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tu bija paredzēta pacelšanās no 
La Gvardijas lidlauka pie 
Ņujorkas, no tā paša skrejceļa, 
no kuŗa pirms brīža bija 
pacēlusies lidmašīna, kam, sas-
karoties ar Kanadas zosu baru, 
pēc nepilnām sešām minūtēm 
ceļojums neticami laimīgi bei-
dzās Hudzonas upes ūdeņos, 
netālu no Manhatanas piekrastes 
Ņujorkā.  Protams, reiss, ar kuŗu 

Ulmaņa aizsāktās tradicijas 
priekšvēsturi un sekmīgo turpi-
nājumu cauri daudziem gadu 
desmitiem, kā arī Detroitas 
latviešu sabiedrisko organizāciju 
dalību šīs tradicijas mērķu 
īstenošanā. Tad vārds tika dots 
Singers Of United Lands dalīb-
niekiem. Mārtiņš īsumā rakstur-
oja kopas dalībniekus un viņu 
vēlmi sniegt katras pārstāvētās 
zemes nacionālās kultūras pie-
mērus tautas dziesmās dzimtajā 
valodā. Pirmā dziesma bija 
visiem labi pazīstamā „Rīga 
dimd”.  Dziesmas priekšnesums 
pārsteidza klausītājus. Nākamā 
dziesma bija korejiešu valodā, 
tad skanēja kenijiešu tautas 
dziesma. Kompaktā koncerta  
izskaņā solistu kvartets lūdza 
klausītājus piebiedroties un  
tīrskanīgā latviešu valodā snie-
dza mūsu tautas neoficiālo 
himnu „Pūt, vējiņi!”.  Klausītāju 
nerimstošu aplausu sveikts, 
kvartets piedevām nodziedāja 
latgaliešu tautas dziesmu „Pre-
cēj’ mani, precinieki” savdabīgajā 
izloksnē, kas labi raksturoja 
rēzeknieša Mārtiņa profesionāla 
mūziķa un paidagoga dotības, 
panākot no dalībniekiem pareizo 
dikciju.

Pēc pārtraukuma vārds tika 
dots Andrejam Jansonam. Viņa 
lekcijas mērķis bija klātesošos 
iepazīstināt ar tiem nosacīju-
miem, kuŗi kopumā var sniegt 
atbildi uz jautājumu: „Kas tad ir 
latviska mūzika?” Andreja Jan-
sona izklāsts pavisam citā gaismā 
mums lika pārvērtēt izveidojušos 
uzskatus. Ar desmit dažādiem 
mūzikas paraugiem, tos iztirzājot 
no izveides viedokļa, tika atklāta 
sakarība pēc sakarības gan no 
mūzikas radīšanas vēsturiskā 
viedokļa, gan arī pēc dažādu 
Eiropas mūzikālo kultūru mijie-
darbības tendencēm. Ar apbrī-
nojami vienkāršu teoriju un 
spilgtu paidagoģisku talantu 
Andrejam Jansonam izskaidro-
jums izdevās ātri un bez pūlēm, 
par to viņam sirsnīgs paldies. Žēl 
tikai, ka laika apstākļu dēļ bijām 
sanākuši samērā mazā pulkā, 
kurai bija vienreizēja iespēja 
noklausīties šo interesanto 
referātu. 

Draudzīgā aicinājuma pēcpus-
dienas izskaņā bija pienākusi 
kārta arī mielasta daļai – ēdājus 
gaidīja jau iepriekš apsolītā 
frikadeļu zupa, kuŗu bija sagata-
vojusi LAD vicepriekšsēde Līga 
Jēkabsone. Viņas palīgi  mielastu 
pasniedza individuāli katram 
galdam.

Teksts un foto:
Dzidra Tropa,

Detroitā

Jau daudz gadu ir pagājis, 
kopš Latvijas Valsts bijušā prezi-
denta Kārļa Ulmaņa ierosmes 
atbalstīt latviešu tautas izglītības 
un kultūras mērķus. Kārlim 
Ulmanim, esot Valsts prezidenta 
amatā, tieši garīgās izpausmes bija 
neapšaubāma prioritāte. Tā, pēc 
rindas svarīgiem kultūras un 
izglītības pilnveidojumiem trīs-
desmito gadu sākumā 1935. 
gada 28. janvārī tika pieņemts 
lēmums par Draudzīgā aicinā-
juma dibināšanu, kuŗa zīmē 
sekoja aicinājums atbalstīt skolas 
un pārējās vispārizglītojošās 
mācību iestādes valstī. „Ne tikai 
saimnieciskās raizes un darba 
augļi uztur cilvēkus, bet arī viņu 
garīgais spēks.” Ar šiem vārdiem 
prezidents Kārlis Ulmanis vērsās 
pie klātesošajiem vienā no 
sanāksmēm Dagdā. Šo preziden-
ta tezi, praktiski iemiesotu, varēja 
vērot līdz pat četrdesmitajiem 
gadiem. 

Sekojot bijušā Latvijas Valsts 
prezidenta Kārļa Ulmaņa iedi-
binātai Draudzīgā aicinājuma 
tradicijai, arī Detroitas un tās 
apkārtnes latviešu saime, jau 
sākot no piecdesmitajiem gad-
iem, ir rosīgi darbojusies, atbal-
stot trimdas latviešu jaunatnes 
izglītības centienus. Arī Detroitas 
latviešu sabiedriskās organizācijas 
ir dāsni atbalstījušas latviešu jau-
natnes izglītības un kultūras pro-
jektus un pielikušas pūles kul-
tūras un izglītības veicināšanai 
trimdas apstākļos. Ik gadus īpaša 
loma Draudzīgā aicinājuma 
atbalstam un tā atcerei ir bijusi 
Latviešu apvienībai Detroitā 
(LAD). Arī šogad, 16. janvārī, 
LAD uzaicinājumā, Detroitas un 
tās apkārtnes latviešu saime tika 
lūgta apmeklēt ikgadēji tradi-
cionālo sarīkojumu Draudzīgā 
aicinājuma zīmē Detroitas latvie-
šu Sv. Pāvila  ev.  lut. draudzes 
sabiedriskās ēkas telpās Farming-
tonhilā.  

Agrīnais svētdienas rīts dau-
dzus potenciālos sarīkojuma 
apmeklētājus uz Detroitas un tās 
apkaimes ceļiem bija pārsteidzis 
ar pabiezu, iepriekšējā naktī 
uzsnigušu sniega kārtu. Pienācīgi 
nenotīrītā ceļu virsma dažos pos-
mos bija pārvērtusies mānīgā 
ledus kārtiņā, sagādājot raizes 
agrīnās rīta stundas pārdrošā-
kajiem autobraucējiem. Tādēļ arī 
uz svētdienas dievkalpojumu Sv. 
Pāvila latviešu draudzes baznīcā 
bija ieradies mazāks skaits diev-
lūdzēju, nekā tas ir vērojams citās 
reizēs. Dievkalpojumu vadīja 
Detroitas latviešu luterāņu drau-
dzes diakons Fricis Sīpols, 
Edgaram Zariņam piepalīdzot 
atskaņot sakrālo mūziku ieraks-

Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojums Detroitā
tos, lai aizstātu svētrītā iztrūkstošo 
ērģeļu pavadījumu. 

Pēc dievkalpojuma, draudzes 
sabiedriskās ēkas sarīkojumu 
zālē pamazām sāka pulcēties 
ļaudis, lai piedalītos Draudzīgā 
aicinājuma sarīkojumā, Latviešu 
apvienības Detroitā (LAD) izkār-
tojumā. Par sarīkojuma norisi 
jau laikus bija parūpējusies LAD 
vicepriekšsēde Līga Jēkabsone. 

tautu mūzikas kultūru daudz-
veidību. Šī unikālā kvarteta solis-
tu sastāvs katru gadu tiek atjau-
nots, piesaistot profesionālus 
mūziķus arvien no jaunām 
pasaules valstīm. Šogad kvartetā 
ir iekļauti pārstāvji no Dienvid-
korejas, Čīles, Kenijas un Latvijas. 
Mūsu tautu pārstāvēja enerģiskais 
puisis Mārtiņš no Rēzeknes, 
Latvijā.

Andrejs Jansons ar nošu pieraksta palīdzību uzskatāmi  parāda latviskas mūzikas atšķirības, 
salīdzinot ar citu tautu skaņražu sacerējumiem

Kvarteta Singers Of  United Lands  (SOUL) uzstāšanās Detroitas Draudzīgā aicinājuma  sarīkojumā.   
Dziedātāji ( no kreisās): Subi no Dienvidkorejas, Corrine no Kenijas,  Rory no Čīles un  Mārtiņš 
no Latvijas

Mūzikālo priekšnesumu sniegt 
bija uzaicināts vokālais kvartets 
ar daudznacionālu profesionālu 
sastāvu no četriem pasaules kon-

Par Draudzīgā aicinājuma vies-
lektoru Detroitā bija uzaicināts 
latviešu sabiedrībā plaši pazīs-
tamais mūziķis un sabiedriskais 

lidoja Andrejs Jansons, tika tūdaļ 
atcelts uz ilgāku laiku. Andreja 
Jansona vieslekcija Detroitā bija 
par temu „Kas ir latviska mūzika 

tinentiem, dziedātāji apvienoju-
šies ceļojošā grupā un pārstāv 
bezpeļņas kultūras organizāciju 
Singers Of  United Lands (SOUL).  
Viņu uzdevums ir iepazīstināt 
klausītājus ar pārstāvēto pasaules 

darbinieks, komponists, diri-
ģents, mūzikas paidagogs 
Andrejs Jansons. Viņš pastāstīja 
par ierašanos Detroitā, lai apcie-
motu savus tuviniekus. Viņa 
lidmašīnai lidojumam uz Detroi-

un kāda ir tās atšķirība no cit-
tautu komponistu darbiem.”   

Sarīkojuma sākumā LAD 
vicepriekšsēde Līga Jēkabsone 
klātesošos iepazīstināja ar Lat-
vijas Valsts prezidenta Kārļa 
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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. 

Paldies!
Paldies par Laika Ziemsvētku 

numuru avīzi ar daudziem 
gaišiem sveicieniem un Jūsu 
jauko redakcijas foto. Arī “Cuku-
riņa” stāsts maniem mazbērniem 
ļoti patika.

Priecājos arī par pirmo šā gada 
3. janvāŗa avīzi, kas iesākās ar 
optimistisko rakstu: “Dodot 
gūtais – neatņemams” un gaišo 
sveces liesmiņu. Bija tik patīkami 
lasīt par labajiem darbiem, kuŗi 
notiek Latvijā. Zinu, ka arī Latvijā 
ir daudzi “labie gariņi”, kuŗi 
sniedz palīdzīgu roku ikkatram, 
kam bēdas vai nelaimīgi brīži. 
Katru reizi, kad ierodos Latvijā, 
sastopos ar šādiem “labiem gari-
ņiem” un it sevišķi to piedzīvoju 
pagājušajā oktobrī, kad aizceļoju 
uz Rīgu no Kalifornijas kopā ar 
vīra pelniem, lai tos apglabātu 
Dzimtenē. Vēlos izteikt sirsnīgu 
paldies visiem radiem un drau-
giem, kā arī “labajiem gariņiem”, 
bez kuŗu palīdzības man viss 
paveiktais nebūtu bijis iespējams. 
Sirsnībā

Vija Lindberga

Vēlreiz
par Latvijas pastu
Šogad visas Ziemsvētku kar-

tītes no Latvijas man atnāca ar 3 
vai pat 5 nedēļu nokavēšanos. 
Apsveikums, kas bija iesviests 
Rīgas pasta nodala 6. decembrī, 
Klīvlandē pienāca 12. janvārī. 
Cita kartīte, kas bija uzsākusi 
ceļu Rīgā 11. decembrī, mērķi 
sasniedza 16. janvārī. Vēl līdzīgi 
gadījumi izveidojās arī no citām 
Latvijas pasta nodaļām. Viena 
kartīte no Latvijas bija vispirms 
aizceļojusi uz Austriju un pēc 
piecām nedēļām ieradās Klīv-
landē. Kā varētu atrisināt pasta 
novēlošanos? Tomēr...  

“Katru reizi,
Kad divi cilvēki viens otram 

piedod ir Ziemsvētki!”

No redakcijas. Nezin, vai nu ir 
tā, ka tikai un vienīgi Latvijas 
Pasts ir tas grēkāzis. Redakcija 
saņem ziņas par gluži nejēdzīgu 
pasta darbu kā ASV atsevišķās 
pavalstīs, tā Anglijā.

Portugāles osta "Porto"
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Laiks nedrīkst kļūt 
par tenku lapu!

Saņēmu Laika  š. g. 3. numuru 
un, jau lasot pirmo lappusi, 
sadusmojos. Parasti avīzes 
pirmajā lapā liek svarīgus raks-
tus. Piemēram, tas varētu būt 
ministru prezidenta skaidrojums 
par krizes situāciju. Tā vietā Laiks 
piedāva demagoģisku P. K. rak-
stu, kuŗā ir tikai nievājoši 
pieminēts, ka ministru prezi-
dents ko teicis, ka valdība ir slik-
ta,  Saeima ir slikta, ka tikai SCP 
zina, ka rīkoties. SCP laikam būs 
tas gaišais spēks, kas vairos 
Latvijas cilvēku labklājību. Ko 
nozīmē „krizes architekti”? 
Nesaprātīgi un bēdīgi, ka avīze 

Slēpotāju
sabraukums notiks 

Lake Tahoe
Pērn 7. decembrī Čikāgā Gata 

un Minjonas Plūmju mājās 
Ziemsvētku eglītes vakarā pul-
cējās slēpošanas sporta cienītāji 
un nolēma 2009. gada slēpotāju 
sabraukumu rīkot no 7. līdz 14. 
martam Lake Tahoe. Jau pietei-
kušies daudzi slēpotāji no ASV 
un Kanadas.

Lake Tahoe latviešu slēpotāju 

var nolaisties līdz tenku lapas 
līmenim.

Ieva Liepkaula
Albanijā, NY

sabraukums noticis jau 12 reizes. 
Ezers un tā apkaime ir viena no 
skaistākajām vietām Amerikā. 
Apkārt ir vairāk nekā pusducis 
iecienītu kalnu un apvidus 
slēpošanas vietu.

Atkal apmetīsimies viesnīcā 
Holiday Inn Express (3961 Lake 
Tahoe Blvd., South Lake Tahoe), 
tālr.: 530-544-5900. Tuvākie kalni 
viesnīcai ir populārā Heavenly 
Valley, kas atrodas uz Kalifornijas 
un Nevadas robežas, ar slēpošanas 
iespējām abās pavalstīs. Tālākas 
– bijušā un plašā olimpiskā 
slēpošanas vieta Squaw Valley, 
arī Alpine Meadows, Kirkwood 
un citas. Uz vairākām slēpošanas 
vietām var nokļūt ar rēgulāriem 
slēpotāju autobusiem vai pašu 
īrētām autmašīnām. Paredzēts 
slēpot 2-3 dienas tuvējā Heavenly 
Valley, 2-3 dienas citos, tālākos 
kalnos.

8. martā notiks iepazīšanās-
draudzības vakars Holiday Inn 
Express telpās. Atvadu vakariņas 
būs 13. martā viesnīcā Embassy 
Suites (4130 Lake Tahoe Blvd). 
Izbraukuma vadītājs ir Čikāgas 
latviešu slēpotāju kluba priekš-
nieks Pēteris Plūme, tālr. 312-
981-4065; e-pasts: PPlume@aol.com

Transports no Reno jāgādā 
pašam, var izmantot arī citu 
viesnīcu autobusus uz Lake 
Tahoe, jo Holiday Inn Express 
arodas dažu šķērsielu attālumā  
no citām viesnīcām.

Čikāgas latviešu slēpotāju 
kluba valdes sēdē. No kreisās: 
Māris Preiss, Modris 
Galenieks (daļēji aizsegts), 
kluba priekšnieks Pēteris 
Plūme, Gatis Plūme, Aigars 
Ķimenis 

Laimīgu Jauno gadu un 
jauku slēpošanu! 

 Juris Valainis
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Droši vien daudzi no jums 
Ziemsvētkos saņēma Raimonda 
Slaidiņa vienmēr ļoti oriģinālos 
apsveikumus. Šogad laba vēlē-
jumus nesa dzīvespriecīga, krā-
saina un vitāla Sanrafaelas kalna 
ainava. Arī man krietnu laiku tā 
stāvēja uz rakstāmgalda acu 
priekšā, atgādinot, ka es neesmu 
apsveicējam neko atbildējis un 
ka noteikti jāuzraksta kaut vai 
pāris vārdi pateicībā par viņa 
draudzību. Ātri steidzīgais laiks 
un aizņemtība gadu mijā liedza 
savu apņemšanos pildīt. Bet tad 
jau tālrunī atskanēja redaktores  
Ligitas Kovtunas balss: „19.
janvārī miris Raimonds Slaidiņš.” 
Elpa aizraujas, vārdi iestrēdz 
kaklā. Pirmais, kas iešaujas prātā 
pēc laba brīža: kā tā! Pēc sirds 
operācijas taču viņš teicās, ka 
jūtoties labi. Bet tikai tad nāk 
atskārsme– no tā neviens nevar 
izbēgt, nāve ir mūsu dzīves cena.

Raimonda Gunāra Slaidiņa 
dzīve ir bijusi ārkārtīgi bagāta 
notikumiem, labiem darbiem, 
draugiem. Viņš pasaulē sevi ir 
ierakstījis ar zelta burtiem. Tos 
vairs neizkasīsi, nepārveidosi, 
nesaliksi citās kombinācijās. 
Iespējams, ar laiku viņa vārds 
iemirdzēsies vēl spožāk. Īsto 
vērtību mēs bieži izprotam tikai 
„pēc tam”.

Ja ielūkojamies Raimonda 
Gunāra Slaidiņa biografijā, tad 
pārņem pārsteigums – vai tie-
šām to visu var paveikt viens 
cilvēks? Kur viņam bijis tik daudz 
laika? Kur cilvēks ņēmis spēku to 
visu paveikt? No kurienes tik 
daudz radošās degsmes un ta-
lanta daudzpusības? Architekts, 
interjerists, zīmētājs, gleznotājs, 
pēdējos gados arī pievērsies 
grāmatu veidošanai, sastādīša-
nai un pat rakstīšanai.

„Vienīgie bērnības iespaidi no 
daiļajām mākslām, ko atceros,” 
Raimonds rakstīja savās „Mākslas 
gaitās”, „bija mātes nodarbošanās 
ar sienas segu veidošanu (diegu 
tehnikā) Madernieka stilam 
līdzīgos „musturos”, kurus es šad 
tad palīdzēju zīmēt un krāsot uz 
rūtiņpapīra. Iespējams, ka te 
radās respekts pret ģeometriski 
disciplinētām formām. /../ jau no 

Raimonds Gunārs Slaidiņš
1927. g. 28. aprīlis – 2009. g. 19. janvāris

Izstādes Bostonas latviešu ev. lut. Trimdas draudzes namā

Radošas rosmes piepildīts mūžs

bērnības esmu zīmētājs, jo visas 
burtnīcu un grāmatu lapu malas 
bija vienmēr noskicētas.”

Slaidiņš raksta, ka nezina, kā 
radusies vēlēšanās nodarboties 
ar daiļajām mākslām, taču to 
nezinām arī mēs. Tie rodas, un 
viss. Tā arī Raimondam. Kaŗa 
laikā pusaudža vecumā viņš bija 
iesaukts gaisa izpalīgos, par tiem 
palikušas arī rūpīgi rakstītas 

gaitas 35 gadu gaŗumā dažādās 
firmās, izvirzoties par galveno 
projektu illustrātoru. Te viņš 
varēja tālāk attīstīt un likt lietā 
savas spožās zīmētāja dotības. 
Raimonda kontā ieskaitāmas 
daudzas biroju ēkas, viesnīcas, 
dzīvojamie nami un citas celtnes 
Sanfrancisko, Sakramento, 
Omahā ASV un pat Sanpaulu 
Brazīlijā. Viņš veidojis Bahamu 
un Virdžīnijas salu kūrortu 

nu Raimonds Slaidiņš bija 
„Arlene Lind Galery” līdzīpaš-
nieks (1974 – 1977), rīkojot tajā 
arī pirmās dzimtenes latviešu 
grafiķu izstādes ASV, protams, 
arī uzstādamies personāliz-
stādēs.

Nedrīkst aizmirst arī to, ka 
Raimonds bija aktīvs latviešu 
sabiedrībā. Viņš veidoja daudzu 
ASV Rietumkrasta latviešu 

rakstījis savās piezīmēs. Sacītam 
grūti kas piebilstams. Tik varbūt 
jāpiemetina, ka Raimonda glez-
nas ir allaž krāsās košas, dzīves-
priecīgas, optimistiskas un vitā-
las, arī reālistiskas, kaut darinājis 
arī kubistiskus darbus, sevišķi 
daiļrades sākumā. Tajā pašā laikā 
mākslinieks strādājis kā pasteļ-
tehnikā, tā akvarelī, ar eļļas un 
akrila krāsām. Nekad nav 
apstājies pie kaut kā viena, bet 
allaž meklējis jaunas izteiksmes 
iespējas: „man patīk lauzt jeb 
maisīt realitātes efektus, lietojot 
plakni pret dziļuma izjūtu un 
citus.”

Raimonds ir daudz rīkojis 
izstādes, piedalījies dažādās 
sabiedriskās amerikāņu un lat-
viešu organizācijās, starp citām 
noteikti jāmin vietējā māksli-
nieku biedrība „Marin Society 
of Artists”, kurā kādu laiku bijis 
gan valdē, gan arī prezidents, un 
„American Society of 
Architectural Illustrators” un 
„American Society of Interior 
Designers”. Viņš bija arī Ameri-
kas Latviešu mākslinieku 
apvienības (ALMA) dibinātājs 
un kādu laiku pat tās vice-
priekšsēdis, Latvijas Mākslinie-
ku savienības un Latvijas 
Architektu savienības biedrs. Arī 
viņa apbalvojumu pūrs ir bagāts, 
to vidū jāizceļ – Triju Zvaigžņu 
ordenis.

Izlasot šo nebūt ne pilnīgo 
Raimonda Gunāra Slaidiņa 
padarīto darbu un sabiedrisko 
aktīvitāšu sarakstu, jaušams, cik 
krāšņa un bagāta bijusi viņa 
dzīve. Viņš ir dzīvojis alpām, 
nesaudzējot sevi, ar visu krūti. 
Viņš mācēja draudzēties, kopt 
draudzību, ko droši vien izjutis 
ikviens, kuŗš ar viņu kaut reizi 
bija saskāries.

Dziļā cieņā noliecu galvu 
radoši piepildītā mūža priekšā 
un izsaku līdzjutību kā 
dzīvesbiedrei Austrai, tā abiem 
bērniem Raimondam un Vitai 
un visai kuplajam mazbērnu 
pulkam!

Māris Brancis

Kopš 2008. gada marta Bos-
tonas Trimdas draudzes nama 
priekštelpā tiek rīkotas vietējo 
mākslinieku izstādes. Ierosinā-
tāja bija māksliniece un dāmu 
komitejas priekšniece Anita 
Sisene Asberga, viņa vispirms 
parādīja savus mākslas darbus 
un aicināja piedalīties arī citus. 
Pērn bija Ilses Plūmes, Aivara 
Zandberga, Rudītes Jansones un 
Rasmas Gundegas Ieviņas 
mākslas darbu skates. Rasmas 
Gundegas Ieviņas akvareļus  
izstādē varēja aplūkot  līdz š. g. 
janvāŗa vidum.

Rasma Gundega Ieviņa dzi-
musi 1949. gadā Vācijā un uzau-

ga ASV.  Stonibrukas universitātē 
viņa ieguva bakalaura gradu 
filozofijā un pēc tam  studēja 
Vācijā, Manheimas grafikas 
augstskolā. Kopš 1974. gada R. 
G. Ieviņai bijušas mākslas 
izstādes Tībingā, Manheimā, 
Ludvigshāfenā, Rīgā un Bostonā. 
Rasma Gundega Ieviņa glezno 
klusās dabas, pilsētu skatus un 
abstraktas kompozicijas jauktā 
technikā, lietojot akvareļkrāsas, 
tinti, krāszīmuļus un plānu 
zīdpapīru. Māksliniece 1996. 
gadā piedalījās plenērā Cēsīs un 
uzgleznojusi daudzus un dažā-
dus Cēsu pils skatus.

Rasma Gundega Ieviņa dzīvo 

Ludvigshāfenā Vācijā un bieži 
brauc apciemot radus Bostonā.

Patlaban Trimdas draudzes  
nama gaišo priekštelpu rotā 
Sarmas Muižnieces-Liepiņas 
abstraktie darbi pasteļtechnikā. 
Skatītāji ir pārsteigti, cik ļoti  
katra izstāde maina telpu –  
vienmēr var izjust noteiktu per-
sonību un garīgu spēku.

Mākslinieki, kuŗi vēlas rīkot 
savu darbu izstādi, laipni lūgti 
sazināties ar Anitu Siseni Asber-
gu, viņas tālruņa numurs: 617-
522- 8369.

Rd.

dienasgrāmatas. Tad sekoja, kā 
pats minējis, mētāšanās pa bēgļu 
nometnēm Vācijā. Te viņš pa-
beidzis kaŗa laikā pārtraukto vi-
dusskolas izglītību, ar labu vārdu 
piemin savus zīmēšanas sko-
lotājus Ansi Bērziņu un Leonīdu 
Linautu, kuŗi ierādījuši, kā zīmēt 
ar tušu un ogli.

Pārcelties uz ASV, Raimonds 
tika pierunāts mācīties kaut ko 
praktisku un Jaunajai pasaulei 
piemērotu. Tā viņš Nebraskas 
pavalsts un Kalifornijas pavalsts 
universitātē apguva architekta 
speciālitāti, ko bagātināja ar pap-
ildus studijām Fonteneblo (Fon-
tainebleu) vasaras skolā Francijā. 
Un tad jau sākās viņa architekta 

attīstības programmu. Piecus 
gadus latviešu architekts pava-
dīja Saūda Arabijā, strādājot par 
vecāko architektu Saūda Arabijas 
konsultāciju padomē (1982 – 
1986), projektējot Rijādas 
(Riyadh) diplomātisko satelīt-
pilsētu, karaļa Fahda medicīnas 
pilsētu, pensiju fonda biroju 
kompleksu, karaļa Saūda uni-
versitātes paplašināšanas plānu 
un tā tālāk. Pēc atgriešanas no 
Saūda Arābijas nodibināja savu 
firmu „Architectural Illustrators”. 
Slaidiņš astoņus gadus bijis lek-
tors Sanfrancisko universitātē un 
Kalifornijas mākslas kolledžā 
(1972 – 1980). Daudz laika 
mākslinieks atdevis arī interje-
riem. Līdz ar Raimondu Staprā-

dziesmu svētku grafisko ietērpu, 
darināja dekorācijas latviešu 
teātŗa izrādēm, vadīja Tautas 
frontes atbalsta grupu, enerģiski 
piedalījās divreizdivi nometnēs. 
Pēdējā laikā viņš noņēmās ar 
Sanfrancisko latviešu vēstures 
sarakstīšanu.

Kā zināms, tikpat enerģiski 
Raimonds metās glezniecībā. 
„Viss sākās ar līniju, kas joprojām 
ir mans stiprākais mākslas 
pamats, jo arī architektam svarīgs 
izteiksmes līdzeklis parasti ir 
līnija. Esmu gan bieži dzirdējis 
sevi sauktu par koloristu. Pats 
domāju, ka tas nācis vēlāk, kaut 
kas no interjeristu skolas – gan 
harmonija, gan kontrasts,” tā viņš 
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Šī ziema iezīmējusi asus vaib-
stus Rīgas sejā. Nupat pārdzīvots 
13. janvāris ar grautiņiem pie 
Saeimas nama. Rit nedēļa, kad 
Vašingtonā amatā iecels jaunu 
ASV prezidentu, ko, šķiet, visa 
pasaule gaida ar priecīgu satrau-
kumu un vēl pagaidām 
nesatricināmu optimismu. 
Kamēr šis raksts nonāks pie 
Laika lasītājiem, tās jau būs vecas 
ziņas. Tādēļ šeit nemēģināšu 
nevienu pārsteigt ar jaunumiem, 
bet pakavēšos pie dažiem noti-
kumiem, kas mani iespaidojuši, 
kopš pēdējo reizi šai slejā tikos ar 
lasītājiem.

Kad vasara gāja uz beigām un 
mazbērni ar melno runci no 
Mežaparka bija aizceļojuši atpa-
kaļ uz Vāciju, gribējās izmantot 
iespēju pašiem kaut ko apskatīt 
no pasaules, pirms iestājas 
rudens. Varētu jau braukt diez 
kādās kruizās pa Vidusjūŗu vai 
Indijas okeanu, bet mani vairs 
nevilina visa tā klapata ar 
sarežģītu ceļojumu plānošanu, 
pakošanos, ar ilgstošu prombūtni 
no ierastās mājvietas, un kur nu 
vēl sākt aprēķināt lielās naudas 
summas, no kuŗām būs jāšķiras 
tikai tāpēc, lai ik dienas paēstu 
un pārgulētu kādā svešā, neierastā 
gultā. Bez tam, tepat Latvijā un 
tās tuvumā vēl ir neskaitāmas, 
līdz šim sīkāk neizpētītas vietas, 
kuŗas vilināt vilina. Iznāca, ka 
nonācām pie trim V. Jaunībā 
šāds burts, ļoti iespējams, būtu 
man licis aizdomāties par 
Viesturu, Verneru vai Vitautu, 
bet tagad tās bija pilsētas: 
Valmiera, Ventspils un Viļņa.

Valmierā esam jau daudzreiz 
bijuši, izpētījuši tās centru, Livo-
nijas ordeņa pilsdrupas, skaistos 
parkus Gaujmalā nepārspējami 
skaistā ievziedu laikā. Valmierā 
dzīvo mums tuvi draugi, no 
kuŗiem vienu pavasarī guldījām 
zemes klēpī. Šais bērēs satiku 50 
gadus neredzētus, nu jau vecāka 
gadagājuma cilvēkus, ar kuŗiem 
kādreiz kopā gāju vidusskolā 
Kalamazū. Jo arī ar Aizsaulē 
aizgājušo mani saista šie senie 
laiki, kad mēs visi bijām joku un 
enerģijas pilni un par vecumu un 
miršanu nedomājām.

Šoreiz Valmierā izstaigājām 
novadpētniecības mūzeju un tur-
pat blakus esošo mākslas mūzeju, 
kuŗā bija iekārtota izstāde ar 
trimdas mākslinieku darbiem. 
Paredzēts, ka šī izstāde ceļos arī 
uz citām Latvijas pilsētām. Bija 
patiešām silta un jauka sajūta, 
kad, pētījot izstādītās gleznas, 
mākslas fotografijas, grafikas, 
kolāžas un skulptūras un lasot 
mākslinieku vārdus, apzinājā-
mies, ka pēc vārda mēs pazīstam 
tos visus, un lielo daļu arī per-
soniski esam satikuši. Mūzeja 
telpas bija plašas un gaišas, tās 
parādīja izstādītos darbus visla-
bākā gaismā.

Palikām pa nakti jaukajā 
viesnīcā „Wolmar”, no kuŗas 
kājām var viegli aizstaigāt līdz 
Valmieras drāmas teātrim, kas 
arī bija mūsu galvenais mērķis 
šajā reizē. Valmieras teātris katru 
sezonu piedāvā izcilas izrādes, 
no kuŗām tikai pāris tiek atvestas 
uz Rīgu. It sevišķi gribēju redzēt 
Andrusa Kivirehka lugu „Igauņu 
bēres”, par kuŗu bija dzirdēts 
daudz laba. Ja nezinātu, ka tā 
tulkota no igauņu valodas un tās 
varoņi ir igauņi, tie varēja tikpat 
labi būt latvieši, un notikumi 
varēja risināties Latvijā. Tik 

DAŽĀDI NOTIKUMI
Māras Celles ziemas pārdomas no Latvijas

līdzīgi ir šo divu tautu likteņi un 
līdzīgas arī ļaužu izdarības, it 
sevišķi, ja tiek atspoguļots 
padomju un pēcpadomju laiks. 
Kaut gan centrālais lugas noti-
kums bija bēres, kas parasti nav 
komiskos, šoreiz gadījās, ka bēdu 
skartā ģimene tai pašā laikā 
svinēja kāzas, tādēļ tur bija gan 
par ko smieties, gan raudāt.

Arī uz Ventspili braucām ar 
nodomu tur pārgulēt, lai lielā 
daļa dienas nebūtu jāpavada tikai 
ceļā. Izvēlējāmies viesu namu 
„Raibie logi”, kas šķita pietiekami 
tuvu vecpilsētai un pilsētas cen-
tram, lai visur varētu viegli aiziet 

Nopirkām biļetes, lai izbraukātos 
pa Ventas grīvu un ostu ar kuģīti 
„Hercogs Jēkabs”. Visapkārt eļļas 
rafinēriju toveŗi, dažādas fabri-
kas. Visamizantākās ostas terri-
torijā bija govju skulptūras. 
Iegājām arī ēkā, kur periodiski 
apmetas rakstnieki, lai netraucēti 
nodarbotos ar jaunradi. Tur arī 
iekārtota interesanta izstāde par 
rakstniekiem un viņu darbiem.

Trešais „V” bija Viļņa. Kaut 
esam bijuši Lietuvas rietumu 
daļā – Klaipēdā, Palangā, Šauļos, 
Krusta kalnā, austrumos nebijām 
bijuši. Nolēmām braukt ar auto-
busu, kas mūs aizvizināja līdz 

ieraugot sveikus un veselus 
izkāpjam no vilciena, vienmēr 
emocionāli aizkustinot. Mēs, 
protams, vienmēr esam vienkārši 
priecīgi, ka esam nonākuši galā 
bez sarežģījumiem. Mazbērni 
šoreiz bija atstāti mājās – lai klāj 
galdu un pušķo eglīti. Bet, kad 
izkāpām no auto pie viņu mājas, 
arī viņi skrēja pretī un palēk-
damies krita ap kaklu, kas nebūt 
vairs nav tik droša izdarība, jo 
mazbērni kļūst smagāki un mēs 
paši uz kājām nestabilāki.

Ziemsvētku vakarā visi izrādīja 
savus talantus – Solveiga spēlēja 
klavieres, Ingmārs vijoli, bet 

uz pilsētu jau ap četriem. Ap 
puspieciem (stundu pirms sapul-
ces izsludinātā sākuma) satikos 
ar kādu draugu kafejnīcā „Double 
Coffee”, kas turpat Doma lauku-
ma malā. Šķita, ka tagad neko 
nenokavēšu. Sēdējām pie loga, 
un drīz vien es ievēroju, ka gaŗām 
plūst milzīgas ļaužu masas. 
Steidzīgi samaksājām rēķinu un 
gājām ārā. Ļaužu straume bija 
tiešām fainomenāla – tādu 
cilvēku blīvumu nebiju nekad 
redzējusi. Bija jau burtiski 
jāstumjas, lai tiktu uz priekšu, lai 
redzētu kaut vai stūrīti no 
estrādes, uz kuŗas ļoti drīz vaja-
dzēja uzstāties runātājiem. 
Turējos elkonī savam draugam, 
kuŗš apņēmīgi lauza ceļu uz 
priekšu. Nolēmu, ka esmu 
pietiekami tālu tikusi, palaidu 
vaļā drauga elkoni un paliku uz 
vietas. Tā izrādījās kļūda. Vēlāk 
redzēju, ka draugs stāv drošā 
vietā, piespiedies ēkas sienai, bet 
es vēl arvien biju milzīgā cilvēku 
pūlī, un vēl pie tam tādā vietā, 
kur nepārtraukti uz priekšu un 
atpakaļ stūmās cilvēki – kā 
eventuāli sapratu, jauni, iedzēruši 
vīrieši, kuŗi, šķita, tikai gribēja 
radīt chaosu, bet par to, kas 
notiek estrādē, nelikās ne zinis. 
Noklausījos pāris uzrunas, bet 
tad manīju, ka manis izvēlētā 
vieta nav droša. Gar acīm noplī-
voja Krievijas karogs, dzirdēju 
saucienus, gan „Atlaist Saeimu”, 
gan „Rossija”. Saodu alkohola 
smaku. Bet visvairāk jutu, ka 
pūļa spiešanās kļūst bīstama. Es 
vairs nevarēju brīvi pakustināt 
ne roku, ne kāju. Mani stūma bez 
manas gribēšanas. Nolēmu, ka 
jātiek no šejienes prom. Un sāku 
mēģināt sekot ļaužu straumei, 
kas plūda Smilšu ielas virzienā. 
Mani jau bija pārņēmušas bailes, 
iedomājoties, kas varētu notikt, 
ja kāds te pakluptu un nokristu, 
un pūlis sāktu bradāt nokri-
tušajiem pāri. Nekad vēl nebiju 
izjutusi tik lielas dzīvību apdrau-
dētājas bailes. Es ar visiem spē-
kiem stūmos uz priekšu, prom 
no Doma laukuma. Mani spieda 
gan no sāniem, gan priekšas, gan 
muguras, bet es nu arī biju 
kļuvusi par lauvu. Beidzot pūlis 
kļuva plānāks. Es tik devos uz 
priekšu, līdz nonācu Līvu lau-
kumā, kur uz Kaļķu un Vaļņu 
ielas stūŗa redzēju mierīgi stāvam 
divus policistus. Piegāju tiem un 
teicu, ka Doma laukumā situācija 
nav vairs droša, tur ir daudz par 
daudz cilvēku, tas viss labi 
nebeigsies. Policisti laiski uz mani 
paskatījās un prasīja: „Bet, kun-
dze, kas tad jums tur ir noticis?” 
Vēlreiz atkārtoju, ka situācija 
Doma laukumā nav droša. Sapra-
tu, ka tas viņus galīgi neinteresē.

Devos tālāk, prom pa Vaļņu 
ielu, Aspazijas bulvāri, uz sava 
11. tramvaja galapieturu un 
braucu uz mājām, uz Mežaparku. 
Biju vēl arvien satraukta un pie 
reizes laimīga, ka esmu vēl sveika 
un vesela. Mājās drīz ieradās 
mans vīrs Ojārs, kuŗš arī bija bijis 
Doma laukumā, acīmredzot ļoti 
tuvu tai vietai, kur stāvēju es. 
Viņš nedomāja, ka situācija bijusi 
tik drāmatiska, kā es to atstāstīju. 
Sākām klausīties radio, uzgriezām 
LTV ziņas. Tālākais jums visiem 
zināms. Šie paši iedzērušie jau-
nieši, kuŗi mani gandrīz saspieda 
vēl sapulces laikā, bija vēlāk 
devušies uz Saeimas ēku, kur 
izraisīja grautiņu.

kājām. Gribējām vēlreiz pār-
liecināties, ka Ventspils ir tiešām 
tik moderna un uzposta, kā par 
to mēdz runāt. Pirms pāris gad-
iem šo pilsētu apciemojot, ar 
grūtībām atradām restorānu un 
bijām pārsteigti, ka tur nav tā kā 
Rīgā – uz katra ielas stūŗa pa 
kafejnīcai un krodziņam. Bet arī 
šoreiz, vismaz mūsu pieredzē, 
nekas daudz nebija mainījies. 
Viesnīcas darbiniece mums 
varēja ieteikt tikai pāris vietas, 
kur esot labs ēdiens un publika. 
Uz vienu no tām arī devāmies. 
Nekas slikts jau tur nebija, bet 
nekas par ko „rakstīt uz mājām” 
arī ne. Vienīgie viesi bez mums 
bija pāris ādas jakās tērpušies 
krieviski runājoši jauni vīrieši. 
No sienā iebūvētiem skaļruņiem 
plūda paskaļa svešzemju mūzika. 
Vīna glāzes gan bija elegantas un 
ēdiens pieņemams. Atmosfairas 
nekādas. Kad devāmies atpakaļ 
uz viesnīcu, bija jau tumšs. Ietves 
un ielas patiešām labi sakoptas, 
bet šai vakara stundā mēs 
sastapām ļoti maz cilvēku. Tikai 
ievērojām, ka pa apstādījumiem 
skraida klaigājoši jaunieši, 
kuŗiem acīmredzot nebija nekā 
cita ko darīt.

