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Ik gadus marta sākumā 
Daugavas Vanagu delegāti 
pulcējas ,,Straumēnos” uz piln-
sapulci. Šai reizē pieminam arī 
plkv. Oskaru Kalpaku. Lai 
nedēļas nogale nepaietu tikai 
debatēs vien, pēc darba posma ir 
nepieciešama atslodze. Šogad 
izcilu koncertu sniegs mums jau 
pazīstamie mākslinieki - Latvijas 
Nacionālās operas soliste 
Andžela Goba un viņas 
dzīvesbiedrs Jānis ar koncert-
meistari Maiju Riekstiņu. Pēc 
ilga laika varēsim baudīt teātŗa 

Kas notiks ,,Straumēnos”?
izrādi profesionālu aktieŗu 
sniegumā - komēdiju ,,Pēdējais 
kvēlais mīlnieks”. Šai izrādē 
piedalās aktieŗi gan no Nacionālā 
teātŗa, Dailes teātŗa, kā arī no 
citiem Rīgas teātŗiem - Jānis 
Jarāns, Aīda Ozoliņa, Zane 
Daudziņa un Zane Jančevska. 
Par koncertu un teātŗa izrādi 
plašāka informācija sekos.

7. marta norise - Daugavas 
Vanagu delegātu pilnsapulce, 
plkst. 18.30 saviesīgs vakars - 
atklāšana, apbalvojumi un kon-
certs, deju mūzika. Ieeja 

saviesīgam vakaram (pie klātiem 
galdiem - aukstais galds) un 
koncertam £8. Pieteikšanās šim 
vakaram vietējās Daugavas 
Vanagu valdēs, vai personiski 
zvanot uz ,,Straumēnu” biroju 
01788 860 599, pievienojot 
maksu £8, līdz 28. februārim.

8. martā - plkst. 10.00 
svētbrīdis, 10.30 Saeimas 
deputāta Ģirta Valža Kristovska 
referāts. Plkst. 14.00 teātŗa izrāde 
,,Pēdējais kvēlais mīlnieks”. 
Kafijas galds. Ieeja £5. 

Ināra Āboliņa

Katru gadu janvāri dēvējam 
par barikāžu atceres mēnesi. 
1991. gads atstājis neizdzēšamas 
pēdas mūsu tautas un valsts 
vēsturē. Kā sākās traģiskie noti-
kumi?

No barikāžu 
vēstures chronikas

 1991. gada janvāŗa barikādes 
Rīgā bija organizēts tautas pret-
spēks Maskavas inspirētajam 
bruņotajam apvērsumam. Tā 
laika barikādes uzskatāmas par 
Nacionālās atmodas kulmi-
nāciju. 

Militārās akcijas sākās Lietuvā 
naktī no 12. uz 13. janvāri. 
Padomju armijas daļas un 
speciālās nozīmes vienības uz-
bruka Lietuvas galvenajam 
televīzijas tornim, nogalinot 13 
cilvēkus un daudzus ievainojot. 
Taču vardarbības akcijas Rīgā, 
līdzīgi kā Viļņā, nesākās tūlīt  
un tādā veidā, kā bija iecerēts. 
Tās kavēja negaidīti straujie un 
pēc saviem mērogiem grūti 
aptveŗamie tautas pašaizlie-
dzības pasākumi. 

Pārdomāt savus plānus 
Padomju Savienību spieda arī 
13. janvārī plašā tautas manifes-
tācija Rīgā, Daugavas krast-
malā, kuŗā piedalījās vairāk 
nekā pusmiljons (apmēram 700 
000) iedzīvotāju, protestējot 
pret vardarbību Viļņā un iz-
sakot vienprātīgu atbalstu 
Latvijas neatkarībai un liku-
mīgi ievēlētajai Augstākajai 
padomei un valdībai. 

13. janvārī dienas laikā Rīgā 
ap svarīgākajām valsts un sabied-
riskajām ēkām tika izveidotas 
barikādes, pieeja ēkām apjozta 
ar smago techniku vairākos 
lokos. Galvenie barikāžu aiz-
sardzības objekti bija LR 
Augstākā padome (Saeima), LR 
Ministru padome (Ministru 
kabinets), Latvijas Televīzija 
(Zaķusala), Latvijas Radio 
(radionams), Starptautiskā tele-

20. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena
fonu centrāle (STC) Dzirnavu 
ielā.

Barikādes izveidoja pēc 
pārdomātas shēmas, cenšoties  
ievērot drošības technikas 
elementārākās prasības. Cil-
vēkus sadalīja pa sektoriem un 
posteņiem. Vecrīgā bija septiņi 
aizsardzības sektori, kuŗos 
patstāvīgi darbojās 44 posteņi. 
Katram sektoram un katram 
postenim bija vadītājs. 

Nebija šaubu, ka padomju 
kaŗaspēks šos objektus  spētu 
ieņemt, taču tas prasītu lielāku 
upuŗu skaitu nekā Viļņā un 
izraisītu krasi negātīvu pasaules 
sabiedrības attieksmi, un tas 
Padomju Savienībai draudētu 
ar smagām polītiskām sekām 
un ekonomiskām sankcijām. 
Lielais ārzemju korespondentu 
skaits Rīgā šajā laikā lielvarai 
bija nepatīkams faktors, ar kuŗu 
nedrīkstēja nerēķināties. Rīgā 
uzturējās pasaules lielāko ziņu 
aģentūru korespondenti, arī 
ABC, CNN un BBC, Vācijas un 
Somijas televīzijas grupas. 
Kopskaitā apmēram 300 žur-
nālistu pārraidīja informāciju 
visai pasaulei. 

Arī Rīgā barikāžu laikā bija 
cilvēku upuŗi. Pirmais upuris 
bija Roberts Mūrnieks (šoferis), 
ko OMON kaujinieki nogali-
nāja 1991. gada 16. janvārī pie 
Vecmīlgrāvja tilta. Par barikāžu 
kulmināciju tiek uzskatīts 1991. 
gada 20. janvāŗa vakars, kad 
OMON kaujinieki, sadarbo-
joties ar speciālo uzdevumu 
vienības Alfa vīriem, ieņēma 
Iekšlietu ministriju, ko tobrīd 
apsargāja astoņi Bauskas mili-
cijas darbinieki. Apšaudes laikā 
gāja bojā kinooperātors Andris 
Slapiņš, kinooperātors Gvido 
Zvaigzne, milicijas darbinieks 
Vladimirs Gomanovičs, milici-
jas darbinieks Sergejs Kono-
ņenko, skolnieks Edijs Rieks-
tiņš. 

Augstākās padomes priekš-
sēdis Anatolijs Gorbunovs 21. 
janvārī devās uz Maskavu, lai ar 
PSRS prezidentu Michailu 
Gorbačovu pārrunātu polītisko 
situāciju Latvijā. Iekšlietu dar-
binieki nosūtīja vēstuli PSRS 
Augstākajai padomei un prezi-
dentam, pieprasot nekavējoties 
izbeigt bruņoto iejaukšanos 
Latvijas iekšējās lietās, izvest 
OMON no Latvijas un tiesāt.

Barikāžu laiks beidzās 27. 
janvārī.

Neatkarības ideju vārdā 1991. 
gada barikāžu dalībnieku atbal-
sta fonds nodibināja īpašu pie-
miņas zīmi. Tā tiek pasniegta 
cilvēkiem par viņu drosmi un 
nesavtību 1991. gada barikāžu 
laikā. Ar Saeimas pieņemto 
likumu 1999. gada 29. aprīlī 
piemiņas zīmei piešķirts valsts 
apbalvojuma statuss — mūsu 
valstī tāds vēl bija tikai Triju 
Zvaigžņu ordenim. 

Kopš 2001. gada 24. maija 
Rīgā, Krāmu ielā 3, apmeklē-
tājiem atvērts 1991. gada 
Barikāžu mūzejs.

No barikāžu 
dalībnieku atmiņām

Piecdesmit gadu mēs dzīvo-
jām totālitāras varas ēnā, tā bija 
tik varena un stipra, ka maz bija 
tādu, kas uzdrošinājās pretoties 
militārajam spēkam, pastāvo-
šajai sistēmai. Iekārta balstījās 
uz spēku, varu un ieroču drau-
diem, uz cilvēku bailēm, izdzī-
vošanas vēlmi, bet galvenokārt 
uz meliem. Sevišķi rūpīgi tika 
uzmanīts, lai domas par brīvību 
neiesēstos nevienā prātā un 
nevarētu plesties plašumā 
tautā.

Barikādes bija lūzuma punkts, 
kas ļāva noticēt, ka tauta ir 
spēks un nevieni meli nav 
mūžīgi. Cilvēku tieksme pēc 
taisnības un patiesības bija 
spēcīgāka par visiem militā-
rajiem spēkiem. Kādu laiku 
ļaudis var barot ar meliem un 
puspatiesībām, bet šis periods 
neieilgst un nebūt nav mūžīgs. 
Šo patiesību derētu atcerēties 
arī mūsdienu polītiķiem.

Barikādes ar ugunskuriem, 
siltu tēju, pīrāgiem, dziesmām 
un dejām bija visu tautu atmo-
šanās. Ugunskuru siltumā mēs 
atcerējāmies savas tautas pagāt-
ni, savus tēvus un vectēvus. 
Veidojās kopības un vienotības 
izjūta, kas pārauga ticībā, ka 
uzvarēsim.

Barikāžu laiks beidzās, bet 
paliks atmiņas par to kā par 
tautas patriotisma milzīga pacē-

luma laiku. Tautas vienotība un 
gatavība pat uzupurēties radīja 
unikālu, organizētu aizsardzības 
sistēmu. Tieši tas izjauca mūsu 
pretinieku nodomus un tuvi-
nāja pilnīgu Latvijas neatkarības 
atjaunošanu.

No 13. līdz 20. janvārim 
1991.gada Barikāžu dalībnieku 
biedrība sadarbībā ar valsts un 
pašvaldības institūcijām un ne-
valsts organizācijām rīkoja 
dažādus barikāžu atcerei veltītus 
sarīkojumus. Atceres nedēļa 
sākās 13. janvārī plkst.18 ar 
ugunskura iedegšanu Zaķusalā,  
kulminācija notika 1991. gada 
barikāžu aizstāvju atceres dienā 
20. janvārī.

Sarīkojumi. Atceres uguns-
kurs Zaķusalā. 1991. gada 
Barikāžu mūzeja veidotā Ilg-
vara Gradovska foto izstāde 
„Klātbūtne”  Rīgas Domā. 
Dokumentālo filmu seansi 
1991. gada Barikāžu mūzejā: 
„Balti zvani”, „Kuŗš pavēlēja 
šāvējiem?”, „Uzvarai nolemtie”, 
„Mūsu barikāžu laiks”, „Spor-
tisti uz barikādēm”. Dokumen-
tālo videofilmu seansi Kaŗa 
mūzejā. Robertam Mūrniekam 
veltīts atceres brīdis Mārupes 
kapos pie pieminekļa brīvības 
cīnītājiem. 

20. janvārī iededza Piemiņas 
ugunskuru Doma laukumā, 
nolika ziedus II Meža kapos, pie 
Brīvības pieminekļa un kritušo 
piemiņas vietās Bastejkalnā, 
bija piemiņas dievkalpojums 
Rīgas Domā u. c. Ugunskurs 
Doma laukumā dega līdz vēlam 
vakaram.

Publikāciju sagatavoja
P. Karlsons
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2009. gada 20. janvāris, Rīga, Doma laukums
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ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

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

LATVIJA –LATVIJA –
20082008

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 49 reizes gadā

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

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

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

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

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

var arī nesaskanēt.
Redaktore: Ligita Kovtuna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

Brigitas Ritmanes 
komponētā dziesma 

„Manai tautai” 
atzīta par Latvijas 

likteņdziesmu
Latvijas Radio 2 rīkoja aptauju 

„Latvijas likteņdziesma”, kuŗā 
piedalījās gandrīz 6000 cilvēku. 
Pirmo vietu ieguvusi Brigitas 
Ritmanes 1977. gadā komponētā 
dziesma „Manai tautai” ar Andŗa 
Ritmaņa vārdiem. Aptaujā otro 
vietu ieguvusi Imanta Kalniņa 
dziesma „Es esmu bagāts” ar 
Māŗa Čaklā vārdiem, ko dzied 
Pauls Butkēvičs, 3. vietā – Ulža 
Stabulnieka dziesma „Tik un tā” 
ar Māŗas Zālītes vārdiem, šo 
dziesmu dzied Uldis Stabul-
nieks. 

Dziesmai „Manai tautai”,  ko 
Atmodas sākumā itin bieži 
dziedāja Ieva Akuratere, tiešām 
ir nenovērtējama nozīme. Kad 
Latvijas Radio Nacionālajā teātrī 
Rīgā 2008. gada  13. novembrī 
rīkoja  koncertu „Mana dziesma 
Latvijai”, no skatuveds tika pazi-
ņots, ka Brigitas Ritmanes  dzies-

Visiem deputātiem 
Latvijas  karodziņi
Saeima ir valsts iestāde, tās 

deputātiem jāstrādā valsts labā. 
Apbēdina, ka deputātiem nav 
nekādu ārēju valstiskuma sim-
bolu, viņiem, atrodoties  Saeimas 
ēkā, pie apğērba nav pat Latvijas 
karodziņa. Presē un televīzijā 
redzam, ka visādu citādu simbo-
lu netrūkst. Uz mums skatās ne  
tikai mūsu pašu cilvēki, bet  arī 
pārējā pasaule. Kādu iespaidu 
viņi gūst?

Šoruden, būdams  Latvijā, īsi 
pirms 18. novembŗa visiem simt 
Saeimas deputātiem nosūtīju 
svētku apsveikumu Latvijas 90 
gadu jubilejā ar aicinājumu vien-
mēr strādāt valsts labā. Apsveiku-
mam pievienoju mazu piesprau-

Sazināsimies!
Es atkal ar interesi lasu Valdoņa 

Frickausa atmiņu stāstu „Manas 
gaitas Flensburgas un Gēstachtas 
DP nometnēs” 2009. gada 1. 
numurā. Vēlos ar viņu sazināties.

Lūdzu atrakstiet: Edgars Zariņš 
jun. 29663 Shacket Westland MI 
48185-2515 ASV, vai piezvaniet 
– 734-422-9176. Mana e-pasta 
adrese: ezed24@wowway.com.

Uz sazināšanos!

ma „Manai tautai” aptaujā iegu-
vusi pirmo vietu. Ieva Akuratere 
sāka to dziedāt, un visi piecēlās 
kājās. Piedziedājumus dziedāja 
visa publika, trīs reizes atkārtojot. 
Apsveicam autorus un priecā-
jamies līdz ar viņiem par pelnīto 
atzinību. 

Rd.

žamu Latvijas karodziņu. Līdz  
šim esmu saņēmis tikai vienu 
atbildi – apliecinājumu par tā 
saņemšanu. Latvijas karodziņu 
piespraustu apģērbam neesmu 
vēl  redzējis nevienam   deputātam. 
Varam  jautāt, ko  tas liecina un 
nozīmē? 

 Dr. Jānis Dimants
jaunākais

Lielie vai mazie 
burti?

Ar interesi lasīju P. Karlsona 
rakstu Ak, eglīte, ak eglīte...(Laiks 
2008.gada 20. decembris – 2009. 
gada 2. janvāris, 13. lp.),  Tad 
mani sāka nodarbināt vārda 
dievs – Dievs rakstība dažreiz ar 
lielo, dažreiz ar mazo burtu. 

 Melns uz balta rakstīts: „...četri 
brāļi Ziemassvētki – visi dieva 
dēli.” Un tālāk : „tad Ziemassvētki 
tiek aicināti istabā, kur gaida 
ierodamies arī pašu dievu...”   

Vēl tālāk rakstīts: „Kristīgajā 
pasaulē Ziemsvētkus svin kā 
Dieva Dēla – Jēzus Kristus – 
dzimšanas dienu.” Tad vēl: „Gods 
Dievam augstībā...”

Manuprāt, vienīgā starpība, ka 
vienā gadījuma runā par seno 
latviešu ticību, otrā par kristīgo 
ticību. 

Lai noskaidrotu problemātiskus 
jautājumus, ieskatos vecā grāma-
tā, V. Baltiņas-Bērziņas LATVIE-
ŠU VALODAS GRAMATIKA 
Vidusskolas kurss. Tur 237.lpp. 
teikts: „Ar lielo burtu rakstāms: 
Dievs, Debesu Tēvs, Dievs Kungs.” 
Tas viss. 

Arī 1993. gadā ALAs izdotajā 
LATVIEŠU VALODAS VĀRD-
NĪCĀ nav norādīta nekāda izšķi-
rība starp kristīgo un dainu 
Dievu/Dieviņu. Vai šī lielo un 
mazo burtu lietošana ir kaut kas 
jauns?

Anita Liepiņa
Redakcijas atbilde. Nekā jauna 

nav. Mēs, tāpat kā Jūs, Liepiņas 
kundze, esam ievērojuši, ka 
„vienā gadījumā runā par seno 
latviešu ticību, otrā par kristīgo 
ticību.”
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Kanadas latviešu Dziesmu 
svētku gads ir klāt. Tiksimies 
Hamiltonā! Rīcības komiteja 
uzsākusi trešo un beidzamo 
darbības gadu.  Priecājamies, ka 
biļetes tiek pirktas un istabas 
viesnīcās rezervētas.  Dažās vies-
nīcās visas istabas jau aizņemtas, 
bet pilsētā ir vairākas ērtas vies-
nīcas. Lai kur latvieši būs 
apmetušies, visi ceļi vedīs uz 
Mazo Latviju un viesnīcu 
Sheraton, kur darbosies lietiskās 
mākslas izstāde, tirdziņš, infor-
mācijas centrs, tur pārdos biļetes 
un varēs sarunāt tikšanos pie 
Laimas pulksteņa. Turpat, pāri 
ielai,  mākslas galerijā līdz sep-
tembrim būs atvērta  latviešu 
mākslinieku darbu izstāde. Gan-
drīz visas sarīkojumu telpas ir 
blakus cita citaii.

Sheraton viesnīcā patlaban 
visas istabas ir aizņemtas, taču 
bieži gadās, ka kaut kas mainās, 
kāds atsaka rezervējumu, tātad 
var zvanīt un pārliecināties: 

Kur dzīvosim
Dziesmu svētku laikā Hamiltonā?

1-888-627-8161 vai tieši uz 
Hamiltonu 905-317-4519.  Tīmeklī 
istabas šajā viesnīcā pasūtināt 
patlaban vairs nevar. 

Staybridge Suites ir viesnīcai 
Sheraton blakus kvartālā, tā ir 
ļoti piemērota ģimenēm. Istabā 
var apmesties 4-6 cilvēki par 
vienu cenu, $139 vai $149, ieskai-
tot brokastis, auto novietošana ir 
bez maksas un pie istabas ir 
virtuvīte.  Arī šajā viesnīcā visas 
istabas ir aizņemtas, bet iespē-
jams, ka viesnīcas amatpersonas 
rīcības komitejai atvēlēs vēl nelie-
lu skaitu istabu. Tālruņa numurs: 
1-800-589-0009.

Hamiltona nav liela pilsēta, un 
attālumi arī nav lieli.  Automašīnas 
novietošana centrā maksā $5-$10 
pa dienu. 

Kur vēl iespējams apmesties? 
Hamiltonas jaunās un nesen 
atjaunotās viesnīcas jūs gaida! 

Viesnīca Crowne Plaza atrodas 
trīs kvartālus no Dziesmu svētku 
centra. Šī viesnīca ir pērn atjau-

nota, oficiāli to atvērs rudenī. 
Dofasco teātŗa zāle ir tikai nepil-
nu divu kvartālu attālumā no šīs 
viesnīcas un no jauniešu balles 
vietas Club 77.  Tālrunis: 1-888-
528-3451 vai Hamiltonā: 905-
528-3451, istabas var rezervēt 
tīmeklī: https://resweb.passkey.
com/Resweb.do?mode=welcome
_ei new&eventID=7635.

Istabu cenas no $129 divām 
personām. 

Viesnīcu Admiral Inn  atjauno-
ja pērnvasar. Tā ir omulīga 
apmešanās vieta ar skatu uz 
Dundurn pili,  parku un ezeru. 
Auto novietošana ir pa brīvu. 
Labs gājējs var aiziet līdz cen-
tram 20 minūtēs vai aizbraukt ar 
pilsētas autobusu, kas piestāj 
gandrīz pie durvīm.  Taksametrs 
maksā apmēram $5-$6. Rezervēt 
istabu var, zvanot: 1-866-236-
4662 vai Hamiltonā: 905-528-
3297. Cena: $119 divām personām.

Viesnīcu Days Inn  uzcēla pērn  
netālu no Mazās Latvijas. No 

Gavilnieks kopā ar sievu Maiju (pa kreisi), mazdēliem Ēriku un 
Raivi, meitu Ilgu un znotu Paulu Bērzkalnu dzimšanas dienas 
svinībās Rīgā

Kopā ar bijušo LR Valsts prezidentu Gunti Ulmani Priedainē 
1996. gadā

Pagājušā gada septembrī pazīs-
tamais skautu vadītājs, sportists 
un sabiedriskais darbinieks Jānis 
Šķinķis svinēja savu 75. jubileju 
ar svinībām abās savās mājās – 
Ņujorkā un Rīgā.

Pirmās svinības notika Šķinķu 
mājās Beisaidā, viņa kundzes 

Jaunatnei, sportam un sabiedrībai kalpojot
Mazsalacā, sava tēva mājās un 
tur arī iesāka skolas gaitas, kuŗas 
pārtrauca Otrā pasaules kaŗa vēji, 
kas ģimeni aiznesa uz Vāciju, 
bēgļu gaitās. Tur, vairākās bēgļu 
nometnēs dzīvodams, Jānis iestā-
jās latviešu skautu pulciņos. 

Laikam skautu „bacilis” Jāni 

gaidu un skautu tautasdeju grupā 
„Trejdeksnis” un grupas sastāva 
piedalījās vairākos dziesmu svēt-
kos. Starp maizes darbu, darbo-
šanos skautos un sportu Jānis 
atrada laiku pabeigt studijas ar 
inženieŗa gradu un uzsāka darbu  
Ņujorkas pilsētā, kur uzņemās 
atbildību par pilsētas ūdens attī-
rīšanas iekārtas operātīvo daļu.

1961 . gadā Jānis salaulājās ar 
Maiju Popīti, savu tautasdeju 
partneŗi, un ģimenē izauga divas 
jaukas un apdāvinātas meitas, 
Ilga un Inta. Tā kā arī Maija ir 
gaidu vadītāja, dabiski, ģimenes 
kopējie  spēki tiek likti lietā, 
vadot gaidas un skautus Ņujorkā, 
vēlāk visā ASV un vēl vēlāk – visā 
brīvajā pasaulē. Jānis bija Latviešu 
skautu priekšnieks, Maija – Lat-
viešu gaidu priekšniece. Par no-
pelniem latviešu jaunatnes labā 
Jānis tika apbalvots ar latviešu 
skautu augstāko atzinību Pelēkā 
vilka ordeni. Jānis saņēmis arī 
igauņu skautu Ozollapas ordeni, 
Latvijas skautu un gaidu centrālās 
organizācijas (LSGCO) Ziemeļ-
zvaigžņu ordeni un ASV skautu 
augstāko atzinību – Sudraba bebri. 
Arī Latvijas valdība augsti vēr-
tējusi Jāņa darbu, 2001. gadā pie-
šķirot viņam Triju zvaigžņu ordeni.

Sākoties atmodai Latvijā, Jānis 
ķērās pie skautu organizācijas 
atjaunošanas darba dzimtenē, 
vispirms būdams trimdas skautu 
pārstāvis pie Latvijas skautu 
atjaunošanas entuziastiem un 
vēlāk – Latviešu skautu priekš-
nieks sadarbībā ar LSGCO. Viņa 
gādībā tika organizēti jauno 
vadītāju sagatavošanas kursi, tika 
doti padomi un rasti kontakti ar 
pasaules skautu organizāciju un  
sagādāts iespaidīgs materiālais 
atbalsts latviešu skautiem. Līdz-
tekus Jānis aktīvi piedalījās 
Helsinki 86 un Latvijas  Tautas 
frontes (LTF) atbalsta darbā. 
1991. gadā barikāžu laikā Jānis 
uzņēmās atbildīgu lomu Ņujorkas 
krizes komitejā, kuŗa atbalstīja 
Tautas frontes centienus, gādājot 

par LTF  pārstāvja, Daiņa Īvāna 
uzturēšanos ASV un Latvijas 
apstākļu izskaidrošanu ASV pre-
sei un publikai.

Jāņa darbībā kā skautos, tā 
sportā un sabiedriskajās rosībās 
ir skaidri redzami viņa atbildības 
un pienākuma tikumi. Viņš vien-
mēr un visur  tos ir licis pirmajā 
vietā, audzinot latviešu jaunatni 

šejienes var aiziet līdz Dofasco 
teātŗa zālei vai Club 77 vai aiz-
braukt ar taksametru par $6-$7. 
Uz Mazo Latviju var aizbraukt 
arī ar autobusu. Istabas iespējams 
rezervēt, zvanot:1-800-329-7466 
vai Hamiltonā: 905-528-3297.  
Cena: $99 vienai personai vai 
$129 divām personām.

Courtyard by Marriott atrodas 
mazliet tālāk nekā pārējās vies-
nīcas – apmēram 15 minūšu 
brauciens ar automašīnu līdz 
Dziesmu svētku centram. Vies-
nīca celta pirms diviem gadiem. 
Tā izdevīga tiem, kuŗi krāj 
Marriott punktus. Tālruņu nu-
muri: 1-866-321-2211 vai Hamil-
tonā: 905-383-7772. Istabas cena 
– $129 divām personām.

Rezervējot istabu, lai dabūtu 
pazeminātu cenu, jāpiemin  
Latvian Song Festival. Lūdzam 
rezervēt istabas līdz 15. maijam, 
jo pēc tam būs jāmaksā parastā 
cena. Rīcības komitejas locekļi 
būtu ļoti pateicīgi, ja tie, kuŗi 

pārdomā un kādu iemeslu dēļ uz 
svētkiem nolemj nebraukt, rezer-
vētās istabas laikus atteiktu, lai  
tās varētu rezervēt citi un lai 
komitejai nav jāmaksā soda nau-
da par tukšām istabām  Katrā 
viesnīcā būs visjaunākā infor-
mācija par Dziesmu svētku nori-
si.  Ikvienā vietā, kur apmetīsies 
latvieši, izveidosies sava mazā 
Latvija. Šķiet, ka tajās dienās visu 
Hamiltonu būs pārņēmuši 
latvieši!

Ir atjaunota Dziesmu svētku 
mājaslapa www.latviansongfest.
com Tur atrodama jaunākā 
informācija par svētkiem, kas 
nemitīgi tiek papildināta. Sarī-
kojumu biļetes iespējams pasū-
tināt tīmeklī. Pasūtinot sarīko-
jumu biļetes vairāk nekā par 
$250  internetā līdz 31. janvārim, 
ir 15% atlaide.

Gaidām latviešus no visas 
pasaules svētkos un novēlam 
laimīgu ceļu uz Hamiltonu!  

Rita Sīle

Maijas un jaunākās meitas Intas 
gādībā. Tur pulcējās Jāņa tuvākie 
draugi un līdzgaitnieki, daži pat 
no bēgļu nometņu laikmeta 
Vācijā pagājušā gadsimteņa 40. 
gados. Jāņa draugi viņu apsveica 
daži nopietnām un daži ar ne tik 
nopietnām kopīgo dēku atmiņām.

Kā velti jubilejā draugi uzdā-
vināja Jānim jautru vakaru Ņujor-
kā rīkotā 18. novembŗa ballē, un 
ģimene pasniedza viņam paša 
rakstītā dzīves stāsta pirmo daļu 
illustrētas grāmatas formā.

Otrās svinības notika Jāņa un 
Maijas vecākās meitas Ilgas un 
viņas vīra Paula Bērzkalna mājā 
Rīgā. Tur pulcējās Jāņa draugi un 
paziņas, kuŗi pašlaik dzīvo Rīgā. 
Kā vienā, tā otrā vietā Jāņa drau-
gi un ģimene slavēja viņa neno-
gurstošo darbu un devumu lat-
viešu sabiedrībai.

Jānis dzimis Rīgā, 1933. gada 5. 
septembrī, taču bērnību pavadīja 

dziļi ietekmēja, jo kopš tā laika 
viņš ir nepārtraukti darbojies 
latviešu skautos. 

Jānis arī allaž kopis savu mūža 
mīlestību pret sportu, kļūdams 
par teicamu galda tenisa spēlētāju, 
savulaik spēlējis arī futbolu. 

Ieradies ASV kopā ar vecākiem 
1951. gadā, Jānis apmetās uz 
dzīvi Ņujorkā, kur mīt vēl šodien. 
Pēc dienesta ASV bruņotajos 
spēkos Jānis atgriezās un aktīvi 
iesaistījās vietējās, Rīgas (90.) 
skautu vienības darbā un pie-
vienojās Ņujorkas DV atbalstītajai 
latviešu futbola vienībai New 
York Latvians, vispirms kā spēlē-
tājs un vēlāk kā vadības loka 
dalībnieks. Vienība ar Jāni kā 
spēlētāju un kā treneŗi vairākas 
reizes izcīnīja Latvijas kausu, 
Laika izdevēja Helmara Rudzīša 
dāvināto balvu Ziemeļamerikas 
latviešu futbola čempionam. Līdz-
tekus Jānis arī dejoja Ņujorkas 

šeit un Latvijā, atbalstot latviešu 
sporta attīstību un aizstāvot Lat-
vijas valsti un tautu.

 Tā kā viņa darbība dzīves 
pirmajos 75 gados ir augsti vēr-
tēta, tad varam cerēt, ka spēks un 
darba prieks neizsīks un ka Jānis 
vēl daudz gadu kalpos Latvijai 
un latviešiem.

Ints Rupners



LAIKS 2008. ga da 24. janvāris – 30. janvāris4

M Ā R I S  B R A N C I S  I Z S T Ā Ž U  Z Ā L Ē S

Prērijas ārsts
(43. turpinājums)
Pats iemācījos gaļu apstrādāt. 

Laika gaitā kļuvu par gluži labu 
šāvēju. Diveiz pat nošāvu divus 
briežus ar vienu lodi. Mērķēju 
vienam, bet krita divi. Varbūt 
šķiet neticami, bet fakts.

Putnu medībās man tik labi 
neveicās. Prērijās fazānu nebija, 
tikai irbes. Fazānus braucu medīt 
uz pavalsts austrumu daļu pie 
draugiem, taču ar skrošu bisi 
nekad labi šaut neiemācījos. 
Biežāk caurumoju gaisu, ne putnus.

Šādi braucieni fazānu medībās 
sākuma gados parasti izvērtās 
par lielu ciemošanos un maziem 
"dziesmu svētkiem", kas bieži 
ievilkās dziļi naktī. Pilnīgi bez 
alkohola iztikt nevarēja... Vai-
rākas reizes atbrauca draugi no 
Mineapoles. Lielisks fazānu med-
nieks bija Rainis Bērziņš. Likās, 
viņš apkaimes putnus pieradinājis 
lidot iekšā tieši viņa šauto skrošu 
kūlī. Reiz ciemojoties tērzējām 
līdz pulksten trijiem no rīta, 
cēlāmies augšā piecos un gājām 
pīļu medībās. Laiks gan nebija 
piemērots, neviena pīle pa šāvie-
nam negadījās. Nu, es vismaz 
netrāpīju gaŗām!

Paulis Dzintars

Sanākot krietnam mednieku 
bariņam, fazānus medīja kuku-
rūzas laukos. Vienā lauka galā 
nostādīja vairākus "uztvērējus", 
parasti vecākos vīrus, kuŗiem 
vairs negribējās staigāt, un pārējie 
sāka iet pa lauku no otra gala. 
Daži fazāni, medniekiem tuvo-
joties, cēlās gaisā, citi skrēja pa 
vagu uz priekšu. Lielākais fazānu 
vairums parasti tad iznāca lauka 
galā, kur uztvērēji satikās ar 
gājējiem. Lauki bieži bija ļoti 
gaŗi, tā ka iznāca pamatīga 
nostaigāšanās. Vairākas reizes 
dzinējiem pievienojās arī sievas, 
taču neatceros nevienu "Diānu", 
kas arī šautu. No latviešu ārstiem 
kaislīgākais mednieks bija Valdis 
Brakšs. Nu jau viņš daudzus 
gadus medī aizsaules medību 
laukos, bet šo nodarbību Dienvid-
dakotā turpina viņa dēls, kam 
tagad pieder plaša mednieku un 
zvejnieku kabīne, kur izīrē laivas, 
sarunā gīdus, pārdod medību un 
zvejas piederumus.

Valdis Brakšs bija chirurgs, pa 
kaŗa un juku laikiem daudz ko 
piedzīvojis, un neticēja ne Die-
vam, ne velnam. Runājot viņš 
vārdus neizvēlējās. Atceros, viņu 

mocīja muguras sāpes, kuŗas 
nespēja mazināt pat labākie 
Dakotas speciālisti. Netālu no 
viņa pilsētas Minesotā ķīniešu 
ārsts mazā ciemā nodarbojās ar 
akupunktūru. Valdis tādām izda-
rībām neticēja, taču aizgāja pie šī 
ķīnieša – jāizmēģina viss iespē-
jamais! Un sāpes pārgāja! Atceros, 
cik sulīgiem vārdiem viņš šo 
pieredzi atstāstīja. 

Nesen, viesojoties Austrālijā 
pie sava skolasbiedra veterināra 
Arta Medeņa, uzzināju, ka viņa 
dēls Andrejs, arī veterinārs, sek-
mīgi ar akupunktūru ārstējot 
govis un citus dzīvniekus.

Valdis Brakšs dzīvoja vienā 
pilsētā ar Romānu Auškāpu, un 
abi viens otram palīdzēja ope-
rācijās. Stāsta, ka amerikāņu 
žēlsirdīgās māsas atteikušās 
viņiem palīdzēt, jo operācijas 
laikā viņi lietojot rupjus vārdus. 
Latvieši bieži saka "šitas", un 
amerikāņi to pārprot. Var iedo-
māties, kā divi latviešu chirurgi 
sarunājās: "Negriez tur, griez šite. 
Nē, ne tur, šite, šite!" Nevar jau 
māsām pārmest, ka viņas neprot 
latviešu valodu.

Vairākums latviešu ārstu strā-
dāja Dienviddakotā. Ziemeļda-
kotā strādāja dr. Arnolds Kalniņš 
un dr. Haralds Kuplis, tur bija arī 

diezgan daudz latviešu veterināru.
Vairāki ārsti atstāja Dakotu jau 

pēc īsa laika: Rimšu pāris devās 
uz Kaliforniju, kur Milda mira 
diezgan agri, bet viņas vīrs 
Alfrēds nesen. Mildas Rimšas 
vārdā nosaukta iela – Milda's 
Lane. Kārlis Avots-Avotiņš pār-
cēlās uz Teksasu, kur izmācījās 
par urologu. Arī mani draugi 
Rainis Bērziņs un Romāns 
Auškāps pēc kāda laika atstāja 
Dakotu: pirmais aizbrauca uz 
Mineapoli, otrs uz Bostonu. 
Vairākums, arī es, pēc "nodienē-
tiem" četriem gadiem pārcēlāmies 
uz lielākām pilsētām, citi atstāja 
Dakotu pēc pensionēšanās. 
Chirurgs Rūdolfs Avotiņš atbrau-
ca uz Dakotu 66 gadu vecumā 
un praktizēja līdz 88 gadu 
vecumam, kad slimības dēļ vairs 
to nespēja. Viņš nomira 91 gada 
vecumā. Miruši arī Oskars Zei-
daks, Vilis Zandersons, Bruno 
Strauss, Vikentijs Norgello un 
Hermanis Rīsbergs. Viņa sieva 
Elza Rīsberga, arī ārste, nomira 
100 gadu vecumā. Vienīgais, kas 
līdz pat šim laikam palicis uzticīgs 
savai mazpilsētai, ir mans draugs 
un agro gadu cīņu biedrs Juris 
Mangulis Filipā. Viņš pensionējās 
84 gadu vecumā. Patlaban abās 
Dakotās ir tikai četri "oriģinālie" 

latviešu ārsti: Juris Mangulis, 
Pēteris Lakstīgala, Kārlis Zvej-
nieks un es. Divi mani dēli dzīvo 
Dakotā un ir ārsti, bet viņi 
dzimuši Amerikā, nav ieceļotāji. 
Vēl aizvien jauniem ārstiem ne 
visai patīk apmesties mazās pil-
sētiņās. Tā kā tagad ir moderni 
satiksmes un sakaru līdzekļi, 
pilnīgi pietiek, ja mazo ciemu 
iedzīvotājus aprūpē labi apmācīti 
palīgārsti – feldšeri.

Rapidsitijā mums kaimiņos 
dzīvoja amerikāņu chirurgs 
Džims. Viņa divas vājības – ēšana 
un medības. Viņš bija tik tukls, 
ka neaizelsies nespēja noiet pat 
100 metru. Korpulentiem cilvē-
kiem doties medībās nav viegli, 
taču Džims izgudroja visādus 
paņēmienus, lai to varētu darīt. 
Viņam pirmajam pilsētā bija fir-
mas International Scout auto ar 
četriem velkošiem riteņiem. 
Sniega vētrā viņš lepni braukāja 
pa pilsētu, piedāvājot palīdzību. 
Tolaik gandrīz visiem auto bija 
pakaļējie dzenošie riteņi, un ar 
tādiem dziļā sniegā parasti nekur 
tālu netika. Netālu no mūsu 
mājas bija golfa laukums, un vējš, 
pūzdams no tās puses, sadzina 
uz ceļa pamatīgu kupenu.

(Turpinājums sekos)

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēs-
tures un mākslas muzejā janvārī 
atklāta vidējās paaudzes kera-
miķes Ilzes Emses – Grīnbergas 
personālizstāde „Porcelāns un …”.

Māksliniece ir viena no tām 
laimīgajām, kura Latvijas Mākslas 
akadēmijā mācījās laikā, kad vēl 
nebija sagrauta vecā apmācību 
sistēma, kad mācīja pieredzējuši 
pedagogi, lieliski sava darba 
speciālisti, kad vēl pārlieku slimī-
gi nesekoja ne vienmēr talantī-
gajām jaunākajām pasaules māk-
slas parādībām un kad amata 
noslēpumu perfekta pārzināšana 
bija radošā darba pamatā, lep-
nums un gods. Viņa paguva 
papildināties arī izcilā keramiķa 
Pētera Martinsona meistardarb-
nīcā. Sacītais nenozīmē, ka Ilze 
Emse–Grīnberga akli sekotu 
iedibinātām tradīcijām un 
nemeklētu jaunus ceļus mākslā. 
Gluži otrādi – mākslinieces 

… un porcelāns uzplaukst ziedos
par trauslumu, ko rada cilvēks, 
bet kuru rūda uguns, dialogs 
starp Dabu (ievērojiet, ar lielo 
burtu) un tās vērotāju”, un beidz 

viņas veikumā un ielasoties to 
nosaukumos, kļūst skaidrs, ka 
stāsts jau nav tikai par cilvēka, 
sievietes trauslumu, par dabā 

spīdīgumu utt. Māksliniece vēro 
pasauli un cenšas tvert to dziļākās 
dimensijās. Varam šādu pieeju 
saukt par filozofisku dzīves uz-
tveri vai kā citādāk. Ilzes Emses 
– Grīnbergas darbi nav tikai ārēji 
skaisti, tie nes sevī kādu tēlu, 
domu, kas keramikā sastopama 
ārkārtīgi reti. No viņas darbiem 
staro apgarotība, mīlestība pret 
pasauli, kas mūsdienās vairs ne 
tik bieži mākslā ieraugāma. 

Vēl jāatzīmē keramiķes talantī-
gums. Šķiet, no Ilzes Emses – 
Grīnbergas pirkstu pieskārieniem 
viss atdzīvojas, kā rezultātā die-
nas gaismu ierauga kaut kas 
neparasts. Viņa pašapziņā neauļo 
pa pasauli, neko neredzēdama. 
Gluži otrādi, tā vien liekas, ka 
nekas nepaslīd garām viņas acīm. 
Viss redzētais pēc tam pārtop 
mākslas tēlos, porcelāna priekš-
metos. 

