Laiks pie li ku mus 
un ga da bei gās nā ka mā ga da ka len dā ru.

Pārējiem – 6 “JAUNO LAIKA” numuri US $16,-
Abo nē ša nas mak su var at sū tīt ar če ku vai nau das pār ve du mu

(rak stot če ku uz "Laiks – Lat vi an Newspa per Inc." vār da).
Lū dzam no teik ti no rādīt, no ku ŗa lai ka vē las laik rak stu abo nēt.
=========================================
Laik raksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA 

Lū dzu pie sū tīt man laik rak stu "LAIKS" no ________________

līdz ______________ uz ______ mē ne šiem uz se ko jo šo ad re si:

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

Pie vie no ju če ku, Mo ney Or der par US $ __________________
abo ne men ta uz sāk ša nai/pa ga ri nā ša nai (ne vēla mo svīt rot)
Ja ad re se mai nī ta, lū dzam uz dot arī ag rā ko ad re si.

LŪ DZAM IE GAU MĒT – abo ne men tu uz sāk ša nas,
pa ga ri nā ša nas un ad re šu mai ņas veic 3–4 ne dē ļu lai kā.

LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

Lūdzu zvaniet: 201-760-6427 vai 973-744-6565 vai
arī apskatiet sūtījumu informāciju mūsu mājas lapā: www.lasl.com

Priecīgus Ziemsvētkus 
un panākumiem bagātu 
Jauno Gadu novēl 
Amerikas Latviešu 
Palīdzības Fonds!

Rūpējoties par savu
tuvinieku veselību,
izmantojiet ALP fonda 
izdevīgos apdrošinājumus 
un biedru benefitus!

AMERIKAS LATVIEŠU PALĪDZĪBAS FONDS
LATVIAN RELIEF FUND OF AMERICA, INC.
T 215.635.4137      F 215.635.1583      www.LRFA.org      ALPF@comcast.net

Sieviete,
56 gadi,

meklē darbu
mājsaimniecībā.

Tālr. +371 20225188.

Kādreiz populārā ansambļa 

 TRĪS NO PĀRDAUGAVAS
dziesmas kompaktdiskos!

 Romantika, humors, patriotisms.
 3 tvartu komplekts: 70 dziesmas,

 dziesmu teksti, piezīmes par ansambli

 Cena ar piesūtīšanu ASV un Kanadā: $28.00.

Pasūtināt: Vilnis Baumanis
 15542 Ambiance Drive
 North Potomac, MD 20878

Vai: Inga Priede
 935 Flintlock Road

 Southport, CT 06890

Pārdod māju
Jelgavas raj. Ozolniekos, Iecavas upes krastā. Divi stāvi,

8 istabas, 2 WC, gāzes apkure, visas ērtības. 169m², garāža, 
šķūnis, 105 m², zeme 1190 m². Iespēja kreditēt caur Klīvlandes 

latviešu kreditsabiedrību. Cena $ 235 000
440 526-3133

D I E V K A L P O J U M I /  P A Z I Ņ O J U M I
• Bostonas latv. ev. lut 

Trimdas dr.: dievk. 11., 18. un 
25. janvārī; 11. janv. ar dievg. 
Dievk. sākas plkst. 11.00. Māc. 
J. Mingina. 

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 18. janv. plkst. 3.00 
Lankasterā Jaungada dievk. 
Māc. Dr. A. Ziedonis un māc. 
Dr. R. Ziedone.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile, 
Farmington Hills, MI, 4833): 
11. janv. plkst. 10.00 Epifānijas 
laika pirmās svētd. dievk. 18. 
janv. plkst. 10.00 dievk. ar 
dievg. pēc dievk. Draudzīgā 
aicinājuma atceres sarīkojums. 
25. janv. plkst. 10.00 dievk. 1. 
febr. plkt. 10.00 Epifānijas laika 
ceturtās svētd. dievk., pēc dievk. 
gada sapulce. 8. febr. un 15. 
febr. dievk. plkst. 10.00. 
Ērģeļnieces Dr. Silvija Lizlova 
un Laila Upīte. Māc. diak. F. 
Sīpols, tālr.: 248-433-3435. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073, tālr.: 610-353-2227): 
11. janv. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg. angļu val.; pēc dievk. 
dāmu komitejas sēde. 25. janv. 

plkst. 11.00 dievk. ar dievg.; pēc 
dievk. Draudzīgā aicinājuma 
atcere, māc. Jāņa Siliņa stipen-
dijas fonda izloze.

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: Mācītājas I. Gofortas adrese: 
70388 16-th Ave., South Haven, 
MI 49090. Tālr.: 269-637-4847; 
kabatas: 269-214-1010; e-pasts: 
ilzego@comcast.net Mācītāja ir 
baznīcas birojā otrdienās no 
plkst. 11.00 līdz 1.00.

• Klīvlandes Apvienotā ev. 
lut. dr.: Rēgulārie dievk. notiek 
katru svētdienu plkst 11.00. 
Draudzes māc. Dr. S. Eglīte. 

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 11. janv. plkst. 11.00 dievk., 
māc. Kārlis Žols. 18. janv. plkst. 
11.00 dievk., māc. Aivars Ozo-
liņš. 25. janv. plkst. 11.00 dievk. 
ar dievg., pēc dievk. pankūku 
brokastis līdzekļu vākšanai, lai 
palīdzētu Gatim Priedolam Cīravā.