Nākamā dienā izstaigājām 
vecpilsētu, kas ir ļoti maziņa. 
Tiek sapostas atsevišķas senas 
koka celtnes, šķiet, ka veidojas 
dažādi plāni, bet bez dažiem 
veikaliņiem un maza tirdziņa 
nekā cita ievērojama tur nebija. 

Viļņai četrās stundās par 11 la-
tiem tur-atpakaļ. Protams, atkal 
bija jāaizrunā viesnīca, ko viegli 
varēju izdarīt internetā. Meklējām 
tādu, kas būtu tuvu gan autoos-
tai, gan vecpilsētai. Mūsu pra-
sībām atbilstīga izrādījās viesnīca 
„Panorāma” Šopēna ielā. No 
turienes tikai daži kvartāli līdz 
Austras vārtiem, un tad tālāk, tik 
uz leju, tik uz leju, cauri vecpilsētai 
(ko lietuviski sauc par Sena-
miestis), kas izbeidzas pie Neres 
upes. Negribu, lai šis izvērstos 
par garlaicīgu stāstījumu, kuŗā 
uzskaitīti visi redzētie tūrisma 
objekti, tādēļ tikai pieminēšu, ka 
Viļņu derētu apciemot katram 
latvietim – tās vecpilsēta ar 
savām greznajām baznīcām, 
rāmo gaisotni un plašām galve-
najām ielām ir izteikti atšķirīga 
no Rīgas.

Pāris dienas pirms Ziemsvēt-
kiem sēdāmies lidmašīnā, lai 
dotos uz Berlīni, tad tālāk uz 
Leipcigu ar vilcienu pie maz-
bērniem. Šoreiz kaut kas bija 
sagājis dēlī ar vāciešu precīzitāti, 
un gaidītā elegantā, sudrabi 
mirdzošā ICE vilciena vietā mēs 
dabūjām kāpt pavisam necilā, 
veclaicīgā vagonā. Tomēr loko-
motīve bija spēcīga un aizveda 
mūs līdz galamērķim tikpat ātri 
kā slaidais ICE. Tāpat kā citas 
reizes, pa peronu pretī skrēja 
mūsu meita Ieva un apkrita 
mums ap kaklu, asaras valdīdama. 
Viņa teica, ka brīdis, kad mūs 

mazā 6 gadus vecā Jūlija dziedāja 
solo no lugas, kuŗā nule bērnu-
dārzā bija bijusi tikpat kā zvaig-
zne. Dziedājām tradicionālās 
Ziemsvētku dziesmas – cits 
vāciski, cits latviski. Es noskaitīju 
Poruka dzejoli par eņģeli, kas 
nonācis zemes virsū ar vērtīgām 
dāvanām mums – zīdu, sudrabu, 
zeltu –, bet viņa piedāvāto 
„debess svēto mīlestību” neviens 
negrib. Baidījos, ka skumjais 
dzejolis mazajiem būs nepiemē-
rots, bet Ieva uzstāja, ka tas man 
noteikti jāskaita, jo esot „viens 
no visskaistākiem Ziemsvētku 
dzejoļiem”. Mazie klausījās ar 
izbrīna pilnām lielām acīm. Šķiet, 
viņi saprata dzejoļa jēgu. Bet pēc 
tam gan steidzīgi devās pie 
dāvanu dalīšanas un atvēršanas. 
Atceroties, ka mana māte šo dze-
joli vienmēr skaitīja Ziemsvētkos, 
un tagad to daru es, iedomājos, 
diez, vai to kādreiz skaitīs arī 
mana Ieva, varbūt arī Solveiga...

Pāris stundas iepriekš biju 
draiskojusies ar mazo Jūliju – 
teicu, ka pa mobilo tālruni viņai 
zvana Ziemsvētku vecītis un 
sniedzu klausuli. Viņa to paņē-
ma un teica: „Es ar tevi pašreiz 
nevaru runāt. Man ir ciemiņi.”

Pēdējais spilgtais piedzīvojums 
bija 13. janvāris. Klausoties un 
lasot ziņas, biju sapratusi, ka uz 
tautas sapulci Doma laukumā 
policija nelaidīs vairāk cilvēku, 
kā varētu, lai pastāvētu kārtība 
un drošība. Devos ar tramvaju 

Kopā ar Govs jaunkundzi Ventspils kanāļa malā
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„Viņš prata saturēt draudzi kopā...”

Gunars Janovskis

(Turpinājums sekos)

(42. turpinājums)

Un tikai tad Kalde attapās, ka 
būvlaukumu salūkoja Skudra, 
nevis Vilis. Cik apmulsis gan var 
būt cilvēks!

Bet ko lai pasāk? Skudra slau-
cīja ielas pretējo pusi. Diez cik 
viņam par to tika? Ar to sīknau-
diņu māju vis neuzcels. Ar viņu 
runāties ielas vidū Kaldem 
negribējās.

Labi. Arī viņš kāps tramvajā un 
izbraukās Rīgas tālākās nomales. 
Iļģuciemu. Sarkandaugavu. Šmerli. 
Bišumuižu. Kā skolnieks, kas 
pirmo reizi Rīgā. Paies vismaz 
četras stundas. “Esplanādē” 
paēdīs pusdienas. Ja mājās nav, 
tad kam lai taupa naudu. 
Dežurēdienos vienmēr varēja 
dabūt jēra stēku baraviku mērcē. 
Un kausu alus. Par to domājot, 
piesuloja mute. Kāpēc ne? Laiks 
sākt dzīvot kā cilvēkam. Vai 
svētdienās Mākslas mūzejs atvēra 
savas durvis? Vienalga. “Kurinā-
tāju” viņš šodien negribēja redzēt. 
Tas tur stāvēja, krūtis izgāzis, it 
kā būtu vienīgais, kam kārtīgi 
muskuļi. Klade devās ceļā.

Beidzot pienāca ceturtā stun-

da, un Kalde iegāla pie Blūma. 
Varēja manīt starpību, ja salīdzina 
ar agrākām reizēm. Bija jau pāri 
vasaras vidum, un sācies īstais 
atvaļinājumu laiks. Puse galdiņu 
stāvēja brīvi. Pīpmaņi vairs zāli 
nespēja piekvēpināt. Nostūrī sēdē-
ja Vilis un māja viņam ar roku.

“Sēdi. Vai tev kafiju? Te saldie 
cepumi paša izvēlei. Ko tad tu 
šodien labu sadarīji?“

„Izstaigāju Rīgu un gaŗlaikojos. 
Svētdiena man ir vistukšākā 
diena. Ja kādam vajadzētu, es 
tam ietu kauču vai malku zāģēt.“

„Tu nekad nevari zināt, ap kuŗu 
stūri ir uzlūrējis vienīgi policists 
un Ojārs.“

Vilis: „Dienas iet, un laiki 
mainās. Tu droši vien brīnījies, 
kāpēc es tevi sarunāju tieši četros. 
Man bija sarunāta Sarkanā 
Krusta jaunkundzīte. Kuŗu katru 
brīdi – redzi, tur jau viņa nāk. 
Ņemsim biļeti? 

„Ja gribi – ņemsim. Vai uz 
pusēm?“

„Tāpat kā līdz šim. Jaunkundz, 
jums laimīga roka. Izvelciet 
mums biļeti! Paldies! Te ir nau-
diņa. Un piedevām desmitnieks 

jums pašai.“
„Par ko tas?“, viņa pietvīkusi 

jautāja.
„Kā jau teicu. Par jūsu laimīgo 

roku. Mums krita laimestiņš.“
Viņu sauca pie cita galda. Tā 

vēlreiz pateicās un aizgāja.
“Ko tu ar naudu mētājies?”, 

neizpratnēprasīja Klade.
“Vispirms atļauj apgalvot, ka tu 

esi baigais zeķe. Studējis cilvēks. 
Tautsaimnieks. Bet tikai teorijā. 
Vai tev ir zīmulis?”

Kalde izčamdīja kabatas. – “Nē. 
Nav.”

“Tā jau es domāju. Kas ap rak-
stiem darbojas, tiem nekad nav 
zīmuļu, par spalvu nemaz neru-
nājot. Ja es tev prasītu ēveli, tā 
varbūt atrastos.”

“Nezobojies! Man palika otros 
svārkos.“

Vilis: „Bet man ir. Arī piezīmju 
blociņš atradīsies. Še. Uzraksti 
pats biļetes numuru!“

Kalde, izlikdamies neattapīgs, 
prasīja: „Kam to?“

„Tādēl, ka baušļos ir teikts: un 
neievedi mūs kārdināšanā.

Vilis izvilka no svārku kabatas 
pabiezu aploksni:

„Tas tev. Attaisīsi, kad pāriesi 
mājās. Un tagad dzeŗ! Tev kafija 
būs atdzisusi.“

„Tu nešķīsti proti cilvēkā 
uzvandīt ziņkāri. Es labāk iešu. 
Tu nokārtosi – re, kur nāk tev 
galda biedri.“

Viņš apsveicinājās ar Idu un 
Almu un pēc tam nejauši iegrū-
dās konditorejas durvīs.

Pārnācis mājās, Klade vispirms 
rūpīgi nomazgāja rokas. Sirdij 
satraukumā sitot, viņš atsēdās 
pie rakstāmgalda. Viņš uzmanīgi 
atgrieza vaļā aploksni. Zīmīte ar 
loterijas biļetes numuru. Sarkanā 
Krusta aprēķins, dalīts ar divi. 
Un 8500 latu. 

Kalde izmetās pa durvīm, 
kāpnēs gandrīz saskrējās ar Lai-
des kundzi un noskrēja pie 
Skudras.

„Vecais!“, viņš izsaucās. – „Vai 
tu arī zini, kas šitais ir?“

Skudra: „Pavirši apskatot, varē-
tu teikt, ka tā ir nauda.“

Kalde: „Tad še! Nopērc to 
zemespleķi tuvu tramvaja piestāt-
nei un aptiekai!“

Skudra izlikās nesaprotam: 
„Ko tu ar to zemi gribi iesākt?“

Kalde nesaprata: „Vai tad mēs 
māju necelsim?”

“Es domāju, ka celsim. Kam 
mums vajadzīgi divi zemes gaba-
li, ja mums viens jau ir/”

„Kur?“,  Kalde neticēja.
„Pats šorīt redzēji, kā es slaucīju 

ielu otrā pusē. Tā taču ir mana. 
Vai tu tiešām domā, ka es 
svētdienas rītā iešu otram dzenāt 
zirgu strempuļus?“

Kalde: „Tā. Svešam tu neiesi? 
Bet savam gan. Kāpēc to neteici 
agrāk?”

Skudra: “Lai būtu lielāks pār-
steigums. Līdz šim nebija īstas 
skaidrības, vai mums kas iznāks. 
Kur tu to naudas čupu ņēmi? 
Atradi zemē?”

Kalde: “Ar Vili uz pusēm mums 
to iedeva Sarkanai Krusts. Tā ir 
mana daļa. Mēs šodien jau 
nopirkām jaunu biļeti nākamajai 
izlozei.“

„Vai ar garantiku?“
Viņi satvēra viens otra plecus 

un ilgi un sirsnīgi smējās.
Skudra: „Rīt varam sākt plēst 

no drupām ārā ķieģelus. Būs tā, 
kā to vecenīte teica.”

Kalde: “Jā. Sāksim. Man jau 
tagad nagi niez.“

Maija Brakovska, Bertrams 
Zariņš, „Mācītājs Richards Zariņš 
un Ņujorkas latviešu draudze”, 
izdevējs SIA „Medicīnas apgāds” 
Rīgā, 2008. g., 286 lpp.

Tā laikam saucama par nevai-
nojamu, skaistu, harmonisku, 
piepildītu dzīvi, par ko šai grā-
matā lasām. Mācītāja Richarda 
Artura Otto Zariņa (1913-2006) 
ilgajā mūžā nav trūcis arī pa dra-
matiskam un skarbam momen-
tam (mukšana ar dzīvesbiedri un 
maziem bērniem zvejas kuģītī 
1944. gadā oktobrī no Kurzemes 
krasta uz Zviedriju, jaunākā – 
1947. gadā jau Amerikā piedzi-
mušā bērniņa Pičiņa Dauna sin-
droms, dzīvesbiedres Marijas 
nāve 1996. gadā), tomēr Maijas 
Brakovskas un Zariņa vecākā 
dēla – chirurga un profesora 
Bertrama Zariņa – sarakstītais 
dzīves stāsts per aspera ad astra 
(caur ērkšķiem pie zvaigznēm) 
stāstu katēgorijā gluži neietilpst.

Richarda Zariņa skolas gadi 
Augšgaujas pamatskolā un Gau-
jienas vidusskolā, teoloģijas stu-
dijas Latvijas Universitātē un 
sabiedriskā darbība korporācijā 
Lettonia un agrīnie mācītāja 
darba gadi Latvijā izskatās tikai 
kā prelūdija Dieva lemtajam 
mūža galvenajam uzdevumam – 
vairāk nekā 50 gadu ilgai 
kalpošanai Ņujorkas latviešu 
evaņģēliski luteriskajā draudzē. 
Vairāk nekā 50 gadi sanāca, lūk, 
tālab, ka, pirmkārt, pēc ļoti īsām 
bēgļu gaitām Zariņš saņēma 
aicinājumu pārņemt Ņujorkas 
draudzes vadību jau 1946. gada 
jūlijā, bet otrkārt, viņš saites ar 
draudzi uzturēja un samazinātu 
dievkalpojumu skaitu vadīja vēl 
pēc oficiālās pensionēšanās 1989. 
gada martā. 

Ērkšķaina dzīves ceļa trūkums 
nekādā ziņā nenozīmē darba 
trūkumu. Pienākumu Zariņam 
Ņujorkā bijis bez gala. Būdams  
īpaši agrīns pēckaŗa izceļotājs 
ASV viņš iepazinis turienes 
apstākļus, varējis būt palīgs un 
padomdevējs turpmākiem iece-
ļotājiem: Ņujorkas ostā viņš 

sagaidījis ap 150 latviešu bēgļu 
kuģus. Viņos gados Zariņa  soci-
ālā darbinieka uzdevumi prasījuši 
pat vairāk laika nekā tiešo 
mācītāja pienākumu veikšana. 
Grāmatas veidotāji lēš, ka visos 
savos septiņdesmit darba gados 
Zariņš vadījis vairāk nekā 3000 
dievkalpojumus, bet tieši Ameri-
kas darba gados (1947-1998) 
nokristījis 626 bērnus, salaulājis 
452 pāŗus un apglabājis 1265 
mirušos. Zariņu ģimenei nav 
bijis pašai sava īpašuma: viņi 
dzīvojuši draudzes namā. To 
pašu virtuvi, ko Zariņi, lietojusi 
arī draudze, un Dāmu komitejai 
bijuši savi skapji traukiem. Vie-
nīgi pēdējos mūža gadus, ilgi pēc 
pensionēšanās, Zariņš vadījis 
dēla mājās.

Maija Brakovska liecina, ka 
Richards Zariņš bijis „vienkāršs 
cilvēks, kas vienmēr atrada laiku, 
lai aprunātos ar draudzes locek-
ļiem, rastu padomu vai pastāstītu 
kādu joku. Ņujorkas draudze ar 
saviem vairāk nekā 3000 locek-
ļiem izvērtās par lielāko latviešu 
draudzi brīvajā pasaulē, un tās 
seniormācītājiem spēju nebūtu 
trūcis ne vien eventuālai prāvesta 
lomas izpildīšanai, bet viņš varēja 
kandidēt pat uz archibīskapa 
posteni, kad tas kļuva vakants. 
Tomēr Zariņš nav bijis tiecējies 
pēc zvaigznēm un vēlējies palikt 
uzticīgs savai iemīļotajai Ņujorkas 
draudzei.” 

Viens no Ņujorkas draudzes 
darbiniekiem Ivars Bērziņš raksta:

„Richards Zariņš ir paraugcil-
vēks. Labas rakstura īpašības – 
citu cilvēku cieņa un mīlestība, 
pašaizliedzība, godprātība, pienā-
kuma apziņa, tēvzemes mīlestība, 
humors un dzīvesprieks – viņam 
bija pilnā mērā. Sliktu īpašību 
nebija. Mācītāja Zariņa sirsnīgo 
smaidu, draudzīgo rokasspiedi-
enu un katram brīdim piemērotos 
vārdus atceras daudzi. Viņam 
patika cilvēki, un cilvēkiem viņš 
patika. Viņš laikam pazina visus 
Ņujorkas latviešus, ieskaitot tos, 
kas nepiederēja pie mūsu drau-

dzes. Viņš īpašu vērību piegrieza 
slimiem un grūtībās nonākušiem. 
Daudziem tas palīdzēja.”

Draudzei gadu gaitā pieaugot, 
radās vajadzība pēc otra un tad 
vēl trešā mācītāja, un izveidojās 
kārtība, ka katrs mācītājs kalpoja 
kādā citā milzu metropoles pusē. 
Tomēr draudze nesašķēlās trīs 
pastāvīgās draudzēs, kā tas noti-

Ļoti izteiksmīgs un vērtīgs ir 
plašais grāmatā ievietoto foto 
attēlu klāsts. Zariņa jauno dienu 
attēli (bērnībā, ģimnazista gados, 
studiju laikā) jauki sasaucas ar 
četriem vēlreiz Latvijā, arī dzim-
tajā pusē, 1992. gadā uzņemtiem 
foto. Pateicoties savam ilgajam 
mūžam, Richards Zariņš tā beigu 
pusē varēja apciemot brīvību 

tules, kuŗās konsuls sīki aprakstījis 
apstākļus un sabiedrību, kādā 
Zariņam Jaunajā pasaulē nāksies 
strādāt. Ņujorkā dzīvojošie vec-
latvieši vēstulēs atklājas kā appu-
tējusi, no sava laikmeta atpali-
kusi sabiedrība ar brīžiem dīvai-
niem priekšstatiem par Latviju 
gan pirms, gan pēc okupācijas. 
Interesanti, vai tiem, kas Ņujorkā  
no Latvijas ierodas mūsdienās, 
Otrā pasaules kaŗa latviešu bēgļu 
un viņu pēcteču sabiedrība lie-
kas tikpat archaiska? Drīzāk 
šķistu, ka ne, jo sakaru un sazinā-
šanās iespējas radikāli uzlabojušās.

Ja nu kaut kā grāmatā pietrūkst, 
tad tas ir Richarda Zariņa gara 
dzīves raksturojums. Cik viņš 
bija konservatīvs, cik liberāls 
kristīgās mācības paudējs? Kādi 
viņam bija īpaši iecienīti sprediķu 
temati? Vai viņš šad un tad centās 
savus klausītājus raudināt? Vai 
varbūt viņš pārņēma Amerikas 
mācītājos nereti sastopamo vēlē-
šanos no kanceles arī pajokot vai 
pastāstīt pa anekdotam? Vai viņš 
gads no gada atkārtojās, jeb vai 
vecajam vīnam, kā saka, allaž 
meklēja jaunus traukus.

Citādi vienīgā rūpīgi nenostrā-
dātā lappuse visā grāmatā ir 
vienīgā angļu valodā iespiestā. 
Pēc tam, kad pēdējā rindkopā 
uzskaitīta vesela rinda Zariņa 
izcilu īpašību, lappuses apakšā 
labajā pusē palikts Zariņa vārds, 
radot greizo iespaidu, ka slavas 
dziesmu sev nupat nodziedājis 
pats Zariņš. Tepat Ņujorka no-
saukta arī par pilsētu ar lielāko 
latviešu skaitu ārpus Latvijas. Var 
jau debatēt par to, kur ikvienai 
pilsētai velkamas robežas, bet 
Andersona enciklopēdija vēstī, 
ka Ņujorkas pilsētā 1970. gadā 
dzīvojuši 8885 latvieši, kurmet 
mūsējo skaits Toronto 1971. gadā 
bijis 13 040.

Eduards Silkalns
Grāmatu varat iegādāties, sazi-

noties ar Nacionālo apgādu Rīgā, 
e-pasts: maija@nma.lv, tālrunis 
tirdzniecības daļas vadītājai L. 
Grundei + 37167362133, mājas-
lapa www.nma.lv.

Brāļi Kristaps (no kreisās) un Bertrams Zariņi grāmatas 
atvēršanas svētkos Rīgā 2008. gada 7. decembrī korporācijas 
Lettonia namā

ka daudzās citās trimdas kopie-
nās, kur cik bija mācītāju, tik bija 
draudžu. Draudzes darbinieks 
Gunārs Ziediņš to, ka visā lielajā 
Ņujorkā ir tikai viena latviešu 
draudze, sauc par mācītāja 
Richarda Zariņa lielāko nopelnu: 
„Viņš prata saturēt draudzi kopā, 
lai arī bija izveidojušies atsevišķi 
draudzes novadi, kur ritēja sava 
dzīve. Viņš vienmēr bija ļoti 
mierīgs un piemīlīgs cilvēks, ar 
viņu bija viegli sastrādāties. 
Domāju, ka viņa personība bija 
tā, kas mūs visus vienoja.”  Laikā, 
kad Latvijas ev. lut. Baznīca ārpus 
Latvijas (LELBĀR) sākusi rīkot 
rēgulārus dievkalpojumus biju-
šiem trimdiniekiem Rīgā, kas, tā 
šķistu, ir taču LELBai piekritīga 
territorija, jāsāk nožēlot, ka šai 
saulē vairs nemīt salabinātājs un 
vienotājs Richards Zariņš.

atguvušo Latviju. Šāda svētība 
daudziem jo daudziem vienlīdz 
patriotiskiem viņa līdzaudžiem 
ASV un citur trimdā vairs nebija 
lemta. Pat Doma baznīcā Zariņš 
varējis sprediķot, kaut viņš raksta:

„Mans sprediķis nebija nekas 
sevišķs, jo es biju ļoti saviļņots, 
ka atkal esmu dzimtenē un varu 
runāt ar draudzi kā jau daudz 
piedzīvojis garīdznieks.”

Grāmata veidota ar mīlestību 
un mācēšanu. Labi izvēlēti ir 
reproducētie dokumenti, tādas 
laikmeta liecības kā angļu valodā 
augstā svinīgā stilā ieturētais 
aicinājums Zariņam uzņemties 
Ņujorkas draudzes vadību un 
1947. gada septembrī publicētais 
draudzes darbības plāns. Plaši 
izvērstas bijušas bijušā Latvijas 
konsula Ņujorkā Rūdolfa Šillera 
Zariņam uz Eiropu sūtītās vēs-
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību.

Fragmenti no publikācijām

1955. gads
Jauns triks krievu 

propagandā
Somu presē šajās dienās 

parādījās trimdiniekiem ļoti 
nozīmīga informācija. Zviedru 
laikraksti un vācu radio izplatīja 
tālāk Somijas zviedru laikraksta 
Hufvudstadsbladet ziņu, ka abi 
Baltijas valstu deportētie prezi-
denti – Kārlis Ulmanis un 
Konstantīns Petss – atgriezušies 
dzimtenē un dzīvo Rīgā, resp. 
Tallinā. Nopietnais laikraksts 
piebilda, ka šo informāciju iegu-
vis no kāda padomju delegācijas 
locekļa Starptautiskās parlamen-
tāriešu ūnijas kongresā, kas 
nesen beidzās Helsinkos.  

Šis paskaidrojums, jādomā, 
uzskatāms par sava veida atbildi 
latviešu un igauņu parlamen-
tāriešu iesniegumam kongresa 
prezidijam, prasot noskaidrot ap 
100 igauņu un 30 latviešu depor-
tēto parlamentāriešu likteni. 
Sarakstā bija minēti arī Ulmanis 
un Petss.

Ja krievu delegāts somu žur-
nālistam teica, ka „Ulmanis ir 
Rīgā”, tad tas vēl nenozīmē to, ka 
bijušajam prezidentam tiešām 
bijusi iespēja atgriezties Latvijā 
un viņš var brīvi pastaigāties pa 
Rīgas ielām. No citiem avotiem 
par to nav nekādu ziņu. Tāpat 
nav drošu ziņu par Ulmaņa lik-
teni kopš 1942. gada, kad krievi, 
vāciešiem tuvojoties, viņu aizve-
da no Vorošilovskas, Kaukazā, 
kur Ulmanis bija nometināts pēc 
deportācijas no Latvijas. Dažas 
Ulmaņa mantas atrada Kaukāza 
dziedniecības avotu pilsētas 
Pjatigorskas cietumā. Tad pēdas 
izbeidzās. Bija tikai pretējas bau-
mas. Daži vācu kaŗagūstekņi 
stāstīja, ka Sibirijas nometnēs 
sastapuši vīru, kas pēc apraksta 
līdzinājās Ulmanim, citi vēstīja, 
ka, Ulmanis vada kolchozu, bet 
bija arī ziņas, ka viņš ir miris.

Ulmanim sirds nebija kārtībā 
jau Latvijas neatkarības gados. 
Viņa veselību pastāvīgi pārbaudīja 
ārsts un ieteica lietot zāles. 
Ulmanis gan cieši nesekoja prof. 
Miķelsona padomiem, bet arī 
steigā kārtojot ceļa somu brau-
cienam uz Krieviju, nepiemirsa 
paņemt līdzi sirds līdzekļus. Ja 
viņam tomēr būtu izdevies iz-
ciest vadāšanu no vienas nome-
tināšanas vietas uz otru un bargo 
režīmu Ulmanim, pašlaik būtu 
78 gadi.

Petss bija divus gadus vecāks 
par Ulmani. Ārsti Petsam jau 
pirms kaŗa teica, ka viņš var 
pateikties Dievam par katru 
nodzīvoto gadu. Tik vāja bija 
viņa sirds. Grūti iedomāties, ka 
ar tādu sirdi viņš spēja šos gadus 
nodzīvot.

Kamēr komūnisti izplata bau-
mas par redzamāko deportēto 
atgriešanos dzimtenē, tikmēr ir 
noteiktas ziņas, ka neatkarības 
laika sabiedriskiem darbinie-
kiem, kas bija ievietoti darba 
nometnēs, nav tiesības atgriez-
ties uz dzīvi dzimtenē. „Augstākā 
labvēlība”, ko viņi bauda, ir vienas 
vai divu nedēļu „atvaļinājums”, ko 
var pavadīt pie sievas un bērniem 
Latvijā.

Nav zināms, kādus propagan-
das paņēmienus komūnisti plā-
no, lai Baltijas valstis paliktu 
padomju varā, bet arī veco 
valstsvīru vārdiem tikai tad būtu 

nozīme, ja tie varētu savas domas 
brīvi izteikt, ja viņi atrastos brīvā 
pasaulē.

Dzīve ar puķēm
Kad DP laikos Vācijā pie 

Nirnbergas agrākās gūstekņu 
barakās iekārtoja pārvietoto per-
sonu nometni, nosaucot to par 
Valku, izskata ziņā tā bija bēdī-
gākā no bēdīgākām. Bet drīz vien 
Valka pārvērtās un ar saviem 
puķu dēstījumiem, zaļumiem 
apstādītiem celiņiem un vēlāk 
arī siltumnīcām ieguva „ziedu 
nometnes” pavārdu. Vīrs, kas 
Valkai piešķīra šo rotu, kādrei-
zējais Rīgas dārznieks, Augusts 
Šults, kopš 1949. gada dzīvo 
ASV, netālu no Benton Harboras 
Mičigenā, kur kopā ar dēlu Ēriku 
ieguva 6 akru lielu zemes gabalu, 
uzcēlis uz tā glītu māju, 2 akrus 
no zemes jau pārvērtis par puķu 
un košuma krūmu plantācijām 
un šogad cer tikt arī pie siltum-
nīcas un dārza mājas neļķu 
audzēšanai. Tas, varbūt, neizklau-
sās nekas sevišķs, bet sevišķu 
nokrāsu tas iegūst, ja piemin, ka 
nesen Augusts Šults atskatījās uz 
80 mūža gadiem.

Viņš ir dzimis Gaujienas 
pagastā, muižas vagara dēls, zēna 
gados vienu laiku bijis Poruku 
Jāņa skolasbiedrs Tirzā un 
dārznieka amatu mācījies Rankā 
un Vagnera dārzniecībā Rīgā. 
Pēc amata apgūšanas, Rīgā sācis 
strādāt „uz savu roku” un jau 
1908. gadā Vidzemes šosejas 
malā ieguvis zemes gabalu, kur 
izveidojis plašu dārzniecību, 
atvēris vairākus puķu veikalus 
un piedalījies arī latviešu 
sabiedriskajā dzīvē. Bijis Rīgas 
namīpašnieku kredītbiedrības 
valdes loceklis, darbojies labda-
rības un sporta organizācijās un 
kādu gadu bijis biedrs 33 
sabiedriskās organizācijās; 1911. 
gadā devies pāri Atlantijas 
okeanam apciemot krusttēvu 

Denverā, Kolorado, lai iepazītos 
arī ar Amerikas dārzkopību. 
Uzņēmīgo puķu mīļotāju īpaši 
interesē neļķu audzēšana un 
ciemošanās laikā viņš četras 
nedēļas nostrādā Denveras 
pilsētas dārzniecībā, kas īpaši 
nodevušies šai kultūrai. Atgriezies 
Rīgā, Jaunajā pasaulē iegūtās 
atziņas viņš liek lietā savā 
dārzniecībā.

Bēgļu gaitās Vācijā Šults nonāk 
Nirnbergas apkārtnē un – atkal 
ir dārznieks. Valkas kaimiņos, 
Fišbachas nometnē Šults ir 
Fišbachas dārzkopības skolas 
dibinātāju vidū. Var teikt, ka visa 
viņa dzīve, no Gaujienas sākot, 
pāri Vidzemei uz Rīgu, uz Vāciju 
un arī pāri okeanam ir ritējusi 
paša audzētu puķu aprotāta. 
Zināms, arī viņam ir bijuši sāpīgi 
zaudējumi – satiksmes nelaime 
atrāvusi dzīvesbiedri, laikmeta 
katastrofā bojā gājuši mūža pūli-
ņu mantiskie augļi – bet neviens 
šim sirmajam gaujienietim nav 
spējis atņemt darba mīlestību, 
neatlaidību un ticību rītdienai. 
Arī tagad, runādams gan par 
darbošanos Sv. Jāņa ev.-lut. lat-
viešu draudzē Kalamazū, gan par 
nodomiem savā jaunajā dārznie-
cībā, viņš allaž saka: „Kad atgrie-
zīsimies Latvijā...

Laiks Jaunatnei
Laika mēnešraksts sāk jaunu 

nodaļu, lai palīdzētu jaunatnei, 
skolām un vecākiem.

Tautas vēsture ir viens no 
dziļākiem tēvzemes mīlestības 
avotiem. Tāpēc tieši latviešu tau-
tas vēstures mācīšanai, izprašanai 
un izjušanai ir milzīga nozīme 
nacionālā audzināšanā, un tāpēc 
Latvijas vēsture likta arī latviešu 
trimdas skolu programmās.

Tajā pašā laikā skolu darbinieki 
aizrāda, ka Latvijas vēstures 
mācīšanai trimdas skolās trūkst 
atbilstošu mācības grāmatu. Pie 
to sagādes stājies Amerikas 
Latviešu Apvienības Kultūras 
birojs, bet, kamēr jaunā Latvijas 
vēstures grāmata parādīsies, 
paies laiks. Bet latviešu bērniem, 
latviešu jaunatnei, latviešu sko-
lām un ģimenēm šī grāmata 
vajadzīga jau tagad. 

Lai mīkstinātu šo rūpi, Laika 
redakcija, sākot ar šo mēnesi, 
Laika mēnešrakstā atver jaunu 
nodaļu Jaunatnei, kurā vispirms 
sniegs māc. Arnolda Lūša Latvijas 
vēstures tēlojumu seriju. Tā iet-
ver mūsu tautai svarīgākos vēs-
tures faktus literārā formā, 
chronoloģiski izsekojot Latvijas 
vēstures gājumu līdz visjaunākiem 
laikiem. Redakcija cer, ka šie 
tēlojumi būs lietderīgs materiāls 
jaunatnes audzināšanā tiklab 
skolās, kā mājā un griež uz to kā 
jaunās paaudzes, tā skolotāju un 
vecāku uzmanību.

Tēlojumu virkni sāks iespiest 
Laika mēnešraksta septembŗa 

numurā, ko Laika lasītājiem 
izsūtīs reizē ar 21. septembŗa 
numuru.   

Laika redakcija

Pie mums Kanadā
Mārtiņa Deruma
mazās piezīmes

Svētku nedēļas pagājušas, un 
arī pie mums dzīve atkal 
ievirzījusies parastajās sliedēs. 
Lielās un mazās eglītes node-
dzinātas, tautiešu sabiedriskā 
dzīve no ciemiem un eglīšu 
vakariem atkal vairāk pārslēgusies 
uz sēdēm un sapulcēm. Pat pasts 
paguvis atkopties no apsveikumu 
harikena un krāsaino kartīšu 
plūdiem un sācis darboties pus-
līdz sakarīgi.

Lielā savstarpējā ciemošanās 
un mielošanās norimusi. Kas lai 
aplēš skaitļos, ko tautieši svētku 
laikā apēduši un nodzēruši! 
Vienīgi stipros dzērienus teorē-
tiski varētu aplēst precīzi uz 
pudeli, ja varētu ieskatīties visu 
latviešu zaļganajās „alkohola 
pasēs”. Bet tās parasti citiem 
nerāda, tāpat kā bankas grā-
matiņas, ko kāda Toronto banka 
savos sludinājumos raksturīgā 
kārtā apzīmē par pasi uz „labāku 
dzīvi”. Viens otrs tādu saskata arī 
zaļganajā grāmatiņā...

Ja arī tie apmēram desmit 
latviešu veikali Toronto, kas 
metušies uz cilvēku kārību 
apmierināšanu, sākot ar rupj-
maizi Eiropas gaumē un beidzot 
ar vēžu astītēm, saliktu kopā 
savus svētku apgrozījumus, ar to 
tik pat nebūtu pareizi sasummēts 
šejienes latviešu „svētku vēdera” 
tilpums, jo eiropiskos kārumus 
cienī ne tikai latvieši, un, no 
otras puses, ne visi latvieši un ne 
visu ēdamo iepērkas pie tautie-
šiem. Kāds latviešu delikatesnieks 
– „Mazās Rīgas” Dzeguze stāsta, 
ka tautieši varen iepirkušies arī 
tādus mums svešus „kārumus”, 
kā žāvētus un marinētus glieme-
žus un austeres, nemaz nerunājot 
par parastākiem aizkožamiem. 
Tas pats veikals vienā dienā 
pārdevis pāri par 1000 kūku un 
vairāk nekā 100 tortes. Tāpēc 
nav jābrīnās, ka kāds svētku 
labumu cienītājs pēc Jaungada 
atzinās; esot bijis spiests pārlikt 
jostu par diviem caurumiņiem...

Kāda kanadiešu žurnāliste 
nesen rakstīja, ka daudzie eiro-
piešu ieceļotāji vispār stipri 
pārvērtuši torontiešu ēdienu 
karti. Tie arvien vairāk pievēr-
šoties dažādiem „ekstravagan-
tiem” svešzemju ēdieniem, un arī 
kanadiešu veikalos tagad varot 
dabūt citkārt nepazītas delikate-
ses. Ekstravagances ziņā konku-
renci galīgi sasitis jaunā „Famous 
Foods” veikala īpašnieks un 
viņam līdzi netiek pat latvieši. 
Uzņēmuma virspavārs, kas agrāk 
strādājis uz tvaikoņa „Queen 

Mary”, atvainojies lūgtajiem 
atklāšanas  viesiem, ka, Montrealā 
pārkraujot, aizkavējušās pasūti-
nātās marinētās kamieļu acis.To 
vietā viņš preses pārstāvjus 
uzcienāja ar ietaisītiem simtkāju 
taustekļiem un klaburčūsku gaļas 
konserviem. Pēdējie pēc garšas 
esot atgādinājuši maigu cāļa 
gaļu...  

***
Ar iepirkšanos pie tautiešiem 

saistīts kāds atgadījums, kas pali-
cis neizstāstīts no pagājušā gada.

Kādu sestdienas rītu Tamblina 
aptiekā Ransesvelsa avenijā, 
Toronto rietumos, ienāk sieviete, 
un nodod nule uz ielas pie veika-
la atrastu melnu sieviešu rokas 
somu. Pēc akcenta tai jābūt 
ieceļotājai – ārzemniecei, – pie 
sevis nospriež aptiekas provizore, 
latviešu farmaceite Austra 
Bukovska. Somas saturā, diemžēl, 
nav nekādu dokumentu, ne citu 
norādījumu uz somas īpašnieces 
personu: tikai ap 20 dolāru nau-
das un anonīms veikala iepirku-
mu čeks ar saskaitījumu, vairāk 
nekas. Nē, – beigās Bukovska 
atrod arī mazu zīmīti, kur 
uzrakstīts: Sāls. Skaidri un gaiši 
– Sāls! Tātad īpašniecei jābūt 
latvietei! Kāda sagadīšanās, ka 
atrastā somiņa nokļuvusi tieši 
latvietes rokās, kurai šis vārds 
kaut ko pasaka! Tad jau somiņas 
īpašniece, droši vien, būs iepirku-
sies tuvējā Juŗa Dzeguzes deli-
katesu veikalā „Little Riga”! Un 
Bukovska dodas pie Dzeguzes. 
Tai brīdī neviena pircēja vēl nav 
meklējusi somiņu, bet pēc dažām 
stundām tautiete Jūlija Lan-
genfelde no Džafrija avēnijas ir 
priecīga saņemt atpakaļ savu 
īpašumu.

Tā, pateicoties neparastai gadī-
juma rotaļai, viss beidzies laimīgi. 
Bet tas nav viss: stāsta īstā puante 
vēl seko.

Pēc nedēļas pilsētā iebraucis 
Bukovskas vīrs, kas saimnieko 
farmā ”latviešu apriņķī”. Abiem 
ejot pa ielu, Austra pēkšņi ierau-
ga ārzemnieci, kas viņdien ienesa 
aptiekā atrasto somiņu; bet vēl 
vairāk pārsteigta, kad viņas vīrs 
ar „ārzemnieci” sasveicinās lat-
viski un iepazīstina: Anšmita 
kundze...