Tikpat būtiski ir tas, ka Ilze 
Emse – Grīnberga lieliski jūt 

Ilze Emse-Grīnberga. Attie-
cības

Ilze Emse-Grīnberga. Divi – 
viens

Ilze Emse-Grīnberga. ...par spārniem

daiļrade allaž ir izcēlusies ar eks-
perimentiem un atradumiem, ar 
jaunā un tradicionālā dabisku 
sakausējumu.

Izstādes anotācijā viņa raksta, 
ka jaunā darbu skate „ir stāsts 

ar vienu vārdu – dzīvesveids.
Keramika, precīzāk, porcelāns, 

veidošana kā tāda ir Ilzes Emses 
– Grīnbergas dzīvesveids. Tas 
jaušams katrā viņas darbā. Tie ir 
ļoti dažādi: gan no akmens masas 
darinātā, monumentālā „Melnā 
1” un „Melnā 2”, kas izceļas 
skaitām plūstošām ārējām apri-
sēm, tāpat „Pilsēta”, „Lietainā 
diena”, kam kontrastā trauslie 
spāru spārni („Par tiem, kas 
gājuši bojā, tiecoties pēc gais-
mas”), gan no porcelāna strē-
melēm būvētie torņi („Trīs – 
viens”, „Attiecības”, „Attīstība” 
un „Divi – viens”). Turpat lab-
sirdīga humora pilnie paši jau-
nākie darbi „Blefs”, „Jauna „Diena”. 
Brokastis” un „Vēsturiskā un vir-
tuālā realitāte”. Mākslinieces dar-
biem piemīt skaistas, var pat teikt 
atraisītas formas, uzsvērta mate-
rialitāte, realitātes klātbūtne. 

Ilze Emse – Grīnberga neveido 
tikai daudzveidīgus priekšmetus 
no akmens masas, porcelāna vai 
Lodes māla. Ielūkojoties vērīgāk 

ieraudzītām īpatnējām, oriģinā-
lām formām, kas autorei iekri-
tušas acīs un realizētas materiālā, 
par porcelāna siltumu un caur-

Ilze Emse-Grīnberga.  Skats no iztādes

materiālu, katram no tiem pie-
lāgodama tēmu, tēlus. Viņas 
rokās porcelāns vai akmens masa 
iegūst tai atbilstošu formu, iz-
teiksmi: akmens masa vai šamots 
piesaista ar savu monolītumu, 
varenām aprisēm, māls izceļas ar 
raupjumu, katrs porcelāna veids 
atklāj savu specifiku: kaula 
porcelāns pievelk ar savu trauslo 
caurspīdīgumu, tehniskais porce-
lāns ļauj veidot un celt ažūrus 
torņus. Ilzes Emses – Grīnbergas 
rokās viss dzīvo, elpo, zied. 

Talanta rokās viss uzzied krāšņos 
ziedos.

Māksliniece ārkārtīgi intere-
santi strādā arī animācijā, veido-
dama filmu tēlus no plastelīna 
(„Raganas poga”, „Puslācis”, 
„Telefons” uc.). Ārēji paraupjie 
personāži izceļas izteikti spēcīgu 
raksturojumu, psiholoģisko moti-
vāciju, humoru un labsirdību. 

Māris Brancis
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Nams Slokas ielā

 Gunara Janovska nopietnais smaids

Gunars Janovskis

(Turpinājums sekos)

(41. turpinājums)

Kalde varēja skaitļot un gudrot, 
bet vienu patiesību nevarēja 
grozīt. Līdzekļu – pie tam līdz ar 
nagiem – pietiktu vai nu zemes 
gabala iegādei, vai mājas būvei. 
Abiem nepietika. Nopūties viņš 
nikni nosvieda zīmuli dažādo 
aprēķinu gubā. Tu – cilvēks – neva-
rēji reizē ēst un ēdienu pietaupīt 
rītdienai. Tādas iespējas nav.

Pieklauvējis ienāca Vilis, pie-
sarcis un smaidīgs.

„Vai tu avīzi lasi?“
„Jā. Bet tikai naudas kursus un 

sludinājumus.”
“Ko tad atradi? Labu precību 

piedāvājumu?”
Kalde: “Nē. Bet viens man 

patīk. Klausies! Mainu vecu govi 
pret jaunu divriteni.“

„Es nebrīnītos, ja viņam – 
varbūt viņai – tas izdotos. Man 
nav daudz laika. Rīt, kā pie 
svētdienas, aicinu tevi pie Blūma. 
Dienas uzvalks.“

„Vai ar skuķiem?“ – Kalde, pro-
tams, domāja kaimiņienes – Idu 
un Almu.

„Ar skuķiem? Nē, zini. Es 
domāju, ka šoreiz mēs divi vien. 

Ap četriem. Gribas pārrunāt 
tādas vīriešu būšanas. Vai būsi?“

„Ja kungs sauc, tad jāklausa.“
Un ja kungs aicina, tad viņam 

jāmaksā, Kalde nodomāja. Un 
tad sakaunējās. Mājas viņam 
nebūs, bet tāpēc vien nederēja 
būt par sīkstuli.

Kas Vilim varēja būt padomā? 
– Piepeši viņš nosvīda. Loterija! 
Savus noguldījumus, ienākumus 
un izdevumus skaitļojot, viņš 
loteriju bija pilnīgi aizmirsis vai 
savās domās pabīdījis pie malas.

Vilis gribēja ēst bezē kūkas bez 
skuķiem! Tas vien jau lika kaut 
ko padomāt. Pie tam tieši pie 
Blūma, kur viņi nopirka loterijas 
biļetes. Saprātīgi domājot, tas 
varēja nozīmēt tikai vienu: 
laimests! Bet cik liels? Kaldem 
nebija ne vismazākās iespējas to 
pārbaudīt. Viņš pat nezināja lo-
terijas biļetes numuru. Kādas 
iespējas gan nerādās šim te 
Vilim!

Kaldem nāca prātā studentu 
laiki un panīcis pagrabiņš „kata-
kombas“. Tur dzēra trūcīgie. Bet 
nāca arī kāds profesors. Viņš 
runāja maz. Tikai klausījās. Bet, 

ja ko teica, tad to derēja iegaumēt. 
Viens tāds teiciens Kaldem neiz-
gāja no prāta: vairums cilvēku ir 
godīgi līdz pirmiem desmit la-
tiem. Ja Vilis gribēja blēdīties, 
viņš varēja nopirkt vēl otru biļeti. 
Zinot varbūtību teoriju, abas 
biļetes varēja laimēt reizi pa simt 
gadiem. Tātad viņš varēja Kal-
dem parādīt tukšo biļeti, laimes-
tu paturot sev. Līdz pirmiem 
desmit latiem. Tāda sīkuma dēļ 
varēja atļauties būt godīgam. Tā 
to domāja profesors.

Vilis bija goda zēns. Tur nebija 
šaubu. Klade arī sevi uzskatīja 
par godīgu cilvēku. Un tomēr 
kaut kur „dvēseles dzīlēs“ viņš 
izjuta, cik grūti būtu otram atdot 
pusi laimesta. Seviški tagad, kad 
padomā bija māja un pietrūka 
naudas. Pie velna! Viņš laikam 
tomēr dotu. Bet vai Vilis dotu? Ja 
varētu ieiet pie Viļa un skaidri 
noprasīt. Bet nē. Viņš gribēja rīt. 
Četros. Un līdz četriem bija 
briesmīgi gaŗš laiks.

Nezinādams, ko pasākt, viņš 
nogāja lejā pie Skudras.

„Kas ir?“ tas prasīja. – „Vai 
atkal izlietne aizsprūdusi? Izde-

gusi spuldze?“
„Nē jau. Nemierīgs prāts. Grūti 

vienam istabā nosēdēt.“
„Lasi kādu grāmatu. Jau kuŗo 

reizi ņemu cauri Senkēviču. Ja tā 
labi ielasās, tad ir tāda sajūta, ka 
pašam jāņem zobens un jācērt 
kādam pa ķiveri. Varens rakstītājs.“

Klade: „Grāmatu lasot, vajag 
rāmu garu. Ja es tagad izlasu divas 
lappuses, tad attopos, ka nekā 
neesmu sapratis un neatceros.“

Skudra: „Vai tu pastāvīgi par to 
mūsu māju gudro? – Liecies 
mierā. Viss notiks, kā tam 
jānotiek. Tev par sirds uzmun-
drināšanu varu teikt, ka mums 
varbūt radīsies trešais dalībnieks. 
Gan ar savām prasībām.”

“Mūžīgi kaut kādas prasības. 
Kas tad nu šoreiz?“

„Vakar atbrauca Irma. Purgale. 
Uzgāju parunāties. Viņa meklē 
jumta darbnīcu. Nevis tādu kā 
šeit. Te allaž jāstumda aizkari, ja 
saule par spožu. Ziemu nevar 
sakurināt. Pašai nav īstas dzī-
vojamās istabas. Nav mazgātavas. 
Un vēl šis tas. Sola diezgan apaļu 
summu. Arī mūrnieku esmu 
sadzinis. Vēl mazliet, un mēs 

varēsim sākt.
“Man vēl tāds tramīgs prāts.”
Skudra: “Nebažījies. Esmu 

uzgājis it glītu būvlaukumu, īsti 
tādu – mums pa prātam. Nav 
tālu. Varēsi pats apskatīt. Vai 
neuzspēlēsim dambreti?”

“Nāc priekšā!”
***

Nekas cilvēku tā nenomoka kā 
nevajadzīgs un nelietojams laiks, 
kas rāpo lēni kā gliemezis un 
reizēm liekas stāvam uz vietas.

Piecēlies un paēdis brokastis, 
Kalde, pirkstgalos šūpodamies, 
stāvēja pie loga un raudzījās 
pagalmā, kuŗā nekas nenotika. 
Atlaidās strazds, atrada dobē 
slieku, atspēries to izvilka un 
aizlaidās. Laikam strazdulēni 
barojami. 

Pie durvīm pieklauvēja Vilis.
“Mēs ar Almu izbraucam uz 

Bolderāju. Laikus būsim atpakaļ. 
Neaizmirsti, ko vakar norunājām.” 
Nograbēja ārdurvis.

Pag’! apbūves gabals. To varēja 
aizbraukt un apskatīt. Kalde tikai 
nezināja, kur tas atrodas. Uzvilcis 
svārkus, viņš izmetās kāpņu telpā 
un noskrēja uz ielas. Vilis un 
Alma tieši kāpa tramvajā.

Tas nemaz nenotiek tik bieži: 
divas viena autora skatuves darbu 
pirmizrādes tikai ar astoņu dienu 
starplaiku. Turklāt autors šoreiz 
nav pasaules pirmais autors 
Šekspīrs, nedz mūsu pašu visvai-
rāk iestudētais Blaumanis, bet 
gan lieliskais prozas meistars 
Gunars Janovskis. Pirmizrādei 
„Uz neatgriešanos” Nacionālajā 
teātrī tagad pievienojas romāna 
„Helmī” skatuves variants „Gre-
dzens uz tilta” Valmieras drāmas 
teātrī. Uz jautājumu – sagadīšanās 
vai likumsakarība, kas divu 

Teātŗa un kino režisors Varis 
Brasla, kas deviņdesmitajos ga-
dos uz Latvijas skatuves pavēra 
ceļu Gunara Janovska darbu 
varoņiem, Valmierā iestudējot 
„Sōlu”un „Izdedžus”, tagad drā-
matizējis un režisējis izrādi 
„Gredzens uz tilta”. Iznākums – 
silta, labsirdīga un saulaina izrāde 
par mīlestību ar atjautas pilnu 
aktieŗspēli, vieglu un veiklu dia-
logu. Skatītāju atsaucība liecināja 
– esam noilgojušies pēc šāda 
cilvēciski gaiša stāsta ar laimīgām 
beigām. 

teātŗu radošajiem spēkiem likusi 
pievērsties Gunara Janovska lite-
rārajam mantojumam, – ar atbil-
di nesteigšos, manā ieskatā tā 
vienlīdz ir gan sagadīšanās, gan 
likumsakarība. Kāds tur brīnums, 
ja režisorus saista autora stāsti-
nieka veiklība, vīrišķīgi skaudrā 
attieksme pret pasaules noti-
kumiem, romānu varoņiem un 
to centieniem. Saista arī spēcīgos 
raksturos attēlotais rakstnieka 
paaudzes (1916-200) liktenis, 
kuŗā pēdas atstājis kaŗš un tā 
sekas mūsu tautas sapostītajā 
gājumā. Šo lielo nopietnību 
pavisam īpašu dara Janovska 
ironija, vieglums un gudra vīra 
labsirdība, kas jaušama vai ik 
lappusē. 

Izrādes pamatā ir romāna 
„Helmī” pirmā daļa. Vilciena 
kupejā sastopas divi sveši cilvēki 
– jauna austriete un latviešu pui-
sis. Ir sešdesmito gadu pirmā 
puse, darbība notiek nelielā Alpu 
pilsētiņā, kur jaunā dāma iero-
das pie tēvoča pirms laika 
izlūgties savu mantojuma daļu. 
Ir noteikums – viņai jāierodas ar 
vīru. Ojārs saņem aicinājumu 
notēlot Helmī vīru. Seko pār-
pratumi, izlikšanās, mānīšanās 
ar cerībām uz labvēlīgu iznāku-
mu, līdz svešie vairs nemaz nejū-
tas sveši.  

Galvenos varoņus tēlo Anna 
Putniņa un Ģirts Rāviņš, viņiem 
lieliski piespēlē pārējie ansambļa 
spēki – Juris Laviņš Otto lomā, 

Mārtiņš Meijers – Volfgangs, 
divas Helmī tantes – Zīglinde un 
Šarlote Daces Eversas un Vizmas 
Kalmes atveidā, Januss Johnsons 
Trevora un Ilze Lieckalniņa 

krupjē lomā. Vērojot raitos noti-
kumus divu cēlienu gaŗumā, 
skatītāji reaģē ar gaišiem smiek-
liem, taču sevi liek manīt arī 
visos Janovska darbos ierakstītās 

dzimtenes ilgas, smeldze par tēv-
zemes zaudējumu un mīlestība 
pret Latviju, par kuŗu viņa varo-
nis Ojārs domā ik brīdi. To visu 
vērojot, mūs iepriecina abu jauno 

cilvēku avantūristiskā ļaušanās 
piedzīvojumam ar grūti paredza-
mu rezultātu, viņu savstarpējā 
pievilkšanās un puiša goda prāts, 
kas neļauj līdz galam piemānīt 
meičas radiniekus. Ārpus izrādes 
palikusi romāna otrā daļa, kuŗas 
notikumi, atainojot abu dzīvi 
Anglijā, atklāj arī fatālu nesa-
prašanos ļoti svarīgos jautājumos. 
Tas ir pavisam cits stāsts.

Taču izrāde „Gredzens uz tilta” 
mūslaiku dzīves polītisko un 
saimniecisko  problēmu apstāk-
ļos, kur ik uz soļa sastopam sarež-
ģījumus, neziņu, netaisnību un 
goda prāta trūkumu, dāvā sirs-
nīgus brīžus un kaut vai īslaicīgu 
illūziju, ka ikkatram stāstam 
pienākas laimīgs nobeigums.

Gundega Saulīte
 Foto: no Valmieras teātŗa archīva

Helmī – Anna Putniņa un Ojārs - Ģirts Rāviņš

Vīru sarunas. Ojārs – Girts Rāviņš un Volfgangs – Juris Meijers

Helmī radu ģimene – Volfgangs – Juris Meijers, Otto – Juris Laviņš, Šarlote – Vizma Kalme un 
Zīglinde – Dace Eversa
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību.

Fragmenti no publikācijām

1954. gads
Pasaules liktenis

1954. gadā
Latviešu astrologs A. Arnolds 

raksta: „1954. gada raksturīgākā 
planetarā iezīme ir Urāna-Nep-
tuna kvadratūra, kas iedarbosies 
līdz pat 1957. gadam. Šis aspekts, 
kas šogad top eksakts 15. jūlijā 
un 2. decembrī, radīs īpatnu 
planetāru klimatu, kam būs 
pakļauta visa mūsu planēta un 
cilvēce.

Par šī fakta nozīmi jau esmu 
ziņojis iepriekšējā biļetenā. Visu-
mā nākošais gads būs starptau-
tiskais krizes saasināšanās gads. 
Mazs atslābums ir gaidāms gada 
otrajā ceturksnī, sakarā ar Jupi-
tera-Neptuna trigonu 26. aprīlī 
un Jupitera-Saturna trigonu 8. 
jūnijā. Tas nozīmē, ka laikā starp 
marta vidu un jūnija beigām 
polītiskie notikumi ies dziļas 
pārorganizēšanās virzienā. Abās 
pretinieku pusēs parādīsies tuvi-
nāšanās un saprašanās mēģinā-
jumi. Starptautiskās organizācijās 
valdīs tendence maksāt smagus 
meslus par labu kādam izlīdzi-
nošam nokārtojumam un miera 
uzturēšanai. 

Īpaši aprīlī padomju diplomā-
tijā, sakarā ar Jupitera-Neptuna 
trigonu 26. aprīlī, varēs reģistrēt 
spožus panākumus. Pēc šiem 
ieguvumiem notikumu attīstība 
tomēr atkal atgriezīsies līdzsvara 
stāvoklī, ko liecina Jupitera-
Saturna trigons 8. jūnijā. 

Jau jūlijā polītiskais un sociālais 
uzbudinājums sasniegs jaunu 
kulmināciju. Polītiskais drudzis 
pieaugs, notiks streiki un nemie-
ri, un starptautiskā situācija 
strauji pasliktināsies. Arī Apvie-
notajās Nācijās, draugu un 
sabiedroto vidū, radīsies kon-
flikti un pārpratumi.

Saspīlējumi turpināsies visu 
gada otro pusi, ko apliecina arī 
Jupitera-Neptuna kvadratūra 18. 
septembrī un pēc tam atkal 
decembrī, tāpat Jupitera-Urāna 
konjukcija 7. oktobrī. Padomju 
Savienība sadursies ar negaidītām 
grūtībām, tiklab valsts iekšienē, 
kā arī attiecībās ar saviem sate-
lītiem un kaimiņiem. Komūnistu 
partija pieredzēs smagus satri-
cinājumus ne vien Krievijā, bet 
arī savās ārzemju filiālēs, turklāt 
līdz šim vēl neredzētos apmēros.

Gada trešais ceturksnis atnesīs 
negaidītus diplomātiskus lūzu-
mus, apvērsumus un virziena 
maiņas. Tajā pašā laikā pastip-
rināsies dabas katastrofas (zemes-
trīces, orkani un plūdi). Jūlijā 
krīze īpaši atsauksies uz noti-
kumiem Eiropā (sevišķi Francijā) 
un islāma zemēs (Ziemeļafrikā 
un Mazāzijā), turpretim periods 
no septembŗa līdz decembrim 
vairāk interesēs Padomju Savie-
nību un Āziju, pa daļai arī 
Dienvidameriku.”

Arnolds

Latviešu pašierosmē 
uzcelts tautas nams

Triju mēnešu laikā Vesthofenā 
pie Ķelnes, kur jaunieceltajās 
mājiņās mīt pusotra simta lat-
viešu, uzcelts tautas nams. Šis 
notikums sevišķu ievērību izpel-
nās ar to, ka Vesthofenas kolonijā 
dzīvo dažādu tautību bēgļi un 
latvieši ir mazākumā. Mūsu 
tautieši tomēr smagi izjuta sko-
las, baznīcas un sabiedrisku telpu 

trūkumu. Dievkalpojumi līdz 
šim notika bēniņu telpās. 

Nekas nebūtu mainījies līdz šai 
dienai, jo vācu pārvalde ceļ tikai 
dzīvojamās mājas, bet ne 
sabiedriskās ēkas, ja ierosmi 
nebūtu ņēmis savās rokās 
Edmunds Hofmanis. Viņam 
radās doma sākt no pašdarbības 
ceļā, bet, lai arī tad tiktu uz 
priekšu viņš griezās ar gatavu 
priekšlikumu kā pie vācu 
piekritīgām iestādēm, tā Vispa-
saules baznīcu padomes Ženēvā. 
Hofmanis norādīja, ka bezdzim-
tenes ārzemnieku bērniem jāmē-
ro tāls ceļš uz skolu, ka trūkst 
telpu dievkalpojumiem un kul-
tūras sarīkojumiem. Viņš pārlie-
cināja tos, no kā atkarājās lietas 
sekmēšana, ka ārzemju bēgļiem 
ir vēlēšanās kopt kultūras dzīvi 
un rast pajumti kopīgiem pasā-
kumiem. Viņš jau pašā sākumā 
izteica gatavību palīdzēt pasā-
kumā arī praktiskajā darbā.

Pamatus tautas namam naudas 
devēji solīja dot tad, kad būs 
izrakta būvbedre. Lai iegūtu tal-
ciniekus, Hofmanis paņēma 
lāpstu un kopā ar māc. Ringoldu 
Bērziņu, kas dzīvo ar ģimeni tanī 
pašā nometnē, sāka rakt. Palīgi 
sākumā neradās. Tad tomēr 
pamazām piebiedrojās arī pa 
ukrainim un citas tautības locek-
lim, un darbs gāja uz priekšu. 
Augusta beigās būvbedre bija 
izrakta, veikti arī citi priekšdarbi. 
Un pēc tam sākās strauja būvē-
šana. Ziemsvētku nedēļā jauno 
Vesthofenas tautas namu iesvētīja.

Nama iesvētīšanā no latviešu 
puses piedalījās māc. J. Urdze un 
R. Bērziņš. Notikuma nozīmi 
pasvītroja arī Bonnas valdības 
un Ziemeļreinas Vestfāles zemes 
pārvaldes pārstāvji, pilsētas 
pašvaldības un karitatīvo organi-
zāciju darbinieki. Bonnas bēgļu 
ministrijas pārstāvis Dr. Hilperts, 
kas dzimis Kurzemē, teica dažus 
vārdus latviski.

Visvairāk atzinības izpelnījās 
Edmunds Hofmanis, Ķelnes 
universitātes doktorands. Tie 
nebija parastas pieklājības vārdi 
viņam kā būvkomitejas loceklim, 
bet izjusti un patiesā atzinībā 
teikti. Te der atzīmēt, ka Hofma-
nis, lai palīdzētu celt tautas namu, 
vairākus mēnešus pārtrauca 
algotu darbu. Namā tagad telpas 
kā baznīcai, tā kultūras sarī-
kojumiem, bērnu dārzam ar 30 
dalībniekiem, latviešu palīgskolai, 
šūšanas darbnīcai, ārstu kabine-
tam, kā arī vēl citas blakus telpas. 
Ārzemju bēgļi ziedoja šim pasāku-
mam 4000 darba stundas, atteik-
damies no jebkādas atlīdzības.
Latvijas drāma Kremļa 
polītikas atmaskošanai

4. februārī no plkst. 7 – 9 no 
rīta ap 50 miljoniem ASV iedzī-
votāju acu priekšā NBC televīzijas 
sistēmās Dēva Garoveja informā-
cijas raidījumā  skatos un skaņās 
notēlojās Latvijas traģēdija 

1940./1941. gadā, kad Latviju un 
pārējās Baltijas valstis ar viltu un 
varu pēc slepenā līguma ar 
Hitleru sagrāba Padomju Savie-
nība. Raidījums bija ietverts 
pazīstamā ASV komentātora 
Franka Blēra polītisko aktuālišu 
pārskatā un tajā skatītājiem 
demonstrēja fotografiskas ainas 
no Padomju rīcības, okupējot 
Latviju, un uz Blēra jautājumiem 
paskaidrojumus sniedza bijušais 
sabiedrisko lietu ministrs A. 
Bērziņš. 

Raidījumu NBC televīzijas 
sistēmā pārraida 45 televīzijas 
raidamstacijas ASV austrumos, 
vidus daļā un rietumos un vērtē, 
ka to katru dienu noskatās 50 
miljonu cilvēku. 

atgādinādams, ka Padomju 
Savienība nekad nav kavējusies 
lauzt savus solījumus, kad tai 
licies tas izdevīgi pasaules ieka-
ŗošanas plāniem. Par raksturīgu 
Padomju Savienības viltus polī-
tikas pierādījumu Blērs minēja 
Baltijas valstu okupāciju 1940. 
gadā. Televīzijas ekrānā parādījās 
attēls no Hitlera ārlietu ministra 
Ribentropa un Molotova saru-
nām 1940. gada vasarā Kremlī, 
kuŗās tie slepeni bija vienojušies 
par Baltijas valstu un Polijas 
sagrābšanu un sadalīšanu. Šo 
sarunu rezultātu Blērs illustrēja 
ar Rīgas filmas materiāliem, 
demonstrēdams Sarkanās armi-
jas iebrukšanu Latvijā un tai 
sekojošu boļševiku rīcību – 

ņota tauta kailām rokām spētu 
nogāzt apbruņotu un bestiāli 
nežēlīgu kakla kungu, kuŗa rīcībā 
ir ne vien speciāls kaŗaspēks, 
administrātīvais un komūnistu 
partijas aparāts, bet arī velnišķīgs 
izspiegošanas tīkls.”

Tādā veidā komentātors Blērs, 
lietodams Latvijas traģēdiju par 
fonu, illustrēja arī Berlīnes kon-
ferences rietumvalstu pretspē-
lētāju Padomju Savienību.

Raidījumu pārraidīja 45 NBC 
televīzijas raidamstacijas „no 
krasta līdz krastam” un pēc 
pulksteņa tās vienā laikā bija 
skatāms kā Ņujorkā, tā Čikāgā 
un Sanfrancisko. Bet īstenībā 
raidījumu no NBC studijas 
Ņujorkā atkārtoja trīs reizes ar 
vienas stundas atstarpi, jo, kā 
zināms, Čikāgā, salīdzinājumā ar 
Ņujorku pulkstenis ir vienu 
stundu „vēlāks”, bet Rietumu 
krastā divas stundas „vēlāks”.
Latvieši pāriet zviedros 

Pēc oficiālās statistikas 1953. 
gadā 8357 ārzemnieki Zviedrijā 
ieguvuši Zviedrijas pavalstnie-
cību. Šogad paredz, ka pavalst-
niecību pieprasīs ap 14 000 
ārzemnieku, jo 8000 lūgumu 
palikuši neizlemti no pagājušā 
gada. No 1953. gadā uzņemtajiem 
lielāko jauno pavalstnieku grupu 
dod igauņi – 1772. Seko somi – 
1666, vācieši – 786, norvēģi – 
729, dāņi – 708. Zviedrijas 
pavalstniecībā uzņemti arī 453 
latvieši. Latviešu šobrīd Zviedrijā 
rēķina apmēram 3500.

Uz baltiešiem zviedri lūkojas 
ar jūtamu labvēlību. Vēl nesen 
kāds Stokholmas laikraksts 
uzsvēra, ka baltieši „vienmēr 
iekļāvušies zviedru sabiedrības 
iekārtā gandrīz bez kādiem 
traucējumiem.” Nepastāvot nekā-
das bažas par minoritāšu prob-
lēmas rašanos, jo jau otrā baltiešu 
paaudze esot „simtprocentīgi 
zviedriska.” 
Mudina pārvietot ēkas

Lauksaimniecības ministra 
Ņikonova brošūrā, kuŗā izskaid-
roti Padomju Savienības komū-
nistu partijas CK septembŗa 
lēmumi (par lauksaimniecības 
ražības celšanu), atgādināts kol-
chozniekiem, ka viņu ēkas 
jāpārvieto uz kolchozu centru. 
„Šis darbs,” raksta Ņikonovs, 
„jāsāk tūlīt, jo to nevar veikt 
dažos gados.”

Ņikonovs raksta, ka Latvijā 
caurmērā „uz katriem 100 hek-
tariem lauksaimnieciski izman-
tojamās zemes iegūst tikai 136 
centnerus piena”. Tas esot trīs 
reizes mazāk nekā kolchozā 
„Sarkanais oktobris”.   

Mineapole
Sabiedriskā darbiniece Otīlija 

Inde 17. janvārī atskatīsies uz 70 
mūža gadiem. Viņa dzimusi 
Lejasciemā, mežsarga ģimenē un 
ilgus gadus darbojusies Sieviešu 
palīdzības korpusā, par ko 1934. 
gadā apbalvota ar goda zīmi, 2. 
pakāpes kā 45. šī korpusa locekle. 
Darbojusies arī aizsargu organi-
zācijā, korī, teātrī. Trimdā, Vācijā 
piedalījās YMCA un YWCA 
bērnu vasaras koloniju vadībā. 
Jubilāre arī tagad ir rosīga 
sabiedriskā darbā kā Daugavas 
Vanagu apvienības dāmu komite-
jas locekle Mineapolē.

Publikāciju sagatavojis
P. Karlsons

Helmars Rudzītis, mākslas vēsturnieks Jānis Krastiņš, aktieris 
Jānis Saberts un redaktors Kārlis Rabācs. Arhīva foto
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Kad Baltijas izmeklēšanas 
komitejas publisko sesiju laikā 
lielais ilustrētais nedēļas žurnāls 
Life uz piecām lappusēm ievieto-
ja reportāžu par Latvijas oku-
pāciju un Maskavas varmācībām, 
kuŗai materiālus bija sagādājis A. 
Bērziņš no Rīgas filmas (inž. A. 
Jekste) krājumiem, tika ievadītas 
sarunas arī ar šejienes televīzijas 
raidījumiem par šo materiālu 
izmantošanu. Sarunās, kā jau 
Laikā bija ziņots, par raidījumiem 
principiāla vienošanās bija 
panākta jau kopš vairākām 
nedēļām, bet tad ierosinājums it 
kā „apgūlās”. 

Pēkšņi trešdien plkst. 10 vakarā 
Bērziņš saņēma telegrammu no 
NBC televīzijas sistēmas Today 
programmas vadītāja Dēva 
Garoveja ceturtdien pl. 6.30 no 
rīta ierasties NBC televīzijas 
studijā Ņujorkā, kur to sagaidīja 
komentators Franks Blērs un 
paziņoja, ka šīs dienas rīta rai-
dījumā ietverta Latvijas okupā-
cijas ainu pārraidīšana un inter-
vija ar Alfrēdu Bērziņu kā ar 
neatkarīgās Latvijas pēdējās val-
dības ministru par boļševiku 
vardarbībām Latvijā.

Savā dienas komentāra raidī-
jumā Franks Blērs pieskārās 
četru „lielo” konferencei Berlīnē 
un to raksturoja ar brīvās pasaules 
cerībām uz mieru no vienas 
puses un Kremļa agresīvo un 
viltīgo polītiku no otras puses, 

īpašumu konfiskācijām, terroru 
un komūnistu „kultūras” ieplu-
dināšanu.

Tad Blērs milzīgo raidījuma 
vērotāju un klausītāju auditoriju 
iepazīstināja ar Alfredu Bērziņu, 
izvaicādams viņu par ģimenes 
likteni. Kad Bērziņš atbildēja, ka 
viņa ģimeni boļševiki deportējuši, 
Blērs gribēja zināt, vai par tās 
atrašanās vietu pēc tam saņemtas 
kādas ziņas. Dabūjis negātīvu 
atbildi, Blērs jautāja: 

„Vai jūs domājat, ka boļševiki 
no Latvijas un citām ar varu un 
nelikumīgi sagrābtām zemēm 
varētu izvākties ar labu?”

„Tas nav ticams,” atbildēja Bēr-
ziņš, „jo šīs zemes Padomju 
Savienība nav sagrābusi nejau-
šības dēļ, bet tā ir internacionāla 
komūnisma plānotās pasaules ieka-
ŗošanas programmas viena daļa.”

Saņēmis apstiprinošu atbildi 
uz jautājumu, vai ir ziņas, ka 
Padomju Savienība Baltijas 
zemes militāri nocietinātu, Blērs 
jautāja, vai ir iespējams, ka 
Kremļa verdzinātās tautas komū-
nisma jūgu spētu nokratīt, 
saceļoties pret režīmu. Uz to 
atbilde bija:

„Arī tas nav ticams. Kremļa 
varas vīri zina, ka Baltijas un 
citas viņu apspiestās tautas nīst 
komūnisma varu un tāpēc tur 
Maskavas terrors ir sevišķi nežē-
līgs un čekas uzraudzība ļoti 
cieša. Nav iespējams, ka neapbru-
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Vita Matīsa, polītoloģe
(..) Veca patiesība lēš, ka 

visbīstamākais laiks jebkuŗai val-
stij, jebkuŗai nācijai ir tieši tas 
brīdis vēsturē, kad dzīve sit 
visaugstāko vilni, kad viss rit 
negaidīti labi. Jo tad valsts vadī-
tājus pārņem pašlepnums, augst-
prātība, tad viņi tiek apsēsti ar 
savu izredzētības ideju. Varas 
arrogance – tā šo fainomenu 
nodevēja senātors Fulbraits, Viet-
namas kaŗam sākoties.

Varas arrogance ir universāla 
un mūžsena parādība; sengrie-
ķiem bija pat īpašs vārds tās 
apzīmēšanai: hubris. Ej nu sazini, 
kādēļ šis sengrieķu vārds ir 
adaptēts gandrīz vai visās lielajās 
rietumvalstu valodās, turpretī 
latviešu valodā nav. It kā Latvijas 
telpā varas arrogance būtu sveša.

Universāls ir arī klasiskās 
grieķu drāmas scēnārijs, ka pēc 
varas arrogances jeb hubris neiz-
bēgami seko pagrimums un 
bojāeja jeb nemesis. Tā pirms 
nieka astoņiem gadiem Amerika 
bija savas varas apogejā, un pre-
zidents Bušs, stājoties amatā, 
braši un pašpārliecināti iedarbi-
nāja valsts unilaterālo kursu – 
Prometejs neapvaldīts drasēja 
pāri pasaules finanču un militā-
rajiem laukiem. Bet šodien? Eko-
nomikas krīze un iestigšana Irā-
kas muklājā. Šeit Latvijā mums 
šajā pašā laika posmā pie varas 
nāca viens pašpārliecinātāks un 
paštaisnāks valsts vadītājs pēc 
otra. Viens – galvojot par Latvijas 
“mūžīgo” drošību pēc iestāšanās 
NATO, otrs – solot treknus gadus 
rīt un vēl jo treknākus gadus 
tālākā nākotnē, trešais – sludi-
not, ka atliek tikai paļauties uz 
gaišajiem, nevis tumšajiem spē-
kiem, un viss būs kārtībā. Bet 
tagad?

Nebūt neuzskatu, ka vilkt paral-
ēles starp Latviju un ASV vien-
mēr ir prāta darbs. Daudzās 
nozarēs Latvijai drīzāk būtu 
derējis kādas mazas Rietumei-
ropas valsts, nevis ASV piemērs. 
Taču, vērojot gan Latvijas, gan 
ASV valsts vadītāju uzvedību 
pēdējos gados, ir viena uzkrītoša 
līdzība: tie ir cilvēki, kuŗi dzīvo 
paši savā reālitātē, kuŗi uzskata, 
ka tā reālitāte, kuŗu viņi veido un 
kuŗā dzīvo, ir tā īstā un vienīgā, 
kaut gan bieži safabricēta no 
iedomu drumstalām. “Kad mēs 
rīkojamies, mēs radām paši savu 
reālitāti,” kā to trāpīgi norādījis 
kāds augsti stāvošs Buša admi-
nistrācijas pārstāvis. Vai vārdam 
hubris var atrast labāku definī-
ciju?

Spītīgi turēdamies pie savas 
reālitātes izpratnes, gan prezi-
dents Bušs ar kundzi, gan arī 
viceprezidents Čeinijs u.c. savās 
pēdējo dienu intervijās apgalvo, 
ka viss, ko viņi darījuši, ir bijis 

Šķietamība un esamība Latvijas reālitātes telpā
pareizi, nekādu būtisku kļūdu 
astoņu gadu gaŗumā nav bijis. 
Tāpat arī pie mums Latvijā 
izrādās, ka neviens valsts vadītājs 
nekur nav būtiski kļūdījies, kā 
viņi mums stāsta, jo, redziet, visā 
pasaulē ir krize, un tā iešūpo arī 
mazo Latviju, tā jau neesot viņu 
vaina. (Pēc šīs pašas loģikas, ne-
vienam Latvijas valsts vadītājam 
nav arī tiesību lepoties par agrāko 
gadu ekonomisko izaugsmi, jo 
Latvija tikai sekojusi līdzi visas 
attīstītās pasaules tendencēm.)

Saprātīgs polītiķis ir arī paš-
kritisks polītiķis, jo viņš zina, ka 
izvairīties no katastrofas varēs 
tikai tad, ja saglabās spēju sak-
lausīt trauksmes zvanus sevī, brī-
dinājumu, ka viņš nezina visu, 
ko vajadzētu zināt, brīdinājumu, 
ka tā reālitāte, kuru viņš vēlētos 
redzēt, nelīdzinās īstajai ainai. Ja 
vara samaitā, tad tā samaitā tieši 
šo sesto prātu, kas palīdz apjaust 
savas personiskās iespējas un 
ierobežojumus. Rezultātā — pie 
nekompetences nāk klāt vēl arī 
pašapmāns un meli, veidojot 
tautai bīstamu kokteili, vai tas 
būtu Latvijā, ASV vai citur. 

Izrādās, ka mūsu atjaunotās 

(pirmā Miss Rīga, pirmā Mrs. 
Latvija, pirmie ordeņi, pirmās 
Valsts pieņemšanas, pirmie paš-
māju miljonāri) bija saprotama, 
jo tas viss taču agrāk bija aizliegts, 
bet tagad atļauts pirmo reizi. 
Turpretī šodien šī aizraušanās ar 
ārišķīgo vairs nav valsts godi-
nāšanas un stiprināšanas pazīme, 
bet drīzāk gan tās vājināšanas un 
graušanas simptoms.

Atjaunotā Latvijas Republika – 
NATO un Eiropas Savienības 
dalībvalsts – tas ir sava veida 
brīnums, toties tā nav ne mirāža, 
ne iedomu konstrukcija. Tā ir 
reālitāte, bet, esot šīs reālitātes 
apdzīvotājiem, un, cerams, saprā-
tīgiem apdzīvotājiem, nav iespē-
jams nesadzirdēt trauksmes 
signālus, kuŗi norāda, ka šī 
reālitāte nav īsti tāda, kādai 
vajadzētu būt. Nav iespējams 
neredzēt, ka šķietamība ir viens, 
turpretī esamība – kas cits. 

Izrādās, ka mūsu bankas direk-
tori – miljonāri – prot novērtēt 
smalku mašīnu un nopirkt savām 
sievietēm visdārgākās somas un 
briljantus, bet neprot uzturēt 
Latvijas vadošo finanču iestādi. 
Izrādās, ka sakarā ar Latvijas 

nevis visu tās iedzīvotāju lab-
klājības nodrošināšanai.

Jo korumpētāka un netaisnī-
gāka valsts, jo lielāks akcents uz 
ārišķībām, uz šķietamību, un – 
kā aksioma – jo taisnīgāka, reāli 
bagātāka un mazāk korumpēta 
valsts, jo lielāks akcents uz satu-
ru. Diezin vai tā ir nejaušība, ka 
Šveices konstitūcijā valsts ordeņi 
ir aizliegti. Aizliegti! Konstitūcijā! 
Jo ordeņi ir nedemokratiski, jo 
ordeņi mēdz novērst uzmanību 
no satura, izceļot formu. Turpretī 
Latvijā uz brīdi pat tika lolots 
nodoms izmantot valsts visaug-
stāko apbalvojumu par tādu 
savdabīgu vairogu, sevi cienoša, 
īsta blēža komplekta nepiecie-
šamu sastāvdaļu, paredzot Triju 
Zvaigžņu ordeņa īpašniekiem 
amnestiju. Nodoms gan palika 
vienīgi nodoms, bet tik un tā – 
spilgts pierādījums tam, cik tālu 
dažs labs Latvijā ir aizgājis for-
mas un butaforijas virzienā.