• Milvoku Sv. Trīsvienības 
dr.: 11. janv. dievk. 18 janv. 
dievk. angļu valodā ar uzrunu 
bērniem un dievg; pēc dievk. 
pusdienas, kuŗu ienākumi pare-
dzēti trūcīgo atbalstam Latvijā. 
22. janv. Bībeles stunda. 25. 
janv. dievk.; pēc dievk. Pulkv. 
Oskara Kalpaka skolas 

Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums kamīntelpā. 1. febr. 
dievk. ar dievg. 3. febr. plkst. 
7.00 padomes sēde. 5. febr. 
plkst. 10.00 Bībeles stunda. 8. 
febr. dievk.; pēc dievk. dāmu 
komitejas gada sapulce.

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 11. janv. plkst. 
11.00 dievk.; pēc dievk. 
sadraudzība. 18. janv. plkst. 
11.00 barikāžu aizstāvju atceres 
dievk., pēc dievk. sadraudzība 
un LOAM gada sapulce. 22. 
janv. plkst. 10.30 Bībeles stun-
da. 25. janv. plkst. 11.00 dievk. 
ar dievg., pieminot Sv. Timoteju 
un Sv. Titu; pēc dievk. 
sadraudzība. 31. janv. plkst. 
5.00 solista Andreja Martena 
un pianistes Guntas Plostnieces 
koncerts baznīcā 1. febr. plkst. 
11.00 Sveču dienas dievk.; pēc 
dievk. sadraudzība. 15. febr. 
plkst. 12.30 draudzes pilnsa-
pulce. 22. febr. plkst. 11.00 
draudzes darbinieku ievešana 
amatā. Māc. M. Cepure. Bazn. 
adrese: 3152 - 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407; tālr.: 
763-546-8178; kancelejas tālr. 
612-722-4622.

(Turpināts 22. lpp.)
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VOLDEMĀRS ANTIŅŠ
dzimis 1919. gada 25. decembrī Krievijā

miris 2008. gada 23. septembrī New Hampshire

EMĪLIJA KLĪDZĒJS 
dzimusi 1916. gada 18. jūnijā
mirusi 2008. gada 17. janvārī

EDGARS TREKTERIS
dzimis 1921. gada 17. februārī

miris 2008. gada 17. janvārī

Aizrit dienas, aiztek gadi,
Tautas labā strādājot.
Noriet saule, pienāk vakars,
Dievs Jūs aizsauc mūžībā

Mīļā piemiņā Jūs paturēs
DAUGAVAS VANAGI UN VANADZES

ZIEMEĻKALIFORNIJĀ

ELVĪRA L. GLAZNAUS-KURSNA
dzimusi 1920. gada 3. februārī Ukrainā

mirusi 2008. gada 24. martā San Francisko

ŽANIS E. ELEVĀNS
dzimis 1927. gada 20. jūlijā Pūrē

miris 2008. gada 28. jūnijā Oaklandē

BENITA N. PUĶĪTE
dzimusi 1920. gada 2. martā Limbažu rajonā
mirusi 2008. gada 18. septembrī San Leandro

JĀNIS R. PRUŽINSKIS
dzimis 1921. gada 31. janvārī Naukšēnu pagastā

miris 2008. gada 23. septembrī Burlingamē

Par Tevi sēro un mīlestībā piemin
Tavi skolas biedri, jaunības un mūža draugi

LAILA UN PEČA (PĒTERIS) ARĪ GIJA, MARGA, 
EDGARS, MAIRA, ĒRIKS.
PAULS, MĀRIS UN JEAN

GALIŅI

Pēkšņi no mums šķīries mūsu neaizmirstamais draugs

SIGURDS (Zigis) SEGLIŅŠ
dzimis 1929. gada 23. novembrī

miris 2009. gada 3. janvārī

(Turpināts no 21. lpp.)

... es nejaudīšu smagumu,
Ne laiku vairs, ne telpu.
Vairs osta nekur negaida
Un nevajaga steigties,
Kā zvaigžņu virmā sācies viss
Tā zvaigznēs visam beigties.
Fr. Dziesma

Aizsaulē aizgājusi
Latvijas Nacionālā teātŗa Goda biedre

AKTRISE

NINA MELBĀRDE-LAGZDIŅA
dzimusi 1912. gada 18. decembrī Mazzalvē,

mirusi 2008. gada 13. decembrī West Chester, PA

Viņu dziļā mīlestībā piemin
MEITAS IEVA UN ANDRA, ZNOTS JĀNIS,

MAZBĒRNI NIKOLAS, ANDRIS UN ZINTA
MĀSAS MIRDZA UN VIJA AR MAZMEITU LILITU

Cik pelēka un sāpju pilna diena
Nav tevis vairs. Tu tālu aizgājis,
Kā dziļā miegā acis aizvēris,
Nu neprasi pēc drauga vairs neviena...