Kas par neticamu nejaušību 
ķēdi: latviete pēc iepirkšanās 
latvieša veikalā pazaudē somiņu; 
to pirmā ierauga latviete, paceļ 
un nodod tuvākajā veikalā – lat-
vietei! Atradēja nezina, ka somiņa 
pieder latvietei un ka viņa to 
tikko arī nodevusi latvietei; 
pēdējā nezina, ka ienesēja ir lat-
viete, bet vēlāk tā izrādās pat vīra 
paziņa. Viens vārdiņš „Sāls” 
palīdz atrast īsto ceļu pie 
īpašnieces. Jā līdzīgi uzbūvēta 
sagadīšanās virkne būtu kādā 
stāstā vai lugā, katrs teiktu: „Cik 
neticami un samāksloti!”  

***
Janvāris iesākās ar parasto gada 

sapulču un sesiju rindu. Droši 
vien, jaunais gads atnesīs arī 
dažas jaunas latviešu organizācijas 
un kopas. Pagājušajā paguva 
nodibināties divas apvienības – 
jaunatnes un mākslinieku, divi 
koŗi – katoļu un vīru; savās kopās 
vai sekcijās organizējušies archi-
tekti, mežkopji, dārzkopji, māj-
turībnieces; atjaunojusies Zem-
nieku savienība. Varbūt vēl ,kas 
aizmirsies pieminēt. Nupat uz 
organizēšanos gatavojas juristi.

Publikāciju sagatavojis
P. Karlsons

A.Šults „Valkas” latviešu 
nometnē 1948. gadā. Aiz 
viņa, paša celtās siltumnīcas 
un lecekļi
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Daudzās 
Austrum-
eiropas un 
Viduseiro-
pas valstīs 
jaunā gada 
janvāris at-
nesa tukšus 
g ā z e s 
vadus un 

aukstuma vilni. Šādu kombināciju 
bija grūti paciest, tāpēc citkārt 
pacietīgā patērētāju kopa, ko 
pazīstam kā Eiropas Savienību, 
pēkšņi lielā bardzībā sāka 
pieprasīt, lai Krievija un Ukraina 
pārtrauc savstarpējos ķīviņus un 
atgriež vaļā Eiropai piegādājamās 
gāzes krānus.

Jāpiebilst, ka no šīs krizes 
absolūti necieta Latvija un tās 
tuvākās kaimiņvalstis, tāpēc ka 
jau padomju okupācijas laikos ir 
izveidota Inčukalna gāzes krā-
tuve, kas pēc Latvijas valsts 
atjaunošanas pat krietni moder-
nizēta un uzlabota. Šo krātuvi 
piepilda vasarā ar Krievijas gāzi, 
bet uzkrāto gāzi ziemā izmanto 
Latvija un apkārtējie kaimiņi.

Citur Eiropā tik lielas gāzes 
uzkrājumu kapacitātes nav, tāpēc 
jau pēc dažām dienām Gazprom 
kundēm sāka trūkt kurināmā 
materiāla. Krievija apgalvo, ka 
Ukraina šo gāzi nozog, bet 
ukraiņi – ka krievi gāzes vadu 
paši ir noslēguši un nelietīgi 
apmelo ukraiņus zagšanā. Panāk-
ta vienošanās, ka visu šo procesu 
tagad uzmanīs Eiropas Savienības 
novērotāji.

Pazīstot Putina stilu, kas reizēm 
pakļauj tirdznieciskos darījumus 
polītiskajām interesēm, jāsecina, 
ka arī šis „gāzes kaŗš” ir izraisīts, 
lai pārmācītu Ukrainu. Dusmu 
pārņemtajam Putinam it kā būtu 
piemirsušās iespējamās kon-
sekvences, taču, konfliktā ciešāk 
ieskatoties, iespējams samanīt arī 

Gāzes konflikts ar apakštoņiem
dziļāk noslēptus motīvus.

Protams, pašos pamatos tam ir 
abu valstu savstarpējās attiecības. 
Tradicionāli Ukraina ir bijusi 
Krievijas interesēm un varai 
pakļauta zeme. Ne jau bez ieme-
sla ukraiņi cara laikos tika godāti 
par mazkrieviem, bet krievi – 
par lielkrieviem. Krievi ir lieli un 
vareni ukraiņi – melni un maziņi. 
Kamēr Krievijas interesēm kal-
pojošo valstu savienībā NVS 
Ukraina turējās savā vietā, 
attiecības šo slavu tautu starpā 
bija kārtībā. Tomēr, Ukraina 
nevēlējās nākotnē palikt Krievijas 
interesēm pakļauta valsts. Tā 
sāka šķielēt uz Eiropas Savienības 
pusi. Pēc oranžās revolūcijas, 
kuŗā varu ieguva rietumnieciski 
orientēti polītiķi, tika nolemts, 
ka Ukrainai vajadzētu iestāties 
Eiropas Savienībā un, lai nodro-
šinātos pret apdraudējumiem no 
Krievijas – arī NATO.

Šāds pagrieziens ārkārtīgi san-
ik-noja Putinu un Krievijas 
imperijas tradicionālistus. Ukrai-
nu nedrīkst atdot! – bija apņēmīgs 
Krievijas lēmums. Pati Ukraina 
ir visai pretrunīga valsts. Kaut arī 
tajā dzīvo 78% ukraiņu un tikai 
17% krievu un 5% pārējo, krievi 
ir koncentrēti valsts austrumu 
daļā; vidusdaļā dzīvo kopumā 
nacionāli orientētie pareizticīgie 
ukraiņi, bet rietumu galā – kato-
liskie ukraiņi, rutēņi, poļi, utt. 
Austrumu Ukraina ar milzīgo 
rūpniecības un kalnrūpniecības 
potenciālu orientējas uz Krieviju. 
Vidusdaļu ar Krieviju vieno 
kopīgā ticība, bet atšķiŗ ukraiņu 
nacionālisms. Rietumdaļu, kas 
starp abiem pasaules kaŗiem 
piederēja galvenokārt Polijai, ar 
Krieviju nesaista nekas. Ar sa-
viem 46 miljoniem iedzīvotāju 
Ukraina varētu kļūt par lielāko 
no ES vidējā lieluma valstīm, 

cilvēku skaitā nedaudz pārsnie-
dzot Spāniju un Poliju.

Gāzes konflikts starp Krieviju 
un Ukrainu jau tika piedzīvots 
2006. gadā, bet šajā gadu mijā tas 
uzplauka no jauna. Ukraina bija 
Krievijai parādā 2 miljardus 
dolaru par patērēto gāzi, Gazprom 
(Krievijas valstij piederošais 
gāzes monopols) draudēja ar 1. 
janvāri gāzes vadu uz Ukrainu 
noslēgt un pieprasīja ar jauno 
gadu maksāt 25% augstāku cenu. 
Vēl decembrī Baltkrievija ar 
Gazprom noslēdza jaunu līgumu, 
kuŗā cena tika pazemināta it kā 
pateicībā par Baltkrievijas atbal-
stu Krievijai tās agresīvajā polī-
tikā pret Gruziju. Ukraina Krie-
vijas rīcību Gruzijā asi nosodīja.

Ukraina apgalvoja, ka gāzes 
parāds ir samaksāts, bet esot 
pieprasīta palielināta maksa par 
Krievijas gāzes transitu caur 
Ukrainu uz Eiropu. Tomēr gāze 
Ukrainai tika nogriezta, un 
apsīka gāzes plūsma cauri 
Ukrainai uz Eiropu. Konfliktam 
fonā ir abu valstu ekonomiskās 
krizes padziļināšanās, kas smagi 
skārusi Ukrainas rūpniecību un 
arī Krieviju.

Maskavas polītika tātad ne 
tikai mērķē uz Ukrainas pārmā-
cīšanu par muguras pagriešanu 
Maskavai, bet arī drāmatizē 
problēmas gāzes eksportā uz 
Eiropu. To atrisināšanai Krievija 
jau organizē gāzes vadu ierīko-
šanu Baltijas jūrā no Krievijas uz 
Vāciju un Melnajā jūrā – no 
Krievijas uz Balkānu valstīm. Abi 
ceļi apietu Ukrainu un tāpēc būtu 
vēlami par atrisinājumu paš-
reizējām piegādes problēmām.

Krievijai ir arī citi iemesli, 
kāpēc jāpārmāca Ukraina. Nupat 
Ukraina plaši pieminēja golodo-
mora upuŗu piemiņu (1932.-
1933. g. upuŗu miljoniem Staļina 

lauksaimniecības kollektīvizāci-
jas izraisītajā terrorā un badā). 
Putins par draudu, protams, uz-
skata arī Ukrainas eiropizēšanos.

ES enerģiskā nostāšanās pret 
Gazprom un Ukrainas izraisīto 
konfliktu, no kuŗa jācieš desmi-
tiem miljonu Eiropas iedzīvotāju, 
palīdzēs atrisināt sasāpējušos 
situāciju un novērst gāzes pie-
gādes problēmas. Turklāt tas lie-
cina, cik lielu nedrošību Eiropas 
patērētājiem sagādā Krievijas 
nespēja atšķirt tirdznieciskus 
darījumus no polītiskām 
avantūrām.

ES enerģētikas komisārs Andris 
Piebalgs jau gadiem ilgi aicina ES 
valstu kopību uz vienotu un 
izvēlēm bagātāku enerģētikas 
polītiku. Jau pēc 2006. gada gāzes 
piegādes krizes viņš norādīja, ka 
atkarība no Krievijas gāzes ir 
bīstama un to vajag novērst. 
Iespējams, ka šīs ziemas gāzes 
konflikts pamudinās savienību 
vairāk rūpēties par savu enerģijas 
resursu diversifikāciju un kopīgas 
ES sistēmas izveidi. Arī Latvija, 
kuŗas gāzes apgādes situāciju 
atvieglo Inčukalna krātuve, nevar 
justies droša, kamēr Krievijā 
valdīs cilvēki, kuŗu galvenā vēlē-
šanās ir Krievijas varenības 
izrādīšana un kaimiņvalstu pak-
ļaušana savām interesēm.

Saimnieciskā krize, kas 2007. 
gadā iesākās Amerikā, bet 
pagājušā gadā strauji izplatījās 
visā pasaulē, ir izraisījusi enerģijas 
pieprasījuma samazinājumu. Kā 
naftas, tā dabas gāzes un citu 
kurināmo materiālu tirgū cenas 
slīd lejup. Tas šogad izraisīs lielu 
ienākumu kritienu visām tām 
valstīm, kuŗu peļņa nāk no naf-
tas un gāzes un to produktu 
pārdošanas pasaules tirgos. Būs 
interesanti vērot, kā šo krīzi 
centīsies pārvarēt arabu valstis 

un Krievija, kuŗām praktiski visi 
ārzemju valūtas ienākumi saistās 
ar enerģijas tirgu. Šādos apstākļos 
krītas gan šo produktu cenas, 
gan to ražotāju valstu polītiskā 
un saimnieciskā ietekme pasaulē.

Šobrīd neviens nezina, kad un 
kā pasaule no vispārējās krizes 
izkulsies. Optimisti sola, ka jau 
vasaras vidū būs manāma krizes 
izbeigšanās; pesimisti pareģo 
kaut ko līdzīgu 1929. gadam. 
Statistika par 2008. gada pēdējo 
ceturksni vairāk liecina par labu 
pesimistiskajam vērtējumam. Ir 
cerības, ka jaunais ASV prezi-
dents Baraks Obama iesāks ļoti 
enerģisku un izvērstu rīcību 
krizes radīto grūtību novēršanai 
ASV. Ja tas viņam izdosies, 
pakāpeniski atkopsies pasaules 
tirdzniecība un rūpniecība arī 
citās valstīs un kontinentos. 
Valstis, kas no pagātnes kļūdām 
būs mācījušās, atkopsies pirmās. 
Diemžēl Latvija, ko krize pār-
steidza galīgi nesagatavotu, tagad 
atrodas ļoti grūti atrisināmu 
problēmu priekšā. Turklāt vairā-
kas pēdējās Latvijas valdības jau 
kopš 2000. gada, kad sākās uz-
plaukums, ir izcēlušās ar tuvre-
dzību, nemākulību praktiski 
saimniekot un vērienīgu izšķērdību.

Ja Latvijai būs jāgaida līdz 2010. 
gada Saeimas vēlēšanām, kad 
valstī sāksies labvēlīgs pagrieziens, 
mēs varam būt pēdējie Baltijā, 
kas no pašreizējās krizes atkop-
sies. Ja krize visā pasaulē būs 
ilgāka un dziļāka, valsts polītiskai 
un saimnieciskai pārveidošanai 
laika iznāks vairāk. Visas iespē-
jamās versijas prasīs no cilvēkiem 
pacietību un izturību. No grāvja 
izdabūt tur pašreizējās valdības 
iestūrēto Latvijas ekonomiku. 
varēs tikai pareiza izvēle gan 
polītiski, gan saimnieciski. Vis-
maz par problēmām pasaules 
gāzes tirgū Latviju neviens 
nevarēs vainot iebraukšanā 
grāvī.

Ojārs Celle

Prērijas ārsts
(44. turpinājums)
Džims, braucot mājās, gribēja 

tai ātri izbraukt cauri. Viņš vēl 
nebija iepazinis sava jaunā auto 
niķus, un tas uzsēdās uz kupe-
nas, visiem četriem riteņiem 
griežoties gaisā. Mūsu māja nebi-
ja tālu, Džims aicināja mani 
palīgā izrakt auto no kupenas. 
Tas nebija viegs darbs, aukstajā 
vējā gandrīz nosaldēju degunu 
un pirkstus. 

Vienu gadu mēs kopā piepra-
sījām licences antilopju medībām, 
un dabūjām tās rajonā, kur ne-
vienu nepazinām. Iegriezāmies 
pirmajā rančā un lūdzām atļauju 
medīt. Mums teica, ka varam 
nošaut divas antilopes, kas gano-
ties 1x1 jūdzes aplokā, kam 
apkārt aitu žogs. Antilopes nekad 
nelec žogam pāri, bet izlien caur 
apakšu. Prērijās parasti ir trīs-
kārtu dzeloņstiepļu žogi, kuŗi ir 
šķērslis govīm, bet ne antilopēm. 
Aitas un antilopes aiztur šādam 
žogam apakšā pievienotais drāšu 
pinums, taču neviens tāds žogs 
nav šķērslis briežiem. Lai tos 
aizturētu, žogam jābūt divus 
metrus augstam.

Nomedīt divas antilopes iežogā 
likās nieks, taču drīz vien atklā-
jām, ka netikām tām tuvāk par 
pusjūdzi, jo antilopes ir nenogur-

Paulis Dzintars
dināmas, ātras skrējējas. Nepalī-
dzēja arī mūsu auto ar četriem 
velkošiem riteņiem. Reizēm pie-
tuvojāmies tām pusjūdzes attā-
lumā, taču, kamēr auto apturējām, 
izkāpām un šaušanas gatavībā, 
abas antilopes jau bija gabalā. 
Man palaimējās – trāpīju skre-
jošai antilopei aizmugures ciskā. 
Mednieki zina, ka tas ir labākais 
medījuma gabals, bet saārdīts 
der tikai suņu barībai! Paklausot 
Džimam, biju nopircis 7 mm 
Magnum šauteni, ar ko var medīt 
pat ziloņus. Antilopēm tā ir 
pārāk smags ierocis. Turpmāk 
antilopju medībās lietoju tikai 
savu veco, 6 mm šauteni.

Džims arī nolēma šaut no 
attāluma un, lai labāk varētu 
nomērķēt, apsēdās... tieši uz kak-
tusa, kādu prērijā netrūkst. 
Dabūju sniegt pirmo palīdzību, 
taču daudzi no dzeloņiem bija 
nolauzti, ar pirkstiem tos izvilkt 
nevarēju. Mājup braucot, Dži-
mam bija pagrūti sēdēt, un viņa 
sieva lasījusi dzeloņus no viņa 
dibenpuses vēl vairākas dienas 
pēc tam... Neatceros, kā mēs 
nošāvām otru antilopi, bet, par 
spīti Džima nelaimei, mēs to 
izdarījām. Arī tā derēja vienīgi 
suņu barībai! Vispār antilopju 
gaļa ir ļoti garšīga, un daudzi to 
ēd labprātāk nekā brieža gaļu.

Reiz aizbraucām medīt plat-
radžu aļņus uz Kanadu. Līdzi 
brauca mans vecākais dēls Valdis, 
Džimam viņa adoptētais dēls 
Stīvens, tātad mums bija četras 
licences. Mūsu medību rajons 
bija maza saliņa seklā ezerā, uz 
kurieni aizlidojām ar mazo 
DeHavilland Beaver lidmašīnu 
un dzīvojām teltīs. Atlidojām par 
agru, iepriekšējā mednieku grupa 
vēl dienu varēja medīt (katrai 
grupai atvēlēja trīs dienas). Viņi 
divās iepriekšējās dienās nevienu 
alni nebija redzējuši un neredzēja 
arī trešajā. Arī mūsu pirmās die-
nas bija gaŗlaicīgas. Lidmašīna 
neieradās, lai aizvestu pirmo 
grupu, un mums sāka trūkt 
pārtikas. Radiosakaru nebija, 
nesapratām, kas noticis.

Trešās dienas agrā rītā indiāņu 
gīds ieskrēja mūsu teltī, angļu 
valodā saukdams: "Alnis, alnis!" 
un rādīja pāri ezeram. Es tur 
neko neredzēju, bet mana redze 
nekad nav bijusi laba. Abi ar 
Valdi ielēcām mazā laiviņā, gīds 
apsēdās pie stūres. Ezera otrā 
malā aļņu mātīte un paliels teļš 
bija iebriduši dziļi ezerā. Nošaut 
tos nebija liela māka. Ar otru 
laivu atbrauca Džims ar Stīvenu, 
un tieši tobrīd ezera malā iznāca 
liels aļņu buks ar milzīgiem ra-
giem. Gods kam gods, Džimam, 
sēžot nestabilā laivā, no liela 
attāluma izdevās buku nošaut. 
Pārvilkām savas trofejas pāri 

ezeram un uzkārām kokos. 
Naktī, saodis gaļu, mūs apcie-
moja lācis. Ar kabatas lampiņu 
rādīju gaismu, Džims šāva, bet 
netrāpīja. Lācis aizlēkšoja, nāka-
mā dienā nekur asiņu pēdas 
neredzējām. 

No rīta beidzot atlaidās lid-
mašīna, bet cita, ne tā, ar kuŗu 
atbraucām. Izrādījās, ka brīdī, 
kad mūsējā pildīta degviela, daļa 
iešļākusies ūdenī. Krastā stāvošais 
indiānis aizsmēķējis cigareti un 
sērkociņu iemetis ūdenī. Lidma-
šīna sadegusi, un pagājušas 
vairākas dienas, kamēr noīrēta 
cita. Šajā lidmašīnā divām gru-
pām mednieku un medījumiem 
nepietika vietas. Džims no aļņu 
buka lielajiem ragiem nespēja 
atteikties, tāpēc lielāko alni 
atstājām lācim, paņēmām tikai 
teļa gaļu. Tā izrādījās vislabākā 
gaļa, kāda jebkad ēsta!

Džims samaksāja labu naudu, 
lai izbāztu aļņa galvu, bet pēc 
tam atklājās, ka istabā to nevar 
dabūt ne caur durvīm, ne logiem, 
un pēdīgi novietoja garāžā pie 
sienas. Vēlāk viņš savu trofeju 
atdāvināja Moose Lodge.

Džims tāpat kā dr. Sundets 
nespēja atteikties no krietnas 
maltītes. Viņa sieva centās 
panākt, lai viņš ievērotu diētu, 
taču viņš mānījās un bieži 
iegriezās Makdonalda ēstuvē. 
Pārmērīgais tuklums viņu iedzi-
na kapā diezgan agri.

Rapidsitijā dzīvo daudz nor-
vēģu. Viņiem ir lieliska humora 
izjūta, un paši stāsta visādus 
jokus par saviem tautiešiem Olī, 
Līnu un viņu draugu Svenu. 

Atstāstīšu vienu: Olī un Svens 
braukuši aļņu medībās. Viņi 
izsēdināti mazā saliņā. Pilots tei-
cis, ka lidmašīnas nestspēja ir 
tikai viens alnis, lai nekādā 
gadījumā nešaujot divus. Pilots 
pēc trim dienām atgriezies, un, 
protams, nošauti divi aļņi. Olī 
teicis pilotam, ka iepriekšējā gadā 
par 50 dolariem atļāvis lidmašīnā 
iekraut abus nošautos aļņus. 
Pilots domājis, domājis un pēdīgi 
piekritis. Lidmašīna tik tikko 
pacēlusies, bet tūlīt nokritusi. 
Visi palikuši dzīvi, bet, Olī 
dabūjis pamatīgu triecienu pa 
galvu, pāris minūtes bijis bezsa-
maņā. Atmodies, prasījis Svenam: 
"Kur mēs esam?" Svens atbildējis: 
"50 metru tālāk nekā pērn!" 

Ar zvejošanu sāku nodarboties, 
vēl dzīvojot Meinas pavalstī. 
Bērnībā un jaunībā nekāds liels 
makšķerēšanas entuziasts nebiju. 
Makšķerēju vietējā ezerā pie 
Madonas ar paštaisītu korķa 
pludiņu un slieku uz saliektas 
kniepadatas, bet nekad nekas 
neķērās, un man nepatika sēdēt 
stundām ilgi un raudzīties uz 
nekustīgo pludiņu. Atcerējos 
seno teicienu: "Tārps vienā galā, 
muļķis otrā."

(Turpinājums sekos)
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Aizvadītie Ziemsvētki bija pir-
mie, ko Georgs Mārtiņš Nāruns 
(radu un kollēgu vidē saukts par 
Juri) ar savu ģimeni sagaidīja 
Latvijā. Kaut gan gluži reāli viņš 
tēvzemē ir jau kopš 1992. gada, 
jo Nārunu ģimene atguva savus 
mantojumus, kas ir tiešām iespai-
dīgi. Vectēvs Fricis Nāruns savu-
laik bijis viens no bagātākajiem 
Latvijas vīriem – viņam piederē-
juši nami Rīgā, K. Barona un K. 
Valdemāra ielā, Vecrīgā, Siguldā, 
vēl arī vairāki lieli zemes īpašumi 
Rīgas centrā. Tos gluži vienkārši 
vajadzēja apgūt un apsaimniekot.

Pēc pamatprofesijas Juris 
Nāruns ir mediķis – kiropraktiķis 
(chiropractic), kurš speciālizējies 
smadzeņu un nervu izmeklēšanā 
pēc nopietnām traumām. 

Darbs ar nekustamajiem īpašu-
miem bijis, tā teikt, likteņa pie-
spēlēts. Turklāt Floridā, kur mīt 
viņa māmiņa, ar nekustamo īpa-

Reālists un optimists Nāruns

Latvijas valsts 90 gadu atceres svinības Čikāgā

aktīvizēšanu Floridā, tieši Sankt-
pētersburgā. 

Par darbu Latvijā. Kā minēju, 
Latvijā Nāruni ir jau kopš 1992. 
gada, bet 2000. gadā nodibināts 
uzņēmums SIA „Tēvzemes īpašu-
mi”, kas nodarbojas galvenokārt 
ar dzimtas īpašumu sakārtošanu 
un apsaimniekošanu. Taču firma 
palīdz arī klientiem, sevišķi 
ārzemju tautiešiem, kuŗiem vaja-
dzīgas konsultācijas un palīdzība 
īpašumu jautājumos. Pirkšana 
un pārdošana gan nav uzņēmuma 
prioritātes, taču, ja nepieciešams, 
„Tēvzemes īpašumu” speciālisti 
palīdz arī šajā ziņā. 

Nāruna uzņēmumā strādā 
juristi, būvinženieŗi un grāmat-
veži – visi speciālisti, kas nepiecie-
šami nekustamo īpašumu nozarē, 
kopumā ap divdesmit darbinie-
kiem. Tie izraudzīti pēc stingras 
atlases, ar ārzemju pieredzi, 
galvenokārt pamatojoties uz 
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šumu biznesu nodarbojas dzīves-
biedre Pegija. Mūsu kopīgās sa-
runas gaitā izjutu ļoti patiesu, ļoti 
ieinteresētu un cieņas pilnu 
attieksmi pret dzīvesbiedra tautu. 
Pegija mācās latviešu valodu, ir 
sirsnīga un saprotoša sava vīra 
dzīves un darbošanās sabiedrotā.

Par Floridu. Juris redz, ka šī 
vieta ir latviešiem ļoti vilinoša, 
tai viņš paredz rosīgi nākotni. 
Jau tagad te darbojas aktīva 
latviešu biedrība, kas apvieno 
vairākus simtus tautiešu. „Drau-
dzīgās” izdzīvošanas cenas un 
labais klimats viņa ieskatā ir ļoti 
piemēroti vecākā gadagājuma 
cilvēkiem. Tikai vēl vairāk jāpa-
plašina iespējas – jāiekārto īpaši 
aprīkoti nami, pieejama medi-
cīniskā palīdzība un sabiedriskā 
dzīve. Juŗa Nāruna plānos ir pro-
jekti, kas saistīti ar latviešu dzīves 

rekomendācijām. Labi atalgoti 
profesionāļi, no kuŗiem tiek 
prasītas zināšanas un radoša 
pieeja. 

Saprotams, jautāju, kā pēc 
šādiem principiem ir iespējams 
strādāt šābrīža Latvijā ar tās 
ekonomiskajām un sociālajām 
problēmām. Juŗa Nāruna atbilde: 
„Esmu optimists un reālists. 
Būdams reālists, nevarēju nepa-
manīt tās saimnieciskās prob-
lēmas, kas brieda jau gadiem – 
nepamatoti krediti, izšķērdība, 
neraudzīšanās nākotnē. Tas viss 
nevarēja beigties veiksmīgi. Krizi 
paredzēju, tāpēc tās man nebija 
negaidīts pārsteigums, un mēs 
tai savlaikus gatavojāmies. Tāpēc 
mums nav vilšanās un citu 
nepatīkamu pārsteigumu. Vienīgi 
strauji jāmaina pieeja lietām, 
ievērojot reālo situāciju. Jā, 

oktobrī un novembrī nācās 
pazemināt nomas un īres maksu 
dažiem nomniekiem un īrnie-
kiem. Jā, jāsamierinās, ka būs 
mazāka peļņa. Taču jāraugās, kā 
plānot nākotni. Piemēram, kri-
tīsies nekustamā īpašuma cenas, 
taču pavērsies iespēja par zemu 
cenu iegādāties nekustamos īpa-
šumus – zemi un ēkas.

Mēs nedarbojamies kā brokeŗi, 
taču, ja mums lūdz palīdzēt 
pārdot, iznomāt vai apsaim-
niekot kādu īpašumu, varam to 
izdarīt, bet brīdinām, ka šobrīd 
cenas var nepatīkami pārsteigt.

Radoša pieeja – tā ir ļoti 
nozīmīga šai sarežģītajā laikā. 
Nedrīkst sēdēt un vaimanāt, krist 
izmisumā. Ir jānodarbojas atbil-
stīgi apstākļiem – tā ir mana 
filozofija, un uz to es aicinu. 

Pats gatavoju arī dažu labu 
innovāciju projektu iesniegšanai 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūrā, lai saņemtu Eiropas 
Savienības finacējumu – bet par 
to pastāstīšu vēlāk. Esmu iztul-
kojis grāmatu par Eduardu 
Liedskalniņu – latvieti, kas Ame-
rikā uzcēla unikālu pili, pats 
savām rokām, ar milzīgu ie-
dvesmu. Lai lasītāji iedvesmojas, 
lai nekrīt izmisumā tie, kas jau 
iekrituši, uzņemoties nepamato-
tas kreditsaistības, kam krizes 
situācija ir trieciens. 

Laiki ir interesanti. Ir daudz 
vairāk darba un daudz mazāk 
cerību uz lielu peļņu. Dzīve ir 
jāuzņem tāda, kāda tā ir, jāuzņem 
reāli un ar optimismu.”

Tagad Juris Nāruns ir nolēmis 
vairāk laika pavadīt Latvijā. 
Amerikā mīt māmiņa, trīs mei-
tas – 21, 24 un 25 gadu vecumā, 
Kalifornijā – brālis chirurgs 
Pēters Laimons Nāruns. Ģimenes 
saites ir ciešas, tās dod spēku 

ikdienā, Juris ar prieku parāda 
meitu foto.

Nav liela māksla dot padomus. 
Liela māksla ir ar savu personis-
ko piemēru rādīt, ka patiešām 
nav pasaules gals, ka ar uzņēmību, 
cītīgu darbu un radošu garu var 
panākt daudz. Nāruns ir labs 
paraugs. Vīrs, kuŗa noteiktība, 
radošā daba un ciešais rokasspie-
diens pārliecina. 

Lai veicas Nārunam un viņa 

Rakstu par svinībām lasiet 
Laika nr. 1. Diemžēl foto sa-
sniedza redakciju, kad minētais 
avīzes numurs jau bija sagatavots 
iespiešanai. Atvainojamies Čikā-
gas latviešu sabiedrībai un mūsu 
lasītājiem par technisko kļūmi.

Red.

saimei – tēvzemē un mītnes zemē!
Ar Juri Nārunu

tikās
Ligita Kovtuna

Vizītkarte
 Georgs Mārtiņš Nāruns, SIA 

„Tēvzemes īpašumi” Kr. Barona 
ielā 31, Rīga, LV-1011, e-pasts – 
LatvianDC@gmail.com, tālr./
fakss +371 67280195.

Georgs Mārtiņš Nāruns

Laika redakcijā pie eglītes kopā ar dzīves biedri Pegiju (no krei-
sās) un juristi Daigu Joniškāni

No kreisās: Ingrīda Džen-
ninga, Jānis Vilciņš, Māra 
Vārpa, Indra Ozola, Benja-
miņš Aļļe, Sarma Aļļe, Ģirts 
Kristovskis, Inese Stokes, 

Rūdolfs Ozoliņš

Kr. Barona skolas, Ciānas draudzes un Čikāgas vīru koris
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Rīgas pilī Valsts prezidenta Valža Zatlera vadībā notika 

pirmā atjaunotās Mazākumtautību konsultātīvās padomes 
sanāksme. Uzrunājot sanāksmes dalībniekus, prezidents pateicās 
Romualdam Ražukam par padomes vadītāja pienākumu 
uzņemšanos, kā arī padomes locekļiem - par dalību padomē. 

Apritēja 88 gadi, kopš Antantes Augstākā padome 1921. gada 
26. janvārī atzina Latviju de iure. Tas nozīmēja pilnu diplomātisko 
atzīšanu un garantēja Latvijas valsts kļūšanu par pilntiesīgu starp-
tautisko tiesību subjektu. Diplomātisko sarunu gaitā par Latvijas 
de iure atzīšanu liela nozīme bija ārlietu ministram Zigfrīdam 
Annai Meierovicam.     

Pēc Igaunijas prezidenta Tomasa Hendrika Ilvesa  
priekšlikuma un vienošanās ar Latvijas prezidentu Igaunijas 
Zemessardze šāgada Uzvaras parādi 23. jūnijā rīkos Cēsīs. Parāde 
būs veltīta 90. gadskārtai, kopš apvienotais latviešu un igauņu 
kaŗaspēks Cēsu kaujās sakāva vācu landesvēru. 

Latvijas Radio ģenerāldirektora pienākumu veicēja amatā 
apstiprināts bijušais Latvijas Radio ģenerāldirektors un pašreizējais 
LR Ziņu dienesta vadītājs Dzintris Kolāts. Otrs kandidāts uz 
vakanto amatu bija agrākais žurnālists un polītiķis Edvīns Inkēns.  
Kolāta uzdevums – sagādāt līdzekļus un glābt Radio no 
maksātnespējas.

Lielbritanijas luterāņu Baznīca pirmo reizi kristīgās Anglijas 
vēsturē par bīskapi iesvētījusi sievieti - 1953. gadā dzimušo latvie-
ti Jānu Jērumu-Grīnbergu. Katoļu baznīca līdz šai dienai atsakās 
ordinēt sievietes par mācītājām. Mācītājas J. Jērumas-Grīnbergas 
apstiprināšanu jaunajā amatā 17.janvārī apsveikusi kustība 
Sievietes un baznīca (Women and the Church), kas cīnās par to, lai 
anglikāņu diecēzēs arī sievietes varētu kļūt pa bīskapēm. 

Pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) jaunās ēkas 
būvlaukuma nacionālboļševiki rīkoja piketu ar mērķi pārtraukt 
Gaismas pils būvdarbus. 

Valmieras rajonā vairāk nekā divsimt saimnieku no Valmieras, 
Cēsu, Limbažu un Gulbenes rajona ar smago lauksaimniecības 
techniku – traktoriem, mēslu kliedētājiem, baļķu vedējiem un 
automašīnām protestēja pret vienaldzību, ko valdība parāda 
lauksaimniecībai. Tā kā risinājuma nebija, akcija turpinājās 27. 
janvārī.  

Partijas Pilsoniskā savienība valde pieņēma lēmumu, ka 
Sandrai Kalnietei jāstartē Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās un 
jābūt saraksta līderei. Kalnietei ir visas zināšanas un prasmes, lai 
Latvijas balsi padarītu daudz skaļāku gan no Eiropas Parlamenta 
tribīnes, gan visā Eiropas polītiskajā telpā.

Policijai izdevies identificēt gandrīz visas personas, kuŗu 
fotografijas bija ievietotas policijas izveidotajā tīmekļa mājaslapā 
www.masunekartibas.lv. Policijā gan labprāt piesakoties paši 13. 
janvāŗa grautiņa dalībnieki, gan par viņiem aktīvi ziņojot 
sabiedrība. Līdz šim apstiprinātas 15 cietušās juridiskās un 
fiziskās personas. Grautiņos tām nodarīti 70 000 latu zaudējumi, 
tomēr tie neesot galīgie rezultāti, jo vairākas juridiskās personas 
vēl nav iesniegušas savus zaudējumu aprēķinus.

Ministru prezidents 
Korejā un Japānā

Kopā ar valdības vadītāju uz 
tālajām zemēm devās arī viņa 
biroja vadītājs Juris Radzēvičs 
un ārlietu padomnieks Vilmārs 
Heniņš. Galvenie pārrunājamie 
temati bija sadarbības veicinā-
šana ekonomikā, starptautiskā 
ekonomiskā situācija, klimata 
pārmaiņu un enerģētikas jau-
tājumi.

Tiekoties ar Korejas premjēr-
ministru Han-Seung-Soo,             
I. Godmanis uzsvēra Latvijas 
interesi veicināt kokrūpnie-
cības un pārtikas rūpniecības 
nozaŗu produkcijas eksportu   
uz Koreju. Valsts kanceleja    
ziņo, ka Godmanis aicinājis 
Korejas pusi izmantot Latvijas 
ostas un infrastruktūru Korejas 
preču transportēšanai uz Eiro-
pas, Krievijas un NVS valstu 
tirgiem. Izvirzīta  nepiecieša-
mība noslēgt līgumu par 
sadarbību gaisa satiksmē.

Godmanis tikās arī ar Sam-
sung Electronics vadību un aug-
stu novērtējis firmas līdzši-    
nējo darbību Latvijas tirgū, kā 
arī aicinājis paplašināt inves-
ticijas Latvijā un izmantot 
Latviju par Samsung Electronics 
reģionālo loģistikas centru.

Korejas puse  paudusi gata-
vību aktīvizēt uzņēmēju kon-
taktus, vairāki Korejas uzņēmu-
mi izvērtējot iespējas ieguldīt 
Latvijā.

Ivars Godmanis tikās ar Viņa 
Majestāti Japānas imperātoru 
Akihito, Japānas premjērmi-
nistru Taro Aso, ārlietu, finanču 
un ekonomikas ministru, kā    
arī ar vairākām Japānas uzņē-
mēju asociācijām.

Jaunlaicēnus aicina, bet...
Ministru prezidents Ivars 

Godmanis pēc pirmdienas ap- 
spriedēm ar valdošās kolicijas 
pārstāvjiem paziņoja - koalicija 
vienojusies aicināt valdībai pie-
vienoties  partiju Jaunais laiks. 
JL gan šādu iespēju noliedz, 
uzsveŗot, ka partija gatava 
sarunām tikai par principiāli 
jaunu valdību bezpartejiska 
ministru prezidenta valdībā. 

Pēc koalicijas domām, valdī-
ba ir jāpaplašina uz līdztiesī-
giem pamatiem un nav pieļau-
jama situācija, kuŗā kāda 
atsevišķa partija diktēs pārējām 
savus nosacījumus.

“Šī valdība nav atkāpusies,” 
sacīja Godmanis, uzsveŗot, ka   
ir jābūt lietu kārtībai un nav 
pieļaujama situācija, kad valstī 
nav rīcībspējīgas valdības.“Mēs 
nevaram apturēt savu darbu.”

JL pieprasa 
Godmaņa demisiju

Nesekmīgi beidzās Valsts 
prezidenta Valža Zatlera saru-
nas ar koalicijas un opozicijas 
partijām par jaunas valdības 
veidošanu. Pēc šīs tikšanās 
Zatlers uzsvēra, ka Godmaņa 
valdība “turpina strādāt”, izpil-
dīt uzdevumus.

Partija Jaunais laiks (JL) 
secināja, ka Valsts prezidents ir 
pārdomājis un vairs nevēlas 
atlaist 9. Saeimu un nevēlas arī 
citu Ministru prezidentu kā 
Ivaru Godmani (LPP/LC). 
Tāpēc JL nolēma pieprasīt 
Godmaņa valdības demisiju. JL 
priekšsēde Solvita Āboltiņa  

LNT raidījumā 900 sekundes 
paziņoja, ka JL nākamā valdī-
bas vadītāja amatā iesaka Valsts 
kontrolieri Ingunu Sudrabu, 
kuŗai būtu jāuztic maksimāli 
plašas koalicijas vadīšana. Šai 
koalicijā netiktu iesaistīta vie-
nīgi apvienība PCTVL, bet visas 
pārējās partijas, tostarp Saska-
ņas centrs, būtu šajā koalicijā 
pārstāvētas. Līdz ar to koalici- 
jai būtu vairāk nekā 90 depu-
tātu atbalsts Saeimā. “Mums 
jāglābj valsts, nevis Godmaņa 
koalicija,” sacīja Āboltiņa. Viņa 
arī aicināja iedzīvotājus Minis-
tru prezidentam un Saeimai 
paust viedokli par šo jautā-
jumu.

Valsts prezidenta ierosinātā 
Latvijas Republikas Satversmes 

grozījumu redakcija
Zatlers rosina Satversmes 14. 

pantu izteikt redakcijā, kas 
nosaka, ka tiesības ierosināt tau-
tas nobalsošanu par Saeimas 
atsaukšanu ir ne mazāk kā vie-
nai desmitdaļai vēlētāju. Ja tau-
tas nobalsošanā par Saeimas 
atsaukšanu nobalso vairākums  
balsotāju un vismaz 2/3 pēdējās 
Saeimas vēlēšanās piedalījušos 
vēlētāju, tad Saeima uzskatāma 
par atsauktu.

Piedāvātā redakcija paredz, ka 
tiesības ierosināt tautas nobal-
sošanu par Saeimas atsaukšanu 
nevar izmantot Saeimas piln-
varu termiņa pirmajā un pē- 
dējā gadā, Valsts prezidenta   
pilnvaru termiņa pēdējo sešu 
mēnešu laikā, kā arī agrāk ne- 
kā sešus mēnešus pēc iepriek-
šējās tautas nobalsošanas par 
Saeimas atsaukšanu. Tāpat vēlē-
tāji nevar atsaukt atsevišķus 
Saeimas locekļus.