Reāli bagātā valstī ir arī cita 
attieksme pret naudu. Nauda ir 
veiksmes indikators un vērtību 
rādītājs itin visur, bet ne visur ir 
tā kā Latvijā, ne visur ir tā, ka 
galvenais, lai tev nauda būtu, lai 

esošie un bijušie bankas padomes 
locekļi – brīvprātīgi tai atmaksāja 
atpakaļ daļu no savu iepriekšējo 
gadu personiskajiem ienāku-
miem, kopsummā ap 100 mil-
joniem Šveices franku. Atmak-
sāja, nevis ielika termiņnogul-
dījumā. No brīva prāta, jo 
juridiski bankas vadībai nebija 
pienākums atdot atpakaļ neko. 
Bet Šveices valsts vērtību telpā 
iedarbojās morāls spiediens, ban-
kas vadība tika kaunināta: kā jūs 
varat ņemt no Šveices valdības, 
proti, no Šveices nodokļu mak-
sātājiem, naudu, ja paši esat 
atbildīgi par bankas pagrimumu? 
Lūdzu, kompensējiet mums to, 
jo bankai iedota nauda ir mums, 
Šveices iedzīvotājiem, atņemta 
nauda. Tas, ka Parex bankas 
vadība (padomi ieskaitot) rīkojās 
atšķirīgi, nav pārsteigums, jo tā 
darbojās citu valsts vērtību telpā, 
kur polītbiznesmeņu kasta vien-
mēr ir izcēlusies ar atbildības 
neuzņemšanos, ar talantu ņemt 
no tautas, nevis tai ko dot.

Turklāt Latvijas īpatnējā “kuŗš 
kuŗu” vērtību sistēmā šāda lab-
prātīga ziedošanās polītbiznes-
meņu vidū noteikti tiktu traktēta 
par nožēlojama vājuma, nevis 
spēka zīmi. Viņu vērtību sistēmā 
tu esi vai nu starp uzvarētājiem, 
vai starp zaudētājiem, un dzīves 
mērķis ir noturēties ar jebkādiem 
līdzekļiem pie pirmās šķiras. 
Viņus var arī saprast, jo valstī, 
kuŗā prasa ziedošanos no med-
māsām, skolotājiem un pensio-
nāriem, bet neprasa to pašu no 
valsts bankas vadītājiem, dzīve 
ārpus kastas ir visai nežēlīga.

No kuŗienes šis solidāritātes 
trūkums latviešu sabiedrībā, šī 
nežēlīgā “kuŗš kuŗu” atmosfaira? 
No kurienes mūsu valsts vadītāju 
pārliecība, ka morālais klimats 
valstī, ka valdošā vērtību sistēma 
tajā ir mazsvarīga lieta, ka tas 
viss ir tikai “apkārtējais gaiss, 
kuŗu elpojam” (tas nav būtiski?), 
un ka tikai darbība – vienalga 
godīga vai negodīga – nosaka 
visu? No kurienes šī nespēja 
saredzēt to, ka bezkaunīga savtība 
nav tikai slikta morāle, bet ir arī 
slikta saimniecība? 

Deviņdesmito gadu sākumā 
daudz ko vēl varēja mēģināt 
norakstīt uz iepriekšējās naba-
dzības rēķina, bet, miljonāru 
skaitam Latvijā augot un pro-
porcionāli pārsniedzot to skaitu 
daudzās attīstītās valstīs, solidā-
ritātes iemaņas nav augušas līdzi, 
drīzāk otrādi. Atbilde, manuprāt, 
meklējama citur – uztveres līmenī.

(..) Īpaši izolēta, sevī un savā 
pasaulē ieciklējusies, kopējo 
telpu neuztveroša ir kļuvusi 
mūsu polītiķu kasta. Par “kastu” 
tos dēvēju apzināti, jo viņi uzkrī-
tošā veidā kopē Latvijas agrāko, 
privileģēto valdītāju uzvedības 
modeļus. Daži no viņiem ar savu 
nicinājumu pret tautu, paštaisni 
uzsverot, ka visu zina labāk, lie-
liski iederas Baltijas baronu 
lomās (īpaši – bārdainie un ūsai-
nie). Baltijas baroni izcēlās ar 
savu aklumu un kurlumu, neuz-
tverot to milzīgo naidu, kas tautā 
pret viņiem brieda, līdz pat 
brīdim, kad bija jau par vēlu. Citi 
kastas pārstāvji savukārt vairāk 
līdzinās padomju laika nomen-
klatūras tipāžam (servilāks un 
dumjāks nekā barona modelis). 

(Turpināts 17. lpp.)

Latvijas valsts vadītāji ir bijuši 
savas īpatnējās reālitātes veido-
šanas meistari. Nu īsti lietpratēji, 
Potjomkina sādžas (butaforijas, 
kas aiz sakoptas ārienes slēpj 
nesakārtotību un tukšumu –red.)
būvēšanas profesionāļi pēc visla-
bākajām vecajām tradicijām. 
Iekšējos trauksmes zvanus viņi 
acīmredzot nav saklausījuši, 
būdami apdullināti, aizrāvušies 
ar spožām butaforijām, ar 
veiksmes atribūtikas kollekcio-
nēšanu, šoviem, strūklakām, ar 
aplaudēšanu sev (kas par to, ja 
tauta tevi izsvilpj?), ar sevis 
izrādīšanu (tik mazā valstī tāds 
lērums “izklaides” žurnālu!), ar 
medībām, ceļojumiem, schēmo-
šanu, pozitīvisma un skaistuma 
kulta piekopšanu, ar neprātīgu 
un nemitīgu rosību lēnās, gar-
laicīgās (un neienesīgās) domā-
šanas un darba vietā. Un kurli – 
tie, kuŗi aizrāvās ar formu, nevis 
ar saturu, – bija daudzi, ne tikai 
valsts vadītāji vien.

Pirmajos neatkarības gados šī 
aizraušanās ar ārišķīgo, ar valsts 
ārējo atribūtiku, ar valsts esamī-
bas ārējiem apliecinājumiem 

valsts deviņdesmito dzimšanas 
dienu lauku iedzīvotāji ir saņē-
muši lepnus ielūgumus uz pie-
ņemšanām, taču – bez jebkādām 
cerībām vai iespējām tur nokļūt 
publiskā un privātā transporta 
trūkuma dēļ. Izrādās, ka mūsu 
armija, viena no spēcīgās NATO 
alianses dalībvalstu armijām, 
sirgst ar azartspēļu slimību. 
Izrādās, ka zelta krustiņu nēsātāju 
skaits mums ir no procentuāli 
augstākajiem Eiropā, bet nozie-
dzība un blēdība nebūt nav 
proporcionāli viszemākajā līme-
nī. Izrādās, ka mūsu dārgi 
apmaksātie ierēdņi un vadītāji 
savu privileģēto stāvokli ir 
ieguvuši, nevis izturot sīvu kon-
kursu, bet gan kultivējot „parei-
zos” sakarus. Izrādās, ka arī 
kultūras cilvēki nejūtas pilnvēr-
tīgi, ja nevar sēsties vismaz pie 
audi, ja ne mersedesa stūres. 
Izrādās, ka 90% Somijas jauniešu 
ir gatavi aizstāvēt savu dzimteni 
ar ieročiem, bet Latvijā to pašu 
darītu tikai 44% pilsoņu un 28% 
nepilsoņu. Izrādās, ka mūsu mazā 
Latvija ir bijusi liela rūpnīca šau-
ras kastas bagātības vairošanai, 

kā, kā tu pie tās esi ticis. Ne visur 
ir tā, ka valsts vērtību un apbrī-
nas skalas augšdaļu ieņem plā-
tīgs miljonārs, kuŗš ticis pie savas 
bagātības ar visai šaubīgiem 
līdzekļiem, kamēr skalas 
apakšdaļā atrodas cilvēks, kuŗš 
godīgi nopelnījis savu skolotāja 
algu, bet nespēj laikus nomaksāt 
rēķinus. Ne visur nesaprot, ka 
morālais deficits valstī noved arī 
pie deficita citās nozarēs. “Mēs 
vienmēr esam zinājuši, ka bez-
kaunīga savtība – tas ir neētiski, 
ka tā ir slikta morāle. Tagad mēs 
zinām, ka tā ir arī slikta saim-
niecība,” – tā pērnā gadsimta 
trīsdesmito gadu Lielās depresi-
jas rezultātā secināja toreizējais 
ASV prezidents Rūzvelts. 

Pie šāda secinājuma pagājušā 
gada beigās nonāca arī Šveices 
lielākās bankas vadība, Šveices 
tautai un valdībai piepalīdzot. 
Līdzīgi Latvijai, Šveices lielākā 
banka – UBS banka – bija nonā-
kusi nopietnās grūtībās. Līdzīgi 
Latvijai, Šveices valdība metās 
banku glābt. Tur gan līdzība 
beidzas, jo Šveices gadījumā visa 
bankas vadība – direktors Ospels, 
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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
Dievs viņu sauca pie sevisIvars Ošiņš

Man nav bijusi iespēja redzēt 
spēlējam – hokeja vārtos un fut-
bola laukumā uzbrukumā – viņu, 
talantīgo. Tajā 1950. gadā, kad 
Harijs Mellups gāja bojā lidma-
šīnas katastrofā, es tikai mēģināju 
pirmo reizi vērt pamatskolas 
smagās durvis. Taču leģenda par 
“Heikeli”, kā viņu sauca draugi, 
skanēja toreiz, un tā skan vēl 
tagad. Ir jābūt kaut kam ārkār-
tējam, lai tikai 23 nodzīvotos 
gados atstātu  tik dziļas pēdas 
sporta draugu atmiņās. Lai izda-
rītu to, ko iespēja un paspēja 
Harijs Mellups.

Hokejs ar
konservu bundžu

Basketbola lielmeistars, tagad 
arī diemžēl jau nelaiķis Gunārs 
Siliņš viņu bija skatījies daudz un 
vienmēr atcerējās ar dziļu cieņu: 
“Tik spožu zēnu kā Harijs 
Mellups es savā mūžā, šķiet, vairs 
neesmu sastapis. Hokejā, kaut 
lāgā nemācēdams slidot, viņš bija 
fainomenāls vārtu sargs. Viņu 
paķēra uz lielvalsts izlasi tajā 
laikā, kad krievi Kanadas hokeju 
vēl tikai mācījās. Draudzības 
spēlēs ar rūdītajiem čechiem viņš 
parādīja tādu klasi, ka visiem bija 
skaidrs – te ir pasaules mēroga 
zvaigzne. Bet... lidmašīna ar KGS 
komandu nogāzās Urālu kalnos. 
Dzīvs palika tikai vienības kap-
teinis un labākais uzbrucējs 
Vsevolods Bobrovs. Viņš dzerša-
nas dēļ lidojumu bija nokavējis. 
Mellups izlidošanu nenokavēja...”

Tomēr pēckaŗa laikā īsti labu, 
un, galvenais, īsti aizrautīgu 
sportistu bija krietni vairāk, nekā 
manāms šodien. Kas par lietu? 
Īpaši ja ņemam vērā tālaika un 
mūslaika apstākļus.

Tolaik puikām pat dziļos sap-
ņos nerādījās ne televizors, nedz 
datorspēles. Pat radio un grāmata 
ne katram bija pa rokai. Un kuŗš 
tad varēja pie  grāmatas kūkot, ja 
arī bija atšķirta, pietika ar nīkšanu 
skolas solā. Pēc stundām visi 
sadalījās divās vienībās. Spēlēja 
jau arī kazakus un razbainiekus, 
tomēr galvenais bija un palika 
futbols. Sists nereti ar lupatu 
bumbu, jo īstajai nebija naudas. 
Ziemā – hokejs, ar konservu 
bundžu ripas vietā un no šāļu 
malkas naglotām drausmīgi 
skabargainām nūjām.

To nesaku, lai nobirdinātu asa-
riņu par grūtiem laikiem un 
nabaga puisīšiem. Būtu jūs viņus 
pamēģinājuši tā nosaukt, tad 
redzētu. Ko redzētu? Vellu 
redzētu, Rīgas priekšpilsētu 
puiku izpildījumā! Jo grūtības 
bija lielākas, jo vairāk spēka un 
izdomas tika ielikts to uzveikšanā. 
Tie, kas mēģināja ņaudēt, tika no 
pulka patriekti skatītājos. Un 
cīņa griezās smilšu vai sniega 
putekļos, līdz bumbu vai bundžu 
galīgi nevarēja saredzēt. Tas 
nekas, ka mājās sportista balvā 
tika brāziens par to, ka “atkal nez 
kur blandījies, kurpēm purngali 
pavisam nodrāzti”.

Katra zēna rožainākais sapnis 
bija iekļūt kādā “īstā” vienībā, 
uzvilkt īstus bučus vai slidzābakus, 
un tad – pasaule, saturies, es nu 
esmu klāt!

Šodien mēs esam vārgāki, 
mīkstāki, savus illuzoros mērķus 
vieglām pirkstu kustībām ekrānā 
vai monitorā sasniedzam. Visiem 
un katram savs laiks.

Heikelis prata arī 
boksēt

Uz Sarkandaugavas ledus un 
Sarenes (puiku saīsinājums, mīļ-
vārdiņš savai forštatei) smilšu 
kalnos pirmskaŗa un kaŗa gados 
auga arī Harijs Mellups kopā ar 
vecāko brāli Augustu, vēlāko 
izcilo tenisa treneri. Viņš ne tikai 
dzenāja bumbu un ripu – arī 
boksējās, spēlēja basketbolu, 
tenisu. Boksā pat kļuva par Rīgas 
čempionu. Nekāds students 
nebūdams, jau 1944. gadā, 17 
gadu vecumā, tika uzaicināts 
spēlēt vienā no Latvijas spēcī-

manevru apmānīt vismodrāko 
aizsardzību, divcīņā pārspēt 
visapķērīgāko vārtsargu. Viņš 
bija apveltīts ar reti vērtīgu 
īpašību, kuŗai sporta termino-
loģijā nav nosaukuma. Sauksim 
to par vārtu nojautu. Viņš juta, 
kur nobriedīs vārtu moments, 
kur tas var rasties pēkšņi, kā 
sprādziens. Tieši tur un vienmēr 
laikā Mellups bija klāt. Bet viņa 
individuālā meistarība nebija 
pašmērķis. Tā pakļāvās vienības 
interesēm, jo Harijs prata ne tikai 
saņemt piespēli, bet redzēja (juta) 
savus partneŗus, piedalījās kom-
bināciju veidošanā. Mellupa fut-
bolista un bokseŗa reakcijas 
ātrums, basketbolista veiklība 
radīja Mellupu – hokeja vārtsargu.”

Futbolā viņa debija notika tur-
pat Sarkandaugavā, “Aldaŗa” vie-
nībā, kuŗa tajā vēsturiskajā spēlē 

Būtu Mellups dzīvojis tikpat, cik 
krievu zvaigzne, kas zina, būtu 
Bobrovu pārspējis...

Latvijas hokeja vēsture lakonis-
ki, bet ar cieņu pauž: “Viens no 
visu laiku izcilākajiem Latvijas 
vārtsargiem. Allaž nosvērts, 
apveltīts ar lielisku reakciju. Ļoti 
labi spēlēja ar nūju un tvēra ripas. 
Nekad nesamierinājās ar zau-
dējumu.”

Jā gan, taču laikabiedrs Gunārs 
Siliņš ar smīnu acu kaktiņos 
savulaik sacīja: “Heikelis nemaz 
nemācēja lāgā slidot – un tikai 
tāpēc sākumā iestājās vārtos”. Lai 
nu kā, bet iznāca lielisks liktenis 
– līdz laikam…

1944. gadā tātad Mellups stājās 
US vienības vārtos. Kaŗa dēļ 
notika tikai viena spēle – par 
Rīgas čempiona titulu. Tajā stu-
denti savu mūžseno pretinieku 

čechu hokejisti, kuŗi  Olimpiskajās 
spēlēs Sanktmoricā nospēlēja 
neizšķirti ar pašiem kanadiešiem 
un izcīnīja sudraba medaļas. Pret 
čechu čempionu LTC vispirms 
laida laukumā otro sastāvu – lai  
zaudējuma kauns rādītos mazāks. 
Viesi, protams, “otros” grāva, kā 
patika. Galu galā bailuļiem tomēr 
vajadzēja apmierināt “čechu brā-
ļu” neatlaidīgos lūgumus tikties 
ar valsts izlases pirmo virknējumu. 
Kas tik nu būs, kas tik nu būs… 
Latvijas hokeja vēsturē rakstīts: 
“Gandrīz visi bija pārliecināti, ka 
arī šoreiz uzvarēs LTC. Taču 
Mellups uzstāja, ka ar viņiem var 
spēlēt līdzīgi un pat uzvarēt. 
Sākumā Hariju izsmēja, taču viņš 
neatkāpās no saviem vārdiem. 
No paša sākuma viesi uzsāka 
vētrainus uzbrukumus Mellupa 
vārtiem, taču mūsu vārtsargs 
spēlēja lieliski, izraisot klātesošo 
sajūsmu un apmulsinot preti-
nieku. Redzot, ka ar tālajiem 
metieniem Mellups viegli tiek 
galā, viesi sāka kombināciju 
karuseļus vārtu priekšā, taču 
Harijs joprojām bija nepārspē-
jams. Maskavas izlase sāka spēlēt 
ar iedvesmu un izcīnīja sensa-
cionālu uzvaru – 6:3.”

Viesu vārtus sargāja tālaika 
Eiropas labākais vārtsargs Bohu-
mils Modrijs. Pēc spēles viņš 
pieslidoja pie Mellupa, uzdāvināja 
viņam savu hokeja nūju, un 
izbrīnēts noteica: “Tu gan būsi 
labāks par mani...”.

Varbūt jau bija. Varbūt jau 
varēja saskatīt pasaules hokeja 
augstākās virsotnes. Varbūt varē-
ja vārtos parādīt vēl ko fantas-
tisku. Varbūt…

1949. gadā Mellups (vienlaik 
arī vēl viens latvietis Voldemārs 
Šūlmanis) pieņēma Kaŗa gaisa 
spēku vienības uzaicinājumu uz 
Maskavu. Varētu jau pārmest 
patriotisma trūkumu un nezin 
ko vēl, taču – lielam kuģim dziļa 
pelde. Maskavā izrādījās daudz 
vieglāk ietikt starptautiskajā apri-
tē, nekā tas bija iespējams Rīgā. 
Turklāt Vasilija Staļina (diktātora 
palaidnīgā dēla) “gaisa ērgļi” 
iepriekš bija izcīnījuši otro vietu 
valsts meistarsacīkstēs, un nu 
mērķēja uz pirmo. Debija izrā-
dījās spoža, līdz Jaungadam KGS 
un Mellups zaudēja tikai četrus 
vārtus. Latvieši uz kopīgā fona 
krietni izcēlās, turpmākā sporta 
karjēra rādījās spoža un daudz-
sološa.

Tad bija lidojums kaŗa tran-
sportlidmašīnā uz Sverdlovsku – 
un kritiens mūžībā. Kas notika?

“Duglass”, kuŗu saviem mīlu-
ļiem bija piešķīris lielā tētiņa 
lutinātais dēls, sniegputenī ejot 
uz nosēšanos, neaprēķināja pa-
reizo distanci līdz zemei un 
ietiecās tanī. Visi pasažieŗi un 
apkalpes locekļi bija uz vietas 
pagalam. Taču Padomju Savie-
nībā, kur nekad nekas “tāds” 
nenotiek, šo traģēdiju centās 
notušēt, runāt par to nebija labais 
tonis. Vai tad mums cilvēku 
trūkst?! Laimes luteklis Vsevolods 
Bobrovs savā 1964. gadā izdotajā 
grāmatā “Sirds pieder sportam” 
to vispār nepiemin.

Bet Dievs nav mazais bērns un 
zina, ko dara: mīl talantīgos – un 
agri sauc tos pie sevis. Laikam 
jau, lai nespēlētu Latviju oku-
pējušas armijas vienībā…

gākajām hokeja vienībām – 
Universitātes sportā.

Kaŗa beigu posmu Gunārs 
Siliņš atcerējās šādi: “Toreiz, 
1944. gada pavasarī, kad bijām 
savaņģoti,  mūs  paķēra tepat 
Rīgā, gaisa izpalīgos. Pie krievu 
šaušanas netikām likti, tomēr 
tāds Kaina zīmogs uz pieres pali-
ka. Esam pie šmuces vācu armijā 
bijuši – kaut arī tikai nepilnus 
divus mēnešus.”

Kas atceras tos laikus, tas 
sapratīs un bērniem pastāstīs, ka 
vajadzēja būt kaut kam patiešām 
ārkārtēji izcilam, lai ar tādu 
sasmērētu biografiju vēlāk tiktu 
uzaicināts uz PSRS izlasi...

Mellups 
uzbrukumā…

Lai teic tas, kas zina, kas 
redzējis. “Latvijas futbola vēsture” 
pauž: “Mellups spēlēja kā kle-
jojošais uzbrucējs. Nē, viņš 
nedragāja kā tanks, viņam nebija 
arī Jēgera sitiena spēka no 20 
metru attāluma. Mellups bija 
Mellups. Savdabīgs un vienreizīgs. 
Viņš prata nozagt bumbu preti-
nieka aizsargam, ar veiklu 

pārspēja Paraugspiestuvi ar 9:2,  
debitants šai cīņā iesita četrus 
vārtus! Protama lieta, ka talants 
zem pūra turēts netika, Mellupu 
drīz vien aizsauca uz 40. gados 
populāro Rīgas meistarkomandu  
– Dinamo. Šī vienība guva 
atzīstamus panākumus tā dēvē-
tajā “Vissavienības arēnā”, un 
Mellupa ieguldījums bija krietns. 
1946. gadā viņš guva visvairāk 
vārtu (20), spēlēja kā līdzīgs ar 
tādiem meistariem, kā Alfons 
Jēgers, Vadims Ulbergs, Maksis 
Levitanuss.

…un Mellups vārtos
Sacīt, ka hokejists Mellups bija 

pārāks par futbolistu Mellupu, 
nozīmē sameloties. Tas, ka hokejā 
viņš tika augstāk – līdz valsts 
izlasei – vēl neko nenozīmē. 
Tolaik gandrīz visi labākie spor-
tisti (un ierindas fizkultūrieši arī) 
piedalījās kā “vasaras”, tā “zie-
mas” sporta veidos. Pat visaug-
stākajos līmeņos. Pieminētais 
Bobrovs bija izlašu dalībnieks, to 
līderis kā hokejā, tā futbolā, un 
sporta vēsturnieki turpina strī-
dēties, galu neredzot, kuŗā no 
sporta veidiem viņš bija labāks. 

burtiski sagrāva ar 10:0. Debitants 
tātad palika gluži sausā, un tūdaļ 
arī ieguva cienījamu vārdu 
Latvijas hokeja elitē. Tālab tūdaļ 
pēc kaŗa, kad Dinamo sastāvā 
organizējās spēcīgākie, viņi uzai-
cināja pie sevis arī labu vārtsargu 
– Mellupu. 1946. gada Latvijas 
meistarsacīkstēs viņš visās spēlēs 
kopā ielaida tikai divus vārtus un 
viņa vienība kļuva par čempioni. 
Harijs kļuva arī par Latvijas 
izlases pirmo vārtsargu, sacen-
sībās ar Lietuvu Kauņā divās 
spēlēs nosargājot mūsu vārtus 
neskartus.

Augstlidojums
un… kritiens

Kā Rīgas dinamieti Hariju 
Mellupu 1948. gadā uzaicināja 
uz valsts izlasi, kuŗu funkcionāri, 
bīdamies piedzīvot zaudējumus 
ar imperijas zīmogu, dēvēja par 
“Maskavas izlasi”. Lieta tā, ka 
latvieši tikko bija iemācījuši 
krieviem Kanadas hokeja paņē-
mienus. Pamatbaze mācekļiem 
gan bija no hokeja ar bumbiņu. 
Tomēr bažas rādījās lielas, jo uz 
sacensībām ieradās “brālīgie” 
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

Valsts prezidents Strasbūrā
Uzturoties darba vizītē Stras-

būrā, Valsts prezidents Valdis Zat-
lers svinīgā ceremonijā pasniedza 
Latvijas valsts augstāko apbalvo-
jumu - I šķiras Triju Zvaigžņu 
ordeni un tā goda zīmi - Eiropas 
Parlamenta prezidentam Hansam 
Gertam Poteringam (Hans Gert 
Pöttering) par nopelniem Latvijas 
valsts labā.

Hanss Gerts Poterings ir veicis 
nozīmīgu darbu, gan atbalstot 
Latviju neatkarības atjaunošanas 
posmā, gan laikā, kad Latvija 
gatavojās pievienoties Eiropas 
Savienībai. Joprojām viņš ir uzti-
cams padomdevējs un sabiedro-
tais Latvijas interešu aizstāvēšanā.

Vizītes laikā Valsts prezidentam 
bija darba tikšanās ar Eiropas 
Parlamenta priekšsēdi.  Prezidents 
izteica pateicību par ielūgumu un 
parādīto godu pirmajam šajā gadā 
no valstu vadītājiem uzrunāt Eiro-
pas Parlamentu. Sarunas laikā tika 
pārrunāti ekonomiskās krizes jau-
tājumi, gāzes piegāde Eiropas 
Savienībā un Latvijā, kā arī elek-
trības piegāde Latvijā.

Pēc tikšanās ar H. G. Poteringu 
Valsts prezidents uzstājās ar runu 
Eiropas Parlamenta plēnārsēdē.  
Šogad maijā aprit pieci gadi kopš 
Latvijas iestāšanās Eiropas Savie-
nībā. Valsts prezidents atskatījās  uz 
šajā laikā paveikto, kā arī pievērsās 
aktuāliem jautājumiem Eiropā, 
īpaši izceļot Latvijas ieguldījumu 
un lomu. Izrunāto jautājumu lokā 
bija ekonomikas un finanču krize, 
Eiropas kaimiņattiecību polītika, 
enerģētikas drošība, ES attīstība un 
Eiropas vīzija. 

Šī bija pirmā reize, kad Latvijas 
Valsts prezidents uzrunāja Eiro-
pas Parlamentu, kopš Latvija ir 
Eiropas Savienības dalībvalsts. 
Pirmo reizi Eiropas Parlamenta 
vēsturē tika arī atskaņota Eiropas 
Savienības himna pirms V. Zatlera 
runas plēnārsēdē.

Strasbūras vizītes laikā Valsts 
prezidents  piedalījās arī vainaga 
nolikšanas ceremonijā pie totāli-
tāro režīmu upuŗu piemiņas plāk-
snes Eiropas Parlamenta apmeklē-
tāju centrā. Tā tapusi ar  H. G. 
Poteringa atbalstu. V. Zatlers tikās 
ar Latvijas darbiniekiem Eiropas 
Parlamentā un latviešu diasporu 
Strasbūrā un tās apkaimē.

Valsts prezidenta Saeimai 
un valdībai uzdotie darbi 

 Valsts prezidents Valdis Zatlers, 
pārstāvot Latvijas tautas intereses, 
Saeimai un Ministru kabinetam 
izvirzījis vairākus uzdevumus. 

Saeimai līdz 31. martam  jāpie-
ņem grozījumi Satversmē par tau-
tas tiesībām lemt par Saeimas atlai-
šanu. Līdzšinējais darbs šī jautā-
juma risināšanā ir bijis neapmie-
rinošs vai arī noraidošs. Prezidents 
Saeimai iesniegs konkrētu 
Satversmes grozījumu likum-
projektu  skaidrā redakcijā. 

Neatliekams uzdevums Saeimai  
ir veidot grozījumus Vēlēšanu liku-
mā. Ir divas samilzušas problēmas. 
Pirmkārt, „lokomotīvju” problēma, 
kad daži cilvēki ievelk Saeimā 
sabiedrībai galīgi nepazīstamus 
pavalstniekus. Otrkārt, Saeimā 
desmit procenti polītisko spēku nav 
ievēlēti pēc to partiju sarakstiem, 
kuŗas piedalījušās Saeimas vēlēša-
nās. Desmit procenti ir ļoti daudz.  
Saeimā ir polītiskās partijas, kuŗas 
tur nav ievēlētas vēlēšanās. Šis 

anachronisms  jānovērš.
Trešais uzdevums ir pavisam 

konkrēts, pamatots uz  vienošanos. 
Pēc iespējas drīzāk Saeimai  jāiz-
veido ekonomikas attīstības plāna 
un valsts aizņēmuma līdzekļu 
izmantošanas plāna uzraudzības 
padome. Šī institūcija noteikti vai-
ros uzticību un būs instruments, 
kas gan kalpos situācijas analizei 
un priekšlikumu sakopošanai, gan 
arī būs kopsavilkuma devējs 
Saeimai un valdībai. Īpaši šai 
padomē jāiesaista eksperti finanču 
un ekonomikas jomā, kuŗi var 
skaidri paust savu viedokli un 
kuŗiem sabiedrība uzticas. 

Ministru prezidentam jānāk 
klajā ar skaidru valsts pārvaldes 
reorganizācijas plānu. Ne ar vari-
antu, bet ar skaidru rīcības modeli. 
Ministru kabineta sastāvā iespē-
jama reorganizācija. V. Zatlers aici-
na ieviest valdībā „jaunas sejas”. 
Partijām  jāraugās nevis pēc polītiķu 
ietekmes partijā, bet pēc viņu 
profesionālitātes. „Es vēlos redzēt 
ministrus, kas ir kompetenti savā 
jomā, kas labi pārzina svešvalodas 
un var veiksmīgi veikt valsts 
pārvaldes reformas un veiksmīgi 
pārstāvēt Latviju Eiropas institū-
cijās. Ja nepieciešams, jāpiesaista 
profesionāļi ar partejisku atbildību. 
Ja valdība netiek ar šo uzdevumu 
galā, ir nopietni jādomā par koali-
cijas paplašināšanu, par iespējamu 
nacionālā izlīguma valdību, kuŗai 
sabiedrība vairāk uzticētos un kuŗā 
būtu vairāk pārliecības, ka šie 
grūtie, sarežģītie un sāpīgie soļi,  
kas jāveic ekonomikas stabilizācijas 
plāna ietvaros, tiešām tiks veikti 
vislabākā iespējamā veidā un pēc 
labākās sirdsapziņas,” sacīja prezi-
dents. 

Jāieceļ KNAB vadītājs. Šis pro-
cess ir pārāk ilgs, un nav nekāda 
attaisnojuma tam, ka uzdevums 
nav paveikts. 

„Tikai ar šiem konkrētajiem 
darbiem mēs varētu nomierināt 
sabiedrību un varētu dot tai nelie-
lu cerību, ka process valstī virzīsies 
uz labo pusi. Šoreiz pilnīgi skaidri 
nosaku termiņu šo darbu veik-
šanai. Šis termiņš ir 31. marts. Uz 
jautājumu, kas notiks, ja tas ne-
tiks izpildīts līdz 31. martam, 
atbildēšu katēgoriski – es rosināšu 
tautas nobalsošanu par Saeimas 
atlaišanu.”   

TP aicina nekavējoties 
atlaist Saeimu 

Tautas partijas valde 16. janvārī 
nolēma aicināt polītiskus spēkus 
rīkot pirmstermiņa Saeimas vēlē-
šanas šā gada pavasarī. Pēdējo 
dienu un nedēļu notikumi Latvijā 
liecina, ka parallēli globālās 
ekonomiskās krizes ietekmei mūsu 

valstī norisinās arī notikumi un 
procesi, kas var novest pie dziļas 
polītiskās krizes un saimnieciska 
sabrukuma.

TP valdes paziņojumā teikts -13. 
janvāŗa notikumi pie Saeimas ir 
katēgoriski nosodāms vandalisma 
akts, kas nebūtu pieņemams 
nevienā Eiropas valstī. Taču mēs 
neredzam vienprātīgu nosodī-
jumu pie Saeimas notikušajam no 
Valsts Prezidenta, sabiedrības un 
viedokļa veidotāju puses. Vēl 
vairāk, rodas iespaids, ka daudzi 
sabiedriski polītiski spēki ir 
ieinteresēti vardarbības turpmākā 
eskalācijā un klusībā vērtē to par 
atbalstu savai polītikai.

Saistībā ar valsts finanču situāciju 
tuvākā pusgada laikā Saeimai un 
valdībai būs jāpieņem vairāki val-
stiski, bieži vien nepopulāri   
lēmumi krizes pārvarēšanai. Šo 
lēmumu pieņemšanai un izpildei 
nepieciešams īpaši plašs sabied-
rības atbalsts, ko var iegūt tikai 
pirmstermiņa Saeimas vēlēšanās. 
Pirmstermiņa Saeimas vēlēšanas 
šajos apstākļos ir vienīgā iespēja 
pārvarēt krizi un atdabūt valsti uz 
stabilitātes un ilgtermiņa attīstības 
ceļa. Tāpēc pirmstermiņa Saeimas 
vēlēšanas ir jārīko nekavējoties.

Šobrīd ir nepieciešams izšķirties 
par ārkārtas rīcību, lai nodrošinātu 
maksimālu sabiedrības iesaistī-
šanos polītikā. Tāpēc Tautas par-
tija aicina atbildīgus polītiskos 
spēkus un atbildīgus sabiedrības 
locekļus izmantot Saeimas pirms-
termiņa vēlēšanas, lai aktīvi un 
konstruktīvi iesaistītos polītiskajos 
procesos.

Polītologu ieskatā Tautas partijā 
izveidojies spēcīgs konflikts ar 
Valsts prezidentu, citādi viņi  mēģi-
nātu sarunāt, lai Zatlers mīkstina 
savas prasības. Tautpartijieši izskait-
ļojuši, ka Saeimas ārkārtas vēlēša-
nas būs jebkuŗā gadījumā, tāpēc 
varēs neizpildīt prezidenta rīkoju-
mus – nemainīt valdību, negrozīt 
Satversmi, neiecelt KNAB 
priekšnieku.  

Pēc tikšanās ar 
koalicijas pārstāvjiem

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
nav mainījis savu nostāju par 
Saeimai un Ministru kabinetam 
izvirzītājiem uzdevumiem, īpaši 
ekonomikas stabilizācijas jomā - 
līdz 31. martam. Līdz tam prezi-
dents nav paredzējis rosināt tautas 
nobalsošanu par Saeimas atlaišanu. 
Zatlers neatbalstīja Tautas partijas 
ierosinājumu nekavējoties rīkot  
tautas nobalsošanu par Saeimas 
atlaišanu. Tikšanās laikā prezidents 
un koalicijas pārstāvji bija 
vienisprātis, ka valsts vadītāja uzde-
vumi ir reāli izpildāmi tuvāko 

mēnešu laikā un nepieciešami 
valsts attīstībai.

Latvijas un Lietuvas 
ārlietu ministri nosoda 

vardarbīgās protesta akcijas 
Ārlietu ministrs Māris Riekstiņš 

telefonsarunā ar Lietuvas ārlietu 
ministru Vīgaudu Ušacku pārru-
nāja notikušās protesta akcijas   
abās valstīs. Abi ministri bijuši 
vienisprātis, ka protesta akcijas, ko 
raksturo vardarbība un nopietni 
sabiedriskās kārtības pārkāpumi, ir 
nosodāmas.

Abi ministri atzina, ka ir pāragri 
izdarīt secinājumus, vai grautiņi 
Latvijā un Lietuvā ir tieši saistīti, 
taču amatpersonas šo protesta akci-
ju vardarbīgos nobeigumus uzskata 
par nepieņemamiem.

“Demokratiskā sabiedrībā vie-
dokļa un attieksmes paušana ir 
nenoliedzama pilsoņa brīvību un 
tiesību izpausme, taču ar nosa-
cījumu, ka protests notiek mier-
mīlīgi, nevis grautiņu formā, kuŗos 
cieš līdzcilvēki,” norādīja Māris 
Riekstiņš.
Pašvaldību vēlēšanas – 6. jūnijā
Centrālā vēlēšanu komisija 

(CVK) izsludināja republikas pil-
sētu domju un novadu domju 
vēlēšanas. Tās notiks 6. jūnijā  vien-
laikus ar Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām. Deputātu kandidātu 
sarakstus pašvaldību vēlēšanām 
varēs iesniegt no 17. līdz 27.
aprīlim. 

Saskaņā ar administrātīvi terri-

toriālo reformu šā gada pašvaldību 
vēlēšanas notiks 118 vēlēšanu 
apgabalos, kuŗu robežas saskanēs 
ar 109 novadu un deviņu republi-
kas pilsētu robežām.

Atbilstoši iedzīvotāju skaitam, 
kas vēlēšanu izsludināšanas dienā 
reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā, CVK 
noteiks republikas pilsētās un 
novados ievēlējamo deputātu 
skaitu.

Pašvaldību vēlēšanu likums 
paredz, ka novadu domēs ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 5000 
ievēlējami 13 deputāti, ar iedzīvotāju 
skaitu no 5001 līdz 20 000 - 15 
deputāti, ar iedzīvotāju skaitu no 20 
001 līdz 50 000 iedzīvotāju - 17 
deputāti. Novados, kuŗos 
iedzīvotāju skaits ir lielāks nekā 50 
000, pašvaldībā jāievēlē 19 
deputāti.

Savukārt republikas pilsētu domē 
ievēlējami 13 deputāti, ja iedzīvotāju 
skaits pašvaldībā ir mazāks par     
50 000, vai 15 deputāti, ja iedzīvo-
tāju skaits lielāks par 50 000. Rīgas 
domē ievēlējami 60 deputāti.

Deputātu kandidātu sarakstus 
pašvaldību vēlēšanām pieņems 
attiecīgās republikas pilsētas vai 
novada vēlēšanu komisija. 
Kandidātu sarakstus pašvaldību 
vēlēšanām drīkst iesniegt reģistrētas 
partijas, reģistrētas partiju 
apvienības un vairākas reģistrētas 
partijas vai partiju apvienības 
kopīgi, apvienību nereģistrējot. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Ministru prezidents Ivars Godmanis 
vizītē Korejas Republikā tikās ar Korejas premjērministru un 

uzaicināja Korejas valdības vadītāju vizītē apmeklēt Latviju. Abas amat-
personas atzina nepieciešamību aktīvizēt Latvijas un Korejas Republi-
kas divpusējos kontaktus polītikā, ekonomikā un kultūrā. Panākta 
vienošanās drīzumā sarīkot Ārlietu ministriju polītiskās konsultācijas.

Pēc viesošanās Korejā Godmanis no 21. janvāŗa līdz 25. janvārim 
uzturēsies Japānā, kur tiksies ar Viņa Majestāti Japānas imperātoru 
Akihito, Japānas premjērministru Taro Aso, ārlietu, finanču un eko-
nomikas ministru, kā arī ar vairākiem Japānas uzņēmējiem.

Nacionālās drošības padomes apspriedē  nolemts - Latvijas kaŗavīri 
arī turpmāk paliks misijā Afgānistānā, taču pakāpeniski samazinās 
savu klātieni Balkānos. Ievērojot financējuma samazinājumu 
aizsardzības nozarei, jādomā, kā turpmāk izpildīt starptautiskās 
saistības.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdis Pēteris 
Krīgers Lietuvas vēstniekam Latvijā Antanam Vaļonim nodeva 
Lietuvas valdībai un prezidentam Valdam Adamkum adresētu LBAS 
vēstuli. Tajā aicināts atbalstīt Lietuvas darbaļaudis ekonomiskās krizes 
apstākļos un  nenovest visu tautu, kā arī ražotājus līdz absolūtam 
nabadzības līmenim. Mītiņa laikā, ko LBAS rīkoja pie Lietuvas 
vēstniecības, Lietuvas vēstnieks iznāca sasveicināties ar atnākušajiem 
piketētājiem, kuŗi aicināja vēstnieku pievērst uzmanību tautas 
problēmām un “nedarīt tai pāri”.

Drošībsargi aizturējuši cilvēku grupu, kuŗi bija plānojuši Rīgā 
organizēt jaunas nekārtības. Policija šai cilvēku grupai  nākusi uz 
pēdām pēc kāda iedzīvotāja ziņojuma. Viņš informējis par sabiedriskajā 
transporta līdzeklī dzirdētu sarunu, kuŗā  apspriesta nekārtību 
rīkošana.

Pēc vairākiem mēģinājumiem industriālie alpīnisti nocēluši Rīgas 
Sv. Pēteŗa baznīcas gaili. Gaiļa nocelšanā piedalījās 11 cilvēki.

Pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns par Territorijas plānošanas 
likuma ilglaicīgu neizpildīšanu, noteiktajā termiņā nenodrošinot terri-
torijas plānojuma izstrādi, parakstījis rīkojumus par desmit pašvaldību 
vadītāju atstādināšanu no amata pienākumu veikšanas. Atstādināti 
Bērzaunes, Litenes, Druvienas, Lapmežciema, Piedrujas, Rikavas, Run-
dēnu, Skaistas, Usmas un Zvārtavas pagasta padomes vadītājs.

