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Latvijas hokejisti – uz 
Vankuveru!

Valsts prezidents Valdis Zatlers tiekas ar 
PBLA valdes priekšsēdi Mārtiņu Sausiņu

Kvalifikācijas turnīrā – 
trīs spēlēs trīs uzvaras 
Vankuveras Olimpisko spēļu 

kvalifikācijas turnīrā Latvijas ho-
kejistiem pirmā spēle bija ar Un- 
gārijas vienību. Ungāru hokejs pē- 
dējos gados gājis augšup. Pēc 70 
gadu ilgas „prombūtnes” šā gada 
pasaules meistarsacīkstēs ungāri 
spēlēs augstākajā līgā.

Latvija – Ungārija 
7:3 (1:1, 3:2, 3:0)

Ungārijas valstsvienību trenē ka-
nadietis Pats Kortina, uzbrukuma 
hokeja piekritējs. Par pretinieka 
stiprajām pusēm ekspertiem pirms 
turnīra bija maz informācijas, tā-  
pēc šī vienība atšķirībā no Italijas 
un Ukrainas tika uzskatīta par 
tumšo zirdziņu. Kaut ko par 
Ungārijas hokeju zināja pastāstīt 
Guntis Galviņš, kas spēlē Sēkeš-
fēhervāras klubā Alba Volan.    

Latvijas izlases sastāvs: vārtsargi 
- Edgars Masaļskis, Sergejs Nau-
movs, Ervīns Muštukovs; aizsar- 
gi - Jānis Andersons, Guntis Gal-
viņš, Aleksandrs Jerofejevs, Geor-
gijs Pujacs, Krišjānis Rēdlichs, 
Arvīds Reķis, Oļegs Sorokins, 
Kristaps Sotnieks; uzbrucēji - 
Ģirts Ankipāns, Aigars Cipruss, 
Mārtiņš Cipulis, Lauris Dārziņš, 
Guntis Džeriņš, Mārtiņš Kar-
sums, Aleksandrs Ņiživijs, Mi- 
ķelis Rēdlichs, Aleksejs Širokovs, 
Jānis Sprukts, Juris Štāls, Her-   
berts Vasiļjevs.

Latvijas hokejisti pārspēja Un- 
gārijas valstsvienību – 7:3. 

Latvijas izlases galvenā treneŗa 
Oļega Znaroka ieskatā valsts-
vienība labi nospēlējusi uzbru-

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
4. februārī Rīgas pilī tikās ar Pa- 
saules brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) valdes priekšsēdi Mār-
tiņu Sausiņu. Viņi pārrunāja ak- 
tuālitātes, kas saistītas ar latviešu 
sabiedrisko organizāciju darbī-
bu Rietumos, un jautājumus par 
Latvijas valsts sadarbību ar orga-
nizēto latviešu sabiedrību ārze-
mēs.

Gan Valsts prezidents, gan 
PBLA priekšsēdis bija vienis 
prātis, ka no Latvijas valsts puses 
galvenais sadarbības partneris 
latviešiem ārzemēs varētu būt 
Ārlietu ministrija. Līdz 2008. ga- 
da beigām sadarbība ar latviešu 
organizācijām pasaulē tika īste-
nota ar Īpašu uzdevumu minis-
tra sabiedrības integrācijas lietās 
sekretāriāta (ĪUMSILS) starp-
niecību. Kopš 2009. gada 15. jan-
vāŗa ĪUMSILS ir apvienots ar 
Bērnu un ģimenes lietu ministr-
iju, izveidojot Ģimenes, sociālo 
lietu un veselības ministriju.  
Šādā situācijā latviešiem ārze-

mēs daudz 
lielāks pama-
ts būtu sa- 
darbību ar 
Latvijas valsti 
turpināt ar 
Ārlietu minis-
trijas starp-
niecību, kur 
jau vairākus 
gadus sekmīgi 
darbojas īpa-
šu uzdevumu 
vēstnieks (sa-
kariem ar lat-
viešiem ārze-
mēs) Juris Audariņš.

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
un PBLA priekšsēdis Mārtiņš 
Sausiņš pārrunāja arī latviešu  
valodas pašreizējo situāciju valstī, 
un iespējas nostiprināt mūsu 
valodas stāvokli un lietojumu.  
PBLA priekšsēdis M. Sausiņš arī 
izteica Valsts prezidentam atzi-
nību par viņa lēmumu turpmāk 
Latvijā intervijas sniegt tikai 
valsts valodā. V. Zatlers un M. 

Sausiņš pārrunāja arī Valsts pre-
zidenta Satversmes grozījumu 
iniciātīvu, kas sasaucas ar Vēlē-
šanu reformas biedrības (VĒL) 
darbu un mērķiem (VĒL 2007. 
gadā tika izveidota ar PBLA 
financiālu atbalstu). Valsts prezi-
dents Valdis Zatlers PBLA prie-
kšsēdim pauda savu ieinteresē-
tību trimdas latviešu atmiņu sa- 
glabāšanā nākamajām paau-
dzēm. (PBLA pārstāvniecība)      

kumā, bet ne aizsardzībā. Uz to 
arī būs jāvērš uzmanība nāka-
majās spēlēs.

Latvija – Ukraina 
4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Otrās kārtas spēlē Latvijas 
hokeja izlase grūtā cīņā ar re- 
zultātu 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) uzvarēja 
Ukrainas valstsvienību, speŗot 
platu soli pretī uzvarai F apakš-
grupā. Latvijas izlases labā vār-
tus guva Karsums, Miķelis Rēd-
lichs,  Ņiživijs un Sprukts. Pē- 
dējā ripa lidoja tukšos Ukrainas 
vienības vārtos. Latvijas izlases 
vārtus šajā spēlē sargāja Sergejs 
Naumovs.

Par šīs spēles labākajiem spē-
lētājiem tika nosaukti abu valsts-
vienību vārtsargi - Naumovs un 
Karpenko.

Italijas izlase ar rezultātu 4:1 
pārspēja Ungārijas vienību.

Latvija – Italija 
4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Turnīrā bija izveidojusies si- 
tuācija, ka pēdējā spēlē pret 
Italiju Latvijas hokejisti varēja 
arī zaudēt, bet ne vairāk kā ar 
vienas ripas starpību. Taču bija 
jākoncentrējas tikai uz uzvaru 
un jāaizmirst smagā neveiksme 
pret Italiju 2007.  gadā – 3:7.

Latvijas hokeja izlase izcīnīja 
ceļazīmi uz 2010. gada Vanku-
veras Olimpiskajām spēlēm, 
kvalifikācijas turnīra pēdējā 
spēlē ar 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) uzva-
rot Italijas valstsvienību. 

Latvijas izlases vārtus sargāja 
Sergejs Naumovs, kas tika atzīts 
par labāko Latvijas rindās 

iepriekšējā spēlē pret Ukrainu. 
Naumovs lielisks bija arī šajā 
spēlē, atvairot 30 metienus, un 
vairākas reizes glāba Latviju 
bīstamās situācijās.

Par labāko spēlētāju Latvijas 
izlases rindās tika atzīts Jānis 
Sprukts, bet italiešiem labākais 
bija Luka Ansoldi.

Ukraina tikai pēcspēles “bul-
līšos” ar 4:3 uzvarēja Ungāriju.

F grupas
nobeiguma tabula

Vieta, vienība, spēles, iemestie 
un  zaudētie vārti, punkti
1. Latvija       3       15:6        9
2. Ukraina     3        9:9        5 
3. Italija         3        7:8        3
4. Ungārija    3       3:15        1

Ar bobsleja kamanām – 
150 km stundā un 

ātrāk!
 Jāņa Miņina pilotētais bobsle-

ja četrinieks uzvarēja Pasaules 
kausa izcīņas posmā Vistleras 
trasē Kanadā, kur 2010. gadā 
notiks Vankuveras Ziemas olm-
pisko spēļu sacensības. Miņins 
kopā ar Daumantu Dreiškenu, 
Oskaru Melbārdi un Intaru 
Dambi divu braucienu summā 
finišēja pēc minūtes un 42,17 
sekundēm, kas ļāva par sešām 
sekundes simtdaļām apsteigt 
tuvāko sekotāju ASV I ekipāžu 

ar pilotu Stīvenu Holkombu.
Miņins sasniedza absolūto šī 

sporta veida ātruma rekordu.
Viņš  ir arī pirmais, kas ar 
bobsleja kamanām braucis 
ātrāk par 150 kilometriem 
stundā. Līdz šim lielāko ātrumu 
bobsleja ekipāžas varēja sas-
niegt Šveicē, Sanktmoricas 
trasē, tomēr tur ne reizi nav 
ticis pārsniegts ātrums 150 km 
stundā. Jaunuzbūvētajā Vistle-
ras trasē šādu iespēju ir daudz 
vairāk, un to pierādīja jau Mi- 
ņins, kas pirmajā braucienā 
startēja pirmais. Latvietis finiš-
ēja pēc 50,97 sekundēm un brau-
ciena laikā sasniedza ātrumu 
153,02 kilometri stundā. Turp-
mākajās sacensībās neviena no 
ekipāžām šādu ātrumu vairs ne- 
spēja ne pārsniegt, ne pat 
atkārtot, bet Latvijas ekipāža arī 
otrā braucienā sasniedza labā-

Latvijas hokeja izlase

ko laiku un svinēja uzvaru divu 
braucienu summā.

P. Karlsons

Jānis Miņins
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Pulkv. O. Kalpaka varoņnāves 90 gadu piemiņas dievkal-
pojums svētdien, 8. martā plkst. 10.00 Jonkeru baznīcā, ar 
Korporāciju kopu un Daugavas Vanagu Ņujorkā piedalīšanos, 
diak. Indriķis Kaņeps. Dievkalpojumu kuplinās vijoļniece 
Margarita Kreine. Akadēmisko runu teiks Latvijas goda kon-
suls Ņujorkā Daris Dēliņš. Pēc referāta Studenšu korporāciju 
kopas Ņujorkā sarūpēts cienasts.

Korporāciju kopa un Daugavas Vanagi Ņujorkā



LAIKS 2009. ga da 14. februāris – 20. februāris2

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 49 reizes gadā

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

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

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

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

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

var arī nesaskanēt.
Redaktore: Ligita Kovtuna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

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

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

laiksasv@gmail.com
Redakcija

Ekvadoras Mūža mežos

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

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

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

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

Managing Assets in Latvia  since 1992

Nobēdzinātās 
vēstules

ASV pasta pārstāvji ziņojuši, 
ka krasi pieaudzis sodīto past-
nieku skaits par sūtījumu nepie-
gādāšanu vai nozagšanu. Pasta 
amatpersonas ziņojušas par 333 
gadījumiem pērn, kad sūtījumi 
nav piegādāti, nozagti vai iznī-
cināti, piegāde novilcināta; daudz 
vairāk nekā iepriekšējos gados. 
Lielākoties sūdzība ir par vienu 
sūtījumu, bet daži pastnieki 
vairāk nekā desmit gadu laikā 
nozūmējuši burtiski tonnām 
pasta sūtījumu.

(No žurnāla The Week 2009. g. 
30. janvārī)

No redakcijas.
Arī Laika redakcija saņem 

Aicinām atsaukties Arvīda 
Kalniņa mantiniekus!

Arvīds Kalniņš bija koksnes 
ķīmijas pamatlicējs Latvijā, liela 
institūta organizētājs un ilg-
gadējs vadītājs, viens no Latvijas 
Zinātņu akadēmijas dibinātājiem 
1946. gadā, vispusīgu interešu 
cilvēks un vērienīgs sabiedrisks 
darbinieks, kas sava ilgā mūža 
laikā dažādu režīmu ietvaros 

Lūdzam atsaukties 
mantiniekus!
pratis tomēr allaž veikt pozitīvu, 
radošu darbu zinātnei un Latvijas 
sabiedrībai. (J. Stradiņš, Latvijas 
Ķīmijas žurnāls, 1994, Nr. 5, lpp. 
632-635).

A. Kalniņš dzimis 1894. gada 
18. augustā Bebru pagasta Silavu 
mājās (tagadējā Aizkraukles 
pagastā), Latvijā. Miris 1981. 
gada 17. februārī Rīgā.

  Ir ziņas, ka Kanadā dzīvojis A. 

Labojums
Laika 5. numura 18. lappusē 

raksta ,,Latvieši valda pasauli...”  

Pateicība 
sirsniņdienā 

Labāk vēlu, nekā nekad, un 
mēs, divi limbažnieki, no sirds 
pateicamies Hugo un Laimai 
Dzeņiem, ka pērngada septem-
brī un oktobrī vienu mēnesi 
varējām bezbēdīgi dzīvot viņu 
namiņā  Briellē, Ņudžersijā, 
netālu no okeana. Bieži atcera-
mies viesmīlību, labestību un 
izpalīdzību, ko saņēmām no 
abiem dāsnajiem latviešiem 
Amerikā. Tā nav samaksājama 
naudā. 

Maija Razumovska
un Artūrs Ozoliņš

Kalniņa dēls, mazbērni joprojām 
mīt ārzemēs. 

Atsaucieties – laikraksta Laiks 
redakcijai – Rīgā, Rūpniecības 
ielā 19-18, LV-1010, e-pasts – 
laiksasv@e-apollo.lv, vai apgāds 
„Zvaigzne”, K. Valdemāra ielā 6, 
Rīga LV-1010, e-pasts – info@
zvaigzne. Lv, tālr. + 371 
67324518.

sūdzības par to, ka avīze vai nu 
ilgi kavējas vai vispār nepienāk. 
Te nu ir arī mūsu iespēju robeža 
– kolīdz avīzes nododam Pastam, 
tās turpmākajām gaitām vairs 
nevaram izsekot.

Ko gan varam darīt – nosūtīt 
jums citu eksemplāru. Tāpēc, 
lūdzu, ziņojiet mums par to, ka 
neesat saņēmuši Laiku. mēs 
iesniegsim arī Publication Watch, 
kas uzliks par pienākumu Pastam 
noskaidrot, kur avīzes paliek.

Bet visdrošāk – pasūtiniet avīzi 
pa gaisa pastu. Tas būs nedaudz 
dārgāk, bet drošāk arī.

teikumam 1. slejas 2. rindkopā 
pareizi jābūt: ,,Saņemot laikrak-
sta Los Angeles Times 16. janvāŗa 
izdevumu, kur pirmā lappusē 
ievietota Hudzonas upē nolai-
dušās US Airways lidmašīnas 
fotografija un pamanot, ka tās 
autors ir Janis Krums, ne viens 
vien pie sevis nodomāja: vai viņš 
varētu būt latvietis?”

Red.

Labprāt aprūpētu tautiešus,
kuŗiem nepieciešama palīdzība FLORIDĀ,

St. Pētersburgas apkaimē.

Man ir vairāku gadu pieredze latviešu
un amerikāņu ļaužu aprūpē.

Varu līdzēt jūsmājās vai arī piedāvāju klātdzīvošanu manā 
mājā CLEARWATER pilsētā.

Man ir FLORIDAS autovadīšanas tiesības un laba 
automašīna. Varu palīdzēt nokļūt pie ārsta vai iepirkties 

veikalos.

Lūdzu zvanīt Rasmai 
727 953 6313
863 258 5209

Veicu archīva 
dokumentu izpēti un 
zīmēju ģeneāloģiskās 

tabulas (dzimtas koku). 

E-pasts:
nora.sadovska@extranets.lv
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Pirms 25 gadiem Ziemeļame-
rikas otrās paaudzes dziedātāji 
pulcējās Jaunatnes dziesmu svēt-
kiem Montrealā. No Toronto tā 
bija pavisam neliela jauniešu 
grupa, kas mīlēja dziesmu. 
Dziesmu svētki ar jauniem kon-
taktiem un emocionālo lādiņu 
deva vēl lielāku entuziasmu, lai 
turpinātu dziedāt tālāk kā atse-
višķa vienība. Vizma Maksiņa 
bija tikko pabeigusi mūzikas stu-
dijas Toronto universitātē, uzau-
gusi latviskā vidē, viņa gribēja 
rūpēties par jauno trimdas paau-
dzi un turpināt latviešu mūzikas 
kultūras attīstību Toronto latvie-
šu sabiedrībā. 1983. gada sep-
tembrī pirmo reizi sanāca kopā 
tagadējā koŗa „Dzirksts” pirmie 
dziedātāji. Sākumā tie bija tikai 
daži – Inese Grava-Gubiņa, 
Andris Leja, Astra Maksiņa, 
Rolands Grants, Sarma Dindzāne, 
Daina Vāgnere, Brigita Joma-
Jaunkalne, Rita Langenfelda, 
Pauls Šķeteris, tagad jau profe-
sionāls dziedātājs, un daudzi citi, 
kas pievienojās vēlāk.

Pirmais nopietnais kamerkoŗa 
„Dzirksts” koncerts notika 1984. 
gadā Toronto Latviešu nama 
zālē. Koncertā skanēja latviešu 
komponistu tautas dziesmu 
apdares un oriģināldziesmas, kā 
arī jauno komponistu dziesmas. 
Pie klavierēm toreiz vēl pavisam 
jaunais pianists Pēteris Zariņš. 
Pēc tam koris uzsāka aktīvu dar-
bību, brauca uz visiem 
Ziemeļamerikas latviešu Dzies-
mu svētkiem un trīs reizes uz 
Latvijas Vispārējiem Dziesmu 
sētkiem. Katru gadu ir koncer-
tēts gan Amerikas, gan Kanadas 
lielākos latviešu centros Hamil-
tonā, Londonā, Ottavā, Kičinerā, 
Montrealā, Floridā – Pētersburgā, 
Klīvlandē, Indianapolē, Katskiļos, 
Čikāgā. 

1997. gadā, piedaloties Klīv-
landes Dziesmu svētkos, koris 
uzsājās kā atsevišķa vienība izla-
ses koncertā. 1998. gadā 2. martā 
„Dzirksts” svinēja savu 15. jubi-
leju, uzstājoties Sv. Andreja baz-
nīcā un 2000. gada 1. jūlijā XI 
Kanadas Latviešu Dziesmu svēt-
ku koncertā Jorkminsteras baz-
nīcā. Čikāgas Dziesmu svētkos 
2000. gadā koris parādīja Kabarē 
vakaru, ar šo lielo sarīkojumu 
atbalstot Dziesmu svētku līdzek-
ļu vākšanu.

Ir sniegti vairāki Ziemsvētku 
koncerti Sv. Andreja baznīcā, 
Kristus dārzā, Jāņos – Sidrabenes 
un Saulaines sarīkojumos, kā arī 
Sidrabenes atklāšanas un slēgša-
nas koncertos. Tāpat koris pie-
dalījies dažādos citu tautu sarī-
kojumos Toronto sabiedrībā, 
tādās vietās kā  Casa Loma pilī, 
Ontario karaliskajā muzejā 
(ROM) un citur. Koris ir piedalī-
jies daudzos jo daudzos Latviešu 
centra sarīkojumos; Jaunā gada 
ballēs 2001. un 2004. gadā. 
Daudzi koncerti ir sniegti 18. 
novembŗa svinībās; 2001. gada 
11. novembrī Valsts svētku sarī-
kojumā Londonā, ON un 2002. 
gada 17. novembrī Montrealā. 

Koncerti ir dziedāti Church of 
the Redeemer, St. Pauls Trinity 
baznīcā, Sv. Andreja, Sv. Jāņa un 
Castle Frank skolā. Ir rīkoti apvie-
notie koncerti ar Montrealas 
jaukto kori, diriģentiem A. 
Gūtmani, A. Vītolu, Otavas sie-
viešu ansambli, kā arī 1995. gadā 
Katskiļos ar Ņujorkas jaukto kori 

Mēs esam „Dzirksts”!
un 1996. gadā Toronto kopā ar 
diriģentu Andreju Jansonu. Koris 
„Dzirksts” ir ierakstījis 30 minū-
šu gaŗu televīzijas videolenti 
(Maclean Hunter) un divas skaņu 
lentes ar koncertu ierakstiem 
1990. un 1993. gadā. Par kori 
Rogers TV uzņēma filmu ko pār-
raidīja pēc tam vēl ilgus gadus 
Kanadas televīzijā. 

„Dzirksts” sadarbojas ar  Latvi-
jas jaunākās paaudzes kompo-
nistiem, un ciešāka draudzība 
izveidojusies ar komponisti Ilzi 
Arni. 

Tā bija gandrīz vai nejaušība, 
kas komponisti ir savedusi kopā 
ar kori „Dzirksts”, kad 1991. gadā 
Toronto Dziesmu svētku atklā-
šanā koris atskaņoja viņas dzies-
mu „Sper, pērkon, kur sperdams”, 
koncertu pārraidīja kādā mūzikas 
raidījumā Latvijas televīzija. Tajā 
brīdī Ilze Arne, būdama  mājās, 
pēkšņi sadzirdēja savu kompo-
zīciju viņai nepazīstama kora 
izpildījumā. Kad 1992. gada 
rudenī Vizma Maksiņa profesio-
nālas pieredzes apmaiņas nolūkā 
četrus mēnešus uzturējās Latvijā, 
viņa  satikās ar Ilzi Arni. Tas bija 
pirmais solis draudzībai un 
sadarbībai. 1996. gada augustā 
kamerkoris „Dzirksts” devās 
koncertturnejā pa Latvijas nova-
diem, sniedzot koncertus Vents-
pilī, Liepājā (Cīravā), Bauskā, 
Gulbenā, Cēsīs, Salacgrīvā. Ilze 
Arne palīdzēja organizēt kon-
certu savās dzimtajās mājās 
Jēkabpilī. Vēlāk koris iestudēja 
vairākas Ilzes Arnes jaunākās 
dziesmas ar Andreja Eglīša 
vārdiem, un virkne panākumu 
deva iespēju uzaicināt pašu kom-
ponisti uz Toronto. 1999. gada 
13. novembrī Sv. Andreja baznīcā 
notika Ilzes Arnes autorvakars, 
kuŗā kamerkoris „Dzirksts” dzie-
dāja komponistes koŗa un solo 
dziesmu programmu pašas au-
tores klavieŗu pavadījumā. Kon-
certā skanēja dziesmas ar Andreja 
Eglīša vārdiem „Audiet mani 
karogā”, „Turiet savu zemi ciet”, 
„Mīlestība, dzīvība, mūžība”, „Es 
dzirdu, karavīru dziedot”, kantāte 
„Mūžīgi mūžos” korim, solistiem 
un ērģelēm, kas arī bija 
pirmatskaņojums Ziemeļameri-
kā. Kamerkoris „Dzirksts” ir 
dziedājis vairākus Ilzes Arnes 
dziesmu pirmatskaņojumus: 
„Aizdod debesis” sieviešu korim, 
solo dziesmas „Viena vien vairs 
lakstīgala”, „Jāņu vainags”, kā arī 
dziesma „Turiet savu zemi ciet”, 
kas pirmo reizi bija atskaņota 
1996. gada X Toronto Dziesmu 
svetkos. 1999. gada pavasarī ar 
šo koncerta programmu kamer-
koris uzstājās Klīvlandes koncert-
apvienības 45. gadu jubilejas 
koncertā. Koŗa 15. gadu jubilejai 
Ilze Arne bija veltījusi dziesmu, 
bet Indra Gubiņa dziesmas 
vārdus „Mēs esam „Dzirksts””, to 
koris pieņēma par savu motto, 
bet XI Latviešu Dziesmu svētku 
rīcības komiteja, dziesmas 
pirmās rindiņas, par svētku 
devīzi. 

Pasaules tālēs latviskās dziesmās
Tēvzemi visur nesam sev līdz,
Kopīgi kvēlojot, izplandam liesmās,
Kuŗas kā gaviles ceļas un trīc.

Dziesmas skan dvēselē, dvēsele 
dziesmās,

Svešuma vēji tās nespēj dzēst.

Tēvzemes gaismu ar ziemciešu spēku
No Dainām kā bites uzsūcam mēs!

Svešumā dzimuši, svešumā augām,
Tomēr mums visiem latviska sirds.
Pasaules tālēs mēs uzplaukstam 

liesmās
Kopējā gunskurā ikviens kā dzirksts

Visus šos gadus koris soli pa 
solim ir pilnveidojis savu ska-
nējuma kvalitāti un meistarību 
diriģentes Vizmas Maksiņas 
vadībā. 1998. gadā ieskaņoja 
pirmo CD „Mēs esam „Dzirksts””. 
To izdevās noorganizēt, patei-
coties sadraudzībai ar latviešu 
izcelsmes skaņu ierakstu mūziķi 
Daini Raineru un Sv. Jāņa 

šim koncertam uzrakstīja dzies-
mu „Rota” un jau otro reizi tika 
aicināts Ivars Taurinš, lai diriģētu 
G. F. Hendeļa „Alleluja” un F. 
Šūberta Mesu ar orķestra pava-
dījumu.

Sadarbība ar baltiešu koriem ir 
devusi daudz pozitīvu ideju 
turpmākai draudzībai un kopī-
giem koncertiem. Ne tikai 
Toronto latviešu sabiedrība ar-
vien samazinās, tas pats arī notiek 
visās citās emigrācijas sabiedrī-
bās. Sadarbojoties ar mūsu kai-
miņzemju koŗiem, pavērās lielā-
kas iespējas noturēt savu kultūru 
un identitāti ar dziesmu, kas 
visspilgtāk raksturo un vieno 
Baltijas valstis. 

Savā  25. jubilejas gadā kamer-
koris „Dzirksts” gatavojas Hamil-
tonas Dziesmu svētkiem un arī 
savam jubilejas koncertam, kas 
notiks 2009. gada 28. februārī 
Toronto latviešu centrā. Koris ir 
sagatavojis jaunu programmu, 
kurā skanēs latviešu klasiķu tau-
tas dziesmu apdares, kā arī 
jaunāko latviešu komponistu 
oriģināldziesmas un pirmat-
skaņojumi. Koncerta otrajā daļā 
skanēs publikas iemīļotās jautrās 
dziesmas no kabarē vakariem, kā 
arī jaunas dziesmas. Ir aicināti 
visi iepriekšejo gadu koŗa dalīb-
nieki, lai kopā nodziedātu pāris 
dziesmas, uzaicināti arī solisti 
atsevisķiem numuriem. Kori 
pavadīs profesionālu mūziķu 

baznīcas vadību, kas ieskaņoju-
mam atļāva izmantot baznīcas 
zāli.

Kora ”Dzirksts” pastāvēšanas 
gadu lielākais projekts bija 2004. 
gadā. Vizma Maksiņa sadarbībā 
ar citiem baltiešu koŗu diri-
ģentiem, organizēja liela mēroga 
koncertu „Baltic Nõel”. Koncerts 
notika 2004. gada 1. decembrī 
Metropolitain United Church 
baznīcā, piedaloties latviešu, 
lietuviešu, igauņu un somu 
koŗiem. Šim koncertam bija 
pieaicināts latviešu izcelsmes 
Toronto dzīvojošais un jau labi 
pazīstamais baroka mūzikas 
meistars, Toronto Tafelmūzikas 
diriģents Ivars Taurinš. Tā bija 
viņa pirmā reize Torotno latviešu 
sabiedrībā. Viņš ar 100 dziedātāju 
lielo pašdarbības kori veiksmīgi 
iestudēja J. Haidna Sv. Nikolaja 
messu.  Pēc trim gadiem, 2007. 
gadā, tika organizēts otrs tāda 
veida kopkoŗu koncerts – „Zem 
vienas Baltijas saules”. Koncertā 
bija aicināti dziedāt arī citu 
latviešu koŗu dalībnieki, veidojot 
varenāku skanējumu un sadar-
bību gan ar diriģentiem, solis-
tiem un dziedātājiem, kam līdz 
šim nebija bijusi izdevība dziedāt 
tādā kuplā pulkā ar orķestŗi un 
slaveniem viesdiriģentiem. Kon-
certs notika George Weston 
koncertzālē „Toronto Centr for 
the Arts” ēkā. Īpaši svarīgu 
nozīmi tam piešķīra Imanta 
Ramiņa skaņdarbs „Zem vienas 
Baltijas saules”, kas bija speciāli 
pasūtināts šim koncertam. Arī 
bijušais „Dzirksts” korists un 
komponists Jānis Beloglāzovs 

Kamerkoŗa „Dzirksts” darbība 
visus 25 gadus ir bijusi ļoti aktīva. 
Ir bijuši gadi, kad koŗa sastāvs 
palielinās līdz 30 dalībniekiem, 
un ir bijuši arī gadi, kad tas sa-
plok līdz apmēram 10, taču koris 
nekad nav pārtraucis savu dar-
bību un ir kļuvis par vienu lielu 
ģimeni. Līdz šim Toronto latviešu 
sabiedrībā „Dzirksts” ir gados 
jaunākais koris, lai gan dalībnieku 
vidējais vecums ir jau tuvu pie 
50. Tikai jācer, ka drīz dziesmas 
mīļotājiem pievienosies arī jau-
nākā paaudze ar savam idejam 
un jaundibinātu kori.    

ansamblis – čellists Juris Ķeniņš, 
kontrobasists, ģitarists Aivars 
Zītars, Helēna Gintere pie 
klavierēm un vēl citi mūziķi. Būs 
krāšņi tērpi, izstāde, video 
demonstrējumi, kas attēlos 
kamerkoŗa darbību, sākot no 
pašiem pirmsākumiem, no jaut-
rajiem un nopietnajiem vaka-
riem un, protams, sadziedāšanās 
kopdziesmās pie krāšņi rotātiem 
galdiņiem, loterejas un deju 
mūzikas.

H. Gintere 

Nodrošiniet iespēju piedalīties
ALAs 2009. gada ceļojumos!

„Heritage Latvia” – no 6. – 19. jūlijam -   latviešu izcelsmes 
jauniešiem no 13 – 15 g., kas nerunā latviski, vai kam ir minimālas 
latviešu valodas zināšanas.  Ceļojums ir angļu valodā, bet maršruts 
un viela līdzinās „Sveika, Latvija!” ceļojumam. Ieskaita  Folkloras 
festivāla Baltica piedalīšanos.  Cena, ieskaitot lidojuma biļeti: $3000. 
Grupas maksimālais skaits 20. 

„Hello Latvia!/Sveika, dzimtene!” – no 6. – 19. jūlijam -   
ceļojums angļu un latviešu valodā, pieaugušajiem un ģimenēm.  
Ceļojumā varēs iepazīties gan ar galvaspilsētu Rīgu, gan ar Latvijas 
novadiem un apmeklēt Folkloras festivālu Baltica. 

Cena, ieskaitot lidojuma biļeti: $3300. Grupas maksimālais skaits 
20.

