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Latvijas pēdējo gadu notiku-
mu vēsturē ierakstīts vēl viens 
svarīgs datums. Rīgā, Doma 
laukumā, 13. janvārī atkal 
pulcējās cilvēku tūkstoši. Notika 
kaut kas līdzīgs „lietussargu 
revolūcijā” redzētajam. Partija 
Sabiedrība citai polītikai bija 
aicinājusi cilvēkus izteikt savu 
viedokli par pašreizējo situāciju 
valstī un rosināt prezidentu 
atlaist Saeimu, kuŗas pašreizējais 
sastāvs zaudējis tautas uzticību.

Kāpēc nobriedusi tāda nepie-
ciešamība saukt tautu „uz 
barikādēm”? Varētu minēt, kā 

Aicinājums uz pērienu valdībai
13. janvāris – nozīmīgs  datums Latvijas vēsturē

to dara Ministru prezidents, – 
ir iemesli - „pirmais”, „otrais”, 
„trešais”... 

Protesta akcijas organizētāji – 
SCP pārstāvji plašsaziņas 
līdzekļos uzsveŗ  - laikā, kad 
arvien lielāka sabiedrības daļa 
grimst nabadzībā, laikā, kad 
ekonomikas krizes architekti 
un viņiem pietuvinātie jopro-
jām vairo savas bagātības, laikā, 
kad Latvijas valsts nav tālu no 
bankrota, - ir pienācis brīdis 
nekavējošām pārmaiņām. 

Pirmās acīm redzamās, 
gaidāmās krizes pazīmes parā-

dījās jau vismaz pirms pāris 
gadiem, lēnām un noteikti 
sākoties inflācijai. Krizei iegūs-
tot vētras spēku, visā Godmaņa 
valdības laikā valdība un 
valdošā koalicija būtībā visu 
laiku ir šāvusi ar lielgabalu uz 
zvirbuļiem. Proti, neviens no 
veiktajiem krizes ierobežošanas 
pasākumiem nav bijis pietieka-
mi efektīvs.

Lielākā mūsu valsts ekonomi-
kas problēma un izaicinājums ir 
milzīgais importa pārsvars pār 
eksportu. Mēs nevaram vairs 
ilgi maksāt uz ārzemēm vairāk, 
nekā no turienes saņemam. 
Rēgulāri ņemot naudu ārā no 
kabatas, ja tur vietā netiek ielik-
ta cita nauda, kabata kļūst tukša. 
Tāda tuvākajā laikā gatavojas 
kļūt Latvijas valsts. 

Sagaidāms, ka bezdarbs šai 
gadā būtiski pārsniegs desmit 
procentu robežu. Valsts austru-
mos lauku rajonos tas varētu 
būt pat lielāks par 25 procen-
tiem. No kā cilvēki pārtiks, kā 
samaksās par siltumu, par 
hipotekārajiem kreditiem? 
Valdībai nav nekādu skaidru 
plānu bezdarba samazināšanai.

Šādu nekavējoties risināmu 
jautājumu sarakstu varētu tur-
pināt. Acīm redzams, ka nekas 
nevar mainīties uz labo pusi, 

kamēr netiek mainīts valdības 
sastāvs, turklāt sekmīgi to nevar 
izdarīt, kamēr pastāv esošā 
Saeima, jo šobrīd valdība ir 
valdošās koalicijas spogulis. Un 
otrādi. Jaunizveidota valdība, ja 
paliek tā pati, koalicija, būtu 
tāda pati kā iepriekšējā un 
rezultātu nebūtu.

Pats svarīgākais secinājums 
SCP uzstādījumā: laikā, kad 
tauta  grimst nabadzībā, tur-
pinās valsts maksātnespēja, kad 
nav skaidra nākotnes redzē-

juma un skaidras rīcības, - 
mums nav vairs laika gaidīt. 
Skaidras un noteiktas valsts 
ekonomikas reformas ir vaja-
dzīgas nekavējoties, un mums ir 
daudz zinīgu profesionāļu. BET 
(atkal Godmanis!) neviens solis 
valdībā nebūs sekmīgs, kamēr 
būs valdošās koalicijas diktāts. 
Pārmaiņas iespējamas, tikai 
Saeimā ienākot gaišiem, uz 
Latvijas iedzīvotāju labklājības 
vairošanu vērstiem tautas 
pārstāvjiem.

P. K.  

Latvijas Nacionālajā teātrī 
pirmizrādi piedzīvojis Gunara 
Janovska romāna „Uz neat-
griešanos” skatuves variants. No 
romāna vielas dramatizētājai Ingai 
Ābelei un režisorei Indrai Rogai 
vissaistošākais šķitis tieši divu 
jaunu cilvēku mīlestības stāsts, tas 
arī veidots par izrādes galveno asi. 
Latviešu puiša Džoņa un baltvācu 
meitenes Zigrīdas jūtas uzplaukst 
uz nežēlīga vēstures fona – 
trīsdesmito gadu beigu notikumi-
em Rīgā un visā Eiropā, tām nav 
lemts laimīgs turpinājums. 
Traģisku notikumu priekšnojautas, 
apjukums, neziņa par nākotni un 
baltvāciešu aizbraukšana uz senču 
dzimteni 1939. gadā vēstī pavisam 
tuvu katastrofu. Taču arī šādā 
situācijā cilvēki mīl, cieš, ilgojas, 
lai... izšķirtos uz mūžu. Tāpat kā 
romānā, arī no skatuves spēcīgi 
savu pārliecību un dzimtenes 
mīlestību apliecina latviešu 
jauneklis, kuŗš nespēj pamest savu 
zemi, viņš nespēj sevi iztēloties 
pārbēdzēja lomā. 

Gunara Janovska renesanse
Pirmizrādes skatītāji ļoti 

atsaucīgi uzņēma šo iestudējumu, 
kuŗa pamatdoma ir mīlestības 
apliecinājums. Par spīti apstāk-
ļiem, šķēršļiem un aizliegumiem, 
mīlestība dzīvo arī tad, ja mīlētāji 
nevar būt kopā. Šo skaidro jūtu 
vienreizība saglabājas atmiņās uz 
visiem laikiem, to, šķiet, gribējusi 
uzsvērt režisore, kuŗu skatuves 
atmosfairas uzburšanā atbalstījis 
arī scēnografs Gints Sippo un 
izcilā kostīmu māksliniece Večella 
Varslavāne. Skaņās, gaismās un 
kustībā izpausts jaunības traus-
lums, un to saskanīgā, plastiski 
izkoptā tēlojumā īsteno Nacio-
nālā teātŗa jaunākās paaudzes 
aktieri. 

Džoņa lomā ir Ivars Kļavinskis, 
Zigrīdu tēlo Madara Saldovere, 
epizodiskās lomās arī Nacionālā 
teātŗa meistari Astrīda Kairiša, 
Ģirts Jakovļevs, Uldis Dumpis un 
citi. 

Par iestudējumu sīkāk – 
nākamajos numuros.

G. S. Galvenos varoņus Zigrīdu un Džoni atveido Nacionālā teātŗa jaunie aktieŗi Madara Saldovere un 
Ivars Kļavinskis. Foto Gunārs Janaitis.

Rīgā, Doma laukumā, 13. janvārī plkst. 17.45
Vairāk par protesta mītiņu lasiet mūsu laikraksta nākamajā 
numurā K. Streipa komentārā
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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.

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
tiešie (non-stop) lidojumi Ņujorka - Rīga

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

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. 

Rīgas 1. slimnīcā 2008. gada 2. 
decembrī Chirurģijas klīnikas 
vadītāja, LU profesora Māra 
Mihelsona vadībā chirurgs 
Sergejs Kļimčuks un 3. 
kardioloģijas nodaļas vadītājs 
Juris Verbovenko pirmo reizi 
Latvijā veica unikālu operāciju – 
transparietālu transhepāru cho-
langioplastiju: punktējot 
krūškurvja sienu un aknas, 
žultsvados tika ievadīta protēze 
– stents, kas paplašina sašaurināto 
žultsvada segmentu. 

Profesors Māris Mihelsons pētī 
plaušu un vēdera traumas kā arī 
plaušu transplantācijas iespējas. 
Viņš jau iepriekš patstāvīgi vai 
kopā ar dažādu klīniku kollēgām 
aizsācis vairākus jauninājumus 
Latvijā: izstrādāts plaušu 
transplantācijas eksperimentāls 
modelis, aizsākta pleiras strutai-
no slimību un torakālo traumu, 
kā arī krūškurvja slimību 
toraskopija, veikts praktisks un 
pētniecisks ieguldījums sintētisko 
materiālu izmantošanā ielāpiem 
trūču plastikā. Profesora Māŗa 
Mihelsona darbs ir atzinīgi 
novērts – 2006. gadā viņš apbal-
vots ar Triju Zvaigžņu ordeni. 

Rīgas 1. slimnīcas 3. 
Kardioloģijas nodaļas vadītājs 
kopš 1995. gada Dr. Jurijs 
Verbovenko sekmējis angiografi-
jas, tostarp koronarografijas 
(sirds asinsvadu caurskates) 
attīstības procesu slimnīcā. 

Informāciju sagatavoja Rīgas 1. 
slimnīcas sabiedrisko attiecību 
vadītāja Iveta Saksone

Rīgas 1. slimnīcā veikta 
unikāla operācija

Prieks par izlasīto
Izsaku Laika redakcijai lielu 

prieku un pateicību par  Valdoņa 
Frickausa “Manas gaitas Flensbur-
gas un Gestachtas DP nometnes”

Šo, kopā ar citiem iepriekš 
Laika avīzē  publicētiem raks-
tiem, kuŗi apgaismo dzīvi un 
piedzīvojumus DP nometnēs 
pēckaŗa Vācijā, mums, vecajiem 
dīpīšiem ir loti interesanti izlasīt. 
It sevišķi liels paldies Andrim 

Vai tā var uzplaukt 
Latvija? 

Novembrī laikrakstā Brīvā Lat-
vija (Nr. 42) par Latvijas Pasta 
atveseļošanos lasīju, ka pastnieka 
alga Latvijā ir 200, pasta darbi-
nieka alga – 250 latu. Sabiedrisko 
pakalpojumu rēgulēšanas komi-
sijas priekšēdes Valentīnas 
Andrejevas alga – 5500 latu.

Pieņēmu, ka te noteikti ir dru-
kas kļūda, jo nevarēju iedomāties, 
ka viena valsts darbinieka alga 
būtu 22 reizes lielāka par cita 
valsts darbinieka algu. Aizrakstīju 
laikrakstam un decembŗa 47. 
numurā saņēmu atbildi, ka nav 
nekādas drukas kļūdas. To es 
nevaru saprast.

Norvēģijā ministru prezidents 
saņem trīsarpus reizes lielāku 
algu, nekā tā  caurmērā ir rūpnie-
cības nozarē strādājošiem.

Norvēģijas laikrakstā lasu, ka 
Latvijas Ministru prezidents I. 
Godmanis vērsies ES un Starp-
tautiskā valūtas fondā pēc palī-
dzības. Vai nebūtu pareizāk vis-
pirms iztīrīt „Augeja staļļus” 
savās mājās, pirms lūdz palīdzību 
no citiem. 

Tādas un citādas „komisiju 
priekšsēdes” dažādās iestādēs 
droši vien ir dučiem un saņem 
neiedomājami, lai neteiktu, bez-
kaunīgi lielas algas. Ja algas no-
teiktu normālās robežās, tad var-
būt varētu samaksāt arī ārstiem, 
skolotājiem un policistiem kār-
tīgu algu un ceļu policistiem 
nebūtu jāpiepelnās ar „piecīti”. 
Novembrī, būdams Latvijā, dzir-
dēju, ka ar „piecīti” vairs neesot 
mierā, nu jau vajagot desmit-

nieku. Šejienes laikrakstā lasīju 
arī, ka Latvijā policija aizturot un 
pratinot cilvēkus, kuŗi izteikuši 
kritiku par valsts financiālo 
situāciju. 

Vai nebūtu pareizāk, ja policija 
izmeklētu, kā radušās šīs neiedo-
mājami lielās algas valsts iestādēs.

Lasīju arī, ka finanču ministra 
padomniece Inguna Gulbe ir 
uzņēmuma Latvijas valsts meži 
padomes locekle. Par katru pa-
domes sēdi viņa saņem gandrīz 
2500 latu neatkarīgi no tā, vai 
viņa sēdē piedalās vai ne. Divar-
pus tūkstoši latu par pāris stundu 
pasēdēšanu vai arī nepasēdēšanu!

Tādas padomes un „ingunas” 
droši vien ir dučiem, un tad nav 
jābrīnās, ka valsts ir bankrotā!

Kā Ministru prezidents Ivars 
Godmanis paredz novērst šādas 
nenormālības valsts pārvaldē?

Harijs Valdmanis
Oslo

Ritmanim un visiem citiem auto-
riem par vairākiem viņu dar-
biem, kuŗus tiku izlasījis ar lielu 
interesi Laika avīzēs.

Sākumā  latviešu dīpīšu vidu 
rietumu Vācijā  bijām vairāki 
simti tūkstoši. Esmu viens no 
šiem latviešiem, kuŗi tai laikā 
Vācijā  Valkas nometnē  bijām 
padsmitgadinieki, bet pašreiz  
man ir pāri septiņdesmit.

Ojārs Brūveris
Floridā

Meklēju 1944. gadā no 
Liepājas zīdaiņu nama 
uz Vāciju aizvesto māsu
Kad izlasīju Laikā rakstu (Nr. 

39.) „Nenosūtītā vēstule”, biju ļoti 
pārsteigta, uzzinot, ka kuģis „Lap-
land”, kas evakuēja Liepājas zīdai-
ņu nama bērnus, ir nokļuvis līdz 
Vācijai.

Uz tā kuģa bija arī mana māsa 
Silvija Putniņa, dz. 1940. gada 
15. martā, Liepājā, un atradās 
Liepājas zīdaiņu bērnu namā. 
Līdz pat š. g. rudenim nezināju 
par savu māsu, jo tika teikts, ka 
kuģis ir nogrimis.

Esmu sākusi māsas meklēšanu. 
No Vācijas Sarkanā Krusta saņē-
mu atbildi, ka viņi neko nezina 
par šiem bērniem. Arī no ASV 
saņēmu atbildi, ka man ir jāraksta 
uz Ženēvu, Starptautisko Sarkano 
Krustu. Aizrakstīju. Atbilde esot 
jāgaida ļoti ilgi, bet laiks nav mūsu 
sabiedrotais. Mums abām jau ir 
pāri 60.

Gribu uzzināt, kas noticis ar 
Liepājas zīdaiņu nama bērniem. 
Vai tikuši adoptēti? Vai palikuši 
Vācijā, kādā bērnu patversmē. Ir 
ziņas, ka no 1944. līdz 1945. ga-
dam Liepājas zīdaiņu nams atra-
dies Vācijā, Harga kalnos.

Ļoti lūdzu atsaukties cilvēkus, 
kas paši dzīvoja Liepājas zīdaiņu 
namā, vai to, kas tur strādājuši!

Būtu pateicīga par jebkuŗu 
informāciju, kas norādītu, kur pali-
kuši šie bērni, arī mana māsa.

Ar cieņu,
Vija Putniņa,

Rīgā, Ruses ielā 16-99, LV 
1029, Latvija
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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 .............................................   

Laiks reizē ietver mirkli un mūžību, tas ir un nav. Laiks ir daļa mūžības,
salīdzinājumā ar kaut ko citu. Mūžība ir laiks ārpus salīdzinājuma.

Raimonds Slaidiņš. Dienvidu osta
LAIKA MĀKSLAS KALENDĀRS – 2009

Visā pasaulē var sastapt latviešu 
izcelsmes cilvēkus, kuŗi latviski 
runā, bet nelasa. Ir arī tādi, kuŗi 
nedz lasa, nedz runā latviski, bet 
interesi par savu vecāku dzimteni  
un tās vēsturi  nav zaudējuši. 

Apgādā ,,Likteņstāsti” 2001. 
gadā iznāca Ilmāra Šalta grāmata 
,,Nolaupītā bērnība”. Tas ir 
skaudrs stāsts par ģimeni no 
Bauskas rajona, ko  izveda 1941. 
gadā – trīs pieaugušos un trīs 
bērnus.

Ģimenes tēvu tuvinieki pēdējo 
reizi redzēja uz Meitenes stacijas 
perona, skaudrajos dzīves apstāk-
ļos un izmisuma sāpēs Sibirijā 
izdzisa vecmāmiņas un mātes 
dzīvība.

Par ģimenes galvu kļuva pus-
audzis, vecākais dēls Ilmārs. 
Ilmāram pietika gudrības un 
latviskās pārliecības, lai mazāko 

Gaidīta grāmata angļu valodā
brāli un māsu neļautu ievietot 
bērnunamā vai adoptēt svešiem 
ļaudīm. Vecākais brālis jaunākos 
bērnus pārveda mājās uz Latviju, 
kur radinieki palīdzēja viņiem 
izskoloties un nostāties uz kājām.

Par Ilmāra Šalta grāmatu 
lasītājiem bija liela interese, pro-
tams, īpaši citiem Sibirijas bēr-
niem, kuŗu liktenis līdzīgs.

2008. gada nogalē iznāca grā-
matas tulkojums  angļu valodā, 
tā klajā laišanu atbalstījusi Sto-
piņu novada dome un Latviešu 
izglītības fonds Anglijā.

Grāmatu tulkojusi Ņujorkas 
latviete Guna Diksone (Dickson).

Grāmatu var iegādāties Latvijas 
50 gadu okupācijas mūzejā un 
Latvijas grāmatnīcās.

M.

Latviešu tauta pie Baltijas jūŗas, 
ir bagāta ar krāšņām mūzikālām 
tradicijām, bet tai ir diezgan maz 
tieši koncertos atskaņojamu 
Ziemsvētku koŗa darbu, kad to 
1975. gadā atklāja Ņujorkas lat-
viešu koris, viņi nolēma lietas 
labā kaut ko darīt.

Drīz pēc Ņujorkas latviešu 
koŗa (New York Latvian Concert 
Choir, Inc) dibināšanas 1975. 
gadā tas sāka sadarboties ar 
Ņujorkas latviešu luterāņu drau-
dzi Jonkeru baznīcā, kur notika 
kārtējie koŗa koncerti. Koris ar 
Adventa koncertiem piedalījies 
arī draudzes Ziemassvētku laika 
notikumos. Kad dziedātāji un 
diriģents sāka meklēt piemērotus 
darbus šiem koncertiem, atklājās, 
ka pieejama ir tikai viena 
Ziemsvētku kantāte.

Tā beidzamos 25 gados Ņujor-
kas latviešu koris latviešu kom-
ponistiem ir pasūtinājis vairāk 
nekā divdesmit Ziemsvētku kan-
tāšu. Koŗa jaunais ieraksts „Christ-
mas Joy in Latvia – Ziemsvētki 
sabraukuši” ir viena daļa no šiem 
pasūtinājumiem.  

Daudzi vārdi, tēli un melodijas 
ierakstā ir smeltias no latviskajām 
tradicijām. Kantātes ar lielu 
mīlestību ir ieskaņojis Ņujorkas 

Jauns klasiskais ieskaņojums –
apburoši spraigs latviešu koŗa ieraksts no Latvijas

koris, jauniešu koris „Balsis” un 
Jaunais Rīgas kamerorķestris 
diriģenta Andreja Jansona vadī-
bā. Rezultāts ir apburoši svaigs 
pienesums Ziemsvētku koŗa 
mūzikas literātūrā.

Latviešu komponists Vilnis 
Salaks, kas nodarbojas arī ar 
latviešu mūzikas pētniecību, 
domā, ka ir svarīgi katram kom-
ponistam atrast savu īpašo veidu, 
lai sasniegtu klausītāja dvēseli. 
Kad koŗa diriģents Andrejs Jan-
sons griezās pie Salaka ar lūgumu 
komponēt kantāti, komponists 
šim darbam izvēlējās tekstus un 
dziesmu melodijas, kas bija vel-
tītas Ziemassvētku laikam. Pie-
mēram, kantāti „Ziemas svētku 
vakarā” viņš nobeidz ar labi 
pazīstamo amerikāņu Ziemas-
svētku dziesmu „Ne šūpulī grez-
nā” („Away in a Manger”). Viņš 
darbā iestrādājis  arī mazliet no 
Franča Grūbera „Klusa nakts”.

Uģis Prauliņš ir komponists, 
pianists, skaņu ierakstu režisors 
un producents. Viņa velte Ziem-
svētku krājumam „Ziemsvētki  
jaunajā pasaulē” („Latvian 
Solstice in the New World”) 

Kokle labi sadzirdama Bruno 
Skultes skaistajā darbā „Ziems-
vētkos” („At Christmas Time”). 
Soprāns vienīgi kokles pavadī-
jumā īsti raksturo svētku laika 
jauko noskaņu.

Šajā ieskaņojumā„Christmas 
Joy in Latvia” ir skaistas un 
saistošas. Ir aizkustinoši klausī-
ties šos pasūtinātos darbus 
Ņujorkas latviešu koŗa un 
jauniešu koŗa „Balsis” izpildījumā. 
Paturot godā latviešu tradicijas, 
tie ir bagātinājuši svētku laika 
repertuāru.

Julie Amacher, Minesotas 
Publiskais Radio

Redakcijas piezīme. Šī recenzija 
par Ņujorkas latviešu koŗa jau-
nāko tvartu pērnā gada 16. 
decembrī izskanējusi Minesotas 
pavalsts publiskajā radio tīklā. 
Tvartu „Ziemas svētki sabraukuši”
izdevis amerikāņu apgāds 
„Albany Records” (kataloga 
numurs TROY-10400), un tas 
pieejams veikalos un tīmeklī. Par 
atlaides cenu šo tvartu var iegā-
dāties no Ņujorkas latviešu koŗa, 
rakstot Gunai Aldzerei: Schenk 
Ave. Apt. 3-BC, Great Neck NY 
11021, tālrunis (516) 466-9453. 
Cena, ieskaitot sūtīšanu,- $15.

apvieno pagānu un kristiešu 
tradicijas. Prauliņš atturas no 
ierastām svētku dziesmām un 
vārdiem, bet vēlas cilvēkos pamo-
dināt īstu svētku prieku. Viņa 
skaņdarbā „Ķekatas” („Mummers”) 
sadzirdamas draugu un kaimiņu 
ilgas pēc pavasara un saules, tajā 
stīgu spēle mums atgādina vijoļu 
skaņas lauku zaļumballēs.

 

Juris Karlsons, ciemojoties pie 
draugiem Čikāgā, uzgāja mazāk 
pazīstamus latviešu dzeju krā-

jumus. Pēc atgriešanās Latvijā 
viņš dažus no šiem dzejoļiem 
izmantojis savā kantātē. Latvijā, 
gaidot Ziemsvētkus, vienmēr cer 
uz mīkstu sniega segu, ko šai 
skaņdarbā atspoguļo kristāldzid-
rais soprāna solo „Mirdz laukos 
sniegs tik balts” („The Sparkling 
Snow-Covered Fields”), kas skais-
ti izsaka sezonas noskaņu.

Sens latviešu instruments, kas 
līdzinās citārai vai cimbolei ir 
kokle, to  lieto tautas mūzikā. 

If you own Property in Latvia you may want our help. American-Latvian full service
Property Management, Rentals, Leasing, Sales and Purchasing.

 Legal assistance with property issues, estates, inheritance, accounting,
engineering, remodeling, purchasing and sales.

We can Help! Large or small properties. Free consultation.
Tevzemes@gmail.com 727-471-8410 (US phone number that rings in Riga.)

Tel: 371-6728-3832, Tel/Fax: 371-6728-0195, Mobile: 371-2939-7788 
Kr. Barona iela 31, Riga, LV-1011

Managing Assets in Latvia  since 1992
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Prērijas ārsts
(42. turpinājums)
Ārsts mazā pilsētā, kam 

dzemdībpalīdzība ir "blakusno-
darbošanās", vairs to nevar atļau-
ties maksāt. Filipā, kur tagad ir 
pat trīs ārsti, neviens vairs dzem-
dībās nepalīdz, un topošās mātes 
spiestas braukt dažreiz simtiem 
kilometru pie speciālistiem lielā-
kās pilsētās. Protams, arī viņiem 
jāmaksā augstā apdrošināšanas 
maksa, bet var to atļauties, jo 
palīdz vairākiem simtiem dzem-
dētāju gadā.

Manam draugam Jurim Man-
gulim Filipā gadījās paciente, 
kuŗai bija jātaisa ķeizargrieziens 
viesuļvētras laikā, kad ciems bija 
pilnīgi noslēgts no ārpasaules. 
Varu iedomāties, kā Juris jutās. 
Reizēm operācijas laikā esmu 
šad tad konsultējies pa tālruni ar 
speciālistu Rapidsitijā. Beigas 
allaž bijušas labas: bērns vesels 
un paciente dzīva! Īpaši sarežģīti, 
ja bērns guļ ar galviņu uz augšu. 
Atceros jaunu skolotāju, kuŗai 
bija pirmās dzemdības. Viņa 
ieradās slimnīcā ar ļoti stiprām 
dzemdes kontrakcijām. Bērna 
guļa nebija pareiza, lietoju stan-
gas. Jaundzimušais neelpoja, un 
darīju visu, lai viņu atdzīvinātu, 
kas beidzot izdevās. Tikai tad 
ievēroju, ka bērnam ir ūdensgalva, 
slēgta tūpļa zarna, kā arī traucēta 
sirdsdarbība. Tūlīt pārsūtījām 
viņu uz Meijo klīniku Minesotā. 
Pēc gada, kuŗas laikā bērnam 
bija izdarītas vairākas operācijas, 
viņš nomira. Gandrīz dusmojos 
pats uz sevi, ka šo bērnu atdzī-
vināju. Māte mani mierināja – šī 
gada laikā bērniņš viņai sagādājis 
daudz prieka. Agrāk nereti pie-

Paulis Dzintars
dzima bērni ar deformācijām. 
Tagadējos laikos, kad taisa sono-
grammas, to var atklāt ātri un 
grūtniecību pārtraukt. 

Visā Amerikā pat tagad, 21. 
gadsimta sākumā, nemitīgi no-
tiek strīdi – atļaut vai neatļaut 
pārtraukt grūtniecību. Manas 
prakses sākumgados aborti 
Dienviddakotā bija aizliegti. 
Manuprāt, nevēlamas grūtniecī-
bas ir bijušas un būs, un kāpēc 
laist pasaulē bērnu, ja māte to 
nevēlas. Taču man nebija ne 
mazākās vēlēšanās darīt ko nele-
gālu un tāpēc varbūt zaudēt ārsta 
licenci. Taču, ja katls vārās, tvai-
kam jāatrod izeja, un katrā pilsētā 
bija kāds ārsts vai sieva, kas taisīja 
abortus. Policisti parasti to zināja, 
bet neiejaucās.

Atnākot uz Rapidsitiju, neko 
daudz par vietējiem apstākļiem 
nebiju informēts. Pie manis 
atnāca sieva, kuŗai jau bija pieci 
bērni un sestais gaidāms. Vīrs 
esot alkoholiķis, īre jau trīs 
mēnešus neesot maksāta, viņa 
nevarot atļauties sesto bērnu. 
Teicu, ka nevaru viņai palīdzēt. 
Es vēl nezināju, ka pilsētā ir divas 
personas, kuŗas nelegāli taisa 
abortus: kāds ārsts, speciālists 
sieviešu slimībās, un vecāka 
sieva, kas amatu labi prata. Divas 
dienas vēlāk man zvanīja no 
slimnīcas neatliekamās palīdzības 
nodaļas, ka mana jaunā paciente 
ar tamborējamo adatu pati izda-
rījusi abortu un teikusi, ka es esot 
viņas ārsts. Slimniece asiņoja, 
viņai steidzīgi vajadzēja palīdzēt, 
un dzemdi pilnīgi legāli varēju 
izskrāpēt slimnīcā. 

Vēlāk, kad Rapidsitijā biju jau 

iedzīvojies, zināju, pie kā sūtīt 
pacientes, kas vēlējās taisīt abor-
tu. Ārsts, kas to darīja, nemaz 
neslēpās, un beidzot tika iesū-
dzēts tiesā. Viņam laimējās: tieši 
tajā, šķiet, 1973. gadā, Amerikas 
augstākā tiesa abortus legālizēja, 
un sūdzība tika anullēta. Nu jau 
vairāk nekā 30 gadu aborti ir 
legāli, bet ļoti ietekmīga grupa 
vēlas panākt, lai tos atkal aizlieg-
tu. Ir dažādi viedokļi par šo 
jautājumu, presē notiek nebeidza-
mas debates par un pret. Fun-
damentālisti, reliģiozie kristieši, 
kuŗi ir pret abortiem, uzskata, ka 
dzīvība sākas ar apaugļoto olšū-
niņu un aborts ir slepkavība. 
Varētu jau tam piekrist, taču viņi 
aizmirst otru dzīvu radību: māti, 
kuŗai nevēlama grūtniecība var 
sabojāt visu mūžu. Dievs vai 
daba ir ļoti izšķērdīga un nekad 
nav plānojusi, ka visa radība 
izdzīvos. Vīrietis savā mūžā 
producē biljoniem spermato-
zoīdu. Sievietei olšūnu tik daudz 
nav, bet pietiekami. Kas notiktu, 
ja tās visas tiktu apaugļotas? Dro-
ši vien debates par šo jautājumu 
vēl turpināsies gadiem.

Dzīvojām jau Feitā, kad notika 
traģēdija mūsu ģimenē. Bērni 
slimoja ar masalām. Tā bija 
smaga slimība, vakcīnas pret to 
vēl nebija. Piecus gadus vecais 
Gunārs slimoja un slimoja. Lielos 
daudzumos viņš dzēra sulas un 
ūdeni, un man radās aizdomas 
par cukurslimību. Tūlīt gan tādu 
domu atmetu – manā ģimenē 
kas tāds nevar notikt! Beidzot 
nolēmām, ka nākamā dienā 
tomēr pārbaudīsim cukuru 
asinīs. Agrā rīta stundā Gunārs 
gandrīz jau bija izdzisis, bāls, ar 
vāju pulsu. Aizvedām viņu uz 
slimnīcu divos naktī: cukurs 

asinīs bija tik augsts, ka ar mūsu 
instrumentiem to pat nevarēja 
izmērīt. Tūlīt iešļircināju viņam 
insulīnu un braucām uz Rapid-
sitiju. Auto vadīja Rida, mēs ar 
Gunāru sēdējām aizmugurē, un 
es turēju intravēnozā šķidruma 
pudeli. Kamēr nokļuvām līdz 
slimnīcā, cukura līmenis asinīs 
jau bija samazinājies līdz 400 
mg/dl (normāls ir 100 mg/dl), 
un puisēns jutās daudz labāk. 
Daudz netrūka, ka manas nevē-
rības dēļ mūsu bērns būtu aizgājis 
bojā. Šī tipa cukurslimība nav 
ārstējama, un Gunārs kopš tā 
laika ievēro diētu un injicē insu-
līnu vairākas reizes dienā.

Medicīnas fakultātē Rīgā vecie 
profesori mums mācīja, lai nekad 
neārstējot pats sevi vai savas 
ģimenes piederīgos: dabūšot 
idiotu par ārstu. Tieši tā arī notika!

Feitā es kļuvu par mednieku. 
Novembŗa vidū, pēdējā briežu 
medību sezonas dienā, mani 
ielūdza piedalīties medībās Fer-
gusonu rančā. Briežu medību 
sezona parasti ir īsa: tikai divas 
nedēļas nogales. Gandrīz visi 
mednieki sāk medīt jau pirmajā 
dienā agri no rīta. Man šī iespēja 
radās nedēļu vēlāk, pēdējās 
medību dienas pusdienas laikā. 
Neviens no vietējiem nedeva ne 
plika vērdiņa, ka es nošaušu brie-
di, un pats arī uz kādu medījumu 
necerēju. 

Iepriekšējā vakarā aizgāju uz 
veikalu pie Herbija Olsona aiz-
ņemties šauteni. Lietotas nebija, 
bet dabūju jaunu ar norunu, ka 
šauteni pirkšu, ja izdosies ko 
nomedīt. Ja ne, nesīšu atpakaļ. 
Šautene bija bez tālskata.

Vietējais veikala īpašnieks 
Archijs Makkejs vadāja mani pa 
prēriju ar savu auto. Tam nebija 

četru velkošo riteņu, tāpēc brau-
cām tikai pa cietākām un glu-
dākām vietām. Pirmās pusstun-
das laikā pļavas vidū ieraudzīju 
staltu briežtēviņu. Izlēcu no auto, 
izšāvu uz labu laimi uz to pusi, 
un briedis slaidiem lēcieniem 
pārskrēja pāri tuvējam kalniņam 
un nozuda aiz tā. Metos briedim 
pakaļ. Protams, muļķīga rīcība, 
jo briedi panākt nav iespējams. 
Ticis kalna galā, biju gluži bez 
elpas. Pārsteigts redzēju, ka brie-
dis stāv krūmos, apmēram 100 
metru no manis. Droši vien biju 
viņam trāpījis. Nogūlos, labi 
nomērķēju, un atkal izšāvu, 
pavisam kopā 11 reižu, tēmējot 
briedim tieši virsū, tad mazliet 
pa labi, tad pa kreisi, augstāk un 
zemāk. Briedis kādu laiku mierīgi 
stāvēja, līdz beidzot sabruka. 
Mana šautene bija maza kalibra, 
6 mm. Tā kā pirmajās medībās 
man laimējās, šauteni nopirku. 
Vēlāk pierādījās, ka tas ir lielisks 
ierocis briežu un antilopu 
medībām.

Vēlāk runāja, ka esmu trīs reizes 
braucis cauri Filipai, lai visi 
redzētu briedi uz auto jumta. 
Protams, tie ir salti meli: uz sava 
auto jumta neko novietot neva-
rēju, briedi ieliku iekšā, kur nevi-
ens to nevarēja redzēt. Tas bija 
stalts dzīvnieks. Šī brieža galva 
atrodas mūsu mājās pie kamīna. 

Feitā sāku medīt antilopes, 
parasti Boku rančā. Tā tas 
turpinājās nākamos četdesmit 
gadus. Briežus medīt braucām 
uz Fergusonu ranču pie Filipas, 
antilopes uz Boku ranču pie 
Feitas. Gandrīz katru gadu mums 
saldētavā glabājās divi brieži un 
divas antilopes, jo izmantoju arī 
Ridas licenci.

(Turpinājums sekos)

Z I Ņ A S  N O  V Ī T O L U  F O N D A

Mēs katrs kaut uz mirkli aiz-
domājamies par aizvadīto gadu, 
par cilvēkiem, kuŗi mūsu dzīvē ir 
svarīgi, par notikumiem, ko esam 
izdzīvojuši, par padarīto un to, 
kas vēl nepagūts, par laiku un 
dzīvi vispār... Tad no sirds dzi-
ļumiem izlaužas pateicības lūgsna 
par to, ka manā ceļā ir stāvējuši 
tik labi cilvēki ar atvērtu dvēseli, 
kuŗi nesavtīgi dāvā daļiņu no 
sevis citam, lai arī viņam sirsniņā 
kļūtu siltāk. Un tāds esat Jūs, 
mans labais ziedotāj, kuŗam es 
nevaru beigt un nekad nebeigšu 
pateikties par manis atbalstīšanu. 
Paldies! (Danske bankas stipen-
diāte Signe Adamoviča).

Visbiežāk pieminētais vārds 
gada nogalē bija krize. Septembrī 
NVO pētījums radīja pārliecību, 
ka tieši grūtos laikos cilvēki 
vairāk ievēro tos, kam klājas vēl 
grūtāk, tieši grūtos laikos mēs 
spējam būt vienoti un palīdzēt. 
Gada nogalē mēs tikāmies ar 
Danske banka prezidentu Raivi 
Kakāni, un viņš paziņoja, ka 
neatkarīgi no bankas peļņas 
rādītajiem stipendiju projektu 
turpinās. 

Janvāŗa pirmajā darba dienā 
saņēmu vēstuli no Statoil Latvija, 
kuŗā Iekšējo komūnikāciju vadī-
tāja Vita Vilka raksta: ‘‘Nupat 
beidzas Statoil vadības sēde, un 
ir izlemts, ka mēs atbalstām 

2009. gada pirmā darba diena Vītolu fondā

pilnīgi noteikti, par visiem 100% 
10 stipendiātus.” Statoil Latvija 
stipendiju fondu 2003. gadā 
nodibināja Baiba Rubess, kas 
šobrīd strādā Azerbaidžānā, 
viņas vietā ir jauns izpilddirek-
tors Sandijs Šteins, tomēr iedibi-

nātais  labdarības projekts tiek 
turpināts. 

Fondā viesojas ziedotāja Sarmī-
te Andersone Šveics, ar kuŗu 
esam sadraudzējušās. Pirms trim 
gadiem Sarmīte nodibināja četras 
stipendijas, pagājušā gadā viņas 

dēls Jānis Andersons nodibināja 
tēva Aivara Andersona piemiņai 
vēl divas stipendijas. Dzeŗot tēju, 
Sarmīte smaidot saka, ka dēls 
domā stipendiju fondu palielināt 
vēl par divām stipendijām.

Uzņēmējs Ēriks Grūbe ir 
atrakstījis e-pasta vēstuli: „Kopš 
2005. gada es aktīvi atbalstu arī 
citus talantīgus latviešu jauniešus, 
kuŗu ceļā uz to, kas viņu un arī 
visu mūsu nākotnei ir visnepie-
ciešamākais, – labu izglītību, ir 
šķēršļi, kuŗu pārvarēšanai nepie-
ciešama stipras aizmugures sajū-
ta. Tāpēc esmu nolēmis sadar-
boties ar Vītolu Fondu, kas man 
šķiet uzticams, profesionāls un 
veiksmīgs šajā Latvijas nākotnei 
nozīmīgajā misijā.” 

No Kanadas zvanīja ziedotāja 
Zane Stait-Gardner – pagājušā 
gadā ziedoja lielu summu Juŗa 
Melbārža piemiņas stipendijai – 
un pavēstīja, ka šogad dibinās 
Latvijā savu stipendiju. 

Pēcpusdienā mēs atvērām 
ZIEDOT.LV mājaslapu, un sekoja 
sajūsmas saucieni: Draugu sti-
pendijai gada beigās kopā sazie-
doti Ls 4705.01. Daudzu firmu 
vadītāju un citu cilvēku labestība 
panākusi, ka ar ZIEDOT.LV 
draugu stipendijām no 1. feb-
ruāŗa studēs trīs jaunieši. 2008. 
gada septembrī, kad sākās jauns 
studiju gads un Vītolu fonda 

kandidātu sarakstā palika vairāk 
nekā 180 jauniešu, nolēmām 
rakstīt projektu un uzsākt sadar-
bību ar ZIEDOT.LV. No 2008. 
gada 8. septembŗa cilvēki var 
ziedot Draugu stipendijai. Oktob-
rī starp ziedotājiem ieraudzījām 
mūsu bijušo stipendiātu Mečis-
lavu Maculēviču un sapratām, ka 
mūsu fonda sirds vēlējums: „Ar 
izglītību dzīvē sasniegt tādu līme-
ni, lai varētu palīdzēt citiem,” – ir 
sācis īstenoties.

Ir tāds teiciens – kā iesākas 
jaunā gada pirmā darba diena, tā 
turpināsies viss gads. Mēs ticam, 
ka šis gads, lai kas arī notiktu, 
būs labs. Šobrīd svarīgāk nekā 
jebkad ir būt visiem kopā un 
pierādīt, ka arī šim grūtajam lai-
kam mēs tiksim pāri, ka palī-
dzēsim tiem, kuŗi vēlas iegūt 
izglītību un veidot labāku rīt-
dienu mums visiem. 

Sirdsmīlestību nevar iznīcināt. 
Visiem laimīgiem cilvēkiem ir 
viena kopīga īpašība – viņi tic 
rītdienai. 

Paldies par pirmo veiksmīgo 
darba dienu šajā gadā! Paldies 
visiem, kuŗi ir bijuši, ir un būs ar 
mums kopā!

Vita Diķe
Vītolu fonda

valdes priekšsēde
www.vitolufonds.lv
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Nams Slokas ielā

Spožas acis, priecīgs prāts

Gunars Janovskis

(Turpinājums sekos)

(40. turpinājums)

„Izdota nauda vienmēr būtu 
noderējusi kaut kur citur. Kas tev 
padomā?“

Kalde: „Es gribu būvēt māju.“
Skudra: „Daudzi grib. Retais var.”
„Tik daudz es arī zinu. Viens es 

nevaru. Man vajag pušelnieka. 
Tava vecenīte saka, ka man stip-
ras rokas. Un ir arī. Paskaties! 
Rudens ābolu es varu saspiest 
putrā. Lai es ķeroties pie aiŗiem. 
Vai ķieģeļiem. Un tad es nodo-
māju: vai tad tiešām man visu 
mūžu būs jānosēž pie tā paša 
rakstāmgalda? Atvainojiet: es nē. 
Kāds velns tev liek zirgu strem-
puļus lasīt? Kaut kas tev ir aiz 
ādas. Vaies maldos? Tu slauki arī 
ielas otro pusi. Vai tev par to 
maksā?”

„Jā un nē. Cik liela māja tev ir 
padomā?”

„Apmēram tāda kā beķerim 
Blūmam. Trīs stāvos. Ar divistabu 
dzīvokļiem. Vieniniekiem. Maz-
turīgiem. Kā jau lauku cilvēks, es 
protu visādus darbus. Arī mūrēt. 
Bet es neesmu mūrnieks, kas ceļ 
pēc plāna. Taču palīgs varu būt.”

Skudra: „Vispirms jāpadomā par 
zemes pleķi. Kur tu gribētu?”

Kalde: “Kaut kur nomalē, kur 
lētāks.“

„Tas neder. Vajag tuvāk pilsētai. 
Netālu no tramvaja vai autobusa.“

„Ja tā iznāk.“
Skudra: „Tad sāksim skaitīt, cik 

mums ir un ko varam piepelnīt 
vai sakrāt.“

Sākums likās gaužām trūcīgs. 
Bet... tēvam varēja kādus gadus 
neatmaksāt parādu par studijām. 
Varētu pāriet uz lētāku dzīvokli, 
pat kādu pajumtes istabu. Fon 
Holders meklēja dēlam mājsko-
lotāju. Skolas gadam sākoties. 
Bārdāns būs ar burtnīcām ap-
krauts līdz ausīm. Skudra visu 
ziemu varēja gatavot gleznām 
rāmjus, nevis Purgalei vien. Pre-
ču stacijā vajadzēja malkas 
krāvējus, seviški svētdienās. Tur 
maksāja pieklājīgi. Žņaugt katru 
santimu un bāzt zeķē. Ātrāk par 
pavasari tikpat nekā nevarēja 
uzsākt.