 Zatlera piedāvātā Satversmes 
48. panta redakcija paredz pre-
zidentam tiesības atlaist Saei-
mu, ja Saeima ir grozījusi Sat-
versmes 1., 2., 3., 4., 6. vai 77. 
pantu un grozījumi nav apstip-
rināti tautas nobalsošanā, ja 
Saeima nespēj izteikt uzticību 
Ministru prezidentam un viņa 
aicinātajiem ministriem vairāk 
nekā trīs reizes ar noteikumu, 
ka prezidents nav atkārtoti aici-
nājis vienu un to pašu personu 
veidot Ministru kabinetu, ja 
Saeima nepieņem ikgadējo 
valsts budžetu līdz saimnieciskā 
gada 1. martam un ja ilgāk par 
vienu mēnesi parlamenta sesi-
jas laikā nenotiek Saeimas   
sēdes, jo nav iespējams nodro-
šināt kvorumu vai tās vispār 
netiek sasauktas.

Zatlers savā piedāvātajā 48. 
panta redakcijā iekļāvis līdz šim 
neapspriestu nosacījumu par 
prezidenta tiesībām atlaist Saei-
mu. - Prezidents var Saeimu at-
laist, ja tas nepieciešams, lai 
“Saeima saņemtu tiešu tautas 
atbalstu īpaši svarīgā jautā-
jumā”. Pirms šāda lēmuma pre-
zidentam gan  jākonsultējas ar 
parlamenta priekšsēdi un Minis-
tru prezidentu.

 Rīgas pils rosina arī, ka Valsts 
prezidents nevar atlaist Saei- 
mu, ja līdz  prezidenta pilnvaru 
termiņa beigām atlikuši mazāk 
nekā trīs mēneši. Pašlaik Sa- 
tversmes 48. pants nosaka, ka 
prezidentam ir tiesības ierosi-
nāt Saeimas atlaišanu. Pēc tam 
rīkojama tautas nobalsošana. Ja 

tautas nobalsošanā vairāk nekā 
puse balsotāju izsakās par 
Saeimas atlaišanu, tad Saeima 
uzskatāma par atlaistu un izslu-
dināmas jaunas vēlēšanas, 
kuŗām jānotiek ne vēlāk kā 
divus mēnešus pēc Saeimas 
atlaišanas. Ja stātos spēkā Zatle-
ra piedāvātie grozījumi, tad 
prezidenta tiesības atlaist Saei-
mu netiktu saistītas ar risku 
viņam zaudēt amatu, kā arī 
netiktu rīkota tautas nobalso-
šana.

Zatlers piedāvā grozīt Sa- 
tversmes 49. un 50. pantu. 
Satversmes 49. pants noteiktu, 
ka tad, ja Saeima ir atlaista vai 
atsaukta,  Saeimas locekļu piln-
varas tomēr paliek spēkā līdz 
jaunievēlējamās Saeimas sanāk-
šanai, bet līdzšinējā Saeima var 
sanākt uz sēdēm tikai tad, ja 
Valsts prezidents to sasauc. 
Šādām Saeimas sēdēm darba 
kārtību noteic Valsts prezi-
dents.

Savukārt Satversmes 50. pants 
noteiktu, ka ne agrāk kā vienu 
mēnesi un ne vēlāk kā divus 
mēnešus pēc Saeimas atlaišanas 
vai atsaukšanas jānotiek jaunām 
vēlēšanām.

Satversmes grozījumu veik-
šana bija viens no Zatlera izvir-
zītajiem uzdevumiem Saeimai, 
bet, ja tā līdz šā gada 31. mar-
tam uzdevumus neizpildītu, 
prezidents draudēja ar parla-
menta atlaišanu.

Ekspertu vērtējums 
Valsts prezidenta Valža Zatlera 

piedāvātajā Satversmes grozī-
jumu redakcijā iekļautais Saei-
mas atlaišanai nepieciešamais 
kvorums ir kompromiss, taču 
redakcijā iekļautās prezidenta 
tiesības atlaist Saeimu ir 
vērtējamas dažādi. 

Sabiedriskās polītikas centra 
Providus pētnieces Ivetas Kažo-
kas ieskatā, iekļaujot nosacī-
jumus, ar kuŗiem prezidents var 
atlaist Saeimu, prezidenta 
tiesības  savā ziņā tiek sašau-
rinātas, jo lielākā daļa kritēriju, 
visdrīzāk, neīstenosies un prezi-
dents tos nevarēs izmantot.

Vienīgais “puslīdz interpre-
tējamais” kritērijs ir piektais, kas 
nosaka, ka prezidents var atlaist 
parlamentu, ja tas nepieciešams, 
lai “Saeima saņemtu tiešu tautas 
atbalstu īpaši svarīgā jautāju-
mā”. Pēc Kažokas domām, 
situācija, kuŗā prezidents neriskē 
ar savu amatu, atlaižot parla-
mentu, ir normāla, un Saeimai 
neesot sevi jāaizsargā no pre-
zidenta patvaļas. Tieši gaŗā 
procedūra ar tautas nobalsoša-
nas  nepieciešamību  bijis ie-
mesls, kāpēc Latvijas prezidenti 
līdz šim nav izmantojuši tiesības 
rosināt parlamenta atlaišanu.

Polītologs Ivars Ijabs pauž 
neizpratni - ko tieši Zatlers vēlas 
panākt, iekļaujot savā Satver-
smes grozījumu redakcijā prezi-
denta tiesības atlaist Saeimu ar 
noteiktiem nosacījumiem, bet 
nesaistot tās ar risku preziden-
tam zaudēt amatu. Tāpat arī 
piektajā nosacījumā minētais 
“īpaši svarīgais jautājums” esot 
polītizēts un dažādi interpre-
tējams. Eksperta vērtējumā 
prezidents šo nosacījumu, iespē-
jams, gribējis attiecināt uz šā 
brīža situāciju.

Redakcijā iekļautās divas 
trešdaļas  kvoruma eksperti vēr-
tē par kompromisu. Ijabs norā-
da, ka atšķirībā no pagājušās 
nedēļas Zatlers jau esot gatavs 
kompromisiem. Savukārt Kažo-
ka domā: lai arī kvorums ir 
noteikts augsts, taču  īpašos ap- 
stākļos tas dod iespēju tautas 
nobalsošanā savākt nepiecie-
šamo balsu skaitu Saeimas 
atlaišanai.

Kam iedzīvotāji 
uzticas un kam - ne 

Pētījuma Eirobarometrs 70 
rezultāti liecina: cilvēki Latvijā 
uzticas NATO, Apvienoto Nāci-
ju Organizācijai (ANO) un 
Eiropas Savienībai (ES), bet citas 
institūcijas nebauda tik lielu 
sabiedrības uzticību. Pētījuma 
rezultāti liecina, ka 48% 
aptaujāto uzticas NATO, bet 
tikai 34% norādījuši, ka šai 
organizācijai neuzticas.

Līdzīgi Latvijas iedzīvotāju 
uzticību bauda ANO - 47% 
respondentu norādījuši, ka uz-
ticas šai institūcijai, bet 31% - 
drīzāk tai neuzticas.

Uzticību ES pauduši 44%, bet 
41% aptaujāto minējuši, ka drīzāk 
neuzticas šai struktūrai. Kopš 
2008. gada pavasaŗa Latvijas 
iedzīvotāju neuzticēšanās ES 

palielinājusies par 4%, bet gada 
laikā pieaugusi par 9%. Lielāku 
uzticēšanos ES pauž gados jauni 
cilvēki - 15 līdz 24 gadus veci,    
studenti, kā arī labējo polītisko 
spēku atbalstītāji. ES biežāk neuz-
ticas Zemgales apgabalā dzīvo-
jošie un kreiso polītisko spēku 
atbalstītāji.

Pētījuma rezultāti liecina, ka 
vairākuma jeb 48% ieskatā Latvija 
ir kaut ko ieguvusi no dalības ES, 
bet 43% pauž pretēju viedokli. 
Jāpiebilst, ka Latvijas iedzīvotāji ir 
ceturtie skeptiskākie starp ES 27 
dalībvalstu iedzīvotājiem viedok-
ļu aptaujā par to, vai Latvija ir  
kaut ko ieguvusi no dalības ES.

Latvijas iedzīvotājos  dominē 
neuzticēšanās nacionālajai ties-
lietu sistēmai - tai drīzāk uzticas 
tikai 33% aptaujāto, bet neuzticību 
pauduši 59% respondentu. Tomēr 
kopš 2008.gada pavasaŗa  uzticē-
šanās tieslietu sistēmai valstī ir 
kopumā pieaugusi par 6%. Lielā-
ka uzticēšanās tieslietu sistēmai 
vērojama Latgales apgabalā.

Eirobarometra 70 aptauja Latvijā 
notika laikā no 2008.  gada 6. 
oktobŗa līdz 6. novembrim, aptau-
jāti tika 1002 Latvijas pavalst- 
nieki, kas  vecāki par 15 gadiem.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Viens no tiem, 

kas jaunajam, 
spriganajam ASV 
prezidentam nāk 
talkā ar vērtī-
giem padomiem, 
ir pirms 80 ga-
diem dzimušais 

Zbigņevs Bžezinskis (Zbigniew 
Brzezinski). Šis gudrais polis, kas 
bija prezidenta Kārtera padom-
nieks nacionālās drošības jautā-
jumos, Londonas laikraksta 
Financial Times slejās ieteicis 
Savienotajām Valstīm saprasties 
ar Ķīnu, lai izveidotu šo abu 
ģeopolītisko milžu tandemu, 
divatā pārveidojot pasauli   
(The Group of Two that could 
change the World). 

Jau Zbigņeva Bžezinska raksta 
pirmā rindkopa pelna ievērību: 
“Kad prezidents Džimijs Kārters 
mani sūtīja uz Ķīnu 1978. gadā, 
lai ievadītu slepenās sarunas,  
kas noveda pie ASV un Ķīnas 
attiecību normālizācijas, Bei-
džinā mita tikai 1200 ārzem-
nieku; nupat, šajās dienās, 1100 
amerikāņu ierēdņu ievācās 
jaunajā ASV vēstniecībā - un lēš, 
ka tagad šai pilsētā dzīvo              
150 000 ārzemnieku. 

Pērnvasar Ķīnas žurnālā Liao-
wang abu lielvalstu attiecības 
tika raksturotas kā sarežģīta 
savstarpēja atkarība, kurmet 
abas puses vērtē viena otru, 
saglabājot prāgmatismu un 
mērenību: abas puses var sacen-

ASV un Ķīnas tandems - kāpēc ne? 
sties un konsultēties pašreizējo 
starptautisko spēles noteikumu 
ietvaros. Zbigņevs Bžezinskis 
secina, ka uz tādu principu 
pamata ASV un Ķīna droši 
varētu sabiedroties, jo vairāk 
tāpēc, ka Ķīnas valdošās aprin-
das atmetušas globālās šķiru 
cīņas un vardarbīgas revolūcijas 
saukļus, liekot tagad uzsvaru uz 
savas valsts mierīgu augšupeju 
harmoniskā pasaulē - saskaņā ar 
Konfucija mācību. 

ASV un Ķīnas sadarbība, 
norāda Bžezinskis, var sekmēt 
globālās financiālās un ekono-
miskās krizes pārvarēšanu, grū-
to dialogu ar Irānu, izlīgumu 
starp Indiju un Pakistānu. 

Tagadējais Lielais Astoņnieks 
- G8 var kļūt par G14 vai G16, 
bet vissvarīgākais ir izveidot 
neformālu G2, t.i., ASV un  
Ķīnas tandemu, raksta Bžezin-
skis. Viņaprāt Amerikai tāda 
partnerība ar Ķīnu jāveido 
parallēli attiecībām ar Eiropas 
Savienību un Japānu. 

Nobeigumā Bžezinskis liek 
saprast, ka Savienotajām Val-
stīm un Ķīnai ir nepieciešamais 
milzu potenciāls, lai veidotu 
“mūsu kollektīvo nākotni”. 
Apcerējuma virsrakstā taču teik-
ts, ka ASV un Ķīna spēj pārvei-
dot pasauli - change the world. 
Un vārds change - pārmaiņas - 
taču ir tā burvju atslēga, kas 
pavēra Barakam Obamam Ovālā 
kabineta durvis...

Gandrīz vienlaikus ar Bžezin-
ski savās domās dalījies arī cits 
ievērojams prātnieks - Fransiss 
Fukujama, kas gan pag. gs. 
astoņdesmitajos gados, darbo-
damies ASV Valsts departamen-
tā, palīdzēja formulēt t.s. Rēgena 
doktrīnu, bet 2008. gada vēlē-
šanās visnotaļ atbalstīja Baraka 
Obamas kandidātūru. Fransiss 
Fukujama sniedzis interviju de-
mokratiskajam Maskavas izde-
vumam - www. newtimes. ru, 
kas iznāk arī iespiestā variantā. 
Viņaprāt nevajadzēja demokra-
tijas ieviešanas ideju saistīt ar 
cīņu pret terrorismu. Tā bija liela 
kļūda, jo šāda saikne noveda pie 
ASV kaŗagājiena Irakā un dau-
dzu acīs diskreditēja demokra-
tijas ideju. 

Tagad, kad Obama kļuvis par 
ASV 44. prezidentu, Fukujama ir 
vēl vairāk pārliecināts, ka Savie-
noto Valstu vadošā loma vajadzīga 
pasaulei kaut vai tāpēc, ka neviens 
cits ne Eiropā, ne Āzijā nevarētu 
uzņemties šādu lomu. 

Acīmredzot Fukujama atšķirībā 
no Bžezinska neraugās uz Ķīnu 
kā uz līdzvērtīgu Amerikai. 

Kā Baraks Obama veidos 
attiecības ar mūsdienu Krieviju? 
Fukujama nebūt neizslēdz, ka 
var atkārtoties aukstā kaŗa laiku 
situācija, “kad mums bija darī-
šana ar krieviem, kuŗiem neva-
rēja uzticēties un kuŗi jebkuŗā 
brīdī varēja lietot militāru spē-
ku”. Starpība būs tikai tā, ka 

Krievija atšķirībā no PSRS vairāk 
integrēta pasaules ekonomikā 
un tāpēc ir vieglāk ievainojama. 
Tas zināmā mērā ierobežos 
Krievijas rīcību, spriež Fuku-
jama. 

Viņaprāt režīms Krievijā kļūs 
stingrāks. Šis režīms ir stipri 
korumpēts un daudzi šai korum-
pētībā personiski ieinteresēti. 
Jautājums ir, vai šīm personām 
būs vajadzīga režīma maiņa. 

Režīma maiņa? Šo jautājumu 
skaŗ arī britu vēsturnieks Sai-
mons Sebags Montefiore, kuŗa 
divas monografijas - par Staļina 
“galmu” un šī tiranna jaunību - 
guvušas milzu atsaucību. Monte-
fiore savā komentārā New York 
Times slejās uzsveŗ principiālo 
starpību, kas šķiŗ pēctecību jeb 
varas maiņu Savienotajās Valstīs 
un Krievijā. Pērn Putins pats 
izraudzījās un iecēla uzticamu 
favorītu - Medvedevu par savu 
mantinieku. Tagad daudzi sagai-
da, raksta Montefiore, ka Medve-
devs atlīdzinās labvēlību, atkāp-
joties un šādi ļaujot Putinam 
atgriezties prezidenta postenī. 
Tā ir komplicēta machinācija, 
kas atgādina viduslaiku Bizan-
tiju. Putins bija prezidents, tagad 
viņš ir “tikai” premjērministrs un 
tomēr joprojām ir virsvadonis 
(paramount leader), kas kļūs par 
vēl varenāku prezidentu. 

Par īsti demokratisku varas 
maiņu mūsdienu Krievijā nevar 
būt runa. Montefiore atgādina 

Krievijas drūmo tradiciju: galma 
apvērsumi, Pēteŗa Pirmā un  
Jāņa Briesmīgā rīcība, nogalinot 
savus dēlus... Katrīna - vāciete, 
kuŗai nebija tiesību mantot tro-
ni, 1762. gadā gāza savu vīru 
Pēteri III, ko pēc tam nožņau-
dza divi galminieki - brāļi  
Orlovi, no kuŗiem viens bija 
Katrīnas mīļākais. Ļeņins savā 
testamentā vērsās pret Staļinu 
un Trocki, bet Staļins soli pa 
solim likvidēja visus potenciālos 
Ļeņina mantiniekus. Pēc Staļina 
nāves 1953. gadā cīņa par varu 
risinājās, pēc Vinstona Čerčila 
vārdiem, kā “buldogu cīkstēšanās 
zem paklāja”. Chruščovs tika 
gāzts 1964. gadā, un labi vēl, ka 
viņu atlaida pensijā un nenoga-
lināja, kā esot vēlējies Brežņevs. 

Mūsdienu Krievija ir tik ļoti 
feodāla savā protekcijas un pa-
kalpojumu atlīdzinājumu sistē-
mā, ka neviens līderis nevar 
nodot varu citam, nekontrolējot 
savu mantinieku vai vismaz 
nesaņemot atsvabināšanu no 
tiesu darbiem, kā to 1999. gadā 
Putins garantēja savam priekš-
gājējam Jeļcinam. 

Un tagad? Ja samazināsies 
ienākumi no naftas un gāzes 
eksporta, var izcelties iekšēji 
nemieri, - nav cita ceļa, lai gāztu 
oligarchiju, rezumē Montefiore. 

Acīmredzot Krievijā varu    
nenodod - to paņem vai sagrābj. 

Franks Gordons

Iepr iekš ē jā 
nedēļā rakstīju 
par grautiņu  
pie Latvijas 
Saeimas un par 
polītiķu reakci-
ju tovakar un 
nākamajā die-
nā. Taču neap-
rakstīts palika 

viens nosacīts polītiķis, un par 
to tātad šonedēļ.

Runa ir par Valsts prezidentu 
Valdi Zatleru. Nākamajā dienā 
pēc grautiņa prezidents pazi-
ņoja, ka Saeimai līdz 31. martam 
jāpaveic dažādi darbi un dar-
biņi. Ja ne, tad pēc minētā datu-
ma prezidents nāks klajā ar 
priekšlikumu par Saeimas atlai-
šanu. Lasītāji droši vien zina, ka 
Satversmē ir noteikts - prezi-
dents var atlaist Saeimu, bet tam 
jānotiek ar tautas nobalsošanu. 
Ja tauta nobalso pret Saeimas 
atlaišanu, tad darbu zaudē prezi-
dents pats. Latvijas vēsturē tas 
nekad nav noticis, lai gan Kārlis 
Ulmanis, protams, Saeimu atlai-
da un savas pilnvaras ne vien 
saglabāja, bet ievērojami papla-
šināja.

Ko īsti prezidents no Saeimas 
un valdības vēlas? Lielākoties tie 
ir jautājumi, par kuŗiem demo-
kratiskā valstī nevajadzētu būt 
strīdiem. Valdībai jāizstrādā 
ekonomikas glābšanas plāns un 
jāizveido neatkarīga ekspertu 
padome, kas to visu pārraudzīs. 
Nepieciešams sameklēt jaunu 

Pārmaiņas zibens tempā, pārmaiņas gliemeža tempā
vadītāju Korupcijas novēršanas 
un apkaŗošanas birojam, kas   
bez direktora strādā nu jau 
gandrīz septiņus mēnešus. 
Saeimai jālabo vēlēšanu likums, 
kā arī jāapstiprina Satversmes 
grozījumi par parlamenta 
atlaišanu.

Un tas ir galvenais strīda ābols. 
Prezidents Zatlers pieprasa ne 
vien tautas tiesības rosināt 
Saeimas atlaišanu, bet arī Sa-       
tversmes labojumus, kas viņam 
dotu daudz plašākas pilnvaras 
Saeimas atlaišanā, turklāt 
nodrošinot, ka, tautas nobalso-
jumam ciešot neveiksmi, pre-
zidents nezaudētu amatu. Jau-
tājumu par tautas tiesībām 
Saeima vai, pareizāk sakot, tās 
valdošā „elite”, muļļā jau kopš 
pērngada tautas nobalsošanas. 
Lai arī kādi grozījumi attiektos 
uz pašreizējo Saeimu, ir skaidrs, 
ka valdošās koalicijas ļaudis ir 
noskaņoti uz ilgu palikšanu 
parlamentā un valdībā un skep-
tiski raugās uz jebko, kas šo sta-
tusu varētu apdraudēt.

Vēlēšanu likums savukārt ir 
vienkāršāk risināms jautājums, 
te Saeima jau šo to ir paveikusi. 
Reformēti noteikumi par tā 
dēvētajām „trešajām personām” 
– cilvēkiem, kuŗi vismaz 
teorētiski neatkarīgi no polī-
tiskām partijām veic aģitāciju 
par vai pret kādu polītisku spēku. 
2006. gada Saeimas priekš-
vēlēšanu laikā viena šāda 
„neatkarīga” persona bija Minis-

tru prezidenta Aigara Kalvīša 
biroja vadītājs. Tas bija nepār-
protams likuma gara pārkā-
pums, KNAB A. Kalvīša „Tau-
tas” partijai piesprieda gandrīz 
miljonu latu lielu sodu, taču  
sods ir pārsūdzēts, un tiesas 
Latvijā maļ lēni – paredzams, ka 
prāva sāksies tikai 2010. gadā. 
Noteikumi tikmēr ir mainīti.

Risināms ir arī jautājums par 
tā dēvētajām „lokomotīvēm” – 
populāriem polītiķiem, kuŗi 
kandidē visos piecos Latvijas 
vēlēšanu apgabalos vienlaikus, 
tādējādi Saeimā aiz stērbelēm 
ievelkot ļaudis, kas citādi par-
lamentu neredzētu kā savas 
ausis. Pat vislabākais Saeimas 
pārzinātājs nevarētu uz papīra 
lapas uzrakstīt visu 100 deputātu 
uzvārdus, jo tur ir pietiekami 
daudz viduvējību, kas sēž klusu, 
nebilst ne vārda, tikai piespiež 
balsošanas podziņu, kad ir laiks 
to darīt. Lieki teikt, ka šī „loko-
motīvju” sistēma neko labu par 
deputātu reprezentātīvo funk-
ciju nepauž. Ja cilvēks ievēlēts ir 
Latgalē, ir Kurzemē, tad grūti 
spriest, kuŗus vēlētājus viņš 
konkrēti pārstāv. Strīdi par šo 
jautājumu turpinās.

„Tautas” partija te nu reaģējusi 
savdabīgi. Partijas līderis, iekš-
lietu ministrs Mareks Segliņš 
paziņoja, ka Saeimai vajadzētu 
atlaist pašai sevi, jo populāri-
tātes kritums tai ir traģisks. Lai 
nu paliek populāritātes kritums, 
tas valdošajai kliķei ir bijis 

traģisks jau ļoti sen, nozīme ir 
domai, par kuŗu M. Segliņš ir 
pateicis „a”, bet nav sacījis „b”, 
proti, tautas sašutums nevēršas 
pret Saeimu vispār, tas vēršas 
pret konkrētiem cilvēkiem Saei-
mas rindās. Protams, M. Segliņš 
nebūt nesolīja, ka viņš un visi 
pārējie, kuŗi ir vistiešāk atbil-
dīgi par krachu, kādā Latvija 
patlaban nonākusi, no polītikas 
pēc tam paliks atstatus. Gluži 
pretēji – doma par Saeimas paš-
likvidāciju un drīzām ārkārtas 
vēlēšanām valdošajiem ir tieši 
pa prātam, jo dažu mēnešu laikā 
nopietniem konkurentiem būtu 
grūti sakārtoties vēlēšanām.

 „Tautas” partijas doma, šķiet, 
ir lemta neveiksmei, citas parti-
jas pret to izturas lielākoties 
rezervēti vai pat klaji noraidoši. 
Taču neatbildēts paliek jautā-
jums par prezidenta noteikto 
uzdevumu izpildes termiņu 31. 
martu. Kas notiks, ja Saeima un 
valdība izpildīs dažus, bet ne 
visus nosacījumus? Daļēja Saei-
mas padzīšana, protams, nav 
iespējama. Turklāt „Tautas” par-
tijas priekšlikums, starp citu, 
liecina, ka partija nebūt nevēlas 
ieklausīties prezidenta teiktajā 
un labprātāk mestu kauliņus par 
jaunām vēlēšanām un cerētu,   
ka tauta tai tomēr piedos pat tās 
briesmīgākos grēkus. Var, pro-
tams, gadīties. Partiju 2006. gadā 
ievēlēja, kaut gan visi labi zināja, 
ka tā krāpjas. Te lieti der Ein-
šteina atzinums: „Vienīgi divas 

lietas pasaulē ir bezgalīgas – 
Visums un cilvēku muļķība, bet 
par Visumu gan neesmu pārlie-
cināts.”

Tiesa, ir jauki redzēt prezidentu 
pakāpeniski audzējam polītisku 
mugurkaulu. Iebīdīts Valsts prezi-
denta amatā viņš  tika ļoti apšau-
bāmā kārtā, pirmajos mēnešos 
radot iespaidu, ka viņš nudien ir 
kā iebiedēts zaķītis, kas nebildīs  
ne zilbi pretī. Taču parlamentārā 
republikā var jautāt, cik plašas       
ir valsts pirmās amatpersonas 
tiesības tomēr demokratiski, ja arī 
ne īpaši godīgi ievēlētai Saeimai 
un tās veidotajai valdībai diktēt 
noteikumus. Turklāt visa lielā 
manevrēšana ap Saeimas nākotni 
un prezidenta un sabiedrības tie-
sībām tās atlaišanā novērš uzma-
nību no samilzušajām ekonomis-
kajām problēmām, kas Latvijai 
patlaban jātur prātā. Ministru 
prezidents Ivars Godmanis solījis 
valdības reorganizāciju, arī prezi-
dents pieprasījis tajā „jaunas se-
jas”. Atliek divas cerības. Pirm-
kārt, visnekompetentāko minis-
tru nomaiņa, un, otrkārt, viņu 
vietā nāk krietni profesionālāki 
ministri, iespējams, pat no opozi-
cijas vai arī no pasaules ārpus 
polītiskā procesa. Laiks rādīs, kā 
tas viss notiks, bet valdošās „eli-
tes” dabai raksturīga nav tikuma 
mešana, tāpēc par vienu gan 
varam būt droši: tā darīs visu 
iespējamo, lai saglabātu savas 
tiesības rīkoties, kā pati vēlas.

Kārlis Streips
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Pēdējā laikā tapušās izstādes 
par izcilām personībām mākslā, 
literātūrā, mūzikā diezgan pār-
liecinoši apliecina īpašu autoru 
nošķiru ar „asinsgrupas sade-
rību”. Tā tas bija, piemēram, ar 
izstādi E. Smiļģa mūzejā par  
dzejnieces Elzas Stērstes likteni 
un dzeju, ko ļoti neparasti un 
dziļi atklāja literātūras zināt-
niece Māra Eņģele. Pērn skatī-
tāju lielu pieprasījumu izpelnī-
jās režisora Viktora Jansona 
izstāde – akcija par Jāni Ziemeļ-
nieku J. Akuratera mūzejmājā. 
Līdz izstādes – akcijas atklāšanai 
grūti bija pat iedomāties tādu 
„asinsbrāli” (vai „asinsmāsu”), 
kas spētu Jāņa Ziemeļnieka 
traģēdiju izjust tā, kā to bija 
izjutis Viktors Jansons un kom-
ponists Juris Kulakovs.

Arī dzejnieku un rakstnieku 
Edvartu Vizu V. Jansons šķiet 
jūtam ar visu savu būtību, ar 
visām šūnām. Ne jau tāpēc, ka 
izstādes – akcijas režisors, 
scēnografs, scēnārija autors un 
projekta mākslinieciskais 
vadītājs   V. Jansons tā vairāk-
kārt sacījis  un arī program- 
mas priekšvārdā rakstījis. Par  
to liek domāt izstādes „Tā runā-
ja Edvarts Virza” domas attīs-
tība, ieceres virzība E. Smiļģa 
mūzeja plašajā zālē un pieai-
cinātie jaunie mākslinieki – 
Mūzikas akadēmijas un Māks-
las akadēmijas Scēnografijas 
nodaļas studenti. Tomēr reži-
soru pašu kaut kas ir arī trau-
cējis. Pirms gada pārlasot E. 
Virzas „Straumēnus”, viņam 
gluži instinktīvā līmenī apziņu 
skārusi rakstnieka vēstījuma 

Veltījums dzejniekam, rakstniekam, brīvības piesaucējam
Edvartam Virzam – 125

drūmākā daļa, kuŗā viņš sa- 
klausījis tādu kā rekviēmu 
latviešu tautas nākotnei. Tajā 
brīdī V. Jansons bijis Francijā, 
kur uzaicināts iestudēt S. 
Beketu. Svešums jau pats par 
sevi nereti veicina depresīvas, 
mokošas vīzijas un paredzē-
jumus. Nevarēdams no šādas 
domu virzības atgaiņāties, viņš 
sācis veidot izstādes – akcijas 
scēnāriju droši vien šādā no- 
māktā noskaņojumā. Varbūt arī 
tāpēc izstādē brīžiem jūtama 
smagā nolemtības ēna?

Nenoliedzami – kā liecina lai-
kabiedri un dzejnieka draugi – 
E. Virzam tiešām piemitusi 
spēja pēkšņā apziņas uzplaiks-
nījumā paredzēt briestošus 
notikumus cilvēku, valsts un 

tautas dzīvē. 
Dzejolis „Baiga 
vasara” tam ir 
klasisks aplieci-
nājums, jo tajā 
paustās drūmās 
priekšnojautas 
par reāliem drau-
diem tautas un 
valsts nākotnei 
spraucas ārā no 
rindām kā asi 
pīķi, kaut gan 
īstenībā, kā zi- 
nāms, dzejolis 
sākotnēji radies 
izmisumā par 
zudušo mīles-
tību. Tomēr no-
jauta ir gājusi pa 
priekšu sirdij un 
prātam.

Ap vērienīgo 
izstādes – akcijas 

ieceres tapšanu V. Jansons 
sapulcējis īstu „smadzeņu tres-
tu”: projekta idejas autore – 
Rakstniecības, teātŗa un mūzi-
kas mūzeja direktora vietniece 
zinātniskos jautājumos Māra 
Eņģele, projekta producente – 
Maira Valtere, kurātore – Inga 
Surgunte, īsfilmu autori - jau 
minētie Mākslas akadēmijas 
Scēnografijas nodaļas studenti 
un nodaļas vadītājs - izcilais 
latviešu scēnografs Andris Frei-
bergs, Mūzikas akadēmijas stu-
denti, arī topošā komponiste 
Natālija Munda,   kas uzrakstījusi 
14 dziesmu ciklu ar E. Virzas 
dzeju „Baiga vasara”. Izstādē 
skan arī suģestējošā P. Vaska 
mūzika. Izstāde akcija izkārtota 
gaišā zālē, kuŗā izvietoti četri 

jumta formas statīvi,   uz kuŗiem 
tiek projicēta E. Virzas mīles-
tības dzeja, asociātīvi priekš-
meti, īsfilmas, fotografijas, Liel-
upes ūdeņi, kas visām norisēm 
rada papildu suģestējošu at-
mosfairu.

Tomēr, programmas priekš-
vārdā lasot dažus V. Jansona 
atzinumus, negribas piekrist 
visam, ko izstādes veidotājs 
starp rindām izlasījis „Strau-
mēnos”. Jā, tiešām latvieši ir 
vajāti un nīdēti, sistēmatiski 
iznīcināti gan padomju gula-
gos, gan vācu koncentrācijas 
nometnēs, un ir jābrīnās, ka 
mēs kā tauta pēc tā visa vēl 
pastāvam. Tomēr vai tiešām E. 
Virza būtu paredzējis arī lat-
viešu tautas pašnāvnieciskās 
tendences? Šaubos! Kaut gan 
atzīstami ir daudzi V. Jansona 
darbi teātŗos un mūzeju izstā-
dēs,  tomēr ar visu cieņu pret 
viņu negribas šai tezei piekrist. 
Arī jaunākais V. Jansona darbs 
dažviet spēcīgi pretojas viņa 
iecerei, jo par pašiznīcināšanos 
nudien neliecina jauno, talan-
tīgo mūziķu un Mākslas akadē-
mijas studentu spilgtās idejas, 
viņu neparastā spēja gluži vai 
gaisā tvert Edvarta Virzas poē-
tisko tēlainību, dzejnieka sāpīgā 
mīlestībā izloloto sapni par 
plaukstošu Latvijas valsti, kuŗas 
attīstību uz gadu desmitiem 
aizcirta svešas okupācijas varas.

Izstādē ar jauno piedalīšanos 
apbrīnojami atklājas E. Virzas 
piesātinātā mīlestības dzeja ar 
sievietes garīgā un fiziskā skais-
tuma slavinājumu. Tajā taču nav 
nekādu nīcības apliecinājumu 

vai grimšanas nāves slavinā-
jumā it kā tā būtu vienīgā at- 
brīvotāja no šīspasaules rūpēm. 
Natālijas Mundas komponētais 
14 dziesmu cikls „Baiga vasara”, 
ko dzied Jānis Kurševs un Evita 
Pehlaka, kuŗiem pavadījumu 
atskaņo pati komponiste (kok-
le) un  jaunie mūziķi Ilze Jaun-
zeme (klavieres), Dina Strence 
(flauta), Laima Jansone (sitamie 
instrumenti), pārsteidz ar spir-
gtu, vitālu apceri un bezbailīgu 
ielūkošanos nākotnes aprisēs.

Arī studentu veidotās īsfilmās 
atklāta dzejnieka iztēles un ide-
ju pasaule, piemēram, Toma 
Grīnberga veidotā, kuŗā re-
dzams it kā E. Virza jaunībā 
kopā ar domubiedru jauno 
Eduardu Smiļģi, –  abi pastaigājas 
gar jūru un aizrāvušies būvē 
sapņu pilis... no jūrmalas smil-
tīm. Tās ar sparīgu kājas spē-
rienu sagrauj depīgs knēvelis 
mūsdienīgā plankumainā vēj-
jakā. Šādi zīmīgi tēli runā spilgtā 
un skaidrā līdzību valodā. Bez 
vārdiem.  Un tā ir šodienas val-
oda, šodienas jaunu cilvēku 
skaidrs un poētisks skatījums uz 
to vērtību virsotni, ko mums 
atstājis Virzas talants. Manuprāt 
– tas ir pārliecinošs izstādes – 
akcijas veidotāju nopelns, ka 
viņi likuši jaunām acīm ielū-
koties Edvarta Virzas dārgumu 
krātuvē un jauniem prātiem 
aptvert     tās vērtības, ko nedrīk-
stam nodot aizmirstībai. Dzej-
nieka mazmeita Anna Žīgure 
atzina, ka jaunie ar savu 
skatījumu Edvarta Virzas laiku 
ieved jaunā tūkstošgadē.

Irēna Lagzdiņa

Dzejolis ar devīzi 
„Grāmata” kļuvis 
par trešo Olivereto 
balvas dzejā „Tru-
badūrs uz ēzeļa” 
laureātu.  Šo balvu 
ik gadu piešķiŗ par 
vienu mākslinie-
ciski augstvērtīgu, 
iepriekš nepubli-
cētu dzejoli, ko 
anonimā konkursā 
izvēlas žūrija, kuŗā 
iekļauti dzejnieki 
un literātūras kri-
tiķi. Dzejolis ar 
devīzi „Grāmata” 
starp citiem izcēlās 
ar artistisku atbrī-
votību un krāšņu 
tēlainību, kas rak-
sturīga arī Jāņa 
Sudrabkalna alter 
ego Olivereto rak-
stītajiem darbiem.

Konkursu rīko 
Rakstniecības, teāt-
ŗa un mūzikas mū- 
zeja filiāle - Emīla 
Dārziņa un Jāņa 
Sudrabkalna mūzejs 
„Jāņaskola”.

Viszemju fantasti 
un sapņotāji bija 
Juris Ādamsons, 
Rūdolfs Plēpis, 
Viktorija Plēpe, 
Valdis Zilveris.

Olivereto balva 2008 piešķirta Annai Auziņai

 Man iekšā ir grāmata, un es to uzrakstīšu. Izvilkšu pa muti 
kā norītu diegu.

 Tur būs jūsu riebīgie bērnudārzu rīti un pirmie skūpsti, bet 
pa vidu –

 baravikas. Sakārojās, redz, kvēlot kā kļavai, bet pastāvi salnā 
plika! Divsimt

 mirkļu, divsimt dzejoļu lejup pa trasi.
 Tur būs chlorētais baseina tirkīzs, bet būs arī pieneņu 

pulkstenīši. Tur būs
 draugi un kalni un mākoņi, un geji un katoļi, izveidošu  kā 

zīļu cilvēciņus. Kā
 zemenītes vēršu uz smilgas. Un lēkās mirkļi kā mazi minči, 

itin kā man ietu
 labi, itin kā nesāpētu.
 Un tad tur būs visādas štelles, ko es tagad vēl īsti nesaprotu, 

spēlītes vai
 lellītes, ko paspaidīt, un uzaudīsies sapņu sociālie tīkli, 

kuŗos paklaiņot. Bet
 pagriezienos es piebremzēšu.
 Ēdiet, es jums salikšu rindās kā ķirbjus jūsu bastotās stun-

das, pirmās
 svarīgās sarunas, pēdējās derības, analižu atbildes, aizlīmētās 

vietas
 jautājumu kladēs. Visus jūsu naksnīgos ierakstus, sarakstus, 

kuŗos meklējat
 savu vārdu, – cienājieties, ņemiet par labu.
 Lasiet pa ceļam savos autobusos, grauziet zem egles, bau-

diet bēniņos ar
 kukuruzas nūjiņām lietainās dienās, uzvelciet halātu un 

lasiet. Kodiet
 viesnīcās, sūciet ielās; vai dzirdat, es jums būšu tā kļava!
 Sarunāts, jūs varēsit manī iekāpt un zarā sēdēt, jūs pat 

varēsit peldēt.
 Nirstiet, kļūstiet par čempioniem, tikai vainadziņu gan es 

pati sakošļāšu.
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(Turpinājums sekos)

Reinis Ādmīdiņš

Par latvisko un kristīgo eposā “Lāčplēsis”

(Turpinājums sekos)

Ivo Pavlovičs

“Lāčplēsim” ir daudzkārt pie-
vērsušies tēlotājas mākslas pār-
stāvji. Lāčplēša vizuālo tēlu vis-
pirms ir radījuši eposa illustrētāji 
Eduards Brencēns, Emīls Melde-
ris, Ģirts Vilks, Voldemārs Vald-
manis, Zigurds Zuze, Gunārs 
Krollis. Vēlāk Lāčplēsis atveidots 
arī skulptūrās un vitrāžās. Divās 
nozīmīgās skulptūrās Lāčplēša   
tēlu ir darinājis Kārlis Zāle. Viena 
no    tām - Pumpura kapa piemi-
nekļa pamatnē (1929, šūnak-
mens). Plašāk pazīstams Kārļa 
Zāles darbs ir monumentālā 
skulptūra - Lāčplēsis uzveic lāci - 
Brīvības pieminekļa fragments 
(1935, granīts). Lāčplēša varoņ-
darbs te pacelts simboliskā nozī-
mībā kā varoņdarbs visas tautas 
labā.