„Heritage Latvia” un „Hello, Latvia” dalībnieki varēs 
izvēlēties lidot no Čikāgas vai no Newark.   20 vietas ir aizrunātas no 
abām lidostām. Lūdzu, piesakieties pēc iespējas drīz, bet ne vēlāk kā 
līdz 15. martam,  iesūtot  $500 iemaksu.  Dalībniekus abiem 
ceļojumiem pieņemsim iemaksas saņemšanas kārtībā.

Pieteikšanās veidlapas un tuvāka informācija: projekti@alausa.org 
, tālr:  301 340-8719 Anita Juberte, American Latvian Assoc., 400 
Hurley Avenue, Rockville, MD 20850.
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību.

Fragmenti no publikācijām

1957.gads
Mēs nevarējām karot
Laiks organizēja speciālistu 

aptauju par 1939./40. gada noti-
kumiem Latvijā, lūdzot izteikt 
viedokli, vai Latvijas armijai 
vajadzēja izrādīt pretestību agre-
soriem un kādas sekas tam varētu 
būt. Par to stāsta ģenerālis J. 
Lavenieks.

Apskatot Latvijas starptautisko 
stāvokli, mūsu armijas lielumu, 
apbruņojumu, apgādi, mobilizā-
cijas un stratēģiskas izvēršanās 
iespējas 1939./40. gadā, jāatzīst, 
ka Latvija nevarēja ar ieročiem 
pretoties Padomju Savienības 
agresijai ne 1939., ne 1940. gadā. 
Tā būtu bezcerīga cīņa, tautas 
pašnāvība.

Mūsu armijai bija nozīme līdz 
tam laikam, kamēr Eiropā 
pastāvēja līdzsvars, un ja varējām 
cerēt uz drīzu rietumu valstu 
palīdzību. Ar Polijas kapitulāciju 
šis līdzsvars Eiropas austrumu 
daļā izbeidzās, bet rietumi palī-
dzību nespēja vairs sniegt, jo 
Baltijas jūra jau bija slēgta. 20 
gadu laikā nebija noslēgta arī 

varētu uzturēt mobilizētu armiju 
un vai mēs nebūtu spiesti 
demobilizēt pēc tam, kad padom-
ju kaŗš ar Poliju izbeidzās. – 
Vēlāk, kad Padomju Savienība 
pieprasīja bazes, katram mūsu 
mēģinājumam mobilizēt viņi 
atbildētu ar tūlītēju uzbrukumu. 
Šis uzbrukums ar savu piepešumu 
un spēku mums būtu liktenīgs. 
Padomju korpuss, kas vēlāk 
novietojās Lejaskurzemē un kuŗa 
uguns spēks bija lielāks nekā 
mūsu miera laika armijai, jau 
pirms ārlietu ministra Muntera 
izsaukšanas uz Maskavu bazu 
jautājumā, atradās pie mūsu 

nevarētu jūtami traucēt padomju 
tanku kustību valsts iekšienē. Bez 
tam nav šaubu, ka galvaspilsēta 
un ostas ļoti ciestu no padomju 
flotes artilērijas. Krieviem bija 
pārsvars arī gaisā. Ievērojot šos 
apstākļus, jāatzīst, ka valsts vadī-
bas lēmums pieņemt padomju 
prasības bija pareizs. Mēs neva-
rējām karot.

Pretējā viedokļa aizstāvji mēdz 
aizrādīt uz Somijas piemēru. Pēc 
kara ģeografijas vērtējuma, starp 
Somijas un Latvijas apstākļiem 
bija liela starpība. Ezeriem, 
upēm, mežiem un granīta blu-
ķiem šķērsotais apvidus Somijā 
rada labus apstākļus mazu armi-
ju vilcinājuma kaujām. Latvijā 
tādu apvidu priekšrocību nav. 
Dažas ezeru virknes Latgalē var 
gan noderēt aizstāvēšanai, bet tās 
ir tuvu robežai un mēs nepaspētu 
tās ar pietiekamiem spēkiem 
ieņemt. Lubānas ezera rajons ir 
tikai neliels kavēklis, ko piere-
dzējām arī 1944. gadā, kad tur 
notika pavisam nenozīmīgas 
sadursmes. Somijas labā nāca arī 
1939./40.gada bargā ziema ar 
dziļo sniegu, kas liedza krieviem 
lietot tankus un apgrūtināja 
kustības. Bez tam jāievēro gad-
usimtu ilgais, ārkārtējais naids 
pret krieviem. Šis noskaņojums 
palīdzēja tautai pārvarēt neiedo-
mājamas ciešanas un nest lielus 
upurus. Uz daudzinātā somu 
dunča ir uzraksts: „Krieviem un 
velnam”. Kā ir ar mums? Vai arī 
mēs rakstītu pirmo krievu un 
tikai pēc tam velnu?

 Kolektivizācija
bijusi viens no 

smagākiem posmiem 
Periodu, kad okupētajā Latvijā 

padomju vara likvidēja indivi-
duālās lauksaimniecības un 
realizēja piespiedu kolchozāciju, 
vēl tagad dzimtenē atceras ar 
smagu satraukumu, – vēsta lie-
cības, kas iegūtas no drošiem 
avotiem. Ja neskaita 1944. un 
1945. gadu, kad padomju kara-
spēks par jaunu okupēja Baltijas 
valstis un kad notika visādas 
„tīrīšanas”, tad tieši posms starp 
pirmo un otro lielo deportāciju 
vilni kolektivizācijas laikā ir bijis 
vissmagākais.

Kolektivizāciju ievadījusi „ku-
laku,” kā boļševiki sauca visus 
lauksaimniekus, kas dzīvoja kaut 
cik kārtīgās saimniecībās, 
„izģērbšana”. Tiem uzlikti tik lieli 
nodokļi un nodevas, ka tās nebi-
ja iespējams pildīt. Tad tiem 
atņemts viss, kas atņemams, paši 
apsūdzēti par padomju varas 
sabotāžu, apcietināti un izsūtīti. 
Pāri Latvijas laukiem sācis velties 
pašnāvību vilnis, daudzi labāk 
devušies nāvē, nekā atstājuši savu 
zemi, jo īpaši zinot, kas tos gaida 
cietumos vai Sibirijā. Tā Limbažu 
Lemškalnu māju saimnieks Klā-
nis, spēcīgs pusmūža vīrs, noslī-

cinājies. Viņa tuvākais kaimiņš 
pakāries. Daudzi bēguļojuši, bet 
cik ilgi? Ja čekisti neatraduši pašu 
meklēto, apcietināta meklējamā 
sieva, bērni, vecāki. „Kulaku” 
bērni tramdīti pat pa skolām un 
tie raudādami lūkojuši izbēgt no 
gūstītājiem.  

Salīdzinot ar tiem gadiem, 
liecības tagadējos apstākļus apzī-
mē par tādiem, „kad cilvēki 
naktīs guļ mierīgāk”, bet arī pie-
vieno jautājumu: „Cik ilgi?”

Joprojām visdrūmākais stāvok-
lis uz laukiem, kolchozos. Vadī-
damies pēc kādiem saviem 
apsvērumiem, boļševiki vispirms 
domā par pilsētu apgādi, īpaši 
par lielo pilsētu apgādi. Tāpēc 
visā Padomju Savienībā tā ir 
parasta aina, ka ļaudis no lau-
kiem uz pilsētām brauc pēc mai-
zes. Tā tas notiek arī Latvijā, kur 
kolchoznieki Rīgā stāv rindās 
pēc cukura, jo laukos tas tikpat 
kā neparādās. Ļoti smagi Latvijā 
izcērt mežus. To dara ne vien 
padomju valsts iestādes, bet arī 
kolchozi ar savu robežu mežiem, 
mēģinot šādā kārtā kaut kā pacelt 
ienākumus. Ļoti smagi joprojām 
ir ar lopbarību un tāpēc spiež sēt 
kukurūzu lopbarībai, kas nepa-
dodas. Pēc plāna, okupētās Lat-
vijas lopkopībai jāapgādā ar 
piena produktiem ne vien pašu 
zeme, bet arī Ļeņingrada. Ļeņin-
gradai un arī Rīgai kas iznāk, bet 
citām pilsētām tikpat kā nekas 
nepaliek. Uz Padomju Savienību 
izved pat kartupeļus.

Likteņbiedra piemiņai
Jau vairāk nekā 11 gadu 

pagājuši, kopš baigajām dienām 
Cēdelghēmas gūstekņu nometnē, 
kad tur 1945. gadā rudenī no 
Briseles ieradās padomju virsnie-
ki un pieprasīja nometnes vadībai 
izdot „nopratināšanai” plkv. A. 
Kripēnu un kpt. A.Laukeru. 
Pulkvedis paglābās ar pašnāvības 
mēģinājumu. Šo izmisuma soli 
saprata angļu komandants, 
atteikdamies ievainoto pulkvedi 
boļševikiem izdot un pēc dažu 
mēnešu ārstēšanās viņš izvese-
ļojās. Diemžēl, kpt.Laukeru toreiz 
krieviem izdeva un viņu aizveda 
nevis nopratināšanai, bet verdzī-
bā uz Sibiriju. Nelaimīgā virsnie-
ka ģimene un draugi gan vēl līdz 
pat pēdējam cerēja, bet tagad no 
dzimtenes saņemta ziņa, ka kpt. 
Laukers miris mocekļa nāvē jau 
1948. gadā.

Izlasot šo sēru vēsti, sirds ies-
meldzas skumjās par kapteiņa 
šķiršanos no likteņbiedru saimes, 
kam Dievs vēl ļāvis risināt dzīves 
pavedienu. Domas steidzas atpa-
kaļ uz Cēsīm, kur abi pirms ga-
diem divdesmit bijā Atsevišķajā 
artilērijas divizionā, Katriņkalnā. 
Kpt. Laukers tir bija baterijas 
komandieris. Vēl šodien viņš man 
spilgtā atmiņā ar savu paslaido 
un vingro augumu, blondajiem 
matiem un skaļo balsi. Raksturā 

pastraujš, viņš vienmēr bija spara 
pilns un visu mēdza darīt spraigi 
un ātri. Ar kareivjiem un instruk-
toriem prata sadzīvot, bija 
laipnīgs un taisnīgs. Tādēļ bija 
karavīru cienīts.

Nodibinoties Latviešu leģio-
nam, tajā aizgāja arī kpt. Laukers, 
jo kā patriots nevarēja palikt 
ārpus cīņas pret tautas ienaid-
nieku. Arī gūstā viņš bija opti-
mistisks un nešaubījās, ka drīz 
atgūs brīvību ne vien karavīri, 
bet arī tauta zaudēto neatkarību.

Aiziedams Golgātas ceļu, kpt. 
Arnolds Laukers iemūžināts 
mūsu Otrā pasaules kaŗa cīnītāju 
vēsturē kā Cēdelghēmas mocek-
lis, un kā tāds viņš paliks atmiņā 
visiem likteņbiedriem. 

R. Brīvnieks

Okupētajā dzimtenē
„Austrālijas Latvietis” ziņo, ka 

pēc pēdējās informācijas Latvijā 
dzīvo agrākais Eiropas meistars 
un olimpiskais sudraba medaļas 
ieguvējs (1936. g.) cīkstonis 
Edvīns Bietags. Viņš audzinot 
kuplu bērnu pulciņu.

Rīgas „Sports” 15. janv. raksta, 
ka pēc latviešu olimpiešu atgrie-
šanās dzimtenē, notikusi preses 
konference, kas esot pavisam 
jauns pasākums „republikā”. Gal-
venais runātājs bijis basketbolists 
Maigonis Valdmanis: „Jāatzīmē, 
ka Austrālijas komanda sastāvēja 
no dažādu tautību emigrantiem. 
Viņu starpā bija 3 latvieši, 3 
lietuvieši, un 2 beļģi.” Pareizs gan 
ir tikai pirmais skaitlis un par 
beļģiem līdz šim nekas nebija 
dzirdēts. 

„Cīņa” (25. dec.) raksta: „Atzī-
mējot PSRS basketbola piecdes-
mito (lasi „50”) gadadienu, 
Kauņā notika turnīrs, kurā 
piedalījās...”Ja jau tā sauktais 
„PSRS basketbols” ir tik vecs, 
kādēļ nepiešaut vēl klāt tikai 
mazliet vairāk par 16 gadiem un 
pie tās pašas reizes iznīcināt arī 
„mītu”, ka basketbolu izgudrojis 
Amerikas kanadietis Dr. Naismits 
1891.g. Springfīldā. 

LTDB ansambļa dalībnieki godina Liliju Štengeli viņas 45 gadu 
skatuves darba jubilejā.

Anšlava Eglīša jaunās grā-
matas vāks

Baltijas valstu militārā apvienība 
un pārbaudījuma brīdī mēs 
bijām vieni.

Latvijas armijas kadrs bija 
pilnvērtīgs, vienības labi sagata-
votas cīņai, bet apbruņojumā bija 
ievērojami trūkumi. Prettanku 
ieroču bija maz un tie paši vājas 
kvalitātes, automātiskie ieroči 
stipri nolietoti. Lauku artilērija 
bija apbruņota ar angļu sistēmas 
lielgabaliem, tāpēc bija jārēķinās 
tikai ar to munīcijas daudzumu, 
kas atradās valstī. Rezerves krā-
jumi nevarēja pilnīgi apmierināt 
jaunformējamos pulkus. Trūka 
sevišķi to priekšmetu, kuŗus 
nevarēja izgatavot pašu mājās. 

Īstais un, manuprāt, arī vie-
nīgais laiks netraucētai mobi-
lizācijai bija tad, kad padomju 
spēki iebruka Polijā. Tad viņi bija 
aizņemti ar poļu armijas ielenk-
šanu un iznīcināšanu. Bez tam, 
lai ietekmētu Vāciju pie jauno 
robežu nospraušanas, boļševiki 
bija savilkuši lielākos spēkus 
dienvidos. Mūsu mobilizāciju arī 
neviens cits kaimiņš toreiz neva-
rētu uzskatīt par naidīgu soli, jo 
katras valsts pienākums gādāt 
pietiekamus spēkus, lai nepieļautu 
cīņu uz savas territorijas.

Ir cits jautājums, cik ilgi Latvija 

robežas Sebežas-Osvejas telpā.
 No šiem apstākļiem jāsecina, 

ka mūsu mobilizāciju sedzošas 
vienības (2 bataljoni, jātnieku 
pulks, 1 baterija, tankešu vads, 
un 3 bruņu vilcieni) nemaz 
nesasniegtu paredzētos rajonus 
un, zem pārspēka atkāpjoties, 
ievilktu cīņā arī Daugavpils un 
Rēzeknes garnizonu pulkus vēl 
pirms mobilizācijas nobeigšanas. 
Tas nozīmē, ka trešdaļa armijas 
(4 kājnieku pulki, 1 artilērijas 
pulks un daļēji jātnieku pulks) 
Daugavpils – Rēzeknes telpā 
izietu cīņā miera laika sastāvā. 
Izpaliktu arī kadra un rezerves 
krājumu izdalīšana jaunformē-
jamiem pulkiem. Pēc Polijas 
kapitulācijas Daugavpils atradās 
arī padomju artilērijas sniedza-
mībā, tāpēc pilsētas garnizona 
mobilizācija pilnīgi izpaliktu. 

Vairāku Latgales apriņķu un 
Ilūkstes apriņķa mobilizācija 
tiktu jūtami traucēta jau ar pirmo 
mobilizācijas stundu. Pavisam tā 
būtu pārtraukta vēlākais otrā 
dienā, jo nelielās sedzošās vienī-
bas un mobilizācijas stāvoklī 
pārsteigtos pulkus nevar uzskatīt 
par pietiekamu spēku ienaidnie-
ka uzbrukuma apturēšanai. Arī 
mūsu nedaudzie prettanku ieroči 

Publikāciju sagatavojis
P. Karlsons
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Ir aizritējis aizvadītā gada 
koncertu maratons – 
pavasarī Īrijā, vasaras vidū – 
Rīgā, rudenī, Valstssvētku 
laikā – piecās Latvijas 
pilsētās. Ir arī aizritējis 
kāds laika sprīdis, lai 
atpūstos un atskatītos. 
Kādas ir tavas izjūtas?

Kopumā izjūtu lielu ganda-
rījumu. Man ir tendence būt ļoti 
paškritiskai (daži domā, ka par 
traku, citi saka, ka skatuves 
cilvēkiem tādiem ir jābūt), un 
tāpēc nekad neatbrīvojos no 
domas, ka varēju to vai to izdarīt 
labāk. Taču nevar neatzīmēt arī 
mazās uzvaras, ja kāda dziesma 
sanākusi tieši tāda, kā iecerēta 
vai pat labāk. Tas no „profe-
sionālās” puses. Bet lielākā 
pozitīvo emociju kokteiļa sastāv-
daļa tomēr ir prieks par atkal-
tikšanos ar cīņu biedriem. Ne 
velti latviešiem ir teiciens par to 
cilvēku, ar kuŗu var kopā iet 
kaŗā. Manā izpratnē, tāds ir tieši 
šis Čikāgas piecīšu sastāvs, ar 
kuŗu kopā šogad koncertēju. Lai 
gan beidzamo 5 gadu laikā ar 
Albertu un Armandu ir bijusi 
iespēja pāris reižu kopā uzstāties 
Latvijā, tā ir tikai šūniņa, viena 
maza grupas daļa. Ar Janīnu, 
Alni, Uldi Streipu nebiju bijusi 
kopā uz skatuves kopš 1991. gada 
tūres! Ļoti pietrūka Ulža Ievāna 
– mēģinājumos, uz skatuves, 
aizkulisēs, autobusā…

Kā klājas „Čikāgas piecīšiem”?

Lorija Vuda Pats spilgtākais mirklis – 
tagad, pēc laika? 

Koncerts Dublinā (no marta 
minitūres, otrais Īrijas koncerts). 
Todien visi bijām labā formā. 
Bija kaut kāda netveŗama, bet 
īpaša dzirkstele, sajūta kā skolas 
salidojumā. Pārsteigums, ka 
vecās dziesmas tik labi skan, arī 
tad, ja neesam nedēļām ilgi tās 
mēģinājuši, tās vienkārši ir asinīs! 
Uzstāšanās Īrijā bija īpaša, jo tā 
bija tāda saldsērīga lieta – no 
vienas puses: prieks, ka Īrijas 
latvieši mūsu uzaicināja ciemos. 
Tā bija lieliska iespēja ar viņiem 
iepazīties, paskatīties, kā dzīvo 
un ko dara latvieši šajā zemē, arī 
pirmo reizi mūžā savām acīm 
ieraudzīt skaisto Īriju! Bet no 
otras puses: ļoti skumīgi, ka tik 
daudz latviešu pēdējos gados 
izbraukuši no Latvijas. Un kat-
ram turienes latvietim ir savs 
stāsts, kāpēc viņš aizbraucis no 
dzimtenes, lielākoties šie stāsti 
bija ar rūgtuma piegaršu. Dažs 
labs i negrasās atpakaļ braukt. 
Bet kuŗš no mums viņiem var 
pārmest? 

Īrijas koncertos bija īpaša 
noskaņa – tie notika krogos, bija 
ļoti brīva atmosfaira, un kopā 
sanākušie jutās labi. Daudz 
rakstīts, ka Īrijas publika bija 
sirsnīga, un tas ir maz teikts! Visi 
dziedāja līdzi un pat aktīvi ar 
mums sarunājas koncerta laikā, 
pieprasīja savas mīļākās dzies-
mas. Pilnīgi citādāka noskaņa 

nekā koncerta zālēs. 
Ļoti gribējās, lai novembŗa tūre 

kopumā vai pats 18. novembŗa 
koncerts Arēnā Rīga un tam 
sekojošā uzstāšanās pie Brīvības 
pieminekļa būtu spilgtākais mir-
klis, bet tā nebija. Šī Latvijas tūre 
bija veiksmīga, bet, tai pašā laikā 
nevarēju atkratīties no papildus 
emocionālās slodzes, ko uzliek 
tik nopietns un godpilns gadī-
jums kā Latvijas valsts 90 gadu 
jubileja. Savā ziņā pietrūka tā 
sirds siltuma, kas bija Īrijas kon-
certos (nevaru pateikt, vai tas 
atkarīgs no mums pašiem vai no 
publikas). Tas nenozīmē, ka 
novembŗa koncertos bija slikti, 
nebūt nē! Vienkārši secināju, ka 
pati jūtos labāk mazāka mēroga 
koncertos. Iespējams, ka es vie-
nīgā tā jutos, nezinu, kā pārējie. 
Atzīstos, ka biju ļoti uztraukusies 
arī savu grupas biedru dēļ. Tā kā 
savu roku pieliku arī organizato-
riskiem jautājumiem, man bija 
ļoti svarīgi, lai šis koncertbrau-
ciens izvērstos par lielu, patīkamu 
emocionālo pārdzīvojumu pārē-
jiem Piecīšiem un laikam no šiem 
uztraukumiem tā īsti nekad 
neatbrīvojos. Koncertā Ventspilī 
laikam piedzīvoju vislielāko stre-
su, jo tajā kā īpašie viesi piedalījās 
manis vadītais Ventspils vīru 
koris. Starp mēģinājumu un kon-
certu biju ieskrējusi mājās, kur 
mans vīrs ar ciemiņiem, kas uz 
koncertu bija atbraukuši no 
Lielvārdes, laiski pusdienoja, 
malkoja vīnu. Man nebija laika 
ar viņiem kopā priecāties. 
Uzkrāsoju „skatuves ģīmi” un 
steidzos atpakaļ uz Olimpisko 
centru. Tur vēl daži pēdējie tech-
niskie jautājumi, un tad bija tikai 
pāris minūtes atlikušas līdz kon-
certa sākumam, beidzot 
jāpārģērbjas skatuves „štātēs”. 
Apsēdos, lai novilktu zābakus un 
apstulbu! Raugos uz savām 

kājām, bet nesaprotu: kreisā kājā 
melns iz-ejamais zābaks, bet 
labajā – vecs, nodilis un dubļiem 
notašķīts zābaks, ko parasti aunu 
kājās, kad jāiet uz šķūni pēc mal-
kas! Steidzoties no mājām biju 
paķē-rusi tos zābakus, kas pa 
rokai, tikai žēl, ka no dažādiem 
pāriem! Laikam jau apjukumā 
iepīkstējos, jo uz mani tobrīd 
neizpratnē paraudzījās koncerta 
rīkotājmei-tenes. Kad viņu skats 
apstājās pie manām kājām, 
uzspurdza līksmi smiekli. 

Vismaz skatuves kurpes bija 
sakārtotas, kā nākas!

Pēc koncerta mūsu ģimenes 
draugi no Lielvārdes teica, ka 
koncerts bijis ļooooti labs, vienīgi 
es kā tāda nervoza cāļu mamma 
pa skatuvi šiverējusies (viņi jau 
mani labi pazīst)... Ne gluži tas, 
ko biju cerējusi!

Man pašai ļoti patika mūsu 
uzstāšanās Liepājā, Ventspilī un 
Madonā, jo tajos koncertos pub-
lika bija īpaši labvēlīga un 
atsaucīga.

Ko dari šodien,
savā ikdienā?

Lai gan mūzika skaitās hobijs, 
mūzikālo aktivitāšu ir daudz. Pēc 
svētku brīvdienām atsāku mēģi-
nāt ar Ventspils vīru kori, līdz 
sezonas beigām plānojam vairā-
kas uzstāšanās: 14. februārī 
brauksim ar koncertu pie 
mūzikāliem draugiem Strazdu-
muižā, Rīgā, martā būs 2 kon-
certi pašu Ventspilī, aprīlī pilsētas 
un rajona koŗu skate, maijā vīru 
koŗa 5 gadu jubilejas koncerts. 
Dziedu arī 1. altu Ivara vadītajā 
kamerkorī „Ventspils”, tagad 
mēģinājumos gatavojam baroka 
mūzikas koncertu, kas notiks 
Lielajā piektdienā. Ar šlāgeŗ-
partneri Hārdiju Madžuli plānots 
tuvākajā laika ierakstīt pāris 
jaunu dziesmu. Diezgan liela 

daudzveidība manā mūzikālajā 
ēdienkartē, un tā man patīk!

Mans maizes darbs ir saistīts ar 
personāla atlases jomu – uzņē-
mumiem atlasu vadītājus un 
speciālistus, šajā pusgadā vadīšu 
seminārus par intervēšanu. Var-
būt kāds gadījuma rakstura 
tulkojums, lai neaizmirstas angļu 
valoda.

Nav jau laika ilgi grem-
dēties atmiņās – jāpošas uz 
Hamiltonu, uz kārtējiem 
Latviešu dziesmu svētkiem. 
Ko celsit priekšā tur?

Pagaidām nevaru atbildēt. Tā 
kā esmu Latvijas „satelītmeitene”, 
lielie jautājumi tiek izlemti ASV 
pusē, Čikāgā. Ja ir kas jālemj 
visiem, tas tiek debatēts ar e-pas-
ta palīdzību, līdz kamēr panākam 
konsensusu. Taču galvenajos 
jautājumos es uzticos „centrālām 
smadzenēm”.

Jūsu koncertos Latvijā bija 
ļoti daudz gados jaunu 
cilvēku. Arī rīkotājsabied-
rībā “Ave Sol” strādā 
galvenokārt jauni cilvēki. 
Cerīgi, vai ne? Kas tavā 
ieskatā ir tas, kas saista 
latviešus visās paaudzēs 
visā pasaulē?

Dziesmās recepte ir nekļūdīga: 
labs teksts, laba melodija, 
patiesības/ticamības moments, 
ko nosaka atskaņotāja attieksme. 
Tās ir pazīmes, kas vienmēr 
bijušas Piecīšu trumpis. Tāda bija 
mana pārliecība, arī pirms pati 
kļuvu par Piecīti. Skatītājam/
klausītājam tikpat svarīga, un te 
gadiem nav nozīmes, ir – 
pievilcība. Dzīvelīgums, humora 
dzirksts, vitālitāte. Kuŗam tad šīs 
īpašības nepatīk? Kā jautātu 
Mārtiņš Rītiņš, „Kas var būt 
labāks par šo?”

Latvijas vēstniecībā ASV 26. 
janvārī svinēja Latvijas de jure 
atzīšanas dienu. Vēstnieks Andrejs 
Pildegovičs pasniedza ārlietu 
ministra atzinības rakstus Latvi-
jas goda konsulam Ņujorkā 
Darim Dēliņam, Vašingtonas lat-
viešu pamatskolas vadītājai Dai-
nai Blokai un vēstniecības 1. 
sekretāram Edgaram Trumkal-
nam, kā arī svinīgi tika atklāta 
Latvijas vēstnieku Amerikas Savie-
notajās Valstīs portretu galerija. 
Uz sarīkojumu tika aicināti un 
tajā ieradās  ASV Valsts departa-

menta pārstāvji, bijušo Latvijas 
vēstnieku tuvinieki un laikabied-
ri, ārvalstu vēstniecību diplomāti.

Latvijas diplomātiskās pārstā-
vības vadītāji Amerikas Savieno-
tajās Valstīs kopš 1922. gada, kad 
ASV oficiāli atzina Latvijas 
Republiku, bijuši: Ludvigs Sēja, 
Alfrēds Bīlmanis, Jūlijs Feldmans, 
Arnolds Spekke, Anatols Din-
bergs, Ojārs Kalniņš, Aivis Ronis 
un Māris Riekstiņš.

Latvijas vēstniecības ASV pir-
mais sekretārs 

Pēteris Podvinskis

Latvijas vēstniecībā ASV

Latvijas sūtņa Anatola Dinberga atraitne Ruta Dinberga un 
sūtņa Arnolda Spekkes mazdēls Andrejs Spekke

Sēž no kreisās: prāvests G. Lazdiņš, skolotāja Dz. Platace, 
runātāja S. Kronītis-Sīpola, skolas pārziņi R. Inveijss un R. 
Kārkliņa. Stāv pirmā no kreisās skolotāja G. Asone, pirmā no 
labās skolotāja I. Millere.
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Indianapoles latviešu skolā 24. 
janvārī godināja pirmā Latvijas 
ministru prezidenta Kārļa 
Ulmaņa vārdadienu - Draudzīgo 
aicinājumu. Tā kā diena bija 
saulaina, apmeklētāju bija nece-
rēti daudz.Sarīkojumu sāka ar 
prāvesta Gunāra Lazdiņa vadīto 
svētbrīdi. Skolas pārzinis Roberts 
Inveiss iepazīstināja  ar runātāju 
Sandru Kronīti-Sīpolu, viņa ir 
Sagatavošanas skolas vadītā-ja 
Gaŗezerā.  Runa bija rūpīgi saga-
tavota ar uzsvaru uz darbu un 
grāmatu lasīšanu: (citāti no K. 
Ulmaņa rakstiem) „Pēc katra 
darba un uzdevuma, ko mēs 
darām, mēs gribam aizvien 
paturēt pratā – ja mēs kaut ko 
ceļam, tad lai tas būtu tā celts un 
uzcelts, ka paliktu ne tikai uz īsu 
laiku un mazu brītiņu, bet visai 
tālākai nākotnei un lai mūsu 
nākamās paaudzes arī būtu 
apmierinātas ar to, ko esam 
veikuši” ...un... „ikviens, kas 
katru dienu kaut jel nedaudz 
minūtes pavadīs, lasīdams kaut 
kuŗu patiesi labu grāmatu, drīz 
vien ar pārsteigumu sāks novērot, 
ka viņš savās zināšanās un kultūrā 
iet ātriem soļiem uz priekšu.”  
Viņa izsmeļoši stāstīja pr Kārļa 
Ulmaņa bērnību, skolas gadiem, 
studenta gaitām Amerikā un 
nodarbošanos pēc studiju beig-

šanas. Jaunāko klašu skolēnos 
radās izbrīns, kad runas gaitā 
Sandra pieskārās tā laika saziņas 
veidam un līdzekļiem – radio un 
„uzgriežamajam” tālrunim.  
Viņiem bija gŗūti izprast, kā var 
sazināties bez datora un pār-
nēsājamā tālruņa palīdzības. 
Savu runu Sandra nobeidza ar K. 
Ulmaņa vārdiem: „Neaizmir-
sīsim, ka grāmata un skola 

Draudzīgā aicinājuma atcere Indianapoles latviešu skolā

savstarpēji papildinās un ir 
nedalāmi saistītas ar tautas 
kultūru un mūžīgo vērtību 
radīšanu”. Sekoja skolēnu 
priekšnesumi:  pantiņi, tautas 
dziesmas un tautas dejas.   
Indianapoles latviešu skolas 
saime pateicas Sandrai Kronītei-
Sīpolai par vērtīgo priekšne-
sumu.