A. Galiņš
(Turpināts 23. lpp.)

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 11 janv. plkst. 
11.00 draudzes dievnamā Īst-
bransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick) Ārmisijas dienas 
dievk. ar dievg. 18 janv. plkst. 
8.30 Leikvudā dievk. (Igauņu 
baz. 607 E. 7th St.) 25. janv. 
plkst. 11.00 draudzes dievna-
mā Īstbransvikā (12 Gates Ave 
East Brunswick) dievk. Māc. I. 
Pušmucāne-Kineiko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
11. janv. Jonkeru bazn. plkst 
10:00 dievk., pēc dievk. novada 
informācijas sapulce; Salas 
bazn. plkst. 10.30 dievk., māc. 
L. Saliņš. 18. janv. Jonkeru 
bazn. plkst. 10.00 dievk, diak. I. 
Kaņeps; Salas bazn. dievk. 
nebūs. 24. janv. draudzes namā 
Bruklinā plkst. 2.00 dievk., māc. 
L. Saliņš, pēc dievk. novada 
informācijas sapulce; Short 
Hills, NJ, plkst. 2.00 dievk., 
diak. I. Kaņeps, pēc dievk. 
novada informācijas sapulce. 
25. janv. Jonkeru bazn. plkst 
10.00 dievk, diak. I. Kaņeps; 
Salas bazn. plkst. 10.30 dievk., 
māc. L. Saliņš, pēc dievk. novada 
informācijas sapulce. 1. febr. 
Jonkeru bazn. plkst. 10.00 
dievk., diak. I. Kaņeps; Salas 
bazn. plkst. 10.30 dievk., māc. 
L. Saliņš. 8. febr. Jonkeru bazn. 
plkst. 11.00 dievk., māc. L. 
Saliņš, pēc dievk. draudzes gada 
sapulce. www.nydraudze.org

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
24. janv. plkst. 12.00 dievk.; pēc 
dievk. kafijas galds Grace 
Lutheran Church (3993 Park 
Boulevard, San Diego, CA 
92116) Izziņas: www.sandiego-
draudze.com vai www.sandieg-
odraudze.us

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: 18. janv. plkst. 2.00 dievk. 
ar dievg. Trīsvienības baznīcā 
(35 Furman Str.), Skenektedijā. 
Prāv. O. Sniedze, ērģ. D.
Vitušinska-Baltazara. Dz. grām. 
Pēc dievk. groziņu azaids.

• Vašingtonas (DC) lat. ev. 
lut. dr.: http://www.dcdraudze.org

DETROITA (MI)
• 18. janvārī plkst. 11.30 Sv. 

Pāvila draudzes sabiedriskās 
telpās (30623 W. Twelve Mile 
Rd. Farminton Hills, MI 48334) 
Detroitas latviešu apvienība 
rīko Draudzīgā aicinājuma 
atceri. Komponista Andreja 
Jansona referāts ,,Kas ir latviešu 
mūzika”. Dalības maksa – vis-
maz 10 dol. ziedojums (būs 
kafija, kūciņas, silta frikadeļu 
vira). Piedalīsies četri dziedātāji, 
pārstāvot četrus kontinentus – 
Rory no Čiles, Corrine no 
Kenijas, Mārtiņš no Latvijas un 
Subi no Korejas. Ansamblis 
Singers of United Lands sešus 
mēnešus ceļos pa ASV, galve-
nokārt apmeklējot skolas, kur 
dziedās tautasdziesmas un 
stāstīs par savu zemju kultūru. 

• 1. februārī plkst. 11.30 Sv. 
Pāvila latviešu ev. lut. dr. gada 
sapulce. 

• 15. februārī plkst. 11.30 
Detroitas latviešu apvienības 
gada sapulce. 

• 22. februārī plkst. 11.30 
pankūku brokastis. 

• 28. februārī plkst. 6.00 
Detroitas studenšu korporāciju 
kopa un Detroitas korporāciju 
kopa rīko pulkveža Oskara 

FO
TO

: I
m

an
ts

 U
rt

ān
s



LAIKS 232008. ga da 10. janvāris – 16. janvāris

Sērās un mīlestībā viņu piemin
SIEVA MELITA

MEITA VIZMA AR VĪRU JOHN
UN JOSHUA, RACHEL

DĒLS LEONS AR SIEVU ANE
NICK, ALEX

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais
vīrs, tēvs, vectētiņš

IMANTS STŪRNIEKS
dzimis 1927. gada 20. aprīlī Jumpravā, Latvijā,

miris 2008. gada 7. jūnijā Plymouth, MN

Viņu mīļā piemiņā paturēs
PRIEKUĻU LAUKSAIMNIECĪBAS VIDUSSKOLAS

1941. GADA ABSOLVENTI LATVIJĀ, AMERIKĀ UN VĀCIJĀ

Būsi mīļās piemiņās
ĶIVUĻI

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KRUSTVECĀKI – LITA UN INDULIS LAUZUMS