Lēmums par pašvaldību vadītāju atstādināšanu pieņemts, lai 
nodrošinātu pašvaldību turpmāku tiesisku darbību. Kā teikts ministra 
rīkojumos, turpinot  pašvaldību darba vadīšanu, atstādinātie pašvaldību 
priekšsēži var apdraudēt pašvaldības darbības tiesiskumu un iedzīvotāju 
likumīgo tiesību un interešu tiesisku īstenošanu, it īpaši territorijas 
plānošanas un būvniecības jomā.

Latvijas Radio ar 700 000 latu parādu ir tuvu maksātnespējai. Lai 
uzņēmumu glābtu no bankrota, Nacionālā radio un televīzijas padome 
(NRTP) pieļauj veikt uzņēmuma sanāciju, ieceļot maksātnespējas 
administrātoru.

Valsts prezidents Valdis Zatlers uzrunā Eiropas parlamentāriešus
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
“Gribēja kā 

labāk, bet iznāca 
kā vienmēr,” - šis 
Jeļcina līdzgait-
nieka Viktora 
Černomirdina 
n e m i r s t ī g a i s , 
skumīgais afo-

risms lieti der, aprakstot to, kas 
2009. gada 13. janvārī notika 
Doma laukumā un pie Saeimas 
nama, tikai teikuma otrā daļa 
būtu jāformulē citādi: iznāca vēl 
ļaunāk. 

Doma laukuma manifestācijas 
organizētāji atsaucās uz izziņotā 
datuma vēsturisko pēctecību, 
atgādinot, ka 1991. gada 13. 
janvārī, Atmodas kulminācijas 
brīdī, Daugavmalā pulcējās ap 
700 000 demonstrantu - nere-
dzēts skaits - un Latvijas Tautas 
frontes priekšsēdis Romualds 
Ražuks aicināja celt barikādes. 

Taču te būtu jāatgādina vēl 
kāds notikums, kas šim datu-
mam lika kļūt par šķirtni Latvijas 
likteņgaitās: 1905. gada 13. jan-
vārī (pēc vecā stila) 40 000 
latviešu, žīdu un arī krievu 
demonstrantu piedalījās gājie-
nā, apliecinot sašutumu par cara 
patvaldības asiņaino izrēķinā-
šanos ar Pēterpils strādniekiem, 
kā arī gatavību cīnīties par 
demokratiju un sociālo taisnību. 
Cara žandarmi demonstrantus 
apšāva, un Kārļa iela vēlāk kļuva 
par 13. janvāŗa ielu. 

Tagad nu jau trešo reizi 13. 
janvārim piešķirta simboliska 
nozīme. Šogad tautas sapulces 

13. 01. 09. ārpusnieka skatījumā
jeb mītiņa formālā iniciātore bija 
Sabiedrība citai polītikai (SCP) 
ar Aigaru Štokenbergu un Arti 
Pabriku priekšgalā. Piebiedrojās 
kādi divi desmiti citu organi-
zāciju, tostarp Latvijas Brīvo 
arodbiedrību apvienība, kuŗai 
atšķirībā no vārguļojošās LSDSP 
atbalsts tautā aug, un Pilsoniskā 
savienība (PS), kuŗas, var teikt, 
mugurkaulu veido divas gudras 
un dūšīgas sievietes - Sandra 
Kalniete un Inese Vaidere. Es 
novēlu viņām pozitīvi ietekmēt 
Latvijas gaitu uz labāku nākotni, 
tāpat kā es, dzīvodams savā 
vēsturiskajā tēvzemē, novēlu 
panākumus 10. februāŗa vēlē-
šanās citai gudrai un dūšīgai 
sievietei - Izraēlas ārlietu minis-
trei Cipi Livni. 

Mītiņa priekšvakarā tika 
uzsākta Latvijas un diasporas 
intelektuāļu akcija ar nosauku-
mu Domkalve (amerikāniskā 
think tank ekvivalents). Šī 
iniciātoru grupa nāca klajā ar 
aicinājumu atkāpties 9. Saeimas 
ievēlētajai valdībai, Latvijas 
prezidentam uzsākot priekš-
darbus ārkārtas 10. Saeimas 
vēlēšanu izsludināšanai. 

Visnotaļ apsveicama ierosme, 
tāpat kā pašā mītiņā izskanē-
jušās prasības, īpaši sakarā ar 
selektīvo nodokļu polītiku, ko 
izstrādājuši, kā mēdz runāt 
tauta, taukmūļi. Artis Pabriks, 
runādams mītiņā, prasīja ieviest 
solidāro jeb progresīvo ienā-
kuma nodokli, kas nevar būt 
augstāks par 20% strādātājiem, 

kuŗi nepelna vairāk par 30 000 
latiem gadā. 

Vārdu sakot - viscaur likumī-
gas un pārliecinoši argumen-
tētas prasības. Noskaņojums 
bija apņēmīgs un reizē pacilāts, 
atskanot populārām latviskām 
dziesmām un izskaņai - Dievs, 
svētī Latviju!

Bet jau vairākas dienas pirms 
šī liktenīgā 13. janvāŗa savilkās 
tumši padebeši, un t. s. kompe-
tentās instances tiem nav 
veltījušas pienācīgu ievērību. 9. 
janvārī tīmeklī parādījās pazi-
ņojums, kuŗā aicināts 13. janvārī 
gāzt pastāvošo valsts varu, 
“bruņojušies ar degmaisījuma 
pudelēm... Vēsturiski tikai Kārlis 
Ulmanis izdarīja to, ko tagad 
vajadzētu darīt Valsts preziden-
tam – izdarīt valsts apvērsumu”. 
Te nu aizdomas krita uz kādu 
patlaban ārzemēs uzpeldējušu 
“tautas tribunālu”, kas jau - 
tīmeklī - piespriedis nāves sodu 
Rīgas pilsētas galvam Jānim 
Birkam un ģenerālprokuroram 
Jānim Maizītim. Tātad - lat-
viskie labējie ekstrēmisti. 

Bet musinoša rosība pamanīta 
arī pretējā galā - lielkrievu 
šovinistu aprindās. Vairākas 
Latvijas krievu organizācijas, 
tostarp PCTVL, turējās tālāk no 
mītiņa Doma laukumā: sak, tā 
ir latviešu darīšana, tur mums 
nav ko meklēt. Jāņa Urbanoviča 
Saskaņas centrs (SC) bija pārstā-
vēts mītiņā, atbalstot sociāla 
rakstura prasības, taču Doma 
laukumā tika pacelts arī melns 

plakāts ar saukli: Krievu valoda 
- otra valsts valoda! Arī tas vēl 
nebūtu nekas, bet uzplandīja arī 
divi lieli karogi - Krievijas balt-
zilisarkanais valsts karogs un 
t.s. Andreja karogs - Andrejevskij 
flag, kuŗa attēls greznoja 
Lielvācijas palīgspēku - Vlasova 
ROA kaŗavīru piedurknes un 
pēdējos gados kļuvis par 
mūslaiku lielkrievu šovinistu 
emblēmu. Pavīdēja arī nacboli 
(nacionālboļševiki) ar savām 
zīmotnēm. 

Mītiņa dalībnieki jau sāka 
izklīst, kad satrakotu, lielākoties 
piedzērušos jauniešu pūlis - 
gandrīz tūkstotis - devās šturmēt 
Saeimu, daži ar jau pieminētajām 
degmaisījuma pudelēm, kā arī 
jau iepriekš sagatavotiem maisi-
ņiem ar melnu krāsu, citi ar 
turpat izrautiem bruģakme-
ņiem. Policisti diemžēl nebija 
sagatavoti šādam uzbrukumam. 
Tika izdemolēts Latvijas balza-
ma stipro dzērienu veikals, 
Jēkaba un Smilšu ielā valdīja 
chaoss, un daudz kas atgādināja 
krievu vandaļu ālēšanos 2007. 
gada aprīlī Tallinā, kad grautiņa 
iegansts bija t. s. Bronzas ka-
reivja pārvietošana no Igaunijas 
galvaspilsētas centra uz kaŗavīru 
kapsētu. Taču šoreiz Doma lau-
kuma perimetrā skanēja ne tikai 
krieviski mātes vārdi, bet arī 
simtprocentīgi latvisku bāleliņu 
aurošana, turklāt šie šķietami 
ziemeļnieciski atturīgie puiši 
līdzinājās grieķu jauniešiem, 
kas visai temperamentīgi tra-

koja Atēnu ielās. 
Gribētos cerēt, ka drīzumā 

noskaidrosies, kas stāv aiz šī 
grautiņa, kam īsti bija izdevīga 
vardarbība, kuŗas dēļ izplē-
nēja Doma laukuma mītiņa 
pozitīvā aura . 

Taisnība ir Mārai Ķimelei, 
Ingrīdai Meierovicai, Pēterim 
Vaskam, Annai Žīgurei un 
daudziem citiem, kas vēstulē 
Prezidentam, Saeimai un Minis-
tru prezidentam prasa, lai         
13. janvāŗa vakara notikumus 
izmeklētu neatkarīga komisija. 

Nobeigumā, kā mēdz teikt 
krievi, daži izjusti vārdi par 
ģitaras trinkšķinātāju Kasparu 
Dimiteru, kuŗa profesija ir būt 
Vijas Artmanes dēlam un kuŗam 
Džordžs V. Bušs ir lielākais 
masu slepkava pasaules vēsturē, 
ļaunāks par Hitleru un Staļinu. 
Kaspars Dimiters 13. janvāŗa 
mītiņa rīkotājus nosauca par 
jaunām slotgalvām no “štokija 
pupabrikantu” klana un par 
polītiskām prostitūtām. Viņš 
nesaprot, kāpēc šos cilvēkus 
nesatrauc, ka Izraēla “uz nebēdu 
slaktē” palestīniešu sievietes un 
bērnus. Tātad šie musulmaņi 
viņam dārgi. Bet kāpēc tad viņš 
nenosodīja Serbijas varasvīrus, 
kas “uz nebēdu slaktēja” musul-
maņu sievietes un bērnus 
Bosnijā un Kosovā? Tāpēc, ka 
Serbija ir pareizticīga un dižā 
Krievzeme ir tās aizgādne. Tāda 
dīvaina loģika... 

Franks Gordons

Tikai divreiz 
mūžā man 
nācies būt sa-
biedriski polītis- 
kos notikumos, 
kuŗos jādomā 
par savu dro-
šību. Pirmoreiz 
tas notika 1990. 
gada maijā, īsi 

pēc tam, kad Latvijas PSR Aug-
stākā padome pieņēma deklarā-
ciju par neatkarības atjaunošanu. 
Neatkarības pretinieki savāca 
spēkus un nāca ieņemt AP namu. 
Viņiem pretī stāvēja kārtībnieki 
(arī vēlāk tik ļoti bēdīgi slavenie 
OMON spēki), kā arī braši puiši 
no Latvijas Sporta akadēmijas.

Mans darbs todien bija kopā ar 
ārvalstu televīzijas žurnālistu un   
it īpaši viņa operātoru. Operātors, 
protams, vēlējas atrasties notiku-
ma epicentrā, un tā nu mēs abi 
stāvējām Jēkaba ielas vidū un 
skatījāmies, kā vienā galā pulcējas 
tumsas, bet otrā - gaismas spēki. 
Tumsas spēki sakustējās. Operā-
tors stāvēja uz soliņa, lai labāk 
redzētu. Sākās klaigas un auro-
šana. Tumsas spēki tuvojās, operā-
tors lūdza viņu pieturēt. Līdz 
pēdējam mirklim man šķita, ka, 
redzot pretspēku, pūlis apstāsies, 
bet nekā. Tas ietriecās tieši Sporta 
akadēmijas jauniešu rindā, un 
mēs abi ar operātoru, protams, 
bijām pašā jūkļa centrā. Atzīšos 
pirmo un vienīgo reizi mūžā es 
nudien biju gatavs dot kādam pa 

Grautiņš, jautājumi, mācība
purnu, bet arī pirmo un vienīgo 
reizi mūžā baidījos pakrist zem 
apkaltiem papēžiem.

Un otrs šāds gadījums notika 
šogad - 13 janvārī. Lasītāji jau ir 
informēti, ka tovakar Doma 
laukumā notika protests pret 
mūsu valsts valdošo „eliti”, un 
pēc tam daļa protestētāju devās 
uz Saeimu. Sekojošie notikumi 
citādi kā par grautiņu nav nosau-
cami. Tika izsisti logi ne vien 
Saeimas namā, bet arī apkārtējās 
ēkās, tostarp Nacionālajā biblio-
tēkā un vairākos veikalos. „Lat-
vijas balzama” veikals, kuŗā tirgo 
šā un citu ražotāju apreibinošos 
dzērienus, tika izlaupīts viens 
divi. Ļaudis plēsa bruģakmeni no 
ielas un raidīja to policijas 
virzienā. Tika apgāzti vai 
izdemolēti vairāki policijas 
spēkrati. Iereibuši jaunieši cits 
citam zvanīja pa tālruni un 
aicināja nākt uz Vecrīgu, nu jau 
ejot jautri. Kollēģe žurnāliste 
dzirdēja pusaugu meiteni laimīgi 
stāstām, ka cīņā ar „mentiem” (tā 
žargonā sauc policiju) viņa esot 
„uzvarējusi”.

Šoreiz es tik cieši pa vidu tam 
visam nebiju. Pudeles, ledus ga-
bali, akmeņi un citi priekšmeti 
lidoja šurpu, turpu, un dabūt pa 
pauri nebija nekādas vajadzības. 
Taču man un ne tikai man šķita, 
ka likuma spēka reakcija pret 
notiekošo ir – nu, teiksim – 
pamaiga. Bija policisti ar vairo-
giem un stekiem, jā, taču pūlis 

(un tas nepārprotami bija pūlis) 
ārdījās tālāk.

Un te nu rodas vesela virkne 
jautājumu, pirmkārt, par šo polici-
jas reakciju. Ziņots, ka speciālo 
uzdevumu vienība Alfa tovakar 
pavēli gaidījusi veselas 40 minūtes 
pēc brīža, kad pie Saeimas sākās 
notikumi. To nu var saukt par 
mūžību, ja runa ir par logu sišanu 
un tamlīdzīgām izdarībām. Doma 
laukumā mītiņa laikā bijuši 205 
policisti, bet papildspēku nodro-
šināšana bijusi visnotaļ chaotiska.

Kāpēc? Kāds augsti stāvošs 
policijas pārstāvis apgalvoja, ka 
papildspēki nav sūtīti tāpēc, ka 
nav bijusi pārliecība, vai pietiks 
naudiņas, lai policistiem samak-
sātu par virsstundām. Taču vēl 
lielāks jautājums, kā jau vienmēr 
mūsu valstī, ir par polītiķiem - ko 
darīja viņi. Ministru prezidents 
Ivars Godmanis pavēstīja, ka 
nekādas dziedošas revolūcijas 
acīmredzot vairs neesot, un 
aizdomājās pat tik tālu, ka turp-
māk būšot jāierobežo ļaužu  
(tomēr Satversmē garantētā) 
pulcēšanās iespēja. Iekšlietu mini-
strs Mareks Segliņš visa vakara 
gaŗumā nekur nebija atrodams, 
tikai ap plkst. 23.00 ieradās aplū-
kot situāciju. Žurnālistei, kuŗa 
jautāja, kur ministrs pavadījis 
iepriekšējās stundas, Segliņš atcir-
ta, ka tā neesot viņas darīšana, ko 
viņš dara „no darba brīvajā laikā”. 
Cerēsim, ka noziegumi valstī 
turpmāk notiks tikai no 9.00 līdz 

17.00, lai netraucētu iekšlietu mi-
nistru atpūtas laikā. Saeimas 
priekšsēdis Gundars Daudze 
paziņoja, ka mītiņa organizētāji 
paši ir vainīgi par vardarbību un 
mītiņa organizēšana esot bijusi 
kļūda. Nākamajā dienā Segliņš 
aizsvilās vēl niknāk un paziņoja, 
ka ar grautiņu būtu bijis jātiek galā 
vienam no protesta mītiņa 
organizētājiem - Saeimas depu-
tātam Artim Pabrikam, jo tam 
esot karatē melnā josta, bet Pabriks 
ir bijis gļēvs un uzstājies televīzijā, 
nevis risinājis jautājumu, kā tikt 
galā ar huliganiem. Arī tas ir 
skaidrs – Segliņa pasaulē kārtība ir 
jānodrošina civīliedzīvotājiem, 
bet viņš pats var justies no darba 
brīvs.

Tas, ka polītikāņi mūsu valstī 
dažkārt atveŗ muti, pirms ir 
pienācīgi iesilušas smadzenes, nav 
nekas jauns. Taču šajā gadījumā 
viņu rīcība stipri disonēja ar to, 
kāda bija valsts attieksme gan pret 
tā dēvēto Leģionāru piemiņas 
dienu, gan arī pret geju un lesbiešu 
„Draudzības dienu” gājienu. 
Pirmajā gadījumā ap Brīvības 
pieminekli stāvēja nesaraujama 
policistu ķēde, turklāt iespējamie 
provokātori jau pirms piemiņas 
dienas tika, tā teikt, novākti no 
trases. Otrā gadījumā policijas 
klātbūtne bija tik nomācoša, ka 
daudzi, kuŗi vēlējās piedalīties 
„Draudzības dienās”, netika ielaisti 
sektorā, un diviem ārvalstu 
vēstniekiem kāds policists pat 

atļāvās pajautāt, vai tad arī viņi 
esot geji.

Šoreiz nekas tāds nenotika. 
Valdības vadītājs neatrada par 
vajadzīgu sasaukt padomi, kuŗa 
līdzīgos gadījumos tiekas jau lai-
kus, lai izvērtētu riskus. Kāpēc? 
Godmanis skaidro, ka likums 
neko tādu neprasa. Taču, zinot 
polītikāņu attieksmi, gribot negri-
bot rodas jautājums: vai šoreiz 
valdošā „elite” sēdēja uz rokām 
tāpēc, ka mītiņu organizēja 
opozicijas partija? Četras dienas 
pirms protesta bija zināms, ka 
tīmeklī kāds aicinājis nākt uz 
Saeimu ar degmaisījumu un 
dakšām. Vai zināt, kas tika atrasts, 
kad policija beidzot protestētājus 
aizturēja? Degmaisījums! Arī 
bruģakmens nav nekas tāds, ko 
jebkuŗš no mums varētu bez 
pūlēm izlauzt. Kāds bija nācis uz 
protestu ar lauzni. Kad ļembasts 
bija beidzies, policija uz ielas atra-
da arī divus veseŗus. Arī tos kāds 
bija paņēmis līdz uz miermīlīgu 
polītisku protesta mītiņu – ja nu 
rodas vajadzība. Godmanis ir 
pateicis stingru „nē” domai, ka šajā 
lietā būtu vajadzīga neatkarīga 
izmeklēšanas komisija, jo viņš uzti-
coties policijai. Vai domājat, ka 
policija objektīvi izstāstīs visu, 
kāpēc specvienību puiši pavēli 
gaidīja 40 minūtes? Vai domājat, ka 
Ziemsvētku vecītis dzīvo Bahamu 
salās kopā ar Lieldienu zaķīti?

Kārlis Streips
(Turpināts 14. lpp)
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Viņi var pateikties vitrāžām, 
ka ir sastapušies. Un pateikties 
vitrāžām –  ka arī apprecējās. 
Rīdziniece, latviešu meitene Eila 
un ukraiņu puisis Oleksijs. Tas 
jau bija tik sen... Tagad abi ir 
radošs tandems. Katrs rada 
savus darbus, katram savs rok-
raksts. Viņi jau sen ir pazīstami 
mākslinieki vitrāžisti, kuŗu dar-
bus var skatīt daudzviet. Un ne 
tikai Latvijā. 

Grūti pat iedomāties, ka par 
vitrāžisti Eila Vikmane kļuva 
gandrīz vai aiz nejaušības.   
Apgūt vitrāžas mākslu viņai ie-
teica pazīstams puisis, kas pats 
tolaik mācījās Rīgas Lietišķās 
mākslas vidusskolā. Šī mācību 
iestāde deva labu pamatu vai-
rākās mākslas jomās. Pēc Rīgas 
Lietišķās mākslas vidusskolas 
Eila mācījās Latvijas Mākslas 
akadēmijā. Prakses laiks pagāja 
Ukrainā, Ļvovas Mākslas aka-
dēmijā,  kas sensenis pazīstama 
ar labām stikla apstrādes tradi-
cijām. Tur arī notika liktenīgā 
iepazīšanās ar ukraiņu puisi 
Oleksiju Krasnovu. Drīz vien 
abi apprecējās. Oleksijam pati-
cis, kā Eila strādā. Turklāt viņš 
bijis pārsteigts, ka Latvijā ar 
vitrāžas mākslu pārsvarā nodar-

bojas sievietes. „Tas taču ir ļoti 
smags darbs,” saka Oleksijs. 
„Mūsu kursā gan arī bija dažas 
meitenes, taču techniskos dar-
bus viņas pašas neveica.”

Oleksijs dzimis Rietumukrai-
nā. Lietišķās mākslas skolā ap-
guvis koktēlniecību, vēlāk iestā-
jies Ļvovas Mākslas akadēmijā. 
Viņu ļoti saistījusi gotika, sajūs-
minājušas baznīcās redzētās 
vitrāžas. Pabeidzis Ļvovā Māks-
las akadēmiju, Oleksijs 1987. 
gada augustā pārcēlās uz dzīvi 
Latvijā. Un, kā pats atzīst, 
iemīlējis Latviju. Tolaik Eila jau 
gaidījusi meitiņu Helgu, taču  uz 
gadu pārtraukt studijas nav 

Krāsu spēles stiklā

vēlējusies. Oleksijs viņai palīdzē-
jis izstrādāt diplomdarbu.

Tagad abiem māksliniekiem ir 
jau divas pieaugušas meitas. 
Helga mācās Latvijas Universi-
tātes Ģeografijas un zemes 
zinātņu fakultātē, kur apgūst 
ģeografiju, Helēna – Latvijas 
Universitātes Moderno valodu 
fakultātē. Abas labi zīmē, un 
pirms vairākiem gadiem pēc 
viņu skicēm pat tapušas maz-
formāta vitrāžas. Helēna toreiz 
vienu no saviem darbiņiem nav 

vēlējusies nevienam atdot, un 
vecāki to arī paturējuši. Jo, kā 
teica Oleksijs, „nekad mūžā viņa 
vairs tādu neuztaisītu”.  Un Eila 
piebilda, ka meiteņu darbos bijis 
bērnu naīvisms, tāds īpašs 
mīļums. Pieaugušais pat gribē-
dams tādu nevarot panākt. 
Oleksijs savukārt piemetināja: 
„Bērnam ir tīra dvēsele.” Tagad 
abām māsām ir citas, ar vitrāžas 
mākslu nesaistītas intereses. 

Latvijā Oleksijs ir vienīgais 
ukraiņu tautības vitrāžists. Jūtas 
te kā savējais, jo dzīvo Rīgā jau 
divdesmit vienu gadu. Vitrāžas 
mākslā viņam tagad sen ir sta-
bila vieta. Savs rokraksts. Kollē-

gas par viņu teic: sirsnīgs, izpa-
līdzīgs, visnotaļ pamatīgi integ-
rējies latviešu sabiedrībā.

Latviešu valodu Oleksijs pār-
zina perfekti. Kad vēl studējis 
Ļvovas Mākslas akadēmijas 
piektā kursā, Eila viņam no 
Rīgas aizsūtījusi latviešu valodas 
pašmācības grāmatu. „Līdz 
diviem naktī sēdēju un mācījos 
latviešu valodu,” atceras Olek-
sijs. Eila stāsta, ka vīram valodas 
labi padodoties. Kādu laiku esot 
aizrāvies ar italiešu valodu, kas 

tuva rumāņu valodai. Oleksijs 
savukārt atceras, ka viņa 
mamma esot beigusi rumāņu 
skolu un ar savu mammu   
reizēm sarunājusies šajā valodā. 
„Laikam, lai es nevarētu saprast. 
Man rumāņu valodu nemācīja. 
Toties italiešu valodā gan tagad 
varu lasīt.” Eila jau sen apguvusi 
vīra dzimto - ukraiņu valodu. 
Ukrainiski runā arī abas meitas. 

Abi mākslinieki viens no otra 
mācās, bagātinās un dažādo 
savus rokrakstus. Paši atzīst, ka 
rokraksts viņiem ik pa laikam 
mainoties. „Oleksijam kādu 
laiku bija melnais periods, taču 
pēc tam viņš atkal kļuva ļoti 

krāsains, glezniecisks. Jā, mēs 
viens no otra ietekmējamies. 
Reizēm arī technoloģijai ir sava 
loma. Kādreiz pati sev atklāju 
kaut ko pavisam negaidītu, jaunu 
un interesantu.” Paiet kāds laiks,  
un abu mākslinieku stils atkal 
mainās. Darbos ienāk jaunas 
nianses. Jauna krāsu mūzika.

Oleksijs saka: „Galvenais, ka 
varam viens otram teikt to, ko 
cits mākslinieks nekad nesacīs. 
Varam pateikt, ko domājam, 
vienalga, labu vai sliktu. Ja 

kādreiz rodas šaubas, zinām, ka 
ir kam prasīt padomu.” Un, ja 
Oleksijam tapis kāds interesants 
darbs, Eilai tad ir lielāka vēlē-
šanās arī radīt kaut ko jaunu. Un 
– otrādi. Oleksijam galvenokārt 
ir lielas vitrāžas, kas mājvietu 
radušas dažādās iestādēs, arī 
privātmājās. Eila vairāk veido 
mazformāta darbus. 

Abu mākslinieku radošais 
rokraksts, arī darbu tematika ir 
daudzveidīga. Par katru no Eilas 
un Oleksija darbiem varētu 
stāstīt atsevišķi. Ikvienam ir sava 
vēsture, stikla un krāsu mūzika. 
Mākslinieku darbi aizceļojuši uz 
daudzām pasaules valstīm, 

protams, ārpus Latvijas tikuši 
galvenokārt mazformāta darbi. 

Oleksijs savulaik darinājis vit-
rāžas Jaunpils luterāņu dievna-
mam un Salaspils pareizticīgo 
baznīcai. Kad Rundāles pilī ga-
tavoja izstādi „Heraldika Latvijā 
no 13. līdz 21. gadsimtam”, kopā 
ar mākslinieci Noru Cēsnieci 
viņi restaurēja vitrāžas ar sena-
jiem ģerboņiem. Pirms kāda 
laika Oleksijam īpaši bija   iepa-
ticies stiklā veidot portretus. 
Patiešām izcils, manuprāt, 
viņam izdevies vitrāžas vecmeis-
tara Luda Bērziņa portrets. Glu-
ži vai fascinē Rēzeknes Sāpju 
Dievmātes baznīcas jaunā vit-
rāža ar kardināla Juŗa Matulēviča 
portretu.

Pirms kāda laika Oleksijam 
nozīmīgs un interesants darbs 
saistījās ar Pūres baznīcu,      
kuŗai bija paredzēts atjaunot 
vitrāžas. Divus ģerboņus Olek-
sijs ir restaurējis, un tie bija 
skatāmi heraldikas izstādē 
Rundāles pils mūzejā. Baznīcas 
vitrāžu atjaunošanā ieceŗu bijis 
daudz. Oleksijs paveica lielu 
darbu, dūšīgi strādāja arī viņa 
kollēgas vitrāžisti. Diemžēl bei-
gusies nauda un visnotaļ labo 
ieceri nācies, kā tagad ir mo-
derni sacīt, „iesaldēt”. 

Aizvadītajā vasarā abiem 
māksliniekiem bija pirmā kopī-
gā personālizstāde Latvijā – 
Rojas Jūras zvejniecības mūzejā. 
Izstādei bija nosaukums „No 
jūras līdz jūrai”, un tajā lielāko-
ties bija jauni abu mākslinieku 
darbi. Eilai klusās dabas, 
Oleksijam – ar dabu, arī konkrēti 
ar Roju saistīti darbi. Un, 
protams, abi „apspēlējuši” zivju 
temu. 

Eilu un Oleksiju pazīstu jau 
daudzus gadus. Allaž priecājos 
par viņu jaunajiem darbiem un 
panākumiem. Par iecerēm un to 
piepildījumu. Iespējams, kād- 
reiz kāds no viņu darbiem būs 
veltīts atmiņām par Jaungada 
nakti kaimiņvalsts Lietuvas 
galvaspilsētā Viļņā. Uz turieni 
abi mākslinieki devās sagaidīt 
2009. gadu un noskatīties gran-
diozo lāzeršovu un salūtu. Bijuši 
arī katedrālē, kur dievkalpoju-
mu vadījis kardināls. Priecā-
jušies par skaisti izgaismoto 
katedrāles zvanu torni, staigā- 
juši pa krāšņā svētku  rotā tērpto 
pilsētu, nobaudījuši lietuviešu 
virtuves gardumus. Un ar 
skaistām domām atgriezušies 
mājās.

Armīda Priedīte
Foto no mākslinieku 

personiskā archīva             

Eila Vikmane Oleksijs Krasnovs



LAIKS 2008. ga da 24. janvāris – 30. janvāris12

Literārais kalendārs
2009. gads, janvāris(Turpināts no Nr.3)

(Turpinājums sekos)

Reinis Ādmīdiņš

12. janvāris
Kā Dāvids Goliātu
Liepājas ielās reizēm pretī nāk 

vīrs ar baltu vaigubārdu. Stalta 
gaita, vingri soļi.  Labsirdīgās acis 
visbiežāk smaida. Tādu Olafu 
Gūtmani pazīst viņa draugi. 
Nezinātājam grūti noticēt, ka 
divreiz – 1941. gada 14. jūnijā un 
1950. gadā – Olafs Gūtmanis lopu 
vāģī vests uz Sibiriju, bet palicis 
nesalauzts. Izturēja, izdzīvoja, 
uzvarēja – kā Dāvids Goliātu. Un 
pat Sibirijas taigas skaistumu 
iemīlēja. Katra viņa grāmata ir 
apliecinājums tam, kā cilvēks spēj 
virzīt savu dzīvi, nemitīgi atrodot 
jaunus ritumus savam liktenim. 
Tikai vienreiz jābūt drosmīgam, 
stājoties ceļā pretvarai.

Dāvida reflekss
 Līdz Goliāta pierei augstu,
 Un tas ir tikai olis sīks,
 Ko turu sažmiegtajā plaukstā
 Tik mazs un nevarīgs.

 Šai cīņā mūžīgā pret milzi,
 Kas rupju varu pauž,
 Tas gludais olis, saujā svilstot,
 Kā šķemba manu sirdi grauž.

 Ak, Dievs, bez tevis neiespēšu
 Pret milzi lingu atvēzēt.
 Ak, Dievs, bez tevis neiespēšu
 Šo pārcilvēku pievārēt.

 Līdz Goliāta pierei augstu,
 Un sirds bez naida krūtīs 

smeldz.
 Es šaubos – vai maz Dāvids 

esmu,
 Kam Svētos rakstos novēlēts

 Sākt cīņu? – Olis ielikts lingā.
 Es esmu atkal atspēries
 Uz milža nobradātās zemes
 Un lūdzos: stāvi klāt man, 

Dievs!
Dzimtā Liepāja mīl savu patrio-

tu, kam mīļa gan mūsu pašu 
Dzintarjūra, gan tālā taiga, kas 

iemācīja viņam plostnieka, zvej-
nieka un mednieka amatu. Olafs 
Gūtmanis ir nesteidzīgs – gan 
dzīvē, gan dzejā. Tas ir miers, ko 
dod pašapziņa, tā ir vēlēšanās visā 
iedziļināties – izjūtās, domu 
vibrācijās, skaistā ainavā, cilvēka 
liktenī.

Olafs Gūtmanis 82. dzimšanas 
dienā priecājas par saviem 
Kopotiem rakstiem, ko atbalsta 
Liepājas dome.

17. janvāris
Ikdienas darba darītājs
Mēdz teikt, ka tauta vēsturiska 

pacēluma brīžos rada savus 
ģenijus.Un vēl ir uzskats, ka 
vēsturi veido izcilas personības. 
Bet – cik liela nozīme ir 
likumsakarībām un cik 
nejaušībām? Nejaušība ir tā, ka 
pagājušā gadsimta 80. gadu 
sākumā Cēsu apriņķa skolā 
mācījās talantīgi puiši – Eduards 
Veidenbaums, Jānis Poruks, Kārlis 
Eliass, Pērsietis, Maldonis, 
Eduards Treimanis-Zvārgulis     
un ...Andrejs Mezītis. Daudzi 
slaveni uzvārdi! Viņi ievirzīja   
visu latviešu literātūru jaunā 
ritumā. Tikai... kas ir Andrejs 
Mezītis? Tāpat kā viņa skolas-
biedri, Andrejs Mezītis tolaik 
aizrāvās ar dzejošanu, bet, kautrīgs 
būdams, kādu laiku parakstījās ar 
pseudonimu – Maigonis.

Un viņa dzeja tiešām bija 
maiga:
 Tu lēni noliec galvu,
 Kā mākons sprogas grimst
 Pār tavu mīļo vaigu,
 Kur smaids tik burvīgs dzimst.

 Ļauj man šīs skaistās sprogas
 Caur pirkstiem glezni tīt,
 Lai tās kā ziedu ēna
 Pār baltām krūtīm slīd.

 Tu drebi?... Šausmīgs aukstums
 Ir manī atsitas...

 Ak, mīļā, vai gan ļāvi,
 Lai cits vēl glauda tās?

Autobiografiskajā tēlojumā 
Andrejs Mezītis rakstīja:

„Man jaunība pilna jaukuma. 
Agri, agri pamodos uz sapņaino 
dzīvi. To darīja sapņainā Ogre ar 
saviem krastiem un gravām. Agri, 
agri nojautu kaut kādu noslē-
pumu caur dabu plūstam, kam 
tomēr nevarēju atrast vārdu. Šī 
nojauta bija kā lakstīgalas dzies-
ma, kuŗai grūti atrast iesākumu 
un noteikt beigas...”

„Cēsu apriņķa skolā 
nodibinājām privātu literārisku 
pulciņu.

Treimaņa istabiņa pašā pilsētas 
malā priekš tā bija kā radīta. Še 
tika referēts un pārrunāts viss, ko 
katrs lasījis vai ražojis.”

„Bet īss bija laiks. Gads pagāja, 
un tad – tad mēs izklīdām katrs 
uz savu pusi. Tad es kļuvu 
tautskolotājs. Pa vasaru atkal 
nedēļām dzīvoju kopā ar Pēteri 
Blau’u un Rūdolfu Blaumani, un 
– radās atkal mani pirmie 
pilnīgākie stāsti.”

Andreja Mezīša dzejoļi un stāsti 
lasāmi galvenokārt avīzēs un 
žurnālos, grāmatā diemžēl nav 
sakopoti. No sava visai īsā mūža 
četrdesmit deviņiem gadiem 
divus gadu desmitus strādājis par 
skolotāju Kliģenes pamatskolā, 
bet dzimis 17. janvārī 1869. gadā.
 Pusļāvi tu, pusnozagu
 Tev buču vienīgu,
 Nu sēdu, sēdu, domāju – 
 Vai ļauna esi tu?

 Tik vienu buču!... Sēdu vēl,
 Jau domāt metas grūt’...
 Tik vienu buču?... Žēl, ak, žēl! 
 Kur tu?... Kam bij tā būt?

Tāpat kā nevar būt kalna virsot-
nes bez paša kalna, tā arī jaunā 
ritumā dzīvi un literāro procesu 
nevar ievirzīt tikai atsevišķi ģeniji 
vien. Vajadzīgi ikdienas darba 

darītāji, kuŗi savāc un atstaro 
ģenija gaismu. Varbūt tāda sūtība 
bija arī Andrejam Mezītim?

Bet kāda ir mūsu sūtība?

18. janvāris
Vai Fricis Adamovičs varēja 

paredzēt?
Pirms 123 gadiem Bauskas 

pilsētas skolā sāka strādāt 
Fridrichs Adamovičs, itin drīz 
gan pārtapis par Frici Adamoviču. 
Bija zināms, ka viņš nāk no 
Dundagas, tur dzimis 1863. gada 
18. janvārī, mācījies Baltijas 
skolotāju seminārā...

Bauskā Adamovičs tūdaļ 
nokļuva sabiedrības uzmanības 
centrā, viņu ievēlēja pat par 
labdarības biedrības priekšnieku.  
Viņš piedalījās tautskolotāju 
sapulcēs, dziedāja korī, satikās ar 
Tolstoja mācības piekritēju 
Birjukovu, kas uz Bausku bija 
izsūtīts trimdā, un par to 
Adamovičs nokļuva policijas 
uzraudzībā... Visu Bauskas 
sabiedrisko dzīvi viņš ievirzīja 
pilnīgi jaunā ritumā. Varas iestāžu 
nepatika pret Frici Adamoviču 
kļuva ar vien niknāka: kā? viņš 
uzdrošinās latviešu valodas gra-
matiku mācīt nevis krieviski, bet 
latviski? Un kādas grāmatas viņš 
dod lasīt audzēkņiem? Viens tāds 
ņiprs puika – Vilis Lejenieks – pat 
pats sācis dzejot! Un Fricis 
Adamovičs pēc trim gadiem bija 
spiests pamest Bausku un meklēt 
darbu Polijā... Un mazpilsēta atkal 
iegrima it kā snaudā.

Bet tieši Bauskā aizsākās Friča 
Adamoviča literāta darbs. Viņš 
tulkoja Krilova, Puškina, 
Ļermontova, Ņekrasova dzeju, 
bet pats savus daiļdarbus, kas bija 
tapuši Ausekļa, Pumpura un 
Apsīšu Jēkaba ietekmē, vērtēja 
kritiski. Varbūt tāpēc literātūras 
vēsturē Fricis Adamovičs 
pazīstams tikai kā atdzejotājs. Un 

viņš atdzejas darbu patiešām bija 
ievirzījis jaunā gultnē.

Lūk, kā latviski skan Ļermon-
tova dzejolis „Kareivja sapnis”! 
 Ar lodi krūtīs drūmā Dagestānā
 Uz smiltīm gulēju kā mironis;
 Iz dziļas vāts man vienā 

tecēšanā
 Vēl kūpēdamas lējās asinis.

 Un gulēju es vientulīgā lejā -
 Visapkārt spiedās klinšu 

milzeņi,
 Un saule kvēloškarsta starus lēja
 Un dedzināja mani neganti.

 Es sapņoju, ka spoži uguņotas
 Bij draugu barā dzīres diženas,
 Un jaunas sievas skaistās puķu 

rotās
 Par mani veda jautras sarunas.

 Tik viena vienīga it sēri, klusi,
 No citām atšķīrusies, sēdēja;
 Tā dziļās skumjās bija nogri-

musi,
 Dievs zin, par ko tur viņa 

sapņoja.

 Tā sapņoja par Dagestānas leju:
 Uz smiltīm gulēja tur mironis
 Ar dziļu vāti, pazīstamu seju,
 Un dziestošas vēl lējās asinis.

Vai Fricis Adamovičs varēja  
paredzēt, ka Krievijas imperijas 
kaŗš pret brīvību mīlošām 
Kaukaza tautām turpināsies līdz 
pat 21. gadsimtam? Viņš atdzejoja 
Puškinu un Ļermontovu, kas bija 
šī kaŗa līdzdalībnieki, līdzjutēji un 
liecinieki 19. gadsimtā. 

Bet mēs esam liecinieki 20. gad-
simta nogales un 21. gadsimta 
sākuma norisēm polītikā, 
literātūrā un mākslā, tautsaim-
niecībā...  Un cik mūsu vidū ir 
tādu, kas gluži kā Fricis Adamo-
vičs spēj ievadīt sabiedrisko   
domu jaunā gultnē?

Esmu dzimis 
1974. gadā. 
Mana dzimtā 
puse ir Rauna, - 
manuprāt, viena 
no skaistāka-
jām vietām Lat-
vijā. Senajā 
Raunas diev-

namā (1262. g. ) esmu kristīts, 
iesvētīts un laulāts. Šajā diev-
namā ir kristīti abi mūsu bērni. 
Raunas luterāņu draudzē pirms 
trīspadsmit gadiem sākās manas 
kalpošanas gaitas. Esmu kalpojis 
vairākās Vidzemes draudzēs - 
Raunas, Lodes-Apšu, Straupes, 
Drustu, Dzērbenes, Āraišu, 
Vecpiebalgas. Kalpojot Vecpie-
balgā, kopā ar draugiem 2005. 
gadā nodibinājām kristīgi 
etniskās mūzikas grupu “Balga”, 
ar kuŗu esam snieguši vairākus 
koncertus. Manu interešu lokā ir 
latviskās un kristīgās identitātes 
dažādie aspekti.