Kalde: „Vai mēģināsim? Un 
katru mēnesi salīdzināsim, cik ir 
nācis klāt.“

Skudra: „Vienu atceries. Ja dabū-
sim māju zem jumta, tad varam 
dabūt aizdevumu.“

Viņi sniedza viens otram roku.
Kalde: „Tādiem izciliem gadī-

jumiem man mājās vienmēr ir 
pudele vīna. Tukšosim glāzi, un 
kaut mums labi veiktos.”

***
Saule laidās uz rietu. Viļņu 

sarkanīgās muguras saplīsa un 
izšķīda liedagā. Ojārs un Marta 
lēni soļoja gar pašu ūdens malu. 
Pret dūmakainām austrumu 
debesīm vienādās atstarpēs uzzib-
snīja Daugavgrīvas bāka, uz 

mirkli iedzeldama gājēju acīs.
„Zini,“ teica Marta. – „Es vēl 

vienmēr esmu pateicīga kņazienei 
Bebutovai. Un, protams, arī tev. 
Mēs tagad varam nākt un iet, un 
neviens mūs vairs netur muļķīgās 
aizdomās,“ – un viņa satvēra 
puisi zem rokas.

„Patīkama sajūta, kas tomēr uz-
liek pienākumus. Ja mūs reiz ķers...“

„Tu domā – uz ceturtā sēkļa?“, 
iebilda Marta.

„Vienalga kur. Tad ardievu, 
brīvība. Es kāpnēs nevarēšu tev 
ne labdienu pateikt.“

Ojārs: „Un tomēr mums ne vien-
mēr patiktu pļāpīgs liecinieks.“

„Uzmanība ir drošības māte. 
Tāds vai mazliet citāds ir latīņu 
sakāmvārds.“

„Tādu es gan nezinu, bet skan 
ļoti gudri. Atcerēsimies.“

Marta: „Uzmanības dēļ pasaule 
aiziet bojā. Tāds ir otrs.“

„Tu šovakar baigi gudra. Pas-
tāsti ko jautrāku.”

„Tūlīt, mans kungs. Es tev sen 
ko gribēju pastāstīt. Man liekas, 
ka tas būs jautrs diezgan. Mēs 
manījām, ka mani vecāki grib 
palikt vieni. Kā, piemēram, šova-
kar Rīgā. Es visādi gudroju, kā to 
izpētīt. Pa atslēgas caurumu nekā 
nevarēja redzēt. Drošības dēļ tur 
vienmēr bija iebāzta vate. Es 
skaidri varēju dzirdēt kustības, 
arī elsas un deju mūziku. Man 
vajadzēja izpētīt, kas tur notiek. 

Es jau toreiz biju gudra diezgan. 
Bet nē. Tur notika kaut kas cits. 
Beidzot radās izdevība. Mūsu 
saimnieks lika nokrāsot mūsu 
namu. Līdz pašai augšai slējās 
stalažas. Kad vecāki atkal reiz 
dīdījās pa istabu – tu pats būsi 
ievērojis, ka mums lielajā istabā 
ir maz mēbeļu un pie sienas 
milzīgs spogulis – es uzvilku vin-
grošanas kurpes un noskrēju lejā. 
Ielas spuldzes gaisma tomēr ļāva 
saskatīt stalažu kāpnes, un es 
rāpos augšā.“

„Tieši to no tevis varēja sagaidīt. 
Pārdroša līdz stulbumam. Tieši 
gumijas kurpes var slīdēt. Tev 
vajadzēja ādainas.” 

„Žēl, bet toreiz tu te vēl nedzī-
voji un man nebija kam paprasīt 
padomu. Bet lai nu kā: es kāpu. 
Lai nereibst galva, es saktījos 
tikai uz augšu. Tā es tiku pie 
mūsu loga. Tas gan bija aizsegts, 
bet palika krietna sprauga. Es 
visu varēju redzēt. Vispirms 
atļauj apgalvot, ka mans tētis ir 
nāvīgi smuks. Laboratorijā Bun-
zens iesprāga tētim tieši sejā un 
to sakropļoja. Tāpēc viņš ir tāds. 
Vai tu vari iedomāties, ko viņi 
tur darīja? Viņi dejoja. Tēvam 
mugurā bija bolero. Tu zini – 
tāda izrakstīta veste. Uz plikas 
miesas. Kas viņam ir par skais-
tiem muskuļiem! Mātei vairāki 
plāni plīvuri. Viņi dejoja tango. 
Un kā dejoja! Un paši uz sevi 

skatījās spogulī. Tad māte nos-
vieda vienu plīvuru, un nu varēja 
redzēt viņas kājas. Mātei taču ir 
skaistas kājas. Tu tā nedomā? Un 
kājās melnas zeķes. Man aizrāvās 
elpa. Jau nākamajā dienā es tādas 
nopirku. Īstā reizē es tās uzvilkšu 
un tev parādīšu. Tev apreibs 
galva, to es tev varu apgalvot. 
Patiesībā žēl, bet es ilgāk nevarēju 
skatīties. Viens kāpļu spraislis 
čīkstēja. Man bija bail, ka mani 
neierauga. Sāku rāpties zemē. Kā 
zini, tad lejā ir daudz grūtāk 
nekā augšā. Tad man vēl vajadzēja 
gaidīt, kamēr gaŗām aiziet nakts-
sargs. Tam esot dzirde kā medī-
bu sunim. Kad beidzot biju dzī-
voklī, viss bija kluss. Šie vairs 
nedejoja. Vismaz es tagad zinu. 
Citādi vajadzētu domāt diezin ko.”

„Piemēram, burvestības. Melno 
maģiju. Garu izsaukšanu. Galdi-
ņa dancināšanu. Kā redzi, iespēju 
ir bez sava gala.”

“Tev ir baigā izdoma. Iesi nu 
atpakaļ! Mazie būs nogaidījušies.”

 Mazie jau bija devušies pie 
miera.

***
Vairākus vakarus Kalde apsvēra 

visdažādākās iespējas, kā taupīt, 
kā piepelnīt. Viena laba doma 
viņam ienāca prātā. Mūrnieks. Ja 
tas strādātu par brīvu, tad viņa 
īpašumā norakstītu vienu dzī-
vokli, ko viņš uzceltu pats pēc 
savas patikas. Bet kas tālāk? 

Veronika Srēlerte, Raksti 1, 
Valters un Rapa, 2008.g., 
352. lpp.

Lasot Ievas Kalniņas sastādītajā 
Veronikas Srēlertes Rakstu 1. 
sējumā pārspriestos, nu jau gadus 
septiņdesmit vecos debijas dze-
joļu krājumus Vienkārši vārdi un 
Lietus lāse, gribas apgalvot, ka te 
ir pati dzejas mākslas pilnība. 
1930. gadi jau vispār bija spoži 
gadi latviešu dzejā, bet cilvēku 
gaume ir daždažāda, tāpēc ir 
iedomājama Ādamsona un Čaka 
apcelšana par pārmērīgu tiekša-
nos pēc oriģinālitātes un spilg-
tiem efektiem, ir iedomājama 
pret Medeni vērsta kritika par 
aizraušanos ar komplicētiem, it 
kā smagnējiem pantmēriem, ir 
iedomājama vēršanās pret vai-
rāku dzejnieku formā nevainoja-
miem darbiem saturisku iemeslu 
dēļ, jo vērtētājs tos uzskata par 
pārāk iztapīgiem Kārļa Ulmaņa 
autoritārajam režīmam. Bet 
lūdzu, lūdzu, piesakieties – kaut 
vai atrakstot lasītāja vēstuli – 
jebkuŗš, kam jebkas iebilstams 
pret Veroniku Strēlerti, šo dzejas 
dievieti!

Sējuma komentāru daļā sastā-
dītāja ievietojusi pēc Vienkāršu 
vārdu iznākšanas 1937. – 38. 
gadā tā laika Latvijas presē un 
periodikā publicētus atsauksmju 
atstāstījumus un atsevišķus citā-
tus. Jūsmīgus vārdus par dzej-
nieci toreiz rakstījis viņas pret-
mīlestību neiemantojušais klu-
sais pielūdzējs Edvarts Virza, 
Jānis Sudrabkalns, Jānis Grīns un 
vēlākās trimdas laika nopietnākais 
kritiķis Jānis Rudzītis, bet uz 
negātīvu pusi tendēti vērtējumi 
ieskanas Arvīda Dravnieka un 
Viktora Eglīša recenzijās. Sastā-
dītāja mudina šodienas lasītāju 
spriest, vai pēdējo divu vērtētāju 
„kritiskākas notis... izturējušas 
laika pārbaudi”. Konkrētais 
šodienas lasītājs, kas šobrīd te 
raksta, ar pilnu elpu sauc, ka 
laika pārbaudi izturējusi Strēlerte, 
bet ne viņas pirmā krājuma 
drīzāk – tā kā – pēlēji.

Ko vēl tādu par Strēlertes pir-
majiem krājumiem pateikt 2009. 
gada sākumā, gandrīz gadus 
četrpadsmit pēc dzejnieces 
nāves? Laikmetā, kad latviešu 
dzejā valda reiz Čaka praktizētais 
un populārizētais brīvais pants, 
sevišķi svaigs izskatās Strēlertes 
klasiskās, tradicionālās formās 
ietērptais saturs, kas atsakās no 
jebkāda kompromisa, no jebkā-
das pielāgošanās, kam jāpaklausa 
it kā ritma vai atskaņu schēmas 
prasībām. Izlasiet kaut vai 
„Ezeru” 95. lappusē! Pantmērs te 
ir izturēts, nepārtraukts trochajs, 
bet vai kāda miņa no vārsmošanas, 
no pantu kalšanas? Atskaņas stip-
ri konvencionālas (stars – gars, 
gals – balss, baigā – staigā), bet to 
lietojuma kontekstā nav ne miņas 
no klišejisma, uz dzejoli var attie-
cināt to pašu, ko dzejniece pēdē-
jās divās rindās attiecina uz ezeru:

Dieva spožums pāri tam – 
Dzīvam, dzidram, dzelmainam.
Var pievienoties kritiķu bieži 

uzsvērtajam, ka Strēlerte ir pir-
mām kārtām nacionāliste jeb 
prāta cilvēks. No Rakstu komen-
tāru daļā ievietotajiem dzejoļu 
fragmentu sākotnējiem varian-
tiem redzam, kā viņa darbus 
slīpējusi un kur viņa ko grozījusi 
vai atmetusi, lai nonāktu līdz 
ideālajai versijai. Strēlertes asais 
prāts noteikti būs bijis vismaz 
viens no faktoriem, kas viņu par 
pievilcīgu dzīves draugu būs 
padarījis diviem augstas raudzes 
intelektuālistiem – vispirms 
Arvedam Švābem, vēlāk Andre-
jam Johansonam. Tomēr savā 
vērtējumā par krājumu Lietus 
lāse naglai visprecīzāk uz galvas 
trāpa smalkā dzejas kollēģe Elza 
Stērste, sakot, ka Strēlertes „smal-
kais un ziņkārīgais prāts ierāda 
tikai niecīgu vietu sentimentam, 
bet tā pietiek, lai līdzsvarā rastos 
siltums, kas visu padara dzīvu.”

Ja runā par racionālā un 
sentimentālā – vai emocionālā – 
proporcijām cilvēka personībā, 
tad neviļus nāk prātā cita gudra 
latviešu sieviete, kas, tāpat kā 
Strēlerte, Latvijā pazīstama kļuva 
1930. gados. Strēlerte sarakstīja 
mūža gaŗumā samērā maz un 
izteiksmē bija lakoniska, kurmet 
Mauriņa bija daudzrakstītāja un 
reizēm, kā daži teiktu, „izplūda”. 
Mauriņā sentiments nereti guva 
virsroku, īpaši ieprojecējot viņas 
personisko dzīves skatījumu 
dižgaru mūža un darbu aplū-
kojumos. Mauriņa bija par lepnu, 
lai jebkad lietotu Strēlertes izvē-
lēto vārdu secību „kaķis, es un 
suns” (31.lpp.)

Cik cieša un tieši kāda Strēlertes 
un Mauriņas mūža laikā bija 
viņu saskare, varbūt zinās kādi 

tagad visvecākās paaudzes Zvied-
rijas latvieši, un var jau būt, ka 
kaut ko atklās kādas no trim 
turpmākiem Strēlertes Rakstu 
sējumiem. Bet 1. sējumā, kur 
ievietoti arī Strēlertes Latvijas 
laika literatūrkritiskie raksti, 
ļaunas aizdomas raisa šādi tei-
kumi: „Raksts par tagadnes 
literatūru... ļoti dominē eseja. Šis 
apceres veids, kas diemžēl dau-
dziem šķiet ērts savas zinātniskās 
nevarības vai nevīžības aizmas-
košanai, īstenībā ir ļoti bīstams 
žanrs, kuŗā iespējams pateikti 
interesantas un oriģinālas domas, 
bet kas var kļūt arī par elegantu 
izpļāpāšanos uz apceramās prob-
lēmas rēķina.”– Šos vārdus Strē-
lerte rakstījusi 1938. gadā, kad 
Mauriņai jau bija paguvuši iznākt 
pirmie trīs eseju krājumi!

Tas, kas Strēlertes 1938. – 1940. 
gada dzejā 2009. gadā lasītāju var 
iepriecināt visvairāk, ir dzejnie-
ces caurcaurim pozitīvais, dzīvi 
apliecinātājs pasaules skatījums. 
Labi, Kārļa Ulmaņa autoritārās 
valdīšanas laikā polītisks, val-
stisks pozitīvisms bija modes 
lieta, un uz māksliniekiem bija 
lielāks vai mazāks spiediens 
nevārīties pa dubļiem, neizplatīt 
ko mūsdienās saucam par 
negācijām. Tomēr šādu „kroņa 
optimismu”, kas atbalso gan 
Ulmaņa uzsvaru uz lauksaim-
niecību, gan vēlāko 1940. gada 
„Palieciet savās vietās” runu, 
izdevās uziet vienā pašā vietā, 
dzejolī „Arājam” 34. lappusē:

Bet rudenī, kad saimnieks pa 
zelta laukiem ies,

Tam simtiem mīļu balsu no 
vārpām atsauksies,

Jo skaists ir Dieva likums un 
gudrs, kas to tur:

„Kas savā zemē paliks, tas 
nezudīs nekur.”

Strēlertes jaunības gadu gaišais, 
saulainas pasaules skatījums, 
šķiet bazēts gan viņas personībā, 
gan laikmeta garā. Nerodas 
iespaids, ka varētu kāds būt 
„licis” Strēlertei rakstīt rindas, 
kādas mūsdienu neapmierinā-
tības un nepiepildītu ilgu pilnajā 
dzejā vairs nebūtu iedomājamas:

Augšup kalni, lejup lejas!
Zelta smiekliem saule smejas, 
Spožas acis, priecīgs prāts!  

(26.)
Vai, pēcskatā zinot, ka Eiropa 

šai laikā jau sēdēja uz pul-
veŗmucas, Strēlertes gaišais 
skatījums būtu jālūko attaisnot 
ar kādu jauna cilvēka naīvitāti? 
Neba jau! Dzejniece pārliecina, 
ka tas īsts, ne sataisīts. Arī žīdu 
tenors Jozefs Smits taču tūkstošos 
grammofonu šai pašā laikmetā 
dziedāja: Heut ist der schoenste 
Tag in meinem Leben, kaut necik 
tālā nākotnē viņš pats ar labu 
savas tautas daļu gāja bojā 
holokaustā. Jācer, ka mūsdienu 
dzejnieku neapmierinātība pēc-
skatā ierādīsies tikpat nepama-
tota, cik Strēlertes gaišums.

Vēl jāatzīmē, ka Rakstu 1. 
sējumā ietverts plašs vēstuļu 
klāsts, ko 1931. gadā Veronika 
sūtījusi tuviniekiem Latvijā, 
Kamēr kopā ar māsu Helmu, 
Helmas ārstēšanas nolūkā uztu-
rējusies Mentonā, franču Rivjērā. 
Tiem, kas pašreizējā strūkleņu 
laikmetā ar nostalģiju jūsmo,, cik 
starpkaŗu laikā attīstīta bijusi 
dzelzceļa satiksme no Latvijas uz 
„Eiropu”, atklājums būs, redzot 
– atceļš no Mentonas uz Rīgu 
vilcienos ar pārsēšanos 1931. 
gada maijā prasījis 2 1/2 dienas un 
3 naktis. Sējumu papildina divi 
duči uz krīta papīra reproducētu 
foto attēlu.

Eduards Silkalns
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību.

Fragmenti no publikācijām

1953. gads
Latvijas sūtņa ASV J. 
Feldmaņa novēlējums 

Jaunā gadā
„Ieejot Jaunā gadā, katrs lat-

vietis sev jautās, ko mums sola 
nākamais gads, vai mēs būsim 
tuvāk mūsu brīvībai nekā līdz 
šim? Nākotne apslēpta cilvēka 
acij, neviens nevar ar drošību 
paredzēt, kā risināsies notikumi, 
kāds liktenis mūs sagaida Jaunā 
gadā. Bet mēs varam uzmanīgi 
vērot, kas notiek ap mums, kādas 
pārmaiņas iestājušās un kādas 
sekas šīs pārmaiņas var izsaukt. 

Šā gada sākumā ASV prezi-
dents Trumens pieņēma Latvijas 
sūtni Vašingtonā un sarunā par 
Latvijas likteni paskaidroja, ka 
ASV valdība nekad neatzīs Lat-
vijas varmācīgo un nelikumīgo 
iekļaušanu Padomju Savienībā. 
Tas ir visai svarīgs notikums, jo 
līdz tam nekad vēl ASV valdības 
galva nebija devis tik katēgorisku 
solījumu. Brīvā pasaulē, it sevišķi 
Amerikā, valsts polītiku nosaka 
nevis diktātors, kā Padomju Savie-
nībā, bet gan valdība un tauta. 
Tādēļ Amerikas prezidents, solo-
ties nekad neatzīt Latvijas pie-
vienošanu Padomju Savienībai, 
izteica ne tikai savus, bet arī 
Amerikas tautas uzskatus. 

Otrs svarīgs notikums – jauna 
ASV prezidenta vēlēšanas pagā-
jušā rudenī, kad mēs dzirdējām 
jau tālāk ejošus solījumus, un 
proti, ka mūsu tautai jāatdod 
nolaupītā brīvība. Arvien vairāk 
brīvā pasaulē gūst pārsvaru 
doma, ka tagadējais stāvoklis 
Austrumeiropā grozāms, ka nav 
pieļaujams, ka krievi zem komū-
nisma segas iekaŗo zemes, uz ko 
krievu tautai nav nekādas tiesības.

Par krievu imperialismu sāk 
runāt arvien atklātāk. Apvienoto 
Nāciju Organizācijā atskanēja 
skarba kritika pret krievu rīcību 
Baltijas valstīs. Viņu ārlietu minis-
tram Višinskim nācās taisnoties.

Mēs nepalaidīsim gaŗām nevie-
nu izdevību atgādināt pasaulei 
netaisnību, kas mums nodarīta, 
un mēs beidzot panāksim, ka 
mūsu tiesības uz neatkarību tiks 
ievērotas.

Cik vien tas būs mūsu spēkos, 
Latvijas sūtņi un mūsu trimdas 
lielās organizācijas cīnīsies, lai 
tuvinātu Latvijas brīvības atjau-
nošanu.”  
Gada slieksni pārkāpjot  
Latvijas ev. lut. Baznīcas archi-

bīskaps Dr. theol. T. Grīnbergs 
gadu mijā: 

„Gada maiņā mēs it kā uz acu-
mirkli apstājamies savā dzīves 
ceļā un metam skatu atpakaļ ua 
pavadīto gadu un arī skatu uz 
priekšu – uz jauno gadu. Mēs 
zinām gan, ka pagātne  mums 
vairs nepieder, un ka nākotne 
mums vēl nepieder. Mums pie-
der tikai tas acumirklis, ko patla-
ban pārdzīvojam un tas mums 
apzinīgi jāizmanto mūžībai. 

Īsts prieks nav dibināts uz dabī-
gu temperamentu, īsts prieks nav 
arī tas, kuŗa saknes nāk no viegl-
prātības. Tikai kristietība un ticī-
ba mums var iemācīt mākslu būt 
arvienu priecīgiem. Tāpēc apus-
tulis saka: „Esiet priecīgi cerībā.””

Staļins miris.
Kas notiek Maskavā?

Ceturtdien, 5. marta vakarā, 
Ņujorkā kļuva zināms, ka Mas-

kavā paziņots pasaules lielākā 
tiranna, Padomju Savienības 
ilggadīgā diktātora Staļina nāve. 
Viņš miris 5. martā plkst. 1.50 
pēc pusdienas. 73 gadus veco 
diktātoru ķērusi trieka, bet tautai 
to paziņoja tikai pēc 48 stundām.

Jau naktī uz trešdienu Maskavas 
radio nolasīja paziņojumu, ka 
naktī uz 2. martu Staļinu ķērusi 
trieka. Viņam radies asinsizplū-
dums smadzenēs, labā puse 
paralizēta, un diktātors zaudējis 
runas spējas. Tūdaļ pēc tam 
Maskavā publicēja arī komūnistu 
partijas Centrālkomitejas un 
Ministru padomes uzaicinājumu 
padomju pilsoņiem uzturēt vie-
nību, un paziņoja, ka visa vara 
Padomju Savienībā pārgājusi uz 
partijas komiteju un valdību. 
Padomju laikraksti ziņu par Sta-
ļina nāvi publicēja tikai trešdienas 
rīta izdevumos kopā ar ārstu 
komisijas oficiālo biļetenu.

Staļina smagā saslimšana nāca 
negaidīti. Ārzemju diplomāti, 
kuŗus viņš pieņēma februārī, 
stāstīja par „labo veselību” un 
dzīvesprieku. Atklātībā Staļins 
pēdējo reizi parādījās 12. janvārī 
– dažas dienas pēc tam, kad 
padomju prese publicēja apsūdzī-
bu pret Kremļa veselības daļas 
vadītāju un astoņiem citiem 
izciliem padomju ārstiem. Toreiz 
Staļins kopā ar Maļenkovu, 
Molotovu un Beriju bija Mas-
kavas Lielajā teātrī, pagodinot 
poļu mākslinieku koncertu.      

Kas stāsies diktātora vietā? Pēc 
ziņām no Maskavas un Rietumu 
novērotāju sprieduma, Staļina 
pēctecis būs Maļenkovs, Molo-
tovs, Berija vai visi trīs kopā. 
Maļenkova rokās ir partijas 
aparāts, Staļins viņam bija 
labvēlīgs un pēdējā partijas 
kongresā Maļenkovam bija uzti-
cēts referāts, ko parasti nolasīja 
Staļins personīgi. Nesenās paš-
valdību vēlēšanās Maļenkovu 
daudzināja kā Staļina tuvāko 
līdzgaitnieku. 

Molotovs ir vienīgais no veca-
jiem boļševikiem, kas bija pali-
kuši Staļina tuvumā. Viņam ir 
pieredze ārpolītikā un valsts 
pārvaldē, bet pēdējā laikā Molo-
tovs it kā nozuda no priekšplāna.

Berijas rokās ir policijas vara ar 
baismīgo čekas aparātu, un 53 
gadus vecais kaukazietis pierā-
dīja, ka saudzību nepazīst. 

Šie trīs vīri Staļinam stāvēja 
vistuvāk. Padomju ranga tabulā 
viņus uzskaitīja tādā pat kārtībā 
kā minēti. Ikvienam no viņiem ir 
savas priekšrocības varas iegūša-
nā, bet neviens to nevar pārņemt 
bez otra piepalīdzības. 

Varas sadalīšanas veids jau 
pazīstams vēsturē. Zināms arī 
tas, ka agrāk vai vēlāk rodas 
nesaskaņas un vēlēšanās nobīdīt 
pie malas pretinieku. Karaļi ir 
sadalījuši  valsti dēliem, lai tie 
pēc tēva nāves neplēšas savā 
starpā, bet savstarpējos kaŗus tā 
nenovērsa. Franču revolucionāri 

nodibināja direktoriju, bet radās 
imperātors Napoleons. Sacensība 
pilnīgas varas dēļ notiks arī 
Padomju Savienībā. (Raksta auto-
ram izrādījās taisnība. Varu pēc 
Staļina nāves ieguva Berija, bet 
pēc trim mēnešiem notika apvēr-
sums un viņu gāza. – Red.)

Presē norādīts, ka padomju 
ziņojumos nekas nav minēts par 
Staļina tuviniekiem. Viņa trešā 
sieva Roza līdz šim dzīvoja 
Kremlī Staļina tuvumā. Arī 
Staļina „mīļajai meitai” Svetlanai 
vajadzēja atrasties Maskavā. 
Nekas nav teikts par dēlu, gaisa 
spēku ģenerāli Vasīliju. Staļina 
dēls Jakovs (no pirmās sievas 
Katerinas Svanidzes) krita vācu 
gūstā un pazuda. Vasīlijs un 
Svetlana ir Staļina otrās sievas – 
Nadeždas Alilujevas bērni. Ali-
lujeva mirusi mīklainos apstākļos. 
Viņa it kā iebildusi pret asiņaino 
izrēķināšanos ar opozicionāriem. 
Dusmās Staļins viņu nositis vai 
nošāvis.  

Tur Zīvertu Zviedrijas latviešu 
teātŗa biedrības vārdā vispirms 
sveica E. Balode, un K. Dziļleja 
nolasīja adresi ar 400 Zviedrijas 
latviešu parakstiem. 

Sveicinādams no Latvijas PEN 
kluba un nododams PEN kluba  

jubileju. Šī tad būtu mana pirmā 
un pēdējā jubileja. Ja tā tomēr 
sarīkota, tad vēlreiz rīkotājiem 
un visiem izrādes skatītājiem 
paldies!”

Kā īstenosies Zīverta „atriebī-
bas” solījums, to vērosim nākot-
nē. Jubileja katrā ziņā liecināja, 
ka Zīverta draudze arī turpmāk 
ticīgi viņam sekos. Un jubilejas 
atbalsis no citu zemju latviešiem, 
cerēsim, nāks vēl labu laiku.

J. Rudzītis 
   Filmas par Latviju 
Kongresa bibliotēkā

Pēc Vācijas sakāves 1945. gadā 
Amerikas Kaŗa pārvalde konfis-
cēja ap 1500 vācu un italiešu 
mākslas filmas un vairāk nekā 
3000 kultūras, militāra un polī-
tiska satura filmas. Šo filmu sis-
tēmatiska pārbaude un klasificē-
šana sākās 1951. gadā. Starp 
filmām atrastas arī  filmas par 
Latviju un latviešiem Kongresa 
bibliotēkas filmu krātuvē 
Suitlandē:

* Ostland – Deutsches Land 
(Austrumu zeme – Vācijas zeme).

* Aufnahmen aus dem Kriegs-
geschehen in Riga (Kaŗa notiku-
mu uzņēmumu Rīgā 1941. gadā).

* Die Filmaufnahmen der Wald-
reinigungsaktion Lettlands von 
11 – 14 Juli 1941 (Filmu uzņē-
mumi par meža tīrīšanas akcijām 
Latvijā).

* Frontaufnahmen (Frontes 
uzņēmumi).

Filma Ostland – Deutsches 
Land ir mēmā filma ar vācu 
komentāriem, izrādes laiks – 16 
minūtes. Filmā redzamas vēstu-
riskas celtnes Baltijas valstīs un 
šo valstu iedzīvotāji: latvieši, leiši 
un igauņi. Lai gan filmai ir pro-
pagandas raksturs, tai ir ievēro-
jama kultūras nozīme, tur redza-
ma mūsu zeme, tauta un kultūra. 
Daudzas Rīgas vēsturiskās celt-
nes, kas parādītas filmā, 1944. 
gadā, komūnistiem ienākot, 
sagrautas un tāpēc to uzņēmu-
miem ir vēstures liecību nozīme.  

Militārie notikumi attēloti 
nedēļas apskatā Wochenschau: 
vācu ienākšana Rīgā 1941. gadā, 
viņu sagaidīšana, komūnistu 
noslepkavotie latvieši, viņu svi-
nīga apbedīšana, Rīgas drupas, 
krievu bēgšana un pamestie kaŗa 
materiāli. Filmu demonstrēja 
Vašingtonā, izrādi noskatīties 
bija uzaicināti arī Latvijas sūt-
niecības un ALAs pārstāvji. 

Filmā par meža tīrīšanām 
Latvijā attēlota padomju armijas 
palieku sagūstīšana pie Murjāņu 
tilta 1941. gadā, dažas akcijas 
citos Latvijas apvidos un sagūs-
tītie krievi pie Cēsīm.

Kādā italiešu filmā starp citiem 
dienas notikumiem redzami arī 
mūsu Dziesmu svētki Rīgā. 

Chronika
* Ņujorkā uz pirmo sēdi sanāca 

19. decembrī nodibinātās Lat-
viešu teātŗa draugu biedrības 
ASV valde. Sadalot amatus, par 
valdes priekšsēdi izraudzīts A. 
Krēsliņš, par viņa vietnieku – G. 
Stengrēvics, sekretāru – V. Tuma-
novskis. Izrāžu lietas kārtos A. 
Ozoliņš, abonementus – J. Turķis.

* Prof. P. Saksa 75 dzimum-
dienas svinības Mocarta zālē 
Ņujorkā rīko korporācija Tāla-
vija. P. Sakss ir viens no Tālavijas 
dibinātājiem.

Publikāciju sagatavojis
P. Karlsons

Mārtiņš Zīverts

Notikumi Kremlī E. Rirdāna skatījumā. Staļina gars nonāk 
paredzētās rokās un partijas vadība turpina strādāt

Jubilārs solīja „atriebties”
Zviedrijas latviešu teātra izrāde 

4. janvārī, sniedzot skatītājiem 
Mārtiņa Zīverta jaunāko lugu 
„Meli meklē meli”, bija pirmais 
lielākais notikums Stokholmas 
un tuvākās apkārtnes latviešiem 
šai gadā, jo tas saistījās ar sirsnīgu 
pateicību autoram 50. dzimum-
dienā par nesavtīgu darbu un 
neatlaidīgu ticību savai misijai. 

Zīmīgi, ka, lugu sagatavojot, 
teātŗa darbā atkal iesaistījies J. 
Straume, kas priekš dažiem ga-
diem bija no tā šķīries. Uzņem-
damies lugas iestudēšanu un 
tēlodams Pliksalu, cilvēku, kas 
no „mirušajiem” atgriezies dzīvē, 
Straume no jauna paliecināja, ka 
viņam ir atzīstamas spējas un 
zināšanas par skatuves mākslu. 
Jubilejas izrāde varbūt bija pati 
labākā, kas Zviedrijā latviešu 
teātrī pēdējos gados redzēta.

Kad izrāde beidzās, teātŗa val-
dei izdevās sameklēt nozudušo 
autoru un pēc vecu vecajām tra-
dicijām uzvest viņu uz skatuves. 

stot par meliem lugu, bet arī pats 
būšot samelojies, pirms dažiem 
gadiem apgalvodams, ka latviešu 
teātris būtu miris. 

„Paldies!,” teica Mārtiņš 
Zīverts, kad suminājumi bija 
beigušies. „Runātāji tiešām bija 
ļoti uzmanīgi, ievērodami romie-
šu gudrību: par mirušiem un 
jubilāriem nekā ļauna... kad biju 
jauns, pats tiku domājis, kā tad 
būs, kad vajadzēs atskatīties uz 
padarīto. Pašreiz varu teikt, ka 
padarīts maz. Bet tiem, kuŗi pret 
manu gribu sarīkojuši šo jubileju, 
es atriebšos. Proti, tagad es zinu, 
kā tas ir: ja kāds raksta tāpat kā 
agrāk rakstījuši citi, tad tas ir 
kaut kas, kaut arī rakstītu vājāk. 
Turpretim tad, ja raksta tā, kā 
agrāk nav rakstīts, tad tas nav 
nekas, kaut arī uzrakstīts būtu 
labi. Esmu nolēmis turpmāk 
rakstīt pavisam ko citu. Varbūt to 
sapratīs tikai desmit starp visas 
pasaules latviešiem. Varbūt to, ko 
rakstīšu, nesapratīs neviens. Arī 
tad tas nekas nebūs.Un ja tā, tad 
nebūs vajadzības rīkot vēl kādu 

goda biedra Jaunsudrabiņa vēs-
tuli, Jānis Grīns teica, ka, noska-
toties kaut vai šo izrādi, rodoties 
pārliecība, ka autors ne vien rak-
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Apgādā „Jumava” izdota somu 
rakstnieka, bijušā Somijas lielā 
laikraksta Helsingin Sanomat 
žurnālista Jukas Rislaki grāmata 
„Maldināšana: Latvijas gadījums”. 
Grāmata vispirms izdota somu 

Argumentu spēks un skaistums
ku, kas viņu mudina vairākkārt 
pārbaudīt pat vispārzināmus fak-
tus. Turklāt atšķirībā no daudziem 
citiem nelatviešiem viņš Latviju 
uzskata par savu otro dzimteni. 
Pamats šādam apgalvojumam 
radies ne tāpēc vien, ka J. Rislaki 
pats to sacījis, bet arī pēc viņa 
darbiem. Spilgts pierādījums tam 
ir arī lieliskā grāmata („Jumava”) 
par latviešu ģenerāli, Latvijas 
armijas komandieri un kaŗa 
ministru Krišjāni Berķi „Kur 
beidzas varavīksne” un par ģene-
rāļa dzīvesbiedri – somieti Hilmu 
Lehtonenu, kas, sabrūkot Latvijas 
valstij, labprātīgi devās vīram 
līdz uz Gulagu. Grāmata, kuŗas 
tapšanā J. Rislaki pamatojies uz 
triju valstu archīvu materiāliem 
un K. Berķa dienasgrāmatu, vēstī 
par visas Latvijas brīvvalsts 
augstākās virsniecības likteni, jo 
mūsu tautas krietnākie, vislabāk 
izglītotie vīri Baigajā gadā tika 
pakļauti iznīcībai.

Arī J. Rislaki raksti Dienā un 
citos laikrakstos apliecina viņa 
nopietnās rūpes par Latvijas dzī-
vi, par mūsu bērnu likteņiem. Ar 
sāpīgu rūgtumu J. Rislaki vairāk-
kārt rakstījis par Latvijas bērniem, 
par bezjēdzīgajiem ceļu satiksmes 
nelaimes gadījumiem, par narko-
tiku un alkohola reibumā sabrauk-
tiem bērniem, par patoloģisku 
noziedznieku pastrādātiem 
briesmu darbiem, par to, ka 
daudzas pazudušas pusaudzes 
vispār nav atrastas – ne dzīvas, 
ne mirušas. 

Tikpat nesamierināms J. Rislaki 
aizvien bijis pret Latvijas tēla 
kropļotājiem un apmelotājiem. 
Amerikas un Anglijas tautieši 
tāpēc viņu mudinājuši uzrakstīt 
grāmatu. Andris Priedītis no 

Kanadas ne vien iedrošināja 
autoru, ko uzskatīja par īsto vīru 
šim nolūkam, bet arī sniedza 
vienu no lielākiem financiāliem 
atbalstiem grāmatas izdošanai. 
Par to grāmatas klajā laišanas 
svinībās pateicību viņam izteica 
LNPL priekšsēdis Andrejs Ozo-
liņš no Anglijas, paužot ganda-
rījumu par autora veikumu, kas 
nu lasāms ne vien somu un 
angļu, bet arī latviešu valodā. A. 
Ozoliņš norādīja arī uz Paula 
Lazdas nozīmīgām idejām, ko 
viņš paudis 2005. gada Okupācijas 
mūzeja biedru pilnsapulcē Rīgā, 
atzīstot nepieciešamību pēc šādas 
grāmatas un par galveno princi-
pu minot – autoram vēlams būt 
nelatvietim un angļu izdevums 
jāiespiež kādā plaši pazīstamā 
ārzemju izdevniecībā. Ar A. 
Ozoliņa pūlēm grāmatu iespieda 
Nīderlandes apgādā RODOPI 
ASV filiālē. Ārzemju tautieši 
rūpējas arī par grāmatas izpla-
tīšanu angļu valodā, jo dezinfor-
mācija un rafinētu melu ietekme 
uz Latvijas tēlu pasaulē atstājusi 
nevēlamas sekas. A. Ozoliņš iztei-
ca sarūgtinājumu un nožēlu, ka 
Latvijas valdība nav īstenojusi 
nodomu iepirkt ap 1000 eksem-
plāru J. Rislaki grāmatu izdalī-
šanai ārvalstu delegācijām.

„Maldināšana: Latvijas gadī-
jums” būtu vēlams izdot arī krie-
vu valodā, jo tajā atspēkoti mīti 
par mūsu zemes senāko laiku un 
neseno vēsturi, par mūsdienu 
Latvijas dzīvi un problēmām, par 
mākslīgi izspīlēto krievvalodīgo 
„beztiesisko” dzīvi, par nacisma 
atdzimšanu Latvijā. Lai grāmatā 
atspēkotu melīgās krievu preses 
un lētticīgo ārzemju korrespon-
dentu versijas par Latvijas it kā 

un angļu valodā, tagad lasītāji 
vērtēšanai saņēmuši izdevumu 
latviešu valodā. Grāmata guvusi 
labas atsauksmes Somijā, atzinīgi 
tiek vērtēta ASV un Kanadā, kur 
interesenti ar to iepazīstināti Lat-
vijas vēstniecībās un arī plašākā 
latviešu sabiedrībā. Izdevums 
tapis, autoram izmantojot vairā-
kus pirmavotus, un ir pamatota 
ar spožu argumentāciju, kas pauž 
patiesību par sarežģīto un daudz-
kārt melīgi sagrozīto Latvijas 
vēsturi. Tāpēc arī daudzi pasaules 
vēstures pētnieki grāmatu atzi-
nuši par nozīmīgu valsts mēroga 
izdevumu.

J. Rislaki personība aizvien 
izraisījusi cieņu un apbrīnu ne 
vien par nenoliedzamo talantu, 
bet arī par augsto žurnālista ēti-

apšaubāmo polītisko orientāciju, 
J. Rislaki izpētījis 195 izdevumus, 
zinātniskus darbus, laikrakstus 
un žurnālus un 14 nodaļās ar 
precīziem argumentiem izvei-
dojis savu stāstu par Latviju. Lai 
ar pilnu pārliecību varētu atspē-
kot tādu melu straumi, kādu 
izplata arī Krievijas izdevniecība 
„Jevropa”, kuŗas izdoto grāmatu 
„Latvija nacisma verdzībā” Krie-
vijas vēstniecība „laipni” dalīja 
mūsu iedzīvotājiem, J. Rislaki 
uzturēja kontaktus ar izcilām 
autoritātēm, kas pētījuši cēloņus 
ebrēju iznīcināšanai Otrā pasau-
les kaŗa laikā, – ar Andrievu 
Ezergaili, ASV dzīvojošo bijušo 
liepājnieku, profesoru Edvardu 
Andersu, ar pastāvīgo Brīvās 
Latvijas un Laika korespondentu 
Franku Gordonu. Viņi visi norai-
da Krievijas murgainos stāstus 
par Latviju kā nacisma un anti-
semītisma perēkli, kaut gan pa 
viņu pašu pilsētu ielām maršē ar 
kāškrustiem greznojušies jaunie 
krievu fašisti, arī avīzēs netrūkst 
slimīgu, antisemītisku publikāciju.

Rakstot par padomju okupāciju, 
par Latvijas tautas genocīdu, 
deportāciju, represijām, autors 
citējis vairākus krievu vēstur-
niekus un žurnālistus, arī Mas-
kavas Starptautiskā sakaru 
institūta profesoru Andreju 
Zubovu, kas 2006. gada intervijā 
atzinis, ka „komūnisms bija 
daudz briesmīgāks par nacismu, 
jo tas sabiedrību nopostīja līdz 
pašiem pamatiem”, tāpēc krie-
viem būtu jāskatās acīs savai 
padomju pagātnei un jāmaina 
savi priekšstati.

Arī aplūkojot sarežģīto latviešu 
leģionāru jautājumu, J. Rislaki 
izvēlējies pierādījumus, ko krievu 

demagoģiskie polītiķi viltīgi 
apiet. „ASV izlūkdienesti izmek-
lēja leģionāru lietu un attaisnoja 
viņus visās apsūdzībās. Ignorējot 
Maskavas iebildumus, ASV 
imigrācijas un naturālizācijas 
pārvalde latviešu leģionāriem 
neliedza iebraukšanas atļauju.” 
Par latviešu leģionāriem autors 
raksta: „Viņi cīnījās nevis par 
Hitleru vai viņa „jauno Eiropu”, 
bet gan pret Staļinu. Pāri visam 
viņi bija patrioti, kas cīnījās, lai 
no jauna uzbrūkošo Sarkano 
armiju turētu no Latvijas pa 
gabalu, un cerēja, ka uzvarējušās 
varas pēc kaŗa atjaunos Latvijas 
neatkarību.” Vienā zīmīgā teiku-
mā atklāta visa latviešu kaŗavīru 
traģēdija.

Pēdējā – 14. nodaļā J. Rislaki 
risina sāpīgu mūsdienu Latvijas 
dzīves temu – „valsts nozagšanas” 
mechanismu, netīro 
„Jūrmalgeitas” lietu, kuŗā iejaukti 
divi miljonāri un vairākkārtēji 
ministri – Andris Šķēle un Ainārs 
Šlesers. Taču, kad gaismā nāca 
patiesība, „neviens no viņiem 
pat neapsprieda iespēju atstāt 
amatu, bet apsūdzēja žurnālistus, 
amatpersonas un konkurējošās 
partijas vajāšanā”. Izdevumā The 
Economist ievērojams autors 
Edvards Lukass, iepazinis J. 
Rislaki topošā pētījuma manu-
skriptu, rakstīja: „Man šķiet, ka 
šī ir lieliska grāmatas ideja. Esmu 
pārskatījis tās nodaļas un līdz 
šim piekrītu katram vārdam!” Ar 
gandarījumu jāatzīst ārzemju 
tautiešu stratēģiski un taktiski 
tālredzīgā grāmatas autora izvēle.

„Maldināšana: Latvijas gadī-
jums” izdošanu atbalstījis valsts 
KKF. 

Irēna Lagzdiņa

Sidnejas sarīkojumu gaŗajā 
virknē senioru saieti ir neaiz-
stājami – to programma vienmēr 
ir saistīta ar notikumiem Latvijā. 
14. novembŗa saiets izvērtās par 
īstiem tautas svētkiem. No sali-
dojuma Dziesmu un deju svētkos 
Latvijā bija atgriezušies „gājput-
ni”. Mūsu vidū atkal bija trīs 
slavenie musketieŗi – Raimonds 
Krauklis, Pēteris Kļaviņš un 
Pēteris Strungs, kuŗi senioriem 
pastāstīja par Latvijā redzēto un 
dzirdēto.