BRĀLĒNS – IVARS UN MĀRA LAUZUMS AR ĢIMENI

Viņu mīļā piemiņā paturēs:
MEITA RITA AR ZNOTU AGRIS 

MAZBĒRNI GUNĀRS UN INGRĪDA AR ĢIMENĒM
MAZ-MAZBĒRNI VIKTORIJA, ĒRIKS, NICHOLAS UN PHILLIPS 

MĀSA MILLIJA AR ĢIMENI, RADI KANADĀ UN LATVIJĀ

Viņu mīļa piemiņā paturēs
GUNTA, TIJA UN ANDREJS AR PIEDERĪGAJIEM

(Turpināts no 22. lpp.)
Mūžīgā mierā aizmigusi 

mūsu visu mīlētā klases biedrene

MIRDZA TRANKELIS,
Dzim. ILDENS

dzimusi 1921. gada maijā Ogrē, Latvijā,
mirusi 2008. gada decembrī Kanadā

Ar mierīgu dusu

DR. ALMA ĶIVULS D. D. S
dzimusi 1916. gada 12. oktobrī Blīdenes pagastā, Latvijā,

mirusi 2008. gada 12. novembrī Ņujorkā, ASV

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā 

MĀRA VILCIŅŠ,
dzim. LAUZUMS

dzimusi 1951. gada 5. decembrī, Milvokos
mirusi 2008. gada 7. decembrī, Milvokos

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā
māmiņa, māsa, vecmāmiņa un vecvecmāmiņa

MORELLA VILKA
dzim. VITE

dzimusi 1918. gada 24. martā Rostovā, Krievijā,
mirusi 2008. gada 12. decembrī Toronto, Kanadā

Mūžībā aizgājusi

ĒRIKA TURKA
dzim. FRĪDENBERGA

mirusi 2008. gada 14. decembrī Rīgā

Cik jauks bija ceļš
Ko visi kopā gājām

Ja dzīve tev izliekas grūta
un skaistākās cerības zūd,
Tad nenolaid nespēkā galvu,
Bet smaidi, kad asaras līst.

Tie, kas aiziet no mums, – neaiziet
Labs vārds, zemē ielikta sēkla,
Puķu zirnīšu maigums aiz loga,
Dziedāta dziesma,
Paliek, dzīvo ap mums.

Zenta Liepa

Ved mani, Dievs, un manas gaitas svētī
Lai manas dzīves uzdevums nav velts;
Kā ceļinieks kur taisu savu telti,
Lai mani apgaismos Tavs zvaigžņu zelts.

Mans laiks stāv Dieva rokā

Viss zūd, paliek
Tikai mīlestība

Kalapka bataljona 90 gadu 
dibināšanas atceres balli Italian-
American Banquet & Conference 
Center of Livonia (39200 5 Mile 
Rd., starp Newburgh & I-275, 
Livonia, MI). Dalības maksa 
(vakariņas, dzērieni, deju mūzi-
ka) $75.00, studentiem $40.00. 
Pieteikties, rakstot vai zvanot 
fil. Vijai Markovai, daug.: 6124 
Kingsley Ct., Brighton, MI 
48116-8067, tālr.: 810- 225-
9338, e-pasts markovs@charter.
net Vēlams vakartērps. Izdevī-
gākās apmešanās vietas: 
Courtyard by Marriott, tālr.: 
248- 553-0000 vai Radisson, 
tālr.: 734- 464-1300.

LOSANDŽELOSA (CA)
 • 18. janvārī plkst. 1.00 Māras 

teātŗa viesizrāde – Leldes 
Stumbres luga ,,Kronis II”. 

• 14. februārī plkst. 7.00 
„Sirsniņu balle”; dziedās Daiga 
Petkeviča un Normunds 
Jakušonoks, sarīkojumu vadīs 
Dziesma Tetere, Artūrs un 
Edvīns Rūši. 

• 22. februārī plkst. 12.30 
Dienvidkalifornijas latviešu 
sabiedriskā centra biedru (zie-
dotāju) pilnsapulce.

 • 8. martā plkst. 12.30 Kalpaka 
bataljona un Latviešu leģiona 
atcere.

• 15. martā plkst. 12.30 DK 
Latviešu biedrības pilnsapulce 
biedrības telpā.

Losandželosas latviešu nama 
adrese: 1955 Riverside Dr. Los 
Angeles CA 90039-3704; tālr.: 
323-669-9027; DKLB infor-
mācijas tālrunis: 323-663-6267. 
DK LB Informācijas biļetens 
tīmeklī: www.biletens.com

MINEAPOLE (MN)
• 18. janvārī plkst. 1.00 LOAM 

gada sapulce draudzes namā.
• 31. janvārī plkst. 5.00 solista 

Andreja Martena un pianistes 
Guntas Plostnieces koncerts 
baznīcā.

• 1. februārī plkst.12.30 lat-
viešu skolā ,,Draudzīgā aicinā-
juma” atceres sarīkojums.

• 7. februārī plkst. 6.00 
ansambļa ,,Teiksma” koncerts 
Čechu namā (383 Michigan Str. 
Sentpolā) – dziesmu vakars ar 
rotaļām, dančiem, dziedāšanu 
un tautiskiem ēdieniem.

MILVOKI (MN)
• 25. janvārī pēc dievkalpoju-

ma. Pulkv. Oskara Kalpaka sko-
las Draudzīgā aicinājuma at-

ceres sarīkojums kamīntelpā.
 

ŅUJORKA (NY)
• 10. janvārī plkst. 2.00 

Daugavas Vanagu biedru vakars 
DV namā Bronksā (115 West 
183rd Street Bronx, NY 10453), 
tālr. birojā: 718- 933-8167. 
Dziedāšana akordeonista Jāņa 
Studenta pavadījumā. Dalības 
maksa $20 (būs uzkodas un 
vīns). Visi sirsnīgi aicināti.

• 11. janvārī plkst. 10.00 pēc 
dievkalpojuma Jonkeru Ziemeļu 
novada gada sapulce. 