Esmu LELB mācītājs. Aug-
stāko teoloģisko izglītību ieguvu 
LELB Lutera akadēmijā. Nu jau 
trešo gadu dzīvoju Saulkrastos, 
skaistā vietā Mācītājmuižā, un 

Par latvisko un kristīgo eposā “Lāčplēsis”
kalpoju Rīgas Sv. Pāvila, Pēteŗ-
upes (Saulkrastu) un Skultes 
draudzē.

Latvijas jubilejas gads ir bei-
dzies. Šis ir bijis tiešām nozīmīgs 
gads arī literāram tēlam, kas 
atstājis neizdzēšamu iespaidu 
uz Latvijas kultūru. Pumpura 
Lāčplēsim apritēja 120. Lāčplēša 
tēls šķiet nesaraujamām saitēm 
vienojies ar latvietības jēdzienu. 
Nozīmīgas jubilejas nāk un iet, 
bet nepieciešamība iedziļināties 
latvietības izpratnē paliek. 
Kādas ir mūsu garīgās saknes? 
Piedāvāju palūkoties uz vienu 
no latviskuma simboliem - 
Lāčplēsi no netradicionāla skatu 
punkta. 

Mūsu tautas pašapziņai 
toreiz un tagad

Andreja Pumpura eposs “Lāč-
plēsis” dienas gaismu ieraudzīja 
1888. gadā kā literārs darbs. Tas 
tika sagaidīts gan ar sajūsmu, 
gan arī ar zināmu kritiku. 

Sajūsmas pamatā bija šī izde-
vuma tik precīzais saskaņojums 
ar lielas latviešu sabiedrības 

daļas nobriedušo un izjusto 
vēlmi apliecināt savas tautas 
pašapziņu. Kritiku galvenokārt 
izteica literātūrzinātnes aspek-
tā: tradicionāls eposs (piemē-
ram, somiem) pamatojas folk-
lorā,   bet Andrejs Pumpurs bija 
uzrakstījis savu - viena autora 
sacerētu literāru darbu, kaut arī 
folklora tajā ir izmantota.

Atsevišķās grāmatās un Pum-
pura rakstu kopojumos “Lāč-
plēsis” latviešu valodā izdots 
septiņpadsmit reizes. Šai skaitā 
nav iekļauti “Lāčplēša” publi-
cējumi skolu chrestomatijās.

Jau Lāčplēša simtgadei veltī-
tajā eposa zinātniskajā izdevu-
mā bija informācija, ka līdz  
1988. gadam “Lāčplēsis” krievu 
valodā V. Deržavina (1908-
1975) tulkojumā izdots sešas 
reizes, bet 1983. gadā iznācis 
jaunā L. Kopilovas atdzejojumā 
krievu valodā. Kaut arī abus 
iepriekšējos tulkojumus bija 
veikuši profesionāli literāti un 
tulkojumu kvalitāte nebija 
apšaubīta, tomēr tikko - 2008. 
gadā klajā nācis atkal jauns 
eposa “Lāčplēsis” pilna teksta 

oriģinālatdzejojums. Tulkotājs 
un šīs grāmatas izdevējs Leonīds 
Sieks parūpējies arī par to, lai 
lasītājiem nelatviešiem darītu 
saprotamāku eposa tekstu: 
grāmatas beigās sniegti tulko-
jumi un paskaidrojumi par 
dažādiem vārdiem, terminiem, 
nosaukumiem. Skaista velte 
“Lāčplēša” jubilejai!

“Lāčplēsis” tulkots nu jau 
desmit pasaules tautu valodās,  
jo igauņu, lietuviešu, krievu, 
poļu, japāņu, somu, čechu, 
holandiešu un dāņu izdevu-
miem 2007. gadā pievienojies 
Artūra Kroplija tulkojums    
angļu valodā. Izdoti arī “Lāč-
plēša” pārstāstījumi prozā.

Lai gan par eposu vai kādā 
citā veidā adekvātu tautas 
episkās tradicijas atspoguļotāju 
Pumpura “Lāčplēsi” nevar 
uzskatīt, jo tas ir izteikts autora 
darbs, kuŗā vēsturiski notiku-
mi un tautas mītoloģija ir kā 
fons, kas atspoguļo autora 
skatījumu uz tautas mītoloģiju 
un vēsturi, un tāpēc tam trūkst 
tradicionālam eposam rakstu-
rīgo kritēriju, tomēr tas ir (Turpinājums sekos)

atstājis paliekamu iespaidu uz 
Latvijas kultūru un nu jau 
vairāku paaudžu skatījumu uz 
latviešu tautas vēsturi. Mūs-
dienu terminu lietojot, var 
sacīt, ka “Lāčplēsis” ir kļuvis 
par pazīstamu zīmolu (bren-
du). Ja meklējam vārdus, kuŗi 
ar šo zīmolu sasaucas skanīgā 
akordā, tad šie vārdi, manu-
prāt, būtu - brīvība, latviskums, 
latvietis, spēks un droši vien 
arī vēl kādi citi “stipri” vārdi. 

Jau kopš Latvijas valsts 
sākuma laikiem mums ir 
Lāčplēša kaŗa ordenis, mēs 
katru gadu svinam Lāčplēša 
dienu, Rīgā un citviet ir ielas 
un mājas ar Lāčplēša vārdu, 
sporta komandas un māksli-
nieciskās kopas, kuŗu nosau-
kumā  ir vārds “Lāčplēsis”. 
Padomju laikā bija slavens 
kolchozs “Lāčplēsis”. Slaveno 
vārdu attapušies izmantot arī 
mūsdienu komersanti: Liel-
vārdē joprojām ražo “Lāčplēša 
alu”, un viens no reklāmas 
saukļiem ir “Lāčplēsis, dzīvs”. 

Ivo Pavlovičs
P R Ā T A M  U N  D V Ē S E L E I



LAIKS 132008. ga da 24. janvāris – 30. janvāris

Latvijas radio, avīzēs un televī-
zijā bieži skan vadošo vīru runas 
par krizi – tā esot klāt, un rīt vai 
parīt būšot vēl draņķīgāk. Draugi 
un paziņas raksta no Amerikas, 
ka arī tur esot financiālas grūtības. 
Ko darīt? – Grūtie laiki kaut kā 
jāpārdzīvo, un par vienu gan   
esmu pārliecināts – krizes laikā 
cilvēkiem var palīdzēt teātris. 
Atceros vācu laiku – kaŗš, logi 
vakaros aptumšoti, ar ēdamo 
knapi – viss uz kartītēm, taču teāt-
ŗi bija pārpildīti, ļoti grūti bija 
dabūt biļetes uz izrādēm, un teātŗi 
deva garīgu spēku. Atceros seš-
desmitos – septiņdesmitos gadus 
okupētajā Latvijā – gāja grūti, pār 
avīzēm, grāmatām un teātŗiem 
gūlās cenzūras un ideoloģijas 
slogs, taču ļoti aktīvi gājām uz 
izrādēm, jo aktieŗi tajās iemanījās 
ar zemtekstiem vai pat žestiem 
pasacīt ko tādu, par ko avīzes 
klusēja. Arī tad teātris deva garīgo 
spēku, un arī tad grūti nācās   
dabūt biļetes uz izrādēm. Un vai 
nu teātris neatradīs savu vietu un 
savu sakāmo arī tagad, kad 
nepārtraukti tiekam biedēti ar 
krizi? Tieši tāpēc, tikko Jaunais 
gads bija atnācis, protams, devos 
uz teātri – Nacionālajā notika 
Gunara Janovska romāna „Uz 
neatgriešanos” pirmizrāde.

„Uz neatgriešanos”
Arī Gunars Janovskis savā 

romānā runā par krizes laiku 
Latvijas vēsturē: īstās briesmas vēl 
nebija sākušās, krizes zvans vēl 
nezvanīja, un tomēr tās priekš-
vēstneši bija jaušami – Latviju 
atstāja daudzi tūkstoši baltvā- 
ciešu – tēvzeme sauca, un viņi 
aizbrauca. Mūsu toreizējais Valsts 
prezidents pasacīja - lai izceļotāji 
brauc un neatgriežas. Par šo laiku 
– trīsdesmito gadu beigām – ir 
Nacionālā teātŗa izrāde. Teātris šo 
sezonu vada īpašā zīmē „Sapnis 
par Latviju” un sola izrādīt 
galvenokārt latviešu autoru dar-
bus, – tā ir cildena un visnotaļ 
atbalstāma iecere, atminos, ka 
šādai vadzvaigznei centās sekot 
mūsu trimdas teātŗi. Cieņu 
visnotaļ pelna režisore Indra  
Roga, savam iestudējumam izvē-
loties varbūt sāpīgo, bet dziļi 
cilvēcisko, skaisto romānu „Uz 
neatgriešanos” un izrādē ieguldot 
daudz izdomas un enerģijas, 
cenšoties to veidot kā daudzpusīgu 
veselumu, kuŗā iekļaujas aktieŗu 
radītie tēli, mūzikas skaņas, deja. 
Izrādē jūtama trīsdesmito gadu 
noskaņa un jutoņa, tās centrā 
izvirzīta divu jauniešu – Jāņa 
Vilciņa, kas iesaukts par Džoni, 
un baltvācu meitenes Zigrīdas 
Konrādi diemžēl skumjais mīlas 
stāsts, - viņas vecāki izlēmuši no 
Latvijas aizbraukt un meitenei ar 
varu liek doties līdzi. Džonis pa-
liek Latvijā, jo – „Ir sākušies 
nemierīgi laiki. Mēs nezinām, kas 
var notikt.” Mīlas pavediens pār-
trūkst, neziņa – tā bija raksturīga 
to dienu problēma. 

Iestudējumā ieguldīts rūpīgs 
darbs, skatītāji to pieņem, jo izrā-
de atsauc atmiņā sarežģītu brīdi 
Latvijas vēsturē, ko jaunā paaudze 
nemaz lāgā neapzinās un neap-
tveŗ, un tomēr, izrādi skatoties, 
man rodas pārdomas par 
neatrisinātām vai diskutējamām 
problēmām. Izrādē jūtam krasi 
negātīvu attieksmi pret baltvā-
ciešu izceļošanu, un pa brīžam 
viņi jau šķiet kā nacisma kalpi. 

Krizes laikā – uz teātri!
Cilvēki bija dažādi, taču es pazinu 
vairākas baltvācu ģimenes, kas pa-
tiesi mīlēja Latviju, – toreiz izce-
ļoja Kīnu, Prechtelu, Brīgeru, Alt-
hauzenu, fon Eichštetu ģimenes. 
Vai viņi Latviju atstāja prieka pilni? 
Nepavisam ne, sevišķi jaunieši aiz-
brauca raudādami. Advokātam 
Kīnam piederēja liels nams Valde-
māra ielā 9. Kas būtu noticis, ja 
viņš paliktu Latvijā? Protams – 

ceļš uz Sibiriju. Tāpēc nebija citas 
izejas, nācās aizbraukt. Viņiem tā 
bija traģēdija. Latviju atstājot, Kīna 
meita Renāte bija tikpat veca kā 
izrādē Zigrīda. Pēc Latvijas neat-
karības atgūšanas Renāte bieži 
brauca uz Rīgu, jo tā ir viņas jau-
nības sapņu zeme. Par jaunības 
mīlestību viņa gan man nestāstīja. 
Cilvēku likteņi bija vēl sarežģītāki, 
nekā to redzam izrādē.

Tātad izrādes centrā ir divu 
jauniešu – Zigrīdas un Džoņa 
mīlestība. Tā vajadzētu būt… Divi 
jaunieši – Madara Saldovere un 
Ivars Kļavinskis – runā jaukus 
vārdus, bet mīlestības uz skatuves 
nav! Nospēlēt to nevar – tai jābūt 
aktieŗu savstarpējās attiecībās, 
taču pagaidām šo jūtu nav. 

Lai kompensētu jauniešu mīlas 
jūtas un lai radītu vispārinātu divu 
cilvēku mīlestības simbolu, reži-
sore cauri izrādei liek vīties dejai 
– tango. Uz skatuves ir jauks 
mūziķu kvartets, kas klusām 
atskaņo trīsdesmito gadu beigu 
melodijas, tādējādi radot teicamu 
noskaņu, un atzinība izsakāma 
gados jaunajam mūzikas režisoram 
Kasparam Ādamsonam. Ik pa 
brīdim viens vai vairāki pāŗi dejo 
tango, dara to gluži labi, taču – 
dejas top par atsevišķiem solo 
numuriem, tās kļūst pašmērķīgas, 
un izrāde sāk nevajadzīgi stiepties 
gaŗumā.

Vairāk lietpratības varēja sagai-
dīt no drāmatizējuma veidotājas 
Ingas Ābeles – izrāde kļūst par 
tādu kā romāna lappušu pārstās-
tījumu, zaudējot Janovska romāna 
krāšņo, daudzveidīgo izteiksmi. 
Izrādē tomēr gribējās redzēt 
drāmai tuvinātu romāna versiju. 
Inga Ābele gājusi vieglākās 
pretestības ceļu.

Izrādē galvenokārt darbojas 
jaunās paaudzes aktieŗi, īpaši 
izceļas Artūrs Krūzkops necilā, 
nelielā lomiņā, tēlojot Džoņa 
draugu Aleksi. Aktieris precīzi 
rada kāda provinces puiša rakstu-
ru, un  viņa darbošanos bieži vien 
pavada skatītāju smieklu šaltis. 
Var priecāties par pieredzējušo 
meistaru Ģirta Jakovļeva, Astrīdas 
Kairišas, Ulda Dumpja un Arno 

Upenieka radītajiem tēliem.
Kā jaušat – ne gluži viss šai 

izrādē man ir pa prātam, pieņe-
mu, ka citiem var būt atšķirīgas 
domas, taču noteikti „Uz neredzē-
šanos” iestudējums  liek atcerēties 
sarežģītas dienas mūsu valsts 
vēsturē. 

Pie mums viesos – Kaļostro
Janvāris pie mums Rīgā šogad 

tāds gluži raibs: sniga, sniga, tad 

viss nokusa, atkal piesalst. Doma 
laukumā sanāca kopā liela 
protestētāju saime, dažādu nozaŗu 
pārstāvji teica viedas runas, bet 
pēc tam diemžēl sākās vēl Rīgā 
neredzēts grautiņš. Toties nāka-
majā dienā Rīgas Latviešu biedrībā 
bija ieradies pats lielais Kofta – 
grāfs Kaļostro ar saviem pavado-
ņiem, teicās braucot no Vilces un 
pa ceļam uz Pēterpili piestājis 
Rīgā. Kad ar slaveno burvi, 
pesteļotāju un zīlnieku bijām tā 
drusku sapazinušies, viņš atgādi-
nāja, ka pazīstot arī Mārtiņu 
Zīvertu, jo pirms divsimt trīs-
desmit gadiem esot pirmo reizi 
piestājis Vilcē, turienes mežā 
meklējis dārgumus un pēc dau-
dziem, daudziem gadiem Zīverts 
to visu esot aprakstījis lugā 
„Kaļostro Vilcē”. Pirms tam bur-
vis esot viesojies arī manā dzim-
tajā pilsētā Jelgavā, un par to 
savukārt esot stāstījis Jānis Grīns 
lugā „Kaļostro Jelgavā”.

Cik nu tādam melim var ticēt, 
bet viens gan skaidrs – 1965. gadā 
Mārtiņš Zīverts tiešām uzrakstīja 
lugu „Kaļostro Vilcē”, ko vispirms 
izrādīja Stokholmā, tad Sanfran-
cisko un Sidnejā, un ļoti gribējās 
skatītājiem šo jauko un intriģē-
jošo lugu atgādināt. Mūsu teātŗi 
Mārtiņa Zīverta lugu pūrā ieska-
tās ļoti reti, un radās vēlme viņa 
lugas „Kaļostro Vilcē” varoņus 
uzaicināt ciemos uz Rīgas Lat-
viešu biedrību. Teātŗa komisija 
ņēma izkārtošanu savās rokās, 
režisors Andrejs Migla pierunāja 
Nacionālā teātŗa aktieŗus iejusties 
Zīverta lugas tēlos, un „Kaļostro 
Vilcē” Latviešu biedrībā atdzī-
vojās, aktieŗiem rokās gan bija 
lomu eksemplāri, taču citādi viss 
notika kā īstā izrādē:  kūpēja 
vīraks, dārdēja pērkons, notika 
buršanās,  aktīvi darbojās Kaļos-
tro kalps Vilems, kas īstenībā esot 
grāfs van der Velde, brīnišķi jauka 
Ditas Lūriņas atveidā bija Elīzas 
Rekes rotaļu draudzene Sapīte, 
valdzinoši šķelmīga Zane Jančev-
ska - grāfiene Konstance, bet lielā 
burvja Kaļostro lomā iejutās Egils 
Melbārdis. Ļoti piemērota tikšanās 
vieta bija biedrības Līgo zāle, kuŗā 

ir skaistas stila mēbeles, un radās 
sajūta, it kā mēs patiesi būtu Vilces 
pilī, nonākuši šādā interesantā 
sabiedrībā.

Man bija īpašs prieks tikties ar 
Mārtiņa Zīverta lugas varoņiem. 
Reiz kopā ar rakstnieku Vilcē 
apmeklēju viņa vecāku mājas 
„Vaitenes”, iegriezāmies mežā, kur 
Kaļostro bija meklējis dārgumus, 
aizstaigājām līdz upītei Rutuizītei. 
Lai Mārtiņa Zīverta lugu tēli 
dzīvotu ne tikai atmiņās, Rīgas 
Latviešu biedrības Teātŗa komisija 
katru gadu janvārī, kad pieminam 
Mārtiņa dzimšanas dienu, sarīko 
kādas viņa lugas lasījumu, – šogad 
tā bija jau septītā reize, un tikšanās 
ar Kaļostro sagādāja patiesu 
prieku. Bija jauki tikties ar vienu 
no trim meļiem, kas apmeklējuši 
manu pilsētu Jelgavu: tur 
uzturējušies ne vien Kaļostro, bet 
arī Minchauzens un Kazanova, 
divus no viņiem Zīverts iemūži-
nāja savās lugās, gribējis rakstīt 
lugu arī par Kazanovu, taču 
Anšlavs Eglītis aizsteidzies priekšā, 
un Zīverts palika pie diloģijas.

Vectēvu meklējot
No Kaļostro nācās atvadīties, 

viņš kaut kur aiztraucās, – laikam 
jau uz Pēterpili. Režisors Andrejs 

Migla gan zināja piebilst, ka 
Egilam Melbārdim, kas bija iejuties 
Kaļostro tēlā, vajadzējis steigties 
uz izrādi Nacionālajā teātrī. Tāds 
ir aktieŗa mūžs! Taču ko darīt 
man? – Nu, protams, nākamajā 
dienā atkal uz teātri – Jaunais 
Rīgas teātris šai reizē bija atsūtījis 
ielūgumu – rādīšot izrādi ar 
nosaukumu „Vectēvs”, autors gan 
nebija minēts. Devos uz Jauno 
Rīgas teātri, kas izrādes sniedz 
kādreizējā Dailes teātŗa telpās. 
Nams Lācplēša ielā no ārpuses 
gan tāds aplupis un nobružāts, 
remonts to sen nav skāris, bet tāda 
ir mūsu šodienas reālitāte.

Teātrī nopirku programmiņu, 
un tad arī daudz kas noskaidrojās 
– lugu „Vectēvs” iestudējis režisors 
Alvis Hermanis, bet teksta autors 
ir Vilis Daudziņš, un par lugu to 
var dēvēt visai nosacīti, jo visa 
izrāde ir viena aktieŗa stāstījums. 
Programmā izlasīju arī Viļa 
Daudziņa komentārus par viņa 
vectēviem: „Kaŗa sākumā viņiem 
bija 30 gadu, viens bija dārznieks, 
otrs šoferis. Abi bija precējušies, 
un abiem bija divus gadus veci 
bērni – mana mamma un mans 
tētis. Un viņus abus paņēma 
armijā. Vienu Latviešu leģionā, 
otru Sarkanajā armijā. Viens krita 
pie Dancigas, otrs pazuda bez 
vēsts kaut kur Vidzemē. Viņi 
negribēja kaŗot, un vēl mazāk viņi 

gribēja šaut viens uz otru.” Vilis 
Daudziņš atgādina skarbu 
patiesību par mūsu tautas 
likteņgaitām un par mums tuvo 
cilvēku likteņiem.

Sākās izrāde – skatuves centrā 
iekārtota neliela istabiņa ar dau-
dziem puķu podiem, ar kūdras vai 
melnzemes maišeļiem, un var 
nojaust, ka tā ir vide, kuŗā būtu 
varējis dzīvot viens no aktieŗa 
vectēviem. Uznāk Vilis Daudziņš, 
pastāsta par saviem vectēviem, 
parāda savu vectēvu fotografijas, 
stāsta, kā abi gājuši bojā, un atklāj, 
ka mēģinājis noskaidrot viņu 
mūža risinājumu. Daudziņa  
mātes tēva uzvārds bijis Savickis, 
tāpēc viņš pēdas dzinis Valsts 
archīvā, pēc tam ar telefona abo-
nentu grāmatas starpniecību 
sameklējis vairākus cilvēkus 
uzvārdā Savickis, tad devies gan 
pie viena, gan otra Savicka. Aktie-
ris pārvelk citu kreklu, pārvēršas 
par uzklausāmo personu, un mēs 
ieklausāmies viņa stāstījumā: tas 
nav aktieŗa Daudziņa paša vēstī-
jums – savas dzīves epizodus 
atstāsta cilvēks, ko aktieris sasta-
pis, meklēdams datus par sava 
vectēva dzīves gaitām. Izrādās, ka 
uzrunātais Savickis par minēto 

vectēvu nezina neko. Aktieris 
apmeklē citu šī uzvārda nesēju, 
seko nākamais stāsts un beidzot 
trešais, ko viņam pavēstījis Jaunā 
teātŗa sargs. Tādējādi veidojas 
mūsu tautas dažādo likteņgaitu 
kopaina. Aktieris atstāsta dzirdēto 
un liek apjaust, cik sarežģīti, 
pretrunu pilni bijuši mūsu vecā-
ku un vecvecāku likteņi. Aktieŗa 
sastaptie un tēlotie cilvēki stāsta 
par vakardienu, bet tikpat pretēju 
vērtējumu par mūsdienu norisēm 
Latvijā var lasīt avīzēs vai dzirdēt 
sarunās, taču aktieŗa Daudziņa 
stāsti liek skaidri apjaust, kas mēs 
esam un kādi mēs esam.

Izrādē mums ir iespēja baudīt 
īstu aktieŗmākslu un priecāties par 
šedevru – Vilis Daudziņš, aizsākot 
attiecīgu Savicka stāstu, pārmaina 
tikai  virskreklu un acumirklī 
pārtop citā cilvēkā, ārēji viņš 
nemainās, viņš necenšas notēlot 
kādu raksturu, bet pilnīgi pārtop 
citā cilvēkā. Skaties un brīnies – 
pēc izskata tas pats Daudziņš, bet 
pēc būtības pilnīgi cits! Apmaina 
kreklu – un atkal cits! Sen nebiju 
uz latviešu skatuves redzējis tik 
precīzu un slavējamu aktieŗdarbu! 
Vilis Daudziņš izrādē nevienu no 
stāstu autoriem nenosoda, un nav 
jaušams, ka viņš krasi nostātos 
kāda pusē, viņš liek ieklausīties, 
cik dažādi ir pagātnes vērtējumi.

Viktors Hausmanis

Lugas "Kaļostro Vilcē" lasījums, centrā Egils Melbārdis Kaļostro 
lomā
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Skats no izrādes "Uz neatgriešanos", no kreisās aktieri Ivars 
Kļavinskis, Artūrs Krūzkops, Inga Misāne un Kaspars Zvīgulis   
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Rīgā, Doma laukumā, 13. jan-
vārī notika protesta akcija, kuŗā   
ar ovācijām un svilpieniem tika 
atbalstīts aicinājums Valsts prezi-
dentam Valdim Zatleram atlaist 
Saeimu. Plakātos („Gaismas pils 
– tautas kaps”, „Saeima smird”, 
„Prasām caurspīdīgus lēmumus” 
u.c.) protestētāji aicināja valdību 
atkāpties, pauda nosodījumu par 
slepeni pieņemtiem lēmumiem 
un milzīgajiem valsts tēriņiem 
lielo kultūras būvju celtniecībā. 
Bija arī prasība krievu valodai 
piešķirt otras valsts valodas sta-
tusu.  Dalību akcijā ar plakātiem 
apliecināja arī polītiskās partijas, 
sapulcējušos uzrunāja polītiķi.  
Pēc policijas aplēsēm mītiņā 
piedalījušies ap 10 000 cilvēku. 

Tas bija protesta akcijas pir-
mais cēliens – miermīlīgs, ar 
runām un dziesmām. Uz kopīgu 
sadziedāšanos aicināja pazīstami 
diriģenti. Pēdējais runāja partijas 
Sabiedrība citai polītikai  līdz-
priekšsēdis Aigars Štokenbergs. 
Viņš izteica pateicību visiem 
akcijas atbalstītājiem un aicināja 
sanākušos cilvēkus izklīst tikpat 
mierīgi, kā viņi bija sanākuši. 
Diemžēl šis aicinājums palika 
nesadzirdēts. Lielākā daļa sapul-
cējušos izklīda, bet ne visi.  

Taču jau sarīkojuma laikā bija 
jūtams, ka briest kaut kas nelāgs. 
Grupiņa agresīvi noskaņotu 
jauniešu krieviski izkliedza 
lamas, vicināja Saskaņas centra 
un Krievijas karogu, sāka demo-
lēt blakus esošā būvlaukuma 
norobežojumu. Valsts himnas 
laikā sprāga petardes. Pēc tam 
daļa mītiņa dalībnieku un 
agresīvi noskaņotie jaunieši 
devās Saeimas virzienā, mēģi-
nāja ieņemt ēku. Pret neapbru-
ņotajiem apsargiem raidīja snie-
ga pikas, ledus gabalus, pudeles. 
Kad ieradās speciālo uzdevumu 
policisti, pūlis kļuva sevišķi 
agresīvs, izlauza dekorātīvos 
bruģa akmeņus un ar tiem meta 
drošībsargiem. Par ieroci izman-
toja arī ceļa zīmes. Parādījās pat 
pudeles ar degmaisījumu. Sakar-
sušo prātu atvēsināšanai nācās 
lietot asaru gāzi.

Alkohola reibuma  satrakotais 
pūlis dauzīja Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas un Finanču ministri-
jas logus, izlaupīja Latvijas  
balzama veikalu, izsita juvelieŗ-
izstrādājumu veikala skatlogus. 
Sadursmē starp huliganiem un 
policiju cieta daudzi cilvēki, arī 

13. janvāris – luga divās daļās, ar neparedzētām beigām
plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. 
Policijai tomēr izdevās vandaļu 
grupiņas izklīdināt un savaldīt.

Svarīgu faktu fiksējuši TV 
raidījuma Nekā  personīga  operā-
tori. Nemieru laikā 13. janvārī 
drošībnieku savstarpējās sarunas 
ar pārnēsājamās radiostacijas 
palīdzību  liecinājušas par apju-
kumu drošībniekos. Situāciju 
izmantojis kāds no aktīvākajiem 
nekārtību rīkotājiem un izdarījis 
vairākus mērķtiecīgus šāvienus 
specvienības ALFA virzienā, kad 
kaujinieki centās trakojošo pūli  
pa Jēkaba ielu novirzīt Valdemāra 
ielas virzienā. 

Kāds ir 13. janvāŗa bēdīgo noti-
kumu „rezultāts”?

* Grautiņa laikā policija kopu-
mā aizturēja 106 personas – 
pārsvarā jauniešus vecumā no 20 
līdz 24 gadiem. No viņiem 80% 
bijuši administrātīvi sodīti, viens 
pat 17 reizes. Starp aizturētajiem 
bija bezdarbnieki, skinhedu     
kustības dalībnieki, Jevgeņija 
Osipova nacionāldemokratu 
partijas biedri, 92% Latvijas 
pavalstnieki.  Kriminālprocess 
uzsākts pret 11 personām.

*Zaudējumi Rīgas domei – 
apmēram 50 000, Saeimai –         
19 000 latu.  Valsts ieņēmumu 
dienesta un Valsts kases telpu 
izsistā biezo logu vērtība lēšama 
apmēram 7500, mazāko logu – 
2000 latu apjomā. Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Letonikas 
nodaļas zaudējumi – apmēram 
10 000 latu. Cietuši arī datori.

*Rīgas pašvaldības policijai 
sabojātas astoņas dienesta auto-
mašīnas, divas nav atjaunoja-
mas.

*Kāds 16 gadus vecs jaunietis 
grautiņa laikā zaudēja aci – 
viņam esot trāpījusi gumijas 
lode. Policija noliedz, ka būtu 
šauts ar gumijas lodēm, 
drošībnieki lietojuši individu-
ālās aizsardzības baloniņus, 
stekus un fizisku spēku.

*Kad televīzijas Panorāmas 
žurnālists Jānis Geste tiešraidē 
ziņoja no notikumu vietas, kāds 
viņam iesvieda ar akmeni pa 
galvu.  Uz brīdi saļimis, viņš 
vēlāk atguva spēkus un turpināja 
darbu. Geste atzina, ka žurnā-
listikā strādā sešus gadus, bet 
nekad vēl nav nokļuvis tik 
draudīgā situācijā.       

Sabiedrībā pazīstamu cilvēku 
viedokļi par 13. janvāri

*Valsts prezidents Valdis Zatlers:

„Notikumi Doma laukumā 
liek katram Latvijas iedzīvotā-
jam – gan polītiķim, gan 
žurnālistam, gan tiem, kuŗi 
piedalījās mītiņā, gan tiem, kuŗi 
palika mājās, – pārdomāt, kādu 
ceļu mēs vēlamies iet savā valstī. 
Polītiskajam mītiņam, kuŗā 
cilvēki vēlējās  paust savu polī-
tisko pārliecību, attieksmi pret 
notikumiem valstī, uzslāņojās 
vardarbība pret valsts un pri-
vāto īpašumu, pret cilvēkiem un, 
vēl ļaunāk, – vardarbība pret 
žurnālistiem, policistiem, Latvi-
jas armijas kaŗavīriem. 

Vārda brīvība Latvijā ir svēta. 
Tā nodrošina mūsu sabiedrības 
attīstību un sabiedrības intereses, 
iespējas katram piedalīties gan 
polītiskajos, gan ekonomiskajos 
procesos valstī un paust savu 
viedokli. Vārda  brīvība vienmēr 
ir jāaizstāv. 

Mums jābūt pārliecinātiem, ka 
tiem, kuŗi pauž savu viedokli un 
aizstāv to, Latvijas varas iestādes 
nodrošina drošību, aizsargā viņu 
veselību un pat dzīvību. Kopš 
Dziesmotās revolūcijas vienmēr 
esam lepojušies ar to, ka spējam 
pat ļoti sarežģītus polītiskus un 
sabiedriskus notikumus risināt 
miermīlīgi, bez vardarbības. 13. 
janvārī kaut kas ir mainījies. 

 Esmu pateicīgs tiem cilvēkiem, 
kuŗi pauda savu viedokli, bet  
katēgoriski nosodu tos, kuŗi 
rīkojās huliganiski un pārkāpa 
likumu. Likumpārkāpējiem ir 
jāsaņem sods saskaņā ar mūsu 
valsts likumiem. Esmu pateicīgs 
arī tiem policistiem un kaŗa-
vīriem, kas  mazināja šo vardar-
bību, bija savā postenī un 
ierobežoja notiekošo vardarbību.

Notikumi parādīja, ka iekšlietu 
struktūras tobrīd nebija pilnīgi 
gatavas tiem apstākļiem, kādi 
risinājās Doma laukumā. Mītiņš 
nebeidzas līdz ar pēdējo runā-
tāju, mītiņš beidzas tad, kad 
sapulcējušies cilvēki, ieskaitot 
nevēlamas radikālas personas,   
ir pametušas mītiņa vietu. 
Iekšlietu ministrijai un tās vadī-
bai rūpīgi jāizvērtē šis gadījums 
un  iespējamām aktīvitātēm 
nākotnē jānodrošina pietiekama 
drošība.

Domāju, ka arī organizātoriem  
jāizdara secinājumi. Arī viņiem 
ir jāuzņemas atbildība par to, 
kuŗā vietā, kādā laikā un kā tiek 
veidots šāds pasākums. Ir jārī-
kojas tā, lai labus nodomus ar  
pretlikumīgu darbību nesabo-
jātu radikāli elementi. 

Tomēr šobrīd ir jāskatās arī uz 
iemesliem, kāpēc cilvēki izgāja 
Doma laukumā paust savu vie-
dokli. Galvenais iemesls ir tas, ka 
sabiedrībā katastrofāli krītas 
uzticība varai un valsts amat-
personām. Gan Saeima, gan 
Ministru kabinets ir zaudējuši 
saikni ar vēlētājiem. Jau agrāk 
esmu vairākkārt uzsvēris, ka 
uzticību var atgūt tikai ar kon-
krētiem darbiem. Mēs nevaram 
iet tālākā konfrontācijā, mums   
ir jādara konkrēti darbi, pēc 
kuŗiem ir pieprasījums sabied-
rībā, un tie būs gan Satversmes 
grozījumi, gan ekonomikas 
stimulēšanas plāns, gan arī valsts 
pārvaldes reforma.”

*Saeimas deputāte Janīna 
Kursīte (PS):

„Varas pārstāvji, kuŗi aicināja 
un piespieda tautu savilkt jostu, 
neko nav sapratuši attiecībā paši  

pret sevi. Ir amorāli aicināt sa-
vilkt jostu vieniem un pašiem 
dzīvot pa vecam, ieceļot šofeŗu 
bērnus labi apmaksātos amatos, 
turpinot dārgus projektus. Ja mēs 
neatnākam un neparādām, ka 
tautai nav vienalga, kas notiek   
ar mums, diemžēl nekas vai ļoti 
maz kas mainīsies. 13. janvāris ir 
rādītājs, cik tālu gājusi mūsu 
pilsoniskā apziņa. Līdz šim 
daudzi  no mums atbildējuši  
tikai par savu māju. Tagad 
jautājums – vai varam uzņemties 
atbildību par otra māju un visas 
Latvijas māju.”

* Polītoloģe Rasma Kārkliņa: 
„Vienmēr ir atsevišķas sabied-

rības grupas, kas ielaižas vardar-
bībā, taču to nevar attiecināt uz 
visu sabiedrību. Patiesībā jābrī-
nās, ka līdz šim Latvijā viss ir 
bijis miermīlīgi.”

* Komponists Juris Kulakovs:
„Tas bija vienīgais veids, kā 

paust savu attieksmi pret proce-
siem, kas notiek Latvijā. Ir nevis 
krize, bet gan katastrofa. Akcijas 
rīkotāji bija cilvēki, kuŗiem es 
uzticos.”

Dzejniece Māra Zālīte:
„Vardarbība tika izprovocēta, 

un, būdama sieviete un māte, es 
nespēju piedot, ka vara šiem jau-
najiem cilvēkiem ļāva sabojāt 
savu dzīvi. To varēja novērst.”

Publikāciju sagatavojis 
P. Karlsons

13. janvāŗa notikumi kārtējo 
reizi pierādīja, ka mūsu valsts 
valdošā „elite” ir kā stūrī iespiesta 
žurka. Zobus tā atņirdz pret jeb-
ko, kas tai rada nepatikšanas. Vēl 
Godmanis bilda, ka mītiņa orga-
nizētāji neesot „tiesīgi” būt polī-
tiķi. Vai tad viņš ir tiesīgāks? 
Vainīgi notikušajā acīmredzot ir 
visi – plašsaziņas līdzekļi, mītiņa 
organizētāji un droši vien arī labā 
feja no ziemeļiem un ļaunā ra-
gana no rietumiem, bet nekādā 
ziņā ne valdošā „elite”, lai arī 
jautājumu par to, kas īsti notika 
otrdienas vakarā un, galvenais, 
kāpēc tas notika, ir pietiekami 
daudz.

Starp citu mums tagad ir 
zināms, ka no aizturētajām per-
sonām veseli 80 procenti (!) jau 
kādreiz bijuši sodīti par sabied-

risku nekārtību izraisīšanu. 
Turklāt pūlī bija arī ļaudis ar 
Krievijas karogu, kuŗi bļāva: 
„Rossija, Rossija!” Mūsu pasaules 
stūrī tas rada arī jautājumus par 
to, vai notikumi vismaz daļēji 
tomēr nav diriģēti no ārpasaules. 
Neviens jau nav aizmirsis aiz-
pērno grautiņu Tallinā, pēc kuŗa 
atklājās, ka diriģenta pults ir at-
radusies nevis tikai Maskavā, bet 
pat pašā Kremlī. 

Esmu absolūti pārliecināts, ka 
Drošības policijai par šiem ļau-
dīm bija skaidrība un, pietiekami 
asi reaģējot, tā būtu varējusi viņus 
izolēt jau tad, kad paša protesta 
mītiņa laikā kāds jau sāka svaidī-
ties ar olām un spridzināt petar-
des. Taču huliganiem ilgu laiku 
ļāva ārdīties gandrīz netraucētiem. 
Es neticu un nekad neticēšu, ka 

tas notika ar profesionāla policista 
vai komandieŗa lēmumu. Es 
neticu un nekad neticēšu, ka 
Latvijas Republikas likuma aizsar-
dzības spēki nebija profesionāli 
gatavi huliganismu un vanda-
lismu neitrālizēt vienā acumirklī, 
ja vien viņiem būtu ļauts to darīt. 
Es neticu un nekad neticēšu, ka 
tad, ja man kāds maniaks bruks 
virsū ar nazi, blakus stāvošais poli-
cists nereaģēs tāpēc, ka nav 
„pareizās” darba stundas. Man lai-
kam nekas cits neatliek kā just 
gandrīz simtprocentīgu pārlie-
cību, ka jau atkal ir notikušas tieši 
polītiska rakstura nebūšanas. Gan 
pamatojoties uz to, ko polītikāņi 
sarunāja pirmajā vakarā, gan zi-
not, ka signāls ir bijis, bet reakcijas 
nebija, gan redzot, ka Godmanis 
aizliegs notikušo kādam izmeklēt.

Un vēl pēdējā doma, kas mūsu 
allažiņ brašajam valdības vadī-
tājam un viņa savdabīgajam 
kollēgam Iekšlietu ministrijā 
acīmredzot nav ienākusi prātā. 
Ja Godmaņa vadītajā valdībā 
nebūtu tik melīgi, tik nekompe-
tenti, tik acīm redzami nevaja-
dzīgi un tik patmīlīgi ministri, 
tad 13. janvārī protests vispār 
nebūtu bijis vajadzīgs un arī 
vandalisms nebūtu noticis. Ja 
Saeimas valdošā koalicija būtu 
kaut kas vairāk par robotu baru, 
kuŗi paklausīgi piespiež balso-
šanas podziņu, lai legālizētu 
naudas atmazgāšanu, nodokļu 
nemaksāšanu atalgotu ar 
visaugstāko amatu, grautu valsts 
drošības sistēmu, ļautu valdības 
ekstravagantākajiem ministriem 
darīt visu, kas tik tiem ienāk 

prātiņā… protests vispār nebūtu 
bijis vajadzīgs un arī vandalisms 
nebūtu noticis. Ja Godmanis 
nebūtu jau gandrīz septiņus 
mēnešus „marinējis” jautājumu 
par nākamā Korupcijas novēr-
šanas un apkaŗošanas biroja 
vadītāja iecelšanu, tad nebūtu 
bijis nedz protestētāju, nedz 
huliganu.

Man sāp sirds, ka manu valsti 
vada tāda, piedodiet, kliķe, un es 
būtu daudz laimīgāks, ja man 
nebūtu jāprotestē un nebūtu 
jāraksta šie vārdi. Taču daudz 
nelaimīgāks es būtu tad, ja ne-
viens neprotestētu un vārdi palik-
tu nerakstīti. Jo 13. janvārī vadzis 
lūza, bet valdošā „elite” kārtējo 
reizi bija chroniski nespējīga sa-
prast – kuŗš vadzis ir lūzis. 