Pirmais runātājs bija Pēteris 
Kļaviņš. Viņa stāstījuma pamat-
temats bija Lestenes Brāļu kapi. 
Bija daudz fotografiju, ko redzē-
jām pie sienas piestiprinātā lielā 
ekrānā. Interesanti bija redzēt, 
kas paveikts samērā īsā laikā, arī 
daži Latvijas valdības un armijas 
pārstāvji – piemēram, Ģirts 
Valdis Kristovskis. Kapu piemi-
nekļu pakājē iekalti vārdi, ko 
teicis dzejnieks Andrejs Eglītis: 
„Mēs gaidām patiesības augšām-
celšanos.” Cerēsim, ka vēsturiskā 
patiesība kādreiz nometīs tum-
sas žņaugus. Ekrānā parādījās arī 
lielais Rumbas piemiņas akmens, 
kur iekalts krusts un gadskaitļi 
1940-1944. Rumbas muižā bija 
slēpušies leģionāri. 

Nākamais runātājs bija Rai-
monds Krauklis. Viņa stāstījums 
bija dzirkstīgs, un dažkārt tajā 
iedegās arī kāda humora liesmiņa. 

klausītāju soliem atskanēja sauc-
ieni: „Pēter, tev ir bagāta sieva!” 
Strenčos ir apmēram 2000 iedzī-
votāju, ir arī koris un orķestris. 
Pēteris piedalījies trīs skolas izlai-
duma aktos. Pēteŗdienu svinējis 
Strenčos – bijuši vareni svētki. 
Rīgā kādā teltī mērītas ausis – 
izrādījies, ka Pēterim ir lielākās 
ausis – 7,5 centimetri. Dabūjis 
balvu – mūzikas ieskaņošanas 
aparātu. Otru godalgu Rīgā viņš 
dabūjis par dziedāšanu – esot 
gan tikai plātījis muti. Rīgā sati-
cies ar Raimondu Kraukli. Ska-
tījies Dziesmu svētku gājienu, 
kas ildzis septiņas stundas. Bijis 
žēl veco cilvēku, kas visā gājiena 
laikā stāvējuši ielas malās.

Runājot par Liepāju, Pēteris 
lielākoties pievērsās jaunuzcelta-
jam Olimpiskajam centram. Cel-
tne ir Latvijas Olimpiskās komi-
tejas un pašvaldības īpašums. 
Telpas izmantojamas arī konfe-
rencēm un dažādām nodarbībām. 
Vēl Pēteris ciemojies Bārtā – sava 
tēva mājās, kur sākusies viņa 
dzīve. Latvijā visnotaļ jūtams 
krievu spiediens – valodā un 
sadzīvē. Nenormāli daudz augst-
skolu – 33 ar 92 600 studentiem. 
Ir arī vairākas universitātes. 
Latvijā visi polītiķi ir bagāti – 
prot „taisīt naudu”. Viņš nevienu 
polītiķi personiski nepazīstot – 
vienīgā polītiķe, ko Pēteris pazīst, 
ir Elga, bet viņai nav naudas. Vai 
nu ir pārāk godīga, vai gaužām 
dumja. Klausītāji un pati „vainīgā” 
gardi nosmējās. 

Mūsu trīs musketieŗi darbu 
bija veikuši godam – par to 
viņiem silts paldies.

Otrā programmas daļā seniori 
skatījās filmas „Ielas gaŗumā” 
turpinājumus un arī skatus no 
Latvijas TV ziņu raidījumiem. 
Vienmēr redzams kaut kas jauns.

Neapšaubāmi Sidnejas senioru 
saieti ir neaizstājami. Saietos 
satiekas vecāka gadagājuma cil-
vēki, kas ne tikai priecājas, bet arī 
gūst aizvien jaunas zināšanas.

Paldies saietu rīkotājiem un 
programmu izpildītājiem.

Elga Rodze-Ķīsele

Rīgas lidlaukā nav kontroles, 
neviens neprasa rādīt pasi vai 
citus dokumentus: „Ķibeles” 
sākušās, kad Raimonds gribējis 
tikt pie jaunas Latvijas pases. 
Staigājis no iestādes uz iestādi, 
bet neviens nav varējis pateikt, 
kur pase dabūjama. Beidzot pasi 
saņēmis Čiekurkalnā, 1. līnijā, A 
I blokā. 14. jūnijā Rīgas pils 
laukumā skatījies pieminekļa 
„Bārenīte” atklāšanu. Raimonds 
ir dziedājis četros Dziesmu 
svētkos Latvijā. Viņš rādīja arī no 
Latvijas atvestos suvenīrus. Mazs 
spilventiņš izraisīja jautrību – 
mazo sēdeklīti Latvijā dēvējot 
par „padirseni”. Šo vārdu mēģina 
„piesiet” Endzelīnam. Patiesības 
labad jāsaka, ka tā nav taisnība, 
– tas ir apvidus vārds. 

Raimonds  atvedis arī grāmatu, 
kuŗas saturā iztirzāts visu pasaulē 
izkaisīto latviešu biedrību darbs. 
Bijis Kurzemē un Latgalē. Nīcgalē 
apskatījis lielo, 3,5 m augsto 
monolīto akmeni. Latgalē uzkā-
pis Mākoņkalnā – 1938. gadā tur 
bijis Kārlis Ulmanis. Raimonds 
Rīgā dzīvojis brāļa dzīvoklī, kur 
tagad saimnieko brāļameita, Rai-
monda krustmeita Daina. Lat-
vijas Nacionālajā teātrī redzējis 
„Skrodeŗdienas”. Pirms izrādes 
teātŗa ļaudis piedāvājuši alu un 
sieru.

Raimonda Kraukļa stāstījums 
bija kupls un bagātīgs. Klausītāji 

uzjautrinājās – sevišķi par Lat-
gales mežā redzēto Velnezeru, ko 
vietējie iedzīvotāji sauc par 
Čertoku. „Amizieris” bija arī tad, 
kad Raimonds stāstīja, ka viņa 
krustmeita Daina Brīvdabas 
mūzejā pārdod „mazās mājiņas 
ar sirsniņu durvīs”. Lai vēl kāds 
saka, ka latvieši neprot tirgoties!

Pēteris Strungs savu stāstu 
iesāka ar piedzīvojumu izklāstu, 
kuŗi gadījušies ceļā uz Latviju. 
Helsinku lidlaukā Pēteris „kratīts” 
un viņam „piesieta lieta” par at-
rastajiem matu kopšanas līdzek-
ļiem. Nokavējis lidmašīnu uz 
Rīgu. Aizbraucis uz dzīvesbiedres 
Līgas dzimtajām mājām Strenčos. 
Līgas māja ir liela un skaista! No 

Trīs musketieŗi. No kreisās: Pēteris Strungs, Pēteris Kļaviņš, 
Raimonds Krauklis
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N O  L A T V I J A S  S P O R T A  V Ē S T U R E S
Vai  atceramies vēl  Rūdolfu Jurciņu?Ivars Ošiņš

VIZĪTKARTE
Rūdolfs Jurciņš

 Dzimis 1909. gada 19. jūnijā 
Rīgā, miris (nonāvēts?) 1948. 
gada 22. jūlijā Krievijā, Molo-
tovas (Permas) apgabala lēģeros.

 Basketbolā kopš 1924. gada.

 Seškārtējs Latvijas meistars – 
vienu reizi no LSB un piecas no 
Universitātes sporta vienības.

 Eiropas meistars kopā ar 
Latvijas izlasi 1935. gadā, sestā 
vieta otrajā Eiropas meistarsa-
cīkstēs 1937. gadā.

 Divkārtējs Pasaules studentu 
spēļu uzvarētājs, vienreiz  – otrā 
vietā Rīgas Universitātes sporta 
vienības sastāvā.

 Latvijas izlasē aizvadījis 23 
spēles. Berlīnes Olimpisko spēļu 
dalībnieks 1936. gadā.

Basketbolā vari prātot kā gribi, 
daudzini Lidmani vai Kraukli, 
Vanagu vai Šmitu, Andersonu 
vai Melderi, vienalga — galu galā 
nonāksi pie Rūdolfa Jurciņa. Tas 
būs tad, kad nu jau tik nedaudzie 
palikušie Pirmās republikas 
sporta draugi kopā pulcēsies un 
spriedīs: kas īsti bija Latvijas 
labākais basketbolists pagājušā 
gadsimta 20. un 30. gados. Des-
mit gadus Latvijas izlases centrā 
cīnījās tās  kapteinis Jurciņš, 
izdzīvodams līdzi gan pārstei-
dzošus panākumus, gan rūgtas 
neveiksmes. Būdams allažīgs sa-
vas vienības (arī Universitātes 
sporta) cīņā saucējs, līderis un 
ražīgākais punktu guvējs.

Groza balle – ģimnazistu 
spēle

Basketbola kaislības Rīgas 
ģimnazistus visnotaļ pārņēma 
pagājušā gadsimta 20. gadu pir-
majā pusē. Tā negāja secen arī 
Rīgas 1. ģimnazijas audzēknim 
Rūdim. Kalēja dēlam – taču to-
reiz krietns amatnieks pelnīja 
gana, lai ne tikai uzturētu ģimeni, 
bet arī spētu izskolot divus dēlus 
augstās skolās. Tā nu Rūdolfs 
mācījās uzcītīgi (tolaik to uzska-
tīja par goda lietu), taču kā jau 
katrs puika, atlicināja laiku  spor-
ta nodarbībām. Jāteic, ka tolaik 
sports Latvijā tikai tā pa īstam 
pirmoreiz uzņēma lielos apgrie-
zienus.

Nu, lūk, 1. ģimnazijas zēni jau 
1923. gadā noskatījās no ameri-
kāņu “Jaunatnes kristīgās savie-
nības” instruktoriem to groza 
balles (kā tolaik sacīja) spēli. Tā 
likās  laba un aizraujoša esam, lai 
tiktu piekopta, cik vien iespējams. 
Rūdolfs Jurciņš bumbotāju pul-
kam pievienojās 1924. gadā, 
būdams knapi 15 gadus vecs. 
Izrādījās, ka viņš jau tādā jaunībā 
izdarījis sava mūža svarīgāko 
izvēli. Viņa pirmā izlase bija – 
klases vienība.

Kāds tas ir – gaŗš?
Astoņpadsmit gadu vecumā 

ģimnazists debitēja Latvijas 
valstsvienībā, draudzības sacen-
sībā ar Igauniju tās galvaspilsētā 
Tallinā. Mūsējie 1928. gada 25. 
februārī pret pirmskaŗa vissīvā-
kajiem sāncenšiem igauņiem 
piedzīvoja drāmatisku 25:26 zau-
dējumu, taču Jurciņam tas tikai 
piedeva kurāžu. Līdz 1937. gadam 
viņš Latvijas krāsas pārstāvēja  23 
reizes. Ja būtu spēlējis līdz pat 
kaŗam, tiktu visbiežāk izlases 
kreklu uzvilkušā basketbolista 
godā...

Jaunais sportists savu karjēru 
valsts meistarsacīkstēs iesāka kā 
Latvijas sporta biedrības pār-
stāvis, uzreiz tika norīkots centra 
uzbrucēja postenī. Nav īsti 
zināms, kāds tieši bijis Jurciņa 
auguma slaidums, taču 190 cm 
tas nav sasniedzis. Šodien ar 
tādiem sprīžiem mēra viduvēja 
aizsarga gaŗumu, taču tolaik tie 
bija gana iespaidīgi uzvarām zem 
groza. Sava laika prese lielajām 
cīņām gatavo Rūdolfu Jurciņu 
raksturoja šādi:

“R. Jurciņa priekšrocību un 
basketbola spēles panākumu 
pamatā ir viņa lieliskā izkoptā 
ķermeņa technika. Viss viņa 
ķermenis ir viena vienīga uzvilk-

ta atsperu sistēma, kuŗa katru 
brīdi gatava iedarboties. Šī 
priekšrocība jo sevišķi izpaužas, 
izcīnot strīdus bumbas, kad 
spraigam uzlēcienam ir ļoti 
būtiska nozīme. (Tolaik centra 
bumbu izcīnīja pēc katra gūtā 
groza, un veiksmīgs cīnītājs par 
strīda bumbu varēja gūt savai 
komandai ievērojamas priekš-
rocības  – I. O.) Atzīmējama viņa 
lieliskā lēcienu technika, bieži 
atlēciens no zemes sniedzas pāri 
metram. Apbrīnojama ir viņa 
spēles izpratne. Kad viņš spēlē, 
liekas, ka visi skrējieni un lēcieni, 
tvērieni un metieni jau iepriekš 
izdomāti un gadiem ilgi iestudēti.”

Pirmskaŗa Latvijas labākais 
basketbolists bija dabas dots ta-
lants, treniņos pakūtrs un pat 
kavētājs. Tolaik jau arī trenējās 
ne vairāk, kā divas reizes nedēļā, 
tos, kas mēģināja darboties trīs 
reizes, uzskatīja par galvā trāpī-
tiem...

frančus un ungārus, bet izšķirī-
gajā cīņā par pirmo vietu zaudēja 
mājniekiem italiešiem – 13:22. 
Taču arī otrā vieta bija vērā 
ņemams sasniegums.”

Ar to mūsu US nebija gana. 
1935. un 1937. gadā latvieši Uni-
versiadās basketbolā pārliecinoši 
bija pirmajā. Var droši teikt, ka 
starptautiskajā arēnā studenti ar 
Jurciņu kā karognesēju izgāja 
paši pirmie. Vienalga, mājās tas 
bija šokam līdzīgs pārsteigums –, 
kad Latvijas valstsvienība kļuva 
par pirmo Eiropas čempionu 
Ženēvā...

Čempionu kapteinis un 
punktu krājējs

1935. gads iesākās ar lielisku 
pieteikumu. Latvija 19. janvārī 
gūst panākumu, kādu, – lieku 
galvu ķīlā – neatkārtos vairs itin 
nekad. V. Čika un A. Šmits 
grāmatā “Sporta smaids” atceras:

“Latvijas valstsvienības preti-

Rūdolfs Jurciņš izdarīja ierak-
stu Latvijas basketbola vēsturē – 
ar panākumu, kuŗu viņam ne-
viens un nekad neatņems un 
nepārspēs. Viņš guva pirmo 
grozu pirmajā Latvijas izlases 
spēlē pirmajās Eiropas meistar-
sacīkstēs – tā simboliski norādot 
īsto panākumu ceļu. Taču tas ir 
jānoiet “ar kauju”, kuŗa nule tikai 
sākas.

Pirmā spēle ar Ungāriju, par 
spīti sākuma pārsvaram, negāja 
no rokas. Jurciņš nebija radis pie 
tik liela laukuma un plašuma, 
kāds rodams Ženēvas hallē. 
Turklāt grīda nelīdzena un grozs 
– iešķībs... Jāpienāk otrajam pus-
laikam, lai pierastu neierastajos 
apstākļos. Jurciņš droši veda savu 
vienību pretī uzvarai, pats 
gūdams pusi (23) no visas  punk-
tu ražas – 46:12.

Pret mājiniekiem šveiciešiem 
Jurciņam vairāk nekā punktu 
gūšana rūpēja komandas satu-
rēšana “rāmjos”.  Šveicieši, īpaši 
tad, kad juta zaudējuma tuvumu, 
darbojās rupji un provokātīvi. 
Uzvara – 28:19, Jurciņam 10 
punkti (Anufrijevam – 12).

Finālā pretiniece bija lielvalsts 
Spānija. Temperamentīga un 
prasmīga vienība, kuŗu atbalstīja 
daudzie Ženēvā sabraukušie tau-
tas brāļi. Jurciņš parādīja, kā tās 
lietas darāmas: 3:0, tad no 5:0 uz 
9:0.  Ar viņa sekmīgu raidījumu 
beidzās pirmais puslaiks – 16:8. 
V. Čika, A. Šmits: „ Spēles otrajā 
pusē atkal Jurciņš  ir  tas, kas 
panāk 20:8, un tad kapteinim 
atkal jāsatur vienība aizsardzībā. 
Viss notiek, un Latvija ar 24:18 
uzvar Spāniju. Jurciņš, protams, 
ir ražīgākais – 14 gūti punkti. 
Pirmais Eiropas meistars!  Kap-
teinis Rūdolfs Jurciņš laimīgs tur 
abās rokās īpatu sudraba vīna 
trauku, ar neslēptu pacilājumu 
Latvijas valstsvienības dalībnieki 
noklausās Dievs, svētī Latviju!, 
aiz prieka raudāt gribējās, klau-
soties, ka tikai pēc Latvijas 
izsaukšanas seko Spānijas, Čecho-
slovakijas, Šveices, Francijas un 
pārējo valstu vārdi”.

Slavas smagā nasta
Mājās gaviles, protams, neap-

rakstāmas, spēlētājus nēsāja uz 
rokām gan tiešā, gan pārnestā 
nozīmē. Rūdolfam Jurciņam sla-
va galvu nesareibināja, līdzgait-
nieki viņu allaž atcerējušies kā 
patīkamu, vienkāršu cilvēku, 
kurš netika plātījies ar saviem 
panākumiem basketbolā, toties 
allaž bijis vienības dvēsele. Jurciņš 
spēlēja savā US, darīja savu 
pienākumu. Tuvu klāt ir Univer-
sitātes Tautsaimniecības fakul-
tātes absolvēšana. Taču vēl un 
vispirms – Olimpiskās spēles 
Berlīnē un otrās Eiropas meistar-
sacīkstes pašu skatītāju acu 
priekšā, Rīgā.

Pirms Olimpiskajām spēlēm 
“komandas kapteinis Rūdolfs 
Jurciņš atklāti pauda bažas, ka 
latvieši nepratīs risināt taktikas 
uzdevumus standartlaukumos – 
Latvijā joprojām nebija nevienas 
FIBA noteikumiem atbilstošas 
zāles” („Latvijas olimpiskā vēs-
ture”). Bažas piepildījās pilnībā. 
Jurciņš pats atkal meta, ko spēja, 

Pirmais latviešu basketbolistu starptautiskais sasniegums. 
Universitātes sports (no kr.:  E. Andersons, P. Maike, R. Jurciņš, 
D. Raudziņš, V. Gulēns un J. Tiltiņš) izcīnījis otro vietu Pasaules 
studentu spēlēs 1933. gadā.
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Universitātes sports aiznes 
Latviju Eiropā

Mēs aizvien lepojamies ar 
Latvijas pirmo Eiropas čempionu 
titulu 1935. gadā, sajūsmināmies, 
ka Latvija pēkšņi pārsteidza 
Eiropu un pasauli. Tas gluži tā 
vis nebija, jo jau iepriekš, 30. 
gadu sākumā, par latviešu bas-
ketbolistiem kā kontinenta elites 
pārstāvjiem lika runāt Rīgas 
Universitātes sports, Rūdolfa Jur-
ciņa vienība. Turnejas pa Eiropas 
pilsētām vainagoja 1933. gada 
Pasaules studentu spēles. Iz 
„Latvijas basketbola vēstures”:

“1933. gada septembrī Turīnā 
notika sacensības, kuŗas tagad 
pazīstam kā Universiadas, un to 
programmā pirmo reizi bija arī 
basketbols. Latvijas studenti 
(Rūdolfs Jurciņš, Voldemārs 
Gulēns, Džems Raudziņš, 
Eduards Andersons, Pauls Maike, 
Viktors Maike un Jānis Tiltiņš) 
ceļā uz finālu pārspēja igauņus, 

niekos ir Lietuva. Mazā Konser-
vātorijas zālīte tik pārpilna ska-
tītāju, ka tie atrodas pat uz lau-
kuma. Ko rādīs mums vēl basket-
bolā gandrīz nepazīstamie pre-
tinieki? Jau ar pirmajiem spēles 
mirkļiem ir skaidrs, ka lietuvieši 
šajā sporta veidā vēl ir gaužām 
vāji. Mūsu uzbrucēji Rūdolfs 
Jurciņš un Jānis Lidmanis skrien 
un met tik brīvi, it kā pretinieku 
gandrīz nemaz nebūtu. Latvija 
uzvar Lietuvu – 123:10!”

Brauciens aprīļa nogalē uz 
Ženēvu, uz pirmajām Eiropas 
meistarsacīkstēm, tomēr nebija 
nekāda izprieca. Naudiņas maz, 
jāguļ uz cietiem vilciena soliem. 
Treniņa iespējas sacensību hallē 
nomaļas valsts pārstāvjiem – no 
Lettonie netiek dotas. Vienalga, 
mēs ejam cīņā – un mums veicas 
izlozē. Visas spēles Ženēvas lau-
kumā Latvijas izlase aizvadīja 
savos tradicionālajos, sarkanbal-
tajos formas tērpos.

bet ar to vien izrādījās par maz. 
Vissāpīgākais bija zaudējums 
poļiem, kuŗus vēl nesen US 
draudzības spēlēs bija pēruši kā 
puikas. Taču... Polija galugalā 
izcīnīja ceturto vietu, Latvija 
palika dalītā 15.-18. vietā. 
Vienības nepietiekamā saliedētī-
bā vainojamas bija klubu savstar-
pējās nesaskaņas – starp US un 
ASK. Jurciņu gan tajās vainot 
būtu grēks.

Pirms Eiropas meistarsacīks-
tēm 1937. gadā Rīgā vienības 
kapteinis tika iekļauts īpašā 
komisijā, kuŗai jākontrolē treniņ-
procesa pareizība un atdeve. Taču 
neba ar komisijām var spēles 
vinnēt! Jurciņš atkal bija pats 
rezultātīvākais katrā spēlē (izņe-
mot pēdējo), tomēr Latvijas 
izlase palika kaunpilnā sestajā 
vietā.

Ar to Rūdolfam Jurciņam ir 
gana, nepilnus 28 gadus vecs viņš 
beidza savu basketbolista karjēru. 
Kā “oficiālais” iemesls gan tika 
minētas darba gaitas un nespēja 
tās savienot ar aktīvu basketbolu, 
tomēr būtībā palika sūra sāpe 
par nepiepildītām un neattaisno-
tām cerībām. Ir tādi vīri, kuŗi 
nespēj paciest savu nevarību  – 
kaut tā varbūt ir tikai šķietama.

Nāve aiz dzeloņstieplēm
Par viņa dzīves nobeigumu 

izdevums “Personības Latvijas 
Universitātes sportā” rakstīja: “R. 
Jurciņš – viens no visizcilākajiem 
sava laika basketbolistiem, vēstu-
riskajos pārmaiņu laikos nespēja 
šķirties no Rīgas. Viņš piedalījās 
basketbola dzīves atjaunošanā, 
taču 1945. gada 18. oktobrī noti-
kusī basketbola sekcijas prezidija 
sēde viņam bija pēdējā, jo R. 
Jurciņu arestēja. Kā iemesls tika 
minēts nelegālo ieroču turēšana. 
1947. gadā viņš tika izsūtīts uz 
Sibiriju un 1948. gadā mājās tika 
saņemta miršanas apliecība, kurā 
teikts: miris 1948. gada 22. jūlijā 
Molotovas apgabalā.

Basketbols taču ir un paliek 
latviešu nacionālā spēle, lai arī 
izgudrota Amerikā. Dažādi bijuši 
mūsu basketbolistu likteņi, 
daudzi latviešu sporta dēli dus 
smilšu kalniņā dzimtenē, trimdā 
vai tālajā padomju taigu un tun-
dru svešumā.”
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Valsts prezidents Valdis Zatlers
pasniedza akreditācijas rakstu jaunajam Latvijas vēstniekam 

Krievijā Edgaram Skujam. Prezidents sacīja, ka Skuju Maskavā 
gaida plašs darbalauks, gan nostiprinot polītisko dialogu, gan 
īstenojot mūsu valsts ekonomiskās intereses. Tikšanās laikā pārrunāta 
arī iespējamā Latvijas prezidenta vizīte Maskavā.  

Rīgā, Barikāžu mūzejā, 13. janvārī  svinīgā pasākumā 62 Latvijas 
neatkarības aizstāvjiem pasniedza 1991. gada barikāžu dalībnieka 
piemiņas zīmi. Mārupē 17. janvārī ar piemiņas zīmi apbalvos 105 
barikāžu dalībniekus. Piemiņas zīmes valde nolēmusi apbalvošanas 
sarīkojumos Cēsīs un Cēsu rajona Raiskumā, Priekuļos, Jaunpiebalgā 
un Vecpiebalgā, Līvānos, Preiļos, Ķegumā, Rīgā un Rīgas rajonā, 
Bauskā un Bauskas rajonā šā gada janvārī un februārī apbalvojumu 
pasniegt kopumā 1338 Latvijas neatkarības aizstāvjiem. Apbalvojumu 
piešķiŗ piemiņas zīmes valde, kuŗu vada Saeimas priekšsēdis Gundars 
Daudze un Saeimas priekšsēža aicināti valdes locekļi - 1991. gada 
barikāžu mūzeja direktors Renārs Zaļais, rakstniece un žurnāliste 
Marina Kosteņecka, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis un Saeimas Kancelejas direktors Māris Šteins.

Partijas LPP/LC valde atbalstīja Ministru prezidenta Ivara 
Godmaņa priekšlikumu samazināt LPP/LC ministru skaitu valdībā, 
reorganizējot ministrijas. LPP/LC partijas pārziņā paliks vien minis-
tru prezidenta amats un jauns transporta un sakaru lietu ministra 
portfelis. Tiks likvidēts e-lietu sekretāriāts, tā funkcijas tiktu nodotas 
līdzšinējai Satiksmes ministrijai, pie nosacījuma, ka tā tiks pārdēvēta 
par Transporta un sakaru lietu ministriju.

Saeimas Prezidijs noraidīja deputātu grupas sadarbībai ar 
Šrilankas parlamentu priekšsēdētājas Silvas Bendrātes lūgumu 
akceptēt Saeimas sešu deputātu vizīti uz Šrilanku no 1. līdz 6. 
februārim. Apmeklēt Šrilanku ielūgti pieci Latvijas parlamentārieši

Iegūstot pietiekami daudz pierādījumu par Lietuvas karaļa 
Mindauga saistību ar Aglonu, nākotnē, iespējams, šajā pilsētā 
viņam varētu uzstādīt pieminekli. Pašlaik gan Latvijā, gan Lietuvā 
pulcējas interesentu grupas, kas vāks un apkopos materiālus par 
karaļa Mindauga un viņa sievas karalienes Martas saistību ar Aglonu.  
1253. gada 6. jūlijā ar Romas pāvesta Innocenta IV svētību Mindaugs 
kronēts par Lietuvas karali, reizē ar viņu kronēta arī karaliene Marta. 
Mindaugs 13. gadsimtā apvienoja baltu zemes un lika pamatus 
Lietuvas lielvalstij. Pats pieņēma kristīgo ticību un nokristīja tautu. 
Kā vēsta leģenda, 1263. gadā ceļā uz Aglonu pie sievas radiem 
Mindaugu un divus viņa mazgadīgos dēlus nogalināja Lietuvas 
augstmaņi. Mindaugs Aglonā arī apbedīts.

Līdz aprīļa vidum Rīgas Sv. Pētera baznīca būs bez gaiļa, kuŗu 
šajā laikā iecerēts rekonstruēt. Nepiemēroto laika apstākļu dēļ 
vairākas nedēļas aizkavējās darbu sākšana, taču tagad plānots, ka vēja 
rādītājs - gailis tiks noņemts, bet atpakaļ uzstādīts pavasarī. Gailis ir 
158 kg smags, no krūtīm līdz astes galam 2,10 m gaŗš, no sekstes līdz 
vēdera apakšai – 1,53 m augsts.

Ko Štokenbergs sacīja 
par Godmani un Šleseru?

Partijas Sabiedrība citai polītikai 
(SCP) līdzpriekšsēdis Aigars 
Štokenbergs intervijā Latvijas 
Avīzei pauda savu viedokli par 13. 
janvāŗa protesta mītiņu Doma 
laukumā. Latvieši beidzot ir gatavi 
turēties kopā. Iemesls tam ir pirms 
Jaunā gada steigā pieņemtais un 
paviršais valdības ekonomikas 
stabilizācijas plāns. SCP runājusi  
vairāk nekā ar divdesmit orga-
nizācijām – arodbiedrībām, inva-
lidu, lauksaimnieku apvienībām. 
Tās piekritušas, ka vairs nevar 
dzīvot kā līdz šim, jāmēģina turē-
ties kopā pret varu un parādīt, 
kādu gribam redzēt Latviju. 

Uz šādu rīcību SCP  mudināja 
pašreizējā stāvokļa analize Latvijā. 
Valdības ministri, pēc bijušā 
ārlietu ministra Arta Pabrika iztei-
ciena – „resnie runči” ir „piegrie-
zušies”. Viņi parādījuši savu 
nekompetenci un pierādījuši, ka 
nevar izdarīt, ko sabiedrība no 
viņiem gaida. Runātāji mītiņā 
nāks no tautas, kam sirds ir pilna. 
Paskatīsies, kā vienam otram mi-
nistram veicies ar solījumu izpil-
dīšanu.

SCP sagatavojusi rīcības plānu, 
kas parādīts arodbiedrībām un 
citiem sabiedrotajiem. Plānu 
izstrādājuši ekonomisti un finan-
cisti, tas ir modelis, kā cilvēkiem 
dzīvi padarīt labāku. Jau iepriekš 
valdībai iesniegti priekšlikumi par 
to, kas būtu jādara, taču uz tiem 
reaģēts ar pusgada novēlošanos 
vai arī vispār nav reaģēts.  

Intervijā Štokenbergs diezgan 
skarbi kritizēja Ministru prezi-
dentu Ivaru Godmani un satik-
smes ministru Aināru Šleseru. Pēc 
Štokenberga domām, Godmanis 
patiesībā nemaz nav atsevišķs 
Godmanis, bet gan – Šlesers. Kad 
vērojam Godmani, tad jāpatur 
prātā, ka viņš un Šlesers  ir dvīņi, 
kas līdzīgi kā ūdens lāses, lai gan 
ne no vienas olšūnas. Pēc amata 
– LPP/LC līdzpriekšsēži. Partijā 
viens stāsta vienu, otrs – dara ko 
citu. Godmanis labi zina, ka Šlesers 
saviem draugiem izdāļājis dau-
dzus tūkstošus vērtus amatus 
uzņēmumu padomēs, taču nelie-
kas ne zinis. Godmanis nav iebildis 
arī pret Šlesera sarunām ar krie-
viem, lai Rīgas domē izveidotu 
koaliciju ar Saskaņas centru, lai 
nepavalstniekiem piešķirtu tie-
sības vēlēt pašvaldībās. Kur 
Godmanis – tur ir aizmugure. 
Viņš cēlies no savas partijas, bet 
Latvijas Pirmā partija – tas ir 
Šlesers. No Latvijas ceļa pāri bija 
palikušas krāsmatas, Šlesers viņus 
savāca, pabaroja ar jaunu enerģiju 
un atkal uzjundīja vēlmi tiekties 
pēc varas. 

Štokenberga ieskatā nodokļu 
jautājumā būtu jārunā par tais-
nīgumu. Kāpēc viesnīcām, grā-
matām PVN ir 21%? Kāpēc 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
visiem – 23%, kāpēc bagātajiem 
tas nav lielāks? Būtu jāveicina 
Latvijas eksports, un viesnīcas nav 
nekas cits kā eksports. Jebkuŗš 
tūrists, kas šeit samaksājis naudu, 
ir nopircis Latvijas pakalpojumu. 
Grāmatas ir pašmāju produkcija, 
un te pazemināts nodoklis saska-
nētu ar runām par atbalstu 
uzņēmējiem. Importa un eksporta 
samērību var rēgulēt ar nodokļiem. 
Pareizāk būtu koncertzāles pro-

jektam paredzētos sešus miljonus 
atvēlēt latviešu grāmatniecībai. 
Latvijas valsts sākas no latviešu 
valodas, ko kopj grāmatās.        

LA A. Štokenbergam vaicāja arī, 
vai viņa partija varētu piedāvāt, ko 
likt „veco” valdības pārstāvju vietā. 
Štokenbergs atbildēja apstip- 
rinoši – jā, esot. SCP Finanču un 
ekonomikas komisijā gandrīz 
jebkuŗš varētu aizstāt kaut vai 
pašreizējo finanču ministru Ati 
Slakteŗi. Ir sabiedrībā plaši 
pazīstamie Edgars Štelmachers, 
Gatis Kokins, kā arī ekonomikas 
eksperti Egons Liepiņš, Jānis 
Ošleja. Taču galvenais, kas būtu 
jāpanāk mītiņā,  – lai sabiedrība 
nesēž mājās, bet iet un rīkojas. Arī 
Saeimas „simt gudrajām galvām” 
varētu atrast aizstājējus - cienīgā-
kus deputātus, kuŗu vārdus mēš 
šobrīd nemaz nezinām. 

SCP aicina 
prezidentu atlaist Saeimu

Partijas Sabiedrība citai polītikai 
(SCP) līdzpriekšsēdis Aigars 
Štokenbergs Valsts prezidentam 
Valdim Zatleram iesniedza SCP 
prasību atlaist Saeimu. Tikšanās 
notika pēc Valsts prezidenta 
iniciātīvas. 

Tikšanās laikā panākta 
vienošanās, ka nepieciešams grozīt 
Saeimas vēlēšanu likumu, pare-
dzot, ka deputāta amata kandidāts 
var kandidēt tikai vienā vēlēšanu 
apgabalā, tādējādi novēršot situ-
āciju, ka viena saraksta “loko-
motīve” Saeimā “ievelk” visu  
partiju. Valsts prezidents un 
Štokenbergs bijuši vienis prātis, ka 
ekonomiskās situācijas uzlabo-
šanai Latvijā nepieciešams izveidot 
uzraudzības padomi Starptautiskā 
Valūtas fonda aizdevuma izman-
tošanai. 

“Esmu gandarīts, ka Valsts prezi-
dents izprot situācijas nopietnību, 
tāpēc SCP cer, ka Valsts prezidents 
mainīs līdzšinējo viedokli, atbalstīs 
lielas sabiedrības daļas prasību un 
ierosinās atlaist Saeimu,” pēc 
tikšanās sacīja Štokenbergs.

Šī nav pirmā reize, kad opozicija 
aicina prezidentu atlaist Saeimu, 
šāds lūgums  iesniegts jau 2007. 
gada rudenī, tomēr Zatlers norā-
dīja, ka šāds solis neesot nepie-
ciešams. Arī pērnā gada nogalē 
prezidents pauda, ka viņš Saeimu 
neatlaidīs, jo tā ir darboties spējīga.

Arī pēc 2008. gada augusta 
sākumā notikušās tautas nobal-
sošanas, kuŗā 40% iedzīvotāju 
atbalstīja tautas tiesības rosināt 
parlamenta atlaišanu, Zatlers 
skaidrojis - šie rezultāti nenozīmē, 
ka šī Saeima būtu jāatlaiž.

Opozicijas partijas 
aicina atteikties no 

partiju „lokomotīvēm”
Opozicijas partijas aicina atteik-

ties no partiju “lokomotīvēm”, 
savukārt koalicijas partiju ieskatā 
par šo jautājumu nepieciešama 
plašāka diskusija. 

Partijas Jaunais laiks (JL) priekš-
sēde Solvita Āboltiņa norāda, ka 
pirmais solis vēlēšanu sistēmas 
uzlabošanā ir grozījumu pieņem-
šana Saeimas vēlēšanu likumā, 
kuŗi paredzētu, ka viens kandidāts 
drīkst kandidēt tikai vienā vēlēšanu 
apgabalā. Šādi grozījumi iesniegti 
Saeimas atbildīgajai komisijai jau 
sen, taču tie nav  atbalstīti un nav 
virzīti tālāk.

 Arī partija Pilsoniskā savienība 
(PS) nākusi klajā ar šādu vēlēšanu 

grozījumu iniciātīvu.
Sabiedrības citai polītikai (SCP) 

līdzpriekšsēdis Artis Pabriks atzīst, 
ka plašāka vēlēšanu sistēmas 
maiņa prasa dziļākas diskusijas, 
tomēr, viņaprāt, iespējams bez 
“drāmatiskām sāpēm” uzlabot 
vēlēšanu sistēmu jau līdz nāka-
mām Saeimas vēlēšanām, nosa-
kot, ka jebkuŗš kandidāts kandidē 
tikai vienā vēlēšanu apgabalā.

SCP un JL skaidro, ka vēlēšanu 
sistēmas tūlītēju uzlabojumu dotu 
aģitācijas ierobežošana, kā arī 
partiju financēšana no valsts 
budžeta. “Jārīkojas tāpat kā Lietuvā 
- jāievieš visu veidu reklāmu 
aizliegums elektroniskajos saziņas 
līdzekļos. Tādējādi partijas būs 
atkarīgas nevis no dažiem spon-
soriem, bet gan no sabiedrības, 
tātad radīsies iespēja tikt ievēlētam 
nevis pēc reklāmām, bet pēc 
kvalitātes. Jāveicina atklātas dis-
kusijas, jo patlaban opozīcijai grūti 
informēt sabiedrību kaut vai par 
piedāvājumu uzlabot ekonomisko 
situāciju, jo trūkst forumu, kur 
par to diskutēt. Pierastie divu 
minūšu priekšvēlēšanu klipi, kur 
ar zirgiem jāj, neder,” domā 
Pabriks.

Apvienības Saskaņas centrs (SC) 
frakcijas priekšsēdis Jānis 
Urbanovičs, jautāts par “vēlēšanu 
lokomotīvēm”, norāda, ka atteik-
šanās no tām būtu nenozīmīgs 
uzlabojums. “Jāpāriet uz mažori-
tāro vai vismaz jaukto vēlēšanu 
sistēmu, jo pašreizējo daži ir 
pratuši izmantot savtīgāk, nekā 
sabiedrība gribētu,” pārliecināts 
atbild Urbanovičs, atgādinot, ka 
šāda SC iniciātīva ir noraidīta, un  
risinājumam aicinot Valsts prezi-
dentu Valdi Zatleru nākt klajā ar 
savu vēlēšanu sistēmas maiņas 
priekšlikumu vai rosināt Saeimas 
atlaišanu.

Partijas PCTVL frakcijas 
priekšsēdis Jakovs Pliners pauž 
viedokli, ka “pārmaiņas pārmaiņu 
dēļ ir bezjēdzīga jezga. Iespējams, 
ka vajadzētu organizēt speciālu 
komisiju, kur strādātu arī partiju 
pārstāvji. Šī komisija arī sniegtu 
savu viedokli, ar ko pašreizējā 
sistēma ir laba vai slikta un kāda 
būtu labāka. To varētu darīt kopā 
ar zinātniekiem un polītologiem.” 
Zinātniski pamatotas pārmaiņas 
PCTVL atbalstītu.

Apvienības TB/LNNK frakcijas 
priekšsēdis Māris Grīnblats 
norāda, ka nepieciešami nopietni 
argumenti, kāpēc vēlēšanu sistēma 
būtu jāmaina, bet ir gatavs par šo 
jautājumu diskutēt. Pēc Grīnblata 
domām, pašreizējās kārtības 
maiņa pati par sevi visas pro-
blēmas neatrisinās.

Arī Zaļo un zemnieku savie-
nības (ZZS) frakcijas priekšsēdis 
Augusts Brigmanis ir gatavs 
sarunām par jebkādām izmaiņām.

Saeimas priekšsēdis Gundars 
Daudze (ZZS) pieļauj iespēju nākt 
klajā ar iniciātīvu, kas paredzētu 
atteikties no vēlēšanu “loko-
motīvēm” visos apgabalos, tomēr 
norādot, ka īsti neizprot, kādēļ ir 
skeptiski viedokļi par pašreizējo 
sistēmu, atsaucoties uz demokra-
tiju, jo vēlētāji savu balsi atdodot 
par partijām, nevis par konkrē-
tiem cilvēkiem.

Gatavo uzbrukumu 
vēsturniekiem

Krievijas Valsts dome drīzumā 
sāks izskatīt likumprojektu, kas 

būs vērsts pret vēsturniekiem. 
Krievijai tuvējās pierobežas valstīs 
dzīvojošie „neonacisti” un „vēstur-
nieki revīzionisti” tiks pielīdzināti 
terroristiem, un viņiem liegs 
iebraukt Krievijā. Likumprojektam 
ir gaŗš nosaukums: „Par Krievijas 
Federācijas pasākumiem pretdar-
bībai mēģinājumiem rehabilitēt 
nacismu, nacistiskos noziedz-
niekus un viņu atbalstītājus 
jaunajās neatkarīgajās valstīs – 
bijušajās PSRS republikās.”

Likumprojekta sagatavošanai 
izveidota darba grupa, kuŗā 
iekļauts arī no Latvijas izraidītais 
krievu skolu aizstāvības stāba 
aktīvists Aleksandrs Kazakovs. 
Viņa ieskatā likumprojekts varētu 
kļūt par tiesisku pamatu, kas 
apturēs mēģinājumus apšaubīt 
padomju tautas uzvaru pār hit-
lerisko Vāciju un pārskatīt Otrā 
pasaules kaŗa rezultātus. Presē 
Kazakovs stāsta, ka nacisti sākuši 
aktīvizēties ne tikai bijušās PSRS 
vietā tapušajās valstīs, bet arī 
Austrumeiropā un pat Rietum-
eiropā. Tāpēc  pret viņiem jāvēr-
šas ar „konkrētiem pasāku-
miem”. 

  Latvijas vēsturniekus, kuŗiem 
izdevies strādāt Krievijas arc-
hīvos, Kazakovs dēvē par pseudo-
vēsturniekiem. Viņi izmantojuši 
Krievijas pretimnākšanu, lai pēc 
tam ņirgātos par cīnītājiem pret 

fašismu. Viņiem būtu jāaizliedz 
iebraukt Krievijā. 

Ko domā Latvijas vēsturnieki 
par to, ka viņus pielīdzina „ter-
roristiem”? LU vēstures profe-
sors Aivars Stranga: „Polītiski 
tas būtu odiozs, skandalozs 
lēmums, tiesa, atbilstošs Krie-
vijas arvien spēcīgākajai evo-
lūcijai uz autokratisku valsti. 
Apkaŗot brīvu domu un 
akadēmiskas diskusijas ar 
likumiem, kuŗi tās pielīdzina 
terrorismam, - tas būtu kaut kas 
nedzirdēts pasaules mērogā. 
Grūti iedomāties, ko var darīt ar 
„vēsturniekiem terroristiem”. 
Taču Krievijas archīvi kļūs vēl  
mazāk pieejami nekā līdz šim. 
Īstu starptautisku atzinību bau-
da tikai tie Krievijas vēsturnieki, 
kuŗi paši ir revīzionisti šā vārda 
vislabākajā nozīmē.”

Vēsturnieks Ritvars Jansons: 
„Ja tādas normas pieņems 
attiecībā uz Baltijas vēstur-
niekiem, tad ar Krieviju nav 
iespējama nekāda zinātniska 
sadarbība humānitārajās zināt-
nēs. Ja vienas valsts vēsturnieki 
darbojas brīvi, bet otrā valstī 
viņiem liedz to darīt un savukārt 
cenzē savus zinātniekus, tad tā ir 
totāla kontrole – viena no 
totālitāra režīma pazīmēm.”   

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Cik labi, ka 

komentāru Aler-
ģija pret tan-
kiem, kas parā-
dījās Latvijas 
Avīzē 6. janvārī, 
sarakstījis Laika/
BL lasītājiem labi 

pazīstamais Dainis Lemešonoks, 
nevis Franks Gordons, jo man 
droši vien pārmestu vienpusī-
gumu. Šis Daiņa Lemešonoka 
raksts ir līdzsvarots un lietišķs. 