• 24. janvārī Daugavas Vanagu 
namā plkst. 3.00 Kultūras dienas 
Ņujorkā (pirmā daļa). Apskats 
par nesen godalgotajiem 
latviešiem, kuŗi tagad vai agrāk 
dzīvoja Ņujorkas apkaimē. Rīko 
ŅLOP. 

• 25. janvārī pēc dievkalpoju-
ma Salas novada gada sapulce. 

 
ŅUDŽERSIJA (NJ)

• 24. janvārī pēc dievkalpoju-
ma Ņudžersijas novada gada 
sapulce (Christ Church, 66 
Highland Avenue, Short Hills, 
NJ). Ņudžersijas novads ir daļa 
no Ņujorkas latviešu ev. lut. 
draudzes. Visi, kuŗus interesē 
draudzes novada komitejas 
darbs, laipni lūgti piedalīties. 

PRIEDAINE (NJ)
• 31. janvārī plkst. 2.00 

Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums. Ienākumi par labu 
Ņudžersijas latviešu skolai. 
Sīkāka informācija: www.
priedaine.org

SANFRANCISKO (CA) 
• 17. janvārī plkst. 4.00 

draudzes namā (425 Hoffman 
Ave.) Māras teātŗa viesizrāde – 
Leldes Stumbres luga ,,KRONIS 
II”. Lomās Niks Ērglis un Māra 
Mennika. Režisore Māra 
Ķimele, scēnografs Mārtiņš 
Vilkārsis. Ieeja par $30 ziedoju-
mu numurētās vietās, 
nenumurētās – $25, studentiem 
un skolēniem $10. ZKLB bie-
driem $5 atlaide. Vietas var 
rezervēt, zvanot vai rakstot 
Andram Ziediņam, tālr.: 925-
831-3893, e-pasts: az35@sbc-
global.net Būs bufete un 
atspirdzinājumi.

• 20. janvārī plkst. 9.00 vakarā 
filmas ,,Rīgas sargi” izrāde (ar 
uzrakstiem angļu valodā) Smith 
Rafael Film Center (1118 Fourth 
Street (Between A & B) San 
Rafael, CA 94901). Informācija: 

http://www.cafilm.org/rfc/
films/1009.html
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S P O R T S

Glābšanas riņķis Eiropas meistarsacīkstēm basketbolā
Latvija 2007. gada pavasarī ie-

guva tiesības sarīkot 2009. gada 
Eiropas meistarsacīkstes basket-
bolā sievietēm. No valsts budžeta 
tika atvēlēti nepieciešamie līdzek-
ļi, un šķita, ka viss būs kārtībā. 
Taču tagad notikusi svarīgajam 
turnīram atvēlēto līdzekļu sama-
zināšana. PVN likmes maiņa 
būtiski sadārdzina viesnīcas, kas 
ir galvenais izdevumu postenis. 
Iztrūkumu segt uz citu LBS pro-
grammu rēķina nav iespējams. 

Latvijas Basketbola savienībā 
tika spriests par meistarsacīkšu 
rīkošanas atteikumu. Turnīra 
pārcelšana uz citu valsti pēdējā 
brīdī būtu ārkārtējs gadījums. 
Tāds lēmums būtu jāpieņem 
vairākus gadus pirms sacensībām. 
Latvijas atteikuma sekas varētu 
būt negātīva publicitāte un neuz-
ticamu partneŗu reputācija 
starptautiskajā basketbola sabied-
rībā, kā arī financiālas sankcijas 
pret LBS. 

Tāpēc tika meklēts glābšanas 
riņķis. Izglītības un zinātnes mi-
nistre Tatjana Koķe aicināja uz 
sanāksmi LBS, Latvijas Olimpis-
kās komitejas (LOK) pārstāvjus 
un Izglītības un zinātnes minis-
trijas (IZM) Sporta departamenta 
amatpersonas, lai budžeta sama-
zinājuma apstākļos rastu risināju-
mu šogad paredzēto Eiropas 
meistarsacīkšu basketbolā sievie-
tēm norises nodrošināšanu. 

Tikšanās laikā tika akceptēta 
LBS piedāvātā meistarsacīkšu 
budžeta optimizācija. Meistarsa-
cīkšu tiesību turētāja – Starptau-
tiskā basketbola federācija (FIBA) 
ir gatava izskatīt iespēju samazināt 
licences maksu, kā arī atvieglot 
televīzijas translācijas techniskās 
prasības, kas samazinās meistar-
sacīkšu rīkošanas kopējās izmaksas. 

Paredzēts, ka LOK nodrošinās 
nepieciešamo financiālo atbalstu 
LBS, lai Eiropas meistarsacīkstes 
noritētu atbilstoši visām FIBA 
prasībām. LOK prezidents 
Aldons Vrubļevskis sacīja, ka 
mums ir svarīgi, lai Latvijā augstā 
līmenī notiktu starptautiskas 
sacensības. Šādi sarīkojumi no-
stiprina Latvijas autoritāti starp-
tautiskajā sporta sabiedrībā un 
sekmē sporta federāciju attīstību.

Eiropas meistarsacīkstes bas-
ketbolā sievietēm Latvijā plānots 
rīkot 2009. gadā no 7. līdz 20. 
jūnijam  Rīgā, Liepājā un Val-
mierā. Turnīrā piedalīsies 16 val-
stu izlases.