Grūti tagad iedomāties, kā mēs 
uztvertu “Lāčplēsi”, ja tas paliktu 
tikai literārs darbs, ja tas netiktu 
interpretēts dažāda veida iestudē-
jumos. Pirmais “Lāčplēsi” interpre-
tēja Rainis savā darbā “Uguns un 
nakts”. Sākotnēji tas tika rakstīts    
kā operas librets. Rainis darbu 

sacerēja 1903. un 1904. gadā 
dažādās vietās Latvijā, jo dzej-
niekam, kuŗš tikko bija atgriezies 
no trimdas un uz kuŗu žandarmē-
rija raudzījās ar lielu neuzticību, 
vairākkārt vajadzēja mainīt dzī-  
ves vietu. “Ugunij un naktij” bija 
jāgaida vairāki gadi, kamēr tā 
nokļuva līdz skatītājiem. Par lugas 
izrādīšanu varēja domāt tikai    
1908. gada rudenī, kad tika 
nodibināts demokratiski ievirzī-
tais Jaunais Rīgas teātris. Bija jāpa-
iet vēl vairākiem gadiem, līdz 
iestudējums nonāca uz skatuves. 
1911. gada 26. janvārī Jaunais   
Rīgas teātris aicināja uz “Uguns un 
nakts. Sena dziesma - jaunas ska-
ņas” pirmizrādi. “Uguni un nakti” 
izrādīja desmit reižu pēc kārtas,   
un zāle aizvien bija skatītāju pār-
pilna. Raiņa luga līdz sezonas bei-
gām sasniedza latviešu teātŗa vēs-
turē līdz tam vēl nepieredzētu 
izrāžu skaitu - 44 izrādes. “Uguns 
un nakts” Jaunajā Rīgas teātrī čet-
rās sezonās izrādīta kopumā 112 
reizes. Vēlāk sekoja daudzi iestu-
dējumi: 1921. gadā Dailes teātrī, 

1928. gadā Jelgavas teātrī, 1947. 
gadā Dailes teātrī, 1958. gadā 
Liepājas Valsts mūzikāli drāma-
tiskajā teātrī, 1965. gadā Dailes 
teātrī, 1977. gadā Liepājas teātrī.

Kā jau minēju, sākotnēji “Uguns 
un nakts” bija iecerēts kā operas 
librets. Tikai 1921. gadā Jānis 
Mediņš operu komponēja un tā 
piedzīvoja pirmizrādi Nacionālajā 
operā. 1966. gadā opera no jauna 
iestudēta Akadēmiskajā Operas  
un baleta teātrī.

Līdz pat mūsdienām nezūd 
literātūrzinātnieku vēlme aplūkot 
un izvērtēt līdzīgo un atšķirīgo 
Pumpura un Raiņa sižetos. Inte-
resentiem varu ieteikt Valda Ķikā-
na pētījumu “Mīti Pumpura un 
Raiņa diždarbos un mīti par tiem”, 
kas publicēts žurnāla Karogs 2002. 
gada 9. burtnīcā.

Tiktāl par “Uguni un nakti”.
“Lāčplēsis” ir ticis arī ekrānizēts. 

1930. gadā Aleksandra Rusteiķa 
režija, operātors Jānis Sīlis, māksli-
nieks E. Treilons. Filma pēc sava 
apjoma ir tam laikam gana gran-
dioza. Piedalās ap 500 statistu, arī 

armijas daļas. Filmā atainotas 
latviešu tautas mūžīgās brīvības    
alkas no teiksmainās Lāčplēša  
cīņas ar Melno bruņinieku līdz 
1905. gadam un Latvijas valsts 
tapšanai 1918.-1919. gadā. Pirm-
izrāde notika 1930. gada 3. martā 
Rīgas kinoteātrī “Palladium”. Fil-
ma ir saglabājusies gandrīz pilnīgi.

1968. gadā Valsts leļļu teātrī  
Tīnas Hercbergas režijā tika iestu-
dēta izrāde “Lāčplēsis”, drāmati-
zējuma autors Laimonis Purs. Arī 
šo “Lāčplēša” iestudējumu var 
uzskatīt par veiksmīgu. Īpašas 
ievērības cienīgs ir šobrīd jaunā-
kais “Lāčplēša” iestudējums - rok-
opera “Lāčplēsis” ar Māras Zālītes 
libretu un Zigmara Liepiņa mūzi-
ku. Gluži tāpat kā 1888. gadā An- 
dreja Pumpura eposa pirmpub-
licējums saskanēja ar latviešu  tau-
tas pašapziņas atmodu, tā arī tieši 
simt gadus pēc “Lāčplēša” pirm-
izdevuma šī eposa varoņi atgā-
dināja, ka latviešu tautas cīņa par 
brīvību nebūt vēl nav beigusies. 
Tobrīd valdošajām aprindām vairs 
nebija pa spēkam aizliegt šo roko-

peru, bet “ideoloģiskā bīstamība” 
izraisīja nervozitāti kompartijā un 
lielu sajūsmu skatītājos. Aizvien 
skaidrāk kļuva redzams, ka 
“Lāčplēša” galvenā ideja ir ne tikai 
vācu tautības Melnā bruņinieka 
apkaŗošana, bet (Māras Zālītes un 
Zigmara Liepiņa variantā) cīņa 
pret jebkuŗas tautības varmā-kām, 
kas centušies apspiest un nomākt 
to, kas vājāks (“mazs bērniņš 
krustcelēs ...” jāaizstāv pret 
pāridarītājiem). Ne jau pret kristīgo 
ticību bija vērsts Andreja Pumpu-
ra literārais patoss, ne jau kristie-
tības apkaŗošana bija viņa iecere.  

Par rokoperas nozīmi latviešu 
tautas polītiskās aktīvitātes rosinā-
šanā plašu un interesantu pētīju-
mu veikusi Latvijas Universitātes 
doktorande Andra Rutkēviča. Ar 
virsrakstu “Nācijas modināšana. 
Rokoperas “Lāčplēsis” iestudējums, 
tā attiecības ar sociālpolītiskajiem 
notikumiem valstī” pētījums 
publicēts zinātnisko rakstu krāju-
ma “Platforma” 2. laidienā 2004. 
gadā. 

19. janvāris
Šis laiks ir jāpārvar

 Šis laiks ir ciets un ass, kā asmens 
pielikts kaklam,

 Kas mirkli gaida tik, lai spētu 
dziļi griezt;

 Šis laiks liek dienas dzīt kā aitu 
baru aklam,

 Tas neļauj apstāties, bet mūžam 
iet un ciest. 

 Šis laiks ir jāpārvar, lai kā tas 
sirdī dzeltu,

 Jo laiks šis kroplis ir, kam reizi 
jāsakrīt,

 Un, kad kā skopulis viņš apraks 
savu zeltu,

 Mēs sirdis atvērsim tam laikam, 
kas nāks rīt. 
Šīs rindas rakstījis Fridrichs 

Gulbis, kas pirmskaŗa Latvijā   
kopā ar mākslinieku Kārli Balt-
gaili dibināja un vadīja „Zaļo 
vārnu”- savdabīgu apvienību,  
kuŗā bija latviski domājoši rakst-
nieki   un gleznotāji. Ēriks Ādam-
sons, Pēteris Aigars, Lilija Auza, 
Leonīds Breikšs, Fricis Dziesma, 
Ilona Leimane, Valda Mora, Ēriks 
Raisters, Aleksandrs Čaks, Jānis 
Medenis, Jānis Sārts, Vilis Veldre... 
Viņi visi uzskatāmi par tiem, kas 
latviešu pirmskaŗa dzeju ievadīja 
jaunā gultnē un pacēla Eiropas 
kultūras līmenī. Viens nedaudz 
kreisāks, cits labējāks, bet visiem 
sirds vispirms sāpēja par Latviju.

„Kam tad dzejnieks lai kalpo?” 
vaicāja Fridrichs Gulbis kādā ese-
jā un atbildēja: ”Viņam jākalpo 
pašam sev un paša atrastām    
patiesībām, tad viņš vislabāk pa-
kalpos savai tautai un cilvēcei.” 

1932. gadā Pārdaugavas teātrī 
izrādīja Fridricha Gulbja lugu 
„Krizes velns”. 

Ironiski reālistiskā stilā te ierau-
gāms kāds Saeimas deputāts, kas 
ierosina pārvarēt krizi, atlaižot no 
darba bagāto ierēdņu sievas, kā arī 
konkurentus - deputātus iemetējus 
un uzdzīvotājus, bet izrādās, ka    
arī viņa paša sieva – ekstravagantā 

cīnītāja par sieviešu tiesībām – ir 
atlaižamo skaitā... Un nu jūklī sa-
jaucas flirts, intrigas, nenovīdība 
un mantrausība. 

Zaļvārnieši bija brīvi no visiem 
netikumiem, kas saistās ar mantu. 
Galvenais bija – brīvs gars, māks-
las tēli.

To visu pārtrauca Otrais pasau-
les kaŗš, komūnistu un nacistu 
okupācija. Pēckaŗa gados Fridrichs 
Gulbis rakstīja vairs tikai pats sev, 
esejās un dzejā izteikdams sāpi  
par verdzināto tautu, par Latviju.

Tautas gars
 To nevar salauzt it nekas,
 Un jauns viņš mūžam slejas,
 No irdnes nāk, no velēnas,
 Ar sauli augstnē šūpojas
 Un mirdz uz katras sejas.

 To nespēj nojaukt viltus ļauns,
 Ne mokas, nāves baisma,
 Kad tautu neprāts māc un 

kauns
 Un sadeg viss – kā Fēnikss jauns
 Viņš ceļas spožā gaismā.

 Pār drupām izaug neredzams
 Un pārņem tavu sirdi,
 Tai nākamībai atdzimdams,
 Ko lielu nākam dzirdi.

Fridrichs Gulbis dzimis 1894. 
gada 19. janvārī, bijis strēlnieks, 
pēc tam strādājis par grāmatvedi, 
miris 1951. gadā.

Labi, ka „Zaļās vārnas” tradici-
jām radās turpinātāji – gan šeit 
Latvijā ar Ojāru Vācieti un Iman-
tu Ziedoni priekšgalā, gan Ņujor-
kā apvienībā „Elles ķēķis” ar 
Linardu Taunu un Gunaru Saliņu 
vadībā. Viņiem liktenis bija lēmis 
celt latviešu dzeju jaunā ritumā, 
jaunā attīstības aplī.

20. janvāris
Atcerēsimies Jāni Akurateru
Ar kaujas saucieniem uz lūpām,
Ar karstām sirdīm kritāt jūs,
Bet jūsu nāve svētā, brīvā
Kā talismans mums dārga būs.
Šis dzejolis radās 1905. gada 

janvārī, kad Rīgā pie Dzelzs tilta 

krievu zaldāti apšāva mierīgās 
demonstrācijas dalībniekus.

„Revolūcijas laikā dzeja ir ie-
dvesmota no tā laika dienu ide-
jām,” rakstīja Jānis Akuraters. 
”No sociāldemokratiskām dog-
mām mani galīgi atrāva 1905. 
gada notikumi Rīgā, kad strād-
nieki tukšām rokām tika izdzīti uz 
ielas pretī kaŗaspēkam un krita   
no zaldātu lodēm, kad mans 
draugs Antons Austriņš gulēja bez 
samaņas Sarkanā Krusta slimnīcā, 
kad redzēju nošautos glābšanas  
iestādē... Es kļuvu autonomists un 
individuālists vairāk kā nekad.” 

Bet sapnis par brīvu Latviju vairs 
nezuda: no Piektā gada upuŗu 
rokām karogu pacēla latviešu 
strēlnieki Pirmā pasaules kaŗa lai-
kā. Kārlis Skalbe atmiņās par Jāni 
Akurateru rakstīja: ”Es redzu viņu 
pelēkā kareivja mētelī ar latvju 
strēlnieka sudraba sauli pie krū-
tīm. Gadu tālumā it kā staltāks 
paceļas viņa augums un spožāk 
spīd saules sudrabs pie krūtīm. Ir 
balta ziemas diena. Mēs braucam 
atpakaļ no kaujas lauka pa nosni-
gušo Tīreļpurvu, sēdēdami vago-
netē, kuŗu pa šauru sliežu ceļu, 
galvas draudzīgi kopā sadūruši, 
velk divi zirgi. 

”Redzi,” Akuraters saka, „mēs  
abi esam kā tie divi zirgi, kas drau-
dzīgi velk vienu vezumu. Mēs abi 
toreiz bijām strēlnieki un smagos 
zaldātu zābakos maršējām cieši 
viens otram blakus, strādājām 
vienā avīzē, vienu domu apgaroti.”  

20. gadu beigās Jāņa Rozes 
apgādā iznāca Jāņa Akuratera 
Kopoti raksti. Šobrīd izdod tikai 
nelielas izlasītes un brošūriņas,   
bet, ak, kā vajadzētu izdot kaut     
vai tikai 100 eksemplāros šos 
Kopotus rakstus un iedot katram 
Saeimas deputātam, lai viņi lasa,   
ko Akuraters, gribēdams Latviju 
ievirzīt jaunā gaitā, rakstījis: 
„Mirstošie Latvijas meži! Mūsu 
lielākais greznums un bagātība!      
Ir jānāk tādai polītikai, kuŗa iztīra 

mežus no spekulantiem, sadziedē 
viņu pēdējo gadu rētas un ieved 
pareizu izmantošanas sistēmu...”  

„Tagad tie (Latvijas polītiķi) 
nonākuši pie pēdējā posma! Viņi 
apņēmušies iznīcināt pašus kultū-
ras radītājus un veidotājus, jo tikai 
tā cer visdrīzākā laikā tikt vaļā arī 
no pašas mākslas un literātūras un 
pārvērst tautu par paklausīgu 
vergu baru...”

Jā, lūk, ko, kungi, tieši arī par 
jums rakstījis Jānis Akuraters. Bet 
tautai viņš rakstīja ko citu: 

Tur zinu tevi, zeme senā,
Kur lejas zaļo, meži šalc,-
Tur pērkons līksmi jodus dzenā
Un saules prieks nāk sirdī salds.

Tur dzirdu tevi, senā daina,
Kad uguns mirdz un līgo skan.
Tad burvība šo dzīvi maina,
Tiek dvēs’le atkal jauna man.

Tur varoņiem un senčiem dusa,
Tur jaunas ciltis cīņā iet;
Tā latvju tauta, kuŗa klusa,
Tā latvju tauta, kuŗa dzied.
Un atcerēsimies, ka 1905. gadā 

krievu cara kalpi asinīs nenoslā-
pēja mūsu brīvības alkas; Akura-
ters un citi latviešu rakstnieki 
brīvības idejas neaizmirsa arī 
visgrūtākajos brīžos.

Nav daudz vieglu brīžu arī 
šodien, bet, ja gribam dzīvi jaunā 
gaitā ievirzīt, atcerēsimies Jāni 
Akurateru!

24. janvārī
Talantīga zinātniece un tulko-

tāja
Mēs esam paraduši domāt, ka 

mūsu dzīvi un mūsu domas jaunā 
ritumā ievada izcili valstsvīri un 
dzejnieki – nosodītāji, aicinātāji, 
tāla mērķa zvaigznes aizdedzinā-
tāji. Un, ja es teiktu, ka arī literātū-
ras zinātniece var mūsu zināšanas 
un priekšstatus ievadīt jaunā 
ritumā, daudzi kļūtu mazliet 
domīgi un negribētu man ticēt. 

Dzidras Kalniņas mūžs aprāvās 
1984. gadā, kad talantīgajai zināt-

niecei un tulkotājai bija nedaudz 
pāri pusmūžam. Viņas neatkarību, 
izcilās prāta spējas, talantu un 
brīvības mīlestību tolaik ienīda 
pašmāju iznireļi, tāpēc Dzidrai 
Kalniņai nācās pamest Latviju un 
dzīvot Voroņežā, kur viņas eru-
dīcija tika cienīta. Viņas raksti par 
jaunāko ārzemju literātūru pavēra 
spraugu „dzelzs priekškarā”, un 
mēs ieraudzījām cittautu kultūras 
gaismu. Profesore Dzidra Kalniņa 
latviski tulkojusi Laksnesa, 
Bechera, Feichtvangera, Kepena, 
Nolla, Bachmanes, Hemingveja, 
Tomasa Manna un citu izcilu 
autoru darbus, bez kuŗiem nav 
iedomājama mūsdienu pasaules 
klasiskā kultūra. Bet viņas lielā 
mīlestība bija Heinrichs Bells, 
vācu rakstnieks, kuŗa daiļrade 
saviļņojusi Eiropas 20. gs. 
rakstniecību. 

Dzidra Kalniņa rakstīja: „Šķiet, 
viņš izpelnījis īpašu mīlestību ar 
savu lirismu, skumjo, brīžiem rūgto 
smaidu, smalko humoru. Tā viņš 
ilgus gadus tiecies mākslinieciski 
izteikt savu cilvēkmīlestību, savu 
maiguma dievināšanu un arī bažas 
par to, ka „bērni dzimst un aug bez 
jūtām”, ka notiek vispārēja jūtu 
degradācija, aizvien mazāk paliek 
to, kas „pasaka īsto vārdu, uzliek 
roku uz pleca, noskūpsta, ietur 
kopēju maltīti”. Heinrichs Bells 
līdzīgi Antuānam de Sent-Ekziperī 
kaŗā saskata slimību, mēri, epidē-
miju un tam pretī liek smaida filo-
zofiju.” 

Šodien Dzidras Kalniņas raksti 
jāmeklē avīzēs, žurnālos, dažādos 
kopkrājumos, jo viņas daiļrade 
diemžēl nav sakopota un izdota 
grāmatās, un par to savdabīgs „pal-
dies” jāsaka tiem, kuŗiem joprojām 
ir teikšana kultūras jomā un kuŗi 
savulaik vajāja un nopulgoja filo-
loģijas zinātņu doktori, profesori, 
poligloti Dzidru Kalniņu – cilvēku, 
kas ir mūsu zinātnes un literātūras 
lepnums.
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Tāds ar mūsdienām saskanīgs 
nosaukums likts virsrakstā Dai-
les teātŗa koncertizrādei, kuŗā 
aktieŗi dziedāja Ādolfa Alunāna 
kuplejas. Izrāde tapusi par godu 
Alunāna 160. dzimšanas dienas 
atcerei, un pirmo reizi to parā-
dīja Alunāna piemiņas dienā 
Jelgavā pagājušā gada 11. okto-
brī, bet janvārī koncertuzvedu-
mu varēja noskatīties arī rīdzi-
nieki. Nu jā – vecais Ādolfs ir 
kopā ar mums arī sarežģītajā 
ikdienā. Alunānam arī savulaik 
gājis visādi, reizēm pavisam raibi, 

Par spīti grūtiem laikiem
bet viņš nezaudēja humora 
izjūtu, viņš uzdziedāja un 
pazobojās par augsto kungu 
pastrādātām muļķībām. Izrādē 
šķita, ka vairākas kuplejas raks-
tītas tikai vakar vai aizvakar. Pie 
klavierēm sēdēja un, protams, 
spēlēja pats dziesmu meldiņu 
autors Raimonds Pauls. Zāle bija 
pārpilna, skatītāji priecīgi sekoja 
līdzi izrādei un negausīgi aplau-
dēja. Par spīti grūtajiem laikiem, 
nedrīkstam zaudēt optimismu. 
Arī vecais Ādolfs to nedarīja.

Viktors Hausmanis

Ineses Galantes 
burvestības 
Pēc ilgāka lai-

ka divdaļīgu so-
lokoncertu Lat-
vijas Nacionā-
lajā operā bija 
sarīkojusi Inese 
Galante, starp-

tautiski atzīta operdziedātāja, kas 
savu lidojumu sākusi uz šīs ska-
tuves. Pēc Mūzikas akadēmijas 
diplomdarba lomas – Violetas   
Dž. Verdi operā „Traviata” māk-
slinieces repertuārā virknējušās 
skaistākās liriskā koloratūrsop-
rāna lomas, gadu gaitā tām pie-
pulcējušās arī soprāna partijas. 
Dziedāts daudzās valstīs un 
neskaitāmos teātŗos, koncertēts   
ar ievērojamiem partneŗiem un 

Kultūras dzīves mozaīka
diriģentiem. Niansēs izkopts 
vokālais sniegums, līdz sīkumam 
pārdomāts un spoži īstenots 
skatuves tēls, silts personības 
starojums ir dziedones spēcīgākie 
ieroči. Un katru uzstāšanos Rīgā 
vai vasarā pašas radītajā un 
īstenotajā Jūrmalas festivālā 
Summertime skatītāji gaida ar 
ilgošanos un uztveŗ ar mīlestību. 
Arī uz šo solokoncertu, kuŗā 
Ineses Galantes dziedājumu pava-
dīja Nacionālās operas orķestris 
poļu diriģenta Tadeuša Voice-
chovska vadībā, jau drīz pēc 
izsludināšanas visas biļetes vienā 
mirklī tika nopirktas, un tā norisi 
21. janvāŗa vakarā pavadīja svētku 
izjūta, kas rodas, kad sastopamies 
ar īstām mākslas vērtībām. 

Nebūs pārspīlēts, ja sacīšu – 

klausītāji operas nama zālē sēdēja 
kā noburti un pāris stundu pava-
dīja mūzikas maģijas varā. Savādi 
gan, Ineses Galantes koncertpro-
gramma bija sakārtota no daudz-
kārt jau dzirdētiem skaņdarbiem, 
piemēram,S. Franka „Panis Ange-
licus”, Dž. Kačīni „Ave Maria” vai 
E. Villa-Lobuša ārijas no 5. Brazī-
liešu bachiānas. Taču tie izska-
nēja pirmreizīgi, katrā atklājās ne 
tikai mūzikas stila savdabība, bet 
arī īpaša, maigai dvesmai vai vēja 
pūsmai raksturīga dvēseles kus-
tība, kas visprecīzāko izpausmi 
iegūst skaņā. Savukārt, atklājot 
drāmatiskus kontrastus slavenās 
operu ārijās, Inese Galante prot 
itin nemanāmi ne tikai ar balsi, 
bet ar vieglas kustības, žesta vai 
mīmikas palīdzību radīt apjaus-
mu par atveidojamo tēlu kopu-
mā. To pieredzējām, klausoties 
kaismīgo Adriānas āriju no F. 
Čilea operas „Adriāna Lekuvrēra” 
vai Manonas āriju no Dž. Pučīni 
operas „Manona Lesko”. Pēc pro-
grammas koncerts  beidzās ar 
Aīdas āriju no Dž. Verdi operas, 
taču klausītāju nerimtīgie aplausi 
tika atalgoti ar veselām trim 
piedevām, tostarp ar šūpuļdzie-
smu no Dž. Geršvina operas 
„Porgijs un Besa” un F. Lova „Es 
gribu dejot visu nakti” no mūzikla 
„Mana skaistā lēdija”. 

Gaumīgi iecerētais un meis-
tarīgi piepildītais vakars klausī-
tājus apveltīja ar absolūta skaistu-
ma un harmonijas pārdzīvojumu.

„Baumaņu Kārļa laiks” 
Tāds nosaukums dots tvartam, 

ko laidis klajā Rakstniecības, teāt-
ŗa un mūzikas mūzejs. Šī diska 
sagatavošanu un tirāžēšanu at- 
balstījis Valsts Kultūrkapitāla 
fonds, SIA Rīgas Skaņu ierakstu 
studija un mecenāts Igors Skoks. 

Divdesmit skaņdarbu izlasē 
goda vieta ierādīta tautas lūgšanai 
„Dievs, svētī Latviju!”, vīru koŗa 
„Gaudeamus” balsīs diriģenta 
Ivara Cinkus vadībā iemūžināts 
Baumaņu Kārļa dziesmu manto-
jums – „Daugavas zvejnieku 
dziesma” un „Trimpula”, tenors 

Ingus Pētersons ieskaņojis dzies-
mas „Nu ar Dievu, Dzimtenīte”, 
„Mēness ņēma Saules meitu”, 
„Padoms meitiņām” un „Rīgas 
Latviešu biedrībai”, bet duetā ar 
mecosoprānu Ievu Paršu Pēter-
sons dzied „Uz Latvijas vispārī-
giem dziesmu svētkiem”. 

Taču Baumaņu Kārļa laiks ir 
krietni plašāks jēdziens nekā viņa 
jaunradītie skaņdarbi. Mūzikas 
zinātniece Inese Žune tvarta 
grāmatiņā raksta: ‘Tas bija laiks, 
kas vēl tikai gatavoja ceļu Latvi-  
jas valstiskai patstāvībai. Tas bija 
laiks, kad pirmie tautas modinā-
tāji ar Kronvaldu Ati un Andreju 
Pumpuru priekšgalā tiecās pacelt 
tautas garu un pasludināt tai 
nākotnes mērķus. Arī Baumaņu 
Kārlis pieslējās šai nacionālās 
inteliģences daļai un savu dzīvi 
veltīja latviešu tautas pašapziņas 
vairošanai. Viņš aktīvi darbojās tā 
laika sabiedriskajā un kultūras 
dzīvē, pirmo Dziesmu svētku 
organizēšanā un pirmo latviešu 
oriģināldziesmu sacerēšanā. 

Tieši dziesmas un mūzika 
veicināja latviešos nacionālās ap- 
ziņas un pašcieņas nostiprinā-

šanos, jo tolaik dziesmu karogi 
bija tie, zem kuŗiem latviešiem 
bija ļauts pilcēties. Dziesma bija  
ne vien modinātāja un spārno-
tāja, bet arī vienotāja. Dziesmas 
aizvēnī uzplauka brīvības ideja.” 

Šim laikam piederīgi arī Ādama 
Ores klavieŗdarbi, Jāzepa Vītola 
un Afrēda Kalniņa kompozicijas, 
ko ieskaņojusi izcilā pianiste Vil-
ma Cīrule, spēlējot Baumaņu 
Kārļa klavieres. Tās kā bezgala 
vērtīgs eksponāts glabājas Mūzi-
kas nodaļas ekspozīcijā – reiz 
piederējušas Latvijas himnas 
autoram. Savulaik īpašnieks kla-
vieres no Pēterburgas pārvedis 
dzimtenē, tad tās pārdotas ūtru-
pē, ilgus gadus bijušas kādas vid-
zemnieku ģimenes dārgums, līdz 
1972. gadā nonākušas mūzeja īpa-
šumā, 2007. gadā restaurētas. 
Klavieres atguvušas kādreizējo 
skanīgumu, un tāpēc ieskaņojums 
tvartā ir īpaši vērtīgs.  

Tautas atmodas laiks skaņu 
liecībās ir nozīmīgs latvisko 
kultūras vērtību apliecinājums. 
Tvarta skaņu režisori ir Kārlis 
Pinnis un Kaspars Putniņš.

Gundega Saulīte

Paziņots gada vārds, nevārds 
un spārnotais teiciens, portālu 
Delfi informē pasākuma organi-
zātori. 

Par 2008. gada Vārdu atzīts 
“talkot” - atceroties lielo talku. 
Tas ir viegli saprotams, jau sen 
zināms vārds ar mūsu tautai 
sensenis raksturīgu domu par 
kopīgo labumu. Ļoti aktuāls - kā 
plašas sabiedrības solidāritātes 
paraugs un nesavtīga, visiem 
derīga atbildīga rīcība publis-   
kā telpā, kopējā apkārtējā vidē.

Saņemts daudz vērā ņemamu 
pieteikumu, no tiem šeit parādīti 
tikai daži:

“datorlauzis” - cracker vai 
hacker; “vietne, tīmekļa vietne”- 
site, website, ITT termins; 
“edrese” - kā ērti apzīmēt e-pasta 
adresi; “vecļaudis” - vecākās 
paaudzes cilvēki; “stadula” - park 
& ride; “lieldraugs” - (ģenerāl)
sponsors; “vingrums, vingruma 
klubi” - fitness, fitnesa klubi; 
“vaimanoloģija” - mums raks-
turīga īpašība; “sprīdīša sin-
droms” - lielā latviešu emigrēšana 
uz Īriju.

Noskaidrots gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens
Par 2008. gada Nevārdu atzīts 

“šis te... šo te...” - Šie divi vārdi 
visos locījumos skan ļoti bieži 
un arvien plašāk. Katrs vārdiņš 
pats par sevi ir labs un derīgs - 
katrs savā noteiktā vietā, bet     
abi kopā ir neveikla liekvārdība. 
Kā tam līdzīga cita liekvār-       
dība iesniegts bieži dzirdamais 
atkārtojums un it kā jautājums ... 
ja... ja... ja?

No plašā saņemto nevārdu 
krājuma pagājušā gadā daži 
piemēri: 

- nevajadzīgi svešvārdi: 
“ekspektācija” - pieņēmums, gai-
dāmais...; “remarka” - piezīme, 
piebilde; “translācija” - pārraide; 
“drastiski” - nebēdnīgi, jautri un 
draiskulīgi...; “kancelēt” - atcelt; 
“kraudsorsings” - pūļpakalpo-
jums vai pūļa ārpakalpojums; 
“recesija” - sarukums, rukums, 
rukšana;

- liekvārdība: “atvērtās darba 
pozicijas”, “celtniecības darbu 
veikšanas process” - būvdarbu 
gaita, būvdarbi; “trauku operā-
tors” - trauku mazgātājs?

- citi: “baža”, “debate” - vai drīz 

dzirdēsiem “baile”, “bikse”, “bēre”, 
“kāza”?

2008. gada Spārnotais teiciens: 
E. Zalāna “Pārāk liela cilvēcība 
sabiedrībai nav saprotama.”

Teiciens raksturīgi iezīmē to,   
kā, iespējams, daži polītiķi domā 
par tautu. Tagadējās valdības 
locekļu spilgtie izteicieni pagā-
jušā gadā pārspēja cits citu tā, ka 
žūrijai nebija viegli izvēlēties pašu 
spilgtāko (latviešu valodā).

Arī citi trāpīgie teicieni bieži 
izsaka nesenās atziņas par valstī 
notiekošo:

“Iededzies par Latviju!” - Latvijai 
90; “Parādiet man zvaigzni, tre-
pes piesliešu pati,” - M. Solima; 

“Ballīte ir beigusies,”  -  E. Šīns  
"...mēs viņiem atnāksim pakaļ,” - J. 
Strīķe; 

“Algas atkausēt, ministrus 
iesaldēt,” - 26.09.08. ārsti pie Saei-
mas; 

“Kritēriji ir manā galvā,” - A. 
Vrubļevskis; “Tas ir vairāk nekā 
fakts,” - A. Šlesers; 

“Pingvīni pārziemo,  saspiedu-
šies ar mugurām kopā,” un 
“Bezdarbnieku pārmācīšana,” -     

I. Godmanis;
“Es vienkārši klusi darīju savu 

melno darbu.” - “Mana atbilde 
būs... bet es jums to neteikšu,” un 
“Kā ir taupīgi... man izkrita no 
galvas!” - A. Slakteris.

I. Gudeles “Zemeņu torte” 
“Pāļi International” firma seriālā 

“Svešā dzīve” 
2008. gada Nagla: “nasing 

spešl” (nothing special) finanču 

ministrs A. Slakteris, atbildot 
žurnālistei par to, kas noticis 
Latvijā, kāpēc vajadzīgs miljardu 
aizdevums. - Lai gan tas nav 
latviešu valodā, teiciens jau 
folklorizējies ar savu zīmīgo 
vērienu. Svešvalodu teicieni rei-
zēm kļūst par starptautiskiem 
jēdzieniem, - laiks rādīs, vai šim 
teicienam būs vēl kāda aktuālitāte 
nākotnē.
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Andreja Eglīša vārdi: „Es svei-
cinu Tevi, tēvzeme, austošā blāz-
mā” iesāk šo izdevumu. 

DVC valdes vēstījums 2008. 
gadā „Latvija – 90. Sveicam mūsu 
tēvzemi!” Dievs, svētī Latviju! 

Veronika Strēlerte „Novembŗa 
pārdomas 1950. gadā” stāsta par 
trimdinieka pārdzīvojumiem. 
„Zemes atstāšana ir daudz sva-
rīgāks un nozīmīgāks akts, nekā 
prāts mums mēģina to iestāstīt. 
Mēs esam pārkāpuši sakrālo baus-
li: „Esi uzticīgs līdz nāvei – sirds 
dziļumos jūtamies vaininieki...” Un 
mums ir jāstāsta pasaulei patiesība 
par „padomju režīmu”. 

Kalupnieks „2008. gada Dau-
gavas Vanagu CV ideoloģijas no-
zares ziņojums „Nākotnes darba 
veidošanas laukā lielāka vērība 
veltījama organizācijas darbam ar 
noteiktu mērķi to uzturēt aktīvā 
līmenī”. 

31. Daugavas Vanagu ASV un 
Kanadas valžu kopsēdes Gaŗezera 
„Saulgriežos” 2008. gada 11./12. 
oktobrī „Rezolūcijas”.

DV priekšnieka Juŗa Augusta 
uzruna Kurzemes Brāļu kapos 
Lestenē.

Jānis Mežaks „Mēs gaidām uz 
patiesības augšāmcelšanos”. Kri-
tušo latviešu nacionālo kaŗavīru 
pieminēšana Lestenes Brāļu kapos. 

Admirālis Andrejs Mežmalis 
„Kurzemes Brāļu kapu nobeig-
šanas ceremonija Lestenē 2008. 
gada 13. jūlijā”. Bez lielās tautiešu 
atsaucības Kurzemes Brāļu kapu 
izveidošana nebūtu bijusi iespē-
jama. Liels paldies visiem ziedo-
tājiem un atbalstītājiem.

Uldis Varnevičs „Pulkvedis ir 
atgriezies Bauskā”. Atklāta piemi-
ņas plāksne Daugavas Vanagu 
dibinātājam pulkvedim Vilim 
Janumam. 

„Latvija ir latviešu valsts.” 
Advokāts Andris Grūtups ir 
nobažījies par dažādām polī-
tiskām parādībām. Sarunā ar 
žurnālistiem V. Krustiņu un M. 
Libeku (Latvijas Avīze) advokāts 
teicis, ka mūsu valstij draud 
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piektās kolonnas ideoloģija.
„Tāpēc uzskatu, ka pašreizējās 

integrācijas polītikas vietā ir jāliek 
krasa latviskošanas polītika. Krievi 
ciena tikai tos, kas paši sevi ciena... 
Situācija ir kļuvusi bīstama, tāpēc 
mums daudz atklātāk un godīgāk 
par  to vajadzētu runāt. Latvijas 
pastāvēšana ir atkarīga no tā, kā 
mēs tiksim galā ar piekto kolonnu. 
Ja uz augstu amatu pretendējošas 
personas vecāki vai vecvecāki ir 
strādājuši NKVD, NKGB, ienākuši 
Latvijā ar ieročiem, tad viņiem nav 
vietas mūsu valsts pārvaldes 
aparātā.” 

Māris Ruks „Imperiālistiskā 
nekaunība” arī raksta par piektās 
kolonnas darbību; likumdošanai   
ir atklāti naidīgi cilvēki. „Par visu 
vairāk viņi baidās no drosmīgas 
latviešu pašapziņas un valstiski 
atbildīgas tautas.”

Inese Tamsone „Ir tikai viena 
Latvija” raksta par domrakstu 
sacensībām 2008. gada maijā, par 
tematu izvēloties Andreja Eglīša 
darbus. Pamatskolu un vidusskolu 
skolēni iesūtījuši 71 darbu. Šeit 
publicēti trīs labākie darbi: Larisa  
Greize „Latvieti, tas ir tavs ceļš”, 
Liene Zuzāne „Ir tikai viena Lat-
vija,  un citas nekur nav” un Ilze 
Nagle ar iepriekšējo virsrakstu. 

Dr. philol. Māris Ruks „Laiks 
izbeigt padomju valodisko nor-
mēšanu” stingri nostājas par pa-
reizas latviešu valodas lietošanu un 
pret mūsu skaistās, daudzpusīgās 
valodas piesārņošanu.

Atis Skalbergs „Valsts valodas 
aizstāvji un pretinieki” runā par 
latviešu valodas nicināšanu. Pat 
augstu stāvošas personas, bijušie 
prezidenti un citi, labprāt runā 
krievu valodā, lekcijas universitātē 
ir krievu valodā. Nevar iedomāties 
kādu citu valsti, kuŗā nelietotu 
valsts valodu skolās, iestādēs, 
tirdzniecībā. 

Dr. Jānis Labsvīrs teicis: „Dabā 
nav valodas. Valoda rodas tikai ar 
cilvēku, un tā ir svarīgākā tautiskās 
individuālitātes zīme, tāpat kā 
svarīgākais faktors apvienošanā 
tautā.”

Ģirts Konrāds „Baltijas forums 
– kūlenis laikā”. Guntis Ulmanis – 
krievu valodas aizstāvis. Par šā 
bijušā prezidenta vārdiem ir 
jābrīnās. Kādēļ izpatikt Krievijai? 
„Pašlaik notiek process, ko varētu 
saukt par ārkārtīgi strauju virzību 
uz divkopienu valsti, un to es 
uzskatu par ārkārtīgi nevēlamu 
notikumu attīstību un nopietnu 
apdraudējumu mūsu valodai,” teica 
Saeimas deputāte Ina Druviete 
(PS), kas pašreiz strādā ar pētījumu 
par latviešu valodas pozicijām.

Atis Skalbergs „Sargāt valsts 
neatkarību!” Krievu uzmācība 
kļūst arvien smagāka. Kreisās ideo-
loģijas aizstāvji pieprasa krievu 
valodai otras valsts valodas statusu. 
„Valsts ir savažota nodevīgos darī-
jumos. Tava valsts kļūst par kalponi 
svešai varai,  kas nožņaudz tavas 
tautas neatkarību.”

Ināra Mūrniece „Par komūnis-
mu, Krieviju un Baltijas valstīm”. 
Igaunijas parlamenta deputāts, 
bijušais Igaunijas Ministru pre-
zidents un vēsturnieks Marts Lārs 
uzsveŗ: „Baltijas valstīm ir jārada 
bažas, citādi tās lemtas lejupslīdei. 
Baltijas valstu lielākā vērtība un    
arī dzīves nepieciešamība ir sadar-
bība vēsturē, kultūrā, ekonomijā 
un citās dzīves jomās, arī enerģijā. 
Ja negribam būt atkarīgi no aus-
trumu kaimiņa, tad enerģijas jo- 
mā labus atrisinājumus varam rast 
tikai kopīgi.”

Atis Skalbergs  „Referendums 
Kremļa interesēs”. Piedalīties 
referendumā vai ne? „Nevienu 
mirkli mēs nedrīkstam aizmirst, ka 
mums kaimiņos ir ļoti agresīva 
valsts.”

Skaidrītes Kaldupes „Miglas 
zirgi”. 1. turpinājums.

Redzēts - dzirdēts 
Elita Roze „Ernestam Lauma-

nim - 100” apraksta piemiņas sarī-
kojumu pie šī latviešu virsnieka 
leģionāra kapa.

„Cietoksnis, kas netika ieņemts.” 
Kā katru gadu, 8. maijā Lestenes 
Brāļu kapos tiek pieminēti Otrā 
pasaules kaŗa upuŗi. Šoreiz 
apglabāja divus nezināmus čekas 
upuŗus un leģionārus: Žani Vītolu, 
Voldemāru Ružģieti un Jāni 
Bonzaku. Sarīkojuma dalībnieki 
tradicionāli pakavējās Kurzemes 
cīņu vietā Rumbās.

„Viestura ordenis latviešu leģio-
nāram." Šis augstais Latvijas ap-
balvojums tika pasniegts LNK 
biedrības un Kurzemes Brāļu ka- 
pu fonda priekšsēdim Edgaram    
Skreijam 2008. gada 4. maijā.