Tā kā stāvoklis “manā krastā” 
mainās vārdu tiešā nozīmē ik pēc 
pāris stundām, aprobežošos ar 
dažiem atgādinājumiem un 
konstatējumiem. 

Gazas sektorā jeb joslā mīt 
apmēram pusotra miljona arabu, 
gandrīz visi - islāmticīgie sunnīti. 
Vairāk nekā puse ir 1948. gadā 
tur saplūdušo bēgļu pēcnācēji. 
Dzimstība Gazas joslā ir viena no 
visaugstākajām pasaulē. 

1949. gadā, kad beidzās Izraēlas 
brīvības cīņas, Gazas josla nonāca 
Ēģiptes kontrolē, bet t. s. Rietum-
krastu “pievāca” Jordānija. 1967. 
gada Sešu dienu kaŗa rezultātā 
abas šīs territorijas nonāca Izra-
ēlas militārā un polītiskā kontrolē, 
bet netika anektētas (izņemot 
Jeruzalemes austrumdaļu ar 
Vecpilsētu). 

1993. gadā, kā zināms, Izraēla 
un Palestīnas atbrīvošanās orga-
nizācijas (PAO) vadītājs Arafats 
noslēdza t.s. Oslo vienošanos, kas 
paredzēja izveidot palestīniešu 
pašpārvaldi (Palestinian National 
Authority), kas pakāpeniski 
uzņemsies atbildību pār minē-
tajām territorijām. Nākamajos 
gados jau tika izstrādāts plāns - 
Gazas piekrastē iekārtot jūras 
ostu kā iecerētās Palestīnas valsts 
“vārtus uz pasauli”, un netālu no 

Gaza varēja būt maza, plaukstoša piekrastes valsts
Ēģiptes robežas pat tapa lidosta 
Dahaniye , tā sakot, ar visām ērt-
ībām. 

Palestīniešu sacelšanās - t.s. 
Otrā intifada, kas uzliesmoja 
2000. gada rudenī, pārvilka svītru 
šai pozitīvajai attīstībai. Rietum-
krastā un īpaši Gazā pieauga 
nesamierināmo islāma fanātiķu 
apvienības Hamas ietekme, un 
pašnāvnieki - šahidi spridzināja 
sevi Jeruzalemes, Telavivas, 
Haifas un citu pilsētu autobusos, 
tirgos, kafejnīcās, diskotēkās, 
aizraujot sev līdzi nāvē sievietes, 
sirmgalvjus, bērnus - visus, kas 
pagadījās ceļā. Un palestīniešu 
territorijās, īpaši Gazas joslā, 
turienes iedzīvotāji, uzzinot par 
kārtējo suicide bomber’s terrora 
aktu, līksmoja un dāļāja saldu-
mus saviem bērniem. To nevajag 
aizmirst. Un ne jau kaprise bija 
Izraēlas valdības lēmums - uzcelt 
nožogojumus, vietumis visai 
augstu sienu jeb mūri, lai 
apgrūtinātu šahidu ielavīšanos 
starptautiski atzītajā Izraēlas 
valstī (Israel proper). 

Arabu liktenīgā kļūda bija 
atteikšanās atzīt ANO Kopsa-
pulces 1947. gada 29. novembŗa 
rezolūciju par divu valstu izveidi 
Palestīnā - žīdu un arabu, bet 
Izraēlas liktenīgā kļūda bija žīdu 
apmetņu (settlements) būve 
okupētajos novados, ko blīvi 
apdzīvoja arabi. Viņi itin pama-
toti to uztvēra kā dzeloni savā 
miesā. Pa to laiku pastiprinājās 
spriedze starp Hamas un Arafata 
mantinieka Abu-Mazena vadīto, 
sekulāri nacionālistisko apvienību 
Fatah, ko apsūdzēja korupcijā. 

2006. gada janvārī bija jānotiek 
Palestīnas parlamenta vēlēšanām. 
Izraēlas valdība sprieda, ka 
apvienībai Hamas, kas atteicās 

atzīt Izraēlas eksistences tiesības, 
būtu jāliedz kandidēt vēlēšanās, 
bet ASV prezidents Bušs, kuŗš, kā 
zināms, gribēja arī Irakai “uz-
tiept” demokratiju, izdarīja spie-
dienu uz Izraēlu, un vēlēšanas bija 
visnotaļ demokratiskas: uzvarēja 
Hamas, iegūstot 76 no 132 
mandātiem, bet Fatah - tikai 43.

Starplaikā notika kaut kas ļoti 
būtisks: Izraēlas premjērministrs 
Ariels Šarons, sapratis, cik apla-
ma bijusi aizraušanās ar žīdu 
apmetnēm, 2005. gada augustā 
evakuēja no Gazas joslas visus 
kolonistus jeb, kā teiktu Garda, 
civīlokupantus, kopskaitā 7000 
vīriešus, sievietes un bērnus, un 
šie ciemati ar visiem iekoptajiem 
laukiem un siltumnīcām nonāca 
Gazas arabu administrācijas 
rīcībā. Vienlaikus tika izvākts 
Izraēlas kaŗaspēks - līdz pēdējam 
zaldātam. 

Varētu likties - lieliski! Kolo-
nistus izvāca, kaŗavīri aizvācās. 
Nīstajai okupācijai beigas! 

Ja vien Hamas barveži, kas 
kļuva par noteicējiem Gazas joslā, 
spriestu kā normāli polītiķi, kas 
vēlas labu savai tautai, viņi šo 
zemes strēmeli varētu pārvērst 
par mazu plaukstošu piekrastes 
valsti. Sava jūras osta, sava lidos-
ta, citrusaugļu plantācijas, turklāt 
vēl parallēli Gazas piekrastei uzie-
tas potenciāli ienesīgas offshore 
gāzes atradnes. Ja vien Hamas 
barvežiem būtu laba griba, Gaza 
varētu ķlūt par otru Singapūru. 
Labs ir, Hamas polītiskajā pro-
grammā teikts, ka Izraēlai - cion-
istiskajam veidojumam - nav 
tiesību pastāvēt un ka galamērķis 
ir vienota un nedalāma Palestīna 
“no jūras līdz (Jordānas) upei” un 
žīdiem no turienes jāpazūd. Es 
pazīstu arabu frazeoloģiju: sak, 

žīdi 2000 gadus gaidīja, kamēr 
sagaidīja sava valstiskuma atjau-
nošanu, bet arī mēs esam pacietīgi 
un sagaidīsim, ka cionistiskais 
veidojums sabruks, - krustnešu 
valsts pastāvēja 200 gadus un 
sašķīda, cionisms pastāv 100 
gadu, tātad puse nolemtā termiņa 
jau pagājusi. Tikmēr Gazas josla 
varētu pastāvēt kā islāma valsts - 
ad dawla al islamiya, tiks stingri 
ievērots reliģisko likumu kanons 
- šaria, un Allah, laid mums tur 
laimē diet, vai ne? Galu galā 
Ziemeļkoreja un Dienvidkoreja 
nu jau pāri pusgadsimtam neat-
zīst viena otru un pastāv līdzās, 
katra savu ceļu ejot. 

Bet nē! Hamas darbības pamatā 
ir neprāts, ne prāts. Septiņu gadu 
laikā pret Izraēlas pilsētām un 
ciematiem raidīti 10 000 Qassam 
tipa raķešu jeb šāviņu un pēdējā 
laikā arī vēl Grad jeb vecajiem 
leģionāriem vēl atmiņā palikušās 
katjušas (vāciski - Stalin-Orgeln). 
Tās krīt, kur pagadās, un tiek 
izšautas uz labu laimi - var trāpīt 
bērnudārzam, var nokrist klajā 
laukā. Lai tik sariebtu žīdiem, kas 
mošeju sprediķos tiek saukti par 
suņiem un pērtiķiem. Šādas cha-
otiskas, bet ērcinošas apšaudes 
rezultātā gājuši bojā 32 izraēlieši, 
ievainoti ap 200. Kuŗa suverēna 
valsts var bez gala paciest šādu 
apšaudi, kuŗas radijs jau sa-
sniedzis lielas pilsētas - Ašdodu 
un Berševu? 

27. decembrī sākās Izraēlas 
militārā operācija ar mērķi - reiz 
par visām reizēm nodrošināt, lai 
Hamas pilnīgi atsakās no Izraēlas 
apšaudes un izbeidz bruņojuma 
piegādi, izmantojot tuneļus. Vie-
nu nedēļu darbojās Izraēlas kaŗa 
aviācija, un pēc tam pienāca kārta 
tankiem un izlases vienībām. 

Pirmajā posmā tika iznīcināti 
pāri par 500 Hamas kaujinieku 
(apmācītu kaŗotāju kopskaits ir 
15 000), tostarp - taisni 2009. 
gada 1. janvārī - pēc pakāpes 
trešais viņu komandieris Nizars 
Raijans (Ghayan), kas atteicās 
slēpties patvertnē. Tas bija viņš, 
kuŗš 2001. gadā sūtīja savu dēlu, 
lai tas kādā žīdu apmetnē 
uzspridzinātos, aizraujot sev 
līdzi nāvē divus izraēliešus. 

Nu ko tādiem padarīsi?
Diemžēl kaŗa darbības gaitā 

Gazas joslā iet bojā arī sievietes 
un bērni. Collateral damage? 
Nebūsim ciniķi un atzīsim, ka tas 
ir ļoti skumji. Taču jāatgādina, ka 
Izraēlas izlūkdienests, izmantojot 
mobilos tālruņus un SMS, 
vairākiem lāgiem sazinājās ar 
9000 māju iemītniekiem, brīdinot 
tos, ka tuvumā atrodas objekti, 
kas tiks sabumboti, un aicinot 
viņus atstāt savus mājokļus, lai 
nedabūtu ciest. Izraēlas lidmašīnas 
nometa skrejlapas ar līdzīgiem 
brīdinājumiem, un, sauszemes 
operācijai pieņemoties spēkā, 
Izraēlas pavēlniecība vairākkārt 
lika pārtraukt apšaudi uz trim 
stundām, lai iedzīvotāji varētu 
nopirkt pārtiku, medikamentus 
u.tml. Kaŗadarbība tika pār-
traukta, arī lai ielaistu Gazas joslā 
kravas mašīnu kolonnas ar 
humāno palīdzību. 

Vai jūs varētu iedomāties, ka 
Lielvācijas kaŗaspēks, kas bija 
aplencis Ļeņingradu, 1941. gada 
rudenī brīdinātu pilsētniekus: 
atstājiet tādu un tādu kvartālu, jo 
mēs to apšaudīsim? Vai sarkan-
armija, tuvojoties Berlīnei 1945. 
gada aprīlī, brīdinātu: berlīnieši, 
turieties tālāk no tādām un tādām 
ielām, jo turp dodas mūsu tanki?

Franks Gordons

Sveiki, visi 
Laika un Brīvās 
Latvijas lasītāji, 
un visi laba 
vēlējumi ikkat-
ram no jums 
šajā jaunajā - 
2009. gadā! 
Starp citu, 
s ab i e d r i s k ā s 

domāšanas veidu mūsu valstī 
daļēji rāda fakts, ka vai 80 pro-
centos mobilā tālruņa īsziņu, 
kuŗas es saņēmu no draugiem 
un paziņām, ir atgādināts, ka šis 
būs Vērša gads. Nebiju domājis, 
ka ķīniešu astroloģija Latvijā sit 
tik augstu vilni, jo neatceros 
jebkad saņēmis īsziņu, kuŗā 
minēts, ka ir sācies, piemēram, 
Dvīņu gads.

Taču runa ir par ko citu. 
Mums, žurnālistiem, ļoti jau nu 
gribas, lai pēc mūsu rūpīgi 
pārdomāto, sacerēto un ārkārtīgi 
erudīto rakstu izlasīšanas tie, 
par kuŗiem tiek rakstīts, tūdaļ 
visu saprastu, nāktu pie veselā 
saprāta un atteiktos no visiem 
grēkiem un nedarbiem.

Pirms pāris nedēļām man 
nācās rakstīt par bodīti, ko sauc 
valsts un pašvaldību uzņēmumu 
valdes un padomes, kā arī par 

Jaunajam gadam sākoties
Latvijas kultūras ministres 
Helēnas Demakovas augst-
prātību. Vai mana bāršanās ir 
izraisījusi valsts un pašvaldību 
uzņēmumu valžu un padomju 
likvidēšanu vai vismaz nenor-
māli milzīgo algu samazināšanu? 
Vai H. Demakova ir sapratusi, 
ka apgalvojums par „dzelte-
niem” laikrakstiem ir bijis, 
maigi sakot, neadekvāts un 
tagad varbūt vajadzētu uz kādu 
brīdi „aizpogāt” lūpas un 
paklusēt?

Lika drusku pagaidīt!
Lasītāji atcerēsies, ka iepriek-

šējā reizē rakstīju par kādu 
finanču ministra padomnieci, 
kuŗa par savu piedalīšanos un 
arī nepiedalīšanos vienas kon-
krētas padomes darbā katru 
reizi saņem turpat vai divarpus 
tūkstošus latu. Izrādās, šī dāma 
var just pāridarījumu, jo daudz 
dāsnāka, izrādās, ir nevis 
Finanču, bet gan Satiksmes 
ministrija. 

Vai zināt, kas ir kļuvis par 
jaunāko uzņēmuma Pasažieŗu 
vilciens valdes locekli, kāda ir 
viņa kvalifikācija? Viņa tētis 
kādreiz strādājis par Latvijas 
Republikas satiksmes ministra 
šoferi. Un cauri. Puisim ir 

augstākā izglītība (minētā 
uzņēmuma valdē ir arī satiksmes 
ministra preses sekretārs, kam 
nav pat tās), bet šai izglītībai 
nav nekāda sakara ar dzelzceļa 
transportu. Ministrs stāsta, ka 
puisis nodarbosies ar mārke-
tingu. Uzņēmuma padomes 
vadītājs bilst, ka viņš būs 
atbildīgs par kārtību vilcienos, 
lai huligani ļaunprātīgi nede-
molētu vagonus. Vārdu sakot, 
viens no viņiem melo. Un pui-
sis, kuŗa tētis reiz bijis satiksmes 
ministra šoferis, katru mēnesi 
no uzņēmuma Pasažieŗu vil-
ciens saņems četrus tūkstošus 
latu. Gadā sanāk četrdesmit 
astoņi tūkstoši. Amerikā tie ir 
vairāk nekā 93 tūkstoši dolaru, 
Eiropā – 68 tūkstoši eiro, 
Lielbritanijā – 61 tūkstotis 
sterliņu mārciņu un Zviedrijā – 
veseli 733 tūkstoši kronu! Nu, 
neteiksim, ka tā būtu pieticīga 
alga. Turklāt, kā jau zinām pēc 
iepriekš minētās finanču 
padomdevējas piemēra, puisim 
pat nebūs jāpiedalās visās valdes 
sēdēs! Ak, laimīgais! „Tētiņš, 
starp citu, arī kādreiz bijis ar 
sava pasažieŗa vadīto ministriju 
saistīta uzņēmuma valdē, bet 
laikam pēc tam, kad plašsaziņas 

līdzekļi sāka uzdot nepieklājīgus 
jautājumus, vai šoferis tiešām ir 
īstā persona šādam darbam, 
sakaunējās un pats no tā 
aizgāja. 

Rokas nolaižas, mīļie. Rodas 
iespaids, ka, piemēram, mūsu 
satiksmes ministrs pat nezina, ko 
nozīmē vārds „nepotisms”. Var-
būt tas ir tāpēc, ka arī ministram 
pašam ir tikai vidusskolas izglī-
tība, taču citi Latvijā zina, kas ir 
nepotisms, bet tie, kuŗiem ir 
teikšana, šādus sīkumus ignorē. 
Pirmām kārtām tas ir sakāms 
par technokratu, kuŗš patlaban 
vada valdību, jo Ivars Godmanis 
perfekti zina, kas ir nepotisms, 
bet diemžēl satiksmes ministrs, 
kas laikam to nezina, ir viņa 
partijas biedrs. Un cauri. Un 
uzņēmumā Pasažieŗu vilciens 
septiņi no deviņiem valdes un 
padomes locekļiem ir tieši saistīti 
vai nu ar satiksmes ministru, vai 
ar viņa partiju. Dzīve turpinās.

Kultūras ministre janvāŗa 
pirmajās dienās paziņoja, ka 
viņai ir kaulu problēmas un 
varbūt būs uz kādu brīdi jāaiziet 
no polītikas. Ne mirkli negribu 
ņirgāties par veselības jautā-
jumiem, taču patiesība diemžēl 
ir tāda, ka Helēnai Demakovai 

būtu no amata jāaiziet tūlīt pat. 
Jo 30. decembrī, gada pēdējā 
darba dienā, viņas rūpīgi prote-
žētā aģentūra Jaunie trīs brāļi „pa 
kluso” parakstīja sešus miljonus 
latu vērtu līgumu ar starptau-
tisku architektu konsorciju par 
jaunas koncertzāles nevis celšanu, 
bet tikai projektēšanu. Visur 
valdība cenšas taupīt un griezt 
nost, tikai ne Demakovas dār-
ziņā. Valdības vadītājs gan atzina, 
ka līgumu pašreizējos apstākļos 
nav vajadzējis slēgt, bet pēc tam 
aģentūras Jaunie trīs brāļi vadītājs 
paziņoja, ka tas tiks tikai iesal-
dēts, nevis atcelts. Un vai zināt, 
starp citu, ko par aģentūru Jaunie 
trīs brāļi ir teikusi Valsts kontro-
liere Inguna Sudraba? “Uzturēt 
veselu aģentūru, lai tiktu reālizēti 
tikai divi objekti (runa ir ne vien 
par koncertzāli, bet arī par jauno 
bibliotēku), ir šausmīgi neefek-
tīvi.” Nu jā, grūti nepiekrist.

Abi šie piemēri uzskatāmi 
pierāda, ka mūsu banānu repub-
likas vadībai gan patīk dižoties 
ar tādiem jēdzieniem kā 
atklātība un godīgums, bet šie 
principi izlido pa logu, tiklīdz 
runa sākas par „savējiem”. 

(Turpināts 11. lpp)
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R E P L I K A
Tieši tāpēc pirms pāris gadiem 

Pasaules Banka brīdināja, ka 
valsts tiek sagrābta, tieši tāpēc 
Latviju citādi nekā par banānu 
republiku saukt diemžēl nevaru, 
vismaz ciktāl tas attiecas uz 
pārvaldes iekārtu. Grūti spriest, 
vai pie stūres valstī ir ļaudis, kuŗi 
patiešām ir nezinīši (par to 
liecinātu finanču ministra 
Slakteŗa nu jau par folkloru un 
globālu izsmieklu kļuvusī inter-
vija telekanālī Bloomberg TV) 
vai aktīvi diversanti, bet labi 
nudien nav. 

Šis materiāls laikrakstā būs 
lasāms pēc 13. janvāŗa, kad 
Doma laukumā atkal paredzēts 
protesta mītiņš. Ceru, ka tas būs 
masīvs, bet neloloju absolūti 
nekādas cerības, ka tāpēc kaut 
kas mainīsies. Pašreizējie 
valdošie tik dziļi ir iesakņojušies 
pašu radītajā purvā tāpēc, ka 
zina – visticamāk, viņus neviens 
nepadzīs līdz nākamajām 
Saeimas vēlēšanām 2010. gadā. 
Ja tas nozīmē, ka pagaidām var 
sava šofeŗa dēlam nodrošināt 

algu, kas ir daudz lielāka (maigi 
sakot) par valsts vidējo, un nebūt 
nedomāt par to, vai šofeŗa dēls ir 
kaut minimāli kvalificēts dar-
bam, kuŗā viņš tiek iebīdīts, – uz 
priekšu! Ja tas nozīmē, ka 
globālas ekonomikas krizes 
apstākļos paša dārziņš nav 
ierobežojams un laikā, kad, 
piemēram, pacientiem tiek 
divkāršota maksa par vizīti pie 
ģimenes ārsta, mierīgi var izdot 
sešus miljonus latu par 
zīmējumu, – tad uz priekšu, uz 
priekšu!

Latvijas Republiku patlaban 
pārstāv ļaudis, kuŗi kaunu neprot 
itin nemaz. Jaungada apsveiku-
ma runā Valsts prezidents Valdis 
Zatlers sacīja, ka polītikā jāienāk 
jaunai paaudzei. Jauki jau būtu, 
bet, pirmkārt, diez vai īpaši 
daudz sevi cienītāju cilvēku būtu 
gatavi līst iekšā tajā purva rāvā, 
kāda ir pašreizējās valdošās 
„elites” radītā polītiskā sistēma, 
un, otrkārt, pašreizējā paaudze 
vēl nekur nav pazudusi un kādu 
laiku, jādomā, nepazudīs.

Tāpēc laikam tomēr jāieklausās 
vārdos, ko Jaungada naktī teica 

technokrats Godmanis: Latvijas 
iedzīvotājiem jābūt kā pingvī-
niem, kuŗi grūtos laikos saspiežas 
kopā. Technokrats vienīgi aiz-
mirsa, ka puse pingvīnu dodas 
pāri ledum, lai sameklētu ēdamo, 
dažus apēd jūras mošķi un tie, 
kuŗi nav pietiekami labi 
saspiedušies… nosalst. Metafora 
diez vai ir izraudzīta īsti pareizā.

Kārlis Streips

Jaunajam gadam sākoties
(Turpināts no 10. lpp.)

Interesanti, kā dziedone, kam 
pirmais vārds Vera, tikusi pie 
dubultā uzvārda Puķe–Puķīte? 
Vai dīvaini sagadījies, ka Veru 
Puķi par mūža draugu apņēmis 
vīrietis ar uzvārdu Puķītis? 
Varbūt ir tieši otrādi un Puķe 
noprecējis Puķīti? – Vai bijību 
jūsos neizraisītu luterāņu 
bīskaps vikingiski skarbajā 
vārdā Fuglsang Damgard`s, kas 
Guntara Saivas Latviešu bēgļi 
Dānijā figūrē tieši tādā rakstībā? 
– Smaidu raisa Tistēdas soda 
nometnes režīma pants: 
„Aizliegts kāpt uz loga un 
skatīties pa novērošanas rūti, jo 
pa to skatīsies novērotājs!” 
Saliktā teikuma loģiskā otra 
puse, ko sadomājuši demokra-
tiskie dāņi, nebūtu iedomājama 
komūnistu vai nacistu soda 
nometnē!

Ar šādām un līdzīgām 
pārdomām droši nodarbosies 
ne viens vien lasītājs, 
pārlapodams mechanikas un 
technoloģijas jomu zinātnieka 
Guntara Saivas pensionāra 
gados sarakstīto ļoti plašo 
pētījumu par Otrā pasaules kaŗa 
latviešu bēgļu dzīvi Dānijā 
pirmajos pēckaŗa gados. Darbs 
ir sevišķi pamatīgs un precīzs, 
mudž no personu vārdiem, 
datumiem, faktiem, citātiem no 
jau iepriekš publicētā (visvairāk 
nometņu laika avīzēs un 
biļetenos), tā ka nobīšanās no 
nupat minētā bīskapa Fuglsanga 
(Putna dziesmas?) vārda latvis-
kas transkripcijas ir viens no 
mikroskopiskajiem pārkāpu-
miņiem visādā ziņā priekšzī-
mīgā pētījumā.

Nereti cilvēki mūža novakarē 
raksta atmiņas par jaunībā 
pieredzēto, tādā veidā tālā 
pagātnē atkāpušos gadus it kā 
vēlreiz izjūtot un pārdzīvojot, 
tāpēc neparasti, ka pats Saiva 
latviešu bēglis Dānijā nekad nav 

Pamatīgums un precizitāte
Guntars Saiva, Latviešu bēgļi Dānijā apcere par latviešu bēgļu gaitām pēc Otrā pasaules kaŗa,

 apgāds „Retorika A”, Rīgā, 2008. g., 320 lpp.
bijis, bet agrīnos trimdas gadus 
pārlaidis Vācijā! Viena no 
apmēram 2000 Dānijas latvie-
šiem turpretim bijusi viņa 1956. 
gadā Austrālijā apprecētā 
dzīvesbiedre Brigita Paegle, 
vēlākā diakone. Jādomā, ka 
Saivas pievēršānās tieši Dānijas 
bēgļu nometņu tematikai 
izskaidrojama gan ar viņa mūža 
drauga pagātni, gan ar to, ka 
samērā nelielas latviešu bēgļu 
„kolonijas” izpēte būs šķitusi 
pārskatāmāka un paveicamāka 
par Vācijas nometnēm, kuŗu 
bija daudz vairāk. Neapšaubāmi, 
grāmata par gluži vai obligātu 
lasāmvielu kļūs tagadējai veca-
jai paaudzei, kas pati apcerētajā 
laikā Dānijā mitusi. Iespējams, 
tā izraisīs interesi arī viņu 
pēcnācējos un rados. Bet tā 
varētu interesēt arī Vācijas bēgļu 
nometnes pieredzējušos, kaut 
vai lai konstatētu, kas tad Dānijā 
bijis līdzīgs un kas atšķirīgs.

Par Dānijas latviešu bēgļu 
dzīvi tagad radies pētījums, ko 
gribas dēvēt gandrīz par 
zinātnisku. Vācijas nometnes 
savukārt iemūžinātas ļoti dau-
dzos daiļliterātūras darbos, kas 
lielākoties stāsta par nesa-
prašanos, konfliktiem, kaš-
ķēšanos. Nav jau jābrīnās, ja 
lielāks skaits cilvēku dzīvo sas-
piestos apstākļos un bez algota 
darba! Visi, kas Guntaru Saivu 
pazīst personiski, zina, ka viņš 
ir smalkjūtīgs un laikam jau šīs 
daudzējādi simpatiskās 
personības īpašības dēļ Dānijas 
bēgļu savstarpējie konflikti 
palikuši neizklāstīti. Ka tādu 
nav trūcis, rāda šis un tas, kas 
pateikts it kā starp rindām. 163. 
lpp. Saiva raksta: „Diemžēl 
mācītāju maiņa nenotika gluži 
bez kontroversijām (pareizi: 
kontroversēm. – E.S.), bet tās 
šeit nav apskatītas.” 232. lpp. 
citātā no kādas teātŗa izrādes 

recenzijas Latvju Vārdā lasām 
par „Dānijas latviešu bezmērķa 
strīdēšanos”. 242. lpp. lasām par 
„kaujas cirvju zibēšanu”, izde-
vumiem Dānijas Latviešu Balss 
un Dānijas Latviešu Informācijas 
Biļetens vienam otru apkaŗojot.

Savā ziņā jānožēlo, ka Saiva 
tik izturēti vairījies no konfliktu 
cēloņu, gaitas un iznākuma 
apcerēšanas, jo konflikti taču ir 
neatņemama dzīves sastāvdaļa. 
Ja neko tuvāku nepastāsta par 
kaujas cirvjiem, Dānijas latviešu 
sadzīve lasītāja apziņā varbūt 
ieiet rožainākā gaismā, nekā tā 
būtu pelnījusi!

Lielākā Dānijas latviešu grupa 
– 348 cilvēki – par savu tālākas 
izceļošanas zemi izvēlējās 
Austrāliju. 260. lpp. Guntars 
Saiva paticami aplūko šādas 
izvēles iemeslus. Paliek gan 
nepateikts, kāpēc vismaz divi 
duči Dānijas latviešu sabiedrības 
prominentāko pārstāvju, kas 
grāmatā vairākkārt nosaukti 
vārdā, nonāca tieši Melburnā. 
Redzamākais bija prāvests 
Arnolds Grosbachs, vēlākais 
Austrālijas latviešu luterāņu 
Draudžu apvienības priekšnieks, 
bet bija arī režisori, diriģenti, 
gleznotāji, skolotāji, advokāti, 
dziedoņi, sabiedrības darbinie-
ki... Atceros, kā pag. gs. 50. 
gados Melburnā bijušie Vācijas 
nometņu „dīpīši” uz Dānijā 
dažus gadus nodzīvojušajiem 
tautiešiem skatījās ja ne gluži ar 
apbrīnu, tad vismaz kā uz 
citādiem, no pārējās sabiedrības 
atšķirīgiem individiem. Bijušo 
Dānijas latviešu dāniskā pagātne 
viņus pašus vienoja arī savā 
starpā, kas īpaši bija samanāms 
prāvesta Grosbacha 1951. gadā 
Melburnā dibinātās draudzes 
rosmēs: draudzes jauniešu kori 
vadīja bijušais Dānijas latvietis 
Viktors Bendrups, draudzes 
priekšnieks ilgus gadus bija 

Jānis Berkāns jun., ērģeles 
dievkalpojumos spēlēja Aina 
Jurjāne, svinīgās reizēs solo 
dziedājumus baznīcā sniedza 
Herberts Stanguts, Sv. Krusta 
baznīcu plānoja un tās celšanu 
pārraudzīja architekts Uldis 
Merits... Tagadējie Melburnas 
latvieši, kas visīstenāk savus 
„dāņus” atceras pēc viņu 
pusmūža vai vecuma gadiem, 
Guntara Saivas grāmatā dau-
dzos foto attēlos var apskatīt, 
kādi viņi izskatījušies jaunībā. 
Žēl vienīgi, ka daļa attēlu nav 
tādas kvalitātes, ar kādu 
mūsdienu grāmatniecībā esam 
saraduši.

Saiva grāmatas pēcvārdā rak-
sta: „Šķiet, ka vienīgie liecinieki 
par latviešu dzīvi dāņu zemē, 
kuŗu ceļotājs vēl atrastu, būtu 
kapu kopiņas dažādās Dānijas 
malās un mirušo piemineklis 
Kopenhāgenas Vestres kapsētā.” 
Tomēr tas nevar būt viss, ko 
latviešu bēgļu uzturēšanās 
Dānijā devusi trimdas 
sabiedrībai un latviešu kultūrai. 
Kaut vienīgais literātūras vec-
meistars, kas Dānijā uzturējās 
līdz pat savai nāvei 1960. gadā, 
bija Valdemārs Dambergs, viņa 
ietekme uz cilvēkiem ap sevi 
varēja būt tikai caur viņa 
referātiem un personību, jo 
literāri diždarbi viņam mūža 
novakarē vairs netapa. Toties 
ļoti ievērojams bija grāmatu 
izdevēja Imanta Reitmaņa 
devums: apgādu „Imanta” pazi-
na latvieši visā pasaulē, jo tas 
viņus apgādāja ar kapitāl-
darbiem, kuŗu galvgalā lieka-
mas Latvju tautas dainas 12 
sējumos; Mīklas, sakāmvārdi 
un parunas; ģenerāļa R. 
Bangerska Mana mūža atmiņas 
četros sējumos; pulkveža Silgaiļa 
Latviešu leģions; P. Dreimaņa 
Latvju tautas vēsture. Reitmanis 
palika Dānijā, kad lielākā daļa 

turienes latviešu devās uz 
tālākām izceļošanas zemēm. 
Lielākā daļa viņa veikumu 
grāmatu izdošanā tapa tieši šai 
laikā. Nāvīte Reitmani paņēma 
pāragri, 1960. gadā, kad viņam 
bija tikai 47 mūža gadi.

Pavisam citu laikmetu, citu 
pasauli izjūtam, lasot Guntara 
Saivas pastāstījumu par dāņu 
attieksmi pret latviešu bēgļiem. 
Bēgļi tikuši uzskatīti par „vie-
siem” dāņu zemē, kam agrāk 
vai vēlāk pastāvīga patvēruma 
vieta jāatrod citur. Dāņi 
neveicinājuši, pat aizlieguši 
organizēt dāņu valodas 
mācīšanos nometņu skolās vai 
kursos pieaugušajiem. Guntars 
Saiva raksta: „No sākuma 
Dānijas Sarkanais Krusts 
atbalstīja latviešu un citu tautu 
bēgļu skolu dibināšanu un to 
darbu. Ja nebūtu šādu bēgļu 
skolu, tad bēgļu bērniem būtu 
bijis jāmācās dāņu skolās. Tas 
būtu veicinājis bēgļu ieplūšanu 
dāņu sabiedrībā, kas nebija 
Dānijas interesēs. Vēlāk, lai 
pasteidzinātu emigrāciju, atbal-
stu skolām samazināja un 
dažādā veidā mēģināja skolu 
darbu apgrūtināt.” (165)

Ai, labie dāņi, kas 40. gados 
cerēja, ka iespēs savu zemīti 
saglabāt etniski homogenu! Ja 
viņi būtu zinājuši, ka tālā 
nākotnē pasaule tiktāl glo-
bālizēsies, ka viņu galvaspil-
sētas atsevišķos kvartālos dažu 
vakaru satrakojušies musul-
maņu jauniešu bari izdauzīs 
veikalu logus un dedzinās 
automašīnas, tad jau droši vien 
būtu laipnīgi atvēlējuši rāmā-
kiem jauniem cilvēkiem no 
viņu pašu Baltijas jūras austru-
mu krasta gan mācīties dāņu 
valodu, gan kļūt par viņu valsts 
labi integrētiem pilsoņiem!

Eduards Silkalns

Aizvadītā gada pēdējais mēnesis 
valdībai bija visai saspringts. 
Ministriem nācās domāt, kā dzīvot 
turpmāk, kā, lietojot populārā 
krievu valstsvīra teicienu, – „pār-
kārtoties”. Valsts krizes apstākļi 
spieda domāt ar valstisku vērienu.

Izdomāja arī. Gada pēdējās die-
nas pēdējās stundās (!) aģentūra 
Trīs brāļi vēl mēģināja no gandrīz 
pilnīgi tukšās valsts kabatas izkampt 
pēdējo riekšavu – nieka sešus mil-
jonus latu, noslēdzot līgumu ar 
architekta Anda Sīļa vadīto biroju 

Neizdevies kampiens no valsts kabatas
AB.SZK par Rīgas akustiskās 
koncertzāles būvprojekta izstrādi.

Tas bija nekaunības kalngals. Par 
šo „gājienu” iepriekš informēti 
nebija ne Ministru prezidents, ne... 
pati dedzīgākā cīnītāja par idejas 
īstenošanu – kultūras ministre 
Helēna Demakova. Izbrīnas rieva 
parādījās arī Valsts prezidenta  
Valža Zatlera sejā.     

Sāka velties sabiedrības sašu-
tuma vilnis. Kā tā var? Veselais 
saprāts tomēr ņēma virsroku. 
Daudzmiljonu vērtā projekta bīdī-
tājiem nācās ieslēgt atpakaļgaitu. 
Pirmdien, 12. janvārī, plašsaziņas 
līdzekļos parādījās paziņojums: 

Samazināta budžeta apstākļos 
uzturēt valsts aģentūru “Jaunie trīs 
brāļi” vairs nav iespējams, un tā tiks 
likvidēta. KM norāda, ka šāds 
lēmums ļaus ietaupīt adminis-
trātīvos izdevumus, vienlaikus tur-
pinot lielo kultūras objektu 
īstenošanu. Valdība J3B funkcijas 
plāno nodot Finanču ministrijas 
pārraudzības uzņēmumam “Valsts 

nekustamie īpašumi”.
Tas ir smags trieciens ministrei 

Demakovai. Tautas partijas vīriem 
radās bažas, vai tik Helēna nedomā 
atkāpties no ministres amata. 

Tādu ziņu nav. Ir citas. Ministre  
saslimusi  un ārstēšanās nolūkos 
devusies uz Parīzi. Lidostā viņa 
redzēta balstāmies uz lietussarga. 
Locītavas kaula saslimšanas ārstē-
šana varētu ilgt vairākas nedēļas. 

Vēlēsim Helēnai Demakovai 
drīzu atveseļošanos un atgriešanos 
darbā! 

P. S. Helēna Demakova 12. 
janvārī Ministru prezidentam 
Ivaram Godmanim iesniedza 
demisijas rakstu par atkāpšanos 
no amata. Savā vietā Demakova 
ieteica aktieri un uzņēmēju Juri 
Žagaru. Ivars Godmanis pieņēma 
kultūras ministres Helēnas 
Demakovas demisiju un valdības 
sēdē nozīmēja ministres pie-
nākumu izpildītāju.

P. K.  
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Manas gaitas Flensburgas un Gēstachtas DP nometnēsValdonis Frickauss

(Nobeigums)

Literārais kalendārs
2009. gads, janvāris

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums no BL Nr. 2)

Reinis Ādmīdiņš

Eduards Ramats (nesajaukt viņu 
ar Edvardu Ramatu-Lejgalieti, 
dzejnieku) mums mācīja dzie-
dāšanu un vadīja skolas un nomet-
nes 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.

Eduards Ramats bija beidzis 
Maskavas konservātoriju, papildi-
nājies Italijā un 1920./21. gada 
sezonā dziedājis baritona partijas 
Nacionālā operā. Vēlāk kakla 
slimības dēļ dziedāšanu vajadzēja 
pārtraukt. Tad strādājis par 
diriģentu, kritiķi, Rīgas 1. Valsts 
ģimnazijas dziedāšanas skolotāju. 
Dziedāšanas mācību (arī lugu un 
dzeju) grāmatu autors, Čikāgā 
vadījis kori „Daugava”. Miris 1983. 
gada 6. martā.

Ticības mācību un ētiku mums 
mācīja mācītājs, izskatā glītais 
Harijs Kušils. Nezin kāpēc viņam 
dzīvē bija jāpanes tik daudzi skar-
bi likteņa sitieni? 1945. gada vasarā 
nomira Harija un Benitas Kušilu 
četrus gadus vecā meitiņa Māra. 
Gadu vēlāk 35 gadu vecumā 
aizsaulē aizgāja arī Benita un 
Kušilu deviņus gadus vecā Elga. 
Nomira arī mācītāja māmuļa, un 
50. gadu beigās Kanadā pāragri 
no dzīves šķīrās Kušils pats.

No maniem Saules nometnes 
skolotājiem vēl labi atceros 
Vilhelmu Krēli  (bijis pēdējais 
Ilūkstes apriņķa tautskolas in-
spektors) vācu valodā un                       

K. Štelmacheru zīmēšanā.
1946. gada februāŗa sākumā visi 

no mūsu klases – 11 meitenes un 
seši zēni – beidzām ģimnaziju. 
Absolventi bija E(lvīra?) Balode, 
Laimdota Brusubārda, Skaidrīte 
Burkevica, Erita Cauka, Biruta 
Ērmane, Erna Ģintere, Helga 
Ģintere, Biruta Irbe, Dzidra 
Lagzdiņa, Vilma Pīpe  un Laimdota 
Trēziņa, Pēteris Bumbērs, Val-
donis Frickauss, Pauls Golubov-
skis, Jānis Kļaviņš, Ričards Spuris 
un Jānis Urpēns.

Tā kā skolas vadība gribēja mums 
izdot diplomus, kuŗi tiktu atzīti arī 
citur trimdā, kādam bija jādodas 
uz Detmoldu, kur toreiz bija Vācijas 
latviešu kopējās vadības – Latviešu 
Centrālās komitejas – sēdeklis. 
Skolas vadība šim atbildīgajam 
uzdevumam izraudzīja Jāni 
Kļaviņu, jādomā, viņa nosvērtā un 
atbildīgā rakstura dēļ.

Kļaviņš jau arī līdz šim bija 
pārstāvējis klasi mūsu kopējās 
lietās. Viņš, piemēram, bija 
izkārtojis (mākslinieka Štelma-
chera zīmētās) abiturientu nozī-
mes lietu.

Kļaviņu labi pazinu, jo viņa 
barakas gals pieslēdzās 7. b ēkas 
galam. Viņš darbojās par Trimdas 
korespondentu. Rakstīja dzejas, 
manuprāt, labas. Kļaviņa  ierosmē 
es studijām Baltijas universitātē 
izvēlējos (sev  nepiemēroto) ķīmi-
ju. Tā kļuva par viņa profesiju. Tai  
neatlaidīgi nodevās Baltijas 
universitātē, Ķīles universitātē, 
Melburnas Techniskā kolledžā, 
Jaunās Dienvidvelsas universitātē 
BS  grads 1961, MS – 1962. Kopš 
1965. gada strādā Ziemeļontario 

Technoloģijas institūtā Kanadā.
Kļaviņu Jānis mani rosināja uz 

labiem darbiem. Bet manai 
„līderīgai” dabai tie nederēja. 
Labāk gāju ar Paulu uz ballītēm... 
Bet šoreiz viņš mani aicināja par 
līdzbraucēju, un, būdams 
līdzabsolvents, es atteikt nevarēju.

Brauciens pēc pareizajiem 
diplomiem, polonēze, skumjas... 

Tajos laikos ceļošana Vācijā 
nebija izprieca. Hamburgā lēnā 
Hanoveras vilcienā mēs netikām 
iekšā un pirmos 30 kilometrus 
nobraucām, stāvot uz kāpnēm ārā, 
ar vienu roku turoties pie vagona 
roktuŗa. Vilcienam stacijās apstā-
joties, lēkājām uz perona, mainot 
pēc tam nosalušās rokas. Hanoverā 
netikām pat uz kāpnēm, tāpēc 
uzlīdām uz „bufeŗiem” un pirmā 
pieturā ielīdām lokomotīves ogļu 
vāģī. Tā nu Detmoldā iebraucām 
melni kā nēģeŗi...

Bet sarunas (es gan tikai klau-
sījos) ar Izglītības nozares vadītāju 
Arvīdu Dravnieku mums beidzās 
sekmīgi, un tā mēs drīz vien 
varējām doties mājup. Nonākuši 
Hamburgā, gan atklājām, ka sest-
dienas vakarā no Bergedorfas (kur 
vienmēr bija jāpārkāpj) uz 
Gēstachtu neviens vilciens vairs 
neiet, tā ka pēdējos 15 kilometrus 
mēs bijām spiesti kātot kājām. 
Saulē nomazgājušies, tūlīt stei-
dzāmies uz nometnes sestdienas 
vakaru rēgulāro ballīti. Šoreiz mēs 
to tiešām bijām pelnījuši. 

Pareizos diplomus saņēmuši, 
mēs tuvējā vācu krogā (ko latvieši 
dēvēja par „Ķīnas vāzi”0 rīkojām 
divas balles: otrajā mēs ielūdzām 
tikai direktoru Eseru un abus 
Aumes. Un tad mēs pamazām 
izklīdām uz visām pusēm, lai 
varbūt nekad vairs nesatiktos.

Tie no mums, kuŗi gribēja 

mācīties Baltijas universitātē, jutās 
jau kā pusstudenti, un tāpēc mums 
šķita dabiski, ka īstie Saules 
akadēmiķi ielūdza arī mūs uz savu 
plānoto masku balli „Nakts Latīņu 
kvartālā”. Kopīgiem spēkiem 
organizējām tai maskas.

Balle tiešām bija augstas klases 
sarīkojums. Īrētās vācu zāles grīda 
bija gluda un viena līmeņa. Nebija 
jādomā, kā dejojot Saules virtuves 
zālē, kur bija jāpaceļ kāja, lai dēļu 
negludumos nepakristu. Polonēzi 
franču valodā (apguvis Franču 
licejā) komandēja Fēlikss Ērmanis 
(vēlākais tenors no grupas „Trīs 
no Pārdaugavas”).