(gaa)
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Prērijas ārsts
(46. turpinājums)
Izbraucām no ostas, es piedevu 

ātrumu, un Rida atskrūvēja 
aizbāzni. Pabraucu gaŗām pirm-
ajam plostiņam, un uzņēmu 
kursu uz nākamo. Rida vēl 
darbojās ar aizbāzni, mēs trīs 
pārējie stāvējām kājās un 
skatījāmies uz priekšu. Piepeši 
laivas starmeša gaismā tieši 
mums priekšā iznira neapgais-
mots plostiņš! Labākais, ko 
varēju darīt, bija braukt tam tieši 
virsū, un laiva ar lielu brīkšķi 
pārlēca plostam pāri. Protams, 
motors noslāpa, un es biju 
pārliecināts, ka drīz noiesim 
dibenā. Visi uzvilkām glābšanas 
vestes, taču laiva turpināja peldēt. 
Nu bija jātiek uz krastu. Laivā 
bija tikai viens airis, par otru 
izmantojām ūdensslēpi. Lai cik 
centīgi airējām, laiva tik tikko 
kustējās uz priekšu. Vistuvāk 
atradās apmēram 30 metru 
augsts dambis, celts no lieliem, 
šķautnainiem akmeņiem, starp 
kuŗiem auga indīgā efeja. Pa 
dambi veda ceļš. Piebraucām pie 
dambja, bet kā tikt augšā pa 

Paulis Dzintars
stāvo sienu? Abām sievietēm 
kājās bija augstpapēžu kurpes, 
un mūsu apģērbs nebūt ne spor-
tisks. Turklāt valdīja dziļa tumsa! 
Laikam jau tādos gadījumos 
cilvēkiem rodas īpaši spēki. Vēl 
šodien nezinu, kā to paveicām, 
bet pēc kāda laika visi bijām 
augšā uz ceļa un gaidījām kādu 
auto. Braucējs bija laipns, pat 
pārāk laipns. Ir cilvēki, kuŗi 
iedzēruši kļūst kauslīgi, taču 
lielākā daļa mīlīgi, un šis bija 
viens no vairākuma. Gods 
godam, viņš atveda mūs visus uz 
ostu pie mūsu auto.

Vēl tanī pašā vakarā noīrēju 
mazu laiviņu ar trīs zirgspēku 
motoru un atvilku savu laivu 
atpakaļ uz ostu. Nākamā dienā 
aizsūtīju Valdi atvilkt laivu mājās. 
Braucot atpakaļ, ceļa līkumā viņš 
sadūrās ar citu auto, ko vadīja 
kāds tūrists, kas apbrīnoja dabas 
jaukumus, bet aizmirsa skatīties 
uz ceļu. Laiva cieta vēl vairāk 
nekā iepriekšējā naktī! Aizvilkām 
to uz Minesotu, kur laiva bija 
būvēta, un dažās nedēļās tā atkal 
bija kā jauna. Atkal Valdis (viņam 

bija 17 gadu) brauca uz Minesotu, 
lai atvestu laivu mājās. Ceļš bija 
tāls, vienā dienā šo attālumu 
nobraukt grūti. Pusceļā, Redfīldas 
pilsētiņā, Valdis palika pa nakti 
un svētdienas rītā apstājās pie 
restorāna pabrokastot. Iznācis 
ārā, viņš atrada pie auto 
paziņojumu, ka auto ar laivu 
novietojis neatļautā vietā, un 
viņam jāpiesakās šerifam. Šerifs 
prasījis 50 dolaru soda naudas, 
nedzirdēti augsta summa pat 
tagad, kur nu vēl pirms 40 gad-
iem! Valdis man piezvanīja un 
šerifa klātbūtnē visu izskaidroja, 
runājot latviski. Izrādījās, zīme, 
ka tajā vietā auto nedrīkst atstāt, 
jau labu laiku nolauzta un 
gulējusi ielas malā zemē. Paeicu 
to šerifam, viņš sodu samazināja 
uz pusi un piedraudēja Valdi 
ieslodzīt, ja to nemaksāšot. Sodu 
samaksājām. Tieši tā televīzijā 
attēlo šerifus Amerikas dienvidos.

Visiemīļotākais sporta veids 
mūsu ģimenē bija slēpošana ar 
parastajām, sniega slēpēm. Pat 
Rida vairākus gadus ar to 
nodarbojās, bet dēli kļuva par 
īstiem meistariem. Es viņus visus 
iemācīju, lai gan pats nekāds 

izcils slēpotājs nebiju, jo nebija 
atlētisko dotību. Taču varēju 
nobraukt no stāvākā kalna 
nekrītot, kas arī bija sasniegums. 
Katru ziemu vairākas reizes 
braucām uz slavenajiem 
Kolorado, Jūtas, Aidaho vai 
Kalifonijas kūrortiem, slēpotāju 
paradīzi. Taču tikai stundas 
brauciena attālumā, Melnajos 
kalnos arī ir tīri laba slēpošanas 
vieta – Terry Peak. Tur ir vairāki 
pacēlāji un kalns pietiekami 
stāvs. Reizēm gan nebija daudz 
sniega, citreiz tas bija apledojis. 
Tur mēs, visa ģimene, ziemā 
uzturējāmies daudzas sestdienas 
un svētdienas.

Mans vācu izcelsmes zobārsts 
un draugs Alfreds Olmachers, 
tieši tikpat vecs kā es, bija kaislīgs 
slēpotājs un pavadīja Terry Peak 
katru nedēļas nogali. Viņš slēpoja 
daudz labāk nekā es. Pirms 
dažiem gadiem uzzinājām, ka 
slēpojot viņš iedrāzies priedē un 
bijis uz vietas beigts. Varbūt 
kaislīgam slēpotājam tā ir labākā 
nāve. Akselis Munte savā grāmatā 
par Sanmikelu raksta, ka "labākā 
dāvana, ko Dievs kādam var dot, 
ir viegla nāve". Alfrēdam tā bija. 

Taču es nobijos no tādas vieglas 
nāves, un tas bija viens no iemes-
liem, kāpēc pārtraucu slēpot. 
Visam savs laiks.

Rapidsitijā 1972. gada 9. jūnijā 
notika lieli plūdi, kuŗos noslīka 
238 cilvēki. Mūs tie neskāra, jo 
mūsu jaunā māja atrodas kalnā. 
Sākumā lija, zibeņoja, radio 
stāstīja par plūdiem, taču nelikās, 
ka notiek kas neparasts. Biezajā 
miglā nevarēja redzēt, kas notiek 
ezeriņā mūsu kalna piekājē. 
Zibens gaismā ieraudzījām, ka 
pa ezeru peld māja, un 
saklausījām tālus palīgā saucie-
nus. Uz ceļa, kas nebija applūdis, 
stāvēja policijas un ugunsdzēsēju 
automašīnas ar zibsnījošām 
ugunīm. Zibsnīja arī pie debesīm, 
un skaisti bija vērot, kā elektrība 
izlādējās starp mākoņiem. 
Pamazām pilsētā izdzisa elektrība 
un sāka ost pēc gāzes. Mēs līdzēt 
nevarējām, ap pusnakti aizgājām 
gulēt. Trijos no rīta mani 
pamodināja tālruņa zvans, un 
zvanītājs lūdza atnākt mājas 
vizītē pie pacienta, kas pēc 
pārciestām briesmām esot šoka 
stāvoklī. Braucu ar savu veco džīpu.

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums sekos)

L A T V I E Š I  C E Ļ O
Jānis Bolis

Kamčatka ir pussala, līdzīga 
Baja California, bet platāka, 472 
300 kvadrātkilometrus liela, ar 
tikai 345 000 iedzīvotājiem, un 
1700 km garu piekrasti, kas stiep-
jas no ziemeļiem uz dienvidiem 
gar Kluso okeānu. Tur ir 30 aktīvi 
un simtiem neaktīvi vulkāni, gei-
zeri, karstie avoti, vārošu dubļu 
katli, upes kurās tek karsts ūdens 
un 451 dzīvnieku, galvenokārt 
brūno lāču, ziemeļbriežu, putnu 
un augu sugas. Kamčatkas 
vulkāni ir iekļauti UNESCO 
World Heritage sarakstā. Petro-
pavlovskā, Kamčatkas galvas-
pilsētā, dzīvo 255 000 cilvēki. Tas 
nozīmē, ka tikai 90 000 apdzīvo 
atlikušos 472 290 kvadrāt-
kilometrus. 

Manuprāt, Petropavlovska ir 
neglītākā pilsēta, ko esmu kādreiz 
redzējis. Ielas pilnas ar bedrēm, 
piemētātas ar atkritumiem, kas 
tur krājušies gadiem ilgi. Dominē 
komūnistu laika dzīvojamās 
ēkas, līdzīgas Purvciemam, bet 
stipri novecojušas, daudzas vai 
nu sadrupušas, vai nepabeigtas. 
Toties pilsēta ir novietota netica-
mi skaistā vietā – kalnainā līcī 
Klusā okeāna krastā. Kontrasts ir 
šokējošs. 

Mūs sagaida Vadims, viens no 
tūristu firmas īpašniekiem. Vēlāk 
mēs viņu sākām saukt par KGB, 
– kaut gan viņš nestrādāja par 
gīdu, viņš bieži mūsu grupai 
sekoja. Šis KGB mūs aizveda 
viesnīcu, kam pēc ASV stan-
dartiem varētu dot trešo vai 
ceturto šķiru, ko maldinoši sauca 
par „Edelweis”. Tur, tāpat arī citās 
Krievijas viesnīcās, lielāko 
problēmu rada vannas istabas. 
Visās kaut kā trūkst. Dažās trūkst 
gandrīz visa. Man lielākās 
grūtības sagādāja spoguļu trū-
kums. Bez izlietnēm, podiem, 
vannām, dušām, tualetes papīra, 
dvieļiem, ziepēm, silta ūdens un 
elektrības var kaut kā iztikt, bet, 
ja nav spoguļa, ir grūti flosēt 

Brīvprātīgi uz Sibiriju, bet vispirms uz Kamčatku
zobus, ja mute pilna ar tiltiem. 

Vakarā viesnīcas restorānā, lēni 
un negribīgi košļājot pasniegtās 
vakariņas, satiekam pārējos 
avantūristus, ar kuŗiem kopā 
pavadīsim nākamās desmit die-

viesnīcu, kur pārnakšņojam visas 
atlikušās naktis Kamčatkā. 
Liekas, šai viesnīcai nav vārda. 
Par laiku Sašam taisnība. Ir 
miglains un smidzina. Apskatām 
pāris ūdenskritumus un viss. 

Kamčatkā ir tikai kādas 150 
jūdzes bruģētu ceļu. Lai tiktu līdz 
vietai, kur sākas kāpšana, labu 
laiku jābrauc stāvā kalnā par 
šauru grants ceļu. Sēdu busiņā 
un skatos ārā pa logu. Manā pusē 
milzīgi dziļa aiza. Liekas, ka 
busiņš ir par platu šaurajam 
ceļam. Labi, ka nupat parakstīju 
testamentu. 

Beidzot busiņš apstājas un 
izkāpjam. Saša rāda, kur jāiet. 
Nevar skaidri redzēt, bet maršruts 
izliekas stāvs un slapjš. Laiks vēl 
arvien miglains un lietains. 
Sākam kāpt, Saša pirmais,tūristi 
pa vidu, Ivans pēdējais. Visai 
drīzi manu – kāpšanas spēks un 
pieredze mūsu grupas dalīb-
niekiem ļoti atšķiras. Rezultātā 
mēs sadalāmies, un grupa izstiep-
jas puskilometra gaŗumā. Es 
viens no pēdējiem. Pēc kādām 
divām stundām man pietiek. 
Esmu slapjš, nosalis un noguris, 
bet vēl dzīvs. Divas no šveicietēm 
jūtas tāpat, un mēs ar Ivanu 
četratā kāpjam lejā. Pārējie, 
ieskaitot Jundžus un manu sievu 
Valdu, turpina kāpt. Es tikai ar 
mokām tieku lejā. Sēdu busiņā 
un secinu, ka būtu bijis prātīgāk 
naudu, ko esmu izdevis par tūri, 
samaksāt kādam plastikas 

ķirurgam, lai nolīdzina manu 
vēderiņu. Pēc pāris stundām 
atgriežas pārējie, vēl slapjāki un 
nogurušāki. Uzkāpuši pašā 
augšā. Lietus un sniega dēļ nekā 
neesot redzējuši. Viens no 
šveiciešiem vārdā Nicola ir 
pieredzējis alpīnists. Viņš saka, 
ka mūsu gīds Saša ir pilnīgi bez 
pieredzes, kam šādā kāpienā esot 
bīstami sekot. Es viņam piekrītu. 

Nākamā dienā laiks vēl sliktāks, 
bet programma ir jāpilda. Saša 
iesaka kāpt 7618 pēdu augstā 
Mutnovska vulkānā. Būšot 
vieglāks kāpiens. Krievi grib 
kāpt, bet mēs, pārējie, boikotējam. 
Beidzot arī alpīnists Nikola tomēr 
kāpšot. Saša kāps kopā ar 
kāpējiem. Nekāpējus Ivans vedīs 
pa mūzejiem, tirgu un suvenīru 
veikaliem. 

Otrā rītā dzirdam briesmu 
stāstu. Kāpiens ievilcies tikpat kā 
visu nakti. Viens no mūsu gru-
pas, Vladimirs, neesot varējis 
uzkāpt pašā augšā. Viņš palicis 
gaidīt kādas četras stundas sniegā 
un tumsā, kamēr pārējie 
atgriezīsies, bet pārējie tumsā, 
nākot atpakaļ, to neesot varējuši 
atrast. Beidzot ar mokām un 
Nikola palīdzību Vladimirs 
atrasts nesamaņā. Nikola un Saša 
tad par abiem viņu nonesuši lejā 
uz busiņu. Tad Nikola gādājis 
par Vladimira atkopšanos. Gids 
Saša bijis apjucis un nederīgs. 
Kad tikuši atpakaļ viesnīcā, 
izsaukta pirmā palīdzība, bet 
tikai pēc citu krievu un Nikola 
neatlaidības. Pats Saša iebildis, 
ka tas nav vajadzīgs. Iedevis 
Vladimiram vodku, ar to 
pietikšot. Busiņš atgriezies vies-
nīcā četros no rīta. Viens no 
šveiciešiem, Karlo, ir ārsts. Viņš 
naktī izsaukts, lai Vladimiru 
izmeklē. Stāsta, ka Vladimirs 
esot izvilcis laimīgo lozi, ja būtu 
vēl kādu stundu kalnā gaidījis, 
būtu beigts.

nas. Interesanta un raiba grupa. 
Pieci krievi, seši šveicieši un četri 
letiņi. Šveicieši piesaista uzma-
nību  visvairāk, ar visu neap-
mierināti un ļoti prasīgi. Krievi 
pieņem visu, liekas it kā 
apmierināti. Mēs, letiņi, tā pa 
vidu, kaut gan es pats vairāk 
līdzinos šveiciešiem. 

Pēc vakariņām atnāk otrs fir-
mas īpašnieks Evgēnijs un mūsu 
gīdi Saša un Ivans. Evgenijs 
izskatās kā īsts Krievijas mafioso. 
Saša stāsta par rītdienu. Neiz-
klausās daudzsološi. Būšot lie-
tains un miglains. Kamčatkā tā ir 
problēma. Kamčatku var apskatīt 
tikai ar helikopteriem, kuģīšiem 
un tādiem dīvainiem busiņiem 
ar ārkārtīgi lielām riepām, bet 
galvenokārt ar helikopteriem. 
Helikopteri miglā nelido, jo šeit 
lidojot iespējams sadurties ar 
kādu no vulkāniem. Kuģīši stāv 
krastā. Nu, redzēs, kā būs rīt. 

No rīta sakāpjam vienā no tiem 
dīvainiem busiņiem un doda-
mies uz vēl vienu ceturtās šķiras 

Nākamā dienā laiks tikpat 
slikts, bet Saša, būdams vecs 
komūnistu laika aparatčiks, 
domā, ka jāsāk pildīt program-
ma. Kāpsim 6001 pēdu augstā 
Gorleja vulkānā. Nu labi. Kāpjam 
dīvainā busiņā un braucam uz 
vulkānu. Pa ceļu redzam kalnai-
nu un mežonīgu dabu. Tagad 
sāku saprast, kādēļ tādi busiņi. 

Jautrīte priecīgi raugās vulkānā

Gatavošanās kāpt vulkānā

(2. turpinājums)
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P i e m i -
not, ka 
A i n a r s 
Š l e s e r s 
v ē l o t i e s 
legālu aiz-
s ard z ī bu 
parādnie-
k i e m , 
k u ŗ i e m 
r a d u š ā s 

grūtības ar parādu nomaksu 
bankām – tās esot bezatbildīgas 
ārzemju banku aizdevumu polī-
tikas rezultāts, – žurnāls piemeti-
na, ka tieši šīs bankas esot tās, 
kas parādot pretimnākšanu 
apgrūtinātajiem parādniekiem, tā 
palīdzot Latvijai noturēties virs 

Cik dziļa ir krize?

Svinīgs sarīkojums Vašingtonā par godu
astoņu jaunu valstu dalībai ASV bezvīzu programmā

Krizes laika komentāri

ūdens. Norādot, ka Swedbankas 
un citu ziemeļvalstu banku akci-
jas ir kritušās galvenokārt nedro-
šo Baltijas aizdevumu dēļ, Šlesera 
ieteiktie soļi izklausoties neiz-
protami.

Nosaucot Ivaru Godmani par 
kompetentu smagsvaru valstī, 
žurnāls norāda, ka viņš tomēr 
esot atkarīgs no spēcīgiem polī-
tiskajiem baroniem, kā, piemē-
ram, Šlesers. Toties prezidents 
Valdis Zatlers vēloties kabinetā 
maiņas, lai atbrīvotos no dis-
kreditētiem neveiksminiekiem. 
Ja tas neizdotos, Latvijā vasaras 
sākumā iespējams sagaidīt jau-
nas vēlēšanas. Latvijas opozicijas 

partijas esot a motley lot (raiba, 
nesaderīga grupa), tāpēc nekāds 
viņu maisījums nenovērsīšot 
sāpīgo ekonomisko situāciju. 
Nekādu iepriecinošu ainu žurnāls 
nesaskata ne Lietuvā, ne Igaunijā, 
kaut Igaunijai esot uzkrātas re-
zerves, bet Lietuvā neesot nevie-
nai bankai tik lielas problēmas kā 
Parex bankai Latvijā.

Kā jau visi zinām, šī krize 
izraisījās ASV, kad atklājās ASV 
financiālā nespēja tikt galā ar 
visā plašajā pasaulē izkaisītajiem 
Amerikas t.s. subprime mortgag-
es (augsta riska hipotēkārajiem 
aizdevumiem), kuŗi, izrādās, bija 
zaudējuši vērtību īpašumu cenu 

krišanās rezultātā. Kaut arī 
pasaulē netrūka naudas, lai tūliņ 
nosegtu radušos zaudējumus, 
vairāku citu apstākļu radītā 
financiālā nedrošība izraisīja 
smagu akciju tirgu kritumu 
pasaulē, ieguldījumu un apdro-
šinājumu lielfirmu grūtības, kas 
viss kopumā jau ir padarījis 
pasaules valstu „papīra vērtību” 
vismaz par pusduci triljonu 
dolaru nabagāku. Globālizācijas 
ietekmē krize finanču pasaulē 
izplatījās ļoti ātri, un pasaules 
gudrie financisti un valstsvīri 
pēkšņi kļuva nekontrolējamu 
notikumu liecinieki.

Latviju šī krize ir skārusi ļoti 

smagi. Izmantojot pasaules nau-
das kontrolējošo instanču pre-
timnākšanu, valsts dibenā neno-
ies, bet, cik viegli vai grūti būs 
peldēt tālāk krizes sabangotajos 
ūdeņos, nebūs tikai mūsu izvēle. 
To noteiks naudas aizdevēji. 
Skaidrs ir tikai tas, ka nākamām 
valdībām būs daudz grūtāk 
veidot valsti, jo paies daudz gadu, 
līdz valsts no pašreizējās krizes 
spēs atkopties. Treknie gadi bija 
pašapmāns un muļķīgas iedo-
mas, kas raksturo nesen valdījušo 
un vēl tagad valdošo polītiķu 
īsredzību un bezatbildību. Nākot-
nē valsts vadība būtu jāuztic 
saprātīgākiem polītiskiem spē-
kiem. Vai tādus atradīsim?

Ojārs Celle

Gundars Ķeniņš Kings

Šajā sa-
traukuma, 
n e z i ņ a s 
apjukuma 
un rūpju 
laikā es 
esmu pare-
d z ē j i s 
komentēt 
aktuālāko. 

Manus ieskatus par notikumu 
attīstību Amerikā veidos ame-
rikāņu presē, arī iknedēļas laik-
rakstā The Economist lasītais.  
Ziņas par Latviju ņemšu no 
ikmēneša Barometra, to papildi-
not ar Latvijas presē publicēto. 
Vācu un norvēģu bankas DnB 
NORD pētījumi un vēlāk Baro-
metrā publicētais balstās uz 
objektīvi veiktām aptaujām, ko 
papildina ziņas no citiem 
iespējamiem avotiem.  

Dzelzs likums tirgus izpētē ir 
neprasīt atbildes, ko atbildētājs 
nezina vai nevar zināt.  Tāpēc 
Barometrs mums samērā precīzi 
rāda to, ko domā Latvijā. Atbildes 
var būt gan pareizas, gan nepa-
reizas, bet tās mums dod polī-
tiskus un saimnieciskus uzska-
tus, kas ņemami vērā, apsveŗot 
lēmumus kā personiskā, tā valsts 
līmenī.  

Kredita krize
Pirms lasām tālāk, jāatceras, ka 

pašreizējās saimnieciskās nelai-
mes sākās ar banku un citu nau-
das avotu vieglprātību, financējot 
māju iepirkšanu  mazspējīgiem 
pircējiem un atbalstot citus 
financiāli apšaubāmus pasākumus.

Šai nodarījumā vainojami 

daudzi. Vispirms aizdevēji un 
likumdevēji, kas kopā centās arī 
mazturīgiem amerikāņiem sagā-
dāt savus privātos mājokļus. Tas 
tika izdarīts ļoti plašā apmērā uz 
saimnieciskas eiforijas pamata.
To raksturoja liela ticība arvien 
labākiem laikiem un vēl pavai-
roja aizdevēju pieredze, ka, 
grūtības nonākušus, viņus 
paglābs valsts – gluži tā, kā tas 
notika pirms vairākiem gadiem, 
kad pajuka Amerikas krājaizdevu 
sabiedrības.  Par labu nenāca arī 
vaļīga banku darbības pārrau-
dzība un kontrole, kas parasti 
bezrūpīgā gaisotnē nestrādā labi. 
Labie laiki arī aizkavēja tautas 
pārstāvjus vienoties par uzlabo-
jumiem finanču sistēmas kon-
trolē Tagad, kad savstarpējā 
uzticība pārtrūkusi, saimnieciskā 
sistēmā nav pieiekami naudas.  
Naudas, citiem vārdiem – kredita 
kredita trūkst. Tā kā tā saucamās 
ieguldījumu bankas mazvērtīgās 
parādzīmes uzpirka un pārdeva 
citiem visā plašā pasaulē, kredita 
krīze kļuva globāla. To padziļināja 
finaču speciālistu aizraušanās ar 
matēmatiskiem modeļiem, kas 
lielā mērā ignorēja humānos, 
emocionālos aspektus saimnie-
ciskos lēmumos. Katrs eiforoijas 
uzpūstais sainieciskais burbulis 
ar laiku, tomēr vienmēr negaidīti, 
plīst. Pēc tam optimismu atjau-
not ir ļoti grūti.

Finanču krize Latvijā arī lielā 
mērā ir saistīta ar nekumstamo  
īpašumu  kreditēšanu.  Starpība 
ir tā, ka Latvijā ne valstij, ne 
privātiem avotiem nav daudz 
naudas, lai piepildītu arvien jau-
nus robus kredita struktūrās. 

Bēdīgo situāciju pasliktina pār-
liecība par valdības un Saeimas 
nekompetenci un vispārēju, loti 
lielu neuzticību mūsu valsts 
likteņlēmējiem.

Tagad Latvija aizņemas vairāk 
nekā sešus miljardus eiro, īstenībā 
droši vien vēl vairāk nekā 3000 
eiro uz galviņas, no Starptautiskā 
Valūtas fonda (IMF). Latvija 
kļūst par sesto lielāko IMF 
parādnieku. Pat šī aizdevuma 
samērā zemiem procentiem val-
stij jāatrod lieli, neparedzēti 
līdzekļi situācijā, kad valstī draud 
bezdarbs un sarūk valsts ienākumi.

Te jāpiezīmē, ka milzīgais 
kredita trūkums ir saistāms ar 
Parex, Latvijas lielākās bankas 
faktisko bankrotu un nacionāli-
zāciju. Ja arī nezinām, cik viegl-
prātīgi tikuši izdarīti šīs bankas 
aizdevumi, ir iespējams, ka daļa 
no bankas vērtībām var būt biju-
si savlaicīgi novirzīta citur. Taču 
vislielākais naudas trūkums 
radās tāpēc, ka lieli naudas 
noguldītāji no Krievijas pēkšņi 
no bankas atprasīja savu naudu. 
Šī naudas noplūde ļoti samazināja 
bankas darbības rezervju bazi un 
bankas pamatkapitālu. Banku 
pamatkapitāls parasti ir samērā 
mazs, bet īsto darbības bazi veido 
dažāda veida noguldījumi.  Uz šī 
noguldījumu masas pamata ban-
kas aizdod naudu. Jāpiezīmē, ka 
aizdevumi visas banku sistēmas 
kopumā tālu pārsniedz sākotnējo 
noguldījumu masu. Īsi sakot, lie-
lais IMF aizdevums palīdz atjau-
not zaudēto banku sistemas 
darbības bazi un kreditēšanas 
spējas. Tā nav dāvāna Latvijai. 
Tas ir aizdevums Latvijas valstij. 

Ja kredits senāk, naturālās saim-
niekošanas laikos, bija vajadzīgs 
daudz mazāk, tad šodien tas ir 
absolūti nepieciešams gandrīz 
visās saimnieciskās nozarēs.  

Kredits, kas bazēts uz uztica-
mību, šodien veidojas ar finanču 
sistēmas atjaunošanu un uzlabo-
juniem. Valdība, starp citu, ir 
faktiski nacionālizējusi Parex 
banku un pārņēmusi tās operā-
tīvo darbību. Ja saimnieciskās 
glābšanas plāni īstenosies sekmī-
gi, šo  banku varēs pārdot jau-
niem, droši vien ārzemju akcio-
nāriem. Ar visu to The Economist 
redaktori spriež, ka valsts varētu 
zaudēt 3 miljardus eiro. Kaut arī 
saņemts aizņēmums finanču 
sistēmas atjaunošanai, tomēr ar 
naudu vien, kā to rāda Kārlis 
Skalbe savā pasakā par vērdiņu, 
nepietiek.

Saimnieciskā atveseļošanās 
vispirms prasa daudz lielāku 
saimnieciskās dzīves vadītāju un 
visas tautas savstarpējo uzticē-
šanos. Tā pašlaik turas ir ļoti 
zema, pa daļai tāpēc, ka valdības 
plāni nav pilnībā izveidoti, nav 
pietiekami saprotami izstāstīti, 
kā arī tāpēc, ka tie norāda uz 
lielajām grūtībām ātri uzlabot 
saimniecisko stāvokli valstī. Te  
trūkst ne tikai uzkrātas naudas 
un kreditēšanās iespēju, bet lielā 
mērā arī technisku zināšanu un 
iemaņu.  Lai kā mēs skatāmies uz 
šo situāciju, visiem glābšanas 
plāniem jābūt mērķētiem uz 
lielāku, iespējami pilnīgu nodar-
bi. Pašreiz pieprasījums Latvijas 
vietējos tirgos sarūk un nevar 
nodrošināt lielāku darbinieku 
skaitu. To nevar atvietot ar lielāku 

ierēdņu skaitu valsts pārvaldē, 
bet daļēji var palīdzēt plaši valsts 
pasūtinājumi saimnieciski vēr-
tīgiem projektiem.  

Citu valstu pieredze rāda, ka 
attīstībai visvērtīgākie ir tādi 
celtniecības projekti, kuŗos 
izmanto ne tikai vietējo darba 
spēku, bet arī pašā Latvijā ražotus 
būvmateriālus. Šāda pieeja vis-
labāk palīdz katram latam apri-
pot uz vairākam kabatām. Tādam 
ieguldījuma ir ne tikai liels 
reizinātāja spēks. Tas var vairot 
sabiedrības kapitālu infrastruk-
tūrā un celt Latvijas spējas dar-
boties ekonomiskāk un labāk.

Vēl svarīgāk ir virzīt saim-
nieciskās dzīves atjaunošanu uz 
palielinātu eksportu. Ideāli tas 
būtu darbietilpīgs ar lielu pie-
viento vērtību.  Citādi jau 2009. 
gadā saimnieciskā rosība, kā 
redzam ES Eirostat aprēķinos, 
samazinās Lietuvā par 4%, 
Igaunijā un Īrijā par 5% un 
Latvija par 7%. Igaunijā un 
Latvijā jau novembrī varēja vērot 
ap 15% 2008. gada kritienu rūp-
nieciskās nozarēs. 

Šie vērojumi rāda, ka saim-
niecība Latvijā nav apsviedīga, tā 
grūti pielāgojas jauniem apstāk-
ļiem, tur jauninājumi un uzlabo-
jumi nāk lēnām. Dažās nozarēs, 
piemērām, kokrūpniecībā, dar-
bība mainīsies maz un Latvijas 
mežus izcirtīs, lai kokus lēti 
pārdotu ārzemēs. Pirmie izņē-
mumi ir nedaudzie uzņēmumi, 
kur lieliskā vadība un produktrīvā 
darbinieku saime ir nodrošinājuši 
sev darbu eksporta nozarēs.  Šo 
firmu vadībai uzticas gan Latvijā, 
gan ārzemēs.