TTT Dāmu klubs 
grib palīdzēt

Leģendārās TTT sieviešu bas-
ketbola vienības bijušās spēlētājas 
izteikušas gatavību ziedot Eiropas 
meistarsacīkstēm un arī brīvprā-
tīgi palīdzēt tā organizēšanā. 
TTT Dāmu kluba nosūtītā vēs-
tulē Latvijas Basketbola savienībai 
teikts, ka Latvijas basketbola 
veterānes ir gatavas palīdzēt jeb-
kuŗā ar Eiropas meistarsacīkšu 
organizēšanu saistītā darbā, kaut 
arī publiski izskanējusi informā-
cija, ka problēmas ar sacensību 
organizēšanu atrisinātas. Bijušās 
TTT basketbolistes izteikušas 
gatavību no ziedojumiem, kas 

veltītas viņām, 100 latus ziedot 
Eiropas meistarsacīkšu organi-
zēšanai, izsakot cerību, ka pēc 
šādas iniciātīvas ziedošana varētu 
izvērsties plašākā apjomā. Lat-
vijas sieviešu basketbola izlasei 
bijušās spēlētājas novēl vislielākos 
panākumus  Eiropas meistarsa-
cīkstēs.

Turpinās sarunas ar 
atbalstītājiem

Šobrīd turpinās sarunas ar 
Rīgas pašvaldību par pilsētas 
līdzfinancējumu EM organizē-
šanā 240 000 latu apmērā. 
Savukārt Valmieras pilsētas galva 
Inesis Boķis apliecināja, ka paš-
valdība pildīs savas saistības gan 
attiecībā uz pilsētas infrastruk-
tūras sakārtošanu, gan līdzfinan-
cējumā 60 000 latu apmērā. Arī 
Liepājas pašvaldības vadība 
apliecināja, ka piedalīsies meistar-
sacīkšu organizēšanā ar iepriekš 
plānoto līdzfinancējumu.

Ja visas iepriekš minētās sais-
tības tiks izpildītas, tad nav 
nekādu šķēršļu kvalitātīvai 
meistarsacīkšu norisei Latvijā.

Meistarsacīkšu talis-
mans - lelle Bannija

Pēc pēdējām ziņām, Ekonomi-
kas krize un samazinātais līdzekļu 
apjoms tomēr neizjauks Eiropas 
meistarsacīkstes. LBS ģenerālsek-
retārs Edgars Jaunups izteicies, 
ka sliktās ekonomiskās situācijas 
dēļ nebūs līdzekļu krāšņām un 
vērienīgām atklāšanas ceremo-
nijām. Tāpēc tikšot izmantota 
fantazija un radošie resursi, lai 
panāktu vēlamo rezultātu.

Rīgas lidostā ikvienu atbraucēju 
jau tagad sagaida EM talismans 
– smaidīga zaķenīte Bannija – 
blonda lelle, kas ietērpta Latvijas 
basketbola izlases tērpā ar oficiālo 
meistarsacīkšu emblēmu uz 
krūtīm.

Italijas laikraksta 
aptauja

Italijas sporta laikraksta 
Gazzetta dello Sport aptaujā par 
2008. gada otro labāko basket-
bolisti Eiropā tika atzīta Latvijas 
valstsvienības un Krievijas super-
līgas kluba Maskavas Dinamo 
spēlētāja Anete Jēkabsone-
Žogota. Jēkabsone-Žogota atpa-
lika vienīgi no beļģietes Annas 
Voutersas, kuŗa pagājušajā gadā 
ieņēma otro vietu. Šis Voutersai, 
kuŗa pārstāv Gundara Vētras 
trenēto Krievijas klubu Maskavas 
CSKA, ir piektais triumfs šajā 
aptaujā. Iepriekš viņa uzvarēja  
2001., 2002., 2004. un 2005. gadā.

Pagājušajā gadā Jēkabsone-
Žogota izcīnīja uzvaru šajā aptau-
jā, kļūstot par otro latvieti, kas 
tajā triumfējusi. Pirmajā aptaujā 
1979. gadā par labāko spēlētāju 
tika atzīta Latvijas basketbola 
leģenda Uļjana Semjonova. 

Kopumā labāko basketbolisti 
noteica 100 žurnālisti, treneŗi un 
spēlētāji no 28 valstīm.

 Latvijas vīriešu basketbola 

izlases un NBA kluba Golden-
steitas Warriors spēlētājs Andris 
Biedriņš, kā arī Anete Jēkabsone-
Žogota un jaunā spēlētāja Sabīne 
Niedola no Liepājas Metallurgs 
vienības izvirzīti gada labāko 
Eiropas spēlētāja balsojumiem 
Starptautiskās Basketbola federā-
cijas (FIBA) Eiropas nodaļas 
(FIBA Europe) versijā.

***
Latvijas basketbolists Kaspars 

Kambala karjēru turpinās Krie-
vijas superlīgas vienībā Kras-
nojarskas Jeņisej. Klubs jau agrāk 
bija vēlējies pastiprināt sastāvu ar 
centra spēlētāju, kuŗam ir Eiropas 
pase. Līgums ar Kambalu  paraks-
tīts līdz gada beigām. Krievijas 
meistarsacīkstēs Jeņisej 12 ko-
mandu konkurencē patlaban 
ieņem desmito vietu.