Juris Augusts „Laiks atkal ceļot”. 
DV priekšnieks apraksta savu 
ceļojumu uz Latviju, piedalīšanos 
Lestenes Brāļu kapu nobeiguma 
ceremonijā, DV globālajās dienās 
DV CV sēdē Jelgavā, vanadžu 
salidojumā, radu kāzās. 

Ilmārs Zilāns „Konzentrations-
lager – Neuengamme. Anno 1945”. 
Autors apraksta latviešu leģionāru 
gūstu šajā koncentrā-cijas nometnē 
pēc kapitulācijas.

Vitauta Ausuļa „Trīs gadi aiz 
dzelzs priekškara”. Beigas. 

Franks Gordons „Bija sadarbī-
ba, bija gan” (Latvijas Avīze) raksta 
par Lielvācijas, PSRS, NKVD un 
Gestapo sadarbību.

„EP deputātiem uzdāvina 
„Padomju stāsta” DVD”. - „Mūs-
dienu demokratiskās Eiropas 
sabiedrībai beidzot ir jāspēj vien-
līdzīgi vērtēt kā nacisma, tā arī 
komūnistu režīma upuŗus un 
cietušos. Ir laiks runāt par Patie-
sību, Taisnīgumu un Samieri-
nājumu godīgi un atklāti.”

Aleksandrs Caune „Krievu 
piemiņas zīmes iespiežas Rīgā”. 
Vecrīgā parādās Pēteris I. Viņa 
valdīšanas laikā kaŗavadonis 
Šeremetjevs pēc iebrukuma Livo-
nijā ziņoja: „Valdniek, visā ceļā no 
Rīgas līdz Rēvelei nedzird vairs 
gaili dziedam. Sējumi izpostīti, lopi 
un cilvēki izkauti.”

„Kad beidzot latvieši apzināsies 
sevi par nāciju un uz Latviju 
atbraukušajiem viesiem ierādīs 
viņu īsto vietu?”

„Pagātnes un nākotnes nams”. 
Valteru Nollendorfu iztaujā   
Voldemārs Krustiņš un Egīls 
Līcītis (Latvijas Avīze) par Oku-
pācijas mūzeja nama tapšanu, 
darbību, atbalstu un nākotnes 
iecerēm.

„Jūlijs Počs „Mantojums” ap-
raksta šo jauno izdevumu, kuŗa 
sauklis ir  „Tēvzemes mīlestību 
mēs ar darbiem rādīsim!”.

Ilze Galkina „Vienreizēja infor-
mācija par Latvijas Lācplēšiem”- 
cēsnieku dāvana Latvijai valsts 
proklamēšanas 90 gadu atcerē. 
Lācplēša kaŗa ordeņa kavalieŗu 
dzimšanas un cīņu vietas. 

Mēs pašas  
I. B. Birzgale „Anglijas DVF 

vana-džu 43. salidojums 2008. 
gada 17. maijā Straumēnos”. 
Apraksts par salidojuma norisi.

Agra Asmus Vāgnere (DV 
vadītāja Kanadā) „No Daugavas 
vanadžu dienasgrāmatas” apcer 
paveiktos darbus. „Galvenais 
darbs jāveltī jaunatnei.” Dauga-
vas vanadzes Kanadā veŗas 
nākotnē.

E. Sandovičs „Ziemsvētku 
kaujas”. 

Dzeja: Agra Dage, Alfrēds 
Puriņš, O. Putniņš, Gunārs 
Freimanis, Ilmārs Zelmenis, 
Jēkabs Saiva, Ilona Leimane, 
Māra Zālīte, Velta Toma, Andra 
Gubiņa.

Ziņas un chronika. Mūsu jubi-
lāri. Mūsu saimei zudušie.

Humors – J. Rirdāna karika-
tūra.

I. B. Birzgale

Pēc Jauno zem-
nieku kluba aplē-
sēm, gados jaunu 
saimnieku (līdz 
27 gadiem) Lat-
vijas laukos palicis 
pavisam maz– 
aptuveni simts. 

Kāds pārņēmis vecāku saimnie-
cību, kāds uzsācis saimniekot, 
izmantojot Eiropas Savienības 
(ES) līdzekļus. Kopumā Latvijas 
zemnieki šogad saņems daudz 
mazākas nacionālās subsidijas un 
mazāku atbalstu. Subsidijas nav 
svešas nevienā ES valstī. Vācijā, 
Francijā, Polijā utt. industrija un 
pilsētas uztur lauku iedzīvotāju 
tradicionālo dzīves veidu, jo no-
darboties ar zemkopību bez sub-
sidijām nebūtu iespējams. Zem-
kopības ministrijas sniegtā infor-
mācija liecina, ka šogad nacio-
nālās subsidijās atvēlēti 17 miljoni 
latu – par 14,4 miljoniem latu jeb 
par 45 procentiem mazāk nekā 
2008. gadā. Aptuveni par 10 pro-
centiem lielāks financējums nekā 
pērn šogad tiks piešķirts tieša-
jiem maksājumiem – 117 miljoni 
latu.

Tiešie maksājumi ir samaksa 
par īpašumā esošām lauksaim-
niecības zemju platībām. Katrs, 
kam Latvijā pieder lauksaimnie-

Kas notiek Latvijas laukos
cībā izmantojamā zeme, vienreiz 
gadā var pieteikties uz šo atbalstu. 
Ja lauki netiek apstrādāti (arts, 
sēts), atbalsta saņēmējam īpašumā 
esošās pļavas vismaz vienreiz   
gadā jānopļauj. Par apstrādātiem 
laukiem samaksa ir lielāka, taču 
jārēķinās arī ar prāviem izde-
vumiem, ne vienmēr zinot, vai 
saražotos graudus varēs kaut kur 
pārdot. 

Sākot ar 2009. gadu, subsidijas 
var saņemt arī mežu īpašnieki, ja 
viņu īpašums atrodas Nacionālo 
parku territorijā. Papildu samaksa 
par katru hektaru pienākas arī  
tad, ja zeme atrodas mazāk lab-
vēlīgos apvidos, piemēram, Lat-
galē, kā arī daudzviet Vidzemē. 
Līdz janvāŗa vidum varēja pieteik-
ties lauksaimniecībā neizman-
tojamās zemes pirmreizējās ap- 
mežošanas programmai. Katrs, 
kam pieder aizaugušas pļavas, var 
saņemt financiālu atbalstu meža 
stādīšanai. Nākamgad paredzēta 
programmas otrā kārta. Vairāk 
informācijas iespējams iegūt www.
lad.gov.lv

Latvijas lauku nākotne nav biju-
si rožaina jau vairākus gadus, taču 
krizes apstākļos situācija strauji 
saasinājusies. Bankrotēt sāk pien-
saimnieki. Vēl nesen Latvijas TV 
ekrānos bija redzama izmisusi 

ģimene no Zemgales, kuŗai ban-
kas atņem jaunuzcelto govju 
fermu. Kreditņēmēji bija uzti-
cējušies valdības solījumiem par 
ekonomisko uzplaukumu valstī. 
Bankas ir palielinājušas procentu 
likmes latos ņemtajiem kreditiem,  
tās pieaugušas virs 14%. 

Zemkopības ministrs Mārtiņš 
Roze Latvijas Avīzes slejās atzīs-
tas, ka radikāli samazinājusies 
starptautiskā tirdzniecība un 
eksporta tirgi. Pašlaik pārstrādes 
uzņēmumi nevar pārdot savu 
piena produkciju un līdz ar to 
saņemt naudu, ko samaksāt zem-
niekiem. Turklāt uzņēmumiem   
ir uzkrājumi noliktavās. Atbalsts 
nepieciešams kā vieniem, tā ot-
riem. Kopumā lauksaimniekiem 
ir problēmas atmaksāt kreditus 50 
miljonu latu apmērā. Latvijas 
apjomā tā ir visnotaļ drāmatiska 
summa.

Īstas skaidrības, kā palīdzēt 
zemniekiem, valsts vadībai 
joprojām nav, toties ir pieņemts 
lēmums mežkopības atbalstam. 
Valdība ir atļāvusi nocirst četrus 
miljonus hektaru meža. Diemžēl 
M. Rozem pašam jākonstatē, ka 
pašlaik pasaulē ir mežu 
īpašniekiem neizdevīgas kokma-
teriālu cenas. Tas nozīmē, ka 
uzņēmumiem vai nu jāslēdz 

ražošana, vai arī jāmeklē iespējas 
tikt pie lētākiem mežiem. M. Roze 
skaidro, ka iepriekšējos gados nav 
nocirsts maksimāli pieļaujamais 
apjoms, tāpēc tagad valsts mežos 
varēs cirst daudz vairāk. Tātad 
Latvijas mežkopība tiks glābta, 
izcērtot valstij piederošos mežus. 
Sanāk kaut kas līdzīgs valsts 
plānam Parex bankas glābšanai.

Aizgājušos gados visskaudrāk 
cietusi Latvijas piekrastes zvejnie-
cība. Spēkā ir valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtība zivsaimniecības attīstībai 
ar pasākumu “Zvejas aktīvitāšu 
pilnīga pārtraukšana”. Aiz šī 
formulējuma slēpjas samaksa par 
zvejas kuģu sagriešanu metal-
lūžņos. Zvejniecības iznīcināša-
nai pagājušā gadā piešķirti gan-
drīz astoņi miljoni latu. Līdz    
2013. gadam plānots Latvijā atstāt 
tikai 62 kuģus. Par iemeslu valdība 
min mazo zivju nozvejas kvotu, 
ko Eiropas Savienība piešķīrusi 
Latvijai vai, pareizāk, ko Latvijas 
ierēdņi nespēja Briselē izcīnīt. 
Zivju daudzums Baltijas jūrā ir 
jāsargā, taču fakts, ka Latvijai 
piešķirtas tik mazas nozvejas kvo-
tas, liecina, ka citas valstis var 
zvejot vairāk, savukārt mums tas 
nozīmē, ka turpmāk „ neies latvji 
jūriņā”. 

Tāda nu ir samaksa par dzīvi 
Eiropas Savienībā. Ar vienu roku 
tā sniedz līdzekļus pļavu uztu-
rēšanai, ar otru maksā, lai zvej-
nieki sagrieztu kuģus metallūžņos 
un nestrādātu zivsaimniecībā.

Dainis Mjartāns
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Esmu viens no Latvijā retajiem 
skaņu plašu kollekcionāriem. 
Melnā diska skaņu burvība mani 
pārņēma jau agrā bērnībā, dzir-
dot platēs ieskaņotās Teodora 
Reitera koŗa dziesmas, Baltā nama 
solistu Marisa Vētras, Paula Saksa, 
Ādolfa Kaktiņa, Tāļa Matīsa un 
citu balsis, kā arī Rīgas tango 
karaļa Oskara Stroka smeldzošās 
melodijas. Mans mūža vākums 
devis iespēju mūzikas izdevnie-
cībai BALSS pagājušā gadsimta 
90. gados izdot pāri par 20 kom-
paktdisku ar Helmara Rudzīša 
fabrikas BELLACCORD ELEC-
TRO 30. gadu skaņu plašu ierak-
stiem. 

Mana palielā kollekcija un ziņas 
par to, kā skaņu plašu vēsture 
pētīta Igaunijā, Somijā, Krievijā 
un citur, rosināja ķerties pie šī 
Latvijā vēl neskartā lauciņa - 
latviešu skaņu plašu simtgadīgās 
vēstures, kuŗa, manuprāt, ir mūsu 
kultūrvēstures neatņemama sa- 
stāvdaļa. Jāpateicas Šarla Kro-
Tomasa Alvas Edisona-Emila 
Berlinera brīnišķīgajam izgud-
rojumam – skaņu platēm un to 
latviešu izdevējiem, vēlāk vācē-
jiem un krājējiem, ka mūzejos, 
bibliotēkās, archīvos un privātās 
kollekcijās līdz mūsdienām sagla-

Seno skaņu plašu valdzinājums
bājušās retas un unikālas plates. 
Izrādās, ka vēl atrodamas arī pašas 
pirmās latviešu skaņu plates, 
kuŗās 1903. gadā ieskaņoti Jēkaba 
Dubura, Paula Saksa, Maksa 
Ērmaņa priekšnesumi, Ādolfa 
Kaktiņa un Mildas Brechmanes-
Štengeles 1911. gadā izdarītie 
saskaņojumi. No vēlākiem gad-
iem jāpiemin plates ar Aspazijas 
atmiņām, 30. gadu latviešu aktie-
ŗu deklamācijām un Kārļa Ulma-
ņa runu 1934. gadā. 

Ar Latvijas Mūzikas mūzeja 
atbalstu un nelielu Valsts kultūr-
kapitāla fonda stipendiju esmu 
uzsācis, kā nu izrādās, varen apjo-
mīgu darbu. Esmu ieplānojis 
sakopot materiālus par latviešu 
skaņu plašu ražošanu simt gadu 
gaŗumā kopš 1902. gada, kad  
Rīgā sāka darboties a/s GRAMO-
PHONE skaņu plašu fabrika. 
Ceru sagatavot izdoto latviešu 
skaņu plašu diskografijas. Te ir 
daudz “balto plankumu”. Jopro-
jām neizdodas noskaidrot visas 
BELLACCORD plates, kas izdo-
tas 1940. - 1944. gadā. Jāsavāc 
ziņas par skaņu plašu izdevējiem 
un skaņdarbu atskaņotājiem. 
Kļūst redzams, ka šāds darbs bija 
jāsāk agrāk, jo daudz kas ir gājis 
zudumā. Ar Helmaru Rudzīti 

paspēju apmainīties tikai ar 
dažām vēstulēm. Palika neno-
skaidrots, kur un kā notikusi 
BELLACCORD ELECTRO ska-
ņu plašu izgatavošana pēc kaŗa 
ASV. 1956. gada decembrī Laiks 
aicināja atsaukties tautiešus, 
kuŗiem būtu saglabājušās vecās 
plates, lai tās izdotu no jauna 
Belakorda fabrikā (!). Ir zināmas 
55 jaunizdotas 78 apgr. un dažas 
45 apgr. plates, kuŗas piedāvāja 
Laika grāmatu nodaļa Bruklinā. 
Bet vai nebija vairāk? Kāpēc 
Zviedrijā dzīvojušā komponista 
Alfreda Vintera pirmās MELVA-
TON 78 apgr. plates 50. gados ir 
Made in USA? Vai tas nebija 
sadarbībā ar H. Rudzīti? Latviešu 
skaņu plates ASV 50. -70. gados 
izdeva arī HARMONIJA, skaņu 
studija DAINA Čikāgā, ALA’s 
kultūras birojs, MONITOR, 
KAIBALA, The Latvian Heritage 
Foundation un daudzi citi. Liel-
britanijā tās piedāvāja LBL    
apgāds (MODERN RECOR-
DING Co), Zviedrijā MEL-
VATON, LATVIAN MUSIC, 
CUPOL utt. Kas bija tie tautieši, 
kuŗi gaŗajos trimdas gados brī-
vajā pasaulē iemūžināja latviešu 
mūziku un dziesmas skaņu platēs? 
Vai viņi nav pelnījuši atzinību 

vismaz tikt pieminētiem? Vaja-
dzētu taču vēl atrasties zinātā-
jiem. 

Daudz nezināma ir arī vietējos 
meklējumos. Nav izdevies nos-
kaidrot, kas īsti pirmskaŗa Latvijā 
izdevis skaņu plates ar markām 
BONOPHON, HOMOPHON, 
RECORD ELECTRO, CONCERT 
ELECTRO un LYRACORD, 
kuŗas visas greznojās ar uzraks-
tiem, ka ražotas Latvijā. Intere-
santi būtu uzzināt arī dažu labu it 
kā sīkumu. Piemēram, bija vai 
nebija BELLACCORD platēs 
ieskaņota A. Vintera populārā 

“Dzintra” un “Vēstulīte no fron-
tes”, tāpat apstrīdētais “Zilais 
lakatiņš”, kuŗam pēc teksta auto-
res Valdas Moras skaidrojuma 
mūziku komponējuši gan Edu-
ards Rozenštrauchs, gan Viktors 
Sams. Kuŗa kompozicija būtu 
iekļuvusi skaņu platē jau vācu 
laikā? Vai tomēr pirmais “Zilā 
lakatiņa” ieskaņojums platē nav 
bijis tikai 50. gados, kad to 
MELVATON platē iedziedāja 
Divi Vinteri Arvida Sundina 
orķestŗa pavadījumā?

Atis Gunivaldis Bērtiņš

Arī mēs, latvieši, protam veikli 
apmest kažoku uz otru pusi - šī 
doma iešāvās prātā, vērojot 
budēļu izdarības gada nogalē 
Babītes pagastā. Gandrīz tūlīt  
pēc baznīcas apmeklējuma latvie-
tis uzvelk kažoku uz otru pusi un 
dodas jautrā, senām latviešu 
gadskārtu ieražām piederīgā 
masku gājienā. Skaidrs, ka viena 
daļa no mums dzīvo vismaz pēc 
diviem kalendāriem, no kuŗiem 
viens ir vissenākais - dabas 
sastādītais, Saules un Mēness gai-
tas ietekmētais. 

Kāds šodien ir pieprasījums 
pēc ķekatniekiem, jautāju Mar-
gitai Porietei - Rīgas Latviešu 
biedrības Folkloras komisijas 
priekšsēdei un RLB projekta 
“Sprīdīša skola” vadītājai, kas arī 
pati ar apbrīnojamu entuziasmu 
jau kuŗo gadu budēļu kompanijā 
spēlē Čigānietes lomu. 

“Sprīdīša skola” ir izglītotājs 
sarīkojumu cikls sākumskolas 
bērniem tradicionālās kultūras 
apguvē. Uz sarīkojumiem RLB 
tiek aicināti bērni klases audzi-
nātāju pavadībā. Šādi sarīkojumi 
notiek jau septiņus gadus. 
Izzinīgus sarīkojumus folkloras 
apguvē ir atbalstījis Valsts Kul-
tūrkapitāla fonds, Rīgas dome un 
dažādi uzņēmumi, dāvinot bal-
vas veiksmīgākiem sarīkojuma 
dalībniekiem, jo “Sprīdīša skolā” 
saņem nevis atzīmes, bet gan 
nelielas balviņas. Pēdējā laikā 
izveidojusies arī publiski plašāka 
sarīkojumu forma - dodamies 
izbraukumos, kuŗos piedalās bēr-
ni kopā ar vecākiem. 

Uz Ziemsvētku sarīkojumu 
mūs aicināja Babītes pagasts. RLB 
ir izveidojusies jauka sadarbība 
ar Babītes vidusskolu – bērni 
iepriekšējos gados ir apmeklējuši 
sarīkojumus RLB, esam ciemo-
jušies Babītes vidusskolā gads-
kārtu sarīkojumos. Šie bija otrie 

Masku gājieni no Mārtiņiem līdz Meteņiem
Ziemsvētki brīvā dabā Babītē, 
kuŗos piedalījās RLB “Sprīdīša 
skola”. Tomēr kopumā šogad 
pieprasījums pēc Ziemsvētku 
sarīkojumiem ir mazinājies.

Valstī pasludināts taupības 
režims. Taču varbūt pienācis 
īstais laiks aicināt ciemos Lai-
mes lāci. Lai gan … cik tad ilgs 
ir ķekatnieku darbošanās laiks?

Vēl jau laiks ir. Senie latvieši 
ķekatās gājuši no Mārtiņdienas 
līdz pat Metenim jeb Vastlāvjiem, 
t.i., Meteni ejam saņemt septītās 
nedēļas otrdienā pirms Liel-
dienām, kas iekrīt reizē ar katoļu 
gavēņa sākumu. Taču visur Lat-
vijā ķekatās iešana nenotika vie-
nādi. Citur laiks īsāks, citur garā-
ks, tāpat kā pašus ķekatniekus 
dēvē dažādi - budēļi, bužeļi, buki, 
čigāni, ķēmi… Taču visur budēļi 
nes svētību. Ar savu trokšņošanu 
viņi aizbaida ļaunos garus, ar 
dejošanu modina zemi aug-
lībai…

Ķekatnieku izdarībām laika 
gaitā ir izveidojusies noteikta 
norise. Cik lielu atkāpi no 
pamatschēmas atļaujaties jūs?

Darbošanās folkloras sarīko-
jumos prasa gan zināšanas, gan 
spēju improvizēt. Šoreiz mēs 
bijām astoņi cilvēki, kuŗi ikdienas 
dzīvē ir nopietni (profesionāli) 
latviešu folkloras speciālisti, 
pētījuši un pētī latviešu folkloru. 
Mūsu jaunieši, kas mūzicēja, dar-
bojas folkloras kopās, konkrēti 
folkloras kopā “Kokle” kopā ar 
skolotāju Dinu Liepu. Izdarības 
visiem ir zināmas, un, orientējo-
ties pēc situācijas (norises vietas, 
klausītājiem utt.), patiesībā stipri 
improvizējam. Svarīgi, lai katrs 
sarīkojuma apmeklētājs būtu 
līdzdalīgs gadskārtu tradicijas 
izdzīvošanā - iesaistītos dialogā 
ar budēli, dziedātu, dejotu līdzi, 
piedalītos rotaļās un spēlēs.  

Protams, apzināti atkāpjamies 

arī no tradicijām, piemēram, se-
nie latvieši, pielabinoties budē-
ļiem, tos cienāja, bet mēs gluži 
pretēji - cienājām un apdāvi-
nājām atnākušos bērnus ar Babī-
tes pagasta sarūpētajiem saldu-
miem. Jo vēlākā laikā izveidoju-
sies tāda tradicija, un dāvanu 
saņemšana ir arī ļoti gaidīta. 

Toties īsts ir bluķis, ko vilka 
pagasta bērni un iemeta īstā 
ugunskurā, tā sadedzinot visus 
sliktos darbus, neveiksmes, slik-
tās domas. Tiek lietas laimes no 
alvas un zīlēta nākotne - ar žagari-
ņiem, pupām, dzīpariņiem u.c. 
Gribat, ticiet, gribat, neticiet – 
visiem nākamais gads būs vismaz 
savā veidā laimīgs. 

Starp citu, latviešiem tērpšanās 
maskās labāk nekā daudzām 
citām pasaules tautām saglabājusi 
archaisko maģisko jēgu, nepār-
augdama tīri karnevāliskās izda-
rībās. Arī mēs paši darinām savas 
maskas, pielāgojam tērpus, ait-
ādas kažokus, rekvizītes.

Uz brīdi distancējoties no tā, 
ka interesējaties par latviešu 
folkloru, kāds vispār varētu būt 
ķekatu liktenis, proti, vai 
perspektīvā tās Latvijā nekļūs 
tikai par šaura interesentu loka 
izdarībām?

Tāpēc jau “Sprīdīša skolā” 
bērniem mācām izdzīvot gads-
kārtu tradicijas, lai viņi paši 
mācētu svinēt svētkus – izprastu 

gadskārtu nozīmi, prastu darināt 
rotājumus telpām un maskas, 
zinātu kādu dziesmu, rotaļu, 
spēli, deju soļus, kas saistīti ar 
attiecīgo gadskārtu. Maskošanās, 
pārtapšanā citā būtnē, improvi-
zācijas iespējas cilvēkiem vien-
mēr ir patikušas. 

Svarīgi būtu ne tikai piedāvāt 
plašus folkloras sarīkojumus  
publiski, bet arī rosināt ģimenēs 
reizēm svinēt svētkus tradicio-
nāli, piemēram, aiziet ķekatās 
pie kaimiņiem, Ziemas saul-
griežos aizbraukt maskotiem pie 
radiņiem. Tad senās tradicijas 
nezudīs un atradīs arvien jaunus 
izpausmes veidus mūsdienu 
apstākļos. 

Margitu Porieti uzklausīja žurnāliste Inese Raubišķe

Dziedātāja Silvija Silava ar ķekatnieku Piņķos

Autors ar saviem dārgumiem
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Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)

Līmeniski. 1. Dzīvojamā 
telpa klosterī. 3. Rotējošas 
vizināšanās iekārtas. 9. Baļķu  
salaidumi mājas stūŗos. 10. 
Žagari, vicas. 12. Zema vīriešu 
balss. 13. Drumslas, šķembas. 
14. Naudas vienības dažās ES 
valstīs. 17. Debespuse. 18. Liet-
pratējs. 19. Svētki; viesības. 21. 
Senās Mezopotāmijas iedzīvo-

tāji. 25. Administrātīvi terri-
toriālas vienības. 27. Vietas, 
kur savienojas upes, strauti. 29. 
Bišu kāpuri. 30. Iznīkšana; 
nobeigšanās. 31. Kalnu grēda 
D-Amerikā. 34. Apdzīvota 
vieta Balvu pag. 35. Krāsas 
nianse. 36. Sekla, banāla; bez 
garšas. 37. Visspožākā mazā 
planēta. 

Stateniski. 2. Ierocis šaušanai 
ar bultām. 3. Koŗa dziedātājas . 
4. Manuskripts. 5. Daļa sporta 
spēlē. 6. Meitas vai dēla bērns. 
7. Asa garšviela. 8. Kaŗa dievs 
romiešu mītoloģijā. 9. Gleznie-
cības technika (dsk). 11. Klejot 
svešā territorijā laupot un  pos-
tot. 15. Ašas, steidzīgas. 16. 
Psīchisks stāvoklis, kuŗā cil-
vēks rīkojas neprātīgi; neap-
domība. 20. Līdzība. 22. Alk-
snis. 23. Nodrukāt. 24. Īpašas 
formas lūgšana (rel.). 26. Sīkas 
atverītes ādā. 27. Kairinātāja 
izraisīts atspoguļojums sma-
dzenēs. 28. Ātraudzīgi lapu 
koki. 32. Tēls R. Blaumaņa lugā 
„Indrāni”. 33. Angļu masas 
mērvienība. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 4) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Sabile. 3. Palā-
ta. 9. Skaistkalne. 12. Abava. 
13. Stati. 14. Kasetes. 16. Delta. 
17. Uzeja. 18. Bauslis. 19. 
Endra. 20. Lugas. 21. Ciemati. 
23. Steri. 24. Kaŗot. 26. Sausnis. 
30. Mētra. 32. Ziede. 33. 
Naktsvijole. 34. Sebris. 35. 
Mednis. 

Stateniski. 1. Skaras. 2. Lakta. 
4. Alnis. 5. Apinis. 6. Silva. 7. 
Stilets. 8. Zalve. 10. Paternitāte. 
11. Maijvaboles. 14. Kabacis. 
15. Susliks. 22. Maskava. 25. 
Amorfs. 27. Amata. 28. Ideja. 
29. Senāts. 31. Asaŗi. 32. Zilbe.   

Barikāžu piemiņai

Latvijas neatkarības aizstāvjus Cēsīs, Raiskumā, 
Priekuļos, Jaunpiebalgā un Vecpiebalgā apbalvoja 
ar 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi. 
Apbalvojumu piešķiŗ piemiņas zīmes valde, ko vada 
Saeimas priekšsēdis Gundars Daudze un vēl četri 
valdes locekļi, sabiedrībā pazīstami ļaudis.

Cēsīs viesojās delegācija no Zviedrijas, lai 
pārliecinātos, kā izmantots vairākām Latvijas 
skolām piešķirtais ziedojums. Viesi apmeklēja Cēsu 
sanatorijas internātpamatskolas ambulātoro daļu, 
kur pilnīgi modernizēts zobārstniecības kabinets.

Limbažu rajona Liepupes pagastā atrasts līdz 
šim nereģistrēts dižbērzs (koka apkārtmērs ir 3,68 metri). Tas ir 
ceturtais dižākais bērzs Latvijā un lielākais Vidzemē. Trīs varenākie 
aug Kurzemē – visresnākais Tukuma rajonā.

Valmieras Tūrisma informācijas centrs sakopojis statistiku 
par apkalpoto tūristu skaitu 2008. gadā. Pērn centrā vērsušies 
6970 (2007. gadā – 5161) interesenti. No tiem 5500 latvieši un 
1470 ārzemnieki, visvairāk igauņi un vācieši.

Beigusies valsts valodas centra izsludinātā akcija “Valsts valo-
dai draudzīga vide”. Uzņēmējdarbības jomā starp labajiem līdz ar 
atpūtas kompleksu “Lido” Rīgā, izdevniecības “Zvaigzne ABC” 
grāmatnīcu Cēsīs un ziedu salonu “Aija” Valdemārpilī iekļuva arī 
Limbažu pagasta “Mārtiņbode”. Speciāli izveidota komisija 
vairākas reizes apmeklēja iestādes, ko sabiedrība bija ieteikusi 
apbalvošanai par draudzīgu attieksmi pret latviešu valodu.

Vairāk nekā 20 būvuzņēmēju interesējušies par iespēju 
Rundāles pagasta Saulainē būvēt bērnudārzu. Tas plānots 116 
audzēkņiem. Ar atsevišķu ieeju šajā ēkā paredzēts iekārtot arī 

ģimenes ārsta pieņemšanas telpas un apkalpošanas centru, kur 
iedzīvotāji varēs veikt maksājumus.

Gulbenē norisinājās 7. – 9. klašu skolēnu konkurss “Gribu būt 
mobils!”, kuŗā piedalījās desmit spēcīgākās komandas no Balvu, 
Gulbenes, Madonas un Alūksnes rajona. Konkursa mērķis ir 
nostiprināt skolēnu zināšanas par satiksmes drošības jautājumiem, 
mudinot vērtēt savu un citu cilvēku rīcību uz ceļiem.

Jelgavas domes sēdē lēma par amatalgas samazināšanu 
pilsētas vadītājam Andrim Rāviņam. Pilsētas saimnieks par 
darbu saņems 320 latu mazāk nekā pēdējā pusgada laikā. Līdz šim 
viņa alga bija 2130 latu.

Rēzeknē 21. janvārī apritēja 89. gadadiena kopš atbrīvošanas 
no lieliniekiem 1920. gadā. Pilsētā pie ēkām plīvoja Latvijas 
Valsts karogi. Miera ielas Brāļu kapos pie obeliska (atklāts 1925. 
gadā) kritušajiem Latgales atbrīvošanas kaujās notika svinīgs 
saiets, kuŗā piedalījās kaŗavīri, Daugavas vanagi, skolēni un 
pilsētas domes pārstāvji.

Latvijā 2008. gadā piedzimuši 24 414 bērni, par 1211 bērniem 
vairāk nekā 2007. gadā, liecina Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu 
departamenta sakopotie dati. Noslēgtas 12 904 laulības, no tām 
2638 — baznīcā. Par 1733 samazinājies mirušo skaits. 
1259 personām veikta vārda vai uzvārda maiņa, bet 50 — mainīts 
tautības ieraksts. 

Rēzekni apmeklēja Francijas vēstniecības sadarbības un 
kultūras padomnieks Žans Luī Lepretrs un Francijas Kultūras 
centra projektu vadītāja Sandra Urtāne. Viesi tikās ar Rēzeknes 
pilsētas domes priekšsēdi Juri Gunti Vjaksi un Rēzeknes augst-
skolas prorektori Angeliku Juško-Štekeli, apmeklēja Latgales 
Kultūrvēstures mūzeju, Mākslas namu un keramiķa Aivara    
Ušpeļa darbnīcu, piedāvāja sadarbību kultūras laukā.

SIA “Prestižs V” direktore Zenta Motivāne jau piecus gadus 
Vaboles un Līksnas pašvaldības ciemu iedzīvotājiem ar autoveika-
lu piegādā pirmās nepieciešamības preces. Viņas nesavtība un 
gādība par nomaļo māju iedzīvotājiem ir novērtēta – 2008. gadā 
Zenta Motivāne saņēma Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils 
rajona komitejas un Daugavpils rajona padomes balvu “Labā 
zvaigzne”.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligons Demenes 
pagasta Šakališķos, kas izveidots ar ES financējuma līdzdalību, 
pirmo darba gadu beidzis ar peļņu. Uz Demeni sadzīves un 
celtniecības atkritumus ved no pašvaldībām un uzņēmumiem 
gandrīz100 km radijā.

Latvijā 2008. gadā no ārvalstīm ieradušies strādāt 2900 
cilvēku (2007.g. - 3113), kuŗi saņēmuši darba izsaukumu. Visvairāk 
iebraucēju ir no Ukrainas (1087 cilvēku), Moldovas (487), Ķīnas 
(70). Visvairāk ārzemnieki strādājuši  pārstrādes rūpniecībā (1146) 
un būvniecībā  (823), bet ir iesaistīti arī transporta un sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumos. Tikai 12 izsaukumu ārzemniekiem bijis 
mākslas, kultūras un izklaides jomā. 

Jēkabpils rajonā likvidēti 62 uzņēmumi un pasludināti seši 
maksātnespējas procesi. Nodarbinātības Valsts aģentūras Jēkabpils 
filiālē janvāŗa pirmajās divās nedēļās reģistrēti gandrīz 300 bez-
darbnieki, bet kopējais bezdarba līmenis sasniedzis deviņus pro-
centus.

Daugavpils universitātei (DU) 2009. gada budžets samazināts 
gandrīz par 2 miljoniem latu. Valdības solīto 5,8 miljonu latu vietā 
piešķirti 4,2 miljoni latu. Lai taupītu financiālos līdzekļus – īpaši 
uz dārgo apkuri, iespējams, februārī nenotiks mācības. 

A/s “Preiļu siers” uz 1. janvāri nobremzētā eksporta dēļ 
noliktavās bija uzkrātas 700 t siera, ko uzņēmums plāno pārdot 
divos mēnešos.

Arī šogad Liepājas pašvaldība aicinās uzņēmumus piedalīties 
Mazo un vidējo uzņēmumu projektu atbalsta konkursā. Pilsētas 
budžetā mazo un vidējo Liepājas uzņēmumu atbalstam ir rezervēti 
37 500 latu.

Dāmu veļas uzņēmuma Lauma Fabrics pārdošanas speciālisti 
piedalījās starptautiskā veļas materiālu ražotāju izstādē Interfiliere 
Paris 2009 Francijā, kur tika parādīta jauno materiālu, lenšu un 
mežģiņu kollekcija. 

Liepājas domes sēdē apstiprināts pilsētas budžets 2009. 
gadam, kas ir par 28,8% mazāks nekā pērn. Pilsētas kopbudžeta 
ieņēmumi šogad plānoti 37 milj. latu apmērā. 

Durbenieki atgriezušies mājās ar vērtīgu pieredzi no Vācijas, 
kurp devās, lai paskatītos, kā kukurūzas zaļo masu izmanto 
bioenerģijas ražošanai. Braucienu organizēja vācu uzņēmējs 
Timzens Hauke, kas Aisterē izveidojis lauksaimniecības 
uzņēmumu SIA Balticagrar.

Liepājas domē jau saņemtas pirmās anketas ar ieteikumiem 
Goda un Gada liepājnieka titulam - par veikumu pilsētas labā 
2008. gadā. Sagaidot Liepājas 384. dzimšanas dienu, 18. martā 
sveiks liepājniekus, kuri 2008. gadā nesavtīgi strādājuši savas 
pilsētas un sabiedrības labā. 

Liepājā atvērta jauna galerija “Krāsu aplis”, kuŗā tiek rīkotas 
īpašas lekcijas. Interesenti var iepazīties ar glezniecības teorētisko 
pusi un tajā izmantotām krāsām. Jaunāko lekciju vadīja gleznotāja 
no Rīgas – Linda Kozule, ar kuŗas veidotajiem darbiem varēja 
iepazīties arī galerijā.

Liepājas Mākslas vidusskolas galerijā Gaitenis Alejas 18 
varēja apskatīt mākslinieka Artura Bērziņa personālizstādi “Bez 
nosaukuma” (tautiskais romantisms). Ideja par šādu ceļojošu 
izstādi māksliniekam radusies, pirmās personālizstādes laikā 
runājot ar apmeklētājiem.

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

Liepājā, pieminot barikāžu 
dienas, bijušajā Tautas frontes 
ēkā, kas tagad ir Liepājas mūze-
ja nodaļa “Liepāja okupāciju 
režīmos” notika piemiņas sarī-
kojums “Durvis uz mājām”. 
Tāds pats virsraksts ir mācī- 
tāja Gunta Kalmes grāmatai, 
kas iznākusi ar Luterisma man-
tojuma fonda atbalstu un ko 
atvēra šajā sarīkojumā. Uz ielas 
dega improvizēts ugunskurs. 
Sarīkojumu mūzejā vadīja ak-
tieris Jānis Dreiblats. Bija sapul-
cējušies represētie, Sibirijas   
ceļu izgājušie sirmgalvji, bari-
kāžu aizstāvji un Būvamatnie-

cības vidusskolas   
audzēkņi. 

Mācītājs Guntis 
Kalme, kas grā-
matā “Durvis uz 
mājām” atklāj 
sevi kā pārlieci-
nātu Latvijas pat-
riotu un labu tās 
vēstures zinātāju, 
bija aicinājis līdzi 
pazīstamo aktieri 

Jāni Reini, latviešu filmas   
“Rīgas sargi” centrālā varoņa 
Mārtiņa atveidotāju, lai viņš 
klātesošos iepazīstinātu ar 
emocionāliem grāmatas frag-
mentiem. Atbilstošu gaisotni 
radīja gan strēlnieku dziesmu 
un mūzikas ieskaņojumi, gan 
vīru koŗa “Dziedonis” dziedā-
jums.

Teksts un foto Renāte 
Mielava

Improvizēts ugunskurs barikāžu laika 
piemiņai Liepājā
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Ikvienam zināms, cik mikro-
foni ir svarīgi – ikvienā sarīko-
jumā klausītāji, tiklīdz lāgā 
nedzird runātāju, skaļi brēc: 
,,Runājiet mikrofonā!” Vēl svarī-
gāki tie ir koncertos, jo labi mik-
rofoni nodošina labu skaņu.  
Dabiski, rodas jautājums, kopš 
kuŗa laika mikrofonus vispār 
lieto? Parakņājoties burvju šķir-
stiņā – datorā –, izpētīju, ka mik-
rofoni radās līdz ar tālruņa 
izgudrošanu, jo citādi runāto 
nebūtu iespējams sadzirdēt.

Mārtiņu Saulespurēnu skaņa 
pavadījusi no šūpuļa, jo viņa tēvs 
Oskars un māte Līvija bija mūzi-
ķi, Radio orķestŗa dalībnieki. 
Savukārt vectēvs Arnolds Cālītis 
bija viens no Latvijas fotografijas 
pamatlicējiem. Mūziķu amatieŗu 
grupā ,,Jokdaŗi” Mārtiņš spēlēja 
sitaminstrumentus, un viņa uz-
devums bija arī gādāt, lai dar-
botos mikrofoni. Gleznotāja 
Maija Tabaka mūziķus 1969. 
gadā iemūžināja gleznā ,,Jokdaŗi”. 
Mārtiņš 1968. gadā sāka strādāt 
Latvijas konservātorijas skaņu 
ierakstu kabinetā. Draugi zināja 
par Mārtiņa saraksti ar mūzik-
mīļiem pasaulē, kuŗiem viņš 
sūtīja klasiskās mūzikas skaņu-
plates, pretim saņemot ārzemēs 
izdotus žurnālus, ierakstus, arī 
aparātūru. Mārtiņam veidojās 
izcila mūzikas žurnālu un skaņu-
plašu kollekcija, ar kuŗu viņš lab-
prāt iepazīstināja citus, arī glez-
notāju Juri Dimiteru. Gleznotājs 
Mārtiņam pirmajam iedeva savu 
gleznu, un par to no kataloga 
Schwann varēja pasūtināt tolaik 
Rīgā tik kārotās skaņuplates. 