Š. g. 3. februārī ASV senāta 
telpās Vašingtonā notika astoņu 
vēstniecību – Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Ungārijas, Čechijas, 
Slovakijas, Maltas un Dienvid-
korejas – svinīgs sarīkojums par 
godu šo valstu līdzdalībai ASV 
bezvīzu programmā (Visa Waiver 
Program). Sarīkojums notika ar 
nolūku uzsvērt šī panākuma 
nozīmi un pateikties ASV admi-
nistrācijai un kongresam par 
atbalstu, sekmējot dalību bezvīzu 
programmā. Sarīkojumā runāja 

senātors Džordžs Voinovičs 
(George Voinovich), kongresa 
locekļi Roberts Vekslers (Robert 
Wexler), Deniss Kuciničs (Dennis 
Kucinich) – aktīvākie bezvīzu 
programmas paplašināšanas 
atbalstītāji ASV senātā un 
pārstāvju palātā.

Latvijas vēstnieks A. Pildegovičs 
senātoram Dž. Voinovičam un 
kongresa deputātam D. Kuci-
ničam pateicās par dalību kon-
gresa Baltijas grupā (Baltic 

Caucus), atbalstu Latvijai un tās 
centieniem.

Latvija pievienojās ASV bez-
vīzu programmai 2008. gada 17. 
novembrī, un tagad Latvijas 
pavalstnieki tūrisma un uzņē-
mējdarbības nolūkos var iebraukt 
ASV bez vīzas.

Latvijas vēstniecības ASV pir-
mais sekretārs

 Pēteris Podvinskis
Astoņu valstu vēstnieki ar senātoru Dž. Voinoviču
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Šos vārdus teikuši ļoti daudzi 
cilvēki, kas saskārušies ar neiz-
skaidrojamo brīnumu – Gaŗez-
eru. Tie izskanējuši dziesmā pie 
ugunskura, kā arī ikdienišķās 
sarunās. Kāds jauns cilvēks, atbil-
dot uz jautājumu “Kādēļ Gaŗezers 
ir tik ļoti īpašs, ka, tikai pieminot 
tā vārdu, daudziem latviešiem 
Amerikā iemirdzas acis?”, teica: 
“Es savā dzīvē esmu tik bieži 
mainījis dzīvesvietas, bet Gaŗ-
ezers ir tā vieta, kur es vienmēr 
atgriežos mājās.”

„...jo es mīlu Gaŗezeru...”
tītāji. Gaŗezerā tiek godāta piere-
dze, un ļoti daudz par tā vēsturi 
var uzzināt sarunās ar brīnišķī-
gām un ilggadīgām darbiniecēm 
– Mirdzu Paudrupi, Ilonu Rozi, 
Ilonu Lūkinu un Dzidru Tropu.

Arī tā ir Garezera vēsture, kas 
iemūžināta architekta Birkerta 
projektēto zēnu kabīņu sienās – 
tur iegravēti vārdi un gada skaitļi, 
gudras pamācības nākamajām 
paaudzēm.

mājiņām un nodarbību vietām, 
Graša paviljonu, Jautro Odu, 
ēdnīcu, ezeru, stadionu, Gaŗezera 
brīvdabas baznīcu.

Gaŗezers ir cilvēki. Par to, lai 
Gaŗezerā pavadītā pagājušā 
vasara būtu skaists un atmiņā 
paliekams piedzīvojums visiem 
tā apmeklētājiem, rūpējās admi-
nistrātors Uģis Grinbergs un 
Mārīte, saimnieks Viktors Krievs, 

6 nedēļas pavada vasaras skolā 
(četru gadu gaŗumā), lai nopietni 
mācītos stundās, pildītu mājas 
darbus, kārtotu eksāmenus, un 
nobeigumā saņemtu GVV ates-
tātus. Pagājušajā vasarā varējām 
vērot, kā latviešu valoda pamazām 
nomainīja angļu valodu ikdienas 
sarunās. Varēja just jauniešu 
vēlēšanos uzlabot savu latviešu 
valodas prasmi, lai gan jau 
pirmajā un otrajā klasē skolēnu 
latviešu valoda ir pietiekami laba, 
lai varētu mācīties vēsturi, ģeo-
grafiju un literātūru. Kā liecina 
ilggadējie skolotāji, tad, beidzot 
ceturto klasi, jauniešu valoda ir 
manāmi uzlabojusies, nemaz jau 
nerunājot par zināšanām, ko viņi 
ir ieguvuši par Latvijas vēsturi, 
ģeografiju, literātūru, kultūru un 
tradicijām. Aktīvu jauniešu vadītā 
avīze “Jaunatnes atbalss” ar ikne-
dēļas informātīvo pielikumu 
“Nezāle” sniedz interesantu 
ieskatu ārpusskolas dzīvē.

Gaŗezers ir mīlestība. Tā ir 
vieta, kur jaunieši satiekas, 
sadraudzējas, iemīlas. Dzirdējām 
dažādus stāstus par cilvēkiem, 

2008. gada vasaras skolotāji un darbinieki Gaŗezerā

Gunārs, Elīna, Līga un Ināra. (2008.gada vasarā Garezerā)

Pagājušā vasarā mums bija 
iespēja septiņu nedēļu gaŗumā 
mēģināt izdibināt Garezera pie-
vilkšanas spēka noslēpumu. Kas 
ir Gaŗezers?

Gaŗezers ir ideja. Uz Gaŗezera 
lielajiem vārtiem rakstīts „Die-
vam un Latvijai”. Gaŗezera mājas 
lapā (www.garezers.org) var izla-
sīt, ka tas ir lielākais latviešu 
centrs ārpus Latvijas un pastāv, 
„lai pulcinātu latviešu sabiedrību, 
audzinātu un mācītu latviešu 
jaunatni, lai stiprinātu latviešu 
valodu, kultūru un garīgās vēr-
tības, lai veicinātu latvietību un 
saites ar Latviju.” Gaŗezers pie-
dāvā latviešiem Ziemeļamerikā 
iespēju satikties, lai piedalītos 
dažādos mākslas, sporta un kul-
tūras pasākumos, kā arī veicina 
kontaktus ar latviešiem no visas 
pasaules. Ļoti liela vērība pie-
vērsta bērnu un jauniešu iesais-
tīšanai latviskā vidē, piedāvājot 
plašas vasaras pavadīšanas iespējas 
atkarībā no vecuma – “Biz-biz 
bērnu dārzs”, Gaŗezera bērnu 
nometne, sagatavošanas skola un 
vasaras vidusskola. Tā ir ideja 
par latviešu identitātes sagla-
bāšanu trimdā. Un tas izdevies 
jau trīs paaudžu garumā.

Gaŗezers ir vēsture. Sākotnējā 
ideja par draudžu vasaras nometni 
radās prāvestam V. Vārsbergam 
1964. gadā, kas arī nolūkoja 
Gaŗezera īpašumu. Tuvāko lat-
viešu centru draudžu pārstāvji 
atbalstīja ideju, un 1965. gadā 
tika dibināta akciju sabiedrība, 
lai izveidotu latviešu centru. 
2009. gada vasara būs Gaŗezera 
Vasaras vidusskolas 45. gadskārta.

Vēsture tiek rūpīgi saglabāta 
arī „Skautu un gaidu mūzejā”, 
kuŗu ar entuziasmu vada 
Richards Rollis un viņa atbals-

Gaŗezers ir brīnišķīga daba. 
Tas izvietojies ASV, Mičiganas 
pavalstī, Trejupes (Three Rivers) 
pilsētiņas nomalē. Tā platība 
apmēram 70 hektāri (162 akri). 
Plašajā, mežiem klātajā territorijā 
atrodas Gaŗezers ar smilšaino 
plūdmali, Dūņu ezers, Dzintari, 
Dziesmu leja, sporta laukumi un 
šautuve, dažādas dzīvojamās ēkas 
un skolu telpas, arī tuvumā esošās 
Atbalsis un Latviešu ciematiņš ar 
Kurzemes, Zemgales un citām 
latviska nosaukuma ielām. Gaŗ-
ezers ir īsti „lauki” vārda latviskajā 
nozīmē, bet reālitātē, īpaši ska-
toties fotografijās „no putna 
lidojuma” – tie ir „meži”. Jaunie-
šiem, kas pieraduši pie urbani-
zētas vides un 21. gadsimta kom-
forta, īpaši vilinoša šķiet iespēja 
pavadīt 6 nedēļas Gaŗezera vasaras 
vidusskolā un citās skoliņās un 
nometnēs pie civilizācijas nesa-
bojātās dabas. Pārsteidzoši, bet 
dzīvnieki Gaŗezerā nebaidās no 
cilvēkiem. Pavisam tuvu mājiņām 
pienāk stirnu ģimenes ar mazu-
ļiem, gar ezeru un meža malu 
čāpo bruņurupuči. Diezgan bieži 
parādās jenoti (racoons) ar kup-
lajām astēm. Ikdienas pavadoņi 
ir spriganie burunduki (chip-
munks). Nevar nepieminēt Dūņu 
ezera skaļi kurkstošās milzīgās 
vardes, kuŗu saceltais troksnis 
atgādina mašīnu motora rūkoņu. 
Pilnīga eksotika ir mazie kolibri 
putniņi, kas pielido pavisam 
tuvu, lai našķētos ar speciāli 
viņiem sagatavoto sīrupu. Mūs 
pārsteidza Amerikas mežu pir-
matnīgums. Latvijas meži pār-
svarā ir droši staigāšanai, bet 
Amerikā tikām brīdināti par 
indīgo efeju (Poison Ivy). 
Gaŗezera izvietojums plašā ter-
ritorijā ir ideāla vieta pastaigām, 
pārvietojoties starp dažādām 

Otrkārt, Gaŗezera nākotni nosaka 
cilvēki, kuŗi to mīl. Būdami 
pieauguši, bijušie audzēkņi uz 
skolu Gaŗezerā ved savus bērnus. 
Diemžēl audzēkņu skaits pama-
zām sarūk. Prieks par tiem 
jauniešiem, kam Gaŗezers palī-
dzējis apzināties un saglabāt viņu 
latviešu identitāti.

Vai mums ir izdevies noskaid-
rot Gaŗezera pievilkšanas spēka 
noslēpumu? Grūti pateikt... Katrs 
cilvēks savādāk pabeigtu teiku-
mu „Es mīlu Garezeru tāpēc, 
ka..”. Mūsu pagājušās vasaras 
iespaidi joprojām nav izbalējuši, 
kaut arī bijusi gaŗa ziema, Gaŗ-
ezers joprojām ir mūsu sirdīs un 
domās. Diemžēl nebija iespējams 
palikt tik ilgi, lai pieredzētu vienu 
no populārākajām aktīvitātēm 
Gaŗezerā – volejbola nedēļas 
nogali, par ko bijām tik daudz 
dzirdējuši. Tāpat nepiedalījāmies 
arī GVV izlaidumā un noslēguma 
koncertā.

Nobeigumā gribu atklāt, kas 
esam rakstā pieminētie “mēs”. 
Saņemot Fulbraita skolotāju 
apmaiņas programmas stipendi-
ju, visai mūsu ģimenei bija 
laimīga iespēja pavadīt sapņu 
gadu Amerikā, Klīvlandē, Ohaio, 

kas satikušies Gaŗezerā, lai palik-
tu kopā. Arī pagājušajā vasarā 
plašā Gaŗezera saime varēja 
priecāties par vēl viena stāsta 
laimīgām beigām.

Gaŗezers ir nākotne . Pirmkārt, 
Gaŗezera nākotni nosaka tagadne 
un reālitāte, tā balstās uz šī brīža 
ekonomisko situāciju un bezkais-
līgiem cipariem, kas izsaka 
financiālo stāvokli. Par to ir 
norūpējusies Gaŗezera padome, 
izstrādājot plānus nākotnei, kā 
arī lūdzot akcionāru un citu 
labvēļu atbalstu ziedojumu veidā. 

Inārai strādājot par ESL skolotāju, 
Elīnai un Līgai mācoties North 
Olmsted High school, Gunāram 
strādājot savā speciālitātē. Liels 
paldies mūsu draugiem no Leik-
vudas latviešu baznīcas draudzes 
par palīdzību un mīlestību, ko 
saņēmām! Gaŗezers bija “saldais 
ēdiens” mūsu piedzīvojumu bagā-
tajam gadam Amerikā! Sūtām 
vissirsnīgākos sveicienus visiem 
labajiem cilvēkiem, ko satikām 
Gaŗezerā! Paldies! Lai jums Dieva 
svētīta nākamā vasara Gaŗezerā!

Mīlestībā un sirsnībā
Strautnieku ģimene

skolu un nometņu vadītāji Māra 
un Ēriks Kores, Laila Medne, 
Sandra Kronīte-Sīpols, Iveta 
Eilande, dakterīte Saulvija Ander-
sone un saimniecīte Daina Luka-
ševica ar saviem palīgiem, pašaiz-
liedzīgie un ilkgadējie darbinieki 
– Sandra Pavlovki (Pawlowski), 
Baiba Dumpe, Inga, Gunārs un 
Liene Lucāni, Rasma Gertnere, 
Īrisa Putniņa, Alberts Legzdiņš, 
mācītāji – Roberts Franklins, 
Lauma Zušēvica, Sarma Eglīte, 
Biruta Puiķe, Marks Plāte, kā arī 
skolotāji un darbinieki no Ame-
rikas, Kanadas un Latvijas, labvēļi 
un atbalstītāji, brīvprātīgie tal-
cinieki un audzēkņi (nav iespē-
jams nosaukt visus vārdus).

 Gaŗezers ir tradicijas. Dažādi 
kultūras, mākslas un sporta pasā-
kumi, Jāņu svinēšana, izstādes 
Klinklāva galerijā, volejbola 
nedēļas nogales, Latvijas novadu 
tautas tērpos saposušies skolu 
absolventi, ikrīta svētbrīdis Kron-
valda zālē un tautasdziesmu 
dziedāšana, svētdienu dievkal-
pojumi, Karogu uzvilkšanas ce-
remonijas Karogkalnā un Vēja 
kalnā, galda dziesmas pirms 
ēdienreizēm, Svecīšu dievkalpo-
jumi, priekšnesumi pie ugun-
skuriem, koru mēģinājumi, mīles-
tības dzejoļu vakars, balles, dis-
kotēkas u. c. vakaru pasākumi.

Gaŗezers ir skola. GVV 
(Garezera Vasaras vidusskolas) 
birojs atrodas Saulgriežos, savu-
kārt mācības un dzīvošana notiek 
dažādās ēkās ar skanīgiem nosau-
kumiem – Kronvalda zāle, Valde-
māra zāle, Graša paviljons, 
Zemitāni, Kalniņi, Kārkliņi, 
Klētnieki. Tas ir apbrīnas vērts, 
ka latviešu jaunieši vasaras laikā 
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Saeimas priekšsēža biedre Karina Pētersone 9. februārī tikās ar 

Zviedrijas Karalistes parlamenta Ekonomikas, enerģētikas un kli-
mata jautājumu komisijas deputātu, Zviedrijas Bankas pārstāvi Karlu 
Hamiltonu. Sarunā piedalījās arī Saeimas Budžeta un finanču 
(nodokļu) komisijas deputāti Baiba Rivža (ZZS) un Arturs Krišjānis 
Kariņš (JL).Puses pārrunāja globālās finanču krizes ietekmi uz abu 
valstu ekonomisko un polītisko situāciju. K. Hamiltons darīja 
zināmu, ka Latvijas apmeklējuma laikā viņš vēlas iegūt nepastarpinātu 
informāciju gan par Latvijas ekonomiku kopumā, gan par Latvijā 
strādājošo Zviedrijas banku situāciju. Savukārt K. Pētersone informēja 
par Latvijas valdības un Saeimas soļiem ekonomikas atveseļošanā, 
tostarp arī izdevumu samazināšanā.

Nodarbinātības valsts aģentūra informēja, ka,  pasliktinoties 
situācijai ekonomikā, janvārī bezdarba līmenis Latvijā palielinājies 
līdz 8,3%. Salīdzinājumā ar decembri bezdarbnieku skaits ir 
palielinājies par 1,3%. Kopumā janvāŗa sākumā bez darba bijuši       
76 435 cilvēki,  mēneša beigās - 90 436 cilvēki.  Bezdarbnieku statuss 
janvārī bija piešķirts 20 862 cilvēkiem, tas ir, par 4454 cilvēkiem jeb 
27,1% vairāk nekā iepriekšējā mēnesī. Augstākais bezdarba līmenis 
janvārī bijis Rēzeknes un Ludzas rajonā - attiecīgi 19,4% un 15,8%.

Tiekoties ar Ministru prezidentu  Ivaru Godmani, Latvijas 
Studentu apvienība (LSA) valdībai izvirzīja prasības - atvieglot 
finanču plūsmu augstskolām Eiropas Savienības struktūrfondu pro-
jektu ieviešanai, plašāk atbalstīt sociāli neaizsargātos studentus, 
atjaunot stipendiju un transporta kompensāciju tādā apmērā, kādā 
tā bija pirms šī gada budžeta grozījumiem, atcelt 10% rezerves fonda 
izveidošanu augstskolās, kā arī pielīdzināt budžeta samazinājumu 
Saeimai samazinātajam apjomam. 

Pirmo reizi Saeimas vēsturē no Latvijas parlamenta izraidīts tā 
apmeklētājs, vēstīja TV3 raidījums Nekā personīga. Kāds jaunietis 
vēlējies pasniegt deputātiem dāvanas, taču Saeimas apsardze to 
negribēja pieļaut, jo šī vēlme neatbilda iekšējās kārtības noteiku-
miem. Jaunietis neesot nodevis dāvanu - konfektes - pārbaudei, 
turklāt neesot tūlīt atdevis apsargam savu veltījumu. Jaunietis Saeimā 
bija iekļuvis dienā, kad pie parlamenta notika tā dēvētā pingvīnu 
akcija.

 7. februārī ap plkst. 4 autoceļa Valga -Tartu 40. kilometrā no 
ceļa nobrauca un apgāzās autobuss Neoplan, kuŗā brauca 32 zemle-
dus makšķernieki no Latvijas. Divi cilvēki ceļu satiksmes nelaimē 
gāja bojā,  14 pasažieŗi avarijā guva dažādus miesas bojājumus. 
Satiksmes nelaimes gadījuma cēlonis – slidenais ceļš un šofeŗa nepa-
reizi izvēlētais braukšanas ātrums.

Tadžikistānas prezidenta 
valsts vizīte Latvijā 

Latvijā vienas dienas vizītē bija 
ieradies Tadžikistānas Republikas 
prezidents Emomali Rachmons. 
Mūsu valsts vēsturē šī ir pirmā 
Tadžikistānas Republikas prezi-
denta vizīte un pirmā ienākošā 
valsts vizītē Latvijā, kopš Valsts 
prezidents Valdis Zatlers ir stājies 
amatā.

Abu prezidentu un delegāciju 
sarunās galvenā uzmanības tika 
pievērsta Latvijas un Tadžikistānas 
divpusējās sadarbības paplašinā-
šanai, īpaši tirdzniecisko un eko-
nomisko sakaru jomā. Īpaši daudz 
vēl neizmantotu sadarbības iespē-
ju ir informāciju technoloģijā un 
farmacijā. “Latvija nav tikai Latvijas 
tirgus. Mēs esam gatavi būt par 
vārtiem uz Eiropu,” uzsvēra Valdis 
Zatlers.

Tadžikistāna ir Latvijas partnere 
Afgānistānas stabilizēšanā un 
attīstībā, un, ievērojot mūsu valsts 
iesaistīšanos NATO misijā šajā 
valstī, tikai ar Afgānistānas kai-
miņvalstu aktīvu atbalstu mēs va-
ram cerēt uz šīs misijas veiksmīgu 
nobeigumu. 

Valsts prezidents arī izteica pa- 
teicību Tadžikistānas prezidentam 
par Pamira kalnu virsotnes “Pa- 
domju Latvija” pārdēvēšanu Lat-
vijas vārdā.

Oficiālo sarunu nobeigumā Lat-
vijas prezidents un Tadžikistānas 
prezidents parakstīja kopējo pazi-
ņojumu, kā arī valstu vadītāju klā-
tienē Latvijas un Tadžikistānas 
amatpersonas parakstīja turpmāku 
ekonomisko sadarbību veicinošus 
trīs starpvalstu līgumus.

Valsts vizītes turpinājumā abu 
valstu prezidenti nolika ziedus      
pie Brīvības pieminekļa. Tadžikis-
tānas delegācija apmeklēja Oku-
pācijas mūzeju. Pēc tam Ekono-
mikas ministrijā atklāja Latvijas - 
Tadžikistānas uzņēmējdarbības 
forumu.

 Sudrabai arī turpmāk 
jāvada Valsts kontrole

Pēc Valsts prezidenta Valža Zat-
lera domām, valsts kontroliere In- 
guna Sudraba vada iestādi, kuŗai 
uzticas sabiedrība, un viņai šī ie- 
stāde jāvada arī turpmāk, nevis 
jāuzņemas valdības vadītājas amats. 
Zatlers intervijā Dienai atzina, ka 
šobrīd valdībā ir dziļa krize un tai ir 
liela analoģija ar Kalvīša valdību.

“Mums ir viena iestāde, kam uz-
ticas, un šo iestādi vada Sudraba. 
Tā ir mūsu vērtība šobrīd. Es do- 
māju, ka Sudrabai šobrīd jāvada 
Valsts kontrole,” ir pārliecināts 
Zatlers.

Zatlers norāda, ka šobrīd valdībā 
divas ministru vietas jau ir tuk-   
šas. “Nav brīnums, ka kādu dienu 
atkal kāds ministrs var pazust.” Tā 
ir pazīme, ka valdībā ir krize, un 
tāpēc tā ir jāreorganizē. Zatlers 
intervijā norāda, ka vairākas opo-
zicijas partijas, pat koalicijas parti-
jas izsakās par nepieciešamību    
pēc bezpartijiska ministru prezi-
denta. Tas, viņaprāt, rāda, ka parti-
jas ir vājas, ka tām nav līdeŗu un 
nav arī faktisku kandidātu.

NDP iesaka Normundu Vilnīti 
KNAB priekšnieka amatam

 Nacionālās drošības padomes 
(NDP) sēdē 10. februārī tika izska-
tītas Artūra Zvejsalnieka un Nor-
munda Vilnīša kandidātūras uz 
KNAB priekšnieka amatu. 

Abi kandidāti tika vērtēti pēc 
šādiem kritērijiem: KNAB likuma 

normu zināšanas un izpratne par 
tām, operātīvā darba pieredze, 
iestādes vadītprasme, tostarp iek-
šējo normatīvo aktu un finanču 
kontroles zināšanas, kā arī uzņē-
mējdarbības normatīvās bazes 
pārzināšana.

Nacionālā drošības padome 
(NDP) otrdien vienbalsīgi nolēma 
Korupcijas novēršanas un apka-
ŗošanas biroja (KNAB) priekš-
nieka amatam virzīt uzņēmēju 
Normundu Vilnīti. 

Ģenerālprokurors Jānis Maizītis 
žurnālistiem pēc sēdes sacīja, ka 
Vilnītis esot sevi parādījis pārlie-
cinošāk. “Šajā brīdī Vilnīša kungs 
bija labāks..(..) Vilnīša kungs sevi 
parādīja kā šim amatam vairāk 
piemērotu,” teica Maizītis. Viņš 
skaidroja, ka tā īsti Vinītis sevi 
amatā varēs apliecināt tikai tad, kad 
tajā būs nostrādājis pusgadu vai 
gadu.

Pēc Maizīša domām, ir bīstami, 
ka KNAB jau vairāk nekā pusgadu 
ir bez vadītāja. Maizītis arī norā-
dīja, ka viņam nav šķitis - poten-
ciālais jaunais KNAB priekšnieks 
būtu kādu konkrētu polītiķu 
atbalstīts. “Es nejūtu, ka kāds spe-
ciāli būtu aizstāvējis šos cilvēkus,” 
sacīja Maizītis.

Tomēr Maizīša ieskatā Vilnītim 
vēl vairāk jānorobežojas no savas 
sabiedriski polītiskās darbības, ko 
Vilnītis iztaujāšanas laikā neesot 
slēpis.

Savukārt ārlietu ministrs Māris 
Riekstiņš (TP) sacīja, ka komisija 
esot vērtējusi abu kandidātu dzī-
ves, darba, operātīvo pieredzi, kā 
arī skatījumu uz potenciālo dar-
bu. Riekstiņš gan atteicās pro-
gnozēt, cik liela ir iespējamība, ka 
Vilnīša kandidātūru apstiprinās 
valdība un Saeima, kā arī pie-
ņems sabiedrība.

Abi kandidāti pēc NDP sēdes 
atzina, ka komisija esot ļoti nopiet-
ni viņus iztaujājusi. Jautājumi bi- 
juši gan par jau izrunāto, gan 
jauni.

Kam paredzēti starptautiskā 
aizdevuma līdzekļi?

 Latvijai pieejamais starptau-
tiskais aizdevums - 7,5 miljardi eiro 
(5,2 miljardi latu) - nav paredzēts 
uzņēmēju un mājsaimniecību kre-
ditēšanai, liecina Eiropas Savie-
nības (ES) Ekonomikas un finanču 
lietu komisāra Hoakina Almunjas 
vēstule Ministru prezidentam Iva-
ram Godmanim (LPP/LC) un fi- 
nanču ministram Atim Slakterim 
(TP). “Financiālo palīdzību nav 
paredzēts izmantot, lai izsniegtu 
jaunus aizdevumus uzņēmumiem 
un mājsaimniecībām,” teikts 
Almunjas vēstulē. Ir svarīgi pie-
šķirto financējumu izmantot iece-
rētajiem mērķiem. “Financiālās 
palīdzības piešķiršanas sarunu 
sākuma fazē Eiropas Komisija 
skaidri norādīja, ka ārējā palīdzī- 
ba ir izmantojama, lai novērstu 
maksājumu bilances krizi, risinot 
arvien sliktāko situāciju budžetā, 
lai atjaunotu uzticēšanos banku 
sektoram un nodrošinātu Latvijas 
Bankas ārvalstu valūtas rezerves. 
Tas ietvēra 2009.-2011. gada val-

dības budžeta deficita financēšanu 
atbilstoši Nodomu protokolam un 
valdības parādu (iekšējo un ārējo) 
atmaksai. Ja banku sektors piedzī-
votu nevēlamus notikumus, daļa 
palīdzības būtu izmantojama 
mērķtiecīgam kapitāla palielinā-
šanas vai atbilstošam īstermiņa 
likviditātes atbalstam. Tomēr fi- 
nanciālo palīdzību nav paredzēts 
izmantot, lai izsniegtu jaunus 
aizdevumus uzņēmumiem un 
mājsaimniecībām.”

Eiropas Komisijas loceklis tāpat 
aicina neradīt nepamatotas gai-  
das sabiedrībā un sociālajos part-
neŗos, kā arī nepieļaut jebkādus 
pārpratumus šajos jautājumos. 
“Mēs esam bijuši liecinieki satrau-
cošām Latvijas publiskajām deba-
tēm, kuŗās tiek izteikta prasība daļu 
financiālās palīdzības izmantot, lai 
atbalstītu eksporta nozares vai sti-
mulētu ekonomiku, palielinot pa- 
tēriņu. Ir svarīgi aktīvi rīkoties, lai 
nepieļautu šādu kļūdainu izpratni.”

Almunja norāda, ka Eiropas 
Komisija sagaida saņemto līdzek-
ļu rūpīgu pārvaldību un kontroli, 
kuŗā būtiska loma būtu jāatvēl 
neatkarīgām un efektīvi funkcio-
nējošām revīzijas un pretkorup-
cijas institūcijām. Almunja uzsveŗ 
arī - ir pamats domāt, ka Latvijai 
nevajadzēs izmantot visu pieejamo 
financiālo palīdzību.

Apliecinot vienoto izpratni par 
financējuma izmantošanu, Minis-
tru prezidents un finanču ministrs 
parakstījuši Almunjas vēstuli, in- 
formē Ministru kabinetā. Valdī- 
bas vadītāja Ivara Godmaņa (LPP/
LC) pārstāvis Edgars Vaikulis 
portālam Delfi gan norāda, ka 
Almunja savā vēstulē tikai atkārto-
ti uzsvēris, ka starptautiskais aiz-
devums nav paredzēts uzņēmēj-
darbības tiešam atbalstam, kā tas 
esot izskanējis Latvijā. Nauda ir 
paredzēta finanču sektora un 
banku sektora stabilizācijai, tādējādi 
sniedzot atbalstu arī uzņēmējiem, 
pauda Vaikulis.

EP deputāti diskutē par 
nepavalstnieku balsstiesībām 
Latvijas pašvaldību vēlēšanās
Strasbūrā Eiropas Parlamenta 

deputāti ar Eiropas Komisijas 
priekšsēža vietnieku Žaku Baro  
diskutēja par Latvijas nepavalst-
nieku tiesībām piedalīties paš-
valdību vēlēšanās. Deputātu gru- 
pa Eiropas Komisijai bija iesnie-
gusi jautājumu, atsaucoties uz Par-
lamenta Lūgumrakstu komitejā 
saņemtajām sūdzībām.

Viens no jautājuma autoriem 
Davids Hammersteins (Zaļie/ALE, 
ES) sacīja, ka Lūgumrakstu komi-
teja Latvijas nepavalstnieku jautā-
jumu savās sēdēs izskatījusi vai-
rākkārt. Ļoti daudzi cilvēki, kas 
dzimuši valstī, tiek diskriminēti, jo 
viņiem netiek piešķirtas pavalst-
nieku tiesības.  “Šāda situācija ne- 
drīkst būt!” uzsvēra deputāts. Zi- 
ņojuma līdzautore Aleksandra 
Doboli pauda viedokli, ka pēc 
iestāšanās ES Latvija savu iedzī-
votāju vārdā darījusi pārāk maz.  

Žaks Baro atbildēja, ka ES ko-
pienu tiesības nerēgulē. Tādējādi 
Komisija nevar izvirzīt Latvijai 
prasības attiecībā uz šo personu 
dalību pašvaldību vēlēšanās. Ko- 
misija atzīst Latvijas krievvalo-  
dīgo minoritātes  īpašo situāciju  
un zina, ka Latvijā ir pieliktas 
būtiskas pūles, lai veicinātu nepa-
valstnieku naturālizāciju un 
integrāciju.    

Richards Pīks, uzstājoties Eiro-
pas Tautas partijas un Eiropas de-
mokratu grupas vārdā, uzsvēra, ka 
“Latvijā ir viens no liberālākajiem 
naturālizācijas likumiem Eiropā”, 
un paskaidroja - “50 procenti Lat-
vijas nepavalstnieku jau ir iegu-
vuši pavalstniecību, bet no atli-
kušajiem 74 procenti paši nevēlas 
to darīt”.   