Tik smalkā ballē laikam neviens 
no mums, ģimnazistiem, nebija 
piedalījies. Skolās tādas netika 
rīkotas. Acīmredzot šis mūsu 
dzīves laiks bija beidzies.

Pēc pāris mēnešiem saņēmu 
paziņojumu no Baltijas univer-
sitātes, ka esmu tajā uzņemts. 
Apmešanās man tika ierādīta 
Hamburgas centram attālajā 
Alsterdorfas priekšpilsētā.

Šī nometne atradās pie pilsētas 
ātrvilciena (S-Bahn) Alsterdorfas 
stacijas. Tās nelielajās mūŗa barakās 
kaŗa laikā, šķiet, bija mitinājušies 
vācu zenītartileristi. Tā kā Baltijas 
universitātē toreiz uzņēma tikai 
vieniniekus, tad katrā istabā dzī-
voja kādi astoņi studenti vai stu-
dentes. Telpas bija gaišas un tīras – 
tās nevarēja salīdzināt ar Saules 
nometnes koka baraku istabām. 
Un tomēr es Alsterdorfā nejutos 
laimīgs un apmierināts: man sirds 
ilgojās pēc Saules nometnes 
bēdīgajiem, bet mājīgajiem 
mitekļiem...

Bijušās Saules pamatskolas un ģimnazijas ēka Gēstachtā 

Vai Fridrichs Mālberģis dzejiskā 
nojausmā to ir paredzējis?

Par sastapšanos ar Mālberģi savās 
atmiņās Matīss Kaudzīte rakstījis: 
„Atradām Mālberģi rīkojamies kā 
lauksaimnieku, sataisot zemi zie-
mas sējai. Taču tik nekavējams vis 
viņš neizrādījās, ka nevarētu kopā 
ar mums pavadīt dažas stundas. 
Attiecībā uz viņa toreiz nesen kā 
iznākušo dzejoļu krājumu „Līgas 
skaņas”, es viņam vaicāju, kāpēc tur 
neatrodas arī „Staburags un 
Liesma”, tāpat „Staburaga meitiņa” 
un „Dievs, svētī Kurzemi”. Tur 
Mālberģis atbildēja, ka viņam īsti 
nepatīkoties kaut ko no saviem 
sacerējumiem izdot vairākkārt. Ja 
par darāmu atzīstot, lai darot citi. 
Es viņam aizrādīju, ka tās divas 
dziesmas ir gan pārgājušas jau tau-
tas mutē un no turienes 
neizzudīs.” 

Fridrichs Mālberģis dzimis 2. 
janvārī pirms 185 gadiem, bet viņa 
dzejoļi skan kā uzmundrinājums 
arī mūsu laikam:
 Vai, pasaul’s vētras bīdamies,
 Gan rokas klēpī liksim?
 Nē, dzīves viļņos cīnoties,
 Pie gala mērķa tiksim.
 Bez krietna cīniņa
 Nav laime gaidāma.

4. janvārī
Nelokāms vīrs
Šai dienā atcerēsimies rakstnieku 

un zinātnieku Jāni Kalniņu viņa 87. 
dzimšanas dienā.

1995. gadā iznāca viņa grāmata 

„Zvana spēles”. Latviešu prozas vec-
meistars Jānis Kalniņš allego-riskā 
valodā stāstīja par kādu vārdā neno-
sauktu pilsētu, kuŗā dzīvo kalējs 
Mārtiņš, kas izlējis savai pilsētai 
zvanu – ļoti savādu zvanu, kuŗam 
jāskan tad, kad pilsētai draud bries-
mas. Visi slavē Mārtiņu, arī pilsētas 
birģermeistars. Ielūkosimies šīs 
grāmatas pirmajās lappusēs: 

„Kad aplausi un saucieni pieklu-
sa, gluži negaidīti no ļaužu pulka 
priekšā iznāca pajauns cilvēks, 
stūrains paskatā, labsirdīgu vaigu. 
Pagriezies pret cilvēku simtiem un 
acis tiem pārlaidis, viņš sacīja 
skaidrā, noteiktā balsī un tik spēcīgi, 
ka viņa vārdi pārskanēja pāri visam 
rātslaukumam: 

„Te tikko runāja mūsu plsētas 
birģermeistars, un mēs labi zinām, 
ka cilvēkam, kas ir tik augstā amatā, 
jārunā tā, kā kuŗo reizi vajadzīgs, ka 
jārunā pat nepatiesība...

Zvans mūs atmodināja, zvans 
mūs kopā sauca, un tas bija tik 
brīnumaini, ka pēkšņi mēs par sevi 
bijām pat mazliet pārsteigti, - vai 
tiešām mēs spējam būt tik vienoti?”

Un tad pēkšņi kādu dienu zvans 
sāk skanēt, lai gan nekādu ārēju 
draudu nav. Tieši otrādi – pilsētā 
viss ir mierīgi, pilsoņiem valdošā 
tieksme ir „savilkt mugurā atkal un 
atkal jaunas svešzemju lupatas, pa 
labi, pa kreisi salikt uzrakstus svešās 
valodās, ko paši nevar izlasīt...”

Tātad – kāpēc brīdinoši sāka 
runāt pilsētas zvans?

Un tāds zvans – modinātājs, 

zvans – brīdinātājs un zvans – 
aicinātājs ir Jānis Kalniņš pats ar 
romāniem par Raini, Ausekli, 
Pumpuru, brāļiem Kaudzītēm, ar 
stāstiem un teiksmām, ar saviem 
rakstiem un recenzijām, ko rakstījis 
nelokāms vīrs, kuŗa pārliecību 
nespēja locīt ne glaimojoši uzsla-
vējumi un tituli, ne ierēdnieciskā 
kritika.

Pēcvārdā Jānis Kalniņš pastāstīja, 
ka iecere uzrakstīt šādu darbu 
radusies folklorista Jāzepa Rudzīša 
ietekmē, bet rakstīt sācis 1993. gada 
26. martā.

„Tad Trešās atmodas vienotības 
trauksmes dienas jau bija aiz mugu-
ras,” atcerējās rakstnieks, „un skaid-
ri iezīmējās, ka „krekls ir tuvāks 
nekā svārki”.  Bija sākusies juceklīga 
ikdiena, kad strauji izveidojās 
pelēks purvains līdzenums. Lielu 
mērķu vietā – mērķīši, pirmām 
kārtām ne par latviešu tautas 
likteņiem, bet par sevi, ja daudz – 
arī par savu ģimeni, saviem radiem. 
Un tā izauga romāns „Zvana 
spēles”- aiz skumjām, aiz sāpēm, 
aiz rūgtuma.”

Šie vārdi vēlreiz apliecina, ka 
šodien Jāņa Kalniņa daiļrade 
joprojām ir modra un vērīga savā 
zvana sargtornī.  

5. janvārī
Cilvēka tikumu pazinējs 
1941. gads. Eduarda Smiļģa 

iestudējumā uz Dailes teātŗa 
skatuves Mārtiņa Zīverta luga 
„Minchauzena precības”. Minc-

hauzens – Edgars Zīle, Jakobīne – 
Lilita Bērziņa.

1958.gads. Un Eduards Smiļģis 
uz skatuves ved Minchauzenu – 
Hariju Liepiņu un Jakobīni – Viju 
Artmani.

1969. gada septembris. Latvijā 
viesojas trimdinieks Mārtiņš 
Zīverts. Dailenieši savam autoram 
par godu rīko vakariņas. Irma Laiva, 
gribēdama Zīvertam izsacīt smalku 
komplimentu, teic, ka Zīverta lugas 
var pielīdzināt Raiņa lugām. 
Ciemiņš saskaišas un atcērt:

„Rainis vispār nav drāmaturgs. 
Viņš pārņēmis no Gētes skatuvei 
galīgi nederīgus paņēmienus.”

No šīs pārliecības Mārtiņš Zīverts 
neatkāpās. Uzšķirsim viņa lugu 
„Teātris”. Sarunājas Ekselence, 
seniors, un Jančeks, teātromans.

Ekselence: Jūsu teātrālās revolūcijas 
ideju es labi saprotu. Bet, vai tādu 
izrādi sapratīs arī publika, par to es 
ļoti šaubos.

Jančeks: Skatītājs nesapratīs – jūs 
domājat? Viņam nekas nav jāsaprot. 
Izrāde ir jāpārdzīvo. Bet, ja pa vidu 
maisās prāts ar savu loģiku, tad 
pārdzīvojums ir sagandēts. Cilvēks 
var labi redzēt ar vienu aci, bet nevar 
skatīties ar katru aci uz savu pusi. 
Parasti lugas autoram nav nekā 
jēdzīga, ko teikt, bet skatītājam 
jāiedveš pārliecība, ka duļķainā 
doma paskrējusi ātri gaŗām, tāpēc 
tai laikam bijusi dziļāka jēga. 
Režisors ir tas, kas nosaka izrādes 
vērtību.

Jā,  arī Mārtiņš Zīverts bijis ne 

vien drāmatiķis, bet nereti arī 
savu lugu režisors un pat aktie-
ris. Lūk, vēl dažas teātromana 
Jančeka atziņas:

Dzejnieki un aktieŗi dzenas pēc 
slavas, lai ar to varētu vairāk nopelnīt 
un labāk paēst. Tā ir māksla. Ko mēs 
publikai varam sniegt, tas viņai 
neder, bet viņas graši mums 
vajadzīgi.”

Skatītāji straumēm plūdīs uz 
teātri, apbrīnos un jūsmīgi slavēs 
jauno mākslu, jo publikai tīk, ka to 
vazā aiz deguna.

„Jā” un „nē” ir divi lieki vārdi, jo 
abi nozīmē vienu un to pašu, arī 
melns un balts ir viens un tas pats.

...Vai šovakar ir kāda Mārtiņa 
Zīverta lugas izrāde Rīgā, Liepājā 
vai Valmierā? Vismaz paņemsim 
rokās viņa grāmatu „Par sevi” un 
brīdi būsim kopā ar cilvēka tikumu 
un netikumu lielo pazinēju Mārtiņu 
Zīvertu, kuŗa lugās dzirkstī 
asprātības un uzliesmo kaislības un 
kuŗam 5. janvārī ir dzimumdiena. 

Jau kopš 1990. gada 4. oktobŗa 
Mārtiņš Zīverts ir citā teātrī, kur 
tiekas ar Šekspīru, Čechovu, 
Blaumani, kur tiekas aktieŗi, režisori 
un skatītāji.

Mārtiņš Zīverts vairākkārt sevi 
dēvējis par slinku cilvēku un par 
sevi ironizējis: ”Rakstīt nepatīk 
tāpēc, ka pēc dabas esmu svētlaimīgi 
slinks. Un, kad paskatos, ka 
uzrakstīto lugu skaits iet jau piektajā 
desmitā, tad tā ir varonība, par ko 
man pašam ir brīnums.” 



LAIKS 132008. ga da 17. janvāris – 23. janvāris

Laikā ap gadu miju mūžības ceļā 
devušies vairāki ievērojami latviešu 
skatuves mākslinieki. Atmiņā pa-
liek viņu lomas, uz skatuves un 
kinofilmās atveidotie tēli, gaišās un 
pozitīvās emocijas, kas, viņu spēlē 
noskatoties, virmojušas dažādu 
paaudžu  skatītāju sirdīs. 

Nacionālā teātŗa aktrise Nina 
Melbārde (1912-2008) tautas 
atmiņā paliek kā neaizmirstamā, 
gaišā Anita „Zvejnieka dēla” pir-
majā ekranizācijā. Apcerē par ak-
trisi teātŗa vēsturniece Lilija Dzene 
raksta: „Skan Norviļa dziesma ar 
Jonāsa Miesnieka tekstu ”Tās bal-

sis, tās balsis, tās nepaužu es”, 
krastam tuvojas laiva, un Banderu 
Anita  ģimnazistes cepurītē māj 
mums pirmo sveicienu. Un no šī 
brīža viņa ir tieši tā jaunā sieviete, 
kas skatītāju atmiņā uz laiku lai-
kiem saplūdīs ar romāna tēlu. 
Anitu radīja Nina Melbārde, un 
viņu vienmēr atcerēsies, salīdzinot 
ar citām, visnotaļ talantīgām  
latviešu skatuves un otrās filmas 
Anitām. 

Mūžīgi jauna viņa nāks pāri 

Aktieŗi mūžības ceļos
Lapmežciema kāpai ar amuletu – 
putu vīriņu ķēdītē ap kaklu un sacīs 
Pēteŗa Lūča Oskaram: „Es to dāvi-
nāšu tam, kuŗu mīlu.”

Bildītes ar „Zvejnieka dēla” varo-
ņiem kļūs par relikvijām, pēc kaŗa 
tās tiks pārfotografētas.” 

Daudz veiksmīgu lomu Nina 
Melbārde nospēlēja savā Nacio-
nālajā teātrī. Pēc došanās svešumā 
darbojās Mērbekas latviešu teātrī 
Vācijā, pēc tam bija saistīta ar 
Amerikas Latviešu teātŗa ansambli. 
Tomēr atvadoties gribas teikt: 
„Ardievu, Anita!”

Latvijā pirms Ziemsvētkiem 
atvadījāmies no Dailes teātŗa vecā-
kās aktrises Veltas Krūzes ( 1917-
2008), kas popularitāti un atzinību 
aktrises gaitās bija ieguvusi ar 
izteikti latvisku tēlu atveidošanu. 
Viņas pirmā lielākā loma bija Anne 
R. Blaumaņa „Brīnumzālītē’” vācu 
laikā,  pēckaŗa posmā skatītājus 
valdzināja Veltas Krūzes lepnā un 
staltā Zane Raiņa lugā „Pūt, vējiņi!”, 
sešdesmitajos gados skatītāji dzī-
voja līdzi Raudupietes drāmai, ko 
aktrise tēloja ar lielu iekšējo spēku. 
Arī vēlākās gaitās visdažādākos 
veidos tika apliecināts latviskums 
– gan tēlojot Ģeņģeŗu sievu R. 
Blaumaņa izrādē „Īsa pamācība 
mīlēšanā”, gan pašai veidojot 
scēnāriju no dainām, lai taptu 
iestudējums „Avotā guni kūru”, ko 
Dailes teātŗa aktieŗi veltīja Krišjāņa 
Barona jubilejai. Tapis kā jubilejas 
veltījums, šis iestudējums piedzī-
voja pāri par 100 izrādēm, sējot 
skatītājos latvisku sēklu.

Veltai Krūzei piemita labas 

literārās dotības, pēckaŗa gados 
viņa piedalījās Dailes teātŗa 
leģendārā humoristiskā izdevuma 
„Ploška” veidošanā, rakstīja hu-
moreskas, parodijas, pantus. 
Rēgulāri rakstīja arī kollēgām 
veltītus apsveikumus dzejā, bet 
mūža pēdējā cēlienā publicēja divas 
grāmatas pa Dailes teātŗa vēsturi, 
protams, dokumentāli humoris-
tiskā garā. Vēl gaidot savu deviņ-
desmito jubileju, Velta ar datoru 
rakstīja jaunu darbu – atmiņas par 
režisori un paidagoģi Margu 

Teteri.
Velta Krūze bija precējusies ar 

komponistu Albertu Jērumu, kaŗš 
viņus izšķīra uz visiem laikiem. 
Velta palika Latvijā ar pavisam 
mazo meitu Ingu, Alberts pēc ga-

diem Anglijā nodibināja jaunu 

ģimeni, kuŗā piedzima meita Jāna. 
Abas māsas pirmo reizi satikās tēva 
bērēs. Bet šogad mācītāja Jāna 
Jēruma-Grīnberga Veltu Krūzi 
izvadīja pēdējā gaitā no Dailes 
teātŗa Mazās zāles skatuves, cēli un 
gaiši liekot visiem pavadītājiem 
sajust aizgājējas piepildītā mūža 
svētību.

Jaunā gada 12. janvārī uz mūžu 
acis aizvēra latviešu teātŗa patri-
archs, aktieris Kārlis Sebris (1914-
2008). Sešdesmit četrus gadus 
uzticīgi kalpojis savam Nacionā-
lajam teātrim, spēlējis vitāli 
temperamentīgus, gudrus un 
apcerīgus, dzēlīgus un psīcho-
loģiski sarežģītus varoņus, viņš bija 
iemantojis nedalītu tautas mīles-
tību. Lomās nevaldāmi trakulīgais 
kapteinis Kichnu Jens, intelek-

tuālais Džordžs Bernards Šovs,  
omulībā kūsājošais Kolā Briņjons 
vai latviskās ētikas iemiesotājs   
Indrānu tēvs – tie bija patiesi un 
spilgti skatuves darbi. Tomēr Sebris 
bija kas vairāk. Viņa vārdam un 
domām bija īpašs svars, viņā 
gribējās ieklausīties, viņu nevarēja 
nepasveicināt, sastopot uz ielas, 
aktieŗa apaļās gadskārtu reizes 
vienmēr pārvērtās grandiozos tau-
tas svētkos. Būdams atzīts teātra un 
kino mākslinieks, Kārlis Sebris, 
vidzemnieks ar varenu stāvu un 
dobji skanīgu balsi, simbolizēja  
krietna latvieša sirdsapziņu un 
godaprātu. Kā varens ozols ar 
saknēm stingri dzimtajā zemē, ar 
zaru žuburiem mākoņos – tāds 
viņš paliks ļaužu atmiņās, jo dižens 
bija viņš pats, dižens viņa veikums 
un nelokāma viņa patriota stāja.

Gundega Saulīte

Nina Melnbārde - Anita filmā 
"Zvejnieka dēls"

Kārlis Sebris neaizmirstamā kapteiņa Kihnu Jena lomā

Velta Krūze Raudupietes lomā

Aizvadītā gada nogalē Antras 
Dreģes izveidotais un vadītais 
vokālais ansamblis „Putni” uz sa-
vas 15. gadskārtas nobeiguma kon-
certu bija pulcējis pilnu Latviešu 
biedrības nama Balto zāli - bija 
ārzemju viesi, vēstniecību darbinie-
ki, mūzikologi, ansambļa cienītāji. 
Galā koncerta „Dziesma” (Chan-
son) programmā piedalījās pia-
niste Aija Ziņģīte, skanēja Daces 
Upatnieces un Guntas Janovskas 
vijoles, Aijas Baitikas kontrabass, 
Sandas Auderes  blokflauta, Kris-
tapa Catlaka klarnete, Mikus  
Bāliņa sitamie instrumenti. Īpaši 
koncerta viesi bija Marko Ojala 
(akordeons, ģitara), LNO diriģenta 
Normunda Dreģa dibinātais un 
vadītais J. Mediņa Mūzikas skolas 
kamerorķestris „Armonico”, kā arī 
dziedātāja, diriģente un diplomāte 
Vita Timermane-Moora, kas kon-
certā bija vairāku franču šansonu 
soliste. Dzīvojot un strādājot Parīzē, 
viņa  Latvijas vēstniecībā Francijā 
nodibināja un vadīja vokālo an-
sambli „Dūkas”. Atgriezusies 
Latvijā 2004. gadā, V. Timermane-
Moora bija festivālu „Pārsteidzošā 
Latvija” un „Francijas pavasaris” 
mākslinieciskā vadītāja.

Apbrīnas cienīgs ir Antras Dreģes 
mākslinieciskais magnētisms, kas 
viņas vadītajiem „Putniem” aizvien   
piesaistījis izcilākos latviešu un cit-
valstu mūziķus. Ansambļa dzie-
dones jau kopš pirmsākumiem ir 
pievērsušas sev bargu mūzikas 
ekspertu uzmanību un starptau-
tiskos festivālos  atzinīgi novērtēts 
viņu izkoptais profesionālisms. 
„Putnu” dziedājumā tāpēc tik tīri 
atklājas gan vissenākie, archaiskie 

„Putni” lidojumā

slāņi, gan modernas, dažbrīd 
neparedzamas, pēkšņas skaņu 
lavīnas. „Putnu” dziedonēm kom-
ponistu vēstījuma atminējums ir 
intuitīvs, it kā visdziļākā dzīves un 
dvēseles plūdumā smelts. Tas droši 
vien ir arī viņu starptautisko 
panākumu pamatā. Pēc Latvijas 
kultūras festivāla Francijā popu-
lārais dziedonis Benā Ašiarī izteica 
vēlēšanos dziedāt kopā ar „Put-
niem”. Tas arī notika Latvijā pērn 
festivālā „Francijas pavasaris”. Pie-
cos koncertos Rīgā un Latvijā varēja 
pārliecināties, cik brīnumaini mūsu 
„Putniem” saskan ar basku dziedoni 
no Francijas. Tā bija ne vien augsta 
līmeņa profesionāļu saprašanās 
mūzikā, bet arī atgādinājums par 
gara radniecību senās lietuviešu, 
latviešu, basku, senprūšu tautas-
dziesmās.

Vēlmi mūzicēt kopā ar   „Putniem” 
jubilejas vasarā atkal apliecināja 

populārais profesionālais ansamb-
lis no Bostonas Tapestry, ar ko 
„Putni” sadziedājās jau 2006. gadā 
sava ASV koncertbrauciena laikā. 
Kopīgā koncerta vasarā klausī-
tājiem tika dāvāti neaizmistami 
brīži, jo augstās Sv. Jāņa baznīcas 
velves pieskandināja brīnumainas 
skaņu faktūras. Latviešu dziedoņu 
brīvais, „putniskais” mūzicēšanas 
veids ir tieši saistīts    ar komponis-
tu veltījumiem „Putniem”, ar viņu 
spēju balsīm piešķirt dažādu in-
strumentu skanējumu, arī putnu, 
zvēru balsis un skaņas dabā – vēja 
brāzmas, jūras šalkoņu. Šī ansam-
bļa vienreizīgā spēja kārtējo reizi 
pierādījās galā koncertā, kad 
skanēja Juŗa Ābola veltījums 
ansamblim – „Sv. Asīzes Franciska 
sarunas ar putniem”. Zālē iestājās 
īpašs, piesātināts klusums, ko līdz 
ar izskaņas pēdējiem akordiem 
pārtrauca ilgstoši aplausi.

Vēlmi piedalīties „Putnu” skaņu 
mistērijās ir apliecinājuši vairāki 
citvalstu un latviešu komponisti 
(kopumā 26), kas 15 pastāvēšanas 
gados speciāli ansamblim rakstī-
juši ap 50 skaņdarbu. Pēc mēnesi 
ilgā koncertceļojuma pa ASV 
lielāko pilsētu kultūras centriem, 
kas notika ar Latviešu kultūras 
biedrības TILTS gādību, „Putni” ir 
atgriezušies Latvijā un Doma 
baznīcā sniedza lielisku koncertu 
– „Oikumeniskie Ziemassvētki”, 
kuŗā kopā ar senās mūzikas an-
sambli „Ludus” pirmatskaņoja Juŗa 
Ābola, Richarda Dubras un Georga 
Pelēča darbus, kas tapuši tieši 
„Putniem”, un nedaudz vēlāk šis 
pats koncerts tika ieskaņots tvartā 
„Oikumeniskie Ziemassvētki”. Šim 

nolūkam diriģents N. Dreģis 
izveidoja projekta orķestri.  

Sestais tvarts jubilejas gadā 
ansamblim ir tapis nesen – Toccata 
alla Fantasia. Gan klausoties šos 
veltījuma kompozīciju ieskaņo-
jumus, gan arī „Putnu” jubilejas 
sezonas koncertus, arī pēdējo - galā 
koncertu, gribas apgalvot, ka vis-
pilnīgāk laikam savas neparastās 
spējas dziedones ir apliecinājušas 
Daces Aperānes, Pēteŗa Aldiņa, 
Valta Pūces, Anša Saukas, Maijas 
Einfeldes, Indras Rišes, Juŗa 
Vaivoda, Arta Gāgas, Uģa Prauliņa, 
visjaunāko komponistu – Kristapa 
Pētersona, Mārtiņa Viļuma un arī 
divu Latvijā dzīvojošu amerikāņu 
komponistu – Nika Gothama un 
Čārlza Grifina darbos. 

Īpaša saskaņa aizvien valdzi-
nājusi, klausoties „Putnu” dziedā-
jumā Juŗa Ābola, Richarda Dubras 
un Georga Pelēča senās Ziem-
svētku dziesmas, arī G. Pelēča 
„Hildegardes dziesmas”. Varbūt 
tāpēc, ka visu šo stilā un rakstības 
manierē dažādo komponistu dar-
bos senās harmonijas apvienojas ar 
mūsdienīgu skaņurakstu un tem-
brālām rotaļām. Tas suģestē, klau-
soties Daces Aperānes „Ziemas-
svētku Saulgriežu dziesmas”, Valta 
Pūces Meteņu dziesmas, Anša 
Saukas „Japāņu haiku”. Šo kom-
ponistu skaņdarbus dziedot, „Put-
ni” nereti prot uzburt tik izteik-
smīgu un blīvu skaņdarba gaisotni, 
ka tajā skaidri atspoguļojas kom-
ponista vai dziedoņa personība, kā 
tas, piemēram, notika galā koncertā 
„Dziesma/Chanson”. 

Nobeiguma koncertā līdz ar cit-
iem ansambļa zelta fonda darbiem 

skanēja leģendārās franču dzie-
dones Edītes Piafas populārās 
melodijas, arī slavenā franču 
dziedoņa Šarla Trenē komponētās 
dziesmas. Koncerta piesātinātajā 
atmosfairā dabiski iekļāvās kom-
ponistu Juŗa Ābola un Dzintras 
Gedroicas dziesmu aranžējumi, 
Normunda Dreģa vadītais kamer-
orķestris „Armonico”, Marko 
Ojalas akordeona un ģitaras spēle, 
Vitas Timermanes-Mooras un 
„Putnu” dziedoņu Antras Dreģes, 
Ivetas Romancānes, Sandras Štein-
bergas, Līgas Skurules solo un 
kopīgs ansambļa priekšnesums. 

J. Ābols un Dz. Gedroica savās 
apdarēs bija tik precīzi paredzējuši 
katra instrumenta un katras balss 
īpašnieces skanisko pavedienu 
kopīgā mūzikālajā audumā, ka 
uzbūra gan neviltota prieka, gan 
dziļu skumju un filozofisku pār-
domu noskaņu. Un to var panākt, 
tikai īsti izjūtot skaņdarba (šai 
gadījumā – franču šansona) dvēseli. 
Francijas Kultūras centra direktors 
(Latvijā) Žans Luī Lepretrs sajūs-
mināts un pārsteigts teicis: „Es 
jutos kā mājās!” Īpašu uzmanību 
saistīja kāda zīmīga rinda: „Esmu 
laimīgs, man ir viss, un man nav 
nekā...” Šais dziesmas vārdos iet-
verts gan ansambļa māksliniecis-
kais princips, gan skumjā patiesība, 
ka tieši jubilejas gadā „Putni” 
palikuši bez savas mēģinājumu 
pajumtes Techniskajā universitātē. 
Patiesi – brīvi kā putni gaisā! 

Pēdējie jubilejas sezonas kon-
certi varēja tapt vienīgi ar  Kompo-
nistu savienības un Rīgas Centra 
sākumskolas atsaucību.

Irēna Lagzdiņa

Koncerta afiša
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90 gadi ar Latviju domās un sirdī
Aina Augstkalna, tagad – Rodriguez-Mata, atceras 1. Rīgas pilsētas Valža Zālīša pamatskolu un savas dzīves gaitas
(Turpināts no Nr. 2)

Kad iegāju attiecīgajā iestādē, 
tad tikai sapratu, ka tā ir Gestapo 
iestāde un esmu nonākusi ļoti 
bīstamā vietā. Durvju roktuŗi bija 
tikai ārpusē, tā ka durvis varēja 
atvērt no ārpuses, bet nevarēja 
tikt ārā. Gaiteņos staigāja uni-
formēti SS vīri ar šautenēm un 
izvilktiem durkļiem un visa 
atmosfaira bija atbaidīga. Es pa-
tiesi nobijos, jo atskārtu, ka mani 
tur var likvidēt un mana māsa un 
Dūdiņa nekad neuzzinātu, kas ar 
mani noticis.

Bekera kunga, kuŗa rokās bija 
izbraukšanas atļauju izsniegšana, 
nebija birojā, un man lika gaidīt 
veselu mūžību. Beidzot viņš 
atnāca, un mani ielaida viņa 
kabinetā. Bekera kungs bija ļoti 
sliktā garastāvoklī, staigāja pa 
kabinetu, mētāja papīrus un kaut 
ko murmināja. Man viņš 
nepievērsa ne mazāko uzmanību. 
Beidzot viņš man uzbļāva: Was 
wollen Sie?

Trīcošā balsī sāku stāstīt par 
krieviem, par savu māsu un viņas 
bērnu un mūsu pūlēm tikt uz 
Spāniju. Viņš pacietīgi klausījās 
un beigās man noprasīja: „Kādēļ 
jūs gribat uz Spāniju, nevis palikt 
Vācijā?”

Izšķīros likt visu uz vienas kārts, 
jo neredzēju nekādus melus, ne 
atrunas, kas varētu viņu pār-
liecināt. Ievilku elpu un teicu: 
„Tāpēc, ka Vācija kaŗu ir 
zaudējusi.” Tobrīd par šo frazi 
cilvēkus lika cietumā vai vēl 
ļaunāk. Viņš atgāzās krēslā un 
kādu laiku uz mani skatījās. Tad 
teica: „Jūs esat vai nu ļoti 
drosmīga, vai ļoti dumja.” Es 
atbildēju: „To izšķiriet jūs, Bekera 
kungs.” Viņš kļuva ļoti laipns, 
smaidīgs un sacīja - tā kā es esot 
viņam teikusi taisnību, viņš to 
novērtējot un palīdzēšot man 
atļauju dabūt. Tai brīdī debesu 
vārti man atvērās un es dzirdēju 
eņģeļu kori un ērģeļu mūziku! Es 
varēju braukt uz Spāniju!

Pa to laiku biju arī nodibinā-
jusi sakarus ar Spānijas sūtnie-
cību Berlīnē, kur man pat pie-
dāvāja darbu manu spāņu valo-
das zināšanu dēļ. Kad  pateicu, ka 
man ir atļauja izbraukšanai, viņi 
man tūlīt iedeva Spānijas vīzu. 
Lūdzu, lai viņi gādā arī par manu 
māsu un Dūdiņu.

1944. gada 17. jūlijā kāpu atkal 
lidmašīnā, lai lidotu uz Madridi. 
Tā kā lielā Lufthansas lidmašīna 
pāri Francijai lidoja gandrīz 
stratosfairā, lai izvairītos no 
sabiedroto iznīcinātājiem, mums 
uzlika skābekļa maskas un 
piesprādzēja izpletņus, katram 
gadījumam. Man no lielajām 
bailēm un uztraukuma par tik 
bīstamo lidojumu piemetās jūras 
slimība, un es un otra pasažiere 
visu lidojuma laiku gulējām un 
„atcerējāmies brokastis”.

17. jūlija vakarā ielidoju 
Madridē, kas kļuva par manu 
māju nākamiem 16 gadiem. 
Dūdiņa un mana māsa uz 
Madridi atlidoja tā paša gada 11. 
decembrī.

Madridē īsu laiku strādāju kādā 
vācu apdrošināšanas birojā, jo 
Lufthansas biroju Madridē slē-
dza. Bet pēc kaŗa slēdza arī manu 
biroju un es paliku bez darba. 
Kādu laiku dzīvojām, pārdodot 
MINOX kameras, sudraba un 
kristalla lietas, ko šim nolūkam 
paņēmām līdzi no Latvijas, bet, 
kad tās beidzās, sāku izmisīgi 
meklēt darbu, kas Spānijas 
apstākļos nemaz nebija viegli.

Tā kā angļu valoda pēc kaŗa 
kļuva par svarīgāko starptautisko 
valodu, es dabūju darbu kādā 
privātā akadēmijā par angļu valo-
das skolotāju. Sāku arī dot 
privātstundas un vēlāk strādāju 
tikai ar privātskolniekiem, kuŗu 
man toreiz netrūka.

1955. gadā uzsāku darbu 
amerikāņu lieluzņēmumā, kas 
tolaik Spānijā būvēja  amerikāņu 
kaŗa bazes. Es biju techniskā tulce 
- tulkoju no vācu un angļu valo-
das. Darbs bija grūts, bet arī ļoti 

izglītoja. Bija jātulko ne tikai 
visādu konstrukciju un būv-
niecības teksti, bet arī juridiski 
un administrātīvi dokumenti. 
Tur es nostrādāju piecus gadus 
līdz 1960. gadam, kad firmu 
likvidēja, jo bazes bija pabeigtas. 
Firma man piedāvāja palīdzību  
izceļot uz Ameriku un laipni 
iedeva pat divas ieteikuma 
vēstules Ilinojas senātoriem.

Pa savas Spānijas karjēras laiku 
es paguvu arī apprecēties ar ļoti 
smuku, gaŗu, tumšmatainu spā-
nieti. Mēs ar Hoakinu salau-
lājāmies 1953. gada 24. aprīlī un 
nodzīvojām ļoti laimīgā laulībā 
45 gadus. Mans vīrs bija studējis 
ekonomiju un sāka strādāt sava 
radinieka uzņēmumā. Bet tur 
bija lielas intrigas, skaudība, un 
Hoakins  tur jutās ļoti nelaimīgs. 
Kad firma man piedāvāja izceļot 
uz Ameriku, mēs nolēmām šo 
piedāvājumu pieņemt. Tā kā to-
reiz vēl eksistēja kvotu sistēma un 
spāņu kvota sen bija izsmelta, bet 
latviešu ne, es dabūju izceļošanas 
vīzu kā latviete. Varēju braukt uz 
Ameriku pirmā un pēc sešiem 
mēnešiem pieprasīt atļauju braukt 
arī manam vīram. Viņam gan 
vajadzēja parakstīties, ka viņš no 
manis nekad nešķirsies!...

Tā kā mans oficiālais sponsors 
bija kāda Čikāgas uzņēmuma 
īpašnieks, tad man vajadzēja 
braukt uz Čikāgu. Šo „sponsoru” 
gan es vispār nesatiku, bet tūlīt 
uzmeklēju Lufthansas biroju 
Čikāgā, kur mani bez kavēšanās 
pieņēma darbā. 

Mans vīrs nodibināja sakarus 
ar Spānijas konsulātu Čikāgā, tur 
iepazinās ar spāņu tirdzniecības 
atašeju, kas viņu pieņēma darbā 
par  asistentu. Ar laiku Hoakins 
kļuva par Spānijas-ASV Tirdz-
niecības kameras direktoru un 
Tirdzniecības biroja vadītāju. 
Viņš šinī darbā nostrādāja 25 
gadus.

Es Lufthansā  nostrādāju līdz 
1981. gadam, un, kad gāju pensijā, 
Lufthansa man un manam vīram 

Hoakinam uzdāvāja lidojumu 
apkārt pa-saulei ar samaksātām 
četru zvaigžņu viesnīcām. Tas 
bija brīnišķīgs ceļojums, kas ilga 
veselu mēnesi, un tā laikā redzēju 
arī Āziju un Āfriku.

Jaunībā un spēka gados mans 
vīrs bija liels smēķētājs un ar to 
nodarīja lielu postu savām 
artērijām. Tikai pēc divām 
sirdstriekām un divām sirds 
operācijām viņš beidzot smēķē-
šanu atmeta, bet bija jau par vēlu. 
Viņš aizgāja ar plīsumu vienā no 
galvas artērijām 1998. gadā. 

Pēc vīra nāves jutos ļoti vientuļa 
un sāku biežāk lidot uz Latviju. 
Tur dzīvoja mana brālēna - bijušā 
Latvijas archibīskapa Jāņa Matuļa 
ģimene, kas mani uzņēma ar lielu 
sirsnību un mīlestību. Archi-
bīskapa vedekla Dr. Dace Matule 
ir Latvijā ļoti pazīstama ārste, kas 
mani ieteic saviem draugiem 
ārstiem, kad man ir kāda vaina. 
Tā kā mani mūža draugi Čikāgā 
arī vairs nav jauni un sāk slimot, 
nolēmu pārcelties uz Latviju, kur 
mana mūža pēdējās dienas, es 
ceru, tomēr paies  radu vidū. 
Kamēr man vēl ir spēks iekāpt 
lidmašīnā, vēl vienmēr varu ap-
ciemot savus mīlulīšus Čikāgā un 
Toronto. Ziemas aukstumu pa-
vadu Spānijā, kur dzīvo Dūdiņa 
un kur es jūtos labi un silti. Abi 
mani  māsasdēli dzīvo Vācijā, un 
arī tos es varu apciemot.

Manā lielajā 90 gadu dzim-
šanas dienā visi mani radi un 
mūža draugi mēroja gaŗo ceļu uz 
Rīgu! Tā kā novembris ir auksts 
un nemīlīgs mēnesis, tad lielās 
dzimšanas dienas svinības  rīkoju  
jūlija sākumā, kas  reizē  iekrita ar 
Latvijas Dziesmu un deju 
svētkiem. Sanāca apmēram 60 
personas - no ASV, Kanadas, 
Spānijas un Vācijas. Daži no radi-
em vai skolas biedrenēm nevarēja 
ierasties  aiz vecuma un slimības, 
bet tie, kas pie manis atnāca, bija 
kā brīnišķīga Dieva dāvana mana 
gaŗā mūža galā.

Esmu no visas sirds pateicīga 

par visiem, kas atbrauca un atli-
doja uz manām lielajām svinībām. 
Mans mūžs ir bijis tik skaists un 
interesants, jo man ļoti laimējās 
satikt brīnišķīgus, interesantus 
un uzticamus draugus. Kopš 
esmu Rīgā, daži no viņiem ir šeit 
jau trešo reizi!

Esmu latviešu zemnieku atva-
se, un mūsu genas mēdz būt 
veselīgas. Varbūt, varbūt, ja 
Dieviņš būs tik mīlīgs kā līdz šim, 
es un mani mīļie tiksim līdz 
manai 95. dzimšanas dienai. Tas 
tik būtu notikums! Tātad uz 
redzēšanos 2013. gadā! Ilasta la 
vista en 2013!”

Kas zina, varbūt mēs satiksi-
mies šai dzimumdienā, bet tik 
daudzi no mums, kas tālajos 
gados Valža Zālīša pamatskolā, 
stundām sākoties, pulcējās uz īsu 
svētbrīdi skolas aulā, pēc tam 
devās klasēs, lai klausītos skolotāju 
vēstījumus un pēc stundām, 
zvanam atskanot, mestos ārā 
gaŗajos gaiteņos un tur starpbrīdī 
draiskotos līdz nākamajam zva-
nam, - jau izgaisuši mūžības tālēs. 
Atmiņā palikuši tikai vārdi, sejas, 
un tepat vēl blakus, liekas, staigā 
daži sendienu draugi. Bet nav 
vairs mūziķa Andreja Lindberga, 
nav vienmēr laipnās, smaidīgās 
Hamiltonas mācītāja Ķerģa dzī-
vesbiedres Margrietas Mīlbergas, 
nav literātūras kritiķa Juŗa 
Silenieka brāļa Imanta un vēl 
pirms gada Floridā satiktā 
Laimoņa Nāruna. Blakus savai 
meitai Melbū kapsētā Norvēģijā 
atdusas arī tālaika klases 
audzinātāja Ilda Reneslāce.

Un kur ir visi citi? Varbūt kāds 
no sendienu klases biedriem, 
manu uzņēmumu redzējis, 
atsauksies: „Arī es vēl esmu  šeit, 
daudz laimes dzimšanas dienā 
mūsu Latvijai un arī Tev, Aina 
Augstkalna!”

Ingrida Vīksna
(Pēc Latvija Amerikā)

Kad 18. novembŗa godam 
gaisā šautās raķetes izdzisušas, 
prominenču teiktās uzrunas 
pabeigtas, parādes soļotāju soļi 
apklusuši, kas paliek pāri? Paliek 
pāri, protams, vietas, kuŗās visas 
notikšanas risējušas, paliek pāri 
dalībnieku atmiņas, bet – kas 
vissvarīgāk - paliek pāri sakarā 
ar Valsts svētkiem izdotas 
grāmatas. Kopš 1928. gadā Golta 
un Jurjana apgādā ienāca 
Alfreda Bīlmaņa rediģētais 808 
lappušu mamutsējums Latvijas 
Republika desmit pastāvēšanas 
gados, atskates un atskaites 
grāmatas par valsts nostaigāto 
ceļu kopš 1918. gada publicētas 
visās Latvijas apaļajās jubilejās, 
atskaitot – saprotamā kārtā – 
tās, kas iekrita padomju 
okupācijas laikā.

Nule minētajai 1928. gada 
grāmatai ir enciklopēdisks rak-
sturs ar tik daudz teksta, ka 
varam saderēt: no vāka līdz 
vākam šim tekstam vārdu pa 

Bezkaislīga un objektīva liecība
90 Latvijas gadi 1918 – 2008, Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienas 

pasākumu plānu ietvaros tapis Latvijas Nacionālā vēstures mūzeja izdevums, 208 lpp.
vārdam neviens nebūs izbūries 
cauri, ja nu vien pats atbildīgais 
redaktors. 2008. gada grāmata ir 
tai pilnīgs pretstats: pirmajā 
vietā te foto attēli, bet teksta 
maz. Tieši kā tam jābūt laikmetā, 
kad televīziju skatās vairāk nekā 
lasa grāmatas un laikrakstus.

Vairākums gadu starp 1918. 
un 2008. jaunajā grāmatā 
iezīmēti katrs vienā atverē, t.i., 
divās lielformāta lappusēs. Valsts 
dibināšanas un neatkarības cīņu 
gadiem (1918 – 19) kopā 
atvēlētas 10 lpp, bet brīvības 
zaudēšanas gadam (1940) - un 
tās atgūšanas gadam (1991) - 
katram pa 4 lpp.

Ja atskaita šos īpašos gadus, 
katru gadu attēlo četras 
fotografijas, kuŗu autori 
lielākoties nezināmi. Atlasītājas 
veikušas izcilu darbu, rodot 
savam laikam iezīmīgāko un 
panākot labu līdzsvaru starp 
sabiedriskiem pasākumiem un 
vienkāršu cilvēku ikdienu. Nav 

aizmirsti kopš Otrā pasaules 
kaŗa ārzemēs dzīvojošie latvieši: 
jau 1946. gada atverē viena otrai 
blakus skatāma izsūtīta latviete, 
kas baro gosniņu Krasnojarskas 
apgabalā, un latviešu dziesmu 
diena bēgļu nometnē Ansbachā, 
Vācijā. Arī turpmāk cienījams 
skaits attēlu no sabiedriskām 
norisēm ASV, Austrālijā un 
citur, tādā veidā uzsveŗot, ka 
tagad 90 gadus sasniegusī Latvija 
mitusi arī daudzu to sirdīs, kas 
dzīvojuši ārpus Latvijas territo-
rijas.