Var teikt, ka tagad Mārtiņš 
Saulespurēns ir ar vienu kāju 
Latvijā, ar otru Amerikā. Aizri-
tējušā gadsimta 60. gadu beigās, 
kad viņš savu pirmo auto, žigulīti, 
Maskavā iemainīja pret kaudzi 
skaņuplašu, Mārtiņam pat sapņos 
nerādījās, ka reiz Dienvidkali-
fornijā, Vestleikvilidžā (Westlake 
Village) viņš pats dibinās uzņē-
mumu, kuŗā ražo augstas kva-
litātes, visā pasaulē pieprasītus 
mikrofonus, no kuŗiem katrs ir 
īsts mākslas darbs.

Konservātorijā strādājot, Mār-
tiņam radās arvien lielāka inte-
rese par profesionālās skaņu 
technikas attīstību pasaulē. 1974. 
gadā viņš Rīgas Politechniskajā 
institūtā ieguva inženieŗa elek-
troniķa diplomu. Padomju laikā 
mikrofonus importēja no Vācijas 
un Austrijas, nolietotos Mārtiņš 
vāca, restaurēja un pa dažādiem 
ceļiem nogādāja ASV. Uz Ame-
riku  pirmo reizi radās iespēja 

Mārtiņš Saulespurēns un viņa daudzveidīgie mikrofoni
atbaukt 1988. gadā, lai Santa-
barbarā apciemotu draugus, ar 
kuŗiem viņš ilgus gadus sarak-
stījās. Mārtiņš bija iepazinies ar 
grupas Windows mūziķi Bernar-
du Vaisu (Bernard Wise), sauktu 
Skipers Vaiss, kas savā studijā 
Losandželosā visus mikrofonus 
pārbaudīja un palīdzēja  pārdot.  
Mārtiņš 1995. gadā nodibināja 
savu kompaniju un pirmos trīs 
gadus bija tās vienīgais īpašnieks. 
1998. gadā par Mārtiņa palīgu 
un kompanijas līdzīpašnieku 
kļuva Skipers Vaiss. Viņš arī 
izdomāja kompanijas nosauku-
mu BLUE, kas ir saīsinājums no  
Baltic Latvian Universal Electro-
nics. Mārtiņam radās iespēja 
pabraukāt pa Ameriku, iepazīties 
ar ierakstu studijām, kuŗās viņa 
mikrofonus augstu novērtēja.  
Firmas pirmajos darbības gados 
tos ražoja Latvijā, bet viens no 
sadarbības partneŗiem sāka 

kajā starptautiskajā izstādē, ko 
rīko NAMM – National Associa-
tion of Music Merchants. Tagad 
mikrofonu kompanija BLUE ir 
pirmajā trijniekā pasaulē – BLUE 
nozīmē kvalitāti.

BLUE mikrofonu lieto Kristīna 
Agilera, Stings,  Rods Stjuarts un 
Nora Džonsa. Londonas studijā 
AIR ir vismaz seši The Bottle 
mikrofoni. Boba Dilana jaunā 
tvarta  Modern Times reklāmā  
televīzijā un laikrakstā  New York 
Times redzams mikrofons Baby 
Bottle. Dziedonei Pink pirms 
koncerta  Rīgā pēc īpaša piepra-
sījuma izgatavoja rozā mikro-
fonu. Latvijā BLUE produktus 
lieto Kaspars Dimiters, Raimonds 
Tiguls, Kaspars Rolšteins, Latvijas 
Mākslas akadēmijas Vizuālās 
komūnikācijas nodaļā un citur.  

Mikrofonu izskats ir mainījies. 
BLUE sadarbojas ar dizaina 
firmu Global Design Works, kas 

dātājus.” (Electronic Music)
,,Blueberry nodrošina dabisku, 

nepārspīlētu skaņu, kam piemīt 
bezkrāsaina, nestandarta rezo-
nanse. Tas ir izcils, vispusīgs 
studijas mikrofons ar dabisku 
skaņas reprodukciju. Turklāt 
kuŗš  teicis, ka visiem mikrofo-
niem jāizskatās vienādi?” (The 
Mix Magazine)

,,Nav nekāds pārsteigums, ka 
studijās inženieŗi iekāro Bottle 
skaņu un jutīgumu.” (Wired 
Magazine)

,,Šeit mēs runājam par atšķirību 
starp Chevrolet un Rolls Royce! 
Agrāk nekad neesmu redzējis tik 
skaisti veidotu mikrofonu un tik 
labu enerģijas padevi.” (Dr. Freds 
Dž. Bašors, Pro Audio Review)

,,BLUE izmainījusi skaņu ie-
rakstu techniku ar interesantu 
mikrofonu dizainu, bagātīgu 
krāsu paleti, intriģējošiem mik-
rofonu nosaukumiem un, pro-

Mārtiņš Saulespurēns (pa kreisi) un rīdzinieks, BLUE inženieris Felikss Staņevičs pie BLUE  
produkcijas vitrīnas Guitar Center veikalā Ventūras bulvārī  Sherman Oaks pilsētā
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izplatīt BLUE mikrofoniem 
līdzīgus, turklāt apgalvoja, ka 
esot šos mikrofonus radījis. 
Latvijā un ASV sākās tiesas pro-
cesi, kuŗi beidzās beidzās BLUE 
kompanijai par labu, taču lielākā 
daļa ražošanas bija jāpārceļ ārpus 
Latvijas. 

Drīz pēc firmas dibināšanas 
Mārtiņš piedalījās Audio Engine-
ering Society izstādē Ņujorkā, kur 
demonstrēja pārbūvētos mikro-
fonus un dažādus to piederumus. 
Demokratiskajā Vācijā ražoto 
pārbūvēto pudeles formas mik-
rofonu tūlīt iegādājās viena no 
lielākajām Amerikas ierakstu 
studijām Sear Sound un pieprasīja 
vēl. Par BLUE mikrofoniem sāka 
interesēties arī citas studijas. 
Latvijā 1997. gadā šo mikrofonu 
sāka ražot sērijveidā ar nosau-
kumu The Bottle. Pirmais jauno 
mikrofonu nopirka Amerikas 
kantrī mūziķa Villija Nelsona 
darbinieks. 

BLUE piedalījās arī ASV lielā-

veidojusi dizainu Porsche un 
Nokia. Katalogus, iesaiņojumu 
un reklāmas darina Kens Nails. 
Viņš ir arī BLUE emblēmas 
autors. Savam senajam draugam, 
māksliniekam Jurim Dimiteram 
Mārtiņš pasūtināja plakātu mājas-
lapai: www.bluemic.com

Skaņu ierakstu technikas ievē-
rojamos žurnālos ir atzinīgas 
atsauksmes par BLUE mikrofo-
niem:

,,BLUE mikrofonu konstrukcija 
un meistarība ir nevainojamas, 
un detaļas augstākās kvalitātes.” 
(Džordžs Petersons, Mix Magazine)

,,Šie mikrofoni ir īsti indus-
triālās mākslas piemēri, kas pel-
nījuši goda vietu Sanfrancisko 
Modernās mākslas mūzejā.” 
(Stereophile)

,,BLUE ir viens no ievēroja-
mākiem mikrofonu radītājiem 
pasaulē. Ar moderno dizainu un 
pirmklasīgo konstrukciju 
Dragonfly ir pelnījis apbalvoju-
mu, un tas arī iedvesmo dzie-

tams, lieliski skanošiem mikro-
foniem. (Mix Magazine)

Skipera Vaisa un Mārtiņa 
Saulespurēna 1995. gadā dibinā-
tais uzņēmums BLUE, kas sāku-
mā piedāvāja ar rokām darinātus 
mikrofonus draugiem mūzikan-
tiem, izaugusi par daudzpusīgu 
profesionālu audiokompaniju ar 
izsmalcinātu dizainu un techno-
loģiskiem jauninājumiem skaņu 
ierakstu technikā un  attīstītu 
technoloģisko un ražošanas pro-
cesu Latvijā, ASV un Ķīnā. Gal-
venā mītne vēl aizvien ir Vest-
leikvilidžā, Dienvidkalifornijā. 
BLUE nemitīgi attīstās, kompa-
nijas mītnē ir iekārtota moderna 
ieskaņojumu un izmēģinājumu 
telpa un  montāžas cechs, salīgta 
profesionāla kompanija, kuŗai ir 
noliktavas telpas un kas nodar-
bojas ar gatavās produkcijas izsū-
tīšanu  BLUE vēl aizvien restaurē 
un pārdod arī agrāk ražotus mik-
rofonus, kuŗiem ir augsta kvali-
tāte. Rietumu mūzikas žurnālos 

ievietotajās fotoreportāžās par 
ievērojamām ierakstu studijām 
vērīgs lasītājs pamanīs  arī BLUE  
restaurētos citu firmu mikrofo-
nus ar plāksnīti „Rebuilt by 
BLUE”.

Firmā tagad strādā 28 darbi-
nieki. BLUE 2008. gada. 2. aprīlī 
piesaistīja financistu grupu 
Transom Capital, kuŗai pieder 
lielākā daļa akciju, taču BLUE 
īpašniekiem Skiperam Vaisam 
un Mārtiņam Saulespurēnam 
interese par kompanijas turpmā-
ko izaugsmi nav mazinājusies.

BLUE produkciju izplata 
Amerikas lielākais veikalu tīkls 
Guitar Center, kam ir vairāk nekā 
150 veikalu visā kontinentā, kā 
arī apmēram 50 tirgotāju. Darbā 
pieņemts pieredzējis tirdzniecī-
bas vadītājs, ārpus ASV ir labi 
tirgotāji daudzās pasaules zemēs: 
Japānā – Digidesign,  Eiropā  BLUE 
produktus pārdod un izsūta izci-
la dāņu firma TC Electronic un 
vācu firma Thomann. Patlaban 
BLUE orientējas  uz Eiropu, kur 
ir izdevīgas cenas. Mēnesī tiek 
pārdoti 6-10 The Bottle mikrofo-
ni.  Reiz desmit The Bottle mik-
rofonu nopirka Dubajā un iztir-
goja Ēģiptē. The Bottle ir dārgā-
kais BLUE mikrofons, tā cena ir 
5000 dolaru. Baby Bottle maksā 
600 dolaru, tos mēnesī pārdod 
caurmērā simt. Nesen radīts aug-
stas klases lentīšu mikrofons 
Woodpeckers Blue. Plaša patēri-
ņa tirgum Ķīnā tiek ražots īpašs 
lodveida formas mikrofons  
Snowball, kas maksā tikai 99 
dolarus. Šis ir augsti kvalitātīvs 
mikrofons ar divu veidu virzie-
na darbības diagrammu, ērti 
pievienojams datoram ar kābeli.  
Labs noņēmējs šim produktam 
ir Apple, pārdoti jau vairāk 
nekā 70 000 Snowballs. 2007. 
gada AES izstādē BLUE demons-
trēja jauno Snowflake mikrofo-
nu, kam cena vēl zemāka.

Ziņkāroja, kāda mūzika Mār-
tiņam patīk vislabāk. Izrādās, 
viņš priekšroku dod akustiskai 
džeza mūzikai, galvenokārt no 
aizritējušā gadsimta 40., 50. un 
60. gadiem – Džerijs Maligans, 
Čarlzs Mingus, Stans Getcs un šā 
stila turpinātāji Skots Hamiltons, 
Vintons Marsalis, Bennijs Grīns. 
Viņš labprāt apmeklē Latvijas 
džeza mūzikas koncertu „Rīgas 
ritmi”, Kalifornijā džeza klubus 
Jazz Bakery, Catalina Jazz Bar 
and Grill. Pārāk skaļa mūzika 
gan viņam nepatīk, reiz Deep 
Purple koncertā bijis pat jāmeklē 
ausu aizbāžņi. Mārtiņš nevēlas 
zaudēt dzirdi kā slavenais The 
Beatles inženieris Džordžs Mar-
tins, jo dzirdes asums nepiecie-
šams viņa profesionālajā darbā.

 Mārtiņš Saulespurēns atgādi-
na uzņēmēju, kādu attēlo filmās 
– viņš ir lietišķs, nopietns, lieku 
nerunā, apzinās savu vērtību. 
Viņš iestājies Dienvidkalifornijas 
latviešu biedrībā, ko atbalstīja ar 
prāvu ziedojumu, apmeklē sarī-
kojumus Losandželosas latviešu 
namā. Ir prieks un lepnums, ka 
Latvijas uzņēmējs gūst panāku-
mus visā pasaulē. Atliek tikai 
vēlēties, kaut tādu kā viņš būtu 
vairāki.

Astra Moora
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Meteorologu novērojumi, ka 
astoņdesmit procentu gaiļu un 
vistu stāvot uz vienas kājas, kas 
nozīmē, ka sagaidāms auksts 
laiks, piemetinot, ka pašlaik arī 
labākais brīdis pareģot nākamās 
vasaras laiku:” Eima bišu klausīties 
Ziemassvētku vakarā, ja bitītes 
daiļi dzied, tad būs silta vasariņa.” 
Finanču eksperti  aizrāda, ka tie, 
kas cimdos slauka degunu, 
nekļūst bagāti. Ieteic nēsāt kaba-
tas lakatiņus, tāpat, lai būtu pulka 
naudas, svētku vakarā jāēdot 
zirņi, ja iespējams, pelēkie. Tad 
vēl Ziemsvētku vecīša un Rūķīšu 
rūpes par dāvanām un meitenes 
došanās uz tirdziņu  pirkt lellītēm 
drēbītes, kur viņai uzbrūk Nik-
nais Sals. Tiem skatītājiem, kam 
vēl atmiņā bija abi dzejoļi, guva  

Pēc  vecā  kalendāra
Bostonas Latviešu skolas eglīte

īpašu izjūtu, atceroties arī savu 
bērnību. Autores skatījumā varē-
ja nomanīt vieglu ironiju par 
mūsu laiku ziņām, ko ikdienas 
skatām televīzijā. Bērni savas 
lomas spēlēja ar sajūsmu, un 
izrāde ritēja raiti, nobeigumā  
skanēja bērnu kopīgi dziedāta 
“Sudrabiņa lietiņš lija”. Tad cauri 
zālei skrēja Niknais Sals un 
mēģināja arī dažiem skatītājiem 
iekniebt degunā. Viņu mēģināja 
noķert policists. Pie Ziemsvētku 
vecīša katra klase uzstājās ar īsu 
priekšnesumu. Visvairāk bērnu 
bija sagatavošanās klasei: Jonas 
Braunfelds, Aija Dilba, Anika 
Grinberga, Roberts Hunters, Mia 
Lee, Elīna Mraza, Sofija Mraza, 
Zīle Puriņa, Ingrida Voldiņa, 
Kīra Walker, Harijs Zielinskis. 

Pie vecīša tika aicināti arī viesi ar 
bērniem. Rinda bija gaŗa un 

liecināja, ka skolai cerības uz jau-
niem skolniekiem nākotnē. 

Vecīša ierašanos nokavēja Ansis 
Puriņš un Niknais Sals izrādījās 
Gints Grinbergs. Lielākos aplau-
sus pelnīti saņēma lugas autore 
Andra Bowditch(dz. Raudsepa).

Svētku lugu bija iestudējušas 
Krisīte Skare un Valda Grinberga. 
Mūzikālos pavadījumus veica 
Pēteris Aldiņš, Krisīte Skare un 
Īrisa Ramane. Piemērotas ska-
tuves dekorācijas bija sarūpējusi 
Christine Dinberga un skaņu 
sistēmas Mārtiņš Veidis. Pro-
grammā lasāmās pateicības bija 
Veidis ģimenei par eglīti, un tās 
pušķotājiem. Par eglītes rīkošanu 
Sandrai Ramoliņai un Lolitai 
Ūlei, Ziemsvētku vecītim un 
visām čaklajām un palīdzīgajām 
rokām, kas veicināja skolas eglītes 
sarīkojuma lielisku izdošanos.

Ivars Galiņš

Neviens latvietis neapvainotos, 
ja šāds virsraksts parādītos uz 
kāda žurnāla vāka vai laikraksta 
pirmajā lappusē. Gluži otrādi – 
mēs lepotos, ka esam tik vareni! 
Reizēm patiešām pienāk brīdis, 

Latvieši valda pasauli...
kas izplata sportistiem ieteica-
mas uzturvielas. Viņš raksta, ka 
vēlas katru dienu ko jaunu 
iemācīties, viņam patīk peldēt, 
spēlēt tenisu un skatīties basket-
bola sacensības, jo pats kādreiz 

ka Amerikas latviešu apvienībai 
ir Sporta nozare, kas rīko dažādas 
sacensības. Jānis apsolīja ierasties 
ALAs kongresā, kas šogad notiks 
Floridā, pavisam netālu no viņa 
dzīvesvietas. 

Aļaskas gubernātori Sāru Peilinu, 
ārkārtīgi konservātīvu uzskatu 
paudēju. Ļoti iespējams, ka viņas 
uzskatus veidojis mācītājs Edgars 
Kalniņš, jo Sāra Peilina ilgus 
gadus bija locekle viņa vadītajā 
protestantu baznīcā Wasilla 
Assembly of God.  Portāla Latvians 
Online veidotājiem viņš apstip-
rinājis, ka viņa senči ir latvieši, 
taču latviešu valodā prot pateikt 
tikai dažus vārdus. Ne visiem būs 
zināms, ka iepriekšējā Aļaskas 
gubernātora Franka Murkovska 
asistente bija Daina Zariņa un ka 
patlaban tieslietu ministrs Aļaskā 
ir latvietis Tālivaldis Kronbergs. 
Vai Aļaskā galvenajos posteņos 
būtu latvieši?

Nupat pasaulē ievērību, īpaši 
dabaspētnieku vidū, guvusi 
Siguldas mākslinieka Aigara 
Truhina fotografija – gaismas 
kollonas virs spožiem gaismas 

apmeklēt 2009. gadā. Uzminiet, 
kas ir pirmajā vietā? Jūrmala, 
Latvijas Rivjēra, kur cenas nav 
augstas un lepni plīvo Zilais 
karogs – plūdmales izcilitātes 
novērtējums.

Baltajā namā Vašingtonā turp-
mākajos gados bieži pieminēs 
vismaz vienu latviešu uzvārdu – 
advokāts Maikls (Michael) Straut-
manis, ,,Čikāgas piecīšu” agrākā 
dalībnieka Juŗa Stautmaņa adop-
tētais dēls ir  iecelts par  Prezidenta 
palīga starpvaldību attiecībās un 
sabiedriskajos sakaros sekretā-
riāta vadītāju (Chief of Staff to the 
Assistant to the President for 
Intergovernmental Relations and 
Public Liaison). Varbūt viņš pavi-
sam drīz viesosies arī Latvijā.

Janvāŗa vidū vienā no pasaules 
dzīvākajām vietām – Taimskvērā 
Ņurjorkā, uz NASDAQ televīzi-
jas studijas fasādes lielā ekrāna 

(Turpināts no 4. numura)

Jānis Krūms jaunā pie Kapitola ēkas Vašingtonā

Jāņa Krūma fotografija ,,Brīnums Hudzonas upē”, kas apceļojusi visu pasauli

Latvijas karogs uz televīzijas ekrāna Taimskvērā Ņujorkā 
Rīgas fondu biržas foto

kad kāds latvietis vai vismaz 
latvieša vārds tiek daudzināts 
malu malās.

Saņemot laikraksta Los Angeles 
Times 16. februāŗa izdevumu, 
kur pirmā lappusē ievietota 
Hudzonas upē nolaidušās US 
Airways lidmašīnas fotografija 
un pamanot, ka tās autors ir Janis 
Krums, ne viens vien pie sevis 
nodomāja: vai viņš varētu būt 
latvietis? Jāņa Krūma fotografija 
apceļoja vai visu pasauli, intervi-
jas ar Jāni lasāmas gan ASV, gan 
Eiropas  preses izdevumos. Viņš 
gadījās uz pasažieŗu prāmja brīdī, 
kad lidmašīna nolaidās, un zibe-
nīgi reaģēja, ,,brīnumu Hudzonas 
upē” iemūžinot. Tīmeklī The 
Janis Krums Blog var izlasīt Jāņa 
viedokli par notikušo. Viņš cil-
dina pilota Česleja Sallenberga 
(Chesley B. ,,Sully” Sullenberger) 
varonību, paveicot gandrīz neies-
pējamo. Sarunā pa tālruni Jānis 
pastāstīja, ka ir 24 gadus vecs, 
dzimis Rīgā, ASV iebraucis 1995. 
gadā. Gan latviski, gan angliski 
viņš runā bez akcenta. Jānis dzīvo 
Sarasotā, Floridā un strādā firmā, 

bijis aktīvs basketbolists, labprāt 
lasa labas grāmatas, ar interesi 
skatās komēdijas, sapņo par 
došanos izplatījuma ceļojumā – 
tātad visnotaļ pozitīvs mūsdienu 
jaunietis. Diemžēl viņš nezināja, 

Otrs ne mazāk latvisks vārds 
un uzvārds piepeši tika daudzi-
nāts, kad Republikāņu partijas 
kandidāts prezidenta amatam 
Džons Makkeins par kandidāti 
viceprezidentes amatam izvēlējās 

avotiem. Lietpratēji skaidro, ka 
šos starus sauc par gaismas 
pīlāriem, kādi veidojas aukstos 
laikapstākļos, kad gaiss piesātināts 
ar maziem apļveidīgiem ledus 
kristalla gabaliņiem, kuŗi, atsta-
rojot pilsētas gaismas, rada 
dažādus atmosfairas efektus. 
Fotografijas autors laikam dzimis 
un kādu laiku dzīvojis Talsos, jo 
tīmeklī tiem, kuŗi slavē lielisko 
fotografiju, viņš atbild: ,,Es ir lepns!”

Ceļotāja un žurnāliste Sjūzana 
Spano dažādos preses izdevu-
mos iesaka 20 vietas, ko tūristiem 

parādījās Latvijas karogs un Rīgai 
veltīts apsveikums. Tas bija par 
godu ievērojamam notikumam 
– Rīgas Fondu birža, mainot savu 
15 gadus lietoto nosaukumu uz 
NASDAQ OMX Riga, oficiāli ir 
iekļāvusies pasaules galveno 
biržu grupā. 

Šie ir tikai daži jaunākie noti-
kumi, kuŗos Latvijai un latvie-
šiem bijusi lielāka vai mazāka 
loma. Nav šaubu, ka turpinājums 
sekos. 

Astra Moora
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* Piedzīvo-
jumiem bagāts 
būs Kanadas 
ziemeļu ceļo-
tāja Pēteŗa 
Kazaka referāts 
15. februārī 
plkst. 14 Latvie-
šu centra Kur-

sas zālē. Ieeja 10 dolaru personai. 
P. Kazaks savā kanu laiviņā 38 
dienās nobraucis 750 jūdzes 
ledainos ūdeņos. Stāstījumu P. 
Kazaks papildinās ar foto uzņē-
mumiem.

* Toronto latviešu kamerkoris 
„Dzirksts” 25 gadu jubilejas kon-
certs un saviesīgs vakars notiks 
28. februārī plkst. 19 Latviešu 
centrā. Informācija un ieejas 
biļešu pasūtināšana centra birojā, 
tālr. 416-759-4900. 

* Toronto Austrumu ev. lut. 
latviešu draudzes „Draudzīgā 
aicinājuma” dievkalpojums māc. 

L A T V I E Š I  K A N A D Ā

Toronto

Montreala

R. Norītis

M. Štauvers Montrealas 
L a t v i e š u 
Organizāciju 
padomes sēdē 
20. janvārī Lat-
viešu centrā 
piedalījās 9 
d a l ī b n i e k i , 
pārstāvot visas 
šobrīd Mont-

realā aktīvās sabiedrības vienī-
bas. Sēdes kļuvušas par sabied-
riskās dzīves vadītāju forumu. 
Tas veicina sadarbību un palīdz 
dažādo pasākumu pakārtošanā. 
Sēdi vadīja priekšnieks Alberts 
Caune. 16. septembŗa pierakstu 
nolasīja sekretārs M. Štauvers. 
To pieņēma bez grozījumiem. 
Kasieris V. Paegle ziņoja, ka 
Valsts svētku sarīkojums šogad 
devis $ 627.79 atlikumu. Kasē 
uz 2009. gada 1. janvāri $ 
3771.35, no kuŗiem $ 2114 ir 
stipendiju fonda atlikums. 
Nolēma izsludināt pieteikšanos 
un līdzekļu vākšanas akciju  
fonda 2009. gada stipendijām. 
Pieprasījumi iesniedzami līdz 1. 
maijam, rakstot A. Caunem, 
6565 Collins, apt. 511, Cote St. 
Luc, Que, H4W 3H3. Līdz tam 
MLOP kasē iemaksājami orga-
nizāciju atvēlējumi un indivi-
duālie ziedojumi. Ir jau saņemti 
pirmie lūgumi. 2008. gada sti-
pendiatu ziņojumiem vēl nav 
izdevies atrast vietu un laiku. 
Saņemtas pateicības vēstules no 
Ināras Klaišes un Viļa Klaišes, 
kas abi apmeklējuši Gaŗezera 
vasaras vidusskolu. Ināra to bei-
gusi, bet Vilis turpinās to ap-
meklēt vasarā. 

Pārrunāja nākamā Valsts svēt-
ku sarīkojuma rīkošanu, pare-
dzot to 14. novembrī Latviešu 
centrā. Uzsāks svētku runas tei-
cēja meklēšanu un A. Vītols 

„Dievs mūs apveltījis ar lielu 
dāvanu un mēs to gribam dalīties 
ar latviešu veciem ļaudīm.” 
Tādiem vārdiem Vilma Kinstlere 
kādā vēlā rudens vakarā 1979. 
gadā iesāka savu piedāvājumu, jo 
bija lasījusi, ka esot doma izveidot 
latviešu veco māju. 

Viņa piedāvāja 10 akru no 
savas 50 akru zemes, ko bija 
gandrīz par „pusvelti” palīdzējusi 
iegādāties kāda gāzes kompanija, 

dieviem un ej brīvs!” Atbilde 
bijusi: „Es neklanīšos taviem die-
viem, es klanīšos savam Dievam.”

Šeit var tūlīt jautāt, kāda būtu 
mūsu civīlizācija šodien, ja 
kristieši būtu sākuši klanīties 
pagānu dieviem? Te varam arī 
jautāt, kā savu dzīvi būtu beiguši 
tie simti veco latviešu, kas 20 
gados izgājuši cauri „Kristus 
dārzam”, atrodoties ērtībās un 
skaistā vidē, ja „Kristus dārza” 

Tā radās ideja par „Kristus dārzu”
Laimoni Kinstleru izvadot

1983. gada Draudzīgā aicinājuma dienā, kad Kinstleri nodeva 10 akrus zemes "Kristus dārzam". No 
kreisās: Laimonis Kinstlers, Vilma Kinstlers, E. Upenieks, Sarmīte Bulte (advokāte), LNAK priekšnieks 
T. Kronbegs, nezin., Edgars Koks, E. Retigs, nezin., māc. Celms, A. Budrevics, Dr. J. Lūsis

to neliecināja. Ar nožēlu jāsaka 
– lieli cilvēki rada lielas idejas, 
mazie tās veikli izmanto savā 
labā...

Laimonam bija divas izvadī-
šanas: viena no Marshal bēru 
nama, kur garīgo daļu vadīja 
mazdēls no mormoņu draudzes, 
mūzikālo daļu vadīja Sandra 
Ķuze ar skaistām dziesmām. 
Otra izvadīšana bija no „Kristus 
dārza”. Atvadu vārdus teica goda 

kuŗai vajadzējis atļauju saviem 
gāzes vadiem iet caur viņu zemes 
īpašumu. Ziedot 20% no visa 
īpašuma labdarībai neatļaujas 
pat lielākie miljonāri, bet 
Kinstleri to varēja, kaut arī 
viņiem bija septiņi bērni un 
audžubērni.

Te var izvirzīt analogu jautā-
jumu: kas lika pirmajiem kris-
tiešiem mirt Romas amfiteātŗos, 
nevis paklanīties pagānu die-
viem, un aiziet brīvībā? Kad 
viņiem kāds tiesnesis, gribēdams 
vienu otru „nelaimīgo” glābt no 
nāves, teicis: „Paklanies taču mūsu 

nebūtu? Jo zinām, kādas veco 
ļaužu mājas ar divdesmit gultām 
vienā istabā bija toreiz, kad 
būvējām „Kristus dārzu” ar vie-
nas gultas istabām, pēc šāda 
parauga šodien būvē visas jaunās 
veco ļaužu mājas. 

Atbildot tieši uz šo jautājumu, 
jāsaka, ka tā bija Kinstleru īsta 
patiesa, kristīga ticība Dievam, 
līdzīga pirmiem kristiešiem,  tā 
lika viņiem tik devīgi ziedot no 
sava īpašuma labdarībai latviešu 
cilvēkam. Bet vai visi esam šo 
sirds dāsnību pilnīgi sapratuši? 
Vismaz Laimona izvadīšana par 

konsuls un „Kristus dārza” 
padomnieks Imants Purvs un 
no „Kristus dārza” valdes atva-
dījās Inta Purva. Administrātore 
Lauma nolasīja īsu „Kristus dār-
za” vēsturi, pēc kā sekoja pacie-
nāšana ar uzsildītiem speķa 
rausīšiem.

Braucot mājā pa Pine Valley 
Drive garām Kinstleru kapa vie-
tai, vēl varēja redzēt dažus sēro-
tājus, kavējoties un atvadoties no 
Laimona un sveicinot Vilmu, 
abiem tagad esot kopā jau 
Mūžībā.

E. Laivenieks

rūpēsies par priekšnesumu 
daļas saturu. 

Montrealiešus Lietuvas un 
Igaunijas Valstsvētku sarīkoju-
mos pārstāvēs Latvijas goda 
konsuls Kvebekā Roberts Klaiše 
un M. Štauvers. 

Ziņojumos J. Mateus pavēstī-
ja, ka bērnu vasaras nometne 
Tērvetē notiks no 12. Līdz 25. 
jūlijam. Interese par nometni 
esot liela, un dalībnieku tai 
netrūksot. Toties rūpes radot 
fakts, ka nometnes telpas prasot 
remontus un līdzekļus. To iegū-
šanai vadība izsludinās ziedoju-
mu vākšanas akciju. Kanadas 
latviešu dziesmu svētku izklai-
des sarīkojumā uz kuģīša 8 
stundas dziedāšot Tērvetes tru-
baduri, kuŗu sastāvā esot 7 ota-
vieši. Uz dziesmu svētkiem 
došoties arī tautas deju vienība 
„Ačkups”, kas iestudējot J. 
Mateus jaundeju „Jāņu naktī 
raganas dzinu”. Par to ziņoja 
Selga Vītola. Maija beigās jauk-
tais koris „Atbalss” piedalīsies 
gadskārtējā pavasaŗa koncertā 
Katskiļos. Kopkorī gaidot ap 
100 koristu.

Vienojās aizvesto piemiņu 
rīkot 14. jūnijā latviešu centrā. 
Piemiņas vainaga nolikšana 
notiks pie pieminekļa Lašīnā. 
Uz turieni no centra dosies 
automašīnu karavāna.

Vairākās vienībās, kā DV 
Montrealas nodaļā, pensionā-
ros un savā veidā arī luterāņu 
Trīsvienības draudzē, arvien 
vairāk esot jārēķinoties ar 
budžeta izpildīšanās problē-
mām, kuŗas izraisot pašreizēja 
ekonomijas krize Kanadā un 
visā pasaulē.

Sēde ilga divi stundas. Nāka-
mo sēdi paredzēja 19. maijā, 
plkst. 19.30 Latviešu centrā.

Dr. Anitas Gaides vadībā notiks 
8. februārī plkst. 14 Sv. Barnaba 
baznīcā. Pēc dievkalpojuma 
draudzes saviesīga pēcpusdiena. 
Draudzes gada sapulce notiks 
pēc 1. marta dievkalpojuma 
baznīcas sarīkojumu zālē.

* Jorkas centrālā slimnīcā 9. 
janvārī miris latviešu sarīkojumu 
atbalstītājs Laimons Kinstlers. 
Viņš dzimis 1918. gada 3. 
septembrī Ukrainā. No savas 
kādreizējās lauku saimniecības 
viņš dāvināja desmit akru lielu 
platību, uz kuŗas tagad būvēta 
latviešu aprūpes māja „Kristus 
dārzs”. Tādēļ arī viņa izvadīšana 
pēdējā gaitā 12. janvārī sākās 
„Kristus dārzā”, kur sēru dievkal-
pojumu vadīja māc. Dāvids 
Miķelsons. Viņu guldīja tuvējā 
Pine Valley kapsētā. Atvadvārdus 
teica „Kristus dārza” padom-
nieks, Latvijas goda konsuls 
Imants Purvs, „Kristus dārza” 
administrātore Lauma Stikuta 
un aprūpes mājas padomes pār-

stāve Inta Purva. Par aizgājēju 
sēro dzīvesbiedre Ilze, meitas 
Laimdota, Lāsma, Ligita, Inta un 
Gita, un dēls Džeks ar ģimenēm, 
tuvinieki, kupla draugu un cienī-
tāju saime Kanadā, ASV un 
Latvijā. 

* Burlingtonas veco ļaužu mīt-
nē 15. janvārī miris Krišjānis 
Grigals. Viņš dzimis 1920. gada 
27. jūnijā Susejā. Dzīvesbiedri 
Ženiju zaudējis jau agrāk. Aiz-
gājēju pārpelnoja 21. janvārī, 
sēru aizlūgumu Bay Gardens 
bēru mājā vadīja prāv. Dr. F. T. 
Kristbergs. Par aizgājēju sēro 
meitas Melita Krave un Ligita 
Miķelsone ar ģimenēm, draugi 
un laikabiedri. 

* Toronto Latviešu nama ilg-
gadējais valdes priekšsēdis un 
sabiedriskais darbinieks Modris 
Toža miris 14. janvārī. Viņš dzi-
mis 6. februārī 1926. gadā Jaun-
burtniekos. Aizgājēju pēdējā 
gaitā Jorkas kapsētā 17. janvārī 
izvadīja māc. Anita Gaide. 

Atvadvārdus teica Toronto Aus-
trumu ev. lut. latviešu draudzes 
priekšnieks V. Tikiņš, DV 
Toronto nodaļas pārstāvis L. 
Salnājs un Toronto Latviešu 
biedrības pārstāvis V. Briedis. Par 
aizgājēju sēro dzīvesbiedre 
Dzidra, bērni, latviešu sabiedrība 
un kupla draugu saime Toronto 
un apkārtnē. Pēc M. Tožas 
aiziešanas mūžībā akciju sabied-
rības Latviešu nams valdes 
priekšsēža pienākumus veiks 
līdzšinējais vietnieks Guntis 
Liepiņš, tālr. 519-938-8717 un 
priekšsēža vietnieks Uldis Matīss, 
tālr. 416-493-6401.

Aicinājums visiem 
pensionāriem 

Toronto Latviešu pensionāru 
apvienības 22. janvāŗa sanāksme 
Latviešu centrā notika Kurzemes 
Cietokšņa piemiņai ar apvienības 
koŗa „Rota” varoņiem veltītu 
dziesmu koncertu diriģentes 
Īrisas Purenes vadībā. Valdes 
priekšsēde Valija Briksne sveica 
visus dalībniekus un jaunuzņemto 
apvienības biedri Margaretu 
Paizeru. Līdz ar to apvienības 
biedru skaits tagad ir 555, no 
tiem 192 vīrieši un 363 sievietes. 

Apvienībā septiņi biedri pār-
snieguši 100 gadu slieksni, 76 
biedri pārsnieguši 90 gadu 

robežu, Albertīnei Klincānei ir 
106 gadi. Latviešu aprūpes mājā 
„Kristus dārzs” dzīvo 49 biedri. 
Biedru skaits pēdējos gados 
uzrāda lejupslīdošu tendenci – 
miruši 36, bet no jauna iestājušies 
tikai astoņi biedri. Agrāk biedru 
skaits sniedzās līdz 700, tagad ir 
555. Pensionāru apvienībā par 
pilntiesīgiem biedriem uzņem 
60 gadus sasniegušus latviešus. 
Biedru maksa ir 30 dolaru gadā.

Apvienības biedru gada sapulce 
notiks 26. februārī plkst. 11 
Latviešu centra Rīgas zālē, bet 
biedru reģistrēšanu sāks jau 
plkst. 9. Tie biedri, kuŗi nopietnu 
iemeslu dēļ nevarēs personīgi 
piedalīties, aicināti pilnvarot 
kādu dalībnieku. Speciālpilnvaru 
veidlapas saņemamas parastajās 
ceturtdienu sanāksmēs pie 
biedrziņu galda. Iespējami 
lielākais dalībnieku skaits ļoti 
vēlams, jo no biedru atsaucības 
un rosīgas līdzdalības atkarīgs 
Ontario provinces un Toronto 
pilsētas financiālais atbalsts 
apvienības darbam. Gada sapulcē 
notiks arī valdes vēlēšanas un 
biedri aicināti pieteikt savus 
kandidātus nominācijas komite-
jai, kuŗā darbojas Jānis Bārs, 
Andris Ķesteris un Imants Jente. 
Gada sapulces dienā vingrotāju 
un rokdarbnieču grupu 
nodarbības nenotiks.      
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D I E V K A L P O J U M I /  P A Z I Ņ O J U M I
• Bostonas latv. ev. lut Trimdas 

dr.: 1. febr. dievk. ar dievg.  
8.  febr. māc. Jogitas Minginas 
ievešana amatā, piedalīsies prāv. 
O. Sniedze un māc. Dr. J. Keggi; 
pēc dievk. svinības draudzes zālē. 
15. febr. dievk. 22. febr. Epi-
fānijas laika pēdējās svētd. dievk.; 
pēc dievk. dāmu komitejas pus-
dienas. Draudzes pilnsapulce 
draudzes zālē plkst. 12.30. (Visi 
dievk. sākas plkst. 11.00)  Māc. J. 
Mingina.

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 15. febr. plkst. 11.00 
dievk. Kvēkertaunā; pēc dievk. 
kafijas galds (groziņi). 22. febr. 
draudzes pilnsapulce plkst. 3.00 
Lankasterā. Māc. Dr. A. Ziedonis 
un māc. Dr. R. Ziedone.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623  W. Twelve Mile, 
Farmington Hills, MI, 4833): 1. 
febr. plkst. 10.00 Epifānijas laika 
ceturtās svētd. dievk., pēc dievk. 
gada sapulce.  8. febr. un 15. 
febr. dievk. plkst. 10.00. Ērģeļ-
nieces 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): 1. febr.   
dievk. plkst. 11.00. 8. febr. dievk.   
plkst. 11.00 viesmāc. T. Šmits.   
15. febr. laju dievk.  plkst. 11.00. 
22. febr. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg.; pēc dievk. draudzes gada  
sapulce.

• 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.: 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. martā plkst. 11. dievk. 
ar dievg., pēc dievk. draudzes 
locekļu gada pilnsapulce. 8. 
martā plkst. 11.00 Plkv. O. 
Kalpaka bataljona un Latviešu 
leģiona piemiņas dievk.

• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: 
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. 15. febr. 
English worship service with Holy 
Communion and the baptism of 
Grace and Ava Turlais. A shared 
meal and Christian fellowship will 
folllow. Pēc dievk. daudzes saiets 
un DV gada sapulce. 19. febr. 
pkst. 10.00 Bībeles stunda. 22. 
febr. dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
Milvoku organizāciju pārstāvju 
sēde. 25. febr. plkst. 7.00  vakarā  
Lielās lūdzamās (jeb  pelnu treš-
dienas) dienas svecīšu dievk. ar 
dievg.

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 5. febr. plkst. 
10.30 Bībeles stunda. 8. febr. 
plkst. 11.00 dievk. ar īpašu mūzi-
ku un dievg.; pēc dievk. kafijas 
galds, dāmu saimes gada sapulce 
un valdes vēlēšanas. 15. febr. 
plkst. 11.00 dievk. ar īpašu mūzi-
ku; pēc dievk. kafijas galds; plkst. 
12.30 draudzes pilnsapulce un 
darbinieku vēlēšanas. 22. febr. 
plkst. 11.00 draudzes darbinieku 
amatā ievešanas dievk. ar dievg., 
piedalīsies koris; pēc dievk. kafi-
jas galds baznīcas lejas stāvā. 25. 
febr. plkst. 6.00 Pelnu dienas 
dievk. 26. febr. plkst. 10.30 Bībe-
les stunda. Māc. M. Cepure. Bazn. 
adrese: 3152 - 17th Ave S, Minnea-
polis MN 55407;  tālr.: 763-546-8178; 
kancelejas tālr. 612-722-4622.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 1. febr. plkst.  
8.30 dievk. ar dievg. Leikvudā 
(Igauņu baz. 607  E. 7th St.).  8. 
febr. plkst. 11.00 dievk. draudzes 
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.: 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 sapul-
ce. www.nydraudze.org

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

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. Pāvi-

la latviešu ev. lut. dr. gada sapulce.

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

• 22. februārī plkst. 11.30 pan-
kūku brokastis. 

• 28. februārī plkst. 6.00 Detroi-
tas 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, dzē-
rieni, deju mūzika) $75.00, stu-
dentiem $40.00. Pieteikties, rak-
stot vai zvanot fil. Vijai Markovai, 
daug.: 6124 Kingsley Ct., Brighton, 
MI 48116-8067, tālr.: 810- 225-
9338, e-pasts markovs@charter.
net Vēlams vakartērps. Izdevīgā-
kās apmešanās vietas:  Courtyard 
by Marriott, tālr.: 248-553-0000 
vai Radisson, tālr.: 734-464-1300.

FILADELFIJA (PA)
• 3. februārī plkst. 11.00 Filadel-

fijas pensionāru kopas saiets 
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 
telpās. Amatpersonu ziņojumi, 
pārrunas par turpmāko darbību, 
ziņas par Latviju, referāts par 
ceļojumu uz Īslandi, dzimumdi-

enu svinēšana un kafijas galds. 
Viesi laipni gaidīti. 

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

ņu balle”; dziedās Daiga Petkeviča 
un Normunds Jakušonoks, sarī-
kojumu vadīs Dziesma Tetere, 
Artūrs un Edvīns Rūši. Dalības 
maksa $25.00, uzkodas $5.00.

• 22. februārī plkst. 12.30 Dien-
vidkalifornijas latviešu sabied-
riskā centra biedru (ziedotāju) 
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

MILVOKI (WI)
• 7. februārī no plkst. 9.30 līdz 

12.00 draudzes virtuvē ābolkūku 
cepšanas apmācības Annas Vēji-
ņas vadībā.  Peteikties zvanot vai 
rakstot Kaijai Petrovskai, tālr.:  
262-860-0781; e-pasts: kaijavp@
aol.com

 

MINEAPOLE (MN)
• 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 ansam-
bļa ,,Teiksma” koncerts Čechu 
namā (383 Michigan Str.) Sent-
paulā – dziesmu vakars ar 
rotaļām, dančiem, dziedāšanu 
un tautiskiem ēdieniem.

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

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

ŅUDŽERSIJA (NJ)
• 31.  janvārī plkst. 12.30  Drau-

dzīgā aicinājuma atceres sarīko-
jums Ņudžersijas latviešu skolā  
Christ Church telpās (66 High-
land Avenue, Short Hills, NJ). 
Runu ,,Kāpēc es (ne)runāju lat-
viski” teiks Allisona Anuža. 
Solēnu priekšnesumi. Pēc sarīko-
juma pakavēšanās pie kafijas galda.

ŅUJORKA (NY)

• 1. februārī pēc dievkalpojuma 

Salas baznīcā, kas sāksies plkst. 
10.30, Ņujorkas latviešu federālās 
kreditsabiedrības pilnsapulce 
baznīcas lejas zālē. Pēc sēdes būs 
atspirdzinājumi. Visi kreditsa-
biedrības biedri un potenciālie 
biedri sirsnīgi aicināti.

• 1. februārī  plkst. 4.00 Jonkeru 
baznīcā Super Bowl XLIII Party. 
Ieeja $20 (bērniem, jaunākiem 
par 16 gadiem, 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 Ame-
rikas futbols; tiem, kuŗi nezina, 
kas ir first down un vēlas to 
uzzināt, ieteicams palasīt Begin-
ner’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 aus-
trumu piekrastes laika. Puslaikā 
spēlēs Brūss  Springstīns un The 
E Street Band. Atlikums draudzes 
mācītāju veselības fondam.

• 6. februārī plkst. 7.30 Latvijas 
tautasdeju ansambļa ,,Gatve” 
koncerts Jonkeru baznīcā. 
Koncertu rīko  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. Ifor-
mācija par ansambli: www.gatve.lv

• 8. februārī plkst. 4.00 tautas-
deju ansambļa ,,Gatve” koncerts 
The Warburg Adult Care Com-
munity (Warburg Place, Mt. 
Vernon, 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. Tautiešus 
aicinās iestāties Daugavas Vanagu 
apvienībā Ņujorkā, lai veicinātu 
tās darbību aprūpes un kultūras 
laukā.  

PRIEDAINE (NJ)
31. janvārī plkst. 1.00 Draudzīgā 

aicinājuma atceres sarīkojums 
un Ņubransvikas-Leikvudas lat-
viešu ev. lut. draudzes literārās 
kopas 35 gadu jubileja. Program-
mu ievadīs Valija Skrodele un 
Rita Gāle. Runu,,Latviešu kultū-
ras saglabāšanas polītika” teiks 
Kārlis Kilkuts; vijolnieces Unas 

Mīlestībā viņu piemin:
KRUSTMEITA ANDRA, KRUSTDĒLS UĢIS,

MĀSAS ILGA UN BIRUTA, BRĀLIS VIESTURS
AR ĢIMENĒM

Aizsaulē aizgājis mūsu mīļais Zigiņš – brālis, svainis, krusttēvs, onkulis

Zigurds Segliņš
dzimis 1929.g. 23.novembrī Bauskā Latvijā
miris 2009.g. 3.janvārī Olimpijā Vašingtonā

Kur vārdus rast, kas būtu mierinājums,
Kad cilvēks zemes klēpī dusēt steidz,
Kad negaidot ir pārrauts mūža gājums
Un ardievas tik daudz kam jāpateic...
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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

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Aicinām piedalīties ALAs Izglītības nozares
2009. gada Skolotāju konferencē

no  6. līdz 8. martam 
Vašingtonas latviešu skolas telpās, Rockville, MD

Pieteikšanās lapas atrodamas ALAs Izglītības nozares mājas lapā: www.alausa.org
Sīkāka informācija pie Vašingtonas skolas pārzines Dainas Block: Blockdaina@aol.com

vai ALAs Izglītības nozares vad. Anitas Bataragas: abatarags@optonline.net

PAVASAŖA SŪTĪJUMA
saiņu savākšanas datumi un vietas
DIENVIDOS un RIETUMOS:

Atlantā: piektdien, 13. februārī pie Krēsliņiem
Sv. Pētersburgā, FL: Latviešu sabiedriskā centrā

Sestdien, 14. februārī pulksten 10.30 no rīta
Losandželosā: Latviešu namā, 1927 Riverside Dr, LA, CA

Svētdien, 15. februārī pulksten 12.30 pp.
Visos citos vidienes centros: starp 24. februāri un 1. martu;

izziņosim nākamajā numurā!

Saiņu piegāde - sākot ar aprīļa vidu.
973-744-6565        201-760-6427        anita@lasl.com

Amerikas latviešu apvienības 58. kongress
notiks Sv. Pēterburgas pilsētā, Floridā no 2009. gada 1. līdz 3. maijam,

TradeWinds Island Resorts „Sandpiper” viesnīcā
5600 Gulf Blvd, St. Pete Beach, FL 33706

Tālr. : (727)-360-5551, 1-800-808-9833 (rezervācijām)
Šajā viesnīcā apmetīsies kongresa delegāti un notiks visas sēdes. Viesnīcas istabu cena būs $119 plūs nodoklis

(Ir iespējams rezervēt „suites”). Cenā ieskaitīta auto novietošana un internets katrā istabā. Istabas jārezervē
līdz 30. martam, minot „American Latvian Association” vārdu. Līgums ļauj kongresa delegātiem ierasties trīs dienas ātrāk

un palikt viesnīcā trīs dienas pēc kongresa par to pašu ALAs likmi. Delegātu dalības maksa kongresam būs $195,
kuŗā ieskaitītas maltītes un dalība kongresa pasākumos.

Pieteikuma vēstulē, lūdzu, izsakiet pamatojumu savai kandidatūrai.
Lūdzu, pievienojiet arī īsu aprakstu par savu darbību latviešu sabiedrībā.

Paldies par atsaucību!
AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA

Aicinām pieteikties ALAs atsevišķos biedrus, kas vēlētos piedalīties kongresā kā delegāti,
pārstāvot apvienības atsevišķo biedru intereses.

Kandidātus lūdzam sūtīt pieteikumus rakstiski uz ALAs sekretariātu 
(400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850) vai elektroniski (alainfo@alausa.org),

līdz š. g. 16. martam.

PAZIŅOJUMS
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Mūsu mīļais filistrs
ARCHITEKTS

RAIMONDS 
GUNĀRS SLAIDIŅŠ

dzimis 1927. gada 28. aprīlī Apē,
miris 2009. gada 19. janvārī Sanrafaelā, Kalifornijā

Izsakām visdziļāko līdzjutību

RAIMONDA 
GUNĀRA SLAIDIŅA

ģimenei Sanrafaelā,
mūžībā aizvadot vīru,

tēvu un vectēvu

Mīlestībā pieminu un dziļu līdzjūtību izsaku
krustdēlam Ramonim ar ģimeni

VIJA MANGULE

Viņu piemin
MEITA ZANE, JURIS

Dziļā mīlestībā piemin
IEVA, SOFIA UN MARKUS LAUKERI

Viņu mīļā piemiņā paturēs
BRĀLIS JĀNIS, INĀRA,

KRUSTMEITA MARISA, DIĀNA

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

UN VIŅAS ĢIMENE AUSTRĀLIJĀ

Korporācija Talavija

APES VIDUSSKOLAS 
SKOLOTĀJI UN SKOLĒNI LATVIJĀ

Dieva mierā aizgājusi
mana mīļā draudzene

EDĪTE INTA REBA,
dzim. BALODIS

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

Dieva mierā aizgājusi

RUTE LUBAUS,
dz. Preisa-Žagata

dzimusi 1915. gada 20. janvārī Rīgā,
mirusi 2008. gada 16. septembrī Annapolis, Merilandē

Piemiņas dievkalpojums notika 2008. gada 16. oktobrī Vašingtonas D.C.
draudzes dievnamā. Pelnu urnu novietos Brāļu kapos Ņujorkas Katskiļu kalnos.

No mums šķīries, bet atmiņā aizvien paliks
ļoti tuvs ģimenes draugs

SIGURDS (Zigis) SEGLIŅŠ
23.11.1929 – 3.1.2009

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais

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

miris 2008. gada 29. novembrī Wheaton, IL

Dieva mierā ir aizgājusi
mūsu mīļā māsa

ARIADNE MAFALDA SIJĀTS,
dzim. KEIRE

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

Ir Tuvām sirdīm grūta 
Šai brīdī šķiršanās,
Bet mīlestība gūta, 
Tā nekad neatstās.
(Nikolajs Kalniņš)

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

Ja draudzības puķe zied ilgi,
Ir skumji, kad salna to skar,
Bet mūžība atnākot saka –
Vēl atmiņās ziedēt tā var.

Tā nu paliek ticība, cerība, 
mīlestība, šās trīs, bet lielākā 
no tām ir mīlestība.
1.vēst. korintiešiem 13,13

Kad pārtrūkusi zaļā mūža dzija,
Kad iziris ir dzīves vilnis zils, 
Tad liekas mums, ka Tavas dienas bija
Kā mūžam zaļais dzimtās puses sils.

Pārcilāju Dzintara Kiršteina 
man sūtītās vēstules. Viņš bija no 
manas puses – Popes, tas ir 
miests 20 km attālumā no 
Ventspils. 

Dzintars dzimis 1922. gada 18. 
novembrī, tātad gadu jaunāks 
par mani. Iepazinos ar viņu pēc 
kaŗa Vācijā Grēvenes pārvietoto 
personu nometnē. Viņš bija 
iesaukts Latviešu leģionā, kaŗā 
zaudējis kāju, staigāja ar protēzi. 
Pēc kaŗa nokļuvis Dānijā, bijis 
gūstā Beļģijā. Abi studējām 
Minsteres universitātē, Gunārs – 
jurispudenci, ko bija sācis jau 
Latvijas universitātē, es – medi-
cīnu. Jāņa Jaunsudrabiņa vadībā 
Grēvenē darbojās literārā kopa. 
Ik pārmēnešus kādi astoņi literāti 
tautiešiem sarīkojumā lasījām 
savus jaunākos darbus. Uz tiem 
vienmēr ieradās arī Dzintars, 
būdams gan tikai klausītājs. 
Tāpēc liels bija mans pārsteigums, 
kad, jau dzīvojot ASV, uzzināju,  
ka ,,Grāmatu Drauga” apgādā  
iznācis Dzintara romāns ,,Kad 
lielgabali  klusē” (1966. g.). 
Apsveicu viņu ar jauniznākušo 
grāmatu un neslēpu pārsteigumu. 
Sākām apmainīties vēstulēm. 
1969. gadā iznāca Dzintara otrs 
romāns ,,Kaliet sirdis akmenī, 
brāļi!” Abos attēloti kaŗa beigu 
un gūsta laika notikumi Dānijā 
un Beļģijā.

Dzintars dzīvoja Lankasterā, 
Pensilvānijas pavalstī, un kādā 
lielākā autofirmā bija galvenais 
grāmatvedis un kasieris. Strādā-
dams līdz vēlam vakaram, dau-
dzas virsstundas, viņš bija ieguvis 
īpašnieka uzticību. 

Rakstīšanas slūžas nu bija 
atvērtas, bet tām atlika tikai  
nakts stundas.

1969. gada pavasarī viesojos 
pie brāļa Ņujorkā. Pie reizes 
gribēju apciemot Ramaves dibi-

Dzintaru Kiršteinu
pieminot

nātājus Bičoļus, kuŗi dzīvoja pāri 
upei Ņudžersijā. Norunājām 
izmantot izdevību un sarīkot 
Ramaves saietu, jo turpat bija arī  
Bičoļu meita  Baiba, draugs 
Gunars Saliņš un, ja nemaldos, 
tajā reizē Ņujorkā gadījās būt arī 
ramavietei Ilzei Šķipsnai. Uzaici-
nāju Dzintaru uz saietu. Viņš  
atbrauca no Lankasteras un 
literātu sabiedrībā jutās ka zivs 
ūdenī. Apmēram pusnaktī aiz-
braucu atpakaļ pie brāļa, bet  
Dzintars man vēlāk rakstīja, ka 
tūlīt sadraudzējies ar Gunaru 
Saliņu un šķīrušies tikai pustrijos 
naktī. Dzintars man drīz vien 
atsūtīja aizpildītu anketu un 
iestājās Ramavē. 

Literārā žurnālā ,,Laika Mēneš-
raksts” un ,,Ceļa Zīmes” iespies-
tas Dzintara noveles ,,Sieviete ar 
suni”, ,,Nezināmās meitenes 
kaps” (godalgota), ,,Toma Upes-
lejas memuāri”, ,,Brauciens uz 
Vīni”. Lieki teikt, ka redaktori 
Helmars Rudzītis un Jānis 
Andrups pieņēma šos darbus 
bez vilcināšanās. Tie sacerēti 
pasmagā Dostojevska stilā. 

Dzintars vēstīja, ka vēl jāuz-
raksta kādas trīs noveles, lai 
varētu izdot 250-330 lappušu 
grāmatu. Viņš bija iecerējis 
romānu ,,Sapņotāji”. Šķita, pie 
Latvijas rakstniecības debesīm 
uzlēkusi jauna zvaigzne, bet 
1970. gada 13. februārī saņēmu 
no Dzintara sievas Edītes sēru 
vēsti  – Dzintars miris ar sirds-
trieku.  Gribējām kopā ar Edīti 
izdot viņa noveļu krājumu, taču 
pietrūka neuzrakstīto. Arī iece-
rētais romāns palika neuzrakstīts. 
2008. gada 18. novembrī Dzinta-
ram Kiršteinam  būtu 86. gadi. 
Viņš aizgāja viņsaulē 48 gadu 
vecumā, pašā dzīves briedumā, 
sapņus nepiepildījis. 

 Kārlis Zvejnieks
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Izsakām līdzjutību
PĒTERIM MAIZĪTIM

sakarā ar mīļās mātes

DAILAS MAIZĪTIS
aiziešanu mūžībā

Mūsu mīļais filistrs
INŽENIERIS

OLĢERTS VEIKINS
dzimis 1936. gada 11. janvārī Rīgā,

miris 2008. gada 13. oktobrī Venetā, Oregonā

Mūsu mīļais filistrs
ĶĪMIĶIS

ULDIS INTS IEVĀNS
dzimis 1938. gada 4. aprīlī Rīgā,

miris 2008. gada 29. novembrī Čikāgā

Par viņu sēro un mīļā piemiņā paturēs
VIVIANA un ULDIS,

ASTRIDA un MARISA ar ģimenēm

Viņu mīļā piemiņā paturēs
OJĀRS UN MĀRA CELLES, ANSIS UN INGRĪDA MUIŽNIEKI,

ANDREJS UN GITA MUZIKANTI, ANDRIS UN ANNA STAKĻI, 
RAIMONDS UN ILONA STAPRĀNI

Skumjās viņu piemin radi Latvijā:
SEGLIŅU, JEMELJANOVU, JURJĀŅU, KUPLO,

NICMAŅU, OTTO UN ZĪĻU ĢIMENES

Skumjās un mīlestībā piemin,
DĒLS UĢIS, MAZMEITAS; INGA AR VĪRU DĀVIDU

ZADVINSKI UN IVETE AR VĪRU EZEQUIEL LARROQUETTE
UN MAZMAZ DĒLIEM LUKAS UN NAHUEL

(Turpināts no 20. lpp.)

Sirsnībā
INNIS UN VAUTOUR ĢIMENES

Korporācija Talavija

Korporācija Talavija

Mūžībā aizgājis mūsu ilgu gadu draugs

RAIMONDS G. SLAIDIŅŠ
dzimis 1927. gada 28. aprīlī,
miris 2009. gada 19. janvārī

Mūžībā aizgājis mūsu draugs
architekts un gleznotājs

RAIMONDS GUNĀRS SLAIDIŅŠ
dzimis 1927. gada 28. aprīlī Apē, Latvijā,

miris 2009. gada 19. janvārī Grīnbrejā, Kalifornijā

Aizsaulē aizgājis mūsu mīļais

Zigurds Segliņš
dzimis 1929.g. 23.nov. Bauskā, Latvijā

miris 2009.g. 3.janv. Olimpijā, Vašingtonā

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā vecmammiņa

VERA AUGENBERGS,
dzim. IELEJS

dzimusi 1910. gada 3. jūlijā Ērgļos
mirusi 2008. gada 7. decembrī Indianapolē

TUMSA
Vārdi apstājas lūpās –
Nāve vai nemanīgs miegs
Šūpojas vakara šūpās.

Tumsa baiga kā ziegs
Iesūcas dzīvības audos –
Miesās, saknēs un graudos.
Zinaīda Lazda

„Meklētāja ceļš ir galā,
vakars metas, tālu iets...” (K. Skalbe)

No Tevis tik daudz bija, ko gūt,
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd, –
Mums atmiņās vienmēr kopā būt.

Tones koncerts. Pēc koncerta 
sadraudzības pēcpusdiena ar 
siltu bufeti. Rīko Ņudžersijas 
latviešu biedrība. Sīkāka infor-
mācija: www.priedaine.org  

ROKVILA (MD)  
• No 6. līdz 8. martam ALAs 

Izglītības nozares rīko skolotāju 
konferenci Vašingtonas latviešu 
skolas telpās. Pieteikšanās lapas 
atrodamas ALAs Izglītības noza-
res mājaslapā: www.alausa.org 
Sīkākas ziņas, rakstot Vašingtonas 
skolas pārzinei Dainai Blokai: 
Blockdaina@aol.com vai ALAs 
Izglītības nozares vadītājai Anitai 
Bataragai: abatarags@optonline.net

SANFRANCISKO (CA)
• 21. februārī plkst. 4.00 Drau-

dzes namā (425 Hoffman Ave.) 
kabarē pēcpusdiena „Sirsniņu 
balle”, piedalīsies dziedoņu duets 
no Latvijas – Normunds Jakušo-
noks un Daiga Petkeviča. Ieeja 
$30,  ZKLB biedriem, uzrādot 
biedra karti, $5 atlaide; studenti-
em $10. Biļetes var pasūtināt, 
sazinoties ar Andru Ziediņu, 
tālr.: 925- 831-3893, e-pasts: 
az35@sbcglobal.net Būs bufete 
un atspirdzinājumi. 

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).

ST. PĒTERSBURGA 
4. februārī plkst. 13 biedrības 

namā video izrāde „Tautu deju 
lieluzveduma I daļa”. Kafija, 
cepumi. Ieejas ziedojums sākot 
ar $3. Visi laipni aicināti!

7. februārī, plkst. 13 biedrības 
namā draudzes dāmu komitejas 
gadskārtējais tirdziņš. Program-
mā: dziedās Aleksandra Ritums, 
soprāns, pie klavierēm maestro 
Vladimirs Hohlovs. Tirdziņā – 
izloze, pusdienas, kafija, atspir-
dzinājumi, pīrāgi, dažādi cepu-
mi. Tirdziņa mērķis – rast 
līdzekļus palīdzības darbam šeit 
un Latvijā. Vēlams ieejas ziedo-
jums $5. Visi laipni aicināti!

14. februārī, plkst. 17 biedrības 
namā „Sirsniņu balle”. Draudzības 
stunda līdz plkst. 18. Programmā: 
uzstāsies tautasdeju grupa 
„Gatve” no Latvijas. Silts azaids. 
Ilmāra Dzeņa un Pēteŗa Ozola 
deju mūzika. Atspirdzinājumi, 
kafija un cepumi. Ieejas ziedo-
jums sākot ar 25$. Visi laipni 
aicināti!

21. februārī, plkst. 17 biedrības 
namā uzstāsies aktrise un humo-
riste Maija Ķuze no Toronto un 
meita Sandra Ķuze (soprāns) ar 
jautru mūzikālu programmu. 
Pavadīs maestro Vladimirs Hoh-
lovs pie klavierēm. Silts azaids, 
atspirdzinājumi, kafija un cepu-
mi. Ieejas ziedojums sākot no 
$25. Laipni lūdzam apmeklēt!
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S P O R T S

Piecas minūtes 
pirms okupācijas

1940. gada jūnija pirmajās 
dienās Francijas territorijā tur-
pinājās vērmachta uzvarošais 
maršs uz Parīzi, britu virspa-
vēlniecība nolēma evakuēt savus 
desanta spēkus no Narvikas 
apkaimes Norvēģijas ziemeļos. 
Atjēgusies no negaidīti ieilgušā 
Ziemas kaŗa ar Somiju, Padomju 
Savienība saskaņā ar noziedzīgo 
Molotova-Ribentropa paktu, gata-
vojās Latvijas, Lietuvas un Igau-
nijas okupācijai, koncentrējot 
Baltijas valstu tiešā robežu tuvu-
mā daudzskaitlīgus bruņotos 
spēkus.

15. jūnija rītausmā notika pa-
domju robežsargu provokātīvs 
uzbrukums Latvijas robežsar-
giem – 3. Abrenes robežsargu 
bataljona sardzēm Masļenku 
ciema apkaimē. Tikai dažas stun-
das vēlāk, saskaņā ar iepriekšēju 
vienošanos uz Tallinu devās 
Latvijas Šacha biedrības koman-
da ar meistaru F. Apšenieku 
priekšgalā. Faktiski tā bija Rīgas 
šachistu vienība (un dažos preses 
izdevumos tā arī rakstīja), kas 
devās atbildes braucienā, lai 
sacenstos ar Tallinas igauņu 
šacha biedrību – TEMS (Tallin 
Eesti Maleselts), kas viesojās Rīgā 
1938. gada 29. un 30. oktobrī. 
Viesi toreiz zaudēja ar 13,5 : 20,5.

Nav ne mazāko šaubu, ka, iero-
doties Tallinā, latvju šachisti 
uzzināja par notikumiem uz 
Latvijas-PSRS robežas, bet 
iespējams, jau Rīgas –Tallinas 
vilcienā. 

Satraukuma un neskaidrības 
gaisotnē sākās pēdējā kaimiņ-
valstu šachistu tikšanās pirms 
neatkarības zaudēšanas. 

No Latvijas šacha vēstures
„Pirms sacīkstes Rīgas koman-

du Igaunijas Šacha savienības un 
Tallinas šacha biedrības vārdā 
apsveica meistars Tirns un Rīgas 
vienības vārdā viņam atbildēja 
vecmeistars F. Apšenieks. Pēc 
tam sākās sacīkstes, kuŗas iznā-
kumu mums nelabvēlīgi iespai-
doja ne vien viena otra spēlētāja 
paviršība, bet arī lielā mērā nogu-
rums.” (Stāsti un Romāni, 1940., 
Nr. 544)

Salīdzinājumā  ar 1938. gada 
sacensībām, Rīgas komandā bija 
palikuši pieci, bet Igaunijas  
komandā – desmit iepriekšējo 
sacensību dalībnieki. Divu dienu 
cīņās Tallinas šachisti guva 
revanšu ar 19,5: 12,5.

Rezultāti galdiņu kārtībā:
F. Apšenieks - G. Frīdemans 1:1,
T. Melngailis – I. Tirns 0,5:1,5,
L. Dreibergs –  E. Lahts 1,5: 0,5,
A. Koblencs – R. Prūns 0:2, 
V. Indulēns – T. Sapbergs 1:1,
E. Gīze – G. Karings 1:1,  
J. Frīde – L. Seps 0,5:1,5                             
V. Rozenbergs – L. Brasinskis 1,5:0,5,
N. Kampars - V. Kalde 0,5:1,5
E. Lazdiņš - A. Arulaids 0,5:1,5                       
N. Beinerovičs - I. Rosenfelds 1:1,         
A. Lūmanis - H. Kerdi 0:2       
J. Peinbergs - V. Rotare 1:1    
F. Meienbergs - V. Tepaks 0,5:1,5
V. Spāre - H.Ploms 1,5:0,5
M. Lauberte - M. Orave 0,5:1,5

(Pēc publikācijas žurnālā 
Krusta mīkla, šachs, bridžs)

Pie pirmajiem astoņiem gal-
diņiem igauņu šachistu pārsvars 
nebija pārliecinošs – 9:7, pie 
pārējiem Latvijas šachisti cieta 
sagrāvi, uzvarot tikai vienu, bet 
zaudējot sešas partijas.

Par aizvadītajām cīņām žurnālā 
Stāsti un Romāni šacha nodaļas 
vadītājs Leopolds Lapāns rakstīja: 
„Vecmeistars F. Apšenieks cīņā ar 

meistaru G. Frīdemanu pirmā 
partijā spīdoši ar jaunu, spēcīgu 
vilcienu atspēkoja kādu populāru 
italiešu partijas variantu un uzva-
rēja labi izvestā galotnē. Otrā 
partijā partijas gaitu stipri iespai-
doja nogurums, kuŗš stiprā mērā 
nomāca ne vien mūsu vecmeis-
tarus, bet arī pārējos vienības 
dalībniekus.

Melngailis pret Tirnu pirmā 
partijā gan panāca asprātīgu 
neizšķirtu, bet otrā partijā bija 
bezspēcīgs pret igauņa meista-
riski izvestajiem manevriem.

Lieliski cīnījās Dreibergs! Pir-
mo partiju Lahts vēl paspēja 
iestūrēt neizšķirtos ūdeņos, bet 
sabruka otrā pret Dreiberga mata 
uzbrukumu.

Koblencs pirmā partijā nepa-
matoti upurēja, bet otrā aizrāvās 
ar nepamatotiem uzbrukumiem. 
Rezultātā – divi sāpīgi zaudējumi!

Frīde pirmā partijā lieliski 
apspēlēja savu pretinieku, bet 
neizprotamu iemeslu dēļ zaudēja. 
Otrā partijā tikai laime viņu 
glāba no otra zaudējuma.

Lieliskā partijā Rozenbergs 
uzvarēja Brasinski, turpretī otrā 
partijā tikai kāds asprātīgs ma-
nevrs torņu galotnē viņu glāba 
no zaudējuma.

Kampars pirmā partijā varēja 
iegūt figūru un  uzvaru. Partijā 
tomēr viņš no figūras ieguvuma 
atteicās, pēc dažādām dēkām 
ieguva labāku galotni, bet tomēr 
bija spiests samierināties ar neiz-
šķirtu. Otrā partijā, pateicoties 
savai neloģiskai un antipozicio-
nālai spēlei, viņš ātri zaudēja.

Lazdiņš otrā partijā noteikti 
varēja uzvarēt pateicoties divu 
savienotu  bandinieku pārsvaram, 
bet – aizrāvās ar uzbrukumu un 
zaudēja.

Pirmo partiju Lūmanis zaudēja 
stipri aizkavētas attīstības dēļ, bet 
otrā partijā varēja uzvarēt ar ele-
gantu mata uzbrukumu, tomēr 
zaudēja torni un partiju.

Spāre uzvarēja glītā pozicionālā 
partijā Plomu. Arī otrā partijā 
viņš varēja uzvarēt, bet rupji 
kļūdījās un bija spiests samie-
rināties ar neizšķirtu.

Meistare Lauberte atstāja nogu-
rušu iespaidu un spēle radīja 
iespaidu, ka vainojams treniņa 
trūkums.”

Iepriekšējā sacensībā viņa savu 
pretinieci, kuŗu Igaunijas prese 
dēvēja par „Igaunijas Veru Men-
čiku”, pieveica ar 1,5: 0,5.

16. jūnijā vēl notika ātrspēles 
turnīrs (20 dalībnieki) ar priekš-
sacīkstēm divās grupās un finālu. 
Uzvarēja F. Apšenieks, nezau-
dējot nevienu partiju: +11,=4!

Komanda atgriezās Rīgā drā-
matiskā brīdī – Latvijas galvas-
pilsētai jau tuvojās Sarkanarmijas 
tanku kolona, bet pa putek-
ļainajiem Latgales lielceļiem 
soļoja kājnieku divīzijas...

Igaunijas – Latvijas šachistu 
sacensībā spēlētas partijas pie-
raksts. 

L. Brasinskis –
V. Rozenbergs

Dāmas gambīts
1.c4 e6 2.Zc3 d5 3.d4 Zf6 

4.Lg5 Le7 5.e3 0-0 6. Zf3 Zbd7 
7. Dc2 Te8  8.cd. Šī vilciena 
nolūks gan ir teicams: panākt 
uzbrukumu dāmas spārnā. 
Tomēr partijas turpmākajā gaitā 
e līnijas atvēršana un laidņa c8 
atbrīvošana kļūst baltiem 
liktenīga. 8...ed 9.Ld3 c6 10.0-0 
h6 11.Lf4 Zh5?! Kombinācija vai 

kļūda? 12. Z:d5! Z:f4 (12...cd? 
13. Lc7 utt.) 13. Z:f4 Ld6 14. Ze2 
Zf6 15. Zg3 Zd5 16. a3 Lg4 17. 
Zd2? Dh4 18. Tfe1 Tad8  19. h3? 
T:e3!

Skaists un korekts torņa vai 
laidņa ziedojums. 

20.h:g L:g3 21.fg D:g3 22.
Lh7+Kh8 23.Ted1 Te2! 24.Le4 
Ze3, un baltie padevās (0-1).

Šajā skaistajā partijā melnie 
priekšzīmīgi izmantoja balto 
kļūdas. (Partijas teksts un pie-
zīmes pēc publikācijas žurnālā 
Stāsti un Romāni Nr. 544).

Ģ. Salmiņš,
šacha vēsturnieks

Mēs esam pateicīgi, ka Ņujor-
kas latviešu ev. lut. draudze 
pieņēma mūsu projektu un 
atbalstīja ideju izveidot jaunu 
latviešu skolu Bruklinā. Esam 
ļoti pateicīgi Bruklinas novadam 
par piešķirtajām telpām un 
materiālo atbalstu skolai. Skola 
veiksmīgi darbojās 2007./08. 
mācību gadā, to apmeklēja 15 
latviešu bērni. Tika svinēti 
Mārtiņi, Ziemsvētki, Lieldienas, 
Mātes diena, Vasarsvētki. 

2008./09. mācību gadā skolu 
rēgulāri apmeklē 13 bērni un 
divi bērni  nerēgulāri. Drīzumā 
bērnu pulciņam pievienosies divi 
jauni.

Par mūsu aktīvitātēm, pasā-
kumiem var uzzināt skolas 
portālā www.CentreLV.com Tur 
var apskatīt fotografijas un vi-
deoierakstu. 

Skola ir attīstības posmā, un šī 
gada septembrī mēs esam gatavi 
atklāt pirmo klasīti. Mēs ļoti 
lūdzam Ņujorkas latviešu ev. lut. 
draudzes valdei un visiem 
draudzes locekļiem – vēlreiz 
apsvērt iespējamo lēmumu 
pārdot Bruklinas namu. Šo namu 

Atklāta vēstule Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzei 
par Bruklinas nama pārdošanu

caurstrāvo latviskais gars, kas tajā 
valdījis desmitiem gadu. Mēs ļoti 
vēlētos, lai mūsu bērni izjustu šo 
latvisko auru, ko viņi nekad 
nejutīs īrētās telpās. Īrējot radī-
sies daudz dažādu problēmu, 
piemēram, dažas ģimenes, 
iespējams, atteiksies turpināt 
mācības, būs problēmas, kur 
glabāt skolas mācību materiālus 
un inventāru, grūti būs plānot 
skolas pasākumus u. tml.  
Bruklinas skolai, tāpat kā pārē-
jām skolām, ir nepieciešamas 
pastāvīgas telpas. Gadījumā, ja  
Bruklinas namu pārdos, skolas 
darbība droši vien tiks pār-
traukta.

Bruklinas nams atrodas labā, 
drošā pilsētas rajonā. Uz to viegli 
nokļūt ar sabiedrisko transportu, 
tātad ērti bērnu vecākiem, 
kuŗiem nav savu automašīnu. 
Pēdējā laikā Ņujorkā  ieceļojuši 
ļoti daudz latviešu, īpaši  jaunieši. 
Telpas varētu izmantot dažādiem 
pasākumiem, tādējādi palīdzot 
jauniebraucējus iesaistīt latviešu 
sabiedrībā. 

Domājam, ka papildlīdzekļu 
ieguvei Bruklinas nama telpas 

varētu izīrēt un tādējādi iegūt 
Ņujorkas latv. ev. lut. draudzei  
nepieciešamos līdzekļus. Patla-
ban šajā rajonā īres cenas ir ļoti 
augstas. Pirmajā stāvā varētu 
izremontēt telpas, siltināt grīdas 
un ielikt bīdāmās sienas, izvei-
dojot telpas divām vai pat trim 
klasēm, bet augšstāvus izīrēt 
uzņēmējiem (grāmatvežiem, 
ārstiem, juristiem).

Gribu pieminēt, ka Ņujorkas 
latviešu ev. lut. draudzē iestājušās 
trīs mūsu skolas ģimenes. Pārē-
jās dažādu iemeslu dēļ to vēl nav 
izdarījušas. Skola ir atbalstījusi 
vairākus Ņujorkas latviešu ev. 
lut. draudzes rīkotos pasākumus. 
Mēs ļoti ceram, ka draudzes 
valde saprātīgi izlems Bruklinas 
nama likteni.

Bruklinas skolas saimes vārdā 
skolas pārzine Ilona Vilciņa

Bērnu vecāki raksta: 
Uzskatu, ka draudze rīkojas 

nepareizi, pārdodot Bruklinas 
īpašumu, un paši Ņujorkas 
latviešu ev. lut. draudzes locekļi 

jāvaino, ka neesam iesaistījušies 
draudzes dzīvē, jo notiek it kā 
dalīšana Amerikas latviešos un 
Latvijas latviešos. Vai tas ir tā 
saucamais latviešu nacionā-
lisms? Manuprāt, draudzei 
vajadzētu piestrādāt, lai esošā un 
nākamā Amerikas latviešu 
paaudze turētos kopā un mums 
visiem būtu vēlēšanās iestāties 
draudzē. Patlaban ir sajūta, ka 
tiekam atstumti.

Kāpēc Bruklinas nams neva-
rētu kļūt par latviešu centru tāpat 
kā igauņiem Igauņu nams? 
Mums, latviešiem, nav kur satik-
ties un iepazīties, jāiet pie 
igauņiem, krieviem vai poļiem. 
Latvijā daudzi cilvēki zaudē 
darbu, tas nozīmē, ka Amerikā 
būs jauns latviešu imigrantu 
pieplūdums. Bruklinas nams 
būtu laba vieta, kur varētu 
izveidot Ņujorkas latviešu 
satikšanās centru un latviešu 
skolu.

,,Tev būs savu tuvāku mīlēt kā 
sevi pašu.” (Mateja 19:19)

Ilona Freimane, Adama māte

Mūsu bērni katru nodarbību 
gaida ar nepacietību kā lielus 
svētkus, viņi ir iemīlējuši savas 
skolotājas Maritu un Inetu un 
savu mazo Bruklinas namiņu – 
skoliņu.  Šeit ir svinēti ļoti skaisti 
latviešu svētki – Mārtiņi, 
Ziemsvētki, Māmiņdiena,  Liel-
dienas, Vasarsvētki un iemācītas 
latviešu tautasdziesmas un 
rotaļas.

Šis ir Bruklinas skoliņas bēr-
nu, viņu vecāku un skolotāju 
lūgums, viņi visi ir ļoti 
sadraudzējušies un iemīlējuši 
Bruklinas namu. Lūdzu, 
neatstājiet mūs bez mūsu 
Gaismas pils! Mūsu bērniņi un 
mēs esam kristīti luterāņu 
baznīcā un mēs lūdzam mūsu 
Baznīcu nenovērsties no mums 
un visus draudzes locekļus 
palīdzēt mums saglabāt latviešu 
skoliņu Bruklinas namā.

Elizabetes vecāki:  Solvita un 
Vadims Mitenbergi

Monikas vecāki:   Ilze un 
Edmunds Rītiņi