Karjēras laikā Kambala pār-
stāvējis Latvijas Basketbola līgas 
klubu Forwarders pēc tam pār-
cēlās mācīties uz ASV, kur spēlējis 
Houmstedas (Viskonsinas pa-
valsts) un Nevadas universitātes 
Lasvegasā (UNLV) vienībā. 
Vēlāk spēlējis spēcīgos Eiropas 
klubos – Stambulas Efes Pilsen, 
Madrides Real, Kazaņas UNICS 
un Fenerbahce.

Latvijai sekmīgākajās Eiropas 
meistarsacīkstēs kopš valsts neat-
karības atjaunošanas 2001. gadā 
(8. vieta) Kambala bija izlases 
līderis. Viņš piedalījās arī 2003. 
gada Eiropas meistarsacīkstēs, 
taču pēc domstarpībām ar izlases 
galveno treneri Kārli Muižnieku 
atteicās spēlēt 2005. gada Eiropas 
meistarsacīkstēs.

Volejbols
Pasaules meistarsacīkšu kvali-

fikācijas turnīra spēlē Latvijas 
valstsvienības volejbolisti zaudēja 
Zviedrijas izlasei 2:3 (25:20, 25:20, 
27:29, 21:25, 12:15). Lai gan bija 
neveiksme, Latvijas sportisti 
garantēja pirmo vietu turnīrā un 
iekļūšanu atlases otrā kārtā. 

Turnīra tabula. Uzvarētie un 
zaudētie seti.

1. Latvija 1–1 185:168 
2. Zviedrija  1–1 177:186 
3. Norvēģija 1–1 135:143 
Vietu sadalījumu vienāda uz-

varu skaita gadījumā turnīrā 
noteica pēc gūto un zaudēto 
punktu koeficienta, kas Latvijas 
valstsvienībai bija ievērojami 
labāks par konkurentiem.

Turnīra pirmajās spēlēs Nor-
vēģijas volejbolisti trijos setos 
uzvarēja Zviedrijas vienību,  
mājinieki galvenā treneŗa Rai-
monda Vildes vadībā – norvēģus.

 Kvalifikācijas turnīra otrā 
kārtā maija vidū Nīderlandē 
Latvijas volejbolisti spēlēs ar 
Igauniju, Turciju un Nīderlandi. 

Hokejs
Pēc savainojuma sadziedēšanas 

Latvijas hokeja vārtsargs Edgars 
Masaļskis parakstīja līgumu ar 
Vācijas bundeslīgas vienību EV 
Duisburg. Masaļskis ir trešais lat-
vietis, kas šajā sezonā spēlē Vācijā 
(vēl arī Arvīds Reķis un Herberts 
Vasiļjevs). 

Masaļska pārstāvētā vienība 
Vācijas meistarsacīkstēs 16 ko-

mandu konkurencē ir pēdējā 
vietā. Latvijas hokejista debija 
izrādījās neveiksmīga – Duisburg 
ar 3:7 zaudēja Keseles Huskies 
vienībai. Masaļskis laukumā pava-
dīja visas 60 minūtes, atvairot 29 
no 36 pretinieku metieniem.

***
Latvijas U-20 hokeja izlase 

Otavā saglabāja vietu pasaules 
meistarsacīkšu augstākajā līgā, 
pēdējā spēlē ar 7:1 (1:0, 1:0, 5:1) 
sagraujot Kazachstānas līdzaudžus. 

Pēc piedzīvotiem zaudējumiem 
visās priekšsacīkšu spēlēs Latvijas 
hokejistiem turnīrā par palikšanu 
augstākajā līgā bija nepieciešamas 
uzvaras pēdējās divās spēlēs. 
Iepriekš Latvijas juniori pārlieci-
noši arī ar 7:1 bija pārspējuši 
Vāciju.

***
Kontinentālās hokeja līgas 

(KHL) meistarsacīkšu tabula pēc 
4. janvāŗa spēlēm. Vienība, iegū-
tie un zaudētie vārti, punkti.

Lai iegūtu tiesības piedalīties 
turnīra nākamajā kārtā, Rīgas 
hokejistiem jāiekļūst starp 16 
labākajām vienībām.

Dakaras rallijs
Arģentīnas galvaspilsētā 

Buenosairesā dots starts Dakaras 
rallijbraucienam. Tas pirmo reizi 
30 pastāvēšanas gados notiek 
ārpus Afrikas. Sacensības dalīb-
niekiem pa Arģentīnas un Čīles 
ceļiem un neceļiem vajadzēs 
veikt vairāk nekā 9000 kilometru. 
Rallijbrauciena finišs paredzēts 
18. janvārī. 

Pagājušā gadā sacensības neno-
tika, baidoties no teroristu aktī-
vitātēm. Rallijbrauciena rīkotāji 
meklēja citu sacensību apgabalu, 
kas daudzmaz atbilstu Afrikas 
apstākļiem, un tādu atrada Dien-
vidamerikā. Čīles valdība projek-
tā ieguldīja pusotra miljona eiro.  

Rallijbrauciena dalībnieku 
vidū no Latvijas ir automašīnu 
ekipāžas Jānis Āzis/Ainārs Prin-
cis, Māris Saukāns/Didzis Zariņš 
un Andris Feldmanis/Krists 
Feldmanis. Sacensībām pieteik-
tas 177 ekipāžas.