Valsts prezidents Valdis 
Zatlers grāmatas ievadā raksta: 
„Fotografijai....ir īpaša nozīme, 
jo...tā...[atstāj] bezkaislīgu un 
objektīvu liecību nākamām 
paaudzēm par valsti un tās     
sasniegumiem.” Nedaudz 
pakorriģējot prezidentu, jāsaka, 
ka jebkuŗš attēlu klāsts ir spējīgs 
būt tikpat neobjektīvs un ten-
denciozs, cik jebkuŗa tekstu 
izlase, bet objektīvitāti un 

bezkaislību panāk kā tekstu, tā 
attēlu atlasītāji un grāmatu un 
albumu sastādītāji. Gunita 
Baumane, Inese Bulle, Astrīda 
Burbicka, Ilze Jākobsone, Aija 
Jansone, Inta Robežniece un 
projekta vadītāja Irina Zeibārte, 
kuŗu vārdi maziem burtiņiem 
iespiesti titullapas aizmugurē, ir 
pelnījušas, ka viņas nosaucam 
arī šeit. Ja kāds iedomātos 
pārmest, ka nav pietiekami 
izcelts okupantu nodarītais 
ļaunums (piemēram – nekur 
nav redzami Staļina un Hitlera 
laikā nogalinātie), tad jāatceras, 
ka ar šo izdevumu tiek svinēta 
valsts jubileja – pamatos prieka 
diena – un tam nav īpaša 
polītiskas cīņas un taisnības 
meklēšanas mērķa.

Katru gadu ievada – visbiežāk 
– kāds celsmīgs tā gada Valsts 
svētkos teiktas runas vai 
publicēta raksta fragments. 

(Turpināts 15. lpp.)
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Mūsu Latvijas zeme ir pārbagāta 
dažādu armiju daudzajos kaŗos 
kritušo kaŗavīru apbedījumu 
vietām. Daudzas no tām gadsimtu 
gaitā izgaisušas, atstājot vienīgi 
leģendas. Tikai dažās vietās uzcel-
tie pieminekļi liek ceļiniekiem 
apstāties, lai pakavētos atmiņās 
par senajām kauju vietām Latvijas 
territorijā. 

Pirmajā pasaules kaŗā kritušie 
24 000 vācu kaŗavīri apbedīti 215 
kapsētās. Dažas no tām padomju 
gados iznīcinātas vai izpostītas. 
Pirmajā Pasaules kaŗā kritušie 
cariskās Krievijas kaŗavīri, kuŗu 
kopskaits nav zināms, apbedīti 
252 kapsētās, no kuŗām lielākā 
daļa dabā nav saglabājušās. 

Ap 30 000 Latvijas dēlu dzīvību 
prasījis Pirmais pasaules kaŗš un 
Pilsoņu kaŗš Krievijā. Latvijā 
kritušo brāļu kapu vietas lielākoties 
ir apzinātas. 104 vietās uzcelti 
pieminekļi, uzstādītas piemiņas 
plāksnes pilsētās, pagastos un 
dievnamos. Daudzus pieminekļus 
un plāksnes okupācijas varas bar-
bariski iznīcināja. 

Latvijas Atbrīvošanas kaŗā kri-
tuši vai bez vēsts pazuduši latviešu 
154 virsnieki un 2875 kareivji, 
vācu landesvēra 17 virsnieki un 
206 kareivji, kas piedalījās kaujās 
par Latvijas neatkarību. Viņi 
guldīti 209 apbedījumu vietās. 
Latvijas zemē glabāti ne vien 
latviešu, krievu un vācu kaŗavīri, 
bet arī daudzi citu tautību cīnītāji 
- gan kā ieroču biedri un sabiedro-
tie, gan kā iebrucēji. Tāpēc jau 
1920. gada 10. martā pēc Ministru 
prezidenta K. Ulmaņa ierosi-
nājuma izveidoja Brāļu kapu 
komiteju ar uzdevumu gādāt par 
Rīgas Brāļu kapu labiekārtošanu 
un nodrošināt visu kaŗavīru 
apbedījumu aizsardzību Latvijā.

Nozīmīgajā darbā aktīvi iesais-
tījās Kaŗa ministrija, kas jau 1920. 
gada maijā izveidoja speciālu 
komisiju plkv. L. Bolšteina vadībā. 
1923. gadā pieņēma Likumu par 
vēsturisko kauju vietu un kaŗavīru 

KRITUŠO KAŖAVĪRU EKSHUMĀCIJAS DARBS lATVIJĀ
apbedījumu aizsardzību. Neatka-
rīgās Latvijas laikā līdz 1940. gada 
varmācīgajai padomju okupācijai 
visus apzinātos kritušo kaŗavīru 
apbedījumus rūpīgi sargāja, 
godināja un kopa valsts, vietējās 
pašvaldības, aizsargi, studenti, 
skolu jaunatne, visa sabiedrība 
sadarbībā ar Brāļu kapu komiteju 
un Aizsardzības ministriju. 

Otrā Pasaules kaŗa rezultātā 
mūsu valsts territorijā apbedīti ap 
100 000 Latvijas un 160 000 
dažādu tautību padomju kaŗa-
vīru. Pēc kaŗa vietējiem iedzī-
votājiem klaušu kārtā lika bijušajos 
kauju laukos savākt kritušos 
padomju kaŗavīrus, kurus ar 
militāru godu apbedīja kopējos 
brāļu kapos. Bet vācu armijas 
formās tērptos kritušos lika sa-
mest ierakumos un bumbu bedrēs. 
Daudzus ar lieliem arkliem ieara 
zemē. To izdarīja arī ar pa-
domju latviešu soda rotas kaŗa-
vīriem, kuŗus 1945. gada marta 
uzbrukumā sūtīja “Kambaru” 
rajonā pie Anneniekiem. Lielākais 
padomju kaŗavīru kapu lauks 
Baltijā atrodas Priekulē, kur 
pārbedīti 23 000 padomju 
kaŗavīru. 

Vācu kaŗavīru kapsētas barba-
riski iznīcināja, nolīdzināja līdz ar 
zemi , turpinot kaŗu ar kritušajiem. 
Pēc Vācijas-Latvijas savstarpējā 
līguma parakstīšanas 1991. gadā 
Rīgā izveidoja pirmo padomju 
gūstā mirušo vācu kaŗavīru 
kapsētu. Septiņpadsmit darbības 
gados izveidotas divas lielās 
kopkapsētas Saldus “Novadniekos” 
un Rīgas rajona Beberbeķos. 
Labiekārtotus brāļu kapus iesvētīja 
Olainē, Džūkstē, Jelgavā, Dau-
gavpilī, Cēsīs, Valkā, un Ogrē, līdz 
ar to bija ekshumēti ap 30 000 
dažādu tautību kritušo vācu 
kaŗavīru. Latvijā apbedīti ap 300 
000 padomju un 112 000 vācu 
kaŗa gūstekņu, kas arī pakļauti 
ekshumācijai. Priekšzīmi tur rāda 
Vācijas pārbedīšanas dienesta 
Balticum darbinieki.

Mums vistuvākais ir 50 000 lat-
viešu leģionāru traģiskais liktenis, 
kuŗi krituši vai pazuduši cīņās pret 
ienaidnieku Austrumu frontē. No 
tiem 20 000 dzīvību ziedojuši 
dzimtās Latvijas ārēs, bet 3500 - 
izmisīgajās kaujās Kurze-
mes cietoksnī. Latvijā Mores 
kaujās kritušajiem leģionāriem 
pirmos brāļu kapus izveidoja pie 
Rozēnu ozola. Tur apbedīti 116 no 
186 Mores kaujās kritušajiem 
leģionāriem. Skaisto piemi- 
nekli mūsu tautas ienaidnieki 
uzspridzināja 1991. gada 5. 
decembrī līdz ar pieminekli   
Codes kapsētā pie Bauskas, kas 
sargāja 30 latviešu kaŗavīru atdu-
sas vietu. Šajā dienā, pierādot savu 
antihumānismu, plkst. 5.00 no rīta 
necilvēki uzspridzināja un      ar 
sarkanu krāsu apgānīja 
arī pieminekļus Džūkstē un 
Jaunpils Saulīšu kalnā. Izpostītās 
varoņu atdusas vietas ir atjauno-
tas. Vienīgi sarkanā krāsa liecina 
par necilvēcisko rīcību. 

Ar ārzemju latviešu un Daugavas 
Vanagu organizācijas ierosmi un 
financiālu atbalstu Nikolaja 
Romanovska un Edgara Skreijas 
vadībā bijušie leģionāri kopējā 
darbā, saņemot sabiedrības atbal-
stu, ierīkoja Lestenes Brāļu kapus. 
Tur no nezināmiem kapiem 
pārbedīti 1030 kritušo. Vācieši 
svešā valstī pārbedījuši caurmērā 
katru trešo savu kritušo kaŗavīru. 
Ja salīdzinām darba rezultātus, 
mūsu darbs savā zemē ir gaužām 
sīks un niecīgs. Esam spējuši atrast 
tikai katru septiņpadsmito 
leģionāru. Vēl ir daudz vietu, kas 
glabā zudušos kaŗavīrus, kuŗu 
meklēšanu un pārbedīšanu 
ierobežo katastrofālais financiālais 
stāvoklis Lestenes Brāļu kapu 
fondā. Atsaucība nav rasta ne 
Saeimā un valdībā, ne arī 
Aizsardzības ministrijā, no kuŗām 
vēl šodien gaidām atbildi par 
varbūtēju palīdzību Mores kaujās 
kritušo pārbedīšanai. Nav līdzekļu 
pat degvielas iegādei, lai aizbrauk-

tu uz Tukumu pie bijušā 42. 
grenadieŗu pulka kaprāļa Pētera 
Kupča un kopīgi apskatītu un 
filmētu viņa atrastos apbedījumus 
Tukuma rajonā. Ir arī citas vietas, 
kur varētu strādāt bez lieliem 
zondēšanas izdevumiem, jo ir 
apzināti kritušo uzvārdi. Sevišķi 
jāuzsveŗ mūsu kaŗavīru apbe-
dījumi Lietuvā pie Mežkuiču 
ciema, kur apbedīti daudzi kritu-
šie, gūstā saņemtie un nonāvētie 
latviešu tautas dēli. 

Iespējams, ka pārbedīto latviešu 
kaŗavīru skaits ir daudz lielāks, jo 
starp vācu pārbedītajiem kaŗa-
vīriem noteikti ir daudz latviešu. 
Savās atmiņās ģen. R. Bangerskis 
raksta, ka vācu armijas divīzijās 
bijuši ap 20 000 latviešu, kuŗu lik-
tenis mums pilnīgi nav zināms. 
Daļa kritušo vai pazudu-
šo dezertējuši, iesaukti padomju 
armijā un tur pazuduši bez vēsts 
vai arī pēc vergu darbiem padomju 
gūstā laimīgi atgriezušies 
dzimtenē. 

Ekshumācijas darbu šogad 
Latvijā uzskatāmi parāda tā 
rezultāti. BKK izsniegusi 52 
pārbedīšanas atļaujas. Atrastas 
773 vācu, 55 padomju kaŗavīru un 
divu nacionālo partizānu mirstīgās 
atliekas, bet leģionāra nav neviena. 
Vai nav jāceļ trauksme un jādara 
pat viss neiespējamākais, lai 
nebūtu jāsarkst nākamo paaudžu 
priekšā?

Savā darbā vienmēr esmu radis 
atbalstu, vietējo pašvaldību palī-
dzību un izpratni. Kritušo ekshu-
māciju savos pagastos aizliedza 
Bauskas rajona Bārbeles un 
Vecsaules pagasta pašvaldība. 
Trīssimt kritušo, no kuŗiem 
visvairāk ir latviešu kaŗavīri - 
Bauskas aizstāvji, jāizrok, 
jānoskaidro to personība un 
jāpārbedī kopējos brāļu kapos.

Šogad BKK Jelgavas nodaļa 
sadarbībā ar Vācijas TS Balticum 
pārbedītājiem, saņemot lielu 
atbalstu un sapratni no vietējām 
pašvaldībām, sevišķi Ozolnieku 

novadā, atradusi 83 vācu kaŗavīru 
pīšļus Iecavā, Valgundes pagastā 
un Ozolnieku novadā. Izdarīti 
zondējumi Vānē. Saldus rajonā 
pie Airītēm sadarbībā ar “leģendu 
medniekiem” rīkota ekspedīcija 
vācu ģenerāļa Frh. Bodenhau-
zena apbedījuma konstatēšanai. 
Ģenerālis it kā 9. maijā nošāvies. 
Bet izrādījās, ka tā ir leģenda. 
Ekshumētais bijis cits augstāks 
vācu virsnieks. Leģendas 
turpinājums ir Vārmē, bet arī tur 
nošāvies cits vācu virsnieks - 
majors. Pazuduši arī latviešu 
virsnieki. Piederīgie joprojām 
meklē informāciju par 19. divīzijas 
stā      ba vltn. Vairoga likteni. 
Domā, ka arī viņš pēc kapitulācijas 
nošāvies Liepājā. 2006. gadā pēc 
Vānes mežziņa L. Konošenoka 
sniegtās informācijas izdevās 
mežā pie Vānes atrast 19. divīzijas 
ārstu - majora Rublauska un kpt. 
Rodes apbedījumu. Arī viņi ir 
nošāvušies. Pārbedīti Lestenes 
Brāļu kapos.

Abas Latvijas okupācijas varas 
un abi pasaules kaŗi Latvijas 
vēsturē ierakstījuši daudz traģisku 
lappušu. Pēc Pirmā pasaules kaŗa 
Latvija prata godāt un cienīt savu 
kritušo varoņu piemiņu, un arī 
šodien mums jāseko toreizējās 
valdības, prezidenta un Vācijas 
paraugam, dodot iespēju papil-
dināt Lestenes Brāļu kapus līdz 
paredzētajam apbedījumu skai-
tam, lai mežos, pļavās un krūmos 
nepaliktu neviens kaŗā vai 
nacionālajos partizānos kritis 
latviešu kaŗavīrs. 

Daudz lielāka valdības un 
Aizsardzības ministrijas uzmanība 
un atbalsts jāveltī Brāļu kapu 
komitejai un aktīvi jāpalīdz tās 
nozīmīgajā darbā. Šodien gan 
vērojama pretēja rīcība, kad BKK 
darbība un uzdevumi netiek 
pienācīgi novērtēti un nodrošināti 
visās jomās. 

Aldis Hartmanis,
BKK Jelgavas nod. priekšsēdis

Otras padomju okupācijas 
laikā tās ir tieši trimdā teiktas 
runas un raksti, parādot, kā 
Latvijas gaŗajos okupācijas gados 
neatkarības atjaunošanas ideja 
uzturēta dzīva. Dažu gadu 
lappusēs vēstīts, kāda pretestība 
pret okupācijas režīmu izrādīta 
pašā Latvijā: uzvilkti sarkanbalt-
sarkanie karogi, izmētātas skre-
jlapas, sabojātas padomju vadoņu 
bistes... Skaisti parādīta ne tikai 
juridiskā, bet jo vairāk garīgā 
kontinuitāte jeb turpinātība starp 
Latvijas pirmo neatkarības peri-
odu un pašreizējo. Bija taču laiks 
20. gs. 90. gadu sākumā, kad 
bažī-jāmies, ka pasaule varētu 
pieņemt Maskavas skatījumu uz 
mums kā uz nule no jauna 
dibinātu, no Padomju Savie-
nības atdalījušos valsti. Tagad 
tādu bažu laiks ir pārgājis, tomēr 
agrākās neatkarības turpinātības 
domas akcentēšana šai jaunajā 
grāmatā jeb skatu albumā vēl 
arvien ir apsveicama.

Pelēkos laukumos ik atveres 
apakšā atzīmēti attiecīgā gada vai 
nu svarīgākie, vai kaut kādā ziņā 
īpati notikumi. 1925. gada 1. 
novembrī, tā lasām, atklāts Rīgas 
radiofons, kā sākotnējais raidlai-

ka ilgums dienā bijis 1 stunda un 
57 minūtes. Dīvaina sajūta rodas, 
to lasot pašreizējā brīdī, kad 
pamazinājuma dēļ valsts budžetā 
2009. gadam apdraudēta ir četru 
visas diennakts gaŗumā izstrā-
votu Latvijas sabiedriskā radio 
programmu un divu sabiedriskās 
televīzijas kanāļu turpmāka 
neierobežota eksistence. Turklāt 
ir taču vēl tagad komerciālais 
radio un televīzija! Protams, 
sašaurināties neviens negrib, un 
pavirzīšanās kaut pavisam ne-
daudz 1925. gada virzienā tiek 
uzskatīta par tumsonību un 
dzīves līmeņa neciešamu paze-
mināšanu.

Gadu notikumu chronikā vieta 
atrasta arī svarīgākajiem noti-
kumiem t.s. „Mazajā Latvijā” jeb 
trimdā. Tā, piemēram, lasām, ka 
1946. gada 15. februārī Det-
moldā, Vācijā, dibināta latviešu 
ģimnazija, kas 1957. gadā pārtapa 
par Minsteres Latviešu ģim-
naziju.    1951. gadā Vašingtonā 
izveidota Amerikas latviešu 
apvienība (ALA), bet Melburnā 
– Latviešu apvienība Austrālijā 
(LAA). Šur tur – droši vien aiz 
nepieciešamības izteikties kom-
pakti – gadu chronikas sas-

tādītāji ļāvuši ieviesties pa 
mazai neprecīzitātei. Tā, 
piemēram, lasām, ka 
1955. gadā nodibināta 
„Pasaules brīvo latviešu 
apvienība (PBLA) ar 
mērķi atgūt Latvijas val-
stisko neatkarību”. Fak-
tiski tika dibināta Brīvās 
pasaules latviešu apvie-
nība (PBLA), kas par 
PBLA tika pārdēvēta vie-
nīgi tad, kad neatkarība 
jau bija rokā. Īpašas pie-
minēšanas vērta droši 
vien nebija Latviešu 
apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē „dibināšana” 
1972. gadā Adelaidē: 
darbu turpināja tā pati 
1951. gadā dibinātā LAA, 
kuŗas nosaukumam tika 
piekabināts burts J, lai arī 
nelielais Jaunzēlandes 
latviešu skaits justos 
pārstāvēts.

No 1960. gada uz priekšu ar-
vien biežāk skatāmi attēli krāsās. 
2001. un 2002. gada attēlos jau 
redzami pirmie Latvijas ekono-
miskie emigranti kā šampiņonu 
ievākšanas darbā, tā Jāņu nolīgo-
šanā Īrijā. 2008. gada atvere iztiek 

bez kārtējā celsmīgā teksta un 
ievērojamo notikumu chronikas, 
bet attēli rāda no ziediem veidotu 
Latvijas karti pie Brīvības piemi-
nekļa Rīgā 4. maija svinībās, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
jaunās ēkas („Gaismas pils”) 
būvdarbu uzsākšanas svinīgu 

ceremoniju un 24. Dziesmu un 
deju svētku diž-sarīkojumus. 
Labi, ka ar šādiem attēliem jubile-
jas izdevums beidzas un ka tajā 
nav ne miņas no finanču un 
ekonomikas krizes valstī, kas 
daudzu prātus nodarbināja gada 
pēdējā ceturksnī.

Ik nepārskaitļa lappusēs apa-
kšējā labajā stūrī pavēstīts, ko tādu 
zīmīgāku attiecīgajā gadā veicis 
grāmatas izdevējs, kas kopš 2005. 
gada 1. septembŗa pazī-stams kā 
Latvijas Nacionālais vēstures 
mūzejs, bet kas pirms tam 
atpakaļejošā secībā bijis Latvijas 
Vēstures mūzejs, Latvijas PSR 
Vēstures mūzejs, Latvijas PSR 
Centrālais Valsts vēstures mūzejs, 
Valsts Vēsturiskais mūzejs, bet 
vissenāk – līdz 1924. gada 1. mai-
jam – Latviešu Etno-grafiskais 
mūzejs. Par mūzeja lielāko 2008. 
gada veikumu noteikti uzskatāma 
nupat aplū-kotā grāmata, kam, kā 
ievadā liecina mūzeja direktors 
Dr. hist. Arnis Radiņš, izmantotas 
paša mūzeja kollekcijas. Reti iznāk 
apcerēt tādu grāmatu, par ko var 
sacīt tikai labu. Šī nu vienreiz tāda 
ir.

Eduards Silkalns

(Turpināts no 14. lpp.)

NATO karoga svinīga pacelšana Rīgas 
pils Svētā Gara tornī, Latvijai kļūstot 
par NATO dalībvalsti. 2004. gada 2. 
aprīlis.
Foto: Anda Krauze (v/a "Tēvijas sargs")

Bezkaislīga un objektīva liecība
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Krustvārdu mīkla

Līmeniski. 1. Novietot. 3. Liels, 
plēsīgs naktsputns. 7. Ezers 
Vidzemē. 8. No uzkarsēta piena 
iegūts produkts. 9. Graudaina, 
abrazīva plāksne asmeņu uztrī-
šanai. 12. Šeit (sar.). 15. Stāvoklis 
šacha spēlē. 17. Izplatījums, ze-
meslode. 18. Apsvērt. 20. Apaut, 
uzvilkt. 22. Atskārst; tikt skaidrībā. 

24. Valodas vārdu krājums. 26. 
Populārs ASV tenisists (1970). 27. 
Ēdienreize 28. Tropiska viesuļvētra. 
29. Viltība. 32. Kņada, troksnis. 
34. Resnas auklas. 35. Sakopot. 36. 
Pārdot preces. 37. Mērenība ēšanā. 
38. Parazītiski kukaiņi.

Stateniski.  1. Graudaugi. 2. 
Smēde. 4. Piesvilt. 5. Sadauzīt, 

satriekt. 6. Norobežotas 
ēkas daļas. 10. Šūšanas 
piederums. 11. Likteņupe. 
13. Kādu norišu ātrumi. 
14. Tāda, kas iegūta no 
lina šķiedrām vai paku-
lām. 15. Tuvas radinieces. 
16. Ļaužu kopums, ko 
saista zeme, valoda, 
vēsture. 18. Sportists; 
spēkavīrs. 19. Ļoti; skaļi 
(sar.). 21. Atārdīties, atrist. 
22. Lietū kļūt slapjam. 23. 
Sainis, vīstoklis. 25. 
Šķautne (barb.). 29. 
Satumst. 30. Saistās klāt, ir 
lipīgs. 31. Cildināt, slavēt. 
33. Latviešu tautastērpa 
piederumi. 34. Viesību 
deja.

Krustvārdu mīklas (BL 
Nr. 2) atrisinājums

Līmeniski. 1. Kumiss. 
4. Valsis. 8. Karašas. 9. 
Ieleja. 10. Mesīna. 11. 
Salvija. 14. Sāpes. 16. 
Astma. 18. Mistika. 21. 
Sfinksa. 22. Absints. 24. 
Rāpulis. 25. Kasta. 27. 
Efeja. 30. Reverss. 32. 

Šautra. 33. Ebrējs. 34. Ulmanis. 35. 
Skosta. 36. Sesava. 

Stateniski. 1. Kūlijs. 2. Irbene. 3. 
Sakas. 4. Vēsma. 5. Lausks. 6. 
Sinaja. 7. Salvete. 12. Asinszāle. 13. 
Jēkabpils. 15. Parfims. 17. Tintene. 
19. ANO. 20. Bis. 23. Kupenas. 25. 
Kušķis. 26. Tītars. 28. Forums. 29. 
Austra. 30. Rauda. 31. Sesks.     

Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)
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Jaunjelgavas kultūras namā apskatāma Edītes Āpšes Ziemsvētku 
atklātņu izstāde. Āpšes kundze dzīvo Kanadā, Toronto. Pazīstamā 
latviešu sabiedriskā darbiniece apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni. 
Atklātņu kollekciju viņa sākusi veidot kopš 1945. gada. Aizkraukles 
mākslas skolas direktores ieskatā kollekcija ir bagātība, kas liecina par 
latviešu tradicijām un latviskuma saglabāšanu jebkuŗā valstī.

Par Ogres “Gada cilvēku 2008’” kļuvis ogrēnietis Egils Helmanis. 
Latvijas valsts 90. dzimšanas dienas priekšvakarā viņš par saviem 
līdzekļiem Ogrē atklāja piemiņas zīmi un pieminekli latviešu 
strēlniekiem.

Brocēnu novada Remtes pagastā, kur vecās pils telpās patlaban 
mācās aptuveni 90 skolēnu, šogad sāks projektēt jaunu skolu 150 
bērniem.

Blomē notiks vietējo jauniešu organizētais mūzikas festivāls 
Freeze. Šis ir jau ceturtais jauniešu organizētais festivāls, kas pulcēs 
daudz vairāk mūziķu nekā iepriekšējos gados.

Gulbene 27. februārī svinēs 81. dzimšanas dienu. Pagaidām ir 
zināms vienīgi tas, ka godinās titulu “Gulbenes gada cilvēks 2008”un 
“Sirsnīgākais priekšnieks 2008” ieguvējus.

Cēsu rajona slimnīca par 9300 latiem Vācijā iegādājusies lietotu 
neatliekamās palīdzības automašīnu. Transporta līdzeklis ir aprīkots ar 
visām nepieciešamām medicīniskām iekārtām.

Bauskas domē šogad strādās mazāk darbinieku nekā aizvadītajā 
gadā. Atlaižot strādājošos, mēnesī varēs ietaupīt nepilnus astoņus 
tūkstošus latu.

Ventspils tiesa februārī sāks izskatīt krimināllietu par mediķu 
nolaidību. Pēc ķeizargrieziena operācijas pacientes vēdera dobumā bija 
palikusi auduma salvete. Svešķermenis bija izraisījis iekaisumu un 
zarnu bojājumu.

Šajā medību sezonā Latvijā nošauts 150 vilku. Visvairāk pelēču 
nomedīts Kurzemē un Vidzemē.

Jēkabpiliete Herta Zālīte 4. janvārī nosvinēja 100. dzimšanas 
dienu. Apsveicējos bija arī Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārstāvji. 
Jubilāre dzimusi 1909. gada 4. janvārī Litenē, joprojām ir pie labas 
veselības un dzīvo kopā ar vecākā dēla ģimeni. 

Daugavpilī notika VIII Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls 
“Sudraba zvani”. Tas sākās ar dziedošo eņģeļu - Rīgas Doma koŗa skolas 
zēnu koŗa koncertu. Pirmatskaņojums notika festivāla idejas autora un 
mākslinieciskā vadītāja Jevgeņija Ustinskova kantātei diviem koŗiem 
“Gods Dievam augstumos” ar pareizticīgās Baznīcas liturģiskajiem 
tekstiem. 

Rēzeknē, Liepājā, Valmierā un Jelgavā ar 2009. gada 5. janvāri 
darbu uzsāk Administrātīvās rajona tiesas tiesu nami. Līdz šim tikai 
Rīgā bija viens Administrātīvās rajona tiesas nams, kur iedzīvotāji 
varēja iesniegt prasības par nepareiziem vai nepamatotiem valsts un 
pašvaldību iestāžu lēmumiem. Jaunatvērtajos tiesu namos katrā strādās 
četri tiesneši un 12 darbinieki. Administrātīvā rajona tiesa Rīgā ir ļoti 
noslogota, un uz lietas izskatīšanu jāgaida gads vai pat ilgāk.

Latvijas 15 pilsētās Satiksmes ministrija ar ES atbalstu no 5. līdz 
31. janvārim īsteno sociālo kampaņu „Kājāmgājēj, bez atstarotāja tu 
būsi eņģelis!”. Kopumā Latvijā izvietoti 63 vides objekti - eņģeļi. To 
virsma ir pārklāta ar materiālu, kas rada spoguļa efektu. Plānots arī 
kājāmgājējiem dalīt atstarotājus.  Iespējams, tieši atstarotāji 2008. gada 
pirmajos trīs ceturkšņos ir izglābuši par 170 gājējiem vairāk nekā šajā 
laika posmā pirms gada. 

Jelgavā polietilēnteraftalāta (PET) pudeļu pārstrādes jaunā 
rūpnīca „PET Baltija”, kas ir lielākā un modernākā Austrumeiropā, 
gadā pārstrādā 15 000 tonnu plastmasas pudeļu. Sākotnēji AS “PET 
Baltija” ražotne atradās Vecmīlgrāvī, taču pēc jaudīgāku un modernāku 
iekārtu iegādes tā pārvietota uz Jelgavas biznesa parku. Jaunas ražotnes 
izveide ir būtiska arī sadarbības partneŗiem Igaunijā, Lietuvā, Īslandē, 
Vācijā un citās Eiropas valstīs. 

Krustpils kultūras namā 24. janvārī notiks sarīkojums „Rakstu 
svētki Krustpilī”, kas būs veltīts Tautas lietiskās mākslas studijas 
„Saulgrieži” 30 gadu jubilejai. Izstādē būs apskatāmas Tautas daiļamata 
meistaru austās segas, adījumi un pinumi. Koncertu sniegs deju kopas, 
vokālie ansambļi un koŗi. 

Jēkabpils galvenajā bibliotēkā apskatāma fotomākslinieces Gunas 
Oškalnas-Vējiņas izstāde „Piemineklis Brīvībai”. Izstāde veltīta 
Latvijas 90. gadadienai un Kārļa Zāles 120. dzimšanas dienai. Iepriekš 
tā parādīta Amerikā, Luksemburgā un Rīgā. Fotomāksliniece Brīvības 
pieminekli fotografē jau piecus gadus dažādos gadalaikos. 

Īsziņas sagatavojušas M. Linde un V. Berkina

Aizvadītā gada nogale Krustpils 
ev. lut. baznīcā aizritēja divu 
jubileju gaisotnē - draudzei tika 
svinēti 390 gadi, dievnamam - 
190 gadi. 

 Īpašu svētku dievkalpojumu 
vadīja Latvijas ev. lut. Baznīcas 
(LELB) Daugavpils diecēzes 
bīskaps Einārs Alpe. „Ārēji šajā 
sarežģītajā, drūmajā, nomācošajā 
laikā ir labi, ka mēs spējam savā 
sirdī un dvēseles dziļumos būt 
nesatricināmi un pateikties Dievam 
par visu, ko viņš mums ir devis un 
arvien dod,” sacīja bīskaps, atzīstot, 
ka lielākais svētku prieks ir tiem 
cilvēkiem, kas Krustpils dievnamu 
sauc par savu, kas paaudžu 
paaudzēs ir nākuši šeit lūgt un 
pateikties Dievam. 

 Krustpils luterāņu baznīcai ir 
sena vēsture, ko pētījuši un sako-
pojuši dievnama mācītāji. Pats pir-
mais bijis Michaēls Vēgners 
(Michael Wegner) – kopš 1618. 
gada, kad uzcelta pirmā luterāņu 
baznīca. Vēlāk ilgus gadus par 
mācītājiem bijuši Reinholds Valters, 
Kārlis Skujiņš, Jānis Mēders, Kārlis 
Zviedris, Modris Plāte, šobrīd - 
Ēvalds Bērziņš, kuŗa aprūpē ir arī 
Biržu, Gostiņu, Pļaviņu Sv. Pēteŗa 
un Unguru baznīcas draudzes. 

Aprit 390 gadi, kopš Krustpilī 
uzcelta pirmā luterāņu baznīca. Tā 
diemžēl nav saglabājusies, jo koka 
celtne nodegusi ugunsgrēkā. 
Pirmais dievnams celts 1618. gadā 
pēc Krustpils barona Nikolaja von 
Korfa ierosmes un ar viņa finan-
ciālajiem līdzekļiem, tāpēc tā sauk-
ta par pils baznīcu. Mācītāja amatā 
tolaik kalpojis Michaēls Vēgners. 

No 1683. līdz 1686. gadam tika 
uzcelta jauna – mūŗa baznīca, vēlāk 

Krustpils luterāņu draudzei 390 un baznīcai 190 gadi

tā atjaunota un paplašināta. 1824. 
gada 29. jūnijā iesvētīja tagadējo 
Krustpils baznīcu. „Bija saulains 
jūnija rīts, 4. svētdiena pēc Vasar-
svētkiem. Uz svinīgo notikumu 
sabraukuši apkārtējo draudžu 
mācītāji: Jaunais Stenders no 
Dignājas, Vecais Stenders no 
Sunākstes, Lundbergs no Biržiem, 
Dābners no Kalsnavas, Veirichs no 
Ērgļiem un citi. Procesija iet no pils 
uz dievnamu, zvaniem un mūzikai 
skanot. Mācītāji pa priekšu nes 
Bībeli un Svētā Sakramenta trauku 
un sudraba kausu. Baznīcā ir 
sabraukuši ap 3000 dievlūdzēju. 
(Senās draudzes bijušas ļoti lielas. 
Ir minēts pat ap 17 000 līdz 25 000 
vīru dvēseļu.) Šajā reizē notiek arī 
jaunās Vidzemes dziesmu grāmatas 
iesvētīšana, kādas laulības un jaunā 
dzimtkunga Nikolaja von Korfa 
dēla kristības. Baznīcas iesvētīšana 
kļūst par plaši presē aprakstītu 
notikumu. ”(Jelgavas latviešu 
avīze.)

1861. gadā Krustpils baznīcā 
nolasa vēsturisko Krie-vijas ķeizara 
Aleksandra II manifestu par zem-

nieku brīvlaišanu. Pir-
majā pasaules kaŗā baz-
nīca tika stipri izpostīta. 
„Tornis un jumts izska-
tījās pēc cilvēka, kam 
miesa tiktāl noplēsta, ka 
kauli redzami,” raksta 
mācītājs K. Skujiņš. 
1921. gadā veikti lielākie 
būvdarbi. Uz 100 gadu 
jubileju 1924. gadā 
baznīca iegūst jaunu - 
mākslinieka J. Šēnberga 
altāŗgleznu “Kristus 
Ģetzemanes dārzā lūdz 
Dievu,” tornim uzliek 

jaunu jumtu.
Baznīcā vienmēr ir noturēti 

dievkalpojumi, vai arī tās ēka 
stāvējusi izpostīta. Nekas cits šajā 
draudzes namā nav bijis arī pēc 
Otrā pasaules kaŗa padomju gados. 
Piemēram, 1951. gadā bijuši pat 
100 iesvētāmie. (!)

Ar Krustpils pagasta aizsargu 
nodaļas gādību dievnamā uzstādīta 
plāksne, kuŗā iemūžināta Krustpils 
pagasta un draudzes Latvijas 
atbrīvošanas cīņās un Latviešu 
strēlnieku pulkos 18 kritušo un bez 
vēsts pazudušo piemiņa. Pie 
baznīcas novietots piemiņas 
akmens komūnistiskā režīma 
represiju upuŗiem, pie tā tiek rīkoti 
atceres brīži. 

Krustpils baznīca jau 1618. gadā 
izmantota par Korfu dzimtas 
apbedījumu vietu. Pēc archīvu 
materiāliem secināms, ka pirmā 
tur apbedīta Nikolausa fon Korfa 
un Katarīnas Efernas meita Sofija.

2005. gadā Eiropas Kultūras 
mantojuma dienās, kas noritēja 
ar devīzi “100 vislabāk sakoptie 
kultūras pieminekļi Latvijā”, 

pie Krustpils ev. lut. baznīcas 
tika pacelts Eiropas Kultūras 
mantojuma zilais karogs. Tas 
bija draudzes ieguldītā darba 
augsts novērtējums. Krustpils 
dievnams ir viens no Latvijā 
ievērojamākiem ampīra stila 
architektūras paraugiem.

Augusta pirmajā sestdienā 
baznī-cas dārzā tiek rīkota 
draudzes diena. Savukārt 

dievkalpojumi Krustpils ev. lut. 
baznīcā notiek ik svētdienu 
plkst. 10.00.

 Krustpils draudzes Svētdienas 
skolas nodarbības notiek nesen 
izremontētajā telpā altāŗa 
kreisajā pusē. Gaišās telpas tapa 
ar draudzes vīru un Svētdienas 
skolas skolotāju rūpēm un 
gādību.

Valija Berkina

Krustpils ev. lut. baznīcas mācītājs Ēvalds 
Bērziņš (no kreisās) ar draudzes 
aktīvākajiem locekļiem
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,,Reiz gaida – vienmēr gaida!” 
Tieši tāda bija vadītāja Morella 
Vilka. Viņa savu dzīvi veltīja 
ģimenei, gaidismam un sabied-
rībai – baznīcai.

Vadītāja M. Vilka aizgāja mūžī-
bā 2008. gada 12. decembra rītā 
savā mājā, klātesot meitai Ritai 
Robežniecei un krustmeitai 
Dacei Strīpniecei. 

Morella Vilka dzimusi  Martas 
un Roberta Vites ģimenē Pirmā 
pasaules kaŗa laikā, 1918. gada  
24. martā Krievijā, Rostovā pie 
Donas, kur vecākus aizveda 
bēgļu gaitas. Ģimene atgriezās 
Latvijā, kad Morellai bija  astoņi 
mēneši, un apmetās uz dzīvi 
Rīgā. Morellai bija vecāka māsa 
Ludmilla, brālis Edgars un jau-
nākā māsa Milija.

Nelaiķi izvadīja no Sv. Andreja 
baznīcas 2008. gada 16. decem-
brī, godasardzē stāvēja gaidu un 
skautu vadītāji un  māsas maz-
meitas, bijušās lielgaidas Krista 
Strīpniece un Aina Budrēvica.

Baznīcu pildīja izvadītāji, dau-
dzi bija gaidu un skautu kustību 
locekļi, kuŗiem Morella savā 
laikā palīdzējusi ar labiem pado-
miem. Izvadīšanas ceremoniju 
vadīja māc. Ilze Kuplēna-Evarte, 
ērģeles spēlēja Dāvids Šmits. 
Harpiste atskaņoja ,,Ave Maria”. 
Mēs dziedājām Morellas mīļākās 
dziesmas: ,,Kad redzu, Dievs, es 
Tavu roku darbu, Ak, kā es 
vēlētos daudz labāks kļūt, Cik 
brīnišķi, mans Dievs, Tu mani 
vadi! Tas darbs, Kungs Jēzu, viss 
ir Tavs” un ,,Ved mani Dievs, un 
manas gaitas svētī”.

Atvadu vārdus teica Sv. Andreja 
draudzes priekšnieks Uldis Zom-
mers. Morella bija aktīvi iesais-
tījusies Sv. Andreja draudzes 
darbā – 19 gadus strādājot drau-
dzes birojā, gatavojot ,,Draudzes 
Ziņas”, saskaņojot Bībeles stun-
das, viņa bija Teoloģijas institūta 
sekretāre visus tā pastāvēšanas 
gadus. Morella bija  sava veida 
celmlauze, būdama pirmā sie-
viete, kas ievēlēta Sv. Andreja 
draudzes padomē 1975. gadā (un 
darbojās tajā 23 gadus), jo līdz 
šim tas bija vīriešu postenis. 
Morellas mantojums ir ieguldītais 
darbs draudzes 50 gadu jubilejas 
grāmatas izdošanā. Šī 383 lap-
pušu grāmata iznāca 1999. gadā.  
,,Tas ir tā Kunga darbs, un tas ir 
brīnums mūsu acīs.” (Ps. 118.23)  
Par aktīvu līdzdalību draudzē 
Morella saņemusi LELBĀL atzi-
nības rakstu, ko pasniedza drau-
dzes 50 gadu svinībās 1999. 
gadā.

Archibīskaps Elmārs Ernsts 
Rozītis meitai Ritai Robežniecei 
ar ģimeni bija atsūtījis līdzjutības 
vārdus. 

Dace Strīpniece dalījās ģimenes 
locekļu atmiņās par Morellu: 

Morella mums bija māte, māsa, 
vecmāmiņa, vecvecmāmiņa, krust-
māte un tante, un šodien piemi-
nēšu dažas mīļas atmiņas:

Māte  mani audzināja latviskā 
garā ar respektu Kanadai un 
ticību Dievam. Viņa vienmēr 
uzsvēra pozitīvo. Piemēram, viņa 
teica, lai mēs neraudam viņas 
bērēs, bet priecājamies par viņas 
dzīvi!

Māte  mīlēja mežu un āra dzīvi, 

Gaidu vadītāja Morella Vilka aizgājusi mājās…
viņai patika nometņot un sēdēt 
pie ugunskura. Viņa  mīlēja grā-
matas. Viņa man mācīja, ka 
grāmatas ir draugi un tās jāciena, 
ka, lasot grāmatas, paveŗas plaša 
pasaule. Es atceros, kad biju 
maza, māte man vienmēr lasīja 
priekšā un turpināja to darīt sa-
viem mazbērniem un mazmaz-
bērniem. Viņa bieži dāvināja 
latviešu grāmatas gan lieliem, gan 
maziem. Mātes mīļākā krāsa bija 
zila. 

Viņai bija savi principi un tāpēc 
bieži nevarēja izvēlēties vieglu ceļu.

Mātei patika dziedāt, un mēs 
kopā daudz dziedājām. Mēs dzie-
dājām, kad kaut kur izbraucām 
vai vakaros vērojām saulrietu 
ezermalā.

Atceros mātes raksturīgu teicie-
nu: „Ja tu nevari, tad vienmēr vēl 
mazlietiņ vari.”

Mana labākā draudzene bija 
māsa. Viņa bija mans lielākais 
atbalsts un padomdevēja, pie 
kuŗas vienmēr varēju griezties. 
Zināju, ka viņas durvis vienmēr 
bija vaļā un tā bieži, braucot 
mājās, iegriezos patērzēt. Bieži 
dzirdēju viņu sakām: „Viss jau 
būs labi.”

Vecmāmiņa iemācīja mums 

Krustmāte mīlēja sveces un 
sveču gaismu, un viņai uz brokas-
tu galda bieži no paša rīta dega 
sveces. 

Viņai ļoti patika ceļot. Mūsu 
māmuļu un meitu ceļojumi paliks  
mīļā atmiņā un fotografijas manā 
atvaļinājuma albumā. 

Tante bija mīļa, priecīga, strā-
dīga, droša, saprotoša, enerģiska,  
draudzīga, ticīga, modra. 

Viņai bija noteikti uzskati, ko es 
vienmēr augstu vērtēju, arī viņas 
apdomību un nosvērtību.

Tante vienmēr tiecās pēc jaunām 
zināšanām, daudz lasot un daudz 
jautājot, lai izprastu kādu jaunu 
domu vai parādību.

Mēs viņu apbrīnojām un lepo-
jāmies, ka viņa gāja līdzi laikam.  
Pensijas gados viņa iemācījās 
lietot datoru,  e-pastu un sazinājās 
ar radiem.

Atceros, ka mēs nedrīkstējām 
aiztikt kādu ļoti interesantu koka 
trauciņu, kas stāvēja uz galda un 
kuŗā bija dzimtenes smiltis. 
Šodien mēs šīs smiltis izkaisīsim 
kapos. 

Tante Morella visiem rādīja 
priekšzīmi.  Tas viņai bija rakstu-
rīgi – viņa  bija darītāja, ne tikai 
runātāja. Viņa prata dzīvot ta-

No Latviešu skautu kustības 
atvadu vārdus teica Kanadas jen-
das skautu priekšnieks vad. Arnis 
Korolkevics.