Georgs Andrejevs Liberāļu un 
demokratu grupas vārdā skaidroja 
Latvijas īpašo situāciju, atsauco- 
ties uz vēsturi un Ženēvas 1949. 
gada Konvenciju, kas aizliedz 
civīliedzīvotāju izvietošanu oku-
pētajās territorijās. Deputāts arī 
uzsvēra: “Latvija vēlas pavalst-
niekus ar pilnām tiesībām, nevis 
nepavalstniekus ar daudzām tie-
sībām.” 

Ģirts Valdis Kristovskis Nāciju 
Eiropas grupas (UEN) vārdā uz- 
svēra, ka Latvijas liberālā likuma 
rezultātā “kopš 1993.gada nepa-
valstnieku skaits  samazinājies par     
59%”, un lielākā daļa Latvijas 
uzņēmējdarbības pieder krievu 
uzņēmējiem. “Tie ir argumenti, 
kas ļauj noraidīt sūdzības pret 
Latvijas valsti,” norādīja deputāts.

Tatjana Ždanoka Zaļo/ALE    
grupas vārdā iebilda, ka nepavalst-
nieki jau sen ir Latvijas sabiedrī- 
bas daļa un naturālizācijas process 
ir pazemojošs. Deputātes skatīju-
mā balsstiesību liegšana “ir instru-
ments, kā saglabāt veco varu”,  un 
Eiropas Komisijai šī problēma  
būtu jārisina. 

Latvijas deputāti Inese Vaidere 
un Ģirts Valdis Kristovskis norā-
dīja, ka Krievijas piešķirtās privi-
lēģijas tur bez vīzas ieceļot   nepa-
valstniekiem ir negātīvi ietekmē-
jušas viņu vēlmi kļūt par pavalst-

niekiem. Vēl vairāk paplašinot 
Latvijas nepavalstnieku tiesības,  
arī iespēju vēlēt pašvaldības, in- 
tegrācijas process Latvijā tiks vēl 
vairāk palēnināts. 

Pēc Andrejeva iniciātīvas EP 
deputāti kopīgi uzrakstīja vēstuli 
EP prezidentam Poteringam un 
citām amatpersonām. Tajā depu-
tāti atsaucas uz starptautiskiem li-
kumiem. Tos pārkāpjot, Latvijā iz-
veidojies tāds iedzīvotāju kopums, 
kam pēc Latvijas neatkarības at- 
jaunošanas juridiski nebija tiesību 
automatiski iegūt mūsu valsts 
pavalstniecību, zaudējot sabruku-
šās PSRS pavalstniecību. Vēstulē 
definētas visas Latvijas nepavalst-
nieku tiesības. Tās ir ievērojami 
plašākas nekā citu valstu pastā-
vīgajiem iedzīvotājiem. Puse nepa-
valstnieku, kuŗi vēlējušies na- 
turālizēties, to ir izdarījuši. Patla-
ban 82% Latvijas iedzīvotāju ir 
Latvijas pavalstnieki, apmēram 2% 
- citu valstu pavalstnieki.

Deputāti skaidroja Latvijas val-
dības konsekvento nostāju, nepa-
plašinot nepavalstnieku polītiskās 
tiesības arī ar tiesībām vēlēt paš-
valdības: „Balsstiesības ir neatņe-
mama pavalstniecības sastāvdaļa.” 
Tā kā Latvijā ir viens no vieglāka-
jiem Pilsonības likumiem un ir 
daudz atvieglojumu naturālizē-
šanās procesā, šī ir pašu nepavalst-
nieku izvēle – pieņemt vai nepie-
ņemt savas mītnes zemes pavalst-
niecību. Šāda prakse atbilst starp-
tautiskajiem standartiem.

Tika izteikts aicinājums strādāt, 
lai arī Eiropas Parlaments atbalstītu 
ASV senāta 2005. gada aicināju-
mu Krievijai – pieņemt deklarāciju   
par Baltijas valstu okupāciju.

Ziņas sakopojis P. Karlsons   

Normunds Vilnītis
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Ivritā ir tāds jē- 

dziens - medina me-
tukenet, t. i., sakārto-
ta valsts. 

Pēc PSRS sabru-
kuma Aleksandrs 
Solžeņicins nāca 

klajā ar plašu apceri: Kak nam 
obustroitj Rossiju (Kā mums 
sakārtot Krieviju). Taisni tagad, 
kad pasaules financiālā un saim-
nieciskā krize globālizācijas ap- 
stākļos liek miljoniem cilvēku, īpa-
ši attīstītajās valstīs, palikt bez dar-
ba un iztikas, “pateicoties” kredita 
sistēmas pārkarsēšanai, valstu lo- 
ma, bremzējot lejupslīdi, reizēm 
kļūst pat izšķirīga. 

Bet valstij jābūt sakārtotai, li- 
kumdevējai varai (legislative) un 
izpildvarai (executive) jāievēro ASV 
praksē pārbaudītais princips - 
checks & balances, citādi pavērts 
ceļš patvaļai un bezatbildībai. 

Pat ziemeļnieciski atturīgajos lat-
viešos rūgst protests, vērojot šo 
patvaļu un bezatbildību, un diem-
žēl allaž atrodas ja ne provokātori, 
tad karstgalvji, kas ar savu ārdīša-
nos kompromitē lietussargu revol-
ūcijas vai tamlīdzīgu akciju kon-
struktīvās ieceres.

Rakstot šīs rindiņas, man - ne 
tikai ģeografiskā attāluma dēļ - 
grūti izsekot visiem, piedodiet, kū- 
leņiem, ko met valdošā koalicija, lai 

Mērķis - sakārtota valsts
neizlaistu izpildvaru no savām 
rokām un paglābtu savus pārstāv-
jus Saeimā no ārkārtas vēlēšanām. 

Bet ārkārtas vēlēšanas taču pa- 
šas par sevi nav pretrunā ar par-
lamentārās demokratijas nor- 
mām, ja premjērs un ministri, kas 
balstās uz koalicijas deputātu 
mandātiem, netiek galā ar neatlie-
kamiem uzdevumiem krizes ap- 
stākļos un ja aptaujas rāda, ka 
koalicijas partijas zaudējušas vē- 
lētāju uzticību, ka elektorāts ir 
pievilts. 

Cerības, ka ārkārtas velēšanas 
īsinās ceļu uz sakārtotu valsti, ro-
sina Jaunā laika (JL), Sabiedrības 
citai polītikai (SCP) un Pilsoniskās 
savienības (PS) lēmums darboties 
kopīgi un veidot tādu kā bloku.    
Šīs trijotnes sastāvdaļas atšķiŗas 
niansēs, formulējot savas nostād-
nes saimnieciskos un sociālos 
jautājumos, bet acīmredzot tās vie-
no atziņa, ka ir iespējama un vē- 
lama atvērta sabiedrība nacionālā 
valstī. Kad tika vēlēta tagadējā 
Saeima, daudziem šķita, ka Jau-
nais laiks teju, teju apsteigs Tautas 
partiju, tomēr balsu pietrūka...

Vispār jau pietiek ar 5 procentu 
barjēru, ko noteikuši likumdevēji 
pēc LR neatkarības atjaunošanas, 
lai novērstu sadrumstalotību, kas 
bija tik raksturīga starpkaŗu Saei-
mai un bieži vien paralizēja parla-

menta darbu un deva ieganstu 
1934. gada 15. maija apvērsuma 
rīkotājiem. Taču veids, kādā aiz-
pērn tika izvirzīts kandidāts Valsts 
prezidenta amatam, izraisīja pama-
totu nepatiku t. s. plašajā publikā, 
un aizvien skaļāka kļūst prasība 
pēc tautas vēlēta prezidenta - kaut 
vai sekojot Francijas paraugam - 
un prezidenta pilnvaru paplašinā-
šanas, saglabājot Saeimas tiesības 
vērīgi sekot prezidenta darbībai. 

Kā raksta patriots un demo-  
krats Uldis Ģērmanis savā grāmatā 
Latviešu tautas piedzīvojumi, 1933. 
gada rudenī Zemnieku savienība 
iesniedza Saeimai priekšlikumu 
grozīt 1922. gada Satversmi, pare-
dzot lielāku varu prezidentam, kas 
jāievēlē tautai, un Saeimas tiesību 
ierobežošanu. Šiem grozījumiem 
Saeimā nebija vairākuma, un 
LSDSP norādīja, ka pietiek grozīt 
vēlēšanu likumu, lai sīkās partijas 
un grupas izslēgtu no Saeimas, tad 
parlaments kļūst spējīgs labāk strā-
dāt. Taču nekādu vienošanos pa- 
nākt neizdevās,  un 1934. gada 15. 
maijā Kārlis Ulmanis izdarīja 
apvērsumu. 

Atjaunotajā Latvijas Republikā 
līdz ar 5 procentu barjēru Saeimas 
sadrumstalotība pārvarēta, bet pre-
zidentu arī tagad ievēlē Saeima,    
un pieredze, kas gūta pēc 1991. 
gada, rāda, ka šai procedūrai ir 

trūkumi.
Raksturojot Piecpadsmitā maija 

Latviju, būtu nevietā pārlieku 
glorificēt vai arī daimonizēt šos 
sešus gadus. Kārlim Ulmanim 
laimējās, ka pēc 1934. gada pasaule 
jau pamazām sāka atkopties no 
1929. gada saimnieciskās krizes 
postīgajām sekām, un ulmaņlaiku 
uzplaukums nav ekskluzīvais Tau-
tas Vadoņa un Zemes Saimnieka 
(tā toreiz rakstīja) nopelns. 

1934. gada 15. maijā parlamen-
tāro demokratiju Latvijā nomai-
nīja autoritārais režīms. Termins 
pats par sevi nav pēlējs un tikai 
apraksta šīs iekārtas juridisko 
būtību, bet diktātūras jēdzienam 
jau ir kritiska nokrāsa. 

Tā nu es lāgā nesaprotu, kāpēc 
prezidents Valdis Zatlers, izmē-
ģinot roku Latvijas vēstures perio-
dizācijā, 1934. -1940. gadu dēvē par 
prezidenta valdīšanas laiku un 
Voldemārs Krustiņš Latvijas Avīzē 
ierosinājis ieviest šādu apzīmēju-
mu, atmetot terminu “autoritā-   
rais režīms”. Taču tas būtu aplam 
kaut vai tāpēc, ka Valsts prezidents 
Alberts Kviesis, ko ievēlēja Saeima, 
palika šai amatā līdz pilnvaru 
beigām 1936. gadā, kad Kārlis Ul- 
manis pats sevi iecēla par prezi-
dentu. 

Galu galā Kārļa Ulmaņa auto-
ritārais režīms bija samērā lab-

dabīgs (benign), un tajos sešos 
gados netika izpildīts neviens   
nāves sods. 

Ja, teiksim, partija Visu Latvijai, 
kuŗas ideologs ir Raivis Dzintars, 
nekritiski apjūsmo ulmaņlaikus, 
tas nebūt nenozīmē, ka šie pār-
svarā jaunie cilvēki vēlas “atkārtot 
15. maiju” un darīt galu demokrati-
jai. Viņiem imponē krāšņais ofi-
ciālais latviskums, bet diez vai 
viņiem patiktu, ja pienāktu gals 
vārda, preses un sapulču brīvībai...

Turpretim liekulīgs un patiešām 
uzspēlēts šķiet Kaspara Dimitera 
domu grauds: viņš redz “tikai vie-
nu izeju - atjaunot turpinājumu 
Latvijas valsts iekārtai no tās vie-
tas, kuŗā to pārtrauca PSRS oku-
pācija, proti, no Kārļa Ulmaņa 
maigā apvērsuma ziedu laikiem”. 

Kamēr šis Kaspara Dimitera 
draudzīgais aicinājums nav uz- 
klausīts, viņš raksta mūziklu “Kārlis 
Ulmanis”. 

Vispār jau tāda ziņģu spēle  būtu 
Kārļa Ulmaņa piemiņas profanā-
cija, gluži tāpat kā Vijas Artmanes 
bēŗu ceremonija nedarīja godu 
izcilās aktrises ģeķīgajam dēlam. 

Pievēršoties nopietnākām lie-
tām, gribētos cerēt, ka ārkārtas 
vēlēšanas “nav aiz kalniem”, kā 
mēdz teikt krievi, un sakārtota 
valsts nebūs tikai salda vēlme.

Franks Gordons

Pagājušajā ne- 
dēļā mana kol-
lēģe Sallija Ben-
felde šajā laik-
rakstā rakstīja 
par zemkopības 
ministru Mār-
tiņu Rozi un vi- 
ņa nedienām. 
Nu tas ir noticis 

– dziedot mūsu valdošās „elites” 
nepārtraukto dziesmu par po- 
lītisko pretinieku „intrigām”, mi-
nistrs pēc plašiem zemnieku pro-
testiem tomēr nolēma aiziet no 
amata, kuŗu viņš bija ieņēmis jau 
sešu gadu gaŗumā. Vēl viņš ne-
aizmirsa piebilst, ka viņaprāt   zem-
nieku protests būtu varējis pāraugt 
tādā pašā grautiņā, kādu Rīga 
piedzīvoja 13. janvārī, un tāpēc  
viņš jūtoties varen atbildīgs par 
lēmumu tomēr no amata aiziet. 
Nu, paldies par to pašu!

Nu viņi ir jau divi, kuŗi – izvē-
lieties metaforu! – satinuši mak-
šķeres vai metuši plinti krūmos.    
Jau pirms M. Rozes par savu aiz-
iešanu paziņoja kultūras ministre 
Helēna Demakova, - viņa skaidro-
ja, ka veselība klibojot un neļaujot 
pienācīgi pievērsties ministra bū- 
šanām. Viņa, tāpat kā vēlāk Roze, 
neatzina pat ne minimālāko kļūdu 
savā darbā. H. Demakova nekad 
nav skopojusies ar atzinumu, ka 
cilvēks, kuŗš pretojas tam, ko dara 
viņa un viņas daudzie kultūras 
protežē, ir neaptēsts un no kultū-
ras neko nesaprot. Šāda augstprā-
tība valdošajā „elitē” nav nekas 
neparasts.

Tie ir divi nu jau bijušie minis- 
tri, bet viņu, protams, ir daudz 
vairāk. Patlaban kultūras jautāju-
mus brīvajā laikā kūrē reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu mi-
nistrs Edgars Zalāns, bet lauk-

Divi prom, vēl daudzi paliek
saimniecības – vides ministrs Rai-
monds Vējonis. Tas ir pat īpaši 
piemēroti, ja paturam prātā, ka 
zaļie un zemnieki Latvijas polītikā 
ir čupojušies jau sen, lai gan zem-
niekiem un vides aktīvistiem ne-
reti ir pat diametrāli pretējas in-
tereses. Tiesa, tāpat kā ļoti dau- 
dzās citās jomās mūsu valstī, arī tā 
ir Aizspogulija.

Ministru prezidents Ivars God-
manis jau ilgāku laiku sola, ka, 
tiklīdz būs pabeigts šis darbiņš un 
tas darbiņš, un vēl tas darbiņš, no-
tiks valdības reorganizācija. Iespē-
jams, ka ministriju skaits tiks sa- 
mazināts no 16 līdz pat 10, lai gan 
valdības vadītājs ir arī atzinis, ka 
polītiskās reālijas viņa vadītajā 
koalicijā varētu nozīmēt, ka tomēr 
būs vajadzīgas 12 ministrijas. 
Sākusies arī ņurdēšana. Vides pār-
stāvji šausminās par domu, ka 
Vides ministriju varētu absorbēt 
Zemkopības ministrija vai kāda 
cita. 

Labklājības ministre paziņojusi, 
ka viņai nu nekādi nebūtu ak- 
ceptējama ministrijas apvienošana 
ar Veselības ministriju un tādu 
ministriju viņa nevadītu. Šajos 
gadījumos varam pat priecāties,   
ka domāts tiek nevis par to, kā 
apmierināt valdošās „elites” pār-
stāvju neremdināmo alkatību pēc 
varas un naudas, bet gan par funk-
cijām. Vide un lauksaimniecība 
nudien ir divas atšķirīgas jomas. 
Bet vai labklājība un veselība ne-
ietilpst vienā un tajā pašā jomā? 
Tiesa, šāda apvienota ministrija 
varētu būt pat ļoti liels monstrs,    
un normālā Eiropas Savienības 
dalībvalstī taču izmisīgā tempā   
tiek veikts audits, lai pārliecinātos, 

ka tāpēc necietīs nedz labklājība, 
nedz arī veselības aprūpe. Ai, pa-
gaidiet, atvainojiet! – mūsējā jau 
nav normāla  ES dalībvalsts. Arī to 
Godmanis ir pateicis – lēmumi par 
valdības reorganizāciju būs jāpie-
ņem valdošajai kliķei, ai, atvaino-
jiet vēlreiz! – valdošajai koalicijai 
un nevienam citam.

Cik reāla ir iespēja, ka te notiks 
kaut kas nopietns? Esmu pārlie-
cināts, ka Godmanis pats cenšas 
darboties godprātīgi. Pazīstu viņu 
jau kopš Tautas frontes laikiem, - 
viņš nav vējgrābslis vai neno-    
pietns cilvēks. Bet tās pašas po- 
lītiskās „reālijas” saista arī viņa 
rokas. Esmu jau rakstījis, ka satiks-
mes ministrs Ainārs Šlesers, kas 
savam amatam ir kliedzoši, brēcoši 
nepiemērots, - ir Godmaņa partijas 
līdzpriekšsēdis. „Tautas” partija 
joprojām jūtas pietiekami spēcīga, 
lai pat nedomātu par diviem ci-
tiem nekompetentiem ministriem 
– Ati Slakteri Finanču un Vinetu 
Veldri Aizsardzības ministrijā. Za-  
ļie zemnieki tāpat netaisās nekur 
padoties, viņi pēdējo nedēļu laikā ir 
svaidījušies no viena grāvja citā, te 
apgalvojot, ka  atsauks visus savus 
ministrus,  ja netiks paaugstinātas 
lauksaimniecības subsidijas, te at-
kal paziņojot, ka visi paliks savās 
vietās.  Par nākamo zemkopības 
ministru viņi ir izvēlējušies biznes-
meni,  kas jau pirmajā dienā patei-
ca, ka angļu valoda viņam nav 
pietiekami stipra, lai piedalītos 
nopietnās Eiropas Savienības sa- 
runās.  Vai kaut ko tādu nopietnā 
valstī nopietna partija nebūtu no-
pietni   pārbaudījusi jau laikus? 

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
nesen pamatoti atzina, ka vara 

mūsu valsts polītikāņiem ir „sakā-
pusi galvā”. Valdošajā „elitē” nu-
dien ir cilvēki, kuŗi šķiet pār-
liecināti, ka ir valsts un tāpēc drīkst 
rīkoties, kā vien vēlas. Atcerieties - 
pirms kāda laika sacēlās skandals 
par Saeimas deputātiem, kuŗi par 
palīgiem nodarbina paši savus ra- 
diniekus. Korupcijas novēršanas 
un apkaŗošanas birojs (KNAB) 
uzlika sodu. Vai domājat, ka de- 
putāti nokaunējās? Lika drusku 
pagaidīt! Kādreizējais komponists 
un tagad profesionāls polītikas  
īgņa Imants Kalniņš pavēstīja, ka 
sodu viņš ir samaksājis, tāpēc viss  
ir kārtībā, un sieva viņam ir palī-
dze joprojām. Pēc tā laikam var 
secināt, ka, reiz iznācis no cietu-
ma, slepkava var mierīgi slepkavot 
tālāk – parāds nomaksāts. Kalniņa 
partijas biedrs Dzintars Rasnačs 
sūdzas, ka KNAB likumu lasot pā- 
rāk „gramatiski”. Interesanti, kā tad 
likums jālasa, lai Rasnačs sapras-  
tu - tajā   ir skaidri - melns uz balta 
pateikts, ka deputāti nedrīkst rī- 
koties tā, lai materiālu guvumu 
saņemtu viņu radinieki? Sieva nav 
radiniece, vai? Savukārt bezparte-
jiskais Visvaldis Lācis paziņojis, ka 
meita viņam ir palīdze tāpēc, ka 
Saeimas deputātam esot jānodar-
bojas ar „intimām lietām,” par ku- 
ŗām labāk ir parunāt ar meitu   
nekā ar kādu citu. Šie ir ļaudis, kuŗi 
nesaprot absolūti neko par jēdzie-
nu „ētika”, un tie nu tagad ir tie, 
kuŗi veidos jaunu un labāku 
valdību?

Godmanis, starp citu, ir arī pa-
teicis, ka runās ar opozīcijas Jauno 
laiku (JL), vai tas negribētu nākt 
bariņā. JL tas būtu nāves zvans, jo 
piekrišana nozīmētu uzņemties 

daļu atbildības par valdošās „eli-
tes” savārītajām ziepēm, bet bez 
īpašām iespējām diez ko daudz la-
bot, jo runa nav par to, ka JL aiz-
stātu kādu citu partiju, tas tikai 
papildinātu pašreizējo koaliciju. 
Tad jau labāk noteikti ir palikt 
opozicijā līdz nākamajām Saeimas 
vēlēšanām.

Un tur daļēji rodama jautājuma 
sāls. Polītikāņi patlaban ir tik ļoti 
aizņemti ar valdības paplašināša-
nu/nepaplašināšanu, gāšanu/ne- 
gāšanu, pārkārtošanu/nepārkār-
tošanu, ka šķiet aizmirsuši visu 
pārējo. Atcerēsimies, ka Valsts pre-
zidents ir licis vai nu līdz 31. mar-
tam izdarīt vienu otru visai prāvu 
darbiņu, vai arī viņš ierosinās 
Saeimas atlaišanu. Cik nopietni   
vai nenopietni šī prasība uztve- 
ŗama, tas ir viens jautājums. Bet 
otrs ir tāds, ka patlaban valstī ir 
ekonomikas krize, turklāt eksper-
tu ieskatā tā vēl ir tikai sākuma 
stadijā, un šis polītiskais cirks, kas 
turpinās jau kuŗu nedēļu un 
mēnesi, neliecina, ka par to kāds 
īpaši domātu, kur nu vēl ir kāds ar 
nepieciešamo kompetenci pro-
blēmas risināšanai.

Drūmas dienas, mīļie, drūmas 
dienas. Joprojām neesmu pārlie-
cināts, ka drīzas ārpuskārtas Saei-
mas vēlēšanas būtu laba doma, jo 
polītiskā kultūra nav mainījusies 
absolūti nemaz un krāpties arī 
nākamajā priekšvēlēšanu kampaņā 
valdošā „elite” noteikti ir vairāk 
nekā gatava. Turklāt vismaz pa- 
gaidām ļoti redzamas alternātī-   
vas valdošajiem nav. Taču ar kat-  
ru dienu valdošā kliķe rada bez-
cerīgāku sajūtu, jo bezkaunības    
un nekaunības tajā ir daudz vai-
rāk, nekā vajag. Un nekompeten-
ces tāpat.

Kārlis Streips
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Jau gadsimta ceturksni saistīts    
ar sirds chirurģiju. Vēl ilgāk – ar 
Paula Stradiņa slimnīcu. Dzīve 
viņam devusi iespēju satikties ar 
sirdi. Satikties tiešā un pārnestā 
nozīmē. Kuŗš kaut reizi ir ticies ar 
Romānu Lāci, runā par viņu ar sil-
tumu un pietāti.

Sirds chirurģija bija jūsu izvēle 
vai likteņa diktēta nejaušība?

Sirds chirurģijā ienācu uzreiz  
pēc institūta beigšanas. Kādreiz ļoti 
daudz esmu domājis par to, ko gri-
bētu sasniegt. Un vienmēr esmu 
centies sasniegt to, ko vēlos. Un, 
paldies Dievam, ir izdevies. Tūlīt 
pēc augstskolas beigšanas nokļu-
vu aspirantūrā. Tā līdztekus zināt-
niskajam darbam bija arī klīnis-  
kās prakses apguve. Pēc tam strā-
dāju Sirds un asinsvadu chirur- 
ģijas laboratorijā, vēlāk – arī kated-
rā. No Rīgas nekur projām neaiz-
braucu. Visa dzīve man saistīta ar 
Stradiņiem.

Agrāk kādā mūsu tikšanās reizē 
jūs sacījāt, ka jūsu izaugsmē ļoti 
liela nozīme bijusi diviem pa- 
tiešām izciliem profesoriem – 
Jānim Slaidiņam un Ēvaldam 
Ezerietim, pīlāriem, kuŗi lika 
pamatus sirds chirurģijai Latvijā. 

Šos cilvēkus es nekad neaiz-
mirsīšu. Vēlāk dzīve mani saveda 
kopā ar profesoru Jāni Volkola-
kovu, kuŗam arī ir nozīmīga vieta 
manā ārsta biografijā. Iecelts par 
Sirds un asinsvadu chirurģijas cen-
tra vadītāju, viņš meklēja darbi-
niekus un vaicāja, vai nevēlos ie- 
stāties aspirantūrā. Tas bija kolosāls 
piedāvājums!

Jūsu dzīve Stradiņos sākās jau 
pirms studijām augstskolā. Esat 
mācījies Rīgas 2. medicīnas skolā, 
kas savulaik atradās slimnīcas 
territorijā.

Jā, un visai nozīmīgi, ka skolas 
laikā kādā olimpiadā man uzdā-
vināja grāmatu „Profesors Pauls 
Stradiņš”. Protams, man, puikam, 
toreiz šis uzvārds neko neizteica. 
Grāmatu gan izlasīju daudzas rei-
zes. Vēl un vēl pārlasīju, izstudēju 
to. Manuprāt ir ļoti svarīgi, ka ir 
tādas grāmatas un tādas personī-
bas. Grāmatai par profesoru Paulu 
Stradiņu manā dzīvē bijusi ļoti lie-
la nozīme. Uzzināju no tās bezgala 
daudz interesanta un neklātienē 
iepazinos ar spilgtām personībām. 
Piemēram, ar vienu no profesora 
Stradiņa skolniekiem – profesoru 
Ēvaldu Ezerieti. Mans sapnis bija 
kādreiz viņu sastapt, ieraudzīt! Tie 
bija sapņi. Kolosāli sapņi!

Kad sāku studijas Rīgas Medicīnas 
institūtā (tagad Stradiņa universi-
tāte), lai gan pirmajos kursos gal-
venās nodarbības notika anatomi-
kumā, bija jāmācās arī ķīmija, ma- 
ni vilktin vilka uz klīniku. Mani 
interesēja, kas notiek ar slimnieku. 
Kad biju otrā kursa students, atkal 
atnācu uz Stradiņiem, jo iestājos 
kādā no studentu zinātniskajiem 
pulciņiem. Tajos gados tādi bija,  
un tā bija laba skola topošajiem 
ārstiem. Pulciņu, kuŗā iestājos, va- 
dīja Jānis Slaidiņš (toreiz viņš vēl 
nebija profesors), liela personība, 
kas savulaik dzīvē daudz bija cietis 
polītisko pārmaiņu brīžos. Tas bija 
cits laiks, un ilgi viņš nedrīkstēja 
izteikt savu viedokli. Taču viņa 
idejas dzīvoja. Un saskarsme ar šo 
cilvēku, ar šo izcilo cilvēku, notika. 
Tā bija satikšanās ar sirdi. Šāda sa- 

Tikšanās ar sirdi
Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Sirds chirurģijas centra vadītājs profesors 

Romāns Lācis sarunā ar Armīdu Priedīti
tikšanās kādreiz var notikt arī bez 
vārdiem. Vēlākos gados profesors 
Jānis Slaidiņš kļuva par ļoti ievē-
rojamu manu uzskatu veidotāju. 

Cik ievērojamas pārmaiņas 
jūsu prakses laikā ir skārušas 
sirds chirurģiju?

Kad sāku strādāt, tika veiktas tā 
dēvētās slēgtās sirds operācijas. 
Tātad – sirds darbojās, pati uztu-
rēja asinscirkulāciju, un chirurgs 
tai laikā veica nepieciešamo rekon-
strukciju. Arī tagad nav izslēgtas 
šādas operācijas, taču lielu daļu 
sirds operāciju veic, kad asins-
cirkulāciju visā organismā nodro-
šina mākslīgās asinsrites aparāts. 
Tas dod chirurgam iespēju mierīgi 
operēt. Agrāk viss bija chirurga 
rokās. Viņa rokās bija sirds, un viņa 
roka reizē bija sirdī iekšā. Un, ja 
kaut kas gadījās, palīdzēt nevarēja. 
Nedrīkstēja kļūdīties ne toreiz, ne 
šodien. Diemžēl visi, kuŗi kaut ko 
dara, kādreiz kļūdās. Atceroties ag- 
rākos gadus, kad nebija mākslīgās 
asinsrites aparātu, spriedze chirur-
gam bija tik liela...

Šodien jūsu vadītā klīnika ir 
starptautiski pazīstama, jūs vei-
cat unikālas operācijas.

Aizpagājušā gada novembrī pir-
mo reizi Latvijas vēsturē atzīmē-
jām nozīmīgu notikumu. Centrā 
bijām veikuši tūkstoti operāciju 
mākslīgā asinsritē, t.i., apstādinot 
sirdsdarbību un tai laikā izdarot 
visu nepieciešamo. Gada beigās  
jau bija 1536 šādas operācijas. Ta- 
gad to ir ievērojami vairāk. Tas ir 
ļoti nopietni un vērā ņemami. Nav 
ne mazāko šaubu, ka mūsu slim-
nīcas Sirds chirurģijas centrs no-
teikti ir starptautiskā līmenī. Un 
varbūt pat spēcīgāks nekā dažviet 
Rietumeiropā, ar ļoti labu kvalitā-
ti. Un mums ir pamats lepoties.

Man patīk operēt. Mazāk jārunā 
un jāpiedalās dažādos sarīkoju-
mos. Es arī mazāk uz tiem eju, lai 
vairāk varētu darīt savu darbu.

Jūsu darbs ir jūsu ciemošanās 
pie sirds?

Jā, medicīniskā nozīmē. Jūs uz- 
devāt ļoti labu jautājumu. Tas vedi-
na arī uz nedaudz filozofisku 
attieksmi. Mēs droši vien visu lai- 
ku ciemojamies cits pie cita sirds. 
Kad tiekamies ar kādu cilvēku, 
runājamies ar viņu... Šo sirds sil-
tumu (visbiežāk) vai arī aukstumu 
jūtam. Pat risinot kādus ar darbu 
saistītus jautājumus, izjūtam otra 
cilvēka sirds siltumu. Taču es cie-
mojos arī pie savas sirds. Droši  
vien mēs katrs ciemojamies arī    
pie sevis. Ja kādreiz par kaut ko 
šaubāmies, tad, manuprāt, jautā-
jam savai sirdij, vai pareizi rīko-
jamies un vai mūsu attieksme ir 
pareiza.