Kārlis Streips

Vecrīgā 13. janvāŗa vakarā
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Pirms 104 ga-
diem 13. janvārī 
jau otru dienu 
notika atbalsta un 
protesta streiki 
Rīgas un citu pil-
sētu rūpnīcās, gan 
atsaucoties uz 

„asiņaino svētdienu” 9. janvārī 
Pēterburgā, kur uz miermīlīgu 
protesta gājienu Izmailovas gvar-
des pulks atklāja šauteņu uguni, 
nogalinot 130 cilvēku un vairākus 
simtus ievainojot, gan paužot 
strādnieku polītiskās un saim-
nieciskās prasības Rīgā. Par noti-
kumiem Rīgā savas Latvijas 
vēstures sējumā par 1800.-1914. 
gada posmu Arvēds Švābe raksta: 
„Otrā streika dienā, 13. janvārī, 
dažus desmittūkstošus lielo strād-
nieku gājienu pie dzelzs tilta 
Daugavmalā ielenca krievu in-
struktoru bataljona rota un bez 
brīdinājuma sāka šaut uz demon-
strantiem, nogalinot 73 un ievai-
nojot vairāk nekā 200.” Tas bija 
1905. gada revolūcijas sākums.

2009. gada 13. janvāŗa tautas 
sapulci Rīgas Doma laukumā 
sasauca nesen dibināta partija 
Sabiedrība citai polītikai. Lauku-
mā sablīvējās kādi desmit tūks-
toši, kas protestēja pret pašreizējo 
valdību un it sevišķi pret Saeimu. 
Sapulce sākās pussešos vakarā, 
kad pilsēta jau grima tumsā. Ļau-
žu pūlis no agrāko protesta  
sapulču sabiedrības atšķīrās tādē-
jādi, ka daļa sanākušo bija ierei-
buši jaunieši, kas bļaustījās, grūs-
tījās un citādi izrādīja agresīvu 
noskaņojumu. Viņus maz intere-
sēja runātāji un dziedātāji uz lau-
kumā uzceltās estrādes, viņus bija 
pārņēmušas citādas, negātīvas 
emocijas.

Kad pēc pāris stundām lielais 
pūlis sāka izklīst Vecrīgas ielās, 
daļa devās prom pa Jēkaba ielu 
gaŗām Saeimas ēkai. Drīz tur sākās 
nekārtības, saradās huliganiski 
noskaņoti cilvēki, kuŗi gribēja 
ielauzties Saeimas ēkā, ko sargāja 
saujiņa policistu.

Protesta sapulce bija beigusies, 
to nomainīja vardarbība, tika 
demolēta apkārtne ap Saeimu, 
uzlauzts bruģis, kuŗa akmeņi li-
doja Saeimas un apkārtējo ēku 
logos. Grautiņš ilga vairākas stun-
das, tajā iesaistījās latviešu un 
krievu jaunieši. Cīņās ar policiju 
tika ievainoti cilvēki, vairāk nekā 
simtu apcietināja. Ielās gulēja 
apgāztas un izdemolētas policijas 
automašīnas. Turpinās izmeklē-
šana, lai noskaidrotu, kāpēc 
nekārtības izcēlušās un vai aiz  
tām neslēpjas kādi organizētāji. 
Pagaidām policijas vienīgais 
konstatējums - lielākā daļa aiztu-
rēto jau agrāk sodīti par huliga-
nismu vai citiem pārkāpumiem. 
Nerimst iekšlietu ministram un 
policijai izteiktie pārmetumi, ka 
galvenais, kas ļāva notikumiem 
izvērsties grautiņā, bijis stingras 
un noteiktas rīcības trūkums. Vai 
šis bija 2009. gadā sagaidāmo 
notikumu sākums?

Neapmierinātība ar Saeimas un 
valdības darbību jau ir izpaudu-
sies ilgāku laiku. 2007. gada 
novembrī t.s. lietussargu demon-
strācijā Doma laukumā Rīgā tika 
pausta pirmā plašā kritika par 
valdošās koalicijas un valdības 
darbību. Pārmetumi nav uzklau-
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zsīti, ieteikumi kaut ko mainīt arī 
ne. Jau daudzus gadus nenormālā 
tempā pieauguši valsts pārvaldes 
izdevumi. Darbinieku sastāvs 
papildināts ar lielu liekēžu armiju, 
partijas nodarbojas ar parazī-
tismu, veidojot padomnieku un 
dažādu aģentūru tīklu, kuŗas it kā 
palīdz ierēdņiem ministrijās un 
citās iestādēs sekmīgāk veikt 
darbu, bet patiesībā ir labi samak-
sāti posteņi partiju biedriem, radi-
niekiem, līdzskrējējiem un citiem, 
kas vairākumā ne pēc spējām, ne 
zināšanām neatbilst uzticēto 
pienākumu veikšanai. Ierēdnie-
cības atalgošanas sistēmā ir mai-
nīta kārtība, kas daudzām ierēdņu 
katēgorijām, it sevišķi labi samak-
sātajā galā, piešķiŗ dažādas pa-
pildu piemaksas par padarīto 
darbu.

Kāpinātais sabiedrības sašu-
tums, ko pastiprina pieaugošā 
saimnieciskā krize, uz rīcību 
pamudinājusi Valsts prezidentu 
Valdi Zatleru. Dienu pēc lielajām 
nekārtībām prezidents nāca klajā 
ar vairākām prasībām: 1) līdz 31. 
martam Saeimai pieņemt grozī-
jumus Satversmē par tautas tie-
sībām atlaist Saeimu (prezidents 
pats sola nedēļas laikā iesniegt   
par to attiecīgu likumprojektu);   
2) izdarīt grozījumus vēlēšanu 
likumā, kuŗi aizliegtu t.s. loko-
motīvju principu, kas ļauj dažādu 
vēlēšanu apgabalu sarakstu 
priekšgalā likt vienus un tos pašus 
populāros cilvēkus. Ideāli katrs 
kandidāts drīkstētu kandidēt tikai 
vienā vēlēšanu apgabalā. Prezi-
dents ieteic arī novērst iespēju 
Saeimas darbības laikā deputā-
tiem mainīt partijas piederību un 
frakcijas; 3) aicina Saeimai izvei-
dot ekonomiskās attīstības plāna 
un valsts aizņēmuma līdzekļu 
izmantošanas plāna uzraudzības 
padomi. Ja līdz 31. martam pra-
sības nebūs izpildītas, prezidents 
aicināšot Saeimu atlaist, lai gan 
nedomājot, ka situācija nonāks 
līdz draudu izpildīšanai.

Savukārt valdībai Valsts prezi-
dents uzdod divu nedēļu laikā 
Ministru prezidentam nākt klajā ar 
skaidru valsts pārvaldes 
reorganizācijas plānu un prasa 
valdībā iesaistīt jaunus profe-
sionāļus. Valdībai jāapstiprina 
ekonomijas stimulācijas plāns, kā 
arī jāieceļ jauns KNAB vadītājs.

Tūliņ pēc prezidenta paziņo-
juma Saeimas aprindās pacēlās 
balsis, kas apšaubīja šāda ultimāta 
tiesiskumu. Saeima pati, bez pamu-
dinājumiem no ārpuses, nodarbo-
joties ar sasāpējušo problēmu 
risināšanu. Tomēr nevar noliegt,  
ka tieši tas, ka Saeimai trūkst intere-
ses par prezidenta minētajiem jau-
tājumiem, ir izraisījis tautas sašu-
tumu, tāpat kā valdības vadītāja  
tīša vilcināšanās izraudzīt jaunu 
KNAB vadītāju.

Pēdējais manevrs prezidenta un 
Saeimas cīniņā parādījās 16. janvārī 
– tā bija Tautas partijas viedokļa 
maiņa, kad tā piekrita (ar citiem 
koalicijas biedriem nesazinoties), 
ka Saeimai jāatkāpjas - un jau tūliņ, 
lai iespējami drīz varētu rīkot jau-
nas vēlēšanas. Tautas partijas 
vadoņi acīmredzot spriež, ka ar 
turpmāku vilcināšanos iegūt neko 
nevar, jo jau tagad šīs partijas popu-
lāritāte ir nokritusies viszemākajā 
līmenī un tā diez vai iekļūs 

nākamajā Saeimā. Koalicijas part-
neŗi TP rīcībai nepiekrīt. Zaļo un 
zemnieku savienības līderis pat ir 
ieteicis veidot izlīdzinātāju, t.s. 
izlīguma, valdību, kuŗā būtu 
iesaistītas visas Saeimā pārstāvētās 
partijas.

Varbūt Tautas partiju uz kraso 
soli pamudinājušas sarunas, kas 
sākušās starp Jauno laiku, Sabie-
drību citai polītikai un Pilsonisko 
sabiedrību, lai konsolidētos un 
sniegtu vēlētājiem pašreizējās 
varas partiju koalicijas alternātīvu. 
Viņu nolūks esot arī izveidot ēnu 
kabinetu.

Šajā polītiskajā juceklī Saeima  
15. janvāŗa sesijā pieņēma likumus 
par priekšvēlēšanu aģitācijas nosa-
cījumiem pirms Saeimas, pašval-
dību un Eiropas Parlamenta vēlē-
šanām, kas darba kārtībā bija 
uzkārušies jau kopš 2007. gada 
sākuma. Likumi definē trešo per-
sonu darbību aģitācijā un to 
ierobežo. Tie nosaka, ka vēlēšanu 
aģitācijai atvēlēts 120 dienu periods 
pirms vēlēšanām. Līgumus parti-
jas un plašsaziņas līdzekļi varēs   
noslēgt tikai tieši, neizmantojot 
starpniekus, kā tas bija pirms             
9. Saeimas vēlēšanām.

Valdis Zatlers nule izceļas ar 
apņēmīgu rīcību. Viņa draudi – 
ierosināt Saeimas atlaišanu – jāuz-
skata par drosmīgu bezprecedenta 
soli. Pirms dažiem gadiem brīžam 
jau šķita, ka saasinātās attiecības ar 
Saeimu Vairas Vīķes-Freibergas 
valdīšanas pēdējā posmā beigsies 
ar ierosinājumu parlamentu atlaist, 
taču tas nenotika. Saeimas nepo-
pulāritāte šobrīd ir tik liela, ka 
diezin vai prezidents pats būtu 
apdraudēts, ka tauta viņam nepie-
kristu Saeimas atlaišanas jautājumā 
tātad ka viņam pašam būtu 
jāaiziet.

Tomēr dabiski rodas jautājums, 
vai Latvijas tauta un tās polītiskās 

partijas ir spējīgas ievēlēt jaunu 
Saeimu, kas krasāk atšķirtos no 
pašreizējās un būtu daudz spējī-
gāka darboties nekā 9. Saeima. 
Latvijas tauta ir izglītota, tai ir 
spēcīga un laba inteliģence, krietni 
un spējīgi darba darītāji. Bet vai 
viņus plašākā vērienā būs iespējams 
iesaistīt polītikā? Vai izveidosies 

partijas vai koalicijas, kas viņus 
lielākā skaitā spēs piesaistīt?

Šie ir jautājumi, kas nodarbina 
prātus tiem, kuŗi no malas vēro 
notiekošo, apzinās, ka pašreizējā 
naudīgu interešu virzītā valsts 
polītika ir bankrotējusi, nonākusi 
strupceļā un tāpēc pārmaiņas ir 
nepieciešamas un tām jānotiek. 
Taču īstas konkrētības nav, un jau-
nie, iecerētie spēki, kas paši ap- 
vaino lielākoties neapmierinātus 
Saeimas polītiķus, diezin vai būs 
tie, kas mūs glābs no pašreizējās 
situācijas. Tuvākās nedēļas un 
mēneši solās būt polītiski uzkarsēts 
posms. Jāievēro, ka uz Latvijas 
notikumiem ar kāpinātu interesi 
raugās tie, kas nolēmuši Latvijas 
ekonomiskajai atplaukšanai aizdot 

Ojārs Celle

7,5 miljardus eiro. Viņi, tāpat kā 
mēs, saprot, ka valsts var atkopties 
tikai tad, ja vispirms tiek savesta 
kārtībā tās vadība un struktūra.

Pašlaik Latvija ir kā laiva ban-
gainā jūrā, kas glābjas ar vētras 
enkuru, bet komandā valda liels 
sajukums un trūkst sajēgas un rīcī-
bas spējas. Varam tomēr priecāties, 

ka vismaz Valsts prezidents šajā 
brīdī parāda apņēmību un noteik-
tību. Satversmē prezidenta loma ir 
kopumā reprezentātīva, viņam nav 
polītiskās atbildības valstī. Ja prezi-
dents Saeimu atlaiž un tauta tam 
piekrīt, līdz vēlēšanām paliek spēkā 
tā pati 9. Saeima, kas sanāk tikai 
tad, ja to sasauc Valsts prezidents. 
Šādās sēdēs, nosaka Satversme, 
darba kārtību noteic Valsts prezi-
dents.

Nu, redzēsim, vai mēs šādu 
vēsturisku laiku sagaidīsim, vai 
polītiķi sarosīsies un, kā to iecerējusi 
Tautas partija, Saeima izdos jaunu 
likumu, ka tā spēj pati sevi atlaist. 
Vai šāds lēmums vispār būtu 
konstitūcionāls? Katrā ziņā tuvākā 
nākotne Latvijā būs interesanta. 

No Portugalē dzīvojošiem lat-
viešiem saņēmu iepriecinošu 
ziņu, ka viņi 2008. gada decembrī 
piedalījušies Porto pilsētā Portu-
galē jauna vienuviet sapulcējušos 
Santa Klausu Ginesa rekorda 
uzstādīšanā. 

Porto ir sena pilsēta, otra lielākā 
Portugalē, osta pie Atlantijas 
okeāna, liels rūpniecības un kul-
tūras centrs. 2001.gadā Porto bija 
Eiropas kultūras galvaspilsēta, 
bet jau kopš 1996. gada iekļauta 
UNESCO Kultūras mantojuma 
sarakstā. Tā ir ievērojama ar inte-
resantu architektūru. Īpaši spē-
cīgu iespaidu atstāj Se katedrāle, 
kas celta 12. gadsimtā, un pils, 
kur dzimis pirmais Portugales 
karalis dons Alfonso Enrikes. 

Sākotnēji dalībai Santa Klausu 
gājienā bija pieteikušies vairāk 
nekā 17 400 cilvēku, bet drēgnais 
laiks dažu labu atturēja doties ārā 
no māju siltā patvēruma. Tomēr, 
spītējot aukstajam laikam un lie-
tum, Porto bija pulcējušies aptu-
veni 14 200 Ziemsvētku vecīšu 
apģērbā tērptu vīriešu, sieviešu 
un bērnu, kas pārplūdināja 
senatnīgās pilsētas ielas, dziedot 
Ziemsvētku dziesmas un dejojot. 
Mazākie gājiena dalībnieki vēl 

Latvieši palīdzēja kaldināt 
Ginesa rekordu

gulēja bērnu ratiņos, bet daļa vīru 
Santa Klausu apģērbā, balto bārdu 
lepni plivinot, pārvietojās ar 
motociklu. Gājiena vērotāji 
uzgavilēja iespaidīgajai procesijai. 

Gājiena mērķis bija ne tikai 
Santa Klausu rekorda pārspēšana, 
kas 2007.gada decembrī bija 
uzstādīts Derijas pilsētā Ziemeļ-
īrijā, kur vienkopus bija sanā-
kuši 12 965 Ziemsvētku vecīšu, 
bet arī naudas vākšana labdarībai. 
Katrs Santa Klauss ziedoja vis-
maz vienu eiro Porto trūcīgajiem 
bērniem. Tātad tas bija sociāls 
notikums, kuŗā Ziemsvētku sil-
tums tika dots arī tiem, kam tā 
trūkst.

 Pēc gājiena dalībnieki turpināja 
līksmošanu krodziņos, jo Porto  
ir ievērojama arī ar savām 
neskaitāmajām vīna darītavām 
un pasaulē pazīstamajiem port-
vīniem.

Starp citu, Porto ir arī Latvijas 
tūristu iecienīta vieta, jo ceļoju-
mus uz Portugali - Eiropas Savie-
nības valsti – rīko gandrīz vai 
visas Latvijas lielākās tūrisma fir-
mas. Tādējādi ne viens vien ceļo-
tājs no Latvijas devies izbraucienā 
ar kuģīti pa Ziemeļportugales 
gaŗāko upi Douro (Zelta upe), lai 

apskatītu Porto ievērojamos 
tiltus, arī slaveno Gustava Eifeļa 
projektēto tiltu pār Douru upi. 
Upe vijas caur dziļām, šaurām 
aizām ar tūkstošiem vīna dārzu 
terasēm, kur tiek briedinātas 
vīnogas slavenajam portvīnam, 
kas savu nosaukumu ieguvis pēc 
senatnīgās Porto pilsētas. Ceļā 
var aplūkot ļoti daudz viduslaiku 
piļu, mazas baznīcas un klosteŗus, 
muižas un svētnīcas. 

Vietējie par Porto sakot tā: 
“Lisabona izklaidējas, Kvimbra 
mācās, Braga lūdz, bet Porto 
strādā.” Nepārtraukti attīstoties 
komerciālā un industriālā ziņā, 
pilsēta tomēr spēj saglabāt arī 
savas tradicionālās vērtības, tāpēc 
tās vēsturiskais centrs ir iekļauts 
UNESCO kūltūrvēsturisko ob-
jektu sarakstā.

Taču 2001. gadā ne tikai Porto, 
bet arī Rīga bija Eiropas kultūras 
galvaspilsēta. 2002. gada aprīlī 
Porto tika rīkotas Rīgas dienas, tā 
ka Rīgas un Latvijas vārds Porto 
iedzīvotājiem nav svešs.

Porto pilsētā kopš 2001. gada 
septembŗa darbojas Latvijas Goda 
konsuls Auguštu Fereira Mašadu 
(Augusto Ferreira Machado). 

Valija Berkina

Vecrīgā 13. janvārī plkst. 20:15
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Ēvalds Krolls
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Līmeniski. 1. Pilsēta Talsu raj. 3. 
Telpa slimnīcā. 9. Apdzīvota vieta 
Bauskas raj. 12. Upe Kurzemē. 13. 
Stāvus saslietu labības kūļu kopas. 
14. Kārbas, speciāli ietvari. 16. 
Grieķu alfabēta burts. 17.  Vieta, 
pa kuŗu var uziet (kur). 18. 
Tikumisks pamatlikums reliģijā. 
19. Upe Francijā, Luāras pieteka. 
20. Drāmatiski sacerējumi. 21. 
Biezi apdzīvotas vietas. 23. Malkas 

un kokmateriālu mērvienības. 24. 
Atrasties kaŗadarbībā. 26. Nokaltis 
koks. 30. Dažu mūžzaļu augu 
stublājs ar lapām. 32. Smēre. 33. 
Orchideju dzimtas augs ar 
smaržīgiem zaļgani baltiem zie-
diem. 34. Nacionālā teātŗa aktie-
ris    (†2009. g.). 35. Rubeņu dzim-
tas nometnieku putns. 

Stateniski. 1. Ziedkopas – salik-
ti ķekari. 2. Īpašas formas paliktnis 

dzelzs kalšanai. 4. Liels meža 
dzīvnieks. 5. Rūgtvielas saturētājs 
tīteņaugs. 6. F. Lehāra operete. 7. 
Īss trīsšķautņu vai četršķautņu 
duncis. 8. Vairāku viena tipa 
ieroču vienlaicīgu šāvienu 
kopums. 10. Juridisks tēva 
stāvoklis. 11.  Melnbrūnas vaboles, 
kas lido maijā, jūnijā. 14. 
Viengadīgs ķirbju dzimtas augs ar 
gareniem augļiem. 15. Neliels 
grauzēju kārtas dzīvnieks stepju 
apgabalos. 22. Kādas Eirāzijas 
valsts galvaspilsēta. 25. Tāds, kam 
nav noteiktas formas; bezveidīgs. 
27. Upe Cēsu raj. 28. Doma, iecere, 
nodoms. 29. Augstākā tiesas 
iestāde civīllietās. 31. Jūrmalas 
pilsētas daļa. 32. Vārda daļa, ko 
izrunā ar vienu balss izdvesumu. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 3) 
atrisinājums 

Līmeniski. 1. Likt. 3. Ūpis. 7. 
Baltezers. 8. Biezpiens. 9. Galoda. 
12. Teitan. 15. Mats. 17. Pasaule. 
18. Apdomāt. 20. Uzaut. 22. 
Saprast. 24. Leksika. 26. Agasi. 27. 
Launags. 28. Taifuns 29. Viltus. 32. 
Tracis. 34. Virves. 35. Apkopot. 
36. Tirgoties. 37. Sāts. 38. Utis.

Stateniski. 1. Labība. 2. Kalve. 4. 
Piedegt. 5. Sasist. 6. Telpas. 10. 
Adata. 11. Daugava. 13. Tempi. 14. 
Nātna. 15. Meitas. 16. Tauta. 18. 
Atlēts. 19. Dikti. 21. Atirt. 22. Salīt. 
23. Pauna. 25. Kante. 29. Vakarot. 
30. Līp. 31. Uzteikt. 33. Saktas. 34. 
Valsis.     

Kultūras namā „Lielvārde” tika pasniegtas balvas „Gada lielvārdietis 
2008”. Sarīkojumā godināja 24 personas, no kuŗām 11 ieguva Gada 
lielvārdieša titulu.

Cēsu rajona Jaunpiebalgas un Zosēnu pagasta padomes vienojušās 
par apvienošanos un Jaunpiebalgas novada izveidi. 

Valmieras rajona padomē apspriests projekts par savienotāja 
velomaršruta izveidi Vidzemē un Dienvidigaunijā. Projekta mērķis ir 
veicināt ilgtermiņa sadarbību un plānošanu starp publiskā un privātā 
sektora organizācijām tūrisma attīstībā. Projekts tapis sadarbībā ar 
Igaunijas partneŗiem Valgas, Viru un Tartu apriņķī.

Jelgavā darbu sākušas sešas zupas virtuves, sniedzot atbalstu 
maznodrošinātiem iedzīvotājiem. Zupas virtuves lielākoties iekārtotas 
baznīcās un darbosies katru dienu. Pašvaldība šim mērķim piešķīrusi 12 
tūkstošus latu.

Cēsu domes aktīvais budžets, kas nodrošina saimniekošanu pilsētā, 
šogad būs par 2,1 miljonu latu mazāks nekā pērn. Par 1,8 miljoniem latu 
samazinājušies ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

Madonā durvis atvēris gaļas nams „Dzelmēni”. Jaunajā veikalā var 
nopirkt gan svaigu gaļu, gan zivis un dārzeņus. Stores un karpas 
madoniešiem piegādā no Seces firmas „Oskars” dīķiem.

Atjaunoto Vaboles bērnu un jaunatnes centru atklāja nu jau bijušais 
ASV vēstnieks Latvijā Čārlzs Larsons. Viņš tikās arī ar Daugavpils 
pilsētas domes priekšsēdi Ritu Strodi, lai pateiktos par sadarbību un 
atvadītos. Domes priekšsēde pateicās par vēstniecības projektu, kas ļāva 
bērnu patversmē “Priedīte” ierīkot jaunu sporta laukumu.

Daugavpils firma “MRK D” Vaboles pagastā izveidojusi zāģu 
skaidu brikešu un granulu ražotni. Šo ekoloģisko kurināmo pasaulē 
pirmie sāka ražot skandinavi, tāpēc, atveŗot ražotni, nebija jāizgudro 
ritenis, uzsveŗ “MRK D” direktors Aleksandrs Paršikovs.

Jēkabpils iedzīvotāji, piedaloties telesabiedrībai LNT, Swedbank un 
portālam ziedot.lv labdarības maratonā „Eņģeļi pār Latviju” pilsētas 
lielveikala „Rimi” ziedojumu kastītēs saziedojuši vairāk nekā 3000 latu. 
Kopumā „Rimi” veikalos saziedotā summa ir 73 614,63 latu.

Latvijas mazturīgo atbalsta biedrība “Dace” rīkoja akciju “NO 
SIRDS UZ SIRDI”, kuŗas laikā Rīgas iedzīvotāji saziedojuši dažādus 
apģērbus, ko lauku pagastos bez maksas izdalīs trūcīgo atbalsta 
sabiedriskās organizācijas.

Viļānu slimnīcā nāksies slēgt terapijas nodaļu un no darba atbrīvot 
12 medicīnas darbiniekus, jo Veselības obligātās apdrošināšanas valsts 
aģentūra (VOAVA) nevelas slēgt līgumu par stacionāro veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Viļānu slimnīcā 2008. gadā ārstējās 
730 pacientu.

Latvijas austrumu robežas Terechovas un Grebņevas kontroles 
punktu caurlaidība ir sasniegusi maksimālo līmeni gan Latvijas, gan 
Krievijas pusē, tāpēc gaŗo kravas transportlīdzekļu rindu samazināšana 
iespējama, vienīgi paplašinot un modernizējot šos punktus. 

Jēkabpils Vēstures mūzejā Krustpils pilī 25. janvārī atklās mākslinieka 
Laimoņa Blumberga 90 gadu jubilejai veltītu personālizstādi. Laimonis 
Blumbergs dzimis Krustpilī un jau bērnībā no tēva apguvis pirmās 
akmens tēlniecības iemaņas. Viņa akmens tēli atrodas mākslas kollekcijās 
Latvijā un tālu aiz tās robežām. Izstāde būs skatāma līdz 20. martam.

Liepājas iedzīvotāji, nevalsts organizācijas, iestādes un uzņēmumi 
līdz 5. februārim aicināti ieteikt kandidātus Goda un Gada liepājnieka 
tituliem - par nopelniem pilsētas labā 2008. gadā. Pilsētas dome vēlas, lai 
pēc iespējas vairāk liepājnieku izmantotu šo iespēju - pateikt paldies 
cilvēkiem, kuŗi to pelnījuši.

Saņemts apstiprinājums par Eiropas naudas piešķiršanu četriem 
Liepājas attīstības projektiem. Pašvaldība plānojusi līdz 2011. gadam no 
ES struktūrfondiem piesaistīt apmēram 100 miljonus latu. Paredzēts 
izbūvēt veloceliņu 7,6 kilometru gaŗumā, kā arī pabeigt Flotes ielas 
sociālās mājas ārsienu siltināšanu un jumta remontu. Tuvākajā laikā 
sāksies priekšdarbi visu četru projektu ieviešanai.

Latvijas Radio 1 rīkotajos „Koŗu kaŗos” Liepājas koris „Intis” ar 
diriģenti Ilzi Valci balvā saņēmis iespēju Latvijas Radio 1. studijā 
ieskaņot sešas dziesmas. Koris jau ieskaņojis „Mīlas dziesmu” program-
mu.

Liepājnieki ir ļoti apmierināti ar pilsētas rotājumiem svētkos. 
Visvairāk liepājnieku uzslavu izpelnījies Rožu laukuma rotājums - 
Adventa vainags ar romantisko tiltiņu, otrā vietā palikuši rūķi laivā 
Tirdzniecības kanālī, bet trešā ir gaismas kompozicija pie Liepājas 
universitātes. Tā liecina aptaujas dati Liepājas Domes mājaslapā.

Liepājas mūzeja nodaļas „Liepāja okupāciju režīmos” izstāžu zālē 
atklāta Liepājas Tautas fotostudijas vecmeistara, Starptautiskās foto 
mākslas federācijas mākslinieka (AFIAP) Nikolaja Brīvlauka (1928-
2003) piemiņas izstāde.

Uz laiku atlikta sabiedriskā un tirdzniecības centra “Rožu galerija” 
būvniecības iecere, jo vēl jāpieprasa speciālistu atzinumi par transportu, 
pieminekļu aizsardzību un jāatrisina tukšajā laukumā augošo koku lik-
tenis. Tukšums blakus Rožu laukumam radies Otrā pasaules kaŗā 
sagrauto ēku vietā. Padomijas gados šeit dižojās Ļeņina piemineklis.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava

Sinoptiķi ziņo, ka šogad Eiropā 
ir ar salu un sniegiem bagātākā 
ziema pēdējo 10 – 15 gadu laikā. 
Pagājušajā gadā īsta ziema Latvijā 
bija labi ja divas nedēļas un arī 
tikai gada sākumā, tā ka 
slēpošanas kalnu īpašnieki jau 
kļuva bažīgi par savu biznesu. 
Taču jau gadu mijā un šā gada 
sākumā ziema lika atcerēties sevi 
pilnā mērā - vai uz katra Latvijas 
paugura bija vērojamas slēpotāju 
rosības. 

Slēpotāju netrūkst 
Par ziemas aktīvās atpūtas 

cienītāju trūkumu šobrīd nesū-
dzas nevienā kalnā un slēpošanas 
trasē Latvijā. Lielu ziemas prieku 
baudītāju interesi izjūt gan Lat-
vijā augstākais kalns – Gaiziņš 
Madonas rajonā, Milzkalns 
Tukuma rajonā, Turaidas “Reiņa 
trase”, Žagarkalns Cēsu rajonā, 
slēpošanas centrs “Baiļi” Val-
mierā, slēpošanās kalns “Lem-
berga hūte” Ventspilī, izklaides 
un atrakciju centrs „Zviedru 
cepure” pie Sabiles. Sniega kvali-
tāte esot ļoti laba. Lai gan brīžiem 
termometra stabiņš noslīd zem 
minus 20 gradiem, tomēr kalnos 
atpūtnieku netrūkstot. 

Uz kalnu cilvēki pārsvarā dodas 
darbdienu vakarpusē un brīv-
dienās, ar ģimenēm. Vairākums 
ierodas ar savu slēpošanas inven-
tāru, taču par atbilstošu samaksu 
var arī uz vietas nomāt slēpes, 
sniega dēli vai citus piederumus.

Aktīvo ziemas atpūtu tomēr 
ietekmējusi ekonomiskā situācija 
Latvijā. Cilvēki ietaupa līdzekļus, 
vairs neizmantojot instruktora 
palīdzību, jo tas ir maksas pakal-
pojums. Tagad vecāki paši mācot 
bērniem slēpot. Iespējams, mazāk 
brauks slēpot uz ārzemēm, bet 
biežāk izmantos Latvijas kalnus. 

Ziemas prieki uz kalna un ledus
„Zviedru cepurē” pie Sabiles   

un „Lemberga hūtē” Ventspilī 
iekārtots īpašs „Bērnu kalns”, kur 
ziemas prieki tiek baudīti 
mierīgākā gaisotnē - mazie 
netraucēti var no kalna traukties 
lejā ar kamaniņām vai plēvēm. 
„Žagarkalnā” darbojās divi mazie 
bērnu kalniņi ar virves pacēlā-
jiem. Savukārt Milzkalnā iekār-
tots atsevišķs iesācēju kalniņš, 
kur var slēpošanas iemaņas apgūt 
tie, kuŗi ir uz slēpēm nostājušies 
pirmo reizi. 

„Lemberga hūte” Ventspilī ir 
mākslīgs veidojums. Tā bijusi 
Ventspils pilsētas domes priekš-
sēža Aivara Lemberga ierosme 
pašiem veidot savu kalnu, lai 
slēpotājiem nevajadzētu braukāt 
pa pasauli kalnu meklējumos. 
Ventspils nomalē ierādīta vieta, 
kur vest būvgružus, tādējādi gūstot 
divkāršu labumu – gan būvgruži 
nemētājas, kur pagadās, tātad laba 
dabas aizsardzības prakse, gan 
ventspilniekiem ir savs kalns. Tā 
augstums jau ir sasniedzis 40 
metrus, tātad nobrauciens iznāk 
apmēram 225 metru gaŗumā. Lai 
tiktu augšā, iekārtoti pacēlāji, ir pat 
multilifts, kā arī iekārtots īpašs 
bērnu kalniņš. 

Aptuveni puse ziemas prieku 
baudītāju Latvijas kalnos ir no 
Lietuvas iebraukušie atpūtnieki. 

Ekonomiskā situācija ietek-
mējusi arī nakts mītņu izman-
tošanu. Citus gadus Ziemsvētku 
un Jaunā gada brīvdienās visas 
vietas bija aizņemts, bet šogad 
palikušas brīvas vietas. Cilvēki 
atbrauc ar automašīnām, pusi 
dienas paslēpo vai pabraukā no 
kalna ar sniega dēli - un prom ir. 
Pie visiem kalniem gan ir ierīkotas 
ēstuves, kur ieturēt siltu maltīti 
un atpūsties. 

Zemledus makšķerēšana
Aizsalušie ezeri vilina kaislī-

gākos makšķerniekus no zemle-
dus valstības izvilināt asaŗus un 
līdakas. Taču makšķerniekiem 
allaž bijis sacensības gars - kuŗš 
izvilks lielāko lomu. Gandrīz vai 
visos Latvijas rajonos ir savi zem-
ledus makšķerēšanas entuazisti, 
tāpēc 1993. gadā izveidota Latvi-
jas makšķerēšanas sporta federā-

cija (LMSF). Šī sabiedriskā orga-
nizācija populārizē un koordinē 
arī zemledus makšķerēšanu kā 
sporta veidu un rīko Latvijas 
čempionātus, kā arī rūpējas par 
Latvijas līdzdalību starptautiskās 
organizācijās un to organizētajos 
pasākumos. LMSF šobrīd ir ICSF 
(International Casting Sport 
Federation) biedre, bet no 2001. 
gada arī CIPS (Confederation 
Internationale de la Peche Spor-
tive) biedre. 

2004. un 2007. gadā Latvijas 
zemledus makšķerēšanas koman-
da izcīnīja pasaules čempiones 
titulu. Turklāt Latvijas izlases 
dalībnieks Pēteris Lideris ir 
divkārtējs pasaules čempions. 
Savukārt dāmu konkurencē 
Latvijas komandas dalībniece 
Rita Verze-Grabovska kļuva par 
pasaules čempioni 2007. gadā. 

2008. gadā Latvijas izlase pasaules 
čempionātā ieguva 3. vietu - 
bronzas medaļu. 

Nu jau ir sācies šā gada Latvijas 
čempionāts zemledus makšķerē-
šanā, kuŗā piedalās 20 komandas 
no visiem Latvijas novadiem. 1. 
kārta notika uz Eikša ezera Preiļu 
rajonā, 2. kārta sākās 17. janvārī 

uz Burtnieku vai Unguru ezera 
atbilstoši laika apstākļiem. Savu-
kārt 3. kārta būs 7. – 8. februārī 
uz Dūņezera Rīgas rajonā, un tās 
uzvarētāji pārstāvēs Latviju 
pasaules čempionātā 14. - 15. 
februārī Polijā. Ne asakas! 

Valija Berkina 
Foto no turisms. latgale. lv

Preiļu rajona Eikša ezerā sākās 
Latvijas 2009. gada čempionāts 
zemledus makšķerēšanā
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Padomju vara, tāpat kā jebkuŗa 
cita totālitārajā pamatā veidota 
vara, visus gadus balstījās gan 
jaunveidotos, gan no vecajiem 
pāršūtos mītoloģiskajos tekstos 
un mītoloģiskajās zīmēs. Pag. gs. 
80. gados pēc inerces šie teksti 
un zīmes tika piesauktas, bet 
vairs lāga nedarbojās. Tieši 80. 
gadu vidū gan iekšējās pretestības 
tekstos, gan arī oficiozajos tek-
stos parādās jauna valoda un 
jauni mītiski maģiskās valodas 
elementi.

Salīdzinājumam izvēlējos seko-
jošus 1985. – 1990. gada perio-
diskos izdevumus – kompartijas 
oficiozus – žurnālu Padomju 
Latvijas Komūnists (PLK), lai-
krakstu Cīņa, kā arī iekšējās 
opozicijas uzturētājus – laikrak-
stu Literātūra un Māksla(LM), 
žurnālu Karogs, salīdzinājumam 
piepulcinot arī vairākus citus 
izziņas avotus. Īsuma labad pir-
mos saukšu par oficioziem, otros 
par neoficioziem, kaut arī attie-
cības starp abiem, protams, bija 
daudz sarežģītākas.

Alkohola pūķis
Pretstatījums gaismā un tumsā, 

ļaunajā un labajā vēl pilnībā dar-
bojas, bet kļuvis lokālāks. Mīts, 
mītiskais tiek piezemēts. Kā viens 
no galvenajiem ļaunumiem tiek 
nosaukts alkoholisms un dzer-
šana. Tiek izsludināta devīze: 
„Sausais likums – ikvienam!” 
Padlatvijas Komūnistā (PLK) 
1985. - 1986. gadā visdažādākajās 
versijās tiek akcentēta cīņa pret 
žūpību, aprakstīta pozitīvā pie-
redze Novosibirskas Akadēmis-
kajā pilsētiņā,  kur šai devīzei jau 
sekojot 1500 ģimenes. 1985. gadā 
Cīņā attēlota ap pudeles kaklu 
apvijusies čūska (Cīņa, 1985 

Padomju un pretpadomju mītoloģija: nobeiguma piecgade (1985-1991)
Okupācijas mūzeja biedrība, atceroties Latvijas Radošo savienību plēnumu tā 20. gadskārtā bija sarīkojusi simpoziju „Kultūra un kultūrpretestība PSRS 

okupētajā Latvijā”. Ir pamats uzskatam, ka Trešo atmodu Latvijā iezvanījis Radošo savienību plēnums, jo tajā pulcējās, runāja un domāja par Latvijas 
nākamību cilvēki, kuŗi par to juta patiesu, liktenīgu atbildību, kuŗi no vārdiem drīz ķērās pie darbiem, kas veicināja Latvijas neatkarības un valstiskuma 
atgūšanu. Radošo savienību plēnumā pirmo reizi atklātībā tika nodota patiesība par Molotova-Ribentropa pakta slepenajiem protokoliem un to traģiskajām 
sekām Baltijas valstu un tautu likteņos. Šī patiesība tika atklāta Mavrika Vulfsona slavenajā runā. Līdz ar šo rūgto patiesību no vēstures dzelmēm iznira vēl 
viena – par padomju okupāciju Baltijas valstīs. Šo vēsturiski nozīmīgo notikumu Okupācijas mūzejā rīkotajā simpozijā minēja vairāku priekšlasījumu autori, 
kuŗi savulaik atradās leģendāro Atmodas norišu epicentrā, – Sandra Kalniete atklāja un vadīja simpoziju un atcerējās plēnuma tezes, jo viņa pirms divdesmit 
gadiem bija starp rezolūciju veidotājiem. Viena no svarīgākām tezēm bija ieteikums piešķirt latviešu valodai valsts valodas statusu. 

Nozīmīgas domas un atgādinājumi skanēja Jāņa Petera, Māras Zālītes, Arnolda Klotiņa, Jāņa Streiča, Sarmītes Elertes, Knuta Skujenieka, Ulža Bērziņa, 
Dzintras Hiršas priekšlasījumos, kuŗos tika pausts arī sāpīgs brīdinājums par latviešu valodas apdraudētību tieši šodien, brīvības apstākļos. Daudzās runās 
jautās vilšanās rūgtums par zaudētiem ideāliem un godīgu cilvēku dažkārt izjusto bezspēcību varas augšu priekšā. 

Lielu atsaucību guva Andas Līces priekšlasījums „Brīvības un atbildības attiecības okupācijas laikā un tagad” ar asprātīgiem faktu vērtējumiem un 
piesātinātais Janīnas Kursītes referāts „Padomju un pretpadomju mītoloģija: nobeiguma piecgade 1986-1991”. Šo referātu sniedzam mūsu lasītājiem bez 
redakcionāliem labojumiem.

26.05), raksts ar nosaukumu 
„Skaidru skatienu!” (1985, 13.06.) 
par PSRS 32 pilsētu atturībnieku 
saietu Rīgā. Vēl 1988. gadā pavīd 
kāds it kā lasītāju viedoklis ar 
moto – aktīvāk iedibināt atturīgu 
dzīvesveidu (PLK, 1988, Nr. 3), 
bet tad arī bez pēdām šī tik 
mītoloģizētā tema – cīņa ar alko-
hola pūķi jeb čūsku pazūd bez 
pēdām.