Gaujas (14.) gaidu vienības 
priekšniece vad. Velta Zvīdre 
atvadījās no ilggadējās vienības 
vadītājas ar skaisti sakopotiem 
gaidu dziesmu vārdiem.

Vad. Inta Briede nolasīja atva-
du vārdus no Latviešu gaidu 
priekšnieces vad. Noras Aivaras:

Latviešu gaidu kustība šodien 
sēro. Esam zaudējušas mīļu, mīļu 
vadītāju, kam gaidisms vienmēr 
ir bijis tuvs sirdij. Tu biji vadītāja 
vārda īstā nozīmē, gan vadot mei-
tenes, gan visu gaidu kustību. Uz  
tevi vienmēr varēja paļauties un 
būt pārliecināts, ka tas, ko esi solī-
jusi, arī tiks izdarīts. Tu vienmēr 
biji ar mieru dot padomu, kad tas 
bija vajadzīgs, un mēs zinājām, 
ka tavi ieskati būs labi izdomāti 
un pārdomāti.

Šodien tik daudzas bijušās un 
esošās latviešu g-a-i-d-a-s uz brīdi 
kavējās atmiņās, jo tu esi par 
visiem saviem gaidošanas gadiem 
pozitīvi iespaidojusi tik daudzas 
meitenes un  vadītājas. Par to mēs 
visas tev ļoti sirsnīgi pateicamies!

Latviešu gaidu kustības vārdā 

gadiem, darbojoties gaidu kustī-
bā. Morella gaidu gaitas sāka 27. 
gaidu pulciņā Rīgā, gaidas solīju-
mu deva 1935. gadā un arī liel-
gaidu solījumu deva Latvijā. 
Vēlāk viņa darbojās Torņakalna 
92. guntiņu un gaidu pulciņā un 
cieši sadraudzējās ar vad. Liliju 
Braunu.

1940. gadā Morella apprecējās 
ar skautu vadītāju Ziedoni 
Šuriņu. Otrā pasaules kaŗa laikā 
bēgļu gaitās Vācijā, Oldenburgā, 
viņiem  piedzima meita Rita. 
Oldenburgas nometnē Morella 
vadīja Mežotnes gaidu vienību 
visās trīs pakāpēs. Sākoties bēgļu 
izceļošanai no Vācijas, Morella ar 
divarpus gadu veco meitiņu Ritu 
un māsu Ludmillu izceļoja uz 
Angliju, kur četrus gadus strādā-
ja par mājkalpotāju. Tai laikā 
Morella Šuriņa katru otro nedēļu 
brauca uz Londonu  vadīt nodar-
bības guntiņām un gaidām. 
Laulība diemžēl izira.

Morella un Rita 1952. gadā 
izceļoja uz Kanadu un atrada 
mājvietu Toronto. Te Morella 
Šuriņa apprecējās ar Miķeli Vilku.

Morella aktīvi iesaistījās Toron-
to latviešu sabiedriskajā dzīvē, 11 
gadus vadot Gaujas (14.) gaidu 
vienību. Vad. M. Vilka Latviešu 
gaidu kustībā bijusi dažādos 
amatos, vispirms pulciņu vecākā 
un pēdīgi latviešu gaidu priekš-
niece, organizējusi un vadījusi 
pulciņu, jendu un  divas lielās 
nometnes, kas notiek ik pa pie-
ciem gadiem, vadītāju sagatavo-
šanas kursus un neskaitāmas 
reizes dalījusies ar savām zinā-
šanām un pieredzi vadītājas dar-
bā. Esmu pārliecināta, ka daudzi 
gaidu un skautu vadītāji viņai ir 
pateicīgi par gūto, arī šī raksta 
rakstītāja. 

Latviešu gaidu kustība vad. 
Morellai Vilkai 1977. gadā pie-
šķīra Dzintara saktas goda zīmi 
– augstāko apbalvojumu vadītājai 
Latviešu gaidu kustībā. Viņa ir 
apbalvota arī ar Latviešu skautu 
kustības goda zīmi Saulīti lentē, 
augstāko apbalvojumu personai, 
kas nav skautu kustības locekle. 
Pilntiesīgas vadītājas darbā aiz-
vadīti vairāk nekā 60 gadu, 
,,palīdzot tuvākajam katrā brīdī, 
un ceļot gaidismu domās, vārdos 
un darbos”. 

Vad. Inta Briede aicināja visus 
bijušos un tagadējos gaidu un 
skautu kustību locekļus nostāties 
ap Morellas šķirstu un  nodziedāt 
gaidu vakara dziesmu ,,Kluss 
miers pār zemi savus spārnus 
raisa...”

Morella tika guldīta Jorkas 
kapsētā blakus vīram Miķelim. 
Kapu aizbēra Morellas radu 
bērni, mazdēls un skautu vadītāji. 
Uz kapa ar lāpstu tika iespiesta 
krusta zīme un kaps apsegts ar 
ziediem. Ģimene vēlējās, lai 
organizācijas un privātpersonas 
nenes ziedus, bet ziedo Sv. 
Andreja draudzes flīģeļu fondam.

Izvadītāji tika lūgti Toronto 
latviešu centrā uz bēŗu mielastu, 
ko rīkoja meita Rita. Mazdēls 
Gunārs lasīja vecmāmiņai veltītus 
skaistus dzejoļus. Viesi pakavējās 
jaukās atmiņās, apskatot fotogra-
fijas.

Vad. Inta Briede

iekurt ugunskuru un katru vasaru 
mums bija vismaz viens ģimenes 
ugunskurs, pie kuŗa dziedājām 
un cepām marshmellows. 

Mēs vasarā katru rītu gājām uz 
rīta peldi un kopā vingrojām. 

Vecmāmiņa veda mūs uz svēt-
dienas skolu. Kad  bijām mazi, 
viņa ar mums gāja pārgājienā un 
slēpot. Mēs katru gadu kopā 
cepām piparkūkas. Vecmāmiņa 
mūs veda uz restorāniem un fil-
mām. Dzimumdienā viņa cepa 
mums kriņģeli.  Paldies vecmāmiņ, 
ka tu man palīdzēji gatavot 
latviešu skolas mājas darbus. 

Krustmāte bija mana padom-
devēja, ne tikai manā personiskajā 
dzīvē, bet arī gaidu vadītājas 
darbā. Es bieži lūdzu viņas 
palīdzību, kad bija jāraksta kāda 
runa un jāvada nodarbība  vai 
sarīkojums. 

gadnē, izbaudīt dzīvi, dabu, ģime-
ni, brīdi.  

Mani ļoti ietekmēja tantes 
pamācība: ,,Vadi pats savu kanu 
laivu.” Viņa man mācīja sevi 
pazīt, gan, kad esmu vienatnē, 
gan sabiedrībā.

Pēdējos sveicienus mīlestībā 
sūta brāļa Edgara dzimta no 
Latvijas: 

Mēs Tevi jūtam vēl
Aiz laika ūdeņiem,
Aiz miglas pļavām,
Pelēkām un maigām,
Kur soļiem nedzirdamiem
Tu vēl staigā.
Tik klusa nāc,
Tik klusa projām ej.
Uz kādu tālu,
Nedzirdamu vietu.
Tu miglas ceļā viena projām ej.
Mīlestībā – Vites.
Mēs Dievam pateicamies!

atvados no tevis ar dzejoļa vār-
diem:

Tu arvien būsi šai pusē,
Tai gaismā, ko atstāji mums
Kaut arī sirds tava klusē,
Mums paliek šis mantojums.
Vieglas smiltis!
Atvadu vārdus bija sūtījuši 

Austrālijas gaidu un skautu jen-
das, kā arī bijušais Latviešu skau-
tu priekšnieks un Skautu piln-
varnieku padomes priekšnieks 
vad. Fricis Sīpols. Viņš ar vad. M. 
Vilku bija sadarbojies 1967. gada 
,,Tēvzemes” nometnes” un 1972. 
gadā ,,Rīga dimd” nometnes” 
rīkošanā. Svētie raksti saka: 
,,Tiešām Gars saka, ka tie dus no 
saviem darbiem, un viņu darbi 
tos pavada!” Lai Dieva miers ir ar 
Morellas dvēseli mūžībā!

Vad. Inta Briede īsumā pastās-
tīja par  Morellas 73 aktīviem 
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,,Pasaule mainās, dzīve rit 
tālāk.” Tā aukstā ziemas dienā 
vēstīja reklāma kādā skatlogā  
Rīgas centrā.  Un patiesi, vērīgāk 
paraugoties, visur var saredzēt 
maiņas – lielas, mazas, vidējas, 
dažas tikko pamanāmas. Pat 
ierastā galapiestātne 53. auto-
busam tagad saucas ,,Esplanāde”, 
nevis ,,Katedrāle”.  Pirmajā brīdī 
domāju, ka  nonākšu nezin kur, 
bet galu galā – gandrīz turpat 
vien biju, kur parasti.  

Svētku laikā Rīga piedāvā 
daudzus un dažādus pārstei-
gumus. No rītiem var gulēt un 
veltīgi gaidīt gaismu... kā tumšs, 
tā tumšs.  Novēroju,  ka saule 
parādās katru otro svētdienu, 
kaut gan vietējie teica:  būtu jau 
lieliski, ja tik bieži... Koncertu un 
dažādu svētku programmu dažā-
dība ir apbrīnojama. Šad tad gri-
bējās arī ko pajautāt, piemēram, 
vai Doma baznīcā ērģeļu telpu 
apsilda?  Cerams, ka tā, jo citādi 
taču neviens mūziķis aukstos 
ērģeļu taustiņus nevarētu spaidīt 
ilgāk par desmit minūtēm, un 
bija žēl, ka Inesei Galantei 
jādzied, mēteli nenoģērbušai... 
Bet varbūt tieši šo dīvainību dēļ 
koncerts likās tik skaists un 
aizkustināja līdz asarām?  Manā-
ma arī tendence ,,modernizēties”, 
īpašu uzmanību pievēršot ameri-
kāņu Ziemsvētku dziesmām, ko 
dzirdēju gan angliski, gan latviskā 
tulkojumā, gan klasiskā variantā, 
gan rokenrola  versijā, un  reizēm 
pat aizmirsās, ka esmu Rīgā.  
Manuprāt, nekas tomēr nevar 
pārspēt seno, sirsnīgo, melodisko 
un vienkārši skaisto ,,Klusa nakts, 
svēta nakts” – 2008. gada 21. 
decembrī pagāja 190 gadu kopš 
tās tapšanas.

Tā kā mani visuzticīgākie pava-
doņi Rīgā bija jaunekļi, kuŗu 

Pasaule mainās...
radījumiem. Izbaudīju slavenā 
bērnu ansambļa ,,Knīpas un 
knauķi” sniegumu, kas lieliski 
demonstrēja, ka Ziemsvētki ir 
svētki visiem, pat putekļiem. 
Pārskatot programmas, ievēroju, 
ka viens no galvenajiem bērnu 
lugu autoriem, producentiem un 
režisoriem ir Valdis Pavlovskis.  
Nez vai viņa vārdabrālis Kali-
fornijā par to zina?  Uzzināju, ka 
ik gadu visas vecajā gadā izda-
rītās palaidnības jāsasien mez-
glos un dzijas pavediens jāsa-
dedzina  – tad Jaunajā gadā par 
neko nebūšot jāuztraucas. Pa 
gabalu redzēto un dzirdēto 
vērtējot, šķiet, ka dažam labam 
vajadzētu veselu kamolu dzijas, 
lai sasietu mezglos visas gada 
laikā pastrādātās blēņas.  Dzirdēju 
arī pamācību, ka, ieejot kādā 
mājā, slieksnim jāpārkāpj ar krei-
so kāju, lai nepazustu visi labie 
vēlējumi, kas novietoti zem mājas 
sliekšņa. Diemžēl tagad katru 
otro reizi, nākot mājās, sapinos, 
jo vienmēr aizmirstas, kuŗa kāja 
tad īsti jāliek papriekšu. 

Pārsteidz redzētā un dzirdētā 
izdoma, piemēram, par visu, kas 
saistīts ar bērnu pasauli, kaut vai 
šaursliežu vilciens starp Gulbeni 
un Alūksni, kas aizvizina bērnus 
pie Ziemsvētku vecīša meža vidū.  
Klausījos dziesmas, gāju rotaļas, 
bet jāatzīst, ka arī šajā nozarē 
pasaule mainās. Tās vairs nebija 
man pazīstamās dziesmas un 
rotaļas, bet citas, radušās gaŗu 
gadu gājumā. Izdoma veicina 
progresu, un tas ir skaisti.  Parasti, 
ja jāstrādā ar vairākām idejām/
projektiem/nepieciešamībām, 
tās mēdz sarindot kaut kādā, 
cerams, loģiskā secībā, piemēram, 
kas šobrīd ir visnepieciešamākais, 
vissteidzamākais, vai, ko var 
atļauties ekonomisko žņaugu 

šķita neiedomājami augsts. 
Šoreiz pirms iekāpšanas vilcienā 
veltīgi izmeklējāmies labierīcības.  
Galvenajā ēkā tādu nebija.  Nebija 
arī pirmajā blakus ēkā, tikai 
otrajā, un kaut kas līdzīgs, ko 
varētu atrast Tālo austrumu 
zemēs.  Vai tad tiešām 18 gadus 
pēc neatkarības atjaunošanos 

augusi, izglītojusies ASV, pārcē-
lusies uz Latviju, strādā Uzbe-
kistānā; viena, kas dzimusi, 
augusi, dzīvo un strādā Latvijā... 
un no sešiem 3-8 gadu vecuma 
jaunekļiem četri bija adoptēti – 
visi vienādi aktīvi un dzīvespriecīgi. 

Pieaugušo pasaule šķiet ne 
gluži tik patīkama, kaut arī tajā 

nebūtu ienācis prātā – parlamen-
tiešus darbā pēc pusnakts.  Daži 
snauda, ministru prezidents 
atspirdzinājās ar aukstu ūdeni 
(vismaz tā izskatījās pa gabalu), 
citi balstīja galvu rokās daž-
dažādās pozicijās cerībā, ka to 
noturēs stalti paceltu, vēl kādi 
staigāja iekšā un ārā, viens otrs 

vecums tikai mazliet pārsniedza 
trīs gadus, izklaide koncentrējās 
uz attiecīgi piemērotām program-
mām. Iepazinos ar daudz un 
dažādiem Ziemsvētku vecīšiem 
un rūķiem, tostarp tādu no 
okupācijas gadiem pārpalikušu 
būtni kā Sala veci; ar dancojošiem 
kaķiem, raganām un citiem 

laikā.  Par dažām prioritātēm vai 
to trūkumu tomēr jāparausta 
pleci.  Piemēram, Gulbenes vil-
ciena stacija teorētiski ir viena no 
lielākajām stacijām Latvijā.  Pati 
stacijas ēka, atjaunota pēc Otrā 
pasaules kaŗa, atgādina to pašu 
ēku, kuŗā sēdēju un ēdu kūkas 
laikā, kad parastais krēsls vēl 

sanitārie uzlabojumi atstāti kā 
pēdējā (ja vispār) priōritāte?  
Kam jāuzņemas atbildība par 
šādiem uzlabojumiem – valdībai, 
pašvaldībai, privātiem uzņēmu-
miem vai privātpersonām?  Bija 
dzirdēti vairāki komentāri, ka 
attīstības un modernizācijas ziņā 
Rīga jau neesot Latvija un Latvija 
neesot Rīga. Diemžēl jāpiekrīt.

Svētku laikā Rīgā ir izdevība 
satikt  arī veselu rindu t. s. expats  
– rietumniekus, kuŗi atgriezušies 
Latvijā uz dzīvi, un rietumniekus, 

pavīdēja daži interesanti momen-
ti, bet par tiem lāgā nezināju, vai 
smieties, pasmaidīt vai nopūsties.  
Kā jau zinām, visā pasaulē patla-
ban ir krizes, galvenokārt ekono-
miskās. Katras valsts valdība ar 
tām mēģina tikt galā, kā nu praz-
dama. Latvija nav izņēmums.  
Un krizes gadījumos laikam taču 
attiecīgi jārīkojas... Tā arī Saeima 
dažas dienas pirms Ziemsvētkiem 
strādāja īsti ,,stachanoviski”, ja tā 
varētu teikt, bet labāka apzīmē-
juma patiesi nevaru izdomāt. 

kuŗi, kaut atgriezušies Latvijā, 
tagad strādā ārpus tās.  Tā ap 
vienu svētku galdu sēdējām, 
tērzējām un jutāmies bezgala labi 
– četras personas dzimušas, 
uzaugušas un  izskolojušās ASV, 
tagad dzīvo un strādā Latvijā; 
viena dzimusi Latvijā, dzīvo ASV, 
ciemojas Rīgā; viena dzimusi, 

lasīja avīzi, bet nevienu neredzēju 
debatējam.  Atskanēja arī dzies-
ma ,,Bēdu manu, lielu bēdu...” – 
tā nu likās ļoti piemērota šai 
dīvainajai situācijai. Nepazīstu 
gan nevienu, kas pēc gaŗas darba 
dienas ap trijiem no rīta varētu 
kaut ko sakarīgu pārrunāt vai 
izlemt, kā un par ko balsot vai 
nebalsot. Vai tāda cirka izrāde 
par brīvu tautai Latvijā tiešām 
bija vajadzīga?  

Šķiet, ka latviešu tauta, kas 
svētku laikā atcerējusies savus 
pabērnus – lielus un mazus – ar 
iespaidīgām saziedotām sum-
mām un dažādajām Ziemsvētku 
veltēm (par to Laika lasītājus 
informēja Astrīda Jansone), nu 
gan būtu pelnījusi labāku savu 
ievēlēto Saeimas locekļu pārstāvību.    

Rīgā ir arī pāris ļoti interesan-
tas, bet  ,,bīstamas” vietas – Jāņa 
Rozes un Valtera un Rapas 
grāmatnīcas, kam nekādi nevaru 
paiet gaŗām. Diemžēl no tām bez 
smagām somām ārā netikt!  
Šoreiz, protams, galvenā vietā 
bija viss, kam kāds sakars ar 
Ziemsvētkiem, bet netrūka  dažu 
interesantu jaunumu. Dažus 
atstiepu līdzi; citus mēģināju 
izlasīt pa ciemošanās laiku. Taču 
skumji konstatēt, ka, analizējot 
korupciju tagadējā Austrum-
eiropā, par negātīvu piemēru ļoti 
bieži piemin Latviju, un rodas 
gandrīz vai skaudība, ka igauņus 
tik bieži uzslavē par teicamām 
sekmēm tik daudzās nozarēs... 

Pārdomājot šajā braucienā 
gūtos iespaidus, jāatzīst, ka 
taisnība vien ir – pasaule mainās, 
dzīve rit tālāk. Ja negribam ie-
stigt aizkrāsnē uz mūrīša, no 
kuŗa grūti norāpties, ir jāiet, 
jāskrien, jāaulekšo (katram pēc 
savām spējām)  maiņām līdz, lai 
nepaliktu aizdurvē – izolācijā no 
mūsdienu pasaules.

Visiem lasītājiem laimīgu 
Jauno gadu vēlot, maiņām pasau-
lē līdzi tuntuļo Smīns.

Apzīmējums ,,triecientemps” 
lāgā neder, jo tad kāds varētu 
sagaidīt rezultātus. Saeimas sēde 
bija sākusies ap pulksten pus-
deviņiem vakarā un beigusies ap 
puspieciem nākamajā rītā...  Pro-
tams, televīzijas ļaudis izmantoja 
reto izdevību dokumentēt kaut 
ko, kas nevienam producentam 

Ozols pie Mores

Ziemas diena Brīvdabas mūzejā Rīgā
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 * Pēc svētku 
pārtraukuma 
Toronto Latvie-
šu pensionāru 
apvienība kār-
tējās iknedēļu 
sanāksmes Lat-
viešu centrā 
atsāka 8. janvā-

rī. Sanāksmi ar pateicības svēt-
brīdi un Dieva svētības lūgšanu 
ievadīja prāv. Ivars Gaide. 
Sanāksmes dalībniekus un apvie-
nības biedrus ar Jaungada novē-
lējumiem sveica valdes priekšsēde 
Valija Briksne. Viņa nolasīja arī 
agrākās valdes priekšsēdes Silvi-
jas Vankas apsveikumu no Lat-
vijas un Montrealas Latviešu 
pensionāru apvienības valdes un 
priekšsēža V. Paegles apsveikuma 
vēstuli. Pēc cienasta sanāksmes 
dalībnieki klausījās pianistes 
Īrisas Purenes un viņas studijas 
čellistes klasiskās mūzikas kon-
certu. Apvienības 22. janvāŗa 
sanāksme plkst. 13 Latviešu 
centrā būs veltīta Kurzemes 
cietokšņa piemiņai. Patriotiskas 
dziesmas dziedās DV Toronto 
nodaļas vīru koris. 

* Toronto Austrumu ev. lut. 
latviešu draudzes dāmu komite-
jas rīkotā ērģeļu koncertā 18. 
janvārī plkst. 14 Sv. Barnabas 
baznīcā, 361 Danforth Ave, 
piedalīsies pieci latviešu ērģeļ-
nieki, māc. Dr. Anita Gaide, 
Roberts Ādlers, Aivars Kviesis, 
Michaels Rundāns un Andrejs 
Streļājevs. Viņi atskaņos latviešu 
un kanadiešu komponistu kla-
siskos skaņdarbus. Ieeja pret zie-
dojumiem.

* „Ziemas fantazija” būs vadmo-
tīvs masku ballei Latviešu centrā 
24. janvārī. Tā sāksies plkst. 20. 
Ieeja ar kostīmiem 50 dolaru 
personai, studentiem – 25 dolari, 
bez maskām – 100 dolaru. 
Informācija un biļešu iegāde 
Latviešu centra birojā, tālr. 416-
759-4900.  

* Toronto Latviešu biedrības 
Sestdienas skolas 6. klases drāmas 
pulciņa teātŗa izrāde notiks 31. 
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Toronto

Montreala

R. Norītis

M. Štauvers
Montrealas 

Latviešu pen-
sionāru apvie-
nības šī gada 
pirmā sanāksme 
sniegputeņa dēļ 
tika pārlikta no 
8. uz 10. janvāri. 
Tā notika, kā 

parasts, Latviešu centrā. Bija 
ieradušies tikai 22 dalībnieki, no 
kuŗiem 13 bija kungi. Saimniecēm 
tas bija pārsteigums, jo dāmas 
arvien ir pārsvarā. Saietu atklāja 
priekšnieks V. Paegle, teikdams 
īsu uzrunu, kuŗā pateicās visiem 
darbiniekiem par iepriekšējā gadā 
paveikto darbu. Nolasīja apsvei-
kumus no Toronto un Otavas 
pensionāriem, no Teteles pamat-
skolas, Latvijā, ko apvienība 
atbalsta ar līdzeļiem. Biedrzine I. 
Strautiņa apsveica vienīgo šī 
mēneša jubilāru – Miervaldi 
Peizi. Pieminēja, ka vēl esot 2 
jubilāres – E. Ozola un Irēna 
Krūmāja, kas nebija ieradušās. 
Uzzinājam arī, ka negaidīta sli-
mība piemeklējusi čaklo saim-
nieci Andru Lazdiņu.  Rezultātā 
esot jāmeklē viņas atvietotāja. 
Mielasts šoreiz bija latvisks – 
skābie kāposti, kartupeļi un desi-
ņas, bet saldumu galdā netrūka 
toršu, kriņģeļa un cepumu.

Referēja M. Štauvers. Viņš tur-
pināja iztirzāt lielos latviešu dzīvā 
spēka zaudējumus 20. gadsimtā, 
ko bija uzsācis DV Montrealas 
nodaļas gada svētkos novembrī, 
pieminēdams strēlniekus un 
viņu Ziemsvētku kaujas, kā arī 
Latviešu leģiona cīņas pie 
Lestenes. Citēja  strēlnieku sa-
runvalodas izteikas un citas valo-
das īpatnības, minēja kulturālos 
pasākumus, kā pūtēju orķestŗus, 
koŗus, teātŗu izrādes un literātus, 
kas savus darbus veltījuši latviešu 
kaŗavīru gaitām. Teiktais izraisīja 
interesi.  Nolasīja A. Grīna romā-
na „Dvēseļu putenis” fragmentu. 
Pēc referāta Georgs Strautiņš 
piezīmēja, ka ir bijis viens nedau-
dzajiem, kas pārlaidis smagās 
Lestenes cīņas,  V. Paegle pieme-
tināja, ka Veļikaju Luku frontē 
pretinieku pusē dzirdējis latviešu 
valodu. Tur pret leģionāriem 
boļševiki bija sūtījuši latviešu 
kaŗavīrus.

Nākamais saiets paredzēts 
ceturtdien, 12. februārī, plkst. 3, 
Latviešu centrā. 

janvārī plkst. 14 latviešu centrā. 
Izrādīs V. Pavlovska lugu „Mazā 
zaļā varde jūrā”. Zaigas Ešenvaldes 
referāts par Latvijas Alsungas 
novadu un suitu tradicijām 
notiks 22. februārī plkst. 15 
Toronto Latviešu namā, 491 
College St. Pēc referāta sekos 
latviešu dzejnieku un rakstnieku 
darbu lasījumi. 

* Sv. Hildas (St. Hildas Tower) 
veco ļaužu mītnē 27. decembrī 
mirusi Ilze Rubule (dzim. 
Muceniece). Viņa dzimusi 1917. 
gada 31. maijā Līvānu pagastā. 
Dzīvesbiedru Jūliju, dēlus Juri un 
Staņislavu zaudējusi jau agrāk. 
Aizgājēju pēdējā gaitā 3. janvārī 
Jorkas kapsētā izvadīja vietējās 
katoļu draudzes garīdznieks.

* 9. decembrī Skarboro mirušo 
Vitāliju Švirkstu pārpelnoja 
vietējā krematorijā. Viņš dzimis 
1932. gada 6. Jūnijā Līvānos. Par 
aizgājēju sēro dzīvesbiedre Ruta, 
meitas Lilija un Daina, dēls Vik-
tors ar ģimenēm, māsas un drau-
gi Kanadā, radi ASV un Latvijā. 

* Sv. Helēnas katoļu draudzes 
baznīcā vietējais garīdznieks sēru 
aizlūgumu vadīja 27. decembrī 
mirušai Jūlijai Aizupietei. Svētos 
rakstus lasīja Toronto Latviešu 
Katoļu draudzes vadītājs Dr. Vilis 
Mileiko. Goda sardzē stāvēja 
Toronto policijas pārstāvji for-
mas tērpos, jo aizgājējas dēls 
Roberts ir viens no Toronto 
drošības dienesta darbiniekiem.  
Aizgājēju izvadīja Svētā Krusta 
(Holy Cross) kapsētā. Par aizgājēju 
sēro dzīvesbiedrs Alberts, dēls 
Roberts, meitas Irēna un Silvija 
ar ģimenēm, tuvinieki un draugi 
Kanadā un ASV.

* Māc. Ilze Kuplēna-Evarte 27. 
decembrī Jorkas kapsētā izvadīja 
22. decembrī mirušo latviešu 
aprūpes mājas „Kristus dārzs” 
iemītnieku Jāni Ozoliņu. Viņš 
dzimis 1921. gada 19. jūlijā 
Valmierā. Dzīvesbiedri Mirdzu 
zaudējis jau agrāk. Par aizgājēju 
sēro dēli Atis un Jānis un meita 
Gundega Ābele ar ģimenēm, drau-
gi un paziņas Kanadā un ASV. 

* Kipling atveseļošanas centrā 
5. decembrī miris Uldis Akmen-

tiņš. Viņš dzimis 1922. gada 12. 
februārī Latvijā. Aizgājēju pēdējā 
gaitā Jorkas kapsētā 11. decembrī 
izvadīja prāv. Dr. F. T. Kristbergs. 
Par aizgājēju sēro dzīvesbiedre 
Ausma, piederīgie Latvijā, draugi 
un paziņas Kanadā un ASV. 

* Savā mājā 15. decembrī 
mirusi Mirdza Trankele. Viņa 
dzimusi 1921. gada 4. maijā Rīgā. 
Dzīvesbiedru Hariju zaudējusi 
jau agrāk. Aizgājēju pēdējā gaitā 
Jorkas kapsētā 20. decembrī 
izvadīja prāv. Dr. F. T. Kristbergs. 
Par aizgājēju sēro tuvinieki un 
draugi Kanadā un ASV. 

* Toronto Austrumu slimnīcā 
31. decembrī mirusi Ņina Milda 
Kaņepe. Viņa dzimusi 1922. 
gada 8. septembrī Rīgā. Dzīves-
biedru Jāni zaudējusi jau agrāk. 
Aizgājēju pārpelnoja 8. janvārī. 
Par aizgājēju sēro meita Māra 
Pacey ar ģimeni, tuvinieki un 
draugi Kanadā un ASV.

* Savā mājā 30. decembrī miru-
si Marjorie Kaņķe. Viņa dzimusi 
8. augustā 1929. gadā Anglijā. 
Aizgājēju pēdējā gaitā Jorkas 
kapsētā 5. janvārī izvadīja prāv. 
Dr. F. T. Kristbergs. Par aizgājēju 
sēro dēls Richards, meitas Ingrī-
da, Daina, Astrīde un Kristīne ar 
ģimenēm, tuvinieki un draugi. 
Aizgājēja dzīvesbiedru Eduardu 
zaudējusi jau agrāk. 

* Simtgadniece Marta Lorence 
mirusi 6. decembrī Burlingtonas 
veco ļaužu mītnē. Viņa dzimusi 
1908. gada 17. novembrī  Valmie-
rā. Dzīvesbiedru zaudējusi jau 
agrāk. Aizgājēju pēdējā gaitā 
Jorkas kapsētā 12. decembrī izva-
dīja prāv. Dr. F. T. Kristbergs. Par 
aizgājēju sēro meita Gunta Har-
risone ar ģimeni ASV, draugi un 
paziņas Kanadā.

* Ošavas veselības uzlabošanas 
centrā (Lakaridge Health Corpo-
ration) 28. decembrī mirusi 
Tamāra Roga. Viņa dzimusi 
1922. gada 20. septembrī Dau-
gavpilī. Aizgājēju pārpelnoja 2. 
janvārī Vitbijas (Whitby) krema-
torijā. Par aizgājēju sēro meita 
Baiba, tuvinieki un draugi Kana-
dā un ASV. 

* 16. decembrī mirusi Marta 
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Jansone. Viņa dzimusi 1920. gada 
8. martā Kaletes pagastā. Aiz-
gājēju pēdējā gaitā Jorkas kapsētā 
19. decembrī izvadīja diakone 
Aina Avotiņa. Par aizgājēju sēro 
meita Linda Breģe, tuvinieki un 
draugi Kanadā un ASV. 

Hamiltona
*Hamiltonas Latviešu skola 

ziemsvētku svinības ievadīja jau 
7. decembrī latviešu ev. lut. 
Kristus draudzes dievkalpojumā, 
ko vadīja prāv. Ivars Gaide. Viņa 
vadmotīvs svētrunai bija „Vārdos, 
skatos un skaņās – maziem un 
lieliem”. Skolēni veidoja Jēzus 
bērnības dienu skatus un lasīja 
Svētos rakstus. Pēc dievkalpoju-
ma skolas saime ar vecākiem un 
labvēļiem svinības turpināja baz-
nīcas sarīkojumu telpā, kur sko-
las pārzine Baiba Bredovska svei-
ca svētku dalībniekus un skolas 
kuplo saimi. Latvisko Ziemsvētku 
tradiciju uzvedumā skolēni tēloja 
ķekatniekus, čigānu izdarības un 
arī mājdzīvniekus, pat zirgu ar 
sešām kājām. Arī Hamiltonas 
Latviešu biedrība turpināja 
gadskārtējo Ziemsvētku svinēša-
nu 13. decembŗa sarīkojumā un 
Hamiltonas Latviešu pensionāru 
apvienība 18. decembŗa sanāks-
mē. Pēc aizvadītajiem svētkiem 
Hamiltonas Latviešu pensionāru 
apvienība kārtējās sanāksmes 
atsāka 8. janvārī ar videofilmas 
izrādi par Latvijas Valsts dibi-
nāšanas 90 gadu jubilejas svinī-
bām Rīgā, ko turpinās arī 22. 
janvāŗa sanāksmē. Gadskārtējo 
„Draudzīgā aicinājuma” tradiciju 
hamiltonieši pieminēs 24. janvārī 
plkst. 15 ar literātes Vitas Gaiķes 
referātu un pārrunām.                         

Grandrapidu latviešu katoļu 
Aglonas dievmātes draudzes 
Ziemsvētku eglītes vakarā 2008. 
gada 27. decembrī ikviens 
apmeklētājs izjuta prieku un 
mīlestību, un visiem bija labs 
prāts. Šajā sarīkojumā vienmēr 
ierodas  ne tikai draudzes locekļi, 
bet arī daudz viņu draugu, radu 
un paziņu. Šoreiz lielu prieku 
sagādāja Vandas un Arņa Kākuļu 
ģimene, atbraukusi ciemos no 
Latvijas pie Vandas vecākiem 
Annas un Doņa Daukstiem, kā 
arī pie Arņa vecākiem.

Bija jauki vērot, ka Kākuļu 
ģimene cenšas saviem bērniem 
mācīt latviešu tradicijas un būt 
aktīviem sabiedrībā. Viņi dzie-
dāja un deklamēja gan kopā, gan 
mazie atsevišķi. Vecākais dēls 
Zintis ir jau paaudzies. Mazais 

Priekpilns Ziemsvētku sarīkojums
Vidvuds  runā tikpat labi kā 
vecākais un zina vārdus un teicie-
nus, par kuŗiem vecmāmiņai 
jāpalauza galva, ko tie nozīmē, 
piemēram, ,,mani bija pārņēmis 
lampu drudzis”.

Svētku programmu ievadīja 
Dr. Z. Zadvinskis ar uzrunu un 
uzaicinot nodziedāt ,,Klusa 
nakts, svēta nakts”. Dr. Līga 
Gonzalesa vadīja lūgšanu, pateik-
damās Dievam par izdevību būt 
kopā un svinēt Jēzus Kristus dzi-
mumdienu. Dzidri un ar prieku 
visi nodziedāja ,,Dziļā pusnakts 
tumsā”.

Svētku programma bija kupla. 
Dzejoļus skandēja latviešu, angļu 
un pat japāņu valodā, ko bērni 
mācījušies skolā. Visu vecumu 
bērni un jaunieši spēlēja kla-
vieres, dziedāja, deklamēja, un 

priekšnesumu virknes beigās pa 
dzejolim deklamēja Latviešu 
biedrības valdes locekļi  Zigfrids 
Zadvinskis, Ruta Puriņa, Julieta 
Rumberga un Līga Gonzalesa.

Svētku prieku un jautrību 
veicināja ,,viena cilvēka orķestris” 
– Dāvids Zadvinskis,  gan dzie-
dot, spēlējot un plēšot jokus. 
Daudzi laimēja vērtīgas mantas 
izlozē, arī cienasts bija bagātīgs. 
Bērni jautri uzgavilēja Ziem-
svētku vecītim, kas nevienu 
nebija aizmirsis. Mazais Vidvuds 
mājās braucot teicis: ,,Bija laba 
balle” un tūliņ aizmidzis mātes 
klēpī. Domāju, ka visi eglītes 
vakara apmeklētāji varēja teikt to 
pašu, jo Dāvida mūzika aicināt 
aicināja gan rotaļās, gan dejot.

Julieta Rumberga
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• Bostonas latv. ev. lut Trimdas 

dr.: dievk. 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): 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.  

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: 18. janv. plkst. 2.00 dievk. ar 
dievg. Shepard of the Coast Luth 
Church (1901 Commercial Blvd., 
Ft. Lauderdale). Viesmāc. prāv. 
G. Lazdiņš no Indianapoles;  
diak.Abija Venta.  Pēc dievk kafi-
jas galds.

• Filadelfijas latv.  ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227):  25. 
janv. plkst. 11.00 dievk. ar dievg.; 
pēc dievk. Draudzīgā aicinājuma 
atcere, māc. Jāņa Siliņa stipendi-
jas 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.: 18. janv. plkst. 11.00 dievk.,  
māc. Aivars Ozoliņš. 25. janv. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg., pēc 
dievk. pankūku brokastis līdzek-
ļu vākšanai, lai palīdzētu Gatim 
Priedolam Cīravā. 29. janv.  
plkst. 7.00 Apelsīnu apriņķa 
Bībeles stunda Maijas Paegles 
mājā. 1. febr. plkst. 11.00 dievk., 
māc. A. Ozoliņš. 8. febr. plkst. 
11. dievk. ar dievg., māc. A. 
Vārsberga-Pāža. 15. febr. plkst. 
11.00 dievk., māc. A. Ozoliņš. 
22. febr. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg. 1. marts plkst. 11. dievk. 
ar dievg., pēc dievk. draudzes 
locekļu gada pilnsapulce. 8. 
martā plkst. 11.00 Plkv. O. 
Kalpaka bataljona un Latviešu 
leģiona piemiņas dievk.

• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: 
18  janv. dievk. angļu valodā ar 
uzrunu bērniem un dievg; pēc 
dievk. pusdienas, kuŗu ienākumi 
paredzēti trūcīgo atbalstam Lat-
vijā. 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 pado-
mes 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.: 18. janv. plkst. 
11.00 barikāžu aizstāvju atceres 

dievk., pēc dievk. sadraudzība 
un LOAM gada sapulce. 22. janv. 
plkst. 10.30 Bībeles stunda. 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 
pilnsapulce. 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.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 18 janv. plkst. 
8.30  Leikvudā dievk. (Igauņu 
baz. 607  E. 7th St.)  25. janv. 
plkst. 11.00  draudzes dievnamā 
Īstbransvikā (12 Gates Ave East  
Brunswick) dievk. Māc. I. Puš-
mucāne-Kineiko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 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.sandiegodraudze.
com vai  www.sandiegodraudze.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

BOSTONA (MA) 
• 25. janvārī plkst. 1.00 Drau-

dzīgā aicinājuma atceres sarī-
kojums Trimdas draudzes namā 
(58 Irving St. Brookline, MA 
02445). Latvijas Universitātes 
Ģeografijas fakultātes 2008. gada 
absolventes Elīnas Ivanovas refe-
rāts „Pastāvīgais un mainīgais 
Latgales kultūrainavā”. Vijolnieces 
Margaritas Kreines un čellistes 
Monas Zariņas mūzikāli priekš-
nesumi. Ieeja $15;  50% no atli-
kuma nodos Bostonas latviešu 
skolai. Rīko ALTS. Draudzīgā 
aicinājuma ziedojumus lūdz  
pieteikt Stipendiju fonda priekš-
sēdei Dacei Becksteinai, zvanot, 
tālr.: 978-263-5633 vai rakstot: 
Dace.DDB@verizon

                                                                                                   
DENVERA (CO)

 • 20. janvārī plkst. 6.30 Latvijas 
teātŗa viesizrāde – Leldes 
Stumbres luga ,,KRONIS II” 

Kolorado latviešu Kultūras centrā 
(10705 W. Virginia Avenue, 
Lakewood, CO). Ieeja $20. Sīkāka 
informācija: 303-424-4442.

•  21. februārī  plkst 10,00 no 
rīta Kolorado latviešu Kultūras 
centra biedru gada pilnsapulce 
centra telpās, sīkākas ziņas pa 
tālr.: 303-986-5337.

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 – vismaz 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, galvenokārt apmeklējot 
skolas, kur dziedās tautasdzies-
mas 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 
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. Izdevīgākās apme-
šanās vietas: Courtyard by Mar-
riott, 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 Jaku-
šonoks, sarīkojumu vadīs Dzies-
ma Tetere, Artūrs un Edvīns 
Rūši. Dalības maksa $25.00, 
uzkodas $5.00.

• 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. Pēc koncerta vakariņas 
ar māksliniekiem draudzes lejas 
zālē; lūgums pieteikties, zvanot 
Mirdzai Eglītei, tālr.: 612-588-
5485.

• 1. februārī plkst.12.30 latviešu 
skolā ,,Draudzīgā aicinājuma” 
atceres sarīkojums.

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

• 8. februārī plkst. 12.30 dāmu 
saimes gada sapulce lejas zālē un 
plkst 3.00 diriģenta Džima Reilija 
vadīts ,,Labdarības koncerts” 
Alliance Francaise telpās (113 N 
1st Str. Mpls, MN 55401);  
piedalīsies draudzes koris.

MILVOKI (MN)
• 25. janvārī pēc dievkalpoju-

ma  Pulkv. Oskara Kalpaka sko-
las Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums kamīntelpā.

                                                                    
ŅUJORKA (NY)

• 22. februārī plkst. 11.00 
Jonkeros Rīgas 90. skautu un 
Zilā kalna 4. gaidu vienību dibi-
nāšanas 60. jubileja. Dievkalpo-
jums, akts, vienību dalībnieku 
uzvedums „Pēteris Pans”, siltas 
pusdienas, izlozes, fotografiju 
izstāde un saviesīga pēcpusdie-
na. Visi agrākie un tagadējie vie-
nību dalībnieki un labvēļi mīļi 
aicināti un gaidīti.

•  24. janvārī Daugavas Vanagu 
namā plkst. 3.00 Kultūras dienas 
Ņujorkā. Pirmā daļā godinās 
godalgotos latviešus, kuŗi tagad 
vai agrāk dzīvojuši Ņujorkas 
apkaimē – Gunu Mundheimu, 
Robertu Rūsi, Gunāru Saliņu, 
Dagmāru Vallenu, Skautu un 
gaidu kustību. Referenti: Ivars 
Bērziņš, Rita Gāle, Maija Šķiņķe, 
Eleonora Šturma. 

Otrā daļā mākslinieks Kārlis 
Rekēvics stāstīs par saviem 
mākslas darbiem. 

Mīlestībā viņu piemin
RĪGAS PILSĒTAS III ĢIMAZIJAS KLASES BIEDRENES

AINA, MILDREDE, MIRDZA, VIOLETA UN INA

Dieva mierā aizgājusi 

JANĪNA STRĒLNIEKS
dzimusi 1919. gada 1. janvārī
mirusi 2008. gada 26. oktobrī

No dzimtās sētas vējš Tev glāstu sūta
Un sirdī Tev ir paldies pasacīts.

Koncertā mūzicēs izcilais 
latviešu čellists Jānis Laurs no 
Austrālijas.

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

• Latviešu federālās kredisa-
biedrības Ņujorkā biedru gada 
sapulce notiks svētdien, 1. febru-
ārī plkst. 11.30 Salas baznīcas 
sarīkojuma zālē, 4 Riga Lane, 
Melville, NY. Dienas kārtībā 
Valdes priekšsēdētāja, kasieŗa, 
aizdevuma un revīzijas komisijas 
ziņojumi, vēlēšanas un citi jau-
tājumi. Pēc sapulces – cienasts. 
Jauni biedri mīļi gaidīti! Atseviš-
ķus paziņojumus kredisabied-
rības biedriem neizsūtīs.