Vai pirms ciemošanās pie savu 
pacientu sirdīm naktīs guļat 
mierīgi?

Jā, naktīs guļu ļoti labi. Laiks,   
kad pirms operācijas ļoti nervozē 
un neguļ, ir jau pagātnē. Lai gan to 
atceros. Tagad nervozēšanas pirms 
plānveida operācijām nav. Par lai-
mi, nav! Jā, ir gatavošanās, īpaši ja 
paredzama operācija, ko neveic tik 
bieži. Bez šaubām, tad jāpārdomā 
iespējamā tās gaita. Bet nemiera, 
kas neļautu naktīs gulēt, vairs nav. 
Ja tāds būtu – tad slikti. Man ir 
diezgan liela pieredze, un varbūt šis 
miers ir sava veida profesionālitā-
tes izpausme. Jaunībā bija zināms 

satraukums. Nezinu, vai tagad 
jaunās paaudzes ārsti to izjūt.

Pirms cik gadiem jūs pārstādījāt 
pirmo sirdi?

No pirmās sirds operācijas pa- 
gājuši jau vairāk nekā pieci gadi. 
Šajā laikā esam pārstādījuši septi-
ņas sirdis. Pieci gadījumi bija veiks-
mīgi. Sirds chirurģija ir ļoti aiz-
rāvīga. Par to ir daudz runāts un 
rakstīts. Sirds pārstādīšana ir ļoti 
pretrunīga operācija. Ārkārtīgi 
pretrunīga. Vai varbūt pati pro-
blēma ir pretrunīga. Jo kāds cilvēks 
ir zaudējis dzīvību, un tas ir nesa-
raujami saistīts ar šo faktu – sirds 
pārstādīšanu. Nevar būt, ka visiem 
ir labi. Tas nav iespējams. Kad no-
tiek pārstādīšana, par to nerunā. Ir 
kāds, kuŗš zaudējis dzīvību, un kā- 
dam citam tā tiek atdota. Lūk, kā ir 
ar sirds pārstādīšanu. Nieŗu pār-
stādīšanā šis jautājums nav aktu-
āls. Nieri, piemēram, var atdot sa-
vam radiniekam, un dzīve turpinās. 
Atdot citam sirdi – nevar. Sirds 
donoru jautājums ir ļoti smags un 
ļoti sarežģīts. Jo slimu, bojātu sirdi 
pārstādīt nevar. Tā nedarbosies. Jā- 
būt pilnīgi veselai vai pēc iespējas 
pilnīgi veselai sirdij. Lai kāds cits, to 
saņemot, turpinātu dzīvi. Sirds 
pārstādīšana ir ļoti augsta riska 
operācija. Tā ir veiksme, tā ir Dieva 
griba, lai izdotos. Jo var arī neizdo-
ties. Neviens, protams, neveiksmes 
gadījumā neko neteiks, neko ne- 
pārmetīs. Ja palūkojas vēsturē, 
1967. gadā pēc pasaulē pirmās sirds 
pārstādīšanas Keiptaunā pacients 
nodzīvoja divas nedēļas. Daudzviet 
ir bijušas neveiksmes... Paiet ilgs 
laiks, līdz sākas veiksme. Sirds chi-
rurģijas vēsture pasaulē ir ļoti inte-
resanta. Neveiksmes. Veiksmes. 
Dažādas ar šo pretrunīgo procesu 
saistītas problēmas. Sirds pārstā-
dīšanā liela problēma ir ar dono-
riem. Jo nav donoru koordinācijas 
centra. Par alternātīvu mēs izman-
tojam mechanisko sirds kambari, 
ko izgatavo Amerikā. Šī metode ir 

ievērojami jaunāka.
Vai vēl atceraties savas izjūtas 

pēc pirmās sirds pārstādīšanas 
operācijas?

Protams! Tā bija liela uzdrīkstē-
šanās. Taču – ne avantūra. Mūsu 
centra saimei jau bija liela piere- 
dze sirds chirurģijā. Tas bija jādara. 
Tam, konkrētajam cilvēkam, un 
vispār Latvijā. Kāda bija sajūta pēc 
sirds pārstādīšanas?... Kad sirds 
sāka darboties, tā bija patiešām 
svēta sajūta.

Latvijā ārsti reizēm draud ar 
streikiem. Kā jūs raugāties uz 
šādām ārstu darbībām?

Mana loģika ir dzelžaina: medi-
ķi nedrīkst streikot! Es nedrīkstu 
streikot, jo kādam sāp vai kāds tajā 
laikā var nomirt. Bet pirms šā 
jautājuma ir cits. Nedrīkst būt ra- 
dīta sistēma, ka ārsti sāk par to 
domāt. Viņiem šādai domai galvā 
vispār nevajadzētu būt. Sabiedrī-
bai ir jārada laba sistēma, lai ār- 
stiem nav jādomā par streikošanu. 

Vajag atrisināt ekonomiskās pra-
sības, pirms rodas jautājums, vai 
kāds nevarētu streikot. Un tas ir 
uzdevums valstij – ar visiem minis-
triem, lai kādi viņi būtu, un visām 
partijām. Tas ir jāatrisina! Ārsti ci-
tiem glābj dzīvību, un viņiem ne- 
drīkst būt domu par streikošanu.     
Ja streikos ārsti, tas būs tāpat, kā 
lidojuma laikā sāktu streikot pilots...

Taču pašlaik situācija veselības 
aprūpē mūsu valstī ir ļoti kritiska. 
Tagadējie un potenciālie pacienti 
ir izmisumā...

Manuprāt, ļoti liels chaoss paš-
laik ir ne tikai medicīnā, bet visā 
valsts struktūrā. Jā, Latvijā cilvēki   
ir izmisumā par primāro veselī- 
bas aprūpi. Kā būs? Kur un par 
kādu naudu varēs saņemt palīdzī-
bu? Tagad daudz runā par slimnī-
cu skaita samazināšanu. Jā, tas ir 
ļoti nepatīkami tiem, kam nepie-
ciešama medicīniskā palīdzība. 
Taču Latvijā ir pārāk daudz slim-
nīcu. Pirms vairākiem gadiem  
man bija saruna ar citvalstu ļoti 
augsta ranga speciālistiem, kuŗi    
uz manu jautājumu par iespējām 
palīdzēt Latvijai sacīja, ka mums 
naudas līdzekļu esot daudz, bet 
mēs tos sadalot ļoti daudzām ma- 
zām vienībām. Lūk, tas attiecas arī 
uz mazajām slimnīcām. Un šajā 
domā ir ļoti liels racionāls kodols. 
Saprotu cilvēkus, kas strādā maza-
jās slimnīcās. Un arī tos cilvēkus, 
kas tur līdz šim ārstējušies. Taču 
visu vajadzēja darīt pamazām, soli 
pa solim. Nevis uzreiz. Visu var 
saprātīgi atrisināt. Turklāt tagad 
būs arī sociālās aprūpes nami, kur 
pacienti varēs saņemt nepiecie-
šamo palīdzību. 

Es redzu labu perspektīvu un 
ticu, ka viss nokārtosies. Arī vese-
lības aprūpe. No runāšanas, ka ir 
grūti, no bļaustīšanās visiem ir 
grūtāk. Gan tiem, kas vaimanā, 
gan tiem, kuŗi vaimanāšanā klau-
sās. 

Lai kā dažkārt mēdz runāt par 
ārstiem, es neticu, ka ārsts ne- 
pieņems pacientu, kas atnāks uz 
pieņemšanu bez naudas. Ja vi- 
ņam patiešām tajā brīdī naudas 
nav... Varbūt esmu liels opti-
mists?...

Esmu pārliecināts, ka visi jau-
tājumi ar laku atrisināsies un viss 
būs labi. Vienīgais, ko varam da- 
rīt, ir strādāt. Un to arī darīsim!

Romāns Lācis

Ziemas diena Līgatnē
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Reinis Ādmīdiņš

P R Ā T A M  U N  D V Ē S E L E I
Par latvisko un kristīgo eposā “Lāčplēsis”

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums sekos)

Ivo Pavlovičs

Vitauts Ļūdēns nekad nav 
rakstījis pret savu sirdsapziņu, 
tieši tāpēc viņa latviskums, viņa 
tēvu zemes mīlestība ir nevis 
skaļos, bet spēka vārdos 
apliecināta:

Māns bija dienas vieglas,
nākotnē dienas ved sūras,
mūsu kājām šai zemē
jānoturas.

Un, ja debesis pēkšņi
pāri mums nesagrūs,
dzīvosim vienu mūžību,
varbūt vēl otra būs.

Sadosimies rokās,
būsim vienmēr tā –
Visi vienā karogā
sarkanbaltisarkanā.
*
Latviešu strēlnieks ceļas
Atkal milža augumā...
Šīs rindas Vitauts Ļūdēns raks-

tījis vairākus gadus pirms jan-
vāŗa barikādēm, kad viņš juta 
strēlnieku gara pamošanās ne- 
pieciešamību.

Latviešu zemnieka, latviešu 
strēlnieka un latviešu dzejnieka 
ceļš ir viens un tas pats – Dau-
gavas, Gaujas un Brīvības ceļš. 
Bet Vitauta Ļūdēna zīmētais ceļš 
nav trauksme, kas aizved pasau-
lē, - nē, tas ir ceļš, kas pārved 
mājās:

Latvijā palikušie,
no Latvijas aizgājušie –
Latvija gaida jūs.
Vitauts Ļūdēns grib apvienot 

latvieti ar viņa Ziemeļzemi tā,   

lai mēs būtu stipri laikmeta vē- 
jos. Cerību stipru dara darbs, 
mūsu pārliecība, un svinīgā 
pacēlumā skan dzejas rindas:

Pāri Daugavas krastiem
saule nes jaunu ziņu –
karogs sarkanbaltsarkans
Latvijas sirdsapziņa.
Vitauts Ļūdēns iet savu ceļu, 

mēģinot uzminēt un izprast 
latvietības noslēpumu, meklējot 
veidu, kā uzcelt māju un valsti 
laikmetā, kas ir tik nedrošs un 
varmācīgs, un stiprinot cilvēkā 
ticību, cerību, mīlestību. Dzejo-
ļos temas savijas, sasaucas, lai   
arī dzejolis būtu tikai pāris rin-
dās uzrakstīts. Dzejnieka liro-
epikā izvērstās ainās rādīti strēl-
nieku mūži un latviešu izsūtī-
šana:

Gaŗas, pelēkas pajūgu rindas
cauri manai bērnībai iet,
pāri tām baiļu saule
nekad vairs nenoriet.
Trāpīgi tēli raksturo Ziemeļ-

zemes dabu un izteic Ziemeļze-
mes cilvēku. Šī Ziemeļzeme ir 
plašāks jēdziens nekā Latvija. 
Vitauts Ļūdēns piemin līvus, 
igauņus, somus, kanadiešus - 
ziemeļu tautas, kuŗas dzīvo jūras 
krastā un kuŗu zemē aug meži. 
Mežs ir Vitauta Ļūdēna patvē-
rums, māja, svētnīca, un mēs 
esam „zaļiem burtiem” šajā   
mežā ierakstīti – te mūsu ikdie-
na, te mūsu svētki. 

Koks, tāpat kā cilvēks, krīt var- 
mācības pārspēka priekšā, bet 
nepadodas, saknēm cieši ieau-

dzis Ziemeļzemes smiltī.
Šajos gaŗajos Ziemas vakaros 

Vitauta Ļūdēna jauno grāmatu 
„Ziemeļzeme” lasīs lauku sētā  
un pilsētnieka dzīvoklī, lasīs 
pagurušie un jau vienaldzīgi 
kļuvušie, un dzejnieks dos spēku 
tālākam ceļam. Viņš neaicinās, 
nesolīs, viņš runās klusi, vien-
kārši, visiem saprotami. Vai 
spēsim viņu uzklausīt – tas ir 
mūsu ziņā.

30. janvāris 
Jauno dzejnieku kopkrājuma 

„Acis” veidotāja Monta Kroma 
savulaik izvēlējās to dzejnieku 
dzejoļus, kuŗiem tobrīd vēl nebi-
ja pašiem savas grāmatas, taču 
viņu dzeja liecināja par jaunas 
paaudzes ienākšanu latviešu 
dzejā. Tagad viņi ir pazīstami  
autori: Leons Briedis, Anda Līce, 
Jānis Rokpelnis, Māra Misiņa, 
Māra Zālīte, Jānis Baltvilks. Bet 
šobrīd viņi tiek pieminēti tikai 
tādēļ, lai parādītu  paaudzi, ar 
kuŗu literātūrā ienāca Lelde 
Stumbre, kas kopkrājumā pub-
licēja... dzejoļus! Jā, šodien po- 
pulārā drāmatiķe savu daiļrades 
gaitu iesāka ar dzejoļiem.
 Vīrs sēž uz akmeņu kaudzes
 Slauka asaru no acīm
 dursta ar spieķi smiltīs
 aizrāpo tārps
 kāda skudra aizrāpo 
 vīrs sēž uz akmeņu kaudzes
 Skatās un brīnās
 vēl kāds aizrāpo
 tā kā cilvēks bija
 nevaru atcerēties kur esmu 

redzējis
 laikam krogā
 vai kancelē varbūt
 sāk līņāt
 vīrs nopūšas (mājas ir tālu)
 nopūšas (kājas sāp)
 ar spieķi zemi dursta
 tārps iekliedzas ej uzmanīgāk 
 te man iekopts dārzs
 ak, atvainojiet
 vīrs sēž uz akmeņu kaudzes
 pērkons nogrand jāmeklē kur 

paslēpties
 bet nekust ne no vietas
 jā kājas zemē ieaugušas
 rokas uz akmeņiem palikušas
 acis debesīs atdūrušās
 nakts pienāk
 vīrs sēž uz akmeņu kaudzes
 tārps smejas
 rītu nesagaidīsi vecais
 un nopūšas.

Vai nav lieliska aina kādā lugā 
par dzīves absurdumu! Un kāds 
raksturs iezīmēts! Cilvēka dzīvi 

un viņa likteni ieraugām drā-
matiskā pacēlumā. Jā, viss lieci-
nāja par drāmatiķes talantu, un 
Lelde Stumbre nekļūdīgi pie-
vērsās lugu rakstīšanai. Šobrīd   
to ir vairāki desmiti, izrādīti gan 
Latvijas, gan citu valstu teātŗos 
un iestudētas arī radioteātrī. 
Zīmīgi, ka pirmajā lugā „An- 
dersons” galvenais varonis savu 
vienīgo monologu saka dzejā:
 Es neesmu prasījis dzīvot,
 Bez izbrīna, dusmām
 Cenšos saņemt it visu, ko dzīve 

man sniedz.
 Un aiziešu es un nejautāšu ne-

vienam
 Par šo manu savādo gaitu virs 

zemes...
 Brīnums, brīnums, brīnums:
 smagiem, šļūcošiem soļiem aiziet 

ziema,
 Vēl pēdējais rūgtais skatiens krīt 

mums
 Pāri, ai, cik skatiens ir tumšs,
 bet beidzot tā aiziet, dusmu un
 sarūgtinājuma asaras rīdama.
 Ak, brīnums, brīnums, brīnums,
 kas gaisā kā smarža klīst,
 zem kājām kustas un nepacietīgi 

kliedz,
 šorīt pasmaidīja saule,
 es jūtu:
 beidzot viņa mīl arī mani.

Ja jūs jautātu, kāds sakars 
1952. gada 30. janvārī Aucē 
dzimušajai Leldei Stumbrei ar 
dzejnieku Olafu Stumbru, tad 
es atbildētu, ka Olafs ir Leldes 
tēvabrālis. 

Dienesta pienākumi dzejnie-
ku spiež pārcelties no vienas 
vietas uz nākamo. Vairākus ga-
dus viņš pavada Tērbatā, kur 
uzmeklē latviešu studentus, 
kuŗi apvienojušies korporācijā 
Lettonia.

Uz Trešajiem vispārējiem 
dziesmu svētkiem 1888. gadā 
jau ir iznācis viņa episkais 
dziedājums “Lāčplēsis”.

1895. gadā Pumpuru ieceļ 
Daugavpilī intendantūras valdē 
par kaŗaspēka mantu izvadātā-
ju, tāpēc,  amata darīšanās brau-
cot, viņam nu rodas izdevība 
apceļot Eiropu un Āziju. Šie 
biežie un tālie ceļojumi atspo-
guļojušies aprakstos, kas laiku 
pa laikam parādās presē. 1901. 
gadā sirmais dzejnieks pārbrauc 
no Ķīnas, saslimst, ilgāku laiku 
ārstējas un 1902. gadā nomirst. 
Uz pēdējo dusu Rīgas Lielajos 
kapos Andreju Pumpuru pava-
da liels ļaužu pulks.

Kā mēs uzzinām pēc Pumpu-
ra biografijas, viņš strādājis par 
mērnieka palīgu. Par mērnie-
kiem un to, kā ļaudis viņus vēr-
tējuši, Kaudzītes Matīss raksta: 
“Bet šī dzīves kārta, īsti pie ve- 
cākiem cilvēkiem, nebija nekā-
da augstāk cienījamā, jo mēr-
niekus pazina vienīgi par trokš-
ņainiem uzdzīvotājiem un da- 
žāda nemiera nesējiem mājās, 
kur, kad šie “jauni kungi” parā-
dījās, visam vajadzēja plūst, 
putot un līgoties. Daža laba 
namamāte lūdza Dievu, lai    
viņš novadītu mērnieku barus 

gaŗām, kā vecos laikos lūdza 
par “sirotājiem”.” Taču šādu vis-
pārinājumu nevarēja pilnīgi 
attiecināt uz Pumpuru. Viņš 
bija atšķirīgs, savādāks nekā 
citi. Pumpura savādumu Kau-
dzītes Matīss raksturo tā: “No 
tādiem savādumiem minama 
vispirms skaidra latviešu valo-
da, tad arī sarunas viela, kas 
aizrādīja uz kaut ko dziļāku un 
cienīgāku nekā tikai uzdzīves 
seklumu; un no visas izturēša-
nās varēja sajust it kā īpašas sa- 
vietības tuvumu mājam pretī.” 
Saviesīgi pasākumi Pumpuram 
patika, viņam patika būt 
uzmanības centrā un būt sa- 
biedrības dvēselei. Viņš stāstīja 
stāstus, pasakas un teikas, de- 
klamēja uz vietas paša sacerētus 
dzejoļus. Pumpura jautrību un 
spēju aizraut un uzjautrināt 
Kaudzītes Matīss min vairāk-
kārt, tomēr, lai lasītājam neras-
tos aplams priekšstats, ka Pum-
purs bijis seklas jautrības mīlē-
tājs, viņš raksta: “Bet šie Pum-
pura dzīves jautrumi nebūt nav 
izskaidrojami tā, it kā kad vi- 
ņam būtu trūcis sirdī dziļa un 
nopietna pamata, svētas pār-
liecības un pašaizliedzīgas 
atdošanās cīņai par tautas lab-
klājību.” 

Par to liecina viņa spēja ar 
savu dzeju patiesi dziļi aiz-
kustināt, un tas atsedz viņa 
dvēseles dziļumu. Reiz, kad 
Vecpiebalgas literārajā pulciņā, 
kur netrūka nedz jautrības, 
nedz zobgalības savstarpējā 

saskarsmē, Pumpurs nolasīja 
savu “Pastarīti”. Gaisotni, kas 
valdīja pēc šī dzejoļa nolasīša-
nas, Kaudzītes Matīss raksturo 
šādi: “Visi pēc noklausīšanās 
sēdēja gluži klusu nopietnās 
domās; tik vien dakteris Jurjāns 
pa brīdi nosprakšķināja savu  
no šo vakaru dalībniekiem 
dāvināto sudraba tabakas dozi. 
Netika izsacīti šoreiz nekādi 
pārspriedumi, nekādas piezī-
mes, nekādi aizrādījumi, un 
parastās tērzēšanas jautrības to 
vakaru neviens vairs nemēģi-
nāja uzsākt.”

Par Pumpura garīgumu mēs 
zinām visai maz. Kaudzītes Ma- 
tīss par to raksta: “Līdz ar tau-
tas, tēvijas un brīvības mīles-
tību Pumpuram jau tolaik bija 
dārga arī no nekādām dogmām 
neaprobežota dievības atzīšana, 
īpaši plašajā radībā, kā to jauki 
iztēlo viņa “Svētais brīdis”, un 
iekš tā jēdziena “Dievs” viņš 
šķita esam sakopotu it sevišķi 
visāda veida, gan miesas, gan 
gara brīvību, cilvēku mīlestību 
un taisnību - tāļu nost no visa, 
kur varētu būt Dieva sajēguma 
ziņā kaut kas personveidīgs vai 
pat idolismam tuvināts. Šo pla-
šo Dieva sajēgumu Pumpurs pa 
lielai daļai smēla no dakteŗa 
Jurjāna ideāliski-prātniecis-
kiem ieskatiem, kur, kā varētu 
teikt, prātniecība bija savienota 
ar dzeju, kālab pie dažiem tā 
laika dogmatiķiem tikpat pats 
Jurjāns, kā Pumpurs stāvēja 
lielu brīvprātnieku ieskatā. To- 

mēr, kad vēlāk viņu abu dzīve 
neradīja un neizplatīja it nekā 
bīstama, tad sāka visa aizdomī-
ba rimties un visi pamaz pār-
liecinājās, ka cilvēku par necie-
nīgu nedara vis tas, kādā veidā 
kuŗš domā esam Dievu, bet gan 
tas, ko rāda un liecina pati dzīve 
no katra cilvēka.” 

Labāk nekā jebkuŗš cits savus 
uzskatus par Dievu un ticību 
Pumpurs pauž savos darbos. 
Dzejolī, kam dots virsraksts 
“Mūsu Dievs”, viņš raksta:
 Vai Dieva atzīšanu augstās 

skolās
 No filozofiem vien var mācīties?
 Nav vajadzīgs; tā pati katram 

solās,
 Kas apkārt sevi grib vien 

skatīties
 Un pārlikt prātīgi, ko redz pa-

ties’,
 Tas atradīs, ka ir viens Dievs.

Tātad Dievs ir viens un mēs 
Viņa darbību ieraugām dabā. 
To lasām arī dzejoļa pēdējā 
pantā:
 Vai bībelē vien viņa vārdi 

rodas?
 Vai dzirdēt tos vien var no 

kanceles?
 Ar uguns rakstiem viņi pazīt 

dodas
 Iekš plašās, tālās Dieva 

pasaules.
 Kad pērkons rūc un zibens 

sper paties’,
 Tad runā viņš kā mūsu Dievs.

Arī Psalmos, Vecajā Derībā, 
protams, skaidrāk un konkrētāk 
mēs lasām par Dieva darbību 

dabā. Pumpura dzejā mēs ne- 
saskatīsim tekstus, kur būtu 
Dieva slavēšana vai lūgšana, bet 
arī pagānisku elkdievību nesa-
stapsim. Arī pēc vēršanās pret 
kristīgo ticību tā neizskatās. 
Viņš ir jūsmīgs romantiķis, ne 
teologs. To pierāda arī viņa  
dzejolis “Svēts brīdis”. Otrajā 
pantā lasām:
 Un, uz baznīcu es iedams,
 Apstājos iekš priedulēm.
 Dzirdu: ūdens, strautā skrie-

dams,
 Spēlē kā uz ērģelēm.

Un pēdējā pantā dzejnieks 
apliecina, ka dabas jaukums ir 
tas, kas mudina uz lūgšanu:

Nu es tālāk vairs netieku
Citā kādā svētnīcā,
Lūgdams rokas kopā lieku
Šinī lielā baznīcā.
Jā, bet kā tad ar visiem tiem 

daudzajiem dieviem, kuŗi ir 
minēti viņa “Lāčplēsī” un viņa 
drauga Ausekļa dzejā? Ne tikai 
šajā laikā, bet arī citkārt 
Pumpura, bet jo īpaši Ausekļa 
dzeja izraisīja kritiku, tā tas   
bija arī no garīdzniecības    
puses. Uz šāda veida kritiku 
Pumpurs, paskaidrodams savu 
nostāju, raksta: “Viņi tik ir  
savās dziesmās vecus pagānu 
dievus apdziedājuši, kā to da- 
rījuši daudz kristīgi dziesmi-
nieki, kad tie jaukā poezijā 
Olimpā nolaidās. [...] tas būtu 
ar citiem vārdiem: dziesminieku 
fantāzija.” 
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Nekur nav kur sprukt – prātā 
atkal vecais teiciens: „Cik neganti 
ātri skrien laiks!” Tepat bija Ziem-
svētki, atnāca Jaunais gads ar dau-
dziem laba vēlējumiem un svei-
cieniem, un nu jau gluži kā citā 
laivā jāpārkāpj no janvāŗa febru-
ārī. Uz mana galda sakrājusies 
krietna kaudzīte apsveikuma kar-
tīšu un vēstules ar labiem vār-
diem, Jauno gadu sākot. Gribas 
teikt lielu paldies visiem, kas mani 
atcerējās Ziemsvētkos un gadu 
mijā, un īpašs prieks  par to, ka 
sveicinātāju pulkā ir vairāki ma- 
ni teātrinieki. Visu labāko man 
vēlējusi Hilda Prince-Uršteina. 
Pirms Jaunā gada viņa zvanīja, kā 
vienmēr balss moža un mundra. 
Priecājos, ka par jaunas lugas 
iestudējumu domā Laimonis Si- 
liņš. 

Saņēmu vēstulīti no Dzidras In- 
dzeres, kas nu kļuvusi par Freiju: 
„Tagad Toronto gatavojas uz 
Hamiltonas Dziesmu svētkiem 
šovasar ar „Meldermeitiņu”. Gu- 
nārs Vērenieks gan Juri Freiju,  
gan mani aicināja piedalīties, bet 
atteicāmies, esam palikuši slinki.” 
Citā vēstulītē raksta Gunārs Vē- 
renieks pats: „Nupat pabeidzu re- 
žiju jaunai lugai, lieliski panāku-
mi, bet atkal farss…” Tas sacīts  
par izrādi Kanadas teātrī, bet plā- 
ni un domas viņu jau saista pie 
„Meldermeitiņas”. Vēl vēstule no 
aktieŗa Richarda Roļļa, kas pār-
cēlies uz dzīvi Floridā, bet arī tur 
atkal sasaistījies ar teātri. „Tagad 
man ir uzticēta režija Anšlava 
Eglīša divu cēlienu komēdijā    
„Pēc kaut kā cēla, nezināma…”.”

Priecājos, ka mani draugi teāt-
rinieki nav aprimuši un teātŗa 
dzirksts viņos gail, žēl tikai, ka  
man viņu izrādes nav iespējams 
noskatīties. Mīļi sveicieni no Ras-
mas Birzgales, no Martas Salas-
Grīnbergas, no Osvalda Beltes, no 
Mārītes Stabules, Ivara Antena, 
Gvido Augusta. Dziļi sirdī iekrita 
vārdi no Raimonda Staprāna svei-
ciena: „Ar siltumu sirdī novēr-
tējam Jūsu darbu mūsu labā. Ja  
Jūs nerakstītu – kuŗš tad?” Tādi 
vārdi mudina ķerties pie raks-
tāmrīka un strādāt. Tātad ir vērts! 
Tikko pieliku punktu jaunai grā-
matai, tā gan būs nevis par teātri, 
bet par lugām, jo – ko gan iesāktu 
teātris, ja nebūtu lugu! Ar šo pro-
blēmu nocīnījās jau mūsu teātŗa 
tēvs Ādolfs Alunāns, un savā jau-
najā grāmatā esmu centies izstās-
tīt,  kā sāka rasties lugas latviešu 
valodā un kāda bija latviešu 
drāmas sākotne. Tāds ir arī ma-
nas grāmatas nosaukums. Taču – 
savu tikumu mainīt nespēju, un – 
kā vakars klāt – jājož uz teātri, 
šovakar atkal uz Nacionālo, tur 
Jaunajā – tiesa gan nemīlīgajā un 
neērtajā zālē – notiek Ērika 
Vilsona lugas „Pīles lidojums 
klusumā” izrāde. 

Izrāde par cilvēku attiecībām
Izrādi veidojusi Nacionālā teāt-

ŗa aktrise Ināra Slucka, kuŗa labi 
apliecināja sevi režijas jomā, pa- 
gājušā sezonā iestudējot izrādi 
„Amariļļi”, kas veidota pēc Noras 
Ikstenas stāstiem. Arī šīvakara iz- 
rāde ir diezgan neparasta – lugu 
veidojis Liepājas teātŗa aktieris,  
arī vairāku drāmatisko darbu 
autors Ēriks Vilsons, lugas pama-
tā liekot krievu rakstnieka Mak-
sima Gorkija nepabeigtās drāmas 
„Jakovs Bogomolovs” motīvus. 

No darba – uz teātri
Drāmatiskais darbs rakstīts par 
mūsdienu Latvijas cilvēkiem, kas 
meklē laimi personiskajā dzīvē. 
Izlasot izrādes programmiņu, re-
dzu, ka visiem lugas tēliem doti 
latviski vārdi – Rūta, Lidija, Jēkabs. 
Vienu gan nesaprotu: lugai ir 
autors, izrādei ir režisore, bet īpa-
ši vēl minēta izrādes drāmaturģe 
– Margarita Zieda. Vai tad nu 
tiešām lugas autors un režisore 
būtu tik nesamanīgi, ka vajadzīgs 
vēl  īpašs cilvēks, kas visu rādāmo 
gabalu savestu kārtībā?