Svētumu manifestācija
Tā visreljefāk izpaužas pagā-

niski orģiastiskajā ziedu nolik-
šanas ceremonijā pie Ļeņina 
pieminekļa un tās aprakstos. 
Cīņa 1985. gada 8. maijā raksta: 
„Iļjiča pieminekļa pakājē aužas 
pavasaŗa  ziedu paklājs. Un katrs 
zieds ir mūsu pateicības aplie-
cinājums, kā uzticības zvērests 
ļeņinismam.” Bet 80. gadu vidū 
vairs lāga nevelk agrāk tik popu-
lārā tema par ziedošanos un 
uzupurēšanos. Padlatvijas Komū-
nistā tikai vecais, bailīgais sta-
ļinists Jānis Niedre rakstā „Lite-
rātūras partijiskums” kā ložu 
kārtu nobeŗ gadiem izkoptas 
tirādes, kā: „Mums ir stipra un 
nesatricināma ticība sociālistiskās 
Dzimtenes varenībai, mūsu 
iekārtai, KP polītikas pareizībai. 
Mēs (..) domājam un gādājam 
par to, lai ziedotu visu radošo 
enerģiju, lai īstenotu etc.” (PLK, 
1985, Nr. 11, 94). – Ievērojiet – 
vēl pirms pāris gadiem neviens 
nebūtu rakstījis – domājam, 
nekādas domāšanas nebūtu! 

Padomju mītoloģijā ārkārtīgi 
svarīga loma tika pievērsta vārda 
maģijai. Tā nav zudusi arī 80. 
gadu otrajā pusē, kaut arī zau-
dējusi lielu daļu spēka. Maģija 
iemiesota tādu vārdu kā mūžīgais, 
nezūdošais, drošais, vienotais, 

nesatricināmais skandināšanas 
pastiprinātā atkārtojumā dažādos 
saukļos un rakstu virsrakstos: 
„Nezūdošais idejiskais manto-
jums!” (PLK, Nr. 4 – par Stučkas 
Rakstu izlases iznākšanu), 
„Miera drošais vairogs” (PLK, 
1985. Nr. 5), „Vienotā ierindā” 
(1985. Nr. 7), „Nesatricināma 
ticība PSKP” (1985, Nr. 11, 94). 
Bet jau 1986. gadā ikdienas 
cilvēka mītizēti iestādīto domā-
šanu ar oficiozo preses izdevumu 
palīdzību cenšas pārcelt uz jaunu 
„stipro vārdu un formulu” slie-
dēm. Ienākšanas secībā tie ir 
„Ekonomikai jābūt ekonomiskai” 
(1985), „paplašinām atklātumu” 
(1986), „pārkārtošanās” (1986), 
„paātrinājums” (1987), „cilvēka 
faktors” (1987), „demokratizā-
cija” (1988), „pārbūve” (1989), 
„Demokratijai jābūt funkcionē-
jošai” (1989, Nr.11), „sociālisms 
ar cilvēcīgu seju” (1990). Ja PLK 
vēl 1987. gadā atļāvās runāt tikai 
par buržuāzisko plūrālismu, tad 
1989. gadā (Nr. 8) beidzot parā-
dās arī sociālistiskais plūrālisms, 
nesaprotu, kā mēs šo vārdu varē-
jām izrunāt. 

Arvien vairāk arī oficiozos 
parādās raksti, kur ar „stipro 
padomju mītizēti maģizētā lek-
sikona vārdu” palīdzību tiek 

dzīta sava doma un savi mērķi. 
Virtuozi šajā ziņā ir vairāki lat-
galiešu izcelsmes mākslas zināt-
nieka, jurista pēc izglītības, Jāņa 
Pujāta raksti Cīņā. Latgales kera-
mika bija tādā kā pusaizliegtā, 
pusatļautā stāvoklī. Pujāts Cīņā 
1985. gada 28. aprīlī publicē 
plašu rakstu „Latgales keramikas 
dienas”. Padomju laiku „sakrālo 
leksikonu” un tā nozīmi nepārzi-
nošiem jaunajiem lasītājiem vai 
trimdas lasītājiem šis raksts var 
izlikties vienkārši šausmīgs. 
Keramiķu izstādes atklāšanu 
Pujāts veikli piesaista dizās uz-
varas pār fašismu piemiņai un K. 
Barona Dainu jubilejai. Citēšu: 
„Tautas dziesmu dižā klētnieka 
– Barona caururbjošais skatiens 
aicina katru jauno autoru godīgi, 
paškritiski atbildēt uz pašiem 
galvenajiem jautājumiem: „Kas 
(es) esmu, kurp tiecos...”” (3. 
lpp.). Ja kāds no Latgales kera-
miķiem ir bijis kaŗā padomju 
pusē,  Pujāts to izspēlē kā lielu 
trumpi un vispārina: „Jānis 
Backāns ir kaŗa veterāns. Rokas, 
kas cilāja šauteni pret ienaid-
niekiem, šķiļ mākslas dzirkstis 
keramikā.” Nu kā lai aizliedz kaŗa 
veterāniem, kuŗu rokas turējušas 
šauteni un pareizajā pusē turē-
jušas to šauteni, nodarboties ar 
keramiku? 

Ka šie vārdi nedod gaidīto un 
iepriekš pierasto efektu, liecina 
rakstos arvien vairāk parādošies 
atrunas teikumi, kas mītizēto 
padomju iekārtu nolaiž uz zemes: 
„Šajā svarīgajā darbā mums ir 
zināmi panākumi” (PLK, 1985, 
Nr. 6), „Žūpības apkaŗošana de-
vusi zināmus pozitīvus rezultātus” 
(PLK, 1986, Nr. 8, 52) utt. Kaut 
arī ierastā retorika turpinās, 
sākot ar 1989. gadu gan PLK, 

gan Cīņa pāriet no mītiskās 
domāšanas rakstiem uz konkrē-
tākiem, ikdienišķākiem, balstī-
tiem zemes loģikā. 

Nozīmīgs, manuprāt, ir 1989. 
gada LKP CK slēgtā 1959. gada 
plēnuma stenogrammu publicē-
jums vairākos PLK numuros 
(1989, Nr. 2-6), vairāki raksti par 
to gadu neformāļiem (nr. 6: V. 
Blūzma. „Neformāļi – kas tie 
ir?”), par latviešu skaitu Krievijā 
laikā no 1918. Līdz 1926. gadam 
(1990, Nr. 11/12, 126-128), 
simpatizējošs raksts par LTF 
(1989, Nr. 11), raksts, piemēram, 
ar nosaukumu „Latviešu valodai 
jādzīvo” (1989, Nr. 12) u. c. 
Nedaudz komiski, bet – atbalstot 
LTF, suverēnitāti, PLK tiek 
izmantoti sen iestrādāti virsrak-
stu mītizēti štampi: „Tikai uz 
priekšu. Saruna ar AP tautību 
padomes priekšsēdētāja viet-
nieku Bišeru” (1989, Nr. 12). 
Simptomatisks ir 1990. gadā Nr. 
9/10 publicētais kāda I. Čerkasova 
raksts „Nomainīsim vienu mītu 
pret otru?” (122-125). 

Jaunajam spēkam – radošajām 
savienībām, neformāļiem no 
VAKK, LTF u.c. , kuŗu viedokļi 
visvairāk atspoguļoti tieši LM, – 
vajag spēcīgus vārdus un spēcīgu 
platformu. Notiek jaunu mītu un 
jaunu stipro vārdu meklēšana.

Filozofs Pēteris Laķis rakstā 
„Cik galvu pūķim?” (LM , 1990, 
10.03., Nr. 10, 2. lpp.) apspēlē 
mūžseno mītisko bināro pret-
statu – cīnītājs pret pūķi un pūķis 
kā ļaunuma iemiesojums. Pub-
licists Andrejs Dripe savu rakstu, 
kuŗā pretstatīta gaismas un tum-
sas cīņa, nosaucis „Jaunais mīts 
un vecā domāšana”(LM , 1990, 
20.01., Nr. 3, 2. – 3. lpp.). 

Viņi rautin raujas, lai noturētos 
brahmaņu kastā, jo brahmanis 
zina, ka tad, kad viņš ir pārkāpis 
slieksni un iekļuvis kastas pilī, 
viņam vairs ne par ko nav 
jārūpējas – nauda, siltas vietas 
padomēs un valsts pasūtinājumi 
ir garantēti. Kastas pilī no tevis 
negaida ne kompetenci, ne izglī-
tību, ne īpašas darbaspējas, bet 
galvenokārt – lojālitāti.

Taču mūsdienu baroni un 
jaunlaiku nomenklatūra nebūtu 
spējīga tik efektīgi nospēlēt savu 
lomu, ja vien nebūtu arī mūsdienu 
kārklu vāciešu un, Raiņa vārdiem 
runājot, spaļu slāvu, kas viņiem 
kalpotu. Ja nebūtu daudzu, pārāk 
daudzu, kuŗi gatavi pielīst, pie-
lāgoties, pieskaņoties, lai nodro-

Šķietamība un esamība Latvijas reālitātes telpā
šinātu savu pašlabumu. Runās 
par “jauno, izglītoto” polītiķu pa-
audzi esam klausījušies gadiem 
ilgi, pēdējā laikā dzirdam arī, ka 
šogad it kā piedzīvosim vecās 
polītiskās elites norietu. Vai tas 
būs tik vienkārši un vai “jaunie, 
izglītotie” neizrādīsies vēl bezkau-
nīgāki un savu pašlabumu vēl 
vairāk kārīgi, rādīs laiks. Nevar 
izslēgt arī koopcijas iespēju, kā 
arī neredzēt, cik daudziem ir 
vieglāk, patīkamāk un pierastāk 
pielabināties pareizajai personai 
(vai otrādi – piedāvāt iespēju 
draugam) nekā izturēt (vai arī 
sarīkot) reālu, pamatīgu kon-
kursu. Latvijai ir bijuši savi 
Valdemāri un Kronvaldi, kuŗi, 
atgriežoties mājās pēc mācībām 

ārzemēs, ir uzskatījuši par pienā-
kumu lielu daļu savas dzīves zie-
dot “vispārībai – tas ir, latviešu 
lietai”. Bet vēl vairāk Latvijai ir 
bijis tādu, kuŗi, mājās pārnākot, 
no Jāņiem pārtapuši par Joha-
niem vai arī, Juŗi būdami, ātri 
iejutušies Georgu ādā.

Kādi mēs patiešām esam – sevī 
ieciklējušies Johana un Georga 
tipa pašlabuma meklētāji vai arī 
Valdemāra tipa kopīgās “latviešu 
lietas” veicinātāji –, to līdz Latvi-
jas simtajai dzimšanas dienai 
vajadzētu noskaidrot. Ja mūsu 
pašreizējai polītiķu kastai ir 
taisnība un tās dusmas, kuŗas 
tiek vērstas pret viņiem, nav 
nekas cits kā vienkārša skaudība 
un nenovīdība, jo kritizētāji paši 

vēlētos baudīt privileģētas kastas 
stāvokli, labprāt paši iegūtu 
bagātnieka statusu (ar jebkādiem 
līdzekļiem), – tad mēs drīzāk esam 
no Johana un Georga kaula radīti.

(..) Skarbi analizējot situāciju, 
šobrīd ar pārliecību to nevaram 
apgalvot. Jo neatkarīgās Latvijas 
teju četrdesmit gadu pastāvēšanas 
vēsturē mūsu tauta līdz šim vēl 
nekad nav pati sevī atradusi 
spēku, lai demokratiskās sistēmas 
ietvaros būtiski mainītu valsts 
kursu. Kā revolucionāri, kā fron-
tes cīnītāji pret apspiedējiem un 
okupantiem savas spējas esam 
pierādījuši. Tagad laiks pierādīt, 
cik dziļi mūs ir vai arī, gluži 
otrādi, nav ietekmējusi autoritārā 
valdīšanas stila pieredze.

(Turpināts no 7. lpp.)

Jaungada naktī mūs brīdināja, 
ka šogad katram ir jābūt apvel-
tītam ar “reālitātes apziņu”. Taču 
šīs reālitātes ir tik atšķirīgas! 
Sākot ar polītiķiem un viņu varas 
arrogances apzīmogoto reālitāti 
un beidzot ar skolotāju un 
medmāsu reālitātēm. Tās visas ir 
Latvijas reālitātes, un tikai atka-
rībā no tā, kuŗa reālitātes izprat-
ne Latvijā nākamajā desmitgadē 
ņems stabilu virsroku, mēs 
varēsim pārliecināti atbildēt uz 
jautājumu – vai esam šovu, prin-
cešu konkursu, mantkārības pār-
ņemta Potjomkina sādžas tipa 
valsts vai arī mēs patiešām esam 
labāki nekā šie pēdējie gadi.

(Saīsināti no laikraksta Diena 
2009. g. 10. janvāŗa numura)
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L aikrakstā 
Great Neck 
Record 2008. 
gada 25. 
d e c e m b ŗ a 
numurā ievie-
tots paziņo-
jums, ka orga-

nizācija Help Hospitalized 
Veterans, kā arī tūkstošiem  
hospitālizētu kaŗa veterānu visā 
Amerikā un ASV kaŗavīri Irakā 

Biruta Grunvalde – 2008. gada
patriote un ziedotāja

un Afganistanā ilggadējo Ņujor-
kas piepilsētas Greitnekas iedzī-
votāja Birutu Grunvaldi oficiāli 
atzinuši par 2008. gada patrioti 
un 2008. gada ziedotāju.

Dziedone Biruta Grunvalde un 
pianiste Šalota Rosa Zanda 2009. 
gada pavasarī plāno rīkot kon-
certus vairākās slimnīcās, kuŗās 
ārstējas kaŗa veterāni.

Red.

OLA ir Ohaijo latviešu apvie-
nība, kuŗas biedri galvenokārt ir  
jaunās un vidējās paaudzes pār-
stāvji. Šajā organizācijā var 
iestāties ikviens, neatkarīgi no 
vecuma, samaksājot 10 dolaru 
biedru naudu gadā priekšniekam 
Francim Baueram. OLAs biedri 
rīko paši savus sarīkojumu, bet 
palīdz arī citām latviešu orga-
nizācijām, piemēram, Klīvlandes 
latviešu biedrībai pērn sarīkot 
ALAs kongresu un Latvijas valsts 
dibināšanas atceres svinības. 

Klīvlandes DV apvienība rīkoja 
Jaungada sagaidīšanas balli, un 
apmēram puse no 58 dalībniekiem 
bija OLAs biedri. Mūzikālus 
priekšnesumus sagatavoja mācī-
tājs Pauls Barbins un Agnese 
Fišere, deju mūziku atskaņoja arī 
viņas dzīvesbiedrs Uģis. Polonēzi 

OLA palīdz vecākai paaudzei

Amerikas latviešu apvienības
58. kongress notiks Floridā

vadīja DV ASV priekšnieks 
Zigurds Rīders un Astrīda Rīde-
re. Ievadot 2009. gadu, un Z. 
Rīders teica uzrunu. 

Š. g. 7. janvārī Klīvlandes lat-
viešu pensionāru sanāksmē 
OLAs vadītāji  Francis Bauers, 
Kristaps Daukšs, Sandra Hāznere 
un Zanda Zilote palīdzēja saga-
tavot bagātīgu maltīti. Kafijas 
galdu klāja pensionāru pārstāve 
Virdžīnija Krēgere, un Līvija 
Eidemane bija izcepusi kliņģeri 
tiem deviņiem pensionāriem, 
kuŗiem janvārī ir dzimumdiena. 
Pēteris  Noviks un Jānis Zaķis  
atnesa pašdarītu sarkanvīnu. 
Liels paldies OLAs akīvistiem 
par palīdzību. Ceram, ka viņi 
atblastīs veco paaudzi arī 
nākotnē. 

Vilmārs Kukainis

Amerikas latviešu apvienība 
ziņo, ka ALAs 58. kongress notiks 
no 1. līdz 3. maijam TradeWinds 
Island Resorts ,,Sandpiper” vies-
nīcā St. Pete Beach pilsētā, 
Floridā. Kongresu rīkot palīdzēs 
vietējā latviešu biedrība, Dau-
gavas Vanagu apvienība un 
draudze. 

Latvian Association likmi – $119 
plūs nodoklis par istabu. Tālrunis 
istabu rezervācijai: 1-800-808-
9833 vai 727-360-5551. Iespējams 
rezervēt lielākas istabas (suites), 
piemaksājot 30 dolaru. Istabu 
cenā iekļautas Resort fees, tātad 
kongresa delegāti varēs izmantot 
visus kūrorta  pakalpojumus – 

ALAs valde un kongresa rīcības 
komisija pāno interesantu pro-
grammu, aicinot runātājus gan 
no Latvijas, gan ASV. Kongresa 
ballē deju mūziku atskaņos 
Ilmārs Dzenis ar savu orķestri. 

ALAs valde lūdz organizāciju 
vadītājus laikus izraudzīt dele-
gātus kongresam un plānot 
braucienu. ALAi ir līgums ar 
viesnīcu, ka dalībnieki var ie-
rasties trīs dienas agrāk un 
uzkavēties trīs dienas pēc kon-
gresa, izmantojot American 

plūdmali, baseinus, tenisa lauku-
mus utt. 

Delegātu dalības maksa – $195 
(tajā ieskaitītas divas pusdienas, 
divas vakariņas un kongresa 
balle). Organizācijas drīzumā 
saņems sīkāku informāciju. Dele-
gātu pieteikšanās veidlapas tiks 
izsūtītas februāŗa otrajā pusē. 
Aicinām arī pieteikties delegātus, 
kuŗi pārstāvēs ALAs atsevišķos 
biedrus un aizstāvēs viņu intereses.

ALAs valde

Sandpiper viesnīcas konferenču centrs

Es patiešām nezinu, kas ir 
Guntis Feldmanis, bet viņa raksts 
LM, 1990, 08.09., Nr. 32 „Mīļie 
dzintara latvieši jeb Kas ar mums 
notiek?” izsauc ļoti spēcīgu 
atsauksmju vētru, galvenokārt 
kritikas vētru, īpaši par viņa 
skepsi: „Šī esot latviešu tautas 
trešā atmoda. Saulveža trešais 
jājiens. Diemžēl ar to mošanos tā 
ir, kā ir. Pašreizējā ekonomiskā 
situācijā liela daļa mīļo latviešu 
vairāk gan atgādina nevis Saul-
cerīti, bet dzīvnieku, kuŗš ilgstoši 
bijis iesprostots būrī un brēcis 
pēc brīvības, bet atbrīvots samul-
sis sēž pie būŗa un gaida – vai tad 
šodien man ēst nenesīs?”. 

Manuprāt, ļoti spēcīgs raksts ar 
spēcīgi iestādītu pamatdomu, 
kas ietīta tiem gadiem populārajā 
mītizētajā schēmā: Saulvedis – 
Saulcerīte, trešais jājiens un šīs 
schēmas nestrādāšana, saskaŗo-
ties ar reālitāti, jo liela daļa gaida, 
lai visu izdara Saulvedis. 

Pārejas laikos mīti ir nepie-
ciešami, un pat neatkarīgi no tā, 
apzināmies mēs vajadzību pēc 
tiem, vai ne, tie nāk un veido 
mūsu uztveri un uzvedību. Viens 
no spēcīgākajiem pretpadomju 
mītiem bija ģeometriskais mīts, 
resp. mīts par Lielvārdes jostu, 
mīts, kuŗa veidošanā roku pielika 
igaunis Tenu Vints, latvietis 
Ansis Epners, trimdas latviete 
Rasma Rozīte, vācu mistiķe Dina 
Rīsa, bet arī laikraksts LM. 

Ansis Epners jau samērā agri, 
1980. gadā,  uzņēma dokumen-
tālo filmu „Lielvārdes josta” 
(1980), kuŗai scēnāriju uzrakstīja 
igauņu grafiķis Tenu Vints. Viņš 
arī publicēja polemisku rakstu 
par šīs jostas ornamenta koda 
iespējamo atšifrējumu. (T. Vints. 
„Par Peru segu un noslēpumaino 
SHOU zīmi” Literātūra un 
Māksla, 1979. 21.12.) Salīdzinot 
Lielvārdes jostas ornamentu ar 
citu valstu un kultūru ornamen-
tu, Vints nonāca pie secinājuma, 

precīzāk, hipotezes, ka šajā jostā 
ietverts un saglabāts senu civī-
lizāciju informācijas kods, ka 
mēs varam izlasīt tajā kosmo-
gonijas stāstu. Šī hipoteze lat-
viešiem bija kā medusmaize, jo 
tik svarīgi bija atrast kādu 
spēcīgu, senu pavedienu, kas 
palīdzētu izrauties no padomju 
beigu laiku prāgmatisma un 
bezcerības. 

Vēl vairāk – kāda vācu mistiķe, 
dziedniece Dina Rīsa, trimdas 
latvietes Rasmas Rozītes mudi-
nāta,  1986. gadā, Latvijai jutīgajā 
laikā, „nolasīja” šajā jostā iešifrētu 
senu sakrālo informāciju. Šķiet,  
latviešiem pats galvenais tobrīd 
bija mistiķes teiktais par tautas 
nozīmību senatnē.

„Jūs esat svēta un augsta tauta. 
Šajā zīmē jūs uzvarēsiet. Redziet, 
te viss tiecas uz debesīm. Jūsu 
liktenis nekad nebūs Zemes lik-
tenis, bet vienmēr Kosmosa un 
debesu liktenis. Ja jūs paliksiet 
pie Dieva, Viņš jūs vienmēr 
uzklausīs, jo liekas, ka Viņš jūs 
bezgala mīl.

Jūsu tauta ir sākusies nevis 
dzīvnieciskajā, bet jau sirmā 
senatnē. Jums bija ļoti augsta 
attīstības pakāpe. Šī josta patie-
sībā ir Svētā grāmata, un to agrāk 
nēsāja tikai priesteŗi (..). Agrāk tā 
irbijusi milzīga tauta, un tai bija 
sakars ar Šambalu.” (Citēts pēc: 
Buiķis, 2001. 103)

Kuŗai tautai negribas būt svētai 
un augstai, ticēt, ka uzvarēs, ka 
viņu Dievs mīl un ka tai sakars ar 
teiksmaino Šambalu, bet josta ir 
svēto rakstu krājums. Lielvārdes 
jostas jaunmīts bija viens no 
spēcīgākajiem dzinuļiem atmo-
das sākumgados. Tam sekoja 
vispārēja vai daļēja skepse, jo 
analoģiski ģeometriskā raksta 
ornamenti nav tikai Lielvārdes, 
bet arī citu novadu, arī citu tautu 
jostās. 

2008. gada sākumā ar LTV 
tradicionālās kultūras program-

mas „Klēts” veidotājām Ievu 
Freinbergu un Gintu Kaldavu 
bijām pie Rasmas Rozītes Cēsu 
rajonā. Rasma Rozīte 1980. gadu 
otrās puses Latvijas pārmaiņu 
laikā lielā mērā bija tā, kas sek-
mēja Lielvārdes jostas jaunmīta 
veidošanu.

„Cilvēki toreiz bija tik nospies-
ti, cerības it kā zudušas. Vāciete, 
pie kuŗas es griezos ar man 
uzdāvināto Lielvārdes jostu, neko 
nezināja par mūsu vēsturi. Bet 
viņa teica spēcīgus vārdus: jūs 
nekad neesat sevi zaudējuši. Tas 
bija tik svarīgi toreiz. Katrs pēta 
jostu savā līmenī. Tagad mūsu 
objektīvs iestādīts uz negātīvo, 
kas ir virspusē un iet diezgan 
horizontāli, svarīgi pacelt līmeni.” 
(Rasma Rozīte, 2008) 

Mīts ir svarīgs, lai darītu lielas 
lietas, bet mīts nedrīkst būt 
nepiepildīts, tad tas no radošās, 
cilvēkus stiprinošās puses pagrie-
žas ar ārdošo pusi, kā tas notika 
ar padomju mītu 1980. gadu 
otrajā pusē. Radošo savienību 
plēnums mēģināja – līdzās mīti-
zētajai pretpadomju valodai – 
iezīmēt konkrētu nākotnes attīs-
tības ceļu, konkrētu rīcības pro-
grammu. Ir svarīgi lielās lietās 
paļauties uz kaut ko augstāku, 
bet svarīgi arī katram pašam dar-
boties, domāt ar galvu un nepal-
ikt malā. Tikai gudru, aktīvu 
pilsoņu kopums veido spēcīgu 
valsti un spēcīgu sabiedrību. 
Laiki atkal ir smagi, atkal ir 
pārejas laiks, par ko liecina ne 
tikai Lielvārdes jostas mīta atdzī-
vošanās. Bet nenovelsim visu 
atbildību un visu uz Lielvārdes 
jostas pleciem, ja tādi tai ir. Rainis 
rakstījis ne tikai viedo dzejoli par 
jauno laiku, bet arī dzejoli ar 
nosaukumu „Mierinājums drau-
gam”, kur cita vidū ir vārdi:

Ņem, atkraties no žēlabām,
Nāc ārā no tām padrupām,
Ko gaidi, lai kāds glābtu?

Padomju un pretpadomju mītoloģija: 
nobeiguma piecgade (1985-1991)

(Turpināts no 17. lpp.)

Grandrapidu Daugavas vanagu 
apvienība 3. janvārī latviešu 
biedrības telpās godināja mūsu 
varoņu piemiņu. Īstas svecītes 
eglītē aizdedza Lucziku un 
Knochu ģimenes jaunākā paau-
dze, vecākiem palīdzot. Uzrunu 
teica DV apvienības  priekšnieks 
Maksis Jansons. Viņš pauda prie-
ku, ka sarīkojumā ieradušies ne 
tikai DV biedri, bet arī daudzi 
labvēļi un draugi. Godinot tautas 
varoņus, Olga Jansone, Jūlija Rum-
berga un Ruta Vanuška lasīja iz-
vilkumus no Ata Skalberga, mācī-
tāja Gunta Kalmes un mācītāja 
Egila Grīšļa, rakstiem, Sandras 
Tobis un Agras Dages dzejoļiem.

Turpinām Latvijas pirmās 
neatkarības laikā iesākto tradici-
ju, strēlnieku piemiņai dedzinot 
svecītes, lai godinātu visus, kuŗi 
cīnījušies par Latvijas brīvību un 
neatkarību, jo – ja nebūtu pulk-
veža Oskara Kalpaka, prezidenta 
Kārļa Ulmaņa, pulkveža Viļa 
Januma, ja nebūtu strēlnieku un  

10. janvārī Torņakalna baznīcā 
Rīgā prāvests Linards Rozentāls 
salaulāja Dienvidkalifornijas lat-
viešu ev. lut. draudzes mācītāju 
Dāvi Kaņepu un rīdzinieci, bēr-
nudārza audzinātāju Ivetu Reķi.

Jaunlaulātie dzīvos Los-
andželosā.

atbrīvošanas cīņu kaŗavīru, ja 
nebūtu leģionāru un policistu, ja 
nebūtu nepagurušo trimdas dar-
binieku, ja nebūtu patiesu patri-
otu okupētajā Latvijā, ja nebūtu 
ticības brīvai, Dieva svētītai  Lat-
vijai –  vai tad dzīve nebūtu bezce-
rīga? Tāpēc mēs pateicībā un 
ticībā noliecam galvu visu šo 
cīnītāju priekšā…

Siltas vakariņas bija sagatavo-
jusi Marija Pastare un Pēteris 
Lucziks. Apaļo gadu jubilāriem, 
kuŗiem dzimumdiena bija 2008. 
gada otrā pusē, vanadžu kopas 
priekšniece Olga Jansone bija 
izcepusi kliņģeri. Katram tika pa 
gabaliņam. Jautrību sagādāja 
dāvanu apmaiņa. Katram, kas 
saņēma dāvanu, bija jāizvēlas 
kāda dziesma, ko visi ar lielu 
sajūsmu kopā nodziedāja. Dāva-
nu saņēmēju bija daudz, tāpēc 
dziedāts tika daudz. Bija labi būt 
kopā ar vanagiem viņu eglītes 
vakarā.

Julieta Rumberga

Eglītes vakars latvju varoņu piemiņai Jaunlaulātie
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* Toronto 
Latviešu pen-
sionāru apvie-
nības 15. jan-
vāŗa sanāksme 
Latviešu centrā 
bija veltīta hu-
moram un 
a s p r āt ī b ā m . 

Humoreskas par latviešu valodas 
pārpratumiem un ģimenes 
problēmām lasīja Liene Martin-
sone un Ernests Jurševskis. Viņš 
ar Ritu Skrastiņu drāmas uzve-
dumā tēloja pārpratumus pie 
ārsta. Par labi sagatavoto sniegu-
mu sanāksmes dalībnieki pateicās 
ar atzinīgiem aplausiem un ziedu 
veltēm. Sanāksmē piedalījās arī 
Toronto Latviešu Kreditsabied-
rības pārvaldnieks Andris Lag-
zdiņš un informēja par valdības 
likumu maiņām noguldītājiem 
un aizņēmējiem. Interesenti par 
šīm pārmaiņām var sazināties 
Kreditsabiedrības birojā, tālr. 
416-922-2551. Pensionāru apvie-
nības nākamā sanāksmē 29. jan-
vārī plkst. 13 Latviešu centrā 
pieminēs gadskārtējo „Draudzīgo 
aicinājumu” ar vēsturnieka Jāņa 
Mežaka referātu un mūzikāliem 
priekšnesumiem.

* Latviešu Dziesmu svētku 
rīcības komitejas Hamiltonas 
pārstāvji nākamā gada Dziesmu 
svētku sarīkojumu ieejas biļetes 
pārdos 1. februārī Latviešu centrā 
svētdienas azaida laikā.

* Latviešu centrā 15. februārī 
plkst. 14 (pēc svētdienas azaida) 
Kursas zālē prof. Pēteris Kazaks 
no Kalifornijas, ASV, stāstījumu 
par ceļojumu ASV ziemeļos 
papildinās ar foto slīdīšu uzņē-
mumiem.

* Sv. Andreja ev. lut. dievkalpo-
jums 25. janvārī angļu valodā  
plkst. 9.30, Latviešu draudzes 
dievkalpojums – plkst. 11. Pirms 
dievkalpojuma draudzes dāmu 
komiteja aicina piedalīties pan-
kūku brokastīs. Pēc dievkalpoju-
ma plkst. 12.30 mācības sāks 
iesvētāmo jauniešu grupa. Drau-
dzes meditātīvās pusstundas 
angļu valodā notiks 23. un 30. 
janvārī plkst. 18.30. 

* Toronto Austrumu ev. lut. 
Latviešu draudzes „Draudzīgā 
aicinājuma” dievkalpojums ar 
dievgaldu māc. Dr. Anitas Gaides 
vadībā notiks 8. februārī plkst. 
14 Sv. Barnaba baznīcā, 361 
Danforth Ave. Pēc dievkalpoju-
ma baznīcas sarīkojumu telpās 
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Toronto

Montreala

R. Norītis

M. Štauvers
DV Montre-

alas nodaļas 
valdes sēdi 12. 
janvārī Latviešu 
centrā atklāja 
un vadīja tās 
priekšnieks V. 
P a e g l e . 
Ie pr i e k š ē j ā s 
sēdes pierakstu 

nolasīja sekretāre Hedija Ozoliņa. 
To pieņēma bez grozījumiem. Ar 
DV KV apkārtrakstu Nr. 6 
iepazīstināja V. Paegle. Uzzinā-
jām, ka DV Mēnešraksts tagad ir 
pieejams elektroniski, tāpat var 
nosūtīt ziedojumus Lestenei. Nav 
saņemts pieraksts Nr. 5. Savā 
ziņojumā priekšnieks par aizva-
dīto gada svētku sarīkojumu 
izteicās gandarīti. Tas devis 23 
dolāru iztrūkumu. Ziņoja, ka 
nodaļas darbības pārskati 26. 
aprīļa delegātu sapulcei ies-
niedzami DV KV līdz 15. 
februārim. Ziemsvētkos un 
Jaungadā saņemti vairāki ap-
sveikumi. E. Bārdiņš iepazīsti-
nāja ar aizvadītā gadā ziedojumu 
akciju rezultātiem. Ziemsvētku 

Montrealas latviešu katoļu 
draudzes 2008. gada decembŗa 
numura Apkārtraksts sniedz 
pilnu 2009. gada dievkalpojumu 
un pirmos sešos paredzēto   
dziesmu sarakstu.

Nākamais dievkalpojums drau-
dzē notiks 15. februārī, plkst. 
10.30, Notre Dame bazilikas Jēzus 
Sirds kapličā, Sulpice ielā 
vecpilsētā.

Vietējie laikraksti un televīzijas 
un  radio raidītāji snieguši lako-
niskus ziņojumus par demon-
strācijām un grautiņiem janvāŗa 
vidū Rīgā un Viļņā. Pieminēti 
paprāvie zaudējumi.

Pēc 18. janvāŗa dievkalpojuma 
luterāņu Trīsvienības draudzē 
diakons D. Demandts stāstīja par 
savām gaitām Kanadas luterāņu 
sinodes Waterloo seminārā 
Ontario provincē.

Viņš tur kopš Jaunagada gata-
vojas maģistra gradam. Praktiskā 
darba apgūšanai viņš vadīs visu 
trīs Toronto latviešu luterāņu 
draudzes jauniešu sanāksmes 
reizi mēnesī. Savā draudzē 
Montrealā diakons ieradīsies 2 
reizes mēnesī.

Nākamais dievkalpojums Trīs-
vienības draudzē notiks 1. 
februārī, plkst. 14 Latviešu 
centrā.

draudzes pēcpusdiena dāmu 
komitejas izkārtojumā.

* Toronto Latviešu centrā lat-
viešu valodas (kā otrās valodas) 
kursus sāks 26. janvārī plkst. 19 
Andas Liberes vadībā. Dalības 
maksa – 200 dolaru personai 
(desmit lekcijām). Informācija 
un pieteikšanās centra birojā, 
tālr. 416-759-4900.

* Latviešu Sporta Apvienības 
Kanadā biedru gada sapulce 
notiks 25. janvārī plkst. 10 
Latviešu centrā DV Toronto 
nodaļas mītnē. Sapulcē aicināti 
piedalīties arī visi sporta cienītāji 
un draugi.

* Agrāko gadu torontieši, tagad 
Latvijas galvaspilsētas Rīgas 
atjaunotāji Kanadas apmeklēju-
mā iepazīstināja Toronto Latviešu 
centra 5. janvāŗa sarīkojuma 
dalībniekus ar saviem darbiem 
un iecerēm. Toronto Latviešu 
centra līdzdibinātājs un pirmais 
valdes priekšsēdis Valdis Liepiņš, 
tagad Rīgas pilsētas domnieks 
un Vēlēšanu reformas biedrības 
valdes priekšsēdis informatīvā, 
faktiem bagātā stāstījumā klau-
sītājus iepazīstināja ar pašreizējo 
stāvokli un Saeimas vēlēšanu 
uzlabojumu nepieciešamību. 
Labi apmeklēto sanāksmi vadīja 
arch. Andris Roze. Sanāksmes 
dalībnieki atzina par vēlamu šīs, 
pirms gada dibinātās biedrības 
darbu atbalstīt un nodibināja 
Toronto (VEL) atbalsta grupu. 
Tās vadībā ievēlēja Ati Bredovski, 
Pāvulu Cakulu, Uldi Matīsu un 
Andri Rozi. Visi sanāksmes 
dalībnieki izteica cerības vēlēšanu 
uzlabojumiem, kas nodrošinātu 
Latvijas Saeimas uzlabotu sastāvu 
un sekmīgāku darbību.

* Savā mājā 12. decembrī 
mirusi sabiedriskā darbiniece, 
Gaidu organizācijas vadītāja 
Morella Vilka, dzim. Vite. Viņa 
dzimusi 1918. gada 24. martā 
Rostovā, Krievijā, bērnību un 
skolas gaitas vadījusi Rīgā. Aiz-
gājēju pēdējā gaitā no Sv. Andreja 
ev. lut. latviešu draudzes Baznīcas 
izvadīja māc. Ilze Kuplēna-
Evarte. Goda sardzē stāvēja 
Toronto latviešu gaidu un skautu 
vienību vadītāji. Atvadvārdus 
teica Sv. Andreja ev. lut. latviešu 
draudzes priekšnieks Uldis 
Zommers un gaidu vadītāja Inta 
Briede. Rakstveida līdzjūtību 
palicējiem bija sūtījis archibīskaps 
Elmārs Rozītis. Aizgājēja dzīves-
biedru Miķeli zaudējusi jau 
agrāk. Par viņu sēro meitas Rita 
Robežniece un Dace Strīpniece 

ar ģimenēm, latviešu gaidu un 
skautu saime, kupls draugu un 
cienītāju pulks visās latviešu 
mītņu zemēs.

Aicinājums Kanadas 
latviešiem 

Latviešu Nacionālās Apvienības 
Kanadā (LNAK) nesen rīkotā 
Nākotnes seminārā sevišķa vērī-
ba tika veltīta latviskās dzīves 
vērtībām un kultūras mantojuma 
saglabāšanai nākamajām paau-
dzēm. Semināra vadītāji – LNAK 
valdes priekšsēdes vietnieks 
Andris Ķesteris un Palīdzības 
fonda vadītājs Dr. Jānis Lūsis 
uzņēmās „Latviešu Nākotnes 
Apvienības – tilts uz nākotni” 
organizēšanu. Viņi izstrādājuši 
jaunā pasākuma pamatprincipus 
– aizstāvēt Latvijas brīvību, lat-
viešu tautas izdzīvošanu un lat-
viskās dzīvesziņas stiprināšanu 
un aicina visus Kanadā dzīvojošos 
latviešus neatkarīgi no piederības 
jebkādai organizācijai atbalstīt šo 
sarīkojumu un atbalstīt biedrus. 
Informāciju un iestāšanās veidla-
pas var saņemt pie Andŗa Ķestera, 
1754 Turnberry Road, Orleans, 
On., K1E 3T7, tālr. 613-837-
4928, e-pasts: akestr 05422rog-
ers.com. 

Nākamais 2009. gads ir Kana-
das Sarkanā Krusta oficiālais 100 
gadu jubilejas gads. Kanadas 
parlaments 1909. gada 19. maijā 
pieņēma lēmumu par Sarkanā 
Krusta dibināšanu, tā sagatavojot 
ceļu kalpošanai Kanadas pilso-
ņiem. Pirms tam Kanadas Sar-
kanais Krusts bija aktīvs, darbo-
joties kā nodaļa Britu Sarkanā 
Krustā, kas nozīmē ka pēdējos 
100 gadus kanadiešiem ir sava 
Sarkanā Krusta organizācija, kas 

rūpējas par kanadiešu labklājību 
un sniegusi humāno palīdzību – 
vienalga, vai bagātam vai nabag-
am cilvēkam.

Starptautiskais Sarkanais Krusts 
1963. gadā svinēja savu 100 gadu 
jubileju, un 1964. gadā daudzas 
pasaules valstis šai sakarā izdeva 
Sarkanā Krusta piemiņas past-
markas. Sarkanā Krusta jubilejas 
gadījumā šo rindiņu autors bija 
uztaisījis International Red Cross 
Centenary and Anniversaries 

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 .............................................   

Pat Saule netiek nekur projām no sava mieta un savas ķēdes.

Raimonds Slaidiņš. Sunglow Coast
LAIKA MĀKSLAS KALENDĀRS – 2009

Issues – 32 lapu kollekciju, kur 
bija reprezentētas 37 pasaules 
valstis. Kollekciju viņš 2007. gadā 
uzdāvināja Kanadas Sarkanā 
Krusta Ontario zonas nodaļai – 
5700 Canerros Court, Mississauga, 
Ontario, kas tagad rotājot nodaļas 
konferenču zāli, par ko saņēmta 
pateicības vēstule no zonas prez-
identes Gwen Metcalfas.

Viesturs Šķidra

Kanadas Sarkanam Krustam – 100

akcijā piedalījušies 35 ziedotāji, 
atvēlot kopā 1650 dolārus. Kopā 
ar 14. jūnija un Lestenes kapu 
akcijām saņemti 5065 dolāri. 
Kopīgo ziedojumu sarakstu saga-
tavos E. Bārdiņš un to nosūtīs 
DV KV nodokļu atlaides kvīšu 
sagatavošanai. Kasieris K. Čaks 
pilnīgu kases pārsktu vēl nevarēja 
sniegt. Tas būs pieejams nākamajā 
valdes sēdē. 2008. gada beigās 
kasē atradušies vēl 9000 dolāri. 
Tas nozīmējot, ka, darbojoties 
līdzšinējā budžeta ietvaros, 
līdzekļi būšot vēl 2 gadus.