217 motobraucēju konkurencē  
no Latvijas piedalīsies iepriekšējo 
rallijbraucienu dalībnieka Jāņa 
Vintera brālis Einārs. Jānis 
oktobrī sacensībās Desert Chal-
lenge guva muguras savainoju-
mu, tāpēc šīs sacensības viņam 
iet secen. Jānis 2007. gadā izcīnīja 
augsto sesto vietu, Einārs debi-
tanta statusā ieguva 14. vietu.    

Einārs Vinters Dakāras rallij-
brauciena pirmajā posmā  (371 
km) Arģentīnā ierindojās 12. 
vietā,  visas trīs automašīnu eki-
pāžas finišēja starp pirmajām 40. 
Vinters uzvarētājam spānim 
Markam Koma zaudēja 22 minū-
tes un piecas sekundes.

Otrā posmā (237 km) Einārs 
ierindojās 10. vietā un 10. vietu 
ieņem arī kopvērtējumā. Uzvarē-
tājam Fransam Verhūvenam no 
Nīderlandes Vinters zaudēja 
sešas minūtes un 30 sekundes.

Veiksmīgākā no Latvijas auto-
mašīnu ekipāžām bija Andris un 
Krists Feldmaņi, kuŗi posma 
uzvarētājiem Karlosam Sainsam 
un Mišelam Perēnam zaudēja 

nepilnas 44 minūtes un ierindojās 
28. vietā. Kopvērtējumā Feldmaņi 
ir 27. pozicijā.

Kamaniņas 
Pasaules kausa izcīņas ceturtā 

posma Kēnigzē vīru sacensībās 
32 dalībnieku konkurencē Inārs 
Kivlenieks ieņēma 18.,  Guntis 
Rēķis – 23.vietu. Pirmajā brau-
cienā 32 dalībnieku konkurencē 
Kivlenieks sasniedza 20. rezul-
tātu, Rēķis bija 27. vietā. Pēc otrā 
braucienā nedaudz uzlabot 
situāciju kopvērtējumā Latvijas 
braucējiem palīdzēja arī divu 
Krievijas kamaniņu braucēju 
diskvalifikācija.

Dāmu sacensībās Maija Tīruma 
ierindojās 17. vietā, Anna Orlova 
palika priekšpēdējā - 23. vietā. 

Divnieku sacensībās Oskars 
Gudramovičs un Pēteris Kalniņš 
ieņēma 16. vietu.

***
Starptautiskā Kamaniņu brauk-

šanas federācija (FIL) paziņojusi, 
ka 2010. gada Olimpiskajās spēlēs 
Vankūverā varēs startēt 110 šī 
sporta veida pārstāvji - 40 vīrieši, 
30 sievietes un 20 ekipāžas.

Starptautiskā Olimpiskā komi-
teja (SOK) nav izmainījusi kama-
niņu braucēju dalībnieku kvotu, 
jo arī pirms četriem gadiem 
Turīnā uz starta varēja doties 
tikpat daudz dalībnieku.

Olimpieši tiks noteikti pēc 
2008./2009. gada Pasaules kausa 
izcīņas rezultātiem. Patlaban PK 
kopvērtējumā pēc trīs posmiem 
no Latvijas pārstāvjiem visaugstāk 
ir Anna Orlova, kuŗa ieņem 7. 
vietu, 35.pozicijā ir Agnese Kok-
lača. Potenciālā Olimpisko spēļu 
dalībniece Maija Tīruma šosezon 
savainojuma dēļ PK posmos vēl 
nav startējusi.

Vīriešu konkurencē Guntis 
Rēķis ieņem 8. vietu, 13. vietā ir 
Inārs Kivlenieks, 25. pozicijā – 
Turīnas Olimpisko spēļu bronzas 
medaļas laureāts Mārtiņš Rube-
nis. Divniekos brāļi Juris un 
Andris Šici ir 11.vietā,  Oskars 
Gudramovičs/Pēteris Kalniņš 
ieņem 19.vietu.

Olimpiskās spēles Vankūverā 
notiks no 12. līdz 28. februārim. 
Kamaniņu braucēji, tāpat kā 
bobslejisti un skeletonisti, sacen-
tīsies jaunuzceltā trasē Vistlerā, 
kas atrodas netālu no Britu 
Kolumbijas provinces lielākās 
pilsētas Vankūveras.

Teniss
Ernests Gulbis jaunās sezonas 

pirmo turnīru Brisbenā sākas ar 
spēli pret pasaules trešo raketi, 
serbu Novaku Džokoviču. Līdz 
šim Gulbis bija divas reizes spē-
lējis ar savu kādreizējo treniņu 
biedru un abas reizes zaudējis. 
Šoreiz Gulbis revanšējās un 
uzvarēja pārliecinoši – 6:4, 6:4.

Brisbenā ar pirmo numuru 
izliktais Džokovičs pirms gada 
kļuva par Austrālijas atklāto 
meistarsacīkšu uzvarētāju. Ser-
bijas tenisists par primāro uzde-
vumu gada sākumā uzskata 
sagatavošanos Austrālijas meistar-
sacīkstēm, kas sāksies 19. janvārī.

P. Karlsons