Lugā tēlotie cilvēki pavada at- 
pūtas brīžus pie ezera, satiekas 
tādi, kuŗi ilgi nav redzējušies, 
uzplaiksnī senas jūtas, bet dabis-
kā lauku vide uzjundī arī kaislī-
bas un alkas atbrīvoties, un mēs 
nojaušam, ka šo cilvēku savstar-
pējās attiecības ir sarežģītas, viņu 
dzīvē palikušas nepiepildītas vēl-
mes un ilgas. Mājās pie ezera sa-
tiekas Mērija (Dita Lūriņa) ar 
kādreizējo mīļoto cilvēku Vla-
dimiru (Juris Hiršs), kas ir jau 
precējies un kam ir pieaugusi 
meita. Savukārt Mērija piknikā 
ierodas kopā ar dzīvesbiedru - 
ainavu architektu Jēkabu (Egils 
Melbārdis). Šie cilvēki dzīvo kopā, 
it kā ir tuvi un tomēr – atsvešināti. 
Vai viņi tā īsti pazīst cits citu? Tās 
ir domas, kas, izrādi skatoties, 
neliek mieru, un režisore Ināra 
Slucka jāuzteic par prasmi, sadar-
bojoties ar aktieŗiem, atklāt cil-
vēcisko attiecību starojumu un 
strāvojumu, turklāt teksta šai lugā 
ir pavisam  maz, nav monologu, 
attiecības jāpauž ar skatienu, kādu 
žestu  vai stāju. Tas nepavisam  
nav viegli, bet taisni šajā ziņā 
atklājas izrādes nosacītā dimensi-
ja. Daudz mazāk izrādē pārlieci-
na ārējās izdarības: tā kā darbība 
notiek ezera krastā, skatuves di- 
benplānā ir baseins ar ūdeni, un, 
ja jau uz skatuves ir ūdens, tad 
režisore izlemj, ka lugas tēliem  
tajā ir jāiekrīt, jāplunčājas, – 
vairākiem lāgiem viņi kļūst slapji 
no galvas līdz kājām, jāmaina tēr-
pi un jāgāžas atkal ūdenī, – izrāde 
sāk gaŗlaikot. Režisores ieceri uz-
tvert var - ūdens izrādē simbolizē 
tādu kā garīgu atbrīvošanos, 
varbūt pat sava veida šķīstīšanos, 
taču planckāšanās pa ūdeni ir 
izstiepta neganti ilgi. Ūdens tēla 
ieviešana izrādē ir sens režijas pa- 
ņēmiens, kas nu jau pārvērties 
vecmodīgā štampā. Aktieŗiem 
izrādē jāļauj darboties – ar vārdu, 
ar skatienu, ar savu stāju, tas pie-
saista prātu un sirdi, bet visas 
ārišķības labo iespaidu tikai grauj. 
Žēl, ka tā, jo Ināras Sluckas no-
doms noteikti bijis labs un at- 
balstāms – runāt par cilvēkiem – 
kādi mēs esam, un kas mūsos 
kremt neizteikts un neizpausts. 

Skatos „Spēlmani”
Pēc Nacionālā teātŗa izrādes 

noskatīšanās ar steigu nākamajā 
dienā jāsteidzas uz Daili – tur rā- 
da pēc F. Dostojevska romāna 
„Idiots” motīviem veidotu izrādi, 
ko iestudējis Romans Kozaks, kri-
tiķu cildināts režisors no Mas-
kavas. Uz Dostojevska darba ie-     
studējumu vismaz nav bail iet, bet 
uz dažām citām gan negribas un 
es arī neiešu, nu kaut vai uz Mar-
ka Revenhila lugu „Shopping and 
Fucking”. Teātris kautrējas lugas 
nosaukumu tulkot latviski, afišā 
tas lasāma angļu mēlē, un šis 
iestudējums ierindojas līdzās iz- 

rādēm „Nekrofils”, „Intim”, „Va- 
gīnas monologi”, paldies Dievam, 
ka vismaz „Kāda maniaka stāstu” 
vairs nerāda.

Uz Dostojevska „Spēlmani” eju 
drošu sirdi, prātā nāk mūsu reži-
jas vecmeistara Oļģerta Krodera 
brīnišķais „Idiota” drāmatizējums 
Valmieras teātrī, prātā nāk Zentas 
Mauriņas pētījums par Dosto-
jevski, ko atzinīgi vērtēja arī angļu 
un vācu lasītāji. 

Pēc izrādes no Dailes teātŗa 
Lielās zāles kāpjot lejup pa kāp-
nēm, satiku ievērojamu Nacio-
nālā teātŗa aktrisi un jautāju: „Nu, 
kā tev izrāde?” Viņa brīdi pado-
māja, tad sacīja: „Interesanta, 
bet...” Iestājās pauze. Mana izjūta 
bija tāda pati. Radīta it kā inte-
resanta izrāde, režisora prasme 
nav noliedzama, turklāt viņš pats 
ir romāna drāmatizējuma autors, 
no plašā darba izraudzījies tikai 
septiņas personas un ar to 
starpniecību atklāj romāna pro-
blēmatiku, kas sasaucas ar mūs-
dienām, – un tās ir alkas tikt uz 
augšu, alkas riskēt, alkas spēlēt un 
līdzās tam doma par lielajām, 
mūžīgajām vērtībām - un tāda ir 
mīlestība – urda, tirda, moka 
izrādes centrālo varoni Alekseju, 
kas aizrautīgi iemīlējis Polinu, ta- 
ču līdzās zvēro cita kaislība – kāre 
pēc naudas, pēc mantas. Tai 
pakļaujas vairāki izrādē tēlotie 
cilvēki, kas alkaini gaida, lai ātrāk 
nomirtu vecmāmuļa, jo tad nāks 
bagāts mantojums, nāks nauda. 
Bet Vecmāmuļa nemirst un ne-
mirst, līdz – pats trakākais – iero-
das kūrortā, kur šie cilvēciņi vada 
savas dienas. Arī Vecmāmuļu aiz-
rauj azarts, bet par kaislīgu 
spēlmani kļūst Aleksejs. Dosto-
jevskis liek domāt, liek visiem 
cilvēkiem līdzi just. 

Dailes teātŗa izrādē ir citādi, tā ir 
interesanta, bet līdzdzīvošanas 
jūtas uz skatuves redzamie cilvēki 
neizraisa, īpaši pirmajā daļā aktie-
ŗi saviem tēliem stāv it kā līdzās,  
ik brīdi piekodinādami: „Mēs jau 
rādām tikai teātri.” Nedaudz ko- 
miskā atveidā parādās teicamais 
aktieris Artūrs Skrastiņš Alekseja 
lomā. Pa skatuvi viņš braukā ar 
mazbērna velosipēdiņu, bet jūtu 
pasaule paliek slēgta. Pirmā cēlie-
na beigās stumjamos ratiņos uz-
brauc Vecmāmuļa, kuŗas dzīvi 
izdzīvo Lilita Ozoliņa, un pēkšņi 
izrāde atdzīvojas, jo mēs redzam 
dzīvu, reālu cilvēku, kas dzīvo šī 
savādā cilvēka dzīvi, un mums ir 
interesanti viņu vērot un gribas 
pat līdzi just, bet līdz tam vērotie 
Polīna – Rēzija Kalniņa, Blanša – 
Kristīne Nevarauska, De Grijē – 
Ģirts Ķesteris ir tikai lelles. Neko 
nevaru darīt – mani uz skatuves 
tomēr saista dzīvi cilvēki, bet – 

šoreiz šos talantīgos aktieŗus tā 
iestellējis režisors. Otrais cēliens    
ir par kādu gradu dzīvāks, bet 
Artūrs Skrastiņš savu Alekseju 
diemžēl spēlē vienveidīgi līdz 
izrādes beigām, nekādu tēla pār-
vērtību vai izaugsmi nemana. 

Lai skatītāji neaizmirstu, ka 
Dostojevska risinātās problēmas 
ir ļoti aktuālas arī mūsdienās, 
režisors ķeŗas pie nu jau ļoti no- 
drāzta paņēmiena, kas pārvērties 
štampā: darbība risinās mūsdie-
nās kādā Rietumu kūrortā, kuŗa 
iemītnieki gan mērcējas vannās, 
gan vingro, trenējas boksā, gan, 
protams, spēlē azartspēles.

Dailes teātŗa izrāde sirdij dod 
maz, var vērot interesantu ainu 
miju, bet dziļāk tā neuzrunā, no 
izrādes mājās pārnāku kā tuk-
šinieks. Gāju ar cerībām, iznāca – 
vilties!

Viesojas La Comédie – 
Française

Rīgā viesojas slavenais franču 
teātris La Comédie – Française. 
Eiropa atnāk pie mums! Biļetes 
neganti dārgas, bet kā lai uz iz- 
rādi neaiziet! Pavasaŗa pusē šī 
Francijas vecākā teātŗa izrādes 
skatījos Parīzē, bet biļetes tur mak-
sāja krietni mazāk! Man labā 
atmiņā pagājušā gada pavasarī   
šai teātrī Parīzē skatītā izrāde – 
toreiz man bija iespēja nofoto-
grafēties pie krēsla, kuŗā kādreiz 
sēdējis Ž. B. Moljērs, un Franču 
komēdijas teātris arī uz Rīgu līdzi 
atvedis Moljēru - viencēliena lu- 
gu „Smieklīgās daiļavas”.

Dailes teātŗa Lielo zāli strauji 
piepilda skatītāji, un drīz vien tā ir 
gluži pilna, par ko ļoti noprie-
cājos: grūti laiki, biļešu cenas 
Latvijas apstākļiem krietni dār-
gas, taču latvieši uz teātri iet.    Šajā 
vakarā Dailes teātrī patiešām bija 
sajūta, it kā es būtu Eiropā, – zālē 
mūsu prezidents, eksprezidente, 
inteliģences pārstāvji un laikam 
jau arī vēstniecību ļaudis – daudzi 
runā franciski, un no kādas ele-
gantas dāmas plūda tik reibinoša 
smarža, ka gandrīz vai paģību. 
Tad čala pierima un sākās izrāde.

Pirmo franču viesi izrādīja ita-
liešu drāmatiķa Spiro Šimones 
ludziņu „Jubileja”. Darbība risi- 
nās kādā dzīvoklī, un tā atveids 
mums pavērās pavisam vienkāršs: 
priekšplānā daži krēsli, bet aiz-
mugurē divas stikla kabīnes – vie-
nā no tām virtuve, otrā – vannas 
istaba, un pavisam vienkāršā uz- 
būve rada precīzu priekšstatu par 
telpu, kuŗā dzīvo tēlotā ģimene – 
māte, tēvs un dēls. Pienākusi viņu 
kāzu trīsdesmit gadu jubileja. Ar 
patiesu interesi var sekot līdzi šo 
cilvēku ikdienai – tā ir vienkārša, 
taču ar plaša vispārinājuma 

pieskaņu. 
Liela bauda bija Mātes lomā 

vērot aktrisi Katrīnu Jēgelu: vien-
kāršība viņas tēlojumā biedrojas 
ar lielu patiesības izjūtu, ilgāku 
izrādes laiku viņa, vienkāršā mā- 
jas ģērbā tērpusies, skatuves 
priekšplānā sēž krēslā un runā 
tekstu, un ir ļoti interesanti sekot 
līdzi viņas tēla iekšējai darbībai. 
Franču aktieŗi šajā viencēlienā 
apliecina, cik liela nozīme ir precī-
zi pasacītai frazei, pat vārdam.    
Uz skatuves ritošajā ikdienas epi-
zodā ir daudz netēlotas komikas, 
kam cauri vijas skumja smeldze.

Otrs viencēliens – Moljēra 
luga „Smieklīgās daiļavas” risi-
nāta gluži citā manierē un stilā: 
cits autors, arī cits režisors – 
Francijā dzīvojošais angļu re- 
žisors Dans Džemets. Izrāde, 
protams, ir pavisam citāda, un tā 
man šķiet Franču teātŗa priekš-
rocība – katru lugu atvērt attie-
cīgajam autoram atbilstošā ska-
tījumā. Tiesa, „Jubilejas” izrāde 
man patika labāk, tā sirdij 
tuvāka, Moljēra komēdijas risi-
nājums likās tradicionālāks. 
„Smieklīgās daiļavas” ir viens no 
Moljēra karjēras sākuma dar-
biem, diezgan vienkāršs, varbūt 
pat trafarets darbs, centrā likta 
senajās komēdijās tik bieži lieto-
tā pārģērbšanās. Divas uz liel-
pilsētu atbraukušas provinces 
meitenes grib izlikties dikti 
smalkas un raida prom visus 
pielūdzējus, līdz atnāk īstie – nu 
ļoti smalki augstmaņi, kas būtī-
bā meitenes iznerro, jo ir vien-
kārši kalpi. Tiesa, Moljērs savā 
ludziņā situāciju vēl vairāk sa- 
režģījis –     uz skatuves vispirms 
uznākušie augstmaņi izliekas 
par kalpiem, un tādus viņus ie-
rauga meitenes Kato un 
Magdelona. Par šādiem plika-
dīdām viņas neliekas ne zinis, 
taču, kad šie paši vīri pārvēršas 
augstmaņos, meitenes no   glai-
mības vai kūst.

Moljēra viencēliena skatuvis-
kajā risinājumā režisors visu 
balstījis uz aktieŗu spēli – aktieŗi 
te spēlē komēdiju, īstenībā – 
farsu. To, ka visa izrāde ir farss, 
uzsveŗ arī režisora izvēle abu 
skuķu lomas uzticēt jau dzīvē 
nobriedušām aktrisēm. Mag-
delonas tēlā pārtapa Katrīna 
Jēgela – tā pati aktrise, kas „Jubi-
lejā” tēlo Māti. Franču komē-
dijas teātris ar šo viencēliena 
izrādi apliecina vienu no se- 
nākajām teātŗa tradicijām, pēc 
kuŗas aktieŗi var pārvērsties par 
visu ko, jo – teātris ir spēle! 
Viencēlienā „Jubileja” rādīta 
reāla dzīvošana uz skatuves, 
„Smieklīgajās daiļavās” – draiska 
spēle.

Jaunu Ameriku teātŗa La 
Comédie – Française izrādes 
man neatklāja, un tomēr bija 
interesanti uz skatuves vērot   
īstu profesionālu aktieŗu dar-
bošanos, tā bija skatuves māks-
las paraugstunda.

Vai kāda paraugstunda būs 
Viestura Kairiša iestudētā izrāde 
Nacionālajā teātrī „Hipnotis- 
kais brauciens”, to redzēsim rīt-
vakar. Izrādes pamatā ir Andreja 
Upīša stāsts „Sūnu ciema zēni”. 
Rīt labprāt stāstītu tālāk, bet – kā 
redzat – lappuse galā, papīrs 
beidzas. Jāliek punkts. 

Viktors Hausmanis 

Skats no izrādes "Spēlmanis". Kūrorta piedzīvojumi
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Šogad 10. janvārī daudzos sarī-
kojuma dalībniekus no visiem 
Latvijas novadiem sauca un aici-
nāja seno kauju vietās pulcēties 
tautā mūžam negaistošā un svētā 
mūsu strēlnieku varonība Pirmā 
pasaules kaŗa ierakumos. 

“Es apsveicu latviešu bataljo- 
nus - brīvās Latvijas sagatavotājus, 
mūsu tautas gara patstāvības mo- 
dinātājus un mūsu slavas pau-
dējus.” Tā par astoņu latviešu ba-
taljonu, vēlāk pulku izveidošanos 
1915. gadā rakstīja Rainis. Uz 

mūžiem paliekamu vietu latviešu 
tautas un pasaules vēsturē ieņems 
latviešu strēlnieki. kas, izpildot  
Raiņa novēlējumu, atnesu mūsu 
tautas otro atmodu un radīja 
iespējas mūsu valsts neatkarības 
iegūšanai 1918. gadā.

Pasaulē Latvijas un latviešu 
kaŗavīru vārds plašāk izskanēja 
pēc 1916. gada Ziemsvētku 
kaujām no 23. līdz 29. decem-
brim. Nežēlīgajās dienām un nak-
tīm ilgušajās kaujās pirmo un 
vienīgo reizi Pirmā pasaules kaŗa 
vēsturē divās vietās bez artilerijas 
atbalsta tikai latviešu strēlnieki 
pārrāva vācu divus  gadus celto 
aizsardzības līniju Austru-
mu frontē. 12. armijas stāba plā-
notais uzbrukums pēc sabiedroto 
lūguma, lai atvieglotu stāvokli 
Rietumu frontē pie Verdenas,    
bija paredzēts 30 km platā frontē 
no Olaines līdz Babītes ezeram. 
Domāju, ka vēl līdz šai dienai 
mūsu valdība un Aizsardzības 
ministrija nav paguvušas attiecīgi 
izveidot un iekārtot seno kauju 
vietu kā ievērojamu vēsturisku 
objektu, kas varētu piesaistīt dau-
dzus tūristus no visiem Latvijas 
novadiem un ārzemēm. Tā popu-
lārizēšanā, piemiņas zīmju, pie-
miņas akmeņu izveidošanā    
daudz darījis TZOK Voldemārs 
Birznieks, kas izveidojis mūzeju 
zem klajas debess. Liela bijusi 
vietējo pašvaldību, arī daudzo 
palīgu un atbalstītāju atsaucība. 
Tagad rūpes par turpmākiem 
vēsturiskā objekta izveidošanas 
darbiem uzņēmušies “Latvijas 
meži”, ar kuŗu pūlēm atjaunots 
skatu tornis, ierīkoti izbraucami 
ceļi.

Nav vairs mūsu vidū brašo 
strēlnieku, bet, kā katru gadu kopš 
1981. gada, atceramies senās kau-
jas un godinām varoņu piemiņu. 
Padomju varas gados, kad mūsu 
vidū bija vēl nedaudz Ziemsvēt-
ku un Janvāŗa kauju varoņu, noti-
kumus polītizēja un visu iekrāso-
ja sarkanā krāsā, godinot t.s. sar-
kanos strēlniekus. Bet pamazām, 
tuvojoties mūsu trešajai atmo-  
dai, varējām arī godināt latviešu 
strēlnieku varonību Pirmā pasau-

1916. gada Ziemsvētku kauju varoņu atcere
les kaŗa kaujās. Nav aizmirsta- 
mas pirmās tikšanās ar cienījamā 
vecuma sirmgalvjiem, kas, ceļos 
nometušies, asarām acīs godināja 
savu kritušo draugu piemiņu pie 
“Silenieku” pieminekļa. Kāds LKP 
funkcionārs pienāca man klāt un 
sacīja: “Skatieties, ko tie veči tur 
dara! Viņi liek neļķes, izveidojot 
Latvijas karoga krāsas!” Neatbil-
dējis ne vārda, palīdzēju veca-   
jiem vīriem piecelties un klusu 
noteicu: “Paldies.”

Bieži atceres brīžos ieradās    

5. Zemgales pulka strēlnieks 
Ēvalds Valters ar kundzi Veru 
Gribaču, kas mūs iepriecināja 
ar dzejoļiem. Kopīgi nodzie-
dājām Ē. Valtera mīļāko 
dziesmu “Nāk rudentiņis”. Viņa 
bieži sacītās tautasdziesmas vār-
di: “Man pieder tēvu zeme ar 
visiem līdumiem, man pašam 
kungam būt, man pašam arājam,” 
– diemžēl nav īstenojušies. Ar lep-
numu vedu vienu no pēdējiem     
1. Daugavgrīvas strēlnieku pulka 
strēlniekiem, jelgavnieku Jāni 
Beķeri pie 1977. gadā uzceltā 

pieminekļa Ložmetējkalnā, kur 
viņš dalījās atmiņās ar neskai-
tāmajiem klausītājiem. J. Beķeris - 
pēdējais 1. Daugavgrīvas pulka 
brīvprātīgais 1995. gada 16. mar-
tā teica atvadu vārdus savam bi- 
jušam komandierim ģenerālim 
Rūdolfam Bangerskim Rīgas 
Latviešu biedrībā pirms pār-
bedīšanas ceremonijas Rīgas  
Brāļu kapos. J. Beķeris piedzīvoja 
100 gadu mūžu un nu kopā ar 
citiem pievienojies mūžības skar-
to kaŗotāju pulkiem. Viņš apbe-
dīts Jelgavas Baložu kapsētā.

Arī šogad necerēti liels bija 1916. 
gada Ziemsvētku kauju atceres 
dalībnieku skaits. Piedalījās aiz-
sardzības ministrs Vinets Veldre, 
Bruņoto spēku komandieris 

ģenerālis Juris Maklakovs un 
daudz augstāko virsnieku. Orga-
nizēti bija ieradušās Mārupes   
skolas un Babītes vidusskolas 
skolēnu delegācijas. Liels bija 
jauniešu skaits no citiem Latvijas 
novadiem, kuŗi bija ieradušies 
kopā ar saviem vecākiem. Svinī-
gās ceremonijas laikā noklau-
sījāmies jaunsargu zvērestu.

“Antiņu” brāļu kapos godinā-
jām ap 3800 kritušo, no tiem 1240 
latviešu strēlnieku piemiņu. Viņu 
vidū ir daudz Janvāŗa kaujās 
kritušo, jo patiesais Ziemsvētku 
kaujās kritušo latviešu strēlnieku 
skaits, pēc Krievijas Valsts kaŗa 
vēstures archīva datiem, ir 980. 
Liels ir pazudušo skaits - 614, bet 
daļa no tiem krituši gūstā. Lieli 
bija 3.,4. un 14. Sibirijas divīziju 
zaudējumi - 1913 kritušie un 2799 
bez vēsts pazudušie. Nav zināmi 6. 
Sevišķās brigādes zaudējumi pie 
Babītes ezera un 2. Sibirijas kor-
pusa zaudējumi rajonā no Olaines 
līdz Kalnciemam. Visās kritušo 
apbe-dījumu vietās guldīti latviešu 
un Sibirijas pulku strēlnieki, kas 
krituši laikā no 1916. gada 23. de- 
cembŗa līdz 1917. gada 22. jan-
vārim. Ap 450 apbedīti vācu brā-
ļu kapos kopā ar vācu kaŗavī- 
riem. Pie “Skangaļiem” vācieši 
apbedījuši 560 kritušos Sibirijas 
strēlniekus. Tas liecina par torei-
zējo humānismu.

Godinājām arī ap 3000 kritušo 
sibiriešu piemiņu un 12 strēlnie-
ku un strēlnieka mātes atdusas 
vietu “Peitiņu” kapos. Ložme-
tējkalnā atkal iedegās ugunskuri, 
pie kuŗiem sildījās daudzie 
dalībnieki, kavējoties atmiņās un 
vienojoties patriotiskās dzies-  
mās. Būtībā 1916. gada Ziemsvēt-
ku kaujas cieši saistāmas ar 1917. 
gada Janvāŗa kaujām, kas caris-

kās Krievijas 12. armijas 6. Sibiri-
jas korpusam prasīja daudz 
lielākus zaudējumus, kad kau-   
jās, kas ilga no 10. līdz 22. janvā-
rim, uzbruka 64 000 vācu kājnie-
ku un 4000 jātnieku. Izmanto-    
jot gāzes granātas, viņi centās 
atgūt zaudētās pozicijas Rīgas 
pievārtē. Latviešu strēlnieku 
pulkos krita 1168 strēlnieki, bet 
sibirieši zaudēja 3635 kritušos un 
8491 bezvēsts pazudošo. 

Ap 2000 no 24 000 Latvijas 
territorijā Pirmā pasaules kaŗā 
kritušajiem vācu kaŗavīriem arī 
gāja bojā abās kaujās. Par to liecina 
daudzās apbedījumu vietas, kur 
īsta humānisma paraugs ir krievu 
un latviešu strēlnieku kopīgie 
apbedījumi vācu kaŗavīru kapos. 

Pie Kalnciema baznīcas kopīgi ar 
380 vācu kaŗavīriem apbedīts arī 
51 nezināms latviešu strēlnieks. 
Ne vienmēr varoņi zaudē dzīvību 
tieši kaujās, bieži viņi nomirst 
lazaretēs pēc smagiem ievaino-
jumiem. To var teikt arī par vācu 
kaŗavīru kapos apbedītiem 
strēlniekiem. Latviešu strēlnieku 
hospitālis atradās “Antiņos”  
galvenā ārsta - pulkveža, vēlāk 
ģenerāļa Pēteŗa Sniķera vadībā.

Ievērības vērti ir astoņu strēl-
nieku pulku komandieŗu likteņi. 
Vislielākie panākumi Ziemsvēt-
ku kaujās gūti, liekot lietā plkv.      
F. Brieža, 1. Daugavgrīvas pulka   
1. bataljona komandieŗa un               
7. Bauskas strēlnieku pulka 
komandieŗa ģen K. Goppera 
varonību un kauju pieredzi.  F. 
Briedi padomju vara noslepka-
voja jau 1918. gada augustā, K. 
Gopperu 1941. gada 25. martā. 
Rīgas Brāļu kapos ģenerāli 
pārbedīja 1944. gada maijā. Rīgas 
Brāļu kapos apbedīti arī 3. Kur-
zemes pulka komandieris pulkve-
dis Jānis Kalniņš, 4. Vidzemes 
pulka komandieris pulkvedis 
Ansis Zeltiņš. 2. Rīgas pulka 
komandieris, pulkvedis Mārtiņš 
Peniķis atdusas Rīgas Meža 
kapos. 8. Valmieras pulka koman-
dieris pulkvedis Gustavs Francis 
1941. gadā izbraucis uz Vāciju, un 
viņa liktenis nav zināms. Ukrai- 
nā apbedīts ar tīfu mirušais 6. 
Tukuma pulka komandieris 
pulkvedis Ansis Lielgalvis. Tra-
ģisks ir 5. Zemgales pulka koman-
dieŗa pulkveža Jukuma Vācieša 
liktenis. Būdams Sarkanās armijas 
komandieris, viņš vadīja pirmo 
Latvijas komūnistiskās varas 
okupāciju 1919. gadā, bet beidza 
dzīvi varmācīgā nāvē nezināmā 
vietā čekas moku kambaŗos. 

Pārrunās ar BS komandieri 
ģenerāli J. Maklakovu nācām pie 
kopīgas atziņas, ka turpmāk 
Ziemsvētku un tām sekojošo 
Janvāŗa kauju atceres sarīko-
jumam jāpievērš lielāka uzma-
nība, jo tas cieši saistīts ar Pirmā 
pasaules kaŗa notikumiem ko- 
pumā, ne tikai Latvijas mērogā. 
Lai atdotu pienācīgu godu vi-
siem kritušajiem, jāuzaicina 
Vācijas un Krievijas militārie 
atašeji, pārstāvji no vēstniecī-
bām. Prasmīgāk jāiesaista abu 
kaŗojošo armiju toreizējās for-
mās tērptie kaŗavīri, lai atceres 
dalībniekiem, sevišķi jaunat-
nei būtu pilnīgāks priekšstats 
par toreizējiem notikumiem. 
Skatītājiem interesanti būtu 
parādīt seno kauju imitāciju. Ar 

Pirmā pasaules kaŗa formās 
tērptajiem abu armiju kaŗavī-
riem tikāmies ierakumos 
un bunkuros aiz “Antiņu” ka-
piem. Tur aizsardzības ministrs   
V. Veldre satikās ar “Latvijas 
mežu” darbinieci Ievu Kraukli 
un pārrunāja iespējas īstenot 
viņas LU Mežsaimniecības 
fakultātē aizstāvētā diplomdar-
ba ieceri par “1916. gada Ziem-
svētku kauju atceres objekta 
izveidošanu”. Diplomdarba no-
raksts 2005. gadā nosūtīts       
Valsts kancelejai un Aizsardzī-
bas ministrijai. 

Pēc 27. saieta sarīkošanas 
radusies krietna pieredze. Būtu 
nepieciešama vienvirziena kus-
tības izveidošana, jo mūsu aug-
stie viesi veselu stundu gaidīja, 
lai varētu izbraukt no Lož-
metējkalna. Turpmāk pēc diev-
kalpojuma Kalnciema baznīcā 
būtu jāgodina arī kritušie vācu 
kaŗavīri viņu atdusas vietā lie-
lākajos vācu kritušo kaŗavīru 
brāļu kapos. Noteikti jāiebrauc 
“Mangaļos”, kur apskatāmi vācu 
nocietinājumi, mūzejs, Dau-
gavgrīvas pulka vācu vaļņa pār-
rāvuma vieta, kas iezīmēta ar 
lielu koka zobenu. Tālāk taisns 
ceļš ved uz “Antiņiem” un “Pei-
tiņiem” pie sibiriešiem, un no- 
beigums kā parasti notiek Lož-
metējkalnā. Uz tikšanos nāka-
majā gadā!

Aldis Hartmanis,
Jelgavas Brāļu kapu komitejas 

Jelgavas nod. priekšsēdis

Skolnieku un jaunsargu goda sardze “Antiņu” brāļu kapos

Latvijas Kaŗa vēstures kluba dalībnieki ierindā pie “Antiņu” kapiem

Trešais no labās BS komandieris ģen. Juris Maklakovs un 
aizsardzības ministrs Vinets Veldre “Antiņu” kapos
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15. janvāŗa pēcpusdienā Lat-
vijas Ārstu biedrības telpās 
Rīgā, Skolas ielā, notika sir-
snīgs un pacilājošs sarīkojums, 
kuŗā pieminējām vienu no 
pirmajiem latviešu chirurgiem 
Teodoru Lāci (1881. g. 29.maijs 
– 1962. g. 4. augusts). Viņa ģī- 
metne tagad papildinās Ārstu 
biedrības zāles izcilo mediķu 
portretu galeriju. Todien te bija 
pulcējušies T. Lāča bijušie kol-
lēgas, audzēkņi, viņa ģimene – 
dēli, pazīstamais chirurgs Aris 
Lācis un Zigurds Lācis, vedek-
la Aija, mazdēli Aigars un 
Andis u. c. Lāči ir mediķu di-
nastija nu jau trīs paaudzēs – 
Aŗa krustmeita Liene ir farma-
koloģe. Zigurda dēls Indars - 
oftalmologs. Viesu runās Teo-
dors Lācis tika raksturots kā 
izcils profesionālis un spilgta, 
interesanta personība. Dr. Ilze 
Krūmala atcerējās gan slaveno 
„Lāča griezienu”- mazu, deli-
kātu skalpeļa griezienu, ope-
rējot aklo zarnu, kā arī dažu 
labu jautru epizodu no profe-
sora dzīves gaitām Smiltenē.

Kā liecina vēsture, jau treša-
jā dienā pēc neatkarīgās Lat-
vijas valsts pasludināšanas - 
1918. gada 20. novembrī tika 
izveidots Latvijas Sarkanais 
Krusts. Tā mērķis – nodrošināt 

Izcilo chirurgu Teodoru Lāci pieminot

jaunās valsts iedzīvotāju me- 
dicīnisko aprūpi un sniegt ārst-
niecisko palīdzību kaŗā cie-
tušajiem. Laika gaitā Sarkanais 
Krusts izveidojās par nozīmī-
gu organizāciju, kuŗas pārziņā 
nonāca desmit lieliski aprūpē-
tas slimnīcas, četras sanatori-
jas, divas žēlsirdīgo māsu sko-
las, desmit ātrās palīdzības 
stacijas, simt piecdesmit devi-

ņas ambulances u.c. Sarkanā 
Krusta  iestādes bija paraug-
iestādes, to vadībā tika uzai-
cināti paši labākie speciālisti. 
Vienā no tām – Smiltenē, kur 
Sarkanā Krusta slimnīcu no- 

dibināja 1919. gada septembrī, 
– par vadītāju izraudzījās 
Teodoru Lāci.