Plašu un detalizētu pārskatu 
par $ 7000, kas nosūtīti uz Latviju, 
sniedza aprūpes nozares vadītājs 
O. Rozentāls. I zvērsās plašākas 
pārrunas sakarā ar kādas saņē-
mējas papildus lūgumu pēc 
atbalsta. Atzina, ka lūdzējai jāpa-
līdz, bet tas jādara, samaksājot 
lūguma summu (Ls 250 ) zemes 
grāmatas ierakstu pārvaldei tieši.

Pārrunājot nodaļas turpmāko 
darbību vienojās, ka jaunus 
pasākumus tomēr nebūšot 
iespējams īstenot. Tādēļ darbs 
turpināms iespēju robežas, jo 2 
līdzšinējie valdes locekļi – Imants 
Trusis un Imants Steprāns savus 
pienākumus turpmāk vairs 
nepildīs.

Nākamo valdes sēdi paredzēja 
27. februārī, plkst 10 Latviešu 
centrā.
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• Bostonas latv. ev. lut Trimdas 
dr.: dievk. 25. janvārī; 11. janv. 
ar dievg. Dievk. sākas plkst. 
11.00. Māc. J. Mingina. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623  W. Twelve Mile, 
Farmington Hills, MI, 4833): 25. 
janv. plkst. 10.00 dievk. 1. febr. 
plkt. 10.00 Epifānijas laika cetur-
tās 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.: 15. febr. plkst. 2.00  dievk. 
Shep. of the Coast Luth. Church, 
(190l Commercial Blvd. Ft. 
Lauderdale, Fl). Diak. A. Venta, 
piedalīsies viesi, diak. I. Kaņeps.  
Pēc dievk. kafijas 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.: 25. janv. plkst. 11.00 dievk. 
ar dievg., pēc dievk. pankūku 
brokastis līdzekļu vākšanai, lai 
palīdzētu Gatim Priedolam Cīra-
vā. 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. mar-
tā plkst. 11.00 Plkv. O. Kalpaka 
bataljona un Latviešu leģiona 
piemiņas dievk.

• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: 
22. janv. Bībeles stunda. 25. janv. 
dievk.; pēc dievk. Pulkv. Oskara 
Kalpaka skolas Draudzīgā aicinā-
juma atceres sarīkojums kamīn-
telpā. 1. febr. dievk. ar dievg. 3. 
febr. plkst. 7.00 padomes sēde. 5. 
febr. plkst. 10.00 Bībeles stunda. 
8. febr. dievk.; pēc dievk. dāmu 
komitejas gada sapulce.

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 22. janv. plkst. 
10.30 Bībeles stunda. 25. janv. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg., 
pieminot Sv. Timoteju un Sv. 
Titu; pēc dievk. Andŗa Baloža 
referāts par pieredzi LELBĀL 
misijas laukā Tamilnadū. 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. 5. 
febr. plkst. 10.30 Bībeles stunda. 
8. febr. plkst. 11.00 dievk. ar 
īpašu mūziku un dievg.; pēc 
dievk. kafijas galds, dāmu saimes 
gada sapulce un valdes vēlēšanas. 

15. febr. plkst. 11.00 dievk. ar 
īpašu mūziku; pēc dievk. kafijas 
galds. plkst. 12.30 draudzes piln-
sapulce un darbinieku vēlēšanas. 
22. febr. plkst. 11.00 draudzes 
darbinieku amatā ievešanas 
dievk. ar dievg., piedalīsies koris. 
Pēc dievk. kafijas galds baznīcas 
lejas stāvā. 25. febr. plkst. 6.00 
Pelnu dienas dievk. 26. febr. 
plkst. 10.30 Bībeles stunda. Māc. 
M. Cepure. Bazn. adrese: 3152 - 
17th Ave S, Minneapolis MN 
55407; tālr.: 763-546-8178; kan-
celejas tālr. 612-722-4622.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 25. janv. plkst. 
11.00 draudzes dievnamā Īst-
bransvikā (12 Gates Ave East  
Brunswick) dievk. 1. febr. plkst.  
8.30   dievk. ar dievg. Leikvudā 
(Igauņu baz. 607  E. 7th St.).  8. 
febr. plkst. 11.00  dievk. drau-
dzes dievnamā Īstbransvikā (12 
Gates Ave East Brunswick) 15. 
febr. plkst.  8.30 dievk.  Leikvudā 
(Igauņu baz. 607  E. 7th St.). 22 
febr. plkst.  11.00  dievk. ar dievg. 
draudzes dievnamā Īstbransvikā 
(12 Gates Ave East Brunswick). 
25 febr. plkst. 10.00  Pelnu dienas 
svētbrīdis draudzes dievnamā 
Īstbransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick); pēc dievk. pankūku 
brokastis un Bībeles stunda. Māc. 
I. Pušmucāne-Kineiko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 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. Salas 
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 Ņujorkas 
latv. ev. lut. draudzes gada 
sapulce. www.nydraudze.org

• Sandiego latv. ev. lut. dr.:  
24. janv. un 28. febr. plkst. 12.00 
dievk.; pēc dievk. kafijas galds 
Grace Lutheran Church (3993 
Park Boulevard, San Diego, CA 
92116)  Izziņas: www.sandie-
godraudze.com vai  www.san-
diegodraudze.us

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

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

dzīgā aicinājuma atceres sarīko-
jums 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”. Vijolnie-
ces Margaritas Kreines un 
čellistes Monas Zariņas mūzikāli 
priekšnesumi. Ieeja $15;  50% no 
atlikuma nodos Bostonas latvie-
šu skolai. Rīko ALTS. Draudzī-
gā aicinājuma ziedojumus lūdz  
pieteikt Stipendiju fonda 
priekšsēdei Dacei Becksteinai, 
zvanot, tālr.: 978-263-5633 vai 
rakstot: Dace.DDB@verizon

                                                                                                   
DENVERA (CO)

•  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)
• 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 apmeša-
nās vietas:  Courtyard by Marriott, 
tālr.: 248- 553-0000 vai Radisson, 
tālr.: 734- 464-1300.

FILADELFIJA (PA)
• 3. februārī plkst. 11.00 

Filadelfijas pensionāru kopas 
saiets Filadelfijas Brīvo latvju 
biedrības telpās.  Amatpersonu 
ziņojumi, pārrunas par turpmāko 
darbību, ziņas par Latviju, refe-
rāts par ceļojumu uz Īslandi, dzi-
mumdienu svinēšana un kafijas 
galds. Viesi laipni gaidīti. 

LOSANDŽELOSA (CA)
• 14. februārī plkst. 7.00 „Sir-

sniņu balle”; dziedās Daiga 
Petkeviča un Normunds Jakušo-
noks, sarīkojumu vadīs Dziesma 
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 informā-
cijas 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  sōlista 

Andreja Martena un pianistes 
Guntas Plostnieces koncerts 
baznīcā. 

• 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 Rei-
lija vadīts ,,Labdarības koncerts” 
Alliance Francaise telpās (113 N 
1st Str. Mpls, MN 55401);  
piedalīsies draudzes koris. 

• 21. martā  plkst. 2.00 Knuta 
Lesiņa simtgades sarīkojums 
Draudzes namā. Rīko LOAM, 
koncertapvienība un KKK.

MILVOKI (MN)
• 25. janvārī pēc dievkalpoju-

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

            
                                                        

ŅUJORKA (NY)
•  24. janvārī Daugavas Vanagu 

namā Bronskā plkst. 3.00 Kul-
tūras dienas Ņujorkā. Ievadā čel-
lista Jāņa Laura (Austrālija) kon-
certs, klavierpavadījumu spēlēs 
Dace Aperāne. 

Pirmajā daļā godinās godalgo-
tos latviešus, kuŗi tagad vai agrāk 
dzīvojuši Ņujorkas apkaimē – 
Gunu Mundheimu, Robertu 
Rūsi, Gunāru Saliņu, Dagmāru 
Vallenu, skautu un gaidu 
Ņujorkas vienību teātri. Refe-
renti: Ivars Bērziņš, Rita Gāle, 
Maija Šķiņķe, Eleonora Šturma. 
Otrā daļā mākslinieks Kārlis 
Rekēvics stāstīs par saviem 
mākslas darbiem.  Ieeja $20. Rīko 
ŅLOP. 

• 1. februārī pēc dievkalpojuma 
Salas baznīcā, kas sāksies plkst. 
10.30, Ņujorkas latviešu federālās 
kredītsabiedrības pilnsapulce 
baznīcas lejas zālē. Pēc sēdes būs 
atspirdzinājumi. Visi kredītsa-
biedrības biedri un potenciālie 
biedri sirsnīgi aicināti.

Latviešu federālās kredisabied-
rības Ņujorkā biedru gada 
sapulce notiks svētdien, 1. 
februārī plkst. 11.30 Salas baz-
nīcas sarīkojuma zālē, 4 Riga 
Lane, Melville, NY. Dienas kār-
tībā Valdes priekšsēdētāja, 
kasieŗa, aizdevuma un revīzijas 
komisijas ziņojumi, vēlēšanas un 
citi jautājumi. Pēc sapulces – cie-
nasts. Jauni biedri mīļi gaidīti! 
Atsevišķus paziņojumus kredit-
sabiedrības biedriem neizsūtīs.

• 1. februārī  plkst. 4.00 Jonkeru 
baznīcā Super Bowl XLIII Party. 
Ieeja $20 (bērniem, jaunākiem 
par 16 gadie, ieeja brīva). Cenā 
ieskaitīts ēdiens, sulas, vīns un 
alus. Atlikums par labu Jonkeru 
baznīcai un Ziemeļu novadam. 
Visi laipni aicināti. Nav jābūt  
fanātiķim un nav jāsaprot 
Amerikas futbols; tiem, kuŗi 
nezina, kas ir first down un vēlas 
to uzzināt,  ieteicams palasīt 
Beginner’s Guide to Football un 
citus aprakstus NFL lapā: www.
nfl.com/rulebook Spēle notiks 
Raymond James Stadium, Tampa 
Bay, Floridā, un  kick-off laiks būs 
apmēram 6.20 pēc ASV austru-
mu piekrastes laika. Puslaikā 
spēlēs Brūss  Springstīns un The 
E Street Band.

• 6. februārī plkst. 7.30 tautas-
deju ansamblis ,,Gatve” no Lat-
vijas koncerts Jonkeru baznīcā. 
Ansambļa ,,Gatve” 15 dejotājiem 
šī būs pirmā turneja ASV. 
Ansamblis viesojies vairākās 
Eiropas zemēs un 2008. gadā 
piedalījās Dziesmu svētkos Rīgā. 
Koncertu rīkot  Lutheran Social 
Services of New York (LSSNY) 
sadarbībā ar Ņujorkas latviešu 
ev. lut. draudzi. Atlikums par 
labu LSSNY darbam (skat. www.
lssny.org) un viņu partnerattie-
cību organizācijām Latvijā palī-
dzībai bērniem un ģimenēm. 
Ieeja: $20 (bērniem, jaunākiem 
par 12 gadiem brīva). Biļetes var 
pasūtināt: www.lssny.org vai 
iegādāties pirms koncerta. Pla-
šāka informācija par ansambli: 
www.gatve.lv 

• 8. februārī plkst. 4.00 tautas-
deju ansambļa ,,Gatve” koncerts 
The Warburg Adult Care Com-
munity (Warburg Place, Mt. Ver-
non, NY); 9. februārī plkst. 7.00 
Saint Luke’s Lutheran Church 
(46th Street, starp 8. un 9. aveniju.

• 22. februārī plkst. 11.00 
Jonkeru baznīcā Rīgas 90. skautu 
un Zilā kalna 4. gaidu vienību 
60. gada svētki. Dievkalpojums, 
akts, vienību dalībnieku uzve-
dums „Pēteris Pans”, siltas pus-
dienas, izlozes, fotografiju izstā-
de un saviesīga pēcpusdiena. Visi 
agrākie un tagadējie vienību 
dalībnieki un labvēļi mīļi aicināti 
un gaidīti. 

• 28. februārī  plkst. 1.00 Ņujor-
kas Daugavas Vanagi apvienības 
biedru pilnsapulce DV namā 
Bronksā. Ieeja brīva. Visi sirsnīgi 
aicināti, tautiešus aicinās iestāties 
Daugavas Vanagu apvienībā 
Ņujorkā, lai veicinātu tās darbī-
bu aprūpes un kultūras laukā.  

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-
Leikvudas ev. lut. draudzes 
literārās kopas 35 gadu jubileja. 
Pēc svētku runas vijolnieces Unas 
Tones koncerts. Nobeigumā 
sadraudzības pēcpusdiena ar 
siltu ēdienu bufeti.  Ielūdz 
Ņudžersijas latviešu biedrība. 
Sīkāka informācija: www.prie-
daine.org 

SIETLA (WA)
• 31. janvārī plkst. 7.30 latviešu 

centrā Sietlā ALJAs ziemas balle 
,,No tumsas uz gaismu”, kuŗā 
iepazīstinās ar ALJAs jauno valdi. 
Deju mūziku līdz rīta gaismai 
atskaņos TacoMike, MC Mike 
Kopf. Dalības maksa līdzšinējiem 
ALJAs biedriem $20; jauniem 
biedriem – $40; jauniem biedru 
veicinātājiem –$45 (ieskaitītas 
uzkodas).
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Trīs notikumus Latvijā: J. Vītola 
mūzikas svētkus Gaujienā, Rīgas 
svētkus un akciju „Gaismas tilti”, 
apkopoti 392 fotografijās 
(autore Sigita Lapiņa) ar latvis-
kas mūzikas pavadījumu, varat 
iepazīt noskatoties DVD 

„MŪSU LATVIJĀ”. Ieraksts ir 
pieejams NTSC (Amerika) un 
PAL (Eiropa, Austrālija) formātos.

DVD var pasūtināt pa e-pastu: 
sigit7@inbox.lv vai
tālr.: +371 67624952
Cena: Ls 15 (pasta izdevumi 
iekļauti). Izsūtām trīs dienu laikā 
no apmaksas apstiprināšanas brīža.

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

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

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

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

Lūdzu ievērot, ka mantiniekiem Latvijā ir jāpiesakās viena gada laikā.

ASV 
38021 Euclid Avenue
Willoughby, OH 44094
Tel.: (440) 951-6665

Fakss: (440) 951-4797
jurjans@prodigy.net

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,

Rīgas rajons LV-2105
Mob. tel.: (371) 29496870

Fakss: (371) 67502251
jurjans@apollo.lv

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 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.

Zobārste
Dr. Ingrīda Priedīte

280 Mamaronedo Ave. Suite 107
White Plains, NY

Tel #914-946-3526
(ir pieejama ērta satiksme ar publisko transportu – vilcienu, busu).

Latviešu centrs “Gaŗezers” pateicas visiem, 
kuŗi atbalstīja Gaŗezeru un tā programmas 2008. gadā

Paldies visiem indivīdiem un organizācijām, kuŗi
Gaŗezeru ir atbalstījuši ar ziedojumiem, darba spēku
un akciju iegādi. Gaŗezera padome novēl ikvienam 
Gaŗezera draugam laimīgu 2009. gadu!

Īpašu pateicību izsakām individuālo pakāpju labvēļiem,
kuri 2008. gadā ziedoja Gaŗezeram.

OZOLS ($5,000 vai vairāk)
Anonīms
Ingrīda Jurēvics
Juris un Ināra Kalniņš
Arnis un Dace Kīns
Arnolds un Larisa Ozols
Arnis un Diāna Pone
Jānis un Daila Pone
Richard un Ilze Schwartz
Uldis un Sandra Sīpols
Modris un Jann Tīdemaņi
Anda un Kārlis Vizuļi

BĒRZS (no $2,500 līdz $4,999)
Miķelis un Tija Abuls
Jēkabs un Renāte Bērzkalns
Aina Dravnieks
Andrejs Dumpis
Lāču ģimenes fonds
Pēteris un Marga Pipasts
Harijs un Astra Plūcis
Ēriks un Inga Priede
Pēteris un Astrīda Turkopuls
Kristaps un Zinta Zariņš

PRIEDE (NO $1,000 LĪDZ $2,499)
Anonīms
Ēriks un Ilze Antons
Roberts un Gundega Ābele
Ēriks un Anna Blumbergs
Pēteris Brīviņš
Jānis un Anita Circenis
Andrejs Eglīte
Imants un Līga Ejups
Herberts un Edīte Everss
Ivars un Ruta Freimanis
Kārlis un Ruta Grīnvalds

PRIEDE (NO $1,000 LĪDZ $2,499)
Anita un Raimonds Grīviņš
Roberts un Terēze Inveiss
Ruta Jostsons
Miķelis un Vita Kore
Agris un Marianne Krautmanis
Modris un Mētra Krautmanis

Egons un Dagnija Kubuliņš
Juris un Sintija Lazovskis
Vidvuds un Aija Medenis
Jānis Poņemeckis
Kārlis un Ada Salna
Ivars un Rita Spulģis

Ojārs Stāks
Gundars un Astrīda Strautnieks
Skaidrīte un Māris Štolcers
Modris un Jann Tīdemanis
Ārijs Vilemsons
Paulīne un Zigfrīds Zadvinski
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Dziļās sērās un mīlestībā piemin
VĪRS STANLEY MISJŪNS
DĒLS OJĀRS AR ĢIMENI
DĒLS OLAFS AR ĢIMENI

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

IRMA H. MISJŪNS,
dzim. RAMIŅŠ

dzimusi 1923. g. 7. aprīlī, Latvijā
mirusi 2009. g. 3. janvārī, Lynchburg, VA.

LATVIEŠU GAIDU KUSTĪBA

Sērās un mīlestībā viņu piemin:
DĒLI CĒZARS, MICHAELS UN CARLOS;
VEDEKLA PENNY UN BRĀLIS GUNĀRS

Mīlestībā viņu piemin
BĒRNI ATIS OZOLIŅŠ AR ĢIMENI

JĀNIS OZOLIŅŠ AR ĢIMENI
GUNDEGA ĀBELE AR ĢIMENI

Ilggadīgā Gaidu vadītāja
un bijušā Latviešu gaidu priekšniece

vad. MORELLA VILKA,
dzim. VITE

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

Dieva mierā aizgājusi

INTA MARISA MORALES,
dzim. JANITĒNS

dzimusi 1935. gada 6. aprīlī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 8. janvārī Hjūstonā, Teksasā

Mūžībā aizgājis mūsu Tētis un Vectēvs

JĀNIS ARVĪDS OZOLIŅŠ
dzimis 1921. gada 19. jūlijā, Valmierā

miris 2008. gada 22. decembrī, Toronto

Kluss miers pār zemi
Savus spārnus raisa...

Viss zūd, paliek
Tikai mīlestība.

"Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība;
kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs,
un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!"
(Jāņa ev. 11:25,26)

Vakar zvaigzne mirgo klusi,
Sirds ir mieru ieguvusi.

Vēl nebija zudis Ziemsvētku 
mirdzums, pirms dažām dienām 
dzirdēta svētku vēsts, bet 2008. 
gada 27. decembrī Mineapoles 
un St. Paulas latviešu draudzes 
locekļi pulcējās baznīcā Mirdzas 
Zoltneres piemiņas dievkalpoju-
mā. Pēdējās ardievas nelaiķei 
vēlējās teikt ģimenes locekļi, 
kaimiņi, draugi, koristi. Mineso-
tas DV apvienības pārstāvji nesa 
karogus un stāvēja godasardzē. 
Piemiņas dievkalpojumu vadīja 
mācītāja Maija Cepure-Zemmele 
un ērģeļniece un koŗa diriģente 
Guna Kalmīte Skujiņa.

Mirdzas Zoltneres dzīves gāju-
mu nolasīja vecākā meita Dace. 
Viņa teica, ka piemiņas runas 
iedvesmu guvusi no Ziemsvētku 
vakarā dzirdētā prof. Stīvena 
Paulsona sprediķa, kuŗā viņš 
uzsvēris, ka Kristus bērniņš nācis 
pasaulē mūsu dēļ. Arī Mirdza 
visu mūžu kalpojusi citiem.

Mirdza dzimusi 1935. gada 29. 
martā Cēsīs. Bārenīti trīs gadu 
vecumā adoptēja Kārlis un Anto-
nija Zalpēteŗi, kuŗiem bija saim-
niecība Ērgļos un jau agrāk 
adoptēts puisītis Arvīds. Mirdza 
iekļāvās ģimenē, sāka ganu gaitas 
un palīdzēja lauku darbos. Dzīve 
ritēja kā pasakā, bērni izjuta 
ģimenes siltumu un gādību.

Frontei un sarkanarmijai 1944. 
gada vasarā tuvojoties, Zalpēteŗi 
nolēma doties bēgļu gaitās. Vācijā 
bijuši Chemnicā, Drēzdenē, bet 
pēc kaŗa beigām nokļuva Augs-
burgas bēgļu nometnē. Mirdza 
mācījās nometnes skolā un iestā-
jās gaidu pulciņā, apgūstot gai-
disma pamatus. 1950. gadā visa 
ģimene ieceļoja ASV, vispirms 
apmetās uz dzīvi Dienviddakotas 
pavalstī. Dažus gadus vēlāk Zal-
pēteŗi pārcēlās uz Mineapoli, 
iestājās latviešu draudzē, dziedāja 
korī, atjaunoja darbu gaidu orga-
nizācijā. Mirdza mācījās un 1955. 
gadā pabeidza arodvidusskolu.

Ap to laiku Mirdza ievēroja 

Mirdza Zoltnere mūžībā
Laikā kādu sludinājumu, kuŗā 
divi jauni latviešu puiši ASV 
bruņotajos spēkos, dodoties die-
nēt Korejā, vēlējās sarakstīties ar 
latviešu meitenēm. Mirdza atsau-
cās, rakstīja Zigfrīdam, vēstules 
sāka ceļot šurpu turpu, līdz izau-
ga draudzība un vēlāk mīlestība.  
1957. gada maijā Mirdza Mine-
apolē salaulājās ar Zigfrīdu Zolt-
neru. 1960. gadā piedzima Dace, 
1962. gadā dvīnītes Māra un 
Laima. Meitenes paaugās, iestājās 
guntiņās, un Mirdza Zoltnere 
uzņēmās Mineapoles gaidu un 
guntiņu vadītājas pienākumus. 
Viņai galvenais bija darba tikums, 
to viņa mācīja savām meitām, 
gaidām un guntiņām, tāpat arī 
pienākuma apziņu, izturību, gai-
du iemaņas, tēvzemes mīlestību.  
Viņa apmācīja savas meitenes 
nometņošanā skautu un gaidu 
lielajās nometnēs Viskonsinā, 
Katskiļos, Kanadā un Latvijā.  
Mirdza pati prata dažādus daiļ-
amatniecības darbus un ierādīja 
tos citiem. Viņu labi raksturo 
tautasdziesmas vārdi:

Māci mani, māmuliņa,
Visādam darbiņam.
Iemācīj’se darbiņam,
Māci gudru padomiņu.
Aizritējušā gadsimta 80. gadu 

beigās Mirdza vairāk iesaistījās 
Minesotas  DV apvienības vana-
džu saimē un kļuva vanadžu 
priekšniece. Par galveno uzde-
vumu viņa uzskatīja palīdzēt 
Latvijas grūtdieņiem, īpaši bēr-
niem. 2000. gadā pārcēlušies uz 
Menomoniju, Viskonsinā,  Mir-
dza un Zigfrīds aicināja tirgotājus, 
veikalniekus, firmas ziedot drē-
bes, apavus un citas mantas, ko 
iesaiņoja sūtīšanai uz Aleksan-
drovas internātskolu Konstan-
tinovas pagasta Krūmājos bēr-
niem ar īpašām vajadzībām.

Zoltneru aktīvo dzīvi pārtrauca 
Mirdzas slimība, kas sākās 2008. 
gada novembrī.  Meijo (Mayo) 
medicīnas centrā Ročesterā, 
Minesotā, viņai atklāja neoperē-
jamu audzēju smadzenēs. Mirdza 
bija stingri piekodinājusi viņas 
dzīvību mākslīgi nepagarināt.  
Viņa iemiga mūža miegā 20. 
decembrī. Savu ķermeni viņa 
bija novēlējusi Minesotas univer-
sitātei pētījumiem.

Mirdzas Zoltneres piemiņas 
dievkalpojumā bērinieki piemi-
nēja un cildināja viņas centienus 
vienmēr palīdzēt citiem. No 
aizgājējas atvadījās draudze un 
draudzes koris ar dziesmu, DV 
apvienība Minesotā, Latvijas 
gaidu organizācija un daudzi 
draugi.

Biruta Treiberga

Mirdza Zoltnere

Viss nebūtības tumsā slīd.
Vien paaudzēs tas saglabājas,
Kas citu labā padarīts...
Laikraksta Laiks izdevēji un redakcija skumst par sava drauga
un labvēļa, uzticamā lasītāja un iedvesmotāja Raimonda Slaidiņa 
aiziešanu mūžībā.

Izsakām visdziļāko līdzjutību visiem, kam viņa pietrūks.

Līdzjutība
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Mūžībā aizgājis
mūsu draugs

LEO MIERVALDIS VEISS
dzimis 1925. gada 7. aprīlī Īles pag., Latvijā,

miris 2008. gada 28. novembrī, Los Angeles, Kalifornijā

Viņu mīļā piemiņā paturēs 
AUSMA, LĪGA UN ARNOLDS

2008. gadā mūžībā aizgājušie
Klīvlandes DV apvienības

mūža biedri

MILIJA ĀBOLIŅŠ
JĀNIS ANSONS

ANDREJS BĒRZIŅŠ
AUGUSTS HEINSONS

JĀNIS MAZZARIŅŠ
VISVALDIS VIESIŅŠ

un biedrs

FRĪDRICHS KITĪSS
Ak, retākas rindas....

Viņus mīļā piemiņā paturēs
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA

KLĪVLANDĒ

Sērās piemin
VITAUTS GRĪNVALDS AR ĢIMENI

Viņu mīļā piemiņā paturēs 
MEITAS AINA, ILZE UN IRĒNE

MAZBĒRNI STEVEN UN D'MITRI

Sēro un dārgā piemiņā paturēs
MĀTE, TĒVS, MĀSA AR ĢIMENI, 

RADI UN DRAUGI AMERIKĀ, 
LATVIJĀ UN AUSTRĀLIJĀ

Dziļās skumjās 
BRIGITA UN LAIMONIS

Dzīves gaitas beidzis mūsu draugs 

GUNĀRS ZNOTIŅŠ
dzimis 1926. gada 19. maijā Rīgā

miris 2008. gada 11. novembrī Puyallup, WA

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā mammiņa un omīte

Dr. DIĀNA MĒTRA KONTON,
dzimusi TUPICINS

dzimusi 1918. gada 31. martā Maskavā, Krievijā,
mirusi 2008. gada 24. novembrī Broadview, Illinois, USA

Mūža miegā aizmiga, ļaunas slimības pieveikts, mūsu mīļotais dēls un brālis

RHETTS BRIKOVSKIS
dzimis 1963. g. 13. maijā, San Francisco

miris 2008. g. 5. decembrī, Denverā

No mums šķīries
mūsu ilggadīgais draugs

RAIMONDS SLAIDIŅŠ
dzimis 1927. gada 28. aprīlī
miris 2009.gada 19. janvārī
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Mīlestība nekad nebeidzas

Gribēju tālajos laukos vēl iet,
Klausīties dziesmā, ko ziedonis dzied.
Zilajos viļņos uz jūras vēl būt,
Satumsa nakts - - - -

Beidzis savu dzīves gaitu,
Sarautas ir zemes saites.
Atstāts viss, kas dzīvē veikts, 
Mūža darbs vēl nepabeigts....

Mēs pieminam savus mūžībā aizgājušos DV biedrus

MELITU SKALBERGU
* 1921. gada 9. aprīlī

+ 2008. gada 14. martā

IRĒNI KARULI
* 1919. gada 11. janvārī
+ 2008. gada 2. janvārī

JĀNI BOLŠTEINU
* 1946. gada 7. aprīlī

+ 2008. gada 17. augustā

Viņus mīlā piemiņā paturēs
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBAS SAIME

VAŠINGTONĀ D.C.

Gauja ziemas miegā
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S P O R T S

IIHF pasaules junioru hokeja meistarsacīkstēs Otavā,
Ontario, Kanadā, 2008. gada decembrī

Kanadas avīze pēc Latvijas 7:1 
uzvaras pār Kazachstānas vienī-
bu rakstīja:

„Latvijas junioru hokeja izlase 
pēc uzvaras pār Vāciju un 
Kazachstānu ar vienādu rezultātu 
7:1 paliek pasaules junioru ,,lielo 
klubā” – augstākajā līgā, kuŗā 
šajās sacensībās bija divas gru-
pas. A grupā spēlēja Kanada, 
ASV, Čechija, Vācija un Kazach-
stāna, B grupā – Zviedrija, Krie-
vija, Slovakija, Somija un Latvija. 

Pēc grupu spēlēm, kuŗās Latvija 
visas cīņas zaudēja, vēl bija 
iespēja turpināt sacensības otrā 
posmā ar ,,izkritušajām” vienī-
bām – Somiju, Vāciju, Latviju un 
Kazachstānu.”

Meistarsacīkšu sākumā pirms 
pirmā melnās ripas iemetiena  
vietējā prese jau bija sadalījusi 
valstu vienības četrās sfairās – 
,,Sagraujiet, ja varat” – Kanada, 
,,pretendētāji” – ASV, Zviedrija 
un Krievija, ,,nezinamais” (dark 
horse) – Somija un ,,gribētāji” –  
(angliski – The also-rans –  Vācija, 
Latvija un Kazachstāna.

Zīlējumi…
Šie  preses pareģojumi gandrīz 

piepildījās ar dažiem izņēmu-
miem. ASV vienība pēc visumā 
pozītīvām prognozēm, kaut arī 
dažreiz mēdz nepatīkami pār-
steigt, tomēr neiekļuva medaļ-
nieku trijniekā. Krievija ,,bija 
priecīga saņemt bronzas meda-
ļas”, Somija, kas vienmēr devusi 
izcilus spēlētājus NHL (Selanne, 
Kurri u. c.), nonāca vienā grupā  
kopā ar Latviju.

Pasaules junioru meistarsa-
cīkstes risinājās skaistajā Kanadas 
galvaspilsētā Otavā, kas pazīsta-
ma ar krāšņiem parkiem, kanālu 
un iespaidīgām parlamenta 

ēkām. Vasarās tūristus priecē ļoti 
iecienītās Kanadas gvardes divī-
zijas parādes lāčādas cepurēs 
parlamenta pakājē.

Spēles risinājās vecajā un jau-
najā hokeja stadionā ar 20 000 
vietām. Skatītāju kopējais skaits 
– vairāk nekā 450 000 un  pār-
sniedza iepriekšējos turnīrus.

Sākums iepriecinošs
Latvijas izlase jau nedēļu pirms 

turnīra bija ,,okupējusi” pilsētiņu 
Brockville, netālu no Otavas, lai 
izlocītu kājas un uzspēlētu vienu 
otru draudzības spēli. Pilsētiņā 
to vien runāja, kā par Latviju un 
jaukajiem latviešu puišiem.

Pirmajā spēlē piedzīvotais zau-
dējums pret ASV – 2:13, ātri 
aizmirsās, jo nākamajā cīņā lat-
vieši pieveica Vācijas vienību 4:3. 
Mazajā pilsētiņā nekas līdzīgs 
nebija pieredzēts kopš 1986. 
gada, kad tur notika kāda izšķi-
rīga vietējā finālspēle.  Visas 1800 
vietas stadionā bija aizņemtas. 
Iedzīvotāji jūsmoja par Latviju! 
Bija sabraukuši Otavas, Toronto 

( no 400 km attāluma) un vietējie 
latvieši.

Bungošana
Tāpat kā  pērn Halifaksas pa-

saules meistarsacīkstēs, arī šogad 
prese rakstīja par lieliskajiem 
līdzjutējiem no Latvijas, kas 
izcēlās ar izdomu, sacelto trok-
sni, atbalstot savu vienību. Visās 
spēlēs Latvijas hokejistus  atbal-
stīja ne visai liels, toties neparasti 
rībošs bungu orķestris, ko pa 
laikam papildināja jaunu meiču 
dziedātās tautasdziesmas un 
skatītāji kreklos ar sarkanbaltsar-
kaniem karodziņiem dažādā 
lielumā. Suvenīru veikalā varēja 
iegādāties visu valstu hokejistu 
krekliņus, izņemot Latvijas – tie 
bija varen ātri izķerti. Latviešu 
bungu orķestris visu laiku cir-
kulēja pa stadiona gaiteņiem un 
kāpnēm.  Vietējie TV komentētāji 
bieži nevarēja sniegt savus 
komentārus, jo viņu aizmugurē 
klusāk vai skaļāk rībināja bun-
gas, skanēja taures un šķindēja 

dažāda lieluma Šveices govju 
zvaniņi... Komentētāji uzsvēra, 
ka latvieši skaļi atbalsta savu 
vienību, vienalga, vai tā gūst 
vārtus vai zaudē spēli. 

Kanadas izlases finālspēlē ar 
Zviedrijas vienību, ko tā, uzvarēja, 
bija simtiem karogu un trokš-
ņainu atbalstītāju, bet trūka,, 
latviešu bungotāju”.

Latvijas izlases spēles
Latvijas izlase pirmajā spēlē, 

kaut arī cīnījās atzīstami, zaudēja 
Krievijas vienībai ar pieņemamu 
rezultātu – 1:4. Krievijas izlases 
izcilais spēlētājs Filatovs, kas 
skatās jau uz NHL, presei izteicās 
ka pret ,,šādu vienību” (Latvijas 
vārdu gan neminēja) viņa ko-
manda neesot bijusi visai sagata-
voti, spēlētāji noguruši un neuz-
manīgi.

Pret Slovakiju Latvijas vienība 
izvirzījās vadībā – 2:1, taču vēlāk 
parādījās paguruma pazīmes, un 
tika piedzīvots zaudējums – 2:7. 
Nācās zaudēt arī  Zviedrijai – 
1:10 un Somijas – 1:5. 

 Latvijas izlases balsts bija 
vārtsargs Nauris Enkuzēns, kas 
bieži atraidīja 40 un vairāk 
metienu, stāvēja kā stabs, locījās 
kā akrobātisks zutis un komen-
tētāju ieskatā ,,bija vārtsargs ar 
savu ripas notveršanas stilu”. 
Nauris  bieži ieguva spēles ,,zvaig-
znes” titulu.

Aplausus izpelnījās arī vārtu 
guvēji Roberts Jekimovs, Jānis 
Ozols, Roberts Bukarts, Artjoms 
Ogorodrikovs, Ralfs Freibergs, 
Ronalds Cinks un Jānis Straupe.

Labāko vārtu guvēju sarakstā 
starp kanadiešiem, amerikāņiem, 
zviedriem un krieviem bija arī 
divi Latvijas hokejistu vārdi – 
Jekimovs ar 7 un Bukarts ar 6 

vārtiem (salīdzinājumā labākais 
kanadietis Hodgson guva 16 
vārtus).

Latvijas vienības atbalstītāji no 
Montrelas, Otavas, Toronto un 
citām vietām bija stratēģiski 
novietojušies dažādos stadiona 
stūŗos – sauca un dziedāja, rībi-
nāja, piesaistot publikas interesi 
un uzmundrinot Latvijas hoke-
jistus. Kanadieši fotografēja jau-
nos ,,latviešu mūziķus”  un teica 
– mājinieki neticēšot, ka spēlē 
bijuši tādi entuziasti. NHL spēlēs 
publika bieži jāuzbungo ar 
skaļruņu saukļiem, tikai  ne šajā 
turnīrā.Viens no labākajiem vārtu guvējiem Latvijas vienībā bija  

Roberts Jekimovs. Zīmējis Aldis Sukse

Bundzinieki un skatītāji. Ar 
augsto cepuri (PBLA priekš-
sēdis) Mārtiņš Sausiņš

Vairāk nekā tikai
valstu spēles…

Junioru pasaules meistarsa-
cīkstēs speciālisti, līgu pārstāvji, 
eksperti (scouts) sīki pierakstīja 
labāko hokejistu rezultātus un 
spēles stilu.  Prese bieži zīlēja, kas 
būs pirmais spēlētājs, kuŗu 
aicinās pievienoties NHL (draft 
picks) – kanadietis vai zviedrs? 

TV notika pārrunas, vai arī 
mūsu izcilajam vārtsargam 
Enkuzēnam pavērsies ceļs uz 
kādu Ziemeļamerikas līgu. Viņa 
sniegums tika atzinīgi novērtēts.

 Guntis Sukse

Sniegputenis un ziemai rad-
nieciski laika apstākļi bija panā-
kuši, ka Bostonas Latviešu skolas 

Pēc  vecā  kalendāra
Bostonas Latviešu skolas eglīte

divas – gada sākumā un beigās. 
Eglītes sarīkojumu atklāja Bosto-
nas Latviešu skolas pārzine Maira 

dzejolis „Pie Ziemas svētku 
vecīša” un Antona Austriņa dze-
jolis „Sals uz Daugavas.” Lugas 
darbība notiek kā televīzijas ziņu 
raidījums. Lugas sākumā pie ziņu 
pults redzamas divas diktores, 
kas tālākā secībā iepazīstina ar 
saviem līdzstrādniekiem un inte-
vējamiem. Lugā darbojas: dik-
tore 1 – Melisa Līgure, diktore 2 
– Ariāna Ūle, meteoroloģe – 
Kristiāna Grinberga, sniegpār-
sliņas – sagatavošanas A un B 
klases, korespondente 1 – Māra 
Spalviņa, meitene – Maija Grin-
berga, policists – Pauls Galiņš, 
bērns 1 – Diāna Kreišmane, bērns 
2 – Elīse Dinberga, bērns 3 – Audra 
Jurgela, bērns 4 – Kristofs 
Ruszczyk, bērns 5 –Kārlis Grava, 
Pīrāgu pils pārstāve 1 – Īna 
Ramane, pārstāvis 2 – Krišjānis 
Ūle, pārstāvis 3 – Aleksandrs 
Puriņš, pārstāve 4 – Larisa Kreiš-
mane, satiksmes korespondents 
– Ansis Ramoliņš, Gaŗāmgājēja 
– Monika Roznere, korespon-
dente 2 – Inga Spalviņa, Ziem-
svētku vecītis – Ēriks Galiņš, 
Rūķītis 1 – Vilis Veidis, 2 – Annelī 

Ramoliņa, 3 – Sabīne Ryan, 4 – 
Lara Ramane, Finanču kore-
spondente – Ariāna Lēnberga, 
Finanču eksperte 1 – Māra 
Dinberga, eksperte 2 – Anna 
Aldiņa, eksperte 3 – Melisa 
Kreišmane, bitītes: Aija Bowditch, 
Katlīna Galena, Silvija Grava, 
Maija O’Hara, Saule Zaprauskis, 
Niknā Sala loma paredzēta kā 
pārsteigums.

šām. Piemēram reklāmā Pīrāgu 
pils pārstāves ziņo, ka četras no 
piecām vecmāmiņām viņu cep-
tos pīrāgus nevar atšķirt no 
savējiem, bet brīdina to vecmā-
miņām neteikt, lai būtu izredzes 
saņemt kādu dāvanu. Satiksmes 
korespondents ieteic visiem pa-
likt mājās, jo pa ielām tiek vilkti 
lieli ozola bluķi, skrien kumeliņi 
ar izrakstītām kamanām, brauc 

Ivars Galiņš

Galiņa. Mācītāja Jogita Mingina 
garīgajam ievadam bija tērpusies 
kā Betlēmas ganiņš ar pāris 
jēriņiem (tikpat kā dzīviem) klēpī. 

Garīgajai daļai sekoja bērnu 
ludziņas pirmizrāde „Ziemas Svēt-
ku ziņas”. Lugas autore Andra 
Bowditch. Kā autore norāda, 
lugas pamatā ir Viļa Plūdoņa 

Andra savā lugā meistarīgi 
apvienojusi tagadējo laiku ar 
seno laiku ticējumiem un iera-

ķekatnieku vezumi un ziemeļ-
brieži traucē satiksmi.

eglīte gandrīz sakrita ar Orto-
doksās baznīcas Ziemsvētkiem, 
kas tos svin pēc vecā kalendāra 6. 
janvārī (Zvaigznes dienā). Sarī-
kojuma datuma maiņai par ie-
meslu bija arī pilsētas aizliegums 
novietot automašīnas ielu malās. 
Tā 2008. gadā nebija skolas 
eglītes, bet 2009. varētu iznākt (Turpinājums sekos)