 
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. 1.00 Drau-

dzīgā aicinājuma atceres sarī-
kojums un Ņubransvikas-Leik-
vudas ev. lut. draudzes literārās 
kopas 35 gadu jubileja. Pēc svētku 
runas vijolnieces Unas Tones 
koncerts. Nobeigumā sadraudzī-
bas pēcpusdiena ar siltu ēdienu 
bufeti.  Ielūdz Ņudžersijas latvie-
šu biedrība. Sīkāka informācija: 
www.priedaine.org 

SANFRANCISKO (CA)
• 17. janvārī plkst. 4.00 drau-

dzes 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 ziedojumu numu-
rētās vietās, nenumurētās – $25, 
studentiem un skolēniem $10. 
ZKLB biedriem $5 atlaide. Vietas 
var rezervēt, zvanot vai rakstot 
Andram Ziediņam, tālr.: 925-
831-3893,  e-pasts: az35@sbcg-
lobal.net Būs bufete un atspir-
dzinājumi.

• 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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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

Latviešu kreditsabiedrība 
Toronto par godu savai 50 gadu 
dibināšanas atcerei zelta vākos 
izdevusi nu jau 47. Latviešu kre-
ditsabiedrību gada grāmatu un 
kalendāru. Tāpat kā līdz šim to  
sastādīja Alberts Upeslācis un 
iespieda savā Townpress spiestu-
vē. Gada grāmatai ir 200 lappu-
šu,  par nominālu samaksu to var 
iegādāties gandrīz visās latviešu 
kreditsabiedrībās ASV, Kanadā 
un Austrālijā. Kreditsabiedrības 
biedri gadagrāmatu saņem par 
brīvu. Latviešu kreditsabiedrību 
apvienība (LKA)  50 eksemplāru 
nosūtīja Latvijas kooperatīvo 
krājaizdevu sabiedrību savienī-
bai (LKKSS) Rīgā izdalīšanai 

visām krājaizdevu sabiedrībām 
Latvijā.

 Plašās uzziņu grāmatas sāku-
mā ir Toronto latviešu kreditsa-
biedrības valdes priekšēža Valža 
Vagnera ievadraksts, LKA ģene-
rālsekretāra Ivara Petrovska lat-
viešu kreditsabiedrību darbības 
pārskats un Valtera Nollendorfa 
apraksts par Latvijas 50 gadu 
okupācijas mūzeja Nākotnes 
namu. Gada grāmatā ir informā-
cija par Latviju un turienes iestā-
dēm, PBLA un citām globālām 
ārzemju latviešu organizācijām 
ASV un Kanadā. Vidū ir sludinā-
jumu dzeltenās lapas.

Gadagrāmatā var atrast ziņas 
par visām latviešu organizācijām 
ASV, Austrālijā, ārpus Latvijas 
Eiropā un pat tālajā Dienvidame-
rikā, amatpersonu pasta adreses, 
tālruņu numurus un e-pasta 
adreses.       

Sīkākas ziņas atrodamas par 
tām Latvijas 35 krājaizdevu 
sabiedrībām, kuŗas ir LKKSS. To 
biedru kopskaits ir iespaidīgs – 
24 294; kopbilance jeb aktīvs – 
8 593 887 Latvijas latu. 

Latviešu kreditsabiedrības ap-
vienībā līdz šim bija 12 kreditsa-
biedrības, biedru skaits 8568 
(samazinājies par 3.2%), toties 

kopbilance palielinājusies par 
0.7%, sasniedzot rekordskaitli – 
104 538 755 ASV dolaru. Diemžēl 
paredzams, kā nākamajā darbī-
bas gadā šis rekordskaitlis noslī-
dēs zem 100 000 000 ASV dolaru 
robežas, jo trīs nelielas latviešu 
kreditsabiedrības darbu beigu-
šas. Vašingtonas pavalstī un Fila-
delfijā tās pievienojušās lielākām 
amerikāņu kreditsabiedrībām, 
bet Dienvidkalifornijas latviešu 
kreditsabiedrība likvidējusies, 
savu aizdevumu portfeli nodo-
dot Ziemeļkalifornijas latviešu 
kreditsabiedrībai. Šo pārmaiņu 
dēļ neviens noguldītājs nav neko 
zaudējis, bet droši vien cietīs zie-
dojumu kopsumma latviešu 
nacionāliem un sabiedriskiem 
mērķiem, kas jau tā ir samazinā-
jusies no  83 960 ASV dolariem 
uz 59 070 ASV dolariem gadā.

Gadu gājumā Latviešu kredit-
sabiedrību gada grāmatas saturs 
ir uzlabojies. Jaunākajā izdevumā 
nepamanīju gandrīz nevienu kļū-
du, vienīgā ievērojamā ir 40. lpp. 
par Latvijas Republikas pārstāvi 
ANO Ņujorkā, kas tagad ir Nor-
munds Penke. 

Liela pateicība visiem, kuŗi grā-
matu sagatavojuši izdošanai.

Vilmārs Kukainis

Latviešu kreditsabiedrību zelta gada grāmata

Māksla, miers un saticība
Ņudzersijā 20. decembrī lija un 

sniga, tomēr Ņudžersijas latviešu 
skolas saime Ziemsvētku eglītes 
sarīkojumā sapulcējās gandrīz 
pilnā sastāvā. Māc. Laris Saliņš 
vadīja dievkalpojumu, dziesmām 
klavieŗpavadījumu spēlēja Edgars 
Zālīte.  Sarīkojuma pirmā tema 
bija māksla, un mācītājs, lietojot 
datoru, stāstīja un rādīja, kā 
evaņģeliji atspoguļoti mākslā vai-
rāku gadsimtu laikā. Redzējām 
gan viduslaikos gleznotās Kristus 
dzimšanas ainas, gan modernās 
vitrāžas. Mācītājs teica, ka šie 
mākslas darbi viņu ļoti iedves-
mojuši.

Dievkalpojuma beigās Zilā 
kalna 4. gaidu un Rīgas 90. skautu 
vienības locekļi dalīja svecītes, lai 
visi, kuŗi vēlas, var aizvest uz 
mājām Miera gaismas akcijā no 
Betlēmes atvesto miera gaismiņu.

Skolēnu priekšnesums –Daiņa 
Grīnvalda  ludziņa ,,Lācis” – ir 

par saticību. Ludziņu papildināja 
visjaunāko klašu skolēnu dziedātā 
dziesma, „sniegpārsliņu” deja un 
„lāču” dancis. Lugas sākumā 
suns ar kaķi draudzīgi pārrunā 
savu saimnieku ģimenes nesati-
cību un kašķību, īpaši priekš-
svētku laikā. Viena meita Ziem-
svētkos uzstājīgi pieprasa sagādāt 
rudzupuķes, un vecākiem šādu 
vēlēšanos ziemas vidū, protams, 
ir grūti izpildīt. Tās atrodas pie 
apburta lāča alas, ģimenes bērni 
cits citu aizstāv pret lāci, līdz 
atklājas, ka lācis ir zēns, kas 
nesaticības dēļ apburts par lāci. 
Ģimene apņemas palīdzēt bur-
vestību novērst un apsolas veselu 
gadu nodzīvot saticīgi. Turpretim 
kaķis ar suni lugas beigās sāk 
viens otru ķerstīt, bet, kā paši 
tica: „Tā jau ir cita pasaka!”

Lielu atzinību pelnījusi skolas 
pārzine Linda Zālīte par uzņēmī-

bu un uzdrošināšanos pavisam 
īsā laikā šo lugu iestudēt, kā arī 
skolēni par cītīgu teksta mācīša-
nos un atjautīgu tēlošanu.

Pēc priekšnesumiem skolas 
saime un viesi mielojās ar saim-
nieču sagādāto bagātīgo cienastu. 
Nepagāja ilgs laiks, kad ieradās 
Ziemsvētku vecītis, bārstīdams 
smieklus un asprātības. Bērni 
atkal rādīja, ko katrs prot, un 
skolēni pa klasēm deklamēja 
Ziemsvētku tautasdziesmas un 
dzejoļus. Protams, vecīša lielajos 
maisos katram atradās kāda 
jauka dāvana.

Jādomā, ka pēc jauki pavadītās 
dienas ikviens aizbrauca mājās 
garīgi bagātāks – izpriecājušies 
par mākslas darbiem, miera un 
draudzības vēsti svecītes liesmiņā 
un izpratni, ka saticība var būt 
dāvana pati par sevi.

K. Putene

LATVIEŠU FEDERĀLĀ
KREDITSABIEDRĪBA ŅUJORKĀ

Pēc sapulces – cienasts. Jauni biedri mīļi gaidīti!
Atsevišķus paziņojumus kredisabiedrības biedriem neizsūtīs.

DIENAS KĀRTĪBA

Paziņo, ka gadskārtējā biedru pilnsapulce notiks
SVĒTDIEN – š. g. 1. februārī plkst. 11.30 dienā

Salas baznīcas sarīkojuma zālē, 4 Riga Lane, Melville, NY

5. Aizdevuma komisijas 
ziņojums.

6. Revīzijas komisijas 
ziņojums.

7. Vēlēšanas.
8. Dažādi jautājumi.

1. Kvoruma konstatēšana.
2. Iepriekšējās gada sapulces
 protokola pieņemšana.
3. Valdes priekšsēža 

ziņojums.
4. Kasieŗa ziņojums.
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Viņa gaŗā mūža mācības mēs
vienmēr paturēsim mūsu sirdīs

DĒLS JURIS, VEDEKLA AUSTRA UN
MAZMEITA KATRINA ANDOVERA MASS

RADI UN DRAUGI LATVIJĀ, ASV UN KANADĀ

Dieva mierā aizsaukts

ARTURS VEIDIŅŠ
dzimis 1902. gada 28. aprīlī Alūksnē, Latvijā

miris 2008. gada 15. decembrī Andover, Mass
Apglabāts 2008. gada 18. decembrī Ģetzamanes kapos

West Roxbury, Mass. blakus sievai Olgai

No mums šķīries

fil! OJĀRS TOMBERGS, ing., 57 II
dzimis 1931. gada 4. martā Rīgā

miris 2009. gada 5. janvārī, Naples, Floridā

Mūžīgā mierā aizgājusi mūsu mīļā

VERĒNA DZENIS,
dzim. AKERMANIS

dzimusi 1916. gada 14. oktobrī Cēsīs, Latvijā,
mirusi 2008. gada 17. decembrī Daytonā, Ohio

Viņu mīļā piemiņā paturēs
BRĀLIS JĀNIS, INĀRA,

KRUSTMEITA MARISA, DIĀNA

Sērās un mīlestībā viņu piemin
VĪRS TEODORS (MIRIS 1973), BĒRNI JURIS UN ZANE

MAZBĒRNI ADAM, MIGNON, CHRISTIAN UN MATHEW

AIVARS, ALFS UN BERTRĀMS KEIRE 
UN VIŅU ĢIMENES AMERIKĀ
DAGNIJA SKULTE (DZ. KEIRE)

UN VIŅAS ĢIMENE AUSTRĀLIJĀ

Mīlestībā piemin
DĒLS RAMONS AR ĢIMENI

BRĀĻI VILNIS UN ALEKSIS AR ĢIMENĒM
BRĀLĒNI UN MĀSĪCA AR ĢIMENĒM LATVIJĀPar viņu sēro

FRATERNITAS LIVONICA KONVENTS

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais

ULDIS I. IEVĀNS
dzimis 1938. gada 4. aprīlī Lizumā

miris 2008. gada 29. novembrī Wheaton, IL

Dieva miera aizgāja mūsu mīļā

VIJA ŠTĀLS,
dzim. ELPE

dzimusi 1913. gada 14. martā, Tiflis,
mirusi 2008. gada 1. decembrī, Aurora, IL

Dieva mierā ir aizgājusi
mūsu mīļā māsa

ARIADNE MAFALDA SIJĀTS,
dzim. KEIRE

* 1928. gada 29. aprīlī Rīgā
+ 2008. gada 12. novembrī Allažos

Mūžībā aizgājusi

EDĪTE, INTA REBA,
dzim. BALODIS

dzimusi 1933. gada 29. oktobrī, Rūjienā, Latvijā
mirusi 2008. gada 13. decembrī S. Windsor, Connecticut

Par katru stundu
Dievam pateicos,
Par katru nodzīvoto dienu.
K. Skalbe

Jo tāļi, tik tāļi skan kapu zvani,
Tie nerimstas, nerimstas, nerimstas.
Spalgas atmiņas paceļ
Sērās domājam,
Kas domājam,
Kas nebij vēl veikts,
Ko gribējām vēl teikt –
Pirms šķiršanās.
(aivars)

Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar Tevi parunāt.
Un Tavu smaidu, vienkāršu un siltu,
Mums vajadzēs tik sirdī saglabāt.

Sit tibi terra levis

Caur Jēzu Kristu
Tev debesdraudzē tikt.
A. Galiņš

Mūža 87. gadā miris bijušais 
Latvijas leģionārs un sabiedris-
kais darbinieks Jānis Pružinskis. 

J. Pružinskis dzimis 1921. gada 
31. janvārī Naukšēnu pagastā, 
Latvijā. Ģimenē auga vēl divas 
māsas – Astra un Lidija. Tēvs 
Richards un māte Karlīna (dzim. 
Groziņš) 1924. gadā nolēma 
pārcelties uz dzīvi Rīgā. Jānis 
astoņu gadu vecumā zaudēja 
tēvu, kas strādāja kokapstrādes 
fabrikā un 1929. gadā nelaimes 
gadījumā gāja bojā. Skolas gaitas 
Jānis iesāka Rīgas pilsētas 31. 
pamatskolā, pēc vidusskolas 
beigšanas iestājās technikumā 
studēt būvtechniku. 

Jānis kopā ar citiem brīvprā-
tīgajiem 1941. gada rudenī iestā-
jās 19. latviešu divīzijā. Pēc sešu 
mēnešu apmācībām viņu batal-
jons tika nosūtīts uz Krievijas 
fronti, lai nomainītu 21. Liepājas 
bataljonu. Krievijas frontē Jānim 
pienāca 1942. gada dzidrā, 
zvaigžņotā Ziemassvētku nakts. 
Kopā ar rotas komandieri un 
septiņiem kaŗavīriem Jānis gāja 
izlūkgājienā, kur sastapa vadu 
Krievijas armijas kaŗavīru nākot 
pretuzbrukumā. Notika apšaudī-
šanās, un mīnai sprāgstot Jānis 
tika smagi ievainots. Pēc pirmās 
palīdzības sniegšanas un operā-
cijas Jānis nokļuva slimnīcā Rīgā.

Krievu armijas tuvojoties, slim-
nīcu evakuēja un slimniekus 
pārcēla uz Liepāju, pēc tam Jānis 
nokļuva slimnīcā Vācijā, kur 
turpināja ārstēties. Tur viņš sagai-
dīja kaŗa beigas. Tad nonāca 
angļu kaŗa gūstekņu nometnē 
Cēdelgemā, Beļģijā. Tur 1945. 
gada 28. decembrī Jānis piedalījās 
Daugavas Vanagu organizācijas 
dibināšanā. Vēlāk nonācis bēgļu 
nometnē Augsburgā, Vācijā, 
Jānis darbojās kristīgā pulciņā, 
vadīja Bībeles stundas un dziedāja 
ansamblī. Ar ticību un sirdsdegs-
mi viņš ceļoja pa citām bēgļu 
nometnēm veicot evaņģelizācijas 
darbu. Jānis Vācijā salaulājās, un 
ģimene tika svētīta ar trim 
bērniem. 

ASV Pružinskis ieradās 1951. 
gadā, kur Fresno, Kalifornijā, 
strādāja piensaimniecībā. Laulī-
bai izirstot, Jānis 1953. gadā 
pārcēlās uz uz Sanfrancisko. Tur 
viņš uzsāka ļoti aktīvu sabiedrisko 

Aizsaulē Jānis Pružinskis
darbību, dziedāja vīriešu kvartetā 
un korī, piedalījās latviešu teātŗa 
grupā. Tēvzemes mīlestība un 
cerība, ka Latvija atkal būs brīva, 
Jānim nekad negaisa. Viņš palī-
dzēja bijušiem leģionāriem un 
viņu ģimenēm, darbojās Ziemeļ-
kalifornijas Daugavas Vanagu 
apvienībā, ilgus gadus uzņemoties 
priekšnieka pienākumus. Kad 
nodibinājās sagūstītās tautas 
organizācija Captive Nations, 
Jānis kļuva par latviešu pārstāvi 
Ziemeļkalifornijā.

1955. gadā Jānis nodibināja 
ģimenes dzīvi ar Dzintru. Viņu 
laulībā piedzima četri bērni, 
audzināja arī trīs no pirmās 
laulības. 1961. gadā Jānis sāka 
strādāt jaundibinātajā firmā 
Raychem, kur ražoja elektroniskās 
iekārtas. Firmā Jānis nostrādāja 
līdz 1982. gadam galvenokārt 
par galveno kvalitātes revidentu. 
Pensijas gados viņš turpināja 
aktīvi darboties gan par Pen-
sionāru biedrības priekšnieku, 
gan par draudzes darbinieku un 
vadīja Bībeles stundas.

Jānis Pružinskis guvis sabied-
rības atzinību un daudzus apbal-
vojumus, taču par savu lielāko 
bagātību uzskata savu ģimeni – 
sievu Dzintru, ar ko laulībā kopā 
aizvadīti 53 gadi, savus septiņus 
bērnus, vedeklas un znotus, seš-
padsmit mazbērnus un divpad-
smit mazmazbērnus. 

Pats galvenais Jāņa dzīvē bija 
nerimstoša mīlestība un uzticē-
šanās savam pestītājam Jēzum 
Kristum. Kad 1942. gada Ziem-
svētku naktī viņš tika ievainots 
kaujas laukā, Jānis savu dzīvi 
uzticēja Dievam un solījās Viņam 
visu mūžu kalpot. Šo solījumu 
viņš nekad neaizmirsa.

Kaŗa ievainojumu dēļ Jānim 
Pružinskim pasliktinājās veselība 
un sāka zust acu gaisma. Savus 
pēdējos mūža gadus viņš pavadīja 
mājās Burlingamē ar sievu 
Dzintru un dēlu Mārtiņu. Šajā 
rudenī 23. septembrī Jānis šķīrās 
no šīs pasaules.

Mēs atcerēsomies Jāni Pružin-
ski kā stipru ticībā, mīlestības 
pilnu ģimenes padomdevēju un 
kā dedzīgu tēvzemes brīvības 
cīnītāju.

Silvija S.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
IRĒNE DZENIS UN MEITA ANDA VĀCIJĀ,

MICHAEL A. UN PATRICIA PUTNINS, BĒRNI MICHAEL UN JULIE,
PETER NONACS UN SMADAR, BĒRNI NOMI UN TOM,

HARRIET KALĒJS, MEITAS HEATHER UN MEGAN AR ĢIMENĒM
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Ar pateicību, sirsnību, draudzību 
un mīlestību viņu piemin 

Kanadas gaidu jenda un Gaujas 
(14.) gaidu vienība

Dziļās sērās piemin
VĪRS ZIGFRĪDS, MEITA DACE, ZNOTS DANS

MAZDĒLS MATĪSS, MAZMEITA INDRA, 
MEITA MĀRA, MEITA LAIMA, ZNOTS JOHN, MAZMEITA KATRINA

Dziļā mīlestībā, sēro
MEITAS ASTRIDA UN LOLITA

MAZBĒRNI AR ĢIMENĒM UN MAZMAZBĒRNI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

SIEVA: CECILIJA, 
BĒRNI: KATHERINE,

CHRISTOPHER
CALEB, MARGARET

VECĀKI: RŪTA UN ELMĀRS
MĀSA: KALLA AR ĢIMENI

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITA RITA AR ZNOTU AGRIS, 

MAZBĒRNI GUNARS UN INGRIDA AR ĢIMENĒM,
MAZ-MAZBĒRNI VIKTORIA, ĒRIKS, NICHOLAS UN PHILLIPS, 

MASA MILLIJA AR ĢIMENI, RADI KANADĀ UN LATVIJĀ

Aizgāja mājās ilggadīgā gaidu vadītāja

MORELLA VILKA,
dzim. VITE

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

Mūžībā aizgājusi mīļā sieva, māmiņa, vecmāmiņa

MIRDZA ZOLTNERS,
dzim. ZALPĒTERS

dzimusi 1935. gada 29. martā
mirusi 2008. gada 20. decembrī Richfield MN

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā
āmamiņa

Mag.philos. KLEMENTINE 
BALODIS,
dzimusi STRAZDS

dzimusi 1910. gada 10. maijā Rīgā
mirusi 2008. gada 9. novembrī Mačesterā, CT

Tur, augšā aiz zvaigznēm, aizgājis mūsu

PĒTERIS RUDZĪTIS
dzimis 1956. gada 2. decembrī

miris 2009. gada 4. janvārī

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

Klusē koki, klusē lauks,
Klusē tālie sili,
Tālu mana dzimtene
Meži meži zili.
(Teodors Tomsons)

Mierā Tavas čaklās rokas,
Klusē Tava labā sirds...
Mīļā, māmiņ, tavi vārdi,
Atmiņā kā pērles mirdz.
Visā dzīvē ies man līdzi
Tava mīļā, labā sirds.

Tas Kungs lai paceļ savu svēto vaigu uz tevi
Un dod tev mieru!

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

Dod mums, Dievs, ikkatru brīdi
Sauli krāt un sirdīs liet; 
Dod mums uzaugt darbam īstam 
Un ar dziesmām mājup iet!

Bostonā miris Arturs Veidiņš.
No zināmajiem Bostonas lat-

viešiem, Arturs Veidiņš ir nodzī-
vojis visgaŗāko mūžu. Pirms viņa 
gaŗāko mūžu bija nodzīvojusi 
Varvara Auškapa, kuŗa mūžībā 
aizgāja pirms vairāk nekā 20 
gadiem 105 gadu vecumā.

Artura Veidiņā dzīves pulk-
stenis apstājās 15. decembrī, pēc 
nodzīvotiem 106 gadiem, 7 
mēnešiem un apmēram 27 die-
nām. Vēsturiska sakritība, ka abi 
ilgā mūža dzīvotāji bija Bostonas 
Trimdas draudzes locekļi un abi 
tika pēdējā gaitā izvadīti no 
Trimdas draudzes baznīcas.

No Artura Veidiņa atvadīties 
bija ieradies liels pulks bostoniešu, 
gan no tuvienes, gan tālienes. 
Izvadīšanas svētbrīdi vadīja jaunā 
Trimdas draudzes mācītāja Jogita 
Mingina, sēru mūziku atskaņoja 
ērģeļniece Sintija Stūre. No ģime-
nes atvadu vārdus teica Artura 
mazmeita Katrīna Veidiņa un 
dēla sieva Austra Veidiņa. No 
Trimdas draudzes atvadījās 
priekšniece Annele Amoliņa, 
Daugavas Vanagu apvienības 
priekšniece Vija Lincis, Amerikas 
Latviešu tautiskās savienības 
(ALTS) priekšnieks Vilnis Bēr-
ziņš, Bostonas Pensionāru bied-
rības priekšniece Ludmilla Kup-
riss. Gar atvērto šķirstu plūda 
pavadītāju straume un viņu acīs 
varēja saskatīt maz asaru, bet 
daudz mīlestības un godbijības. 
Apbedīšana notika Ģetzamenes 
kapsētā.

Artura Veidiņa mūžs Bostonā 
visciešāk savijies ar Bostonas 
Trimdas draudzi, kur viņš bijis 
viens no pirmajiem Padomes 
locekļiem, vēlākos gados arī 
pērminderis. Bet Artura Veidiņa 
darbs draudzē un sabiedrībā, 

Mūžs 106 gadu gaŗumā
nebija saistīts ar amatiem vai to 
pienākumiem. Kā ziemā, tā 
vasarā viņš atrada, ko darīt gan 
baznīcā, gan draudzes namā, gan 
baznīcas apstādījumos. Šis darbs 
viņam bija sirds aicinājums. 
Kamēr vien spēja atnākt, Arturs 
Veidiņš bija klāt katrā dievkal-
pojumā un draudzes sarīkojumā. 
Draudze vēl šodiem dzied no 
Veidiņa dāvinātajām dziesmu 
grāmatām. Tāpēc nav nejaušība, 
ka viņa dēls Juris ir sekojis tēva 
pēdās, būdams kā Padomes, tā 
valdes loceklis un arī pērminderis. 
Mazmeita Katrīna ir pašlaik 
draudzes Padomes locekle un 
Artura vedekla Austra – aktīva 
draudzes Dāmu komitejā. Visi 
trīs dzied arī draudzes korī un 
Katrīna māca Bostonas latviešu 
skolā.

Draudzes locekļiem viena no 
pēdējām izdevībām tikties ar 
Arturu Veidiņu bija viņa 103 šajā 
dzimšanas dienā, kad jubilārs 
pārsteidza ar paša cepto kriņģeli, 
ar ko pēc dievkalpojuma kafijas 
stundā cienāja visus klātesošos. 
Katrs vēlējas paspiest viņa silto 
roku un ieskatīties viņa smaido-
šajā sejā. Toreiz jubilāram vaicāju, 
vai ir kāds ilgā mūža noslēpums, 
ko viņš būtu ar mieru izpaust? 
No atbildes tagad atmiņā visvai-
rāk iespiedies vārdiņš “saticība”. 
Saticība latviešiem nav pārāk 
devīgi dota, Bostonas latviešu 
sabiedrība nav izņēmums. Tomēr 
Arturs Veidiņš savā ilgajā mūžā 
neatrada pretnieku. Neviens ar 
viņu negribēja strīdēties. To vien-
prātīgi apliecināja arī visi pava-
dītāji, kad no kapiem bija 
atgriezušies draudzes namā uz 
bēru mielastu.

Ivars Galiņš

Mūžībā aizsaukti

mūža biedrs LUDIS A. SALIŅŠ
dzimis 1918. gada 26. maijā Lubānos, Latvijā
miris 2008. gada 10. janvārī Safety Harbor, FL

biedre BERTA BETIJA GLAGAVS, 
dzim. VISTIŅŠ

dzimusi 1924. gada 10. novembrī Tilžā, Latvijā,
mirusi 2008. gada 8. augustā Redington Shores, FL

biedre ALMA BĀRENIS,
dzim. ŠTĀLS

dzimusi 1915. gada 25. maijā Spārē, Latvijā,
mirusi 2008. gada 24. oktobrī St. Petersburg, FL

biedre FRĪDA BERĶIS,
dzim. LAZDA

dzimusi 1916. gada 18. jūlijā Irbeņos Latvijā,
mirusi 2008. gada 13. novembrī Gulfport, FL

mūža biedre OLGA PUTENIS,
dzim. ZORKENS

dzimusi 1913. gada 11. maijā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2008. gada 23. novembrī St. Petersburg, FL

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma:
Mīļi vārdi, labi darbi -
Tie palika šai zemē.

Viņus mīļā piemiņā paturēs
ST. PĒTERSBURGAS

LATVIEŠU BIEDRĪBA
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S P O R T S
Par hokeju domājot

Dr. V. Nagobada referāts par hokeja traumām Sanktmoricā

Latvijas hokeja izlasei jāsāk 
gatavoties olimpiskajam kvalifi-
kācijas turnīram. Lai labāk saga-
tavotos lielajām cīņām, parakstīts 
sadarbības līgums starp Konti-
nentālās hokeja līgas (KHL) 
klubu Rīgas Dinamo un Latvijas 
Hokeja federāciju. Kluba  pado-
mes priekšsēdis Guntis Ulmanis 
preses konferencē apliecināja, ka  
šā gada Pasaules meistarsacīkstēs 
Šveicē Latvijas izlase būs labākajā 
fiziskajā formā, kādā jebkad ir 
bijusi.  Lielai daļai valstsvienības 
spēlētāju būs pietiekami liela 
spēļu prakse augstā līmenī. 
Galvenais treneris Jūliuss Šuplers 
visos jautājumos, kas skaŗ izlasi, 
izrādījis sapratni.

Runājot par Rīgas Dinamo 
turpmākām sekmēm, Ulmanis 
izteicās, ka daudz jāstrādā, taču 
šobrīd vienība var būt apmierināta 
ar sportiskajiem rezultātiem, lai 
gan ir daži kritumi. Taču ir prob-
lēmas ar ledu. Arēnā Rīga ir aptu-
veni 11 000 skatītāju vietu, taču 
vienības ieguvums no tā ir tuvu 
nullei. Tāpēc nākotnē jāstrādā, 
lai atrastu pareizāko risinājumu 
un lai nesaskartos ar financiālām 
problēmām. Dinamo ir profesio-
nāls klubs, kam jāstrādā ar 
peļņu.

Sadarbības līgumam ir divi 
galvenie punkti. Pirmkārt, LHF 
un Dinamo kopēja sadarbība 
spēlētāju nodrošināšanai jebkuŗa 
līmeņa sacensībās bez ierobežoju-
miem. Tas attiecas ne tikai uz 
pieaugušo izlasi, bet arī uz jau-
niešu un junioru valstsvienībām. 
Otrkārt, LHF ir visas tiesības at-
rast atbalstītājus Dinamo atbalstam.

***
Situācija KHL turnīrā 

Spēļu skaits, punkti
1. Salavat Julajev 40 97 

2 .Ak Bars 42 89 
3. Lokomotiv 42 85 
4. Metallurg 40 77 
5. Atlant 42 92 
6. SKA 41 75 
15. Rīgas Dinamo 41 57

Kamaniņas 
Pasaules kausa izcīņas piektajā 

posmā kamaniņu sportā divnieku 
sacensībās trešo vietu izcīnīja 
Latvijas pāris Andris un Juris 
Šici. Pēc pirmā brauciena Šici 
bija sestajā vietā, otrā braucienā 
sasniedza otro rezultātu, kopvēr-
tējumā pakāpjoties uz trešo pozi-
ciju. Uzvaru izcīnīja Kristians 
Oberštolcs/Patriks Grūbers no 
Italijas, kuŗiem Šici zaudēja 0,167 
sekundes. Otra Latvijas ekipāža 
Oskars Gudramovčs un Pēteris 
Kalniņš pirmajā braucienā pie-
dzīvoja kritienu un finišu nesas-
niedza.

Šici ar 182 punktiem kopvērtē-
jumā ir devītā vietā, Gudramovičs/
Kalniņš ar 84 punktiem – 20. 
pozicijā.

Sieviešu sacensībās Maija 
Tīruma izcīnīja piekto, Anna 
Orlova – 11. vietu.

Bobslejs
Pasaules kausa izcīņas ceturtajā 

posmā bobslejā dalītu trešo vietu 
izcīnīja Latvijas vadošā četrinieka 
ekipāža, ko pilotē Jānis Miņins 
ar stūmējiem Daumantu Dreiš-
kenu, Oskaru Melbārdi un Intaru 
Dambi. Pēc pirmā brauciena 
Miņina pilotētā ekipāža bija otrā 
vietā, taču otrajā braucienā sas-
niedza piekto labāko rezultātu 
(49,11 sekundes). Tas divu brau-
cienu summā deva trešo vietu. 
Tāds pats laiks divu braucienu 

summā bija arī vācieša Andrē 
Langes pilotētajam četriniekam.

Par ceturtā posma uzvarētāju 
kļuva vācieša Karla Angerera 
ekipāža, Miņins no tās atpalika 
0,10 sekundes.

Otra Latvijas ekipāža Edgars 
Maskalāns/Raivis Broks/Ainārs 
Podnieks/Reinis Rozītis divu 
braucienu summā izcīnīja 11. 
vietu. Angerera četriniekam 
Maskalāns zaudēja 0,58 sekundes.

Pasaules kausa kopvērtējumā 
pēc četriem posmiem Miņina 
ekipāža ar 760 punktiem ir trešā, 
Maskalāna ekipāža – septītā vie-
tā. Pirmajā vietā ar 821 punktu 
atrodas krieva Aleksandra Zub-
kova četrinieks. 

Divnieku sacensībās Miņins ar 
Dreiškenu izcīnīja 12., Maska-
lāns/Broks  – 18. vietu.

Basketbols
Krievijas basketbola meistar-

sacīkšu spēlē  15 punktus guva 
latvietis Kaspars Kambala, palī-
dzot Krasnojarskas Jeņisej vienī-
bai ar rezultātu 76:54 pieveikt 
Permas Ural Great. 

Kambala savā otrajā spēlē Jeņi-
sej vienībā laukumā pavadīja 23 
minūtes, īstenojot sešus no 12 
izpildītajiem divpunktu metie-
niem un visus trīs soda metie-
nus.  Kambala arī izcīnīja piecas 
atlēkušās bumbas un nopelnīja 
trīs personiskās piezīmes. Šī 
Krasnojarskas vienībai bija 
ceturtā uzvara sezonas desmit 
spēlēs, kas tai kopvērtējumā dod 
septīto vietu.

***
Latvijas sieviešu basketbola 

izlases kapteine Anete Jēkabsone-
Žogota šovasar Sieviešu nacio-
nālajā basketbola asociācijā 

(WNBA) debitēs Konektikutas 
Sun kluba sastāvā. Līgums ar 
komandu jau ir nosūtīts viņas 
aģentam un drīzumā tas varētu 
tikt parakstīts.

Anete Jēkabsone-Žogota par 
līgumu: “Kad biju pusaudze, 
spēlēt WNBA – tas bija mans 
sapnis, cerēju, ka kādreiz tas 
piepildīsies, bet, kad sāku spēlēt 
Eiropā, tik ļoti pēc tā vairs netie-
cos, jo vasarā biju aizņemta 
sieviešu izlasē, sezonā biju savā 
klubā, nebija īsti laika, un atpūtas 
arī nedaudz gribējās. Protams, 
domu par spēlēšanu sieviešu 
NBA no galvas nekad neesmu 
izmetusi, tikai vēl nebija pienācis 
īstais laiks. Decembrī uz Maskavu 
atbrauca treneŗi no Sietlas un 
Konektikutas, lai aprunātos ar 
mani, vairāk mani ieinteresēja 
Konentikutas piedāvājums, jo šīs 
vienības treneris jau bija redzējis, 
kā es spēlēju – pirms Olimpiadas 
Diamond Ball turnīrā, un izrādīja 
interesi jau tad. Viņš zina manu 
spēles stilu un redz mani savā 
vienībā kā vienu no galvenajām 
spēlētājām. Negribu aizbraukt uz 
WNBA un sēdēt uz soliņa. Šis arī 
bija galvenais iemesls manai 
izvēlei par labu Konektikutas 
komandai. Es tikai gada beigās 
sapratu, ka beidzot esmu gatava 
braukt. Tas iespējams tāpēc, ka 
esmu sevi pierādījusi Eiropā, jo, 
lai brauktu uz ASV, ir jābūt stip-
rai un pilnīgi sagatavotai gan 
fiziski, gan morāli. Kā teica mans 
aģents, galvenais, lai viņi tevi 
grib, nevis mēs tevi piedāvājam. 
Un beidzot ir pienācis laiks, kad 
sieviešu NBA treneŗi izrāda par 
mani interesi, nevis pati viņus 
meklēju. Tas arī ir galvenais 
iemesls, kāpēc šogad braukšu un 
spēlēšu WNBA.”

Latvijas izlases kapteine Sun 
vienībai plāno pievienoties jūnija 
beigās pēc Eiropas basketbola 
meistarsacīkšu nobeiguma. Pir-
mo spēli WNBA sezonā Sun 
aizvadīs 6.jūnijā, kad tiksies ar 
Vašingtonas Mystics. Sezona ilgs 
līdz septembŗa vidum. Pagājušajā 
gadā Sun vienība ieņēma otro 
vietu Austrumu līgas turnīrā.

Līdz šim WNBA no latvietēm 
spēlējusi tikai Zane Tamane, ko 
2006. gada jauno spēlētāju kon-
kursā izvēlējās Detroitas Shock 
vienība, bet nedaudz vēlāk viņa 
tika aizvadīta uz Vašingtonas 
klubu Mystics.

 Eiropas 
meistarsacīkstes 

ātrajā šachā 
Varšavā Eiropas meistarsacīk-

stēs ātrajā šachā startēja 671  
dalībnieks, no kuŗiem 24 bija 
Latvijas pārstāvji. 13 kārtās ar 
apdomas laiku 15 minūtes (plūs 
10 sekundes par gājienu) par 
uzvarētāju kļuva mājinieks 
Radoslavs Vojtašeks, izcīnot 11,5 
punktus. 

Sīvā konkurencē (46 lielmeis-
tari!) labākais no Latvijas šachis-
tiem bija Vladimirs Svešņikovs, 
kas ar 8,5 punktiem izcīnīja 75. 
vietu. Ar tikpat daudz punktiem 
Vitalijs Samoļins ieguva 80., Rit-
vars Reimanis – 86., Vadims 
Daškevičs – 93. vietu. 

Turnīrā piedalījās arī tādas 
Latvijā pazīstamas zvaigznes kā 
Aleksejs Širovs (Spānija) un 
Daniels Frīdmans (Vācija), kuŗi 
attiecīgi izcīnīja 12. un  8. vietu. 

P. Karlsons

Šveicē, Sanktmoricas pilsētā 
2008. gadā no 10. līdz 15. mar-
tam notika 4. starptautiskā spor-
ta mediķu sanāksme par sma-
dzeņu ievainojumiem. Sporta 
medicīnas ārsti, treneŗi un atse-
višķu vienību vadītāji vēlas jau-
nos spēlētājus pasargāt no ievaino-
jumiem, īpaši smadzeņu trau-
mām. Lekciju 13. martā lasīja dr. 
Visvaldis Nagobads, ārsts ASV 
olimpiskai hokeja vienībai (Miracle 
on Ice), kas 1980. gadā izcīnīja 
zelta medaļu. 

Pēdējos desmit gados dr. V. 
Nagobads bieži piedalījies kon-
ferences ASV un Eiropā par sma-
dzeņu satricinājumiem sportā, 
īpaši traumām hokejā. No 1958. 
līdz 1992. gadam dr. V. Nagobads 
bija Minesotas universitātes le-
dus hokeja vienības ārsts; no 
1967. līdz 1990. gadam arī ASV 
nacionālās hokeja vienības ārsts. 
1990. gada jūnijā viņu ievēlēja 
par IIHF medicīniskās komitejas 
locekli, un dažādās pasaules 
meistarsacīkstēs viņš vēl tagad 
uzņemas IIHF medicīniskā pār-
rauga darbu.

Dr. V. Nagobads nesen atgriezās 
no Cīriches, kur 30. oktobrī notika 
3. starptautiskā konference par 
smadzeņu satricinājumiem spor-
ta spēlēs. Konferences rīkotāji 

bija IIHF (Starptautiskā ledus 
hokeja federācija), FIFA (Starp-
tautiskā futbola federāciju aso-
ciācija) un IOC (Starptautiskā 
olimpiskā komiteja). Šīs organizā-
cijas 2001. gada novembrī Vīnē 
rīkoja 1. starptautisko konferenci 
par smadzeņu satricinājumiem 
sportā. 2. konference bija Prāgā 
2004. gada oktobrī. 

Kopš 2006. gada dr. V. Nago-
bads piedalās starptautiskās vie-
tējo traumatologu un sporta 
medicīnas grupu pārstāvju rīko-
tās sanāksmēs Sanktmoricā. Lek-
cijā 2008. gada 13. martā Dr. V. 
Nagobads uzmanību pievērsa 
smadzeņu satricinājumiem ledus 
hokejā, kādi līdz ar technikas 
uzlabojumiem gadās arvien bie-
žāk. Tagad hokeja spēles notiek 
elegantās arēnās, nevis uz aizsa-
lušiem dīķiem, ezeriem un upēm. 
Agrāk hokejistiem bija minimāli 
vai nekādi aizsarglīdzekļi, tagad 
ir galvas un pat visa ķermeņa 
aizsargi. Agrāk lietoja vienkāršas, 
zābakiem pieskrūvējamas slidas, 
tagad tās ir kopā ar zābaku, un 
slidotājs var slidot ātrāk un ašāk 
manevrēt savas kustības – pa-
griezienus un pēkšņu apstāšanos. 
Mainījies spēles laukuma iežogo-
jums – no pēdas augstām koka 
apmalēm uz metru augstām, cie-

tas plastmasas vai koka apmalēm, 
virs kuŗām vēl ir piestiprināts 
augsts stikls vai plastmasa. Taču 
hokejs kļuvis daudz brutālāks, 
spēļu laikā notiek vairāk un 

jams samazināt, labāk izskaidrot 
spēlētājiem, viņu vecākiem, tre-
neŗiem un spēļu tiesnešiem 
nopietnās, atkārtotu smadzeņu 
traumu sekas. Nekādā gadījumā 

un nebūs tādas ķiveres, kas 
pasargātu no smadzeņu satricinā-
juma, ja turpināsies brutālie trie-
cieni ar elkoņiem un plecu pret 
pretinieka galvu. Sporta spēlēm 
jābūt draudzīgām sacensībām, 
nevis gladiātoru cīņām. 

Uzskata, ka ledus hokejs radies 
Kanadā. Apmēram 1870. gadā 
jaunieši ziemās sākuši izlietot 
ledainos laukumus sacensībām 
ar nūjām un bumbiņām, līdzīgu 
lauku hokejam Anglijā. Daži 
domā, ka Eiropā līdzīga spēle 
hokejam bijusi pazīstama jau 16. 
gadsimtā. Flāmu gleznotājs Pīters 
Brēgels gleznā ,,Mednieki sniegā” 
tālumā uz ledus attēlojis mazas 
figūriņas, kas ar nūjām rokās 
spēlē ko līdzīgu hokejam. Mūs-
dienu hokejs ir zibenīga spēle, 
kuŗas laikā bieži notiek ievaino-
jumi, dažreiz pat ļoti smagi, tāpēc 
svarīga medicīniskā personāla 
klātiene. 

Dr. V. Nagobada referātam bija 
atvēlētas 50 minūtes, pēc referāta 
klausītājiem bija daudz jautāju-
mu. Konferences rīkotāji – kol-
lēgas, kuŗi mudināja dr. V. Nago-
badu sagatavot lekciju, apsveica 
lektoru par izcilo darbu un ietei-
ca referātu publicēt.

Laimonis Sproģis

No kreisās: Bostonas neurochirurgs prof. Roberts Kantu 
(Cantu), dr. Visvaldis Nagobads, Ziemeļkarolīnas Chapell Hill 
universitātes Sporta medicīnas katedras vadītājs prof. Kevins 
Guskevics (Guskiewicz)

smagāki savainojumi, tostarp 
smadzeņu satricinājumi. Daži 
aizsarglīdzekļi elkoņiem un ple-
ciem ir tik cieti, ka tos lieto kā 
„ieročus”, lai notriektu pretinie-
ku zemē.

Ievainojumus un smadzeņu 
satricinājumus ledus hokejā iespē-

pēc smadzeņu satricinājuma, pat 
viegla, spēlētājs nedrīkst turpināt 
spēli tai pašā dienā. Atgriešanās 
laukumā var notikt tikai pēc īpaši 
izstrādātiem noteikumiem. Spē-
les noteikumos jābūt likumam 
par galvas aizsardzību, un tiesne-
šiem tie stingrāk jāievēro. Nav 