T. Lācis studējis Tērbatā un 
Vīnē, beidzis Kijevas univer-
sitāti, stāžējies pie izciliem 
mediķiem Rīgā. Smiltenē viņš 
bijis ļoti iemīļots – gan kā labs 
saimnieks un chirurgs, gan kā 
cilvēks.

1923. gada maijā T. Lācis 
uzteica darbu Smiltenē un 
pārcēlās uz Jelgavu, kur laika 
gaitā kļuva par ievērojamāko 
chirurgu. No 1945. līdz 1954. 
gadam Lācis bija chirurģijas 
nodaļas vadītājs, 1947. gadā – 
slimnīcas galvenais ārsts. Šeit, 
Jelgavā, sava tēva prasīgajā 
gaisotnē chirurga gaitas sāka 
arī profesors Aris Lācis. 

Vēsture liecina arī par tādu 
faktu, ka Teodors Lācis no- 
stājies Pārdaugavas hospitāļa 
durvīs, kad 1919. gadā ber-
montieši grasījušies tajā ieiet. 
Slimnīcā viņi neienāca. Pirmā 
Pasaules kaŗa laikā Lācis 
brīvprātīgi strādāja par ārstu 
Galīcijā (1915), 1917. gadā 

Sarkanā Krusta sastāvā - pie 
Ķekavas, Ziemsvētku kaujās 
pie Tīreļpurva un pie Kaln-
ciema.

Vai var būt lielāks un cil-
denāks tēva piemiņas iemūži-
nājums par viņa darba veiks-
mīgu turpinājumu paaudzēs – 
kā to dara dēls kardiochirurgs 
Aris Lācis, mazbērni un maz-

mazbērni. Prof. Aris Lācis 
mūsu laikraksta lasītājiem ir 
labi pazīstams, savukārt viņš 
lūdz izteikt pateicību visiem 
mūsu lasītājiem, kuŗi atbal-
stījuši viņa darbu, ziedojot 
līdzekļus Latvijas medicīnai  
un tieši viņa vadītajai klīnikai.

Ligita Kovtuna    

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

Saule - visa sargātāja un 
sildītāja, saule - garīgās un 
fiziskās enerģijas avots gan 
augošam stādam, gan augo-
šam bērnam. Cilvēka mūža 
sūtība - būt par starpnieku 
starp zemi un sauli.

Saules un gaismas aplie-
cināšana ir bijis ikviena Vai- 
ras Vīķes-Freibergas paveiktā 
darba mērķis, jo ,,ar tumsu   
var cīnīties, radot gaismu tās 
vietā. Mūsu sūtība ir nevis 
lādēt tumsu, bet aizdegt kaut 
svecīti tumsībā. Gaisma var 
uzvarēt tumsu, ja mēs to vē- 
lamies un tam ticam. Berzī-
sim baltus savus liepu galdus, 
slaucīsim tīras savas pirts ta-
kas, iedegsim kaut tikai vienu 
– savu - sveci tumsībā.” 

22. janvārī Latvijā kļuva 
zināms, ka Vaira Vīķe-Frei-

Vairas Vīķes-Freibergas stipendiju fondā - Ls 81 559
berga, solidārizējoties ar Valsts 
prezidentu V. Zatleru un eks-
prezidentu G. Ulmani, at- 
sacīsies no daļas viņai piešķir-
tās pensijas, zināmus procen-
tus no tās ik mēnesi ieskaitot 
Vītolu fondā.

Intervijā laikrakstam Diena 
savu lēmumu Vaira Vīķe-Frei-
berga pamato: ,,Man šķiet, ka 
šajos grūtajos laikos Latvijai 
bīstamākais ir tas, ka tiek 
apdraudēta izglītības sistēma, 
zinātnes sistēma un jaunu 
cilvēku iespēja iegūt izglītību..” 

Vītolu fonds ar Vairu Vīķi-
Freibergu sadarbojies jau ie- 
priekš. Kopš 2005. gada fonds 
administrē korporācijas Spī-
dola Kanadas kopas dibināto 
Vairas Vīķes-Freibergas, Korp! 
Spīdola, Kanadas un ASV 
latviešu devumu, mūža sti-

pendiju paida-
goģijas, baltu filo-
loģijas un latviešu 
literātūras studen-
tiem. Stipendijas 
n e a i z s k aŗ am aj ā 
kapitālā noguldīti 
Ls 54 130.

2007. gada martā 
Vaira Vīķe-Frei-
berga labdarībai 
atvēlējusi Gētes 
universitātes pie-
šķirto Valtera Hal-
šteina (Walter 
Hallstein) balvu 
un Batlinera (Bat-
liner) institūta 
Mazo valstu balvu 
(Ls 26 355) sti-
pendiju piešķir-
šanai bez vecāku 
gādības paliku-

šiem jauniešiem.
„Dainu māmuliņa savu bēr-

nu paceļ debesīm pretī, no-
dodot to saules svētības un 
mīlestības varā, dainu tēvs, 
saulē lūkojoties, zelta pastalās 
pa sidraba dubļiem vai pa   
dimanta rasu brien. Dainu tau-
ta spēj strautā ugunskuru ie-
kurt ar skaidām, kas atšķeltas 
no akmens.” Taču vai katrs 
prot, saulē lūkojoties, Dzin-
tara kalnu sameklēt? Tā ir 
bagātība, ko mūsu tautai ne-
viens nevar atņemt, tāpat kā 
saules siltumu un iegūto zi- 
nāšanu gaismu, tāpat kā saulē 
celto pateicības vārdus de- 
vējam.

Vita Diķe,
valdes priekšsēde 

Teodors Lācis

Kopā ar Smiltenes slimnīcas darbiniekiem 1932. gadā

Piemiņas brīdī ārstu biedrībā runā Dr. Ilze Krūmala

Ārstu biedrībā 13. janvārī pēc T. Lāča ģīmetnes atklāšanas
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Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)

Līmeniski. 7. Pilsēta Talsu raj. 9. 
Upe Polijā un Lietuvā. 11. Mazs til-
tiņš. 13. Pilsēta Z-Indijā, Gangas 
krastos. 14. Odiseja sieva (gr. mītol.). 
15. Precēta sieviete. 16. Pīnes. 19. 
Angļu detektīvrakstnieces vārds. 20. 
Ziemeļjūras šaurums. 23. Kustīgi iz-
augumi mugurkaula turpinājumā 
(dzīvn.). 26. Apdzīvota vieta pie 
Jēkabpils. 28. Iesākt; ievirzīt. 29. 
Vīrieša vārds (nov.). 30. Lašveidīgo 
kārtas zivis. 31. Gleznaini; tā, ka iero-
sina iztēli. 32. Neretas pieteka. 35. 
Pēc nopļaušanas ataugusi zāle. 38. 

Skrandas. 40. Karpu dzimtas zivis 
DA-Āzijas upēs. 41. Cilvēks, kas pie-
der savam īpašniekam. 43. Indīgas 
čūskas. 46. Juceklīgs. 47. Latviešu 
dzejnieka dzimtās mājas. 48. Gan-
drīz; nupat. 49. Ierīce radioviļņu uz- 
tveršanai. 50. Ieradums, paraža. 

Stateniski. 1. Īslaicīgas ārstnie-
cības iestāde. 2. Lejas, ielejas. 3. Cil-
vēks, kas melo. 4. Kūrorts Melnās 
jūras krastā. 5. Smaida grimase. 6. 
Atbilstīgas; līdzīgas. 8. Vieta Gulbe-
nes apriņķī, kur Baigajā gadā tika 
nošauti latviešu virsnieki. 10. Kaln-

zeme Centrālāzijā. 12. Ie- 
cirsties; tīši rīkoties pretī 
citu gribai. 17. Daiļava. 18. 
Tādas, kam ir akoti. 21. 
Skaļa prieka izpausme. 22. 
Ievērojama latviešu aktrise. 
24. Koks DA-Āzijā. 25. 
Epidēmiska dzīvnieku sli-
mība. 26. Apgabala centrs 
Mauritānijā. 27. Pilsēta 
Japānā. 33. Tauta D-Indijā. 
34. Bārene.  36. Amatper-
sonas, kas izskata lietas 
tiesā. 37. Saderinātā, izre-
dzētā. 39. Militāras kārtas 
piederīgie, kas dzimuši 
Krievijas nomaļu apgaba-
los un dien īpašās armijas 
daļās. 42. No lūkiem pīti 
apavi. 43. Kuģu piestātnes. 
44. Beŗamu un lejamu 
vielu mērs. 45. Pirmais 
cilvēks.

  Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 6) atrisinājums

Līmeniski. 1. Pūpoli. 4. 
Manila. 7. Astra. 9. Ansis. 
10. Sams. 12. Bis. 13. Solo. 
15. Lava. 16. Aust. 18. Salto. 
19. Ārija. 20. Miesnieks. 

24. Tase. 26. Osas. 28. Virknes. 29. 
Lama. 31. Asas. 34. Asinsdesa. 37. 
Kāsis. 38. Kļava. 40. Ance. 42. Inta. 
44. Alsa. 46. ZIL. 47. Pils. 48. Upene. 
49. Efeja. 50. Spiegs. 51. Arieta.

Stateniski. 1. Plosts. 2. Odas. 3. 
Istra. 4. Misis. 5. Nāss. 6. Aurora. 8. 
Abats. 9. Asaŗi. 11. Melst. 14. Opijs. 
15. Loms. 17. Tāss. 21. Ievas. 22. 
Nakts. 23. Kosas. 25. Arsa. 27. Aka. 
29. Lāsts. 30. Masa. 32. Saka. 33. 
Stari. 35. Nieze. 36. Daile. 37. Kvarcs. 
39. Austra. 41. Nieks. 43. Tiesa. 45. 
Auce. 47. Pali.    
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Cēsu rajona padome apstiprinājusi Cēsu kauju atceres dienas svinī-     
bu rīcības komiteju. Igaunijas prezidents jau paziņojis, ka Cēsīs notiks kai-
miņvalsts armijas parāde.

Alūksnes pilsētas domē viesojās ASV vēstniecības aizsardzības sadar-
bības biroja divpusējo attiecību virsnieks pulkvežleitnants Eriks M. Pless. 
Viņš informēja par piedāvājumu Alūksnes rajona iedzīvotājiem rīkot 
veselības veicināšanas bezmaksas akciju, kuŗā piedalīsies ASV militārie 
mediķi.

Usmas bibliotēka pārcēlusies izremontētās telpās bijušajā feldšer-
punktā. Lasītājiem pieejama plaša grāmatu krātuve, lasītava, kuŗā izvietoti 
datori, izstāžu zāle un istabiņa pašiem mazākajiem bibliotēkas apmeklē-
tājiem.

Dobeles rajona Auces Bērnu un jauniešu centrā notika latviešu tautas- 
dziesmu sadziedāšanās sacensības un konkurss “Lakstīgala”. Tā mērķis ir 
iepazīstināt bērnus un jauniešus ar latviešu tautas tradicijām, novada 
tērpiem, rotaļām un mūzikas instrumentiem.

Valkas pagasta territorijā netālu no ģenerāļa Pētera Radziņa piemiņas 
akmens izveidota jauna, piecus kilometrus gaŗa slēpošanas trase.

Gulbenes rajona Rankā jau ilgāku laiku netiek piegādāti laikraksti      
un žurnāli. Pastniece labprāt būtu izvadājusi pastu ar savu auto, taču Latvijas 
Pasts viņai nepiešķiŗot benzīnu.

Liepājas mūzeja nodaļā „Liepāja okupāciju režīmos” līdz 1. martam 
apskatāmi 37. starptautiskās bērnu mākslas konkursa izstādes „Lidice 2009” 
vizuālās un lietiskās mākslas darbi, kas veltīti Čechijas ciemata Lidices 
traģēdijas atcerei. Šis ciemats Otrā pasaules kaŗa laikā tika pilnīgi iznīcināts. 
Latvija šajā projektā iesaistījās 2000. gadā.

Domes reliģisko lietu komisijā kopā pulcējās četru pilsētas sociālo 
dzīvokļu māju vadītāji, lai piedalītos diskusijā ar dažādu pilsētas reliģisko 
konfesiju mācītājiem. Tika spriests, kā veiksmīgāk organizēt šo namu 
iedzīvotāju garīgo aprūpi - nepakļaujot viņus dažādu kultu sludinātāju ietek-
mei.

Liepājas Kultūras pārvalde Goda liepājnieces titulam izvirzījusi dzies-
minieci Austru Pumpuri. Notiek iedzīvotāju balsošana.

Liepājas Latviešu biedrības nama kamerzālē bija sarīkots koŗu mūzikas 
koncerts. Piedalījās koris “Nerimtība” un Rucavas lauku kapella “Paurupīte”.

Māksliniece Džemma Skulme līdz 12. martam savus darbus izstādījusi 
Liepājas Promenade Hotel galerijā “Promenāde”.

Liepājas Olimpiskās sporta halles Rožu zālē notika pilsētas mūsdienīgo 
deju konkurss.

Jēkabpils firma SIA „Jēkaba nami” ceļ pilsētā jaunu viesnīcu „Tobago”. 
Jaunā viesnīca atradīsies blakus viesnīcai „Hercogs Jēkabs”, kas ir labi 
pazīstama daudziem ārzemju latviešiem, kuŗi ciemojušies Jēkabpilī. 

Tukuma slimnīcas dzemdību nodaļā 30. janvārī atklāja ģimenes palātu, 
kuŗā kopā ar māmiņu un jaundzimušo bērniņu visu diennakti varēs 
uzturēties arī tētis vai kāds cits tuvs cilvēks. Ģimenes palāta iekārtota ar 
jaunām mēbelēm, ierīkots atpūtas stūrītis ar televīzoru. Šīs ērtības ir maksas 
pakalpojums – par piecām dienām jāmaksā 50 lati, ja ilgāk - Ls 10 par katru 
nākamo dienu.

Zemkopības ministrija drīzumā slēgs Latvijas valsts Zivju resursu 
aģentūras pakļautībā nodoto zivjaudzētavu „Sērene”, kas izveidota pirms 40 
gadiem. Tās 200 ha dīķos audzēja plaužu un zandartu mazuļus. Līdz jūnija 
vidum slēgs vēl četras no septiņām zivjaudzētavām, saglabās tikai divas 
zivjaudzētavas - Dolē un Tomē. 

No 1. marta Latvijas slimnīcās līdztekus pacienta iemaksu palielināšanai 
līdz Ls 12,00 (Ls šobrīd 1,50 – 5,00) par uzturēšanās dienu, slimnīcas no 
pacientiem varēs iekasēt arī līdzmaksājumu - līdz 30 latu par vienu chi-
rurģisko operāciju, - to paredz valdības lēmums. Par ģimenes ārsta 
apmeklējumu poliklīnikā būs jāmaksā Ls 1,00 (šobrīd — Ls 0,50), par 
speciālista apmeklējumu un konsultāciju ambulātori — Ls 5,00 (šobrīd —  
Ls 2). Pacienta iemaksu maksimums par vienu ārstēšanās reizi slimnīcā būs  
līdz Ls 250 (šobrīd — Ls 80), viena gada laikā — Ls 400 (šobrīd 150 Ls).

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) apstiprinājusi 27 pro-
jektus infrastruktūras uzlabošanai pirmsskolas izglītības iestādēm visā 
Latvijā. Paredzēts izveidot 2267 jaunas vietas bērnudārzos, kā arī 4173 
bērniem uzlabot apstākļus. Uzbūvēs četrus jaunus bērnudārzus, bet 37 
pašreizējos rekonstruēs vai paplašinās. Projektu kopējās izmaksas ir                      
35 095 655 lati, no tiem 18 738 694 latus piešķirs Eiropas Reģionālās   
attīstības fonds. 

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

Š. g. 30. janvāŗa pēcpusdienā, ieslē-
dzot radioaparātu Latgales radio 
(Latgalys radeja) frekvencē, Rēzeknē, 
Daugavpilī, Jēkabpilī un Balvos lat-
galiešu mūzikas un ziņu vietā skanē-
ja Daugavpils radio „Alise+” raidītā 
programma krievu valodā. Klausītāji 
neizpratnē jautāja: kas noticis? Jo 
Latgales radio vairs nebija iespējams 
sadzirdēt arī tīmeklī. Izrādās, par 
gaidāmajām pārmaiņām nav infor-
mēti ne tikai klausītāji, bet pat Lat-
gales radio Rēzeknes studijas dar-
binieki. 

Latgales radio izveidoja SIA „MG 
Latgolas bolss” direktors un lielākais 
īpašnieks (75% akciju) Valdis Labin-
skis. Uz žurnālistu neizpratni par 
notiekošo viņš paskaidroja, ka sma-
gā ekonomiskā un financiālā situā-
cija skārusi arī Latgales radio, tāpēc 
mainījies radio lielākās akciju (75%) 
paketes īpašnieks. 

Latgales radio izveides sākums 
šķita ļoti cerīgs, jo bez liekas aizķer-
šanās 2005. gada augustā Nacionālā 
radio un televīzijas padome konkur-
sā par Latgales reģionālā komerc-
radio izveidi atbalstīja SIA „MG 
Latgolas bolss” direktora Valža La- 
binska iesniegto projektu. Valdis La- 
binskis bija sevi apliecinājis par īstu 
profesionāli radio jautājumos, jo 
vairāk nekā 20 gadus bija nostrādājis 
ārzemēs radiostacijā Brīvā Eiropa. 
Padomju gados daudzi bija slepeni 
klausījušies Brīvās Eiropas ziņas lat- 
viešu valodā par notikumiem 
pasaulē, Latvijā un Padomju Savie-
nībā. 

 Latgales radio izveides financiālo 

Vai Latgales radio latgaliešu valoda vairs neskanēs? 

segumu nodrošināja SIA „MG Lat-
golas bolss”, kuŗas 75 % daļu īpaš-
nieks bija Valdis Labinskis, bet atbals-
tītāji un līdzīpašnieki dzīvoja ne ti-
kai Latvijā, bet arī Vācijā un ASV. 
Saņēma arī Pasaules brīvo latviešu 
apvienības (PBLA) un Kultūrkapitāla 
fonda financiālu atbalstu. Un Latga-
les radio 2006. gada 9. jūnijā uzsāka 
darbību. 

Latgales radio studiju izveidoja 
Rēzeknē, bet raidītāji tika uzlikti arī 
Latvijas otrā lielākajā un Latgales 
lielākajā pilsētā Daugavpilī, tāpat 
Jēkabpilī, bet 2008. gada 27. decem-
brī arī Balvos, tādējādi Latgales radio 
bija iespējams dzirdēt visā Latgalē  
un Vidzemes un Zemgales lielā daļā, 
būtībā ar radioviļņiem nosedzot 
trešo daļu Latvijas teritorijas. 

Latgales radio direktors Valdis 
Labinskis vēl š. g. 21. janvārī tīmeklī 
atrodamajā Latgalīšu kulturys gazeta 
Lakuga. lv rakstīja: „Tomēr gribam 
vēl augt, jo mūsu mērķis ir kļūt par 
latviešu auditorijas līderi Latgalē un 
visā Latvijas austrumu daļā.” Bet jau 
30. janvārī ierastā latgaliešu valoda 
Latgales radio vairs neskanēja.

Valdis Labinskis uz žurnālistu 
jautājumiem atbild, ka Latgales radio 
pastāvēšanas trijos gados ir ieguldī-
jis 150 000 latus lielus privātos līdzek-
ļus, bet zaudējumi bijuši caurmērā 
3000 latu mēnesī, jo pašvaldību un 
reklāmdevēju atbalsts bijis mini-
māls. Latviski raidošās Rīgas raidsta-
cijas sarunās nav solījušas saglabāt 
ne zīmolu, ne arī latgalisko saturu. 
Tā turpināt vairs nav bijis iespējams, 
tāpēc vajadzējis pieņemt lēmumu 
izbeigt Latgales radio darbību vai arī 
meklēt partneŗus, kas būtu ar mieru 
ieguldīt naudu. 

Tā nu Daugavpilī nesen reģistrēta 
jauna sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību (SIA) „Latgales radio”, kuŗas 
valdes priekšsēdis ir Daugavpilī labi 
zināmā radio „Alise+” komercdirek-
tors Viktors Dobkevičs. 

 Jaunais radio lielāko akciju turē-
tājs Viktors Dobkevičs un radio 
„Alise +” prezidents Jevgeņijs Car-
jovs sola, ka Latgales radio tikšot 
saglabāts, tikai galvenā studija atradī-
sies Daugavpilī. Viena studija gan 
palikšot arī Rēzeknē. 

Zināmā mērā mainīsies program-
mas saturs, tomēr viņi neatsakoties 
no Latgales idejas, jo skanēšot arī 
latgaliešu mūzika. Solīja saglabāt arī 
klausītāju iemīļotos raidījumus, pie-
mēram, katoļu rīta lūgšanu u.c. To- 
mēr piebilst, ka latgaliešu valodas un 
kultūras saglabāšana ir nevis komerc-
struktūras, bet gan valsts uzdevums. 

Bet Latgales radio mājaslapā www. 
lr. lv par radio lielākā akcionāra 
maiņu lasāms: 

Ar nalykumeigu puordūšonys 

darejumu 2009 gods janvara 
mienesī Latgolys radejis (SIA “MG 
Latgolas Bolss”) akceju kontrol-
pakets puorguojs Daugpiļs rade-
jis Alisa+ sovinīku rūkuos. 
Pīktdiņ, janvara 30 dīnā jaunī, 
nalykumeigī saiminīki puorslēdze 
Latgolys radejis raideituojus iz 
Alisa+ programmu. Latgolys 
radejis kolektivs i mozuokuma 
akcioneri dora pi situacejis 
rysynuošonys i radejis puorji-
mšonys lykumeigūs sovinīku 
rūkuos. Tyvuokūs dīnu laikā 
atsuoksim raideit škārsteiklā, ap 
prekveņcejom Daugpilī, Rēznē, 

Jākubpilī i Bolvūs tān griuts koč 
kū prognozēt: varātu puorīt 
nazcik mienešu, cikom juos 
atgiusim. Myusim irā vajadzeigs 
vysys latgalīšu tautys atspaids, 
partū stuojatīs vydā Latgolys 
radejis bīdreibā i, ka varit 
paleidzēt ar naudu, dorbu, pub-
licitati voi cytaiž, rokstit myusim. 

Aņss Bierzeņš, SIA “MG Latgolas 
Bolss” akcioners, bīdreibys “LR” 
volda prīšksādātuojs

Girts Zegners, SIA “MG Latgolas 
Bolss” akcioners, bīdreibys “LR” 
bīdris

Valija Berkina

„Latgales radio” logo
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„Draudzīgā aicinājuma atceres 
svinības latviešiem ir kļuvušas 
par nozīmīgu tradiciju,” sarīko-
juma ievadrunā sacīja Klīvlandes 
latviešu biedrības priekšniece 
Silvija Rutenberga. Prezidents 
Kārlis Ulmanis, aicinādams ik-
katru atcerēties savu pirmo skolu 
un ziedot tai grāmatas,  visus 
iesaistīja kultūras un izglītības  
veicināšanā un  tautas kopības 
apziņas celšanā. 

Klīvlandē Draudzīgā aicinā-
juma atceres sarīkojums notika 
25. janvārī. Prieks bija par kuplo 
apmeklētāju skaitu, sevišķi par 
baptistu draudzes locekļiem, kuŗi 
bija mērojuši tālāku ceļu no aus-
trumu puses. Rīkotāja Klīvlandes 
latviešu biedrība, kā parasti, 
aicināja citas organizācijas sarī-
kojuma laikā nodot  ziedojumus 
jaunatnes audzināšanas darbam. 
Apvienotās draudzes skola (pār-
zine Māra Kaugura), Daugavas 
(51) skautu vienība (vadītājs 
Egils Apelis) un Gaujas (27) 
gaidu vienība (vadītāja Ieva 
Daukša) saņēma naudas atbalstu 
no Klīvlandes latviešu biedrības, 
Daugavas Vanagu apvienības, 
Pensionāru apvienības un Klīv-
landes latviešu kreditsabiedrības. 
ALJAs sveicienus nodeva Markus 
Apelis, Ohaijo latviešu apvienības 

Prezidenta Kārļa Ulmaņa iedibinātā tradicija jāturpina 

Veco gadu pavadot un Vērša gadu sagaidot

– Francis Bauers. Viņš solīja 
organizācijas atbalstu jaunatnei  
un  aicināja visus tautiešus sekot 
prezidenta Kārļa Ulmaņa piemē-
ram – dzimumdienā un vārda 
dienā ziedot izglītības veicināša-
nai. Viņš arī pieminēja, ka pirmā 
to darīs Karīna Hāznere, viņas 
dzimumdiena ir Draudzīgā aici-
nājuma atceres nedēļā.

Referātu par literātūras cenzūru 
padomju okupācijas laikā lasīja 
viešņa no Ilinojas, filoloģe Astrī-
da Stahnke, izmantojot Saulce-
rītes Vieses un Ritas Luginskas 
sastādīto krājumu ,,Grāmatu aiz-
kulises, apceres, dokumenti, 
intervijas, atmiņas” (Rīga: izd. 
Solvita, 2002). Visus iespieddar-
bus cenzēja Galvenā literatūras 
pārvalde (GLP), un šajā grāmatā 
saprotami izskaidrota tās vara. 
GLP kļuva par nežēlīgu vārda 
brīvības ierobežotāju un par 
mērķtiecīgu, nežēlīgu citādi 
domājošo atklāšanas un vajāšanas 
struktūru un kultūras vērtību 
iznīcināšanas ieroci. Atbildīgas 
nebija noteiktas personas, kas 
sadarbojas ar autoriem, jo pa-
domju cenzūras piramīda, kas 
sniedzās no Maskavas līdz Rīgai,  
neatstāja rakstu pēdas; viss noti-
ka miglaini, nenoteikti un, galve-
nais, nepārtrauktā baiļu atmos-

fairā. Latvijā, sekojot GLP norā-
dījumiem, līdz 1954. gadam 
iznīcināja trīsarpus miljonu grā-
matu. Sevišķi cieta atmodas  laika 
un neatkarīgās Latvijas laika 
publikācijas.  Cieta cilvēki un 
cieta grāmatas. 

Aizritējušā gadsimta 60. un 70. 
gados sācies neliels ,,atkusnis”, 
tomēr katras grāmatas ceļš no 
manuskripta līdz izdošanai bija 
smags, ļoti grūts, nervus ben-
dējošs, pat nāvējošs autoriem, 
redaktoriem, žurnālistiem, kriti-
ķiem un recenzentiem. A. 
Stahnke secināja, ka šai laikā 
tomēr radās vislabākā latviešu 
padomju laika literātūra, kuŗā 
atainota cīņa starp meliem un 
patiesību, mazajam cilvēkam 
cīnoties pret lielo valsti, kuŗā 
cilvēks tiek novests līdz pat 
dzīvības robežai. Kā piemērus 
viņa pieminēja Ojāru Vācieti, 
Knutu Skujnieku, Māri Čaklo un 
Vizmu Belševicu. 

Cenzūra mazinājusies 80. 
gados, un pēdīgi GLP pārtrauca 
brīvdomātāju apkaŗošanu. Rakst-
nieki varēja uzelpot un rakstīt. 
Saulcerīte Viese uzrakstīja Aspa-
zijas biografiju ,,Mūžīgie spārni”, 
jauni dzejoļu krājumi iznāca 
Imantam Ziedonim, Ojāram 
Vācietim, Mārai Zālītei un citiem  

– bez svītrojumiem un melīgām 
klišejām. 

Astrīda Stahnkes ieteica 
ārzemju latviešiem izlasīt ,,Grā-
matas aizkulises” un Saulcerītes 
Vieses biografiju ,,Saulcerītes 
Vieses mūža audi”, ko sarakstījis 
viņas vīrs Arnolds Viesis. Šie 
darbi ļauj izprast cenzūras 
nodarīto postu latviešu literā-
tūrai. 

Astrīda Stahnke ar Saulcerīti 
Viesi iepazinusies 1977. gadā. 
Abas sadraudzējušās, un drau-
dzība turpinājās līdz S. Vieses 
mūža beigām  2004.  gadā.  Viņas 
abas ir Aspazijas cienītājas, 
pētnieces. Astrīda Stahnke uz-
skata Saulcerīti Viesi par visie-
vērojamāko Aspazijas rakstu 
pētnieci un „dzīvības devēju” 
Aspazijai, kad viņai draudēja 
izdzēšana no tautas apziņas. Viņa 
rediģējusi vairākus Aspazijas 
rakstu krājumus, kārtojusi Aspa-
zijas archīva materiālus, ar 
kuŗiem iepazīstinājusi A. Stahnki. 
Dienvidilinojas universitātes 
(Southern Illinoijas University – 
Carbondale) profesors Dr. A. 
Straumanis 1974. gadā uzaicināja 
Astrīdu  Stahnki pārtulkot angļu 
valodā J. Raiņa  lugu ,,Zelta zirgs”.  
Darbu paveikusi, viņa sākusi 
interesēties par Aspazijas dar-

biem.  Lugas ,,Sidraba šķidrauts” 
tulkojums ir viņas diplomdarbs 
maģistra gradam angļu literātūrā 
Dienvidilinojas universitātē. Tam 
sekoja luga ,,Ragana”, stāstu un 
dzejoļu tulkojumi, kā arī grāmata 
ar nosaukumu Aspazija: Her Life 
and Her Drama (UPA 1984).  
Viņa tulkojusi arī citu latviešu 
rakstnieku darbus – Skalbes 
,,Kaķīša dzirnaviņas” (Kitty’s 
Water Mill), Vizmas Belševicas 
un Ojāra Vācieša dzejoļus.

Astrīda Stahnke iemīlējusi lat-
viešu literātūru, mācoties Eslin-
genas latviešu skolā. Kaut turp-
mākā izglītība iegūta Amerikā, 
precējusies ar amerikāni (Dr. 
Arthur A.Stahnke, polītisko 
zinātņu profesors SIU) un dzīvo 
tālu no latviešu centriem, viņa 
nav asimilējusies, tulko angļu 
valodā un iepzīstina lasītājus ar 
latviešu autoru darbiem.  

Saulcerīte Viese ieguva filolo-
ģijas zinātņu doktora gradu 1992. 
gadā, bija Latvijas Zinātņu 
akadēmijas goda locekle kopš 
1996. gada, emeritēta zinātniece 
kopš 1998. gada. Par nopelniem 
apbalvota ar Triju Zvaigžņu 
ordeni 1995. gadā, saņēmusi 
Aspazijas balvu  1990. gadā un  
Spīdolas stipendiju  1995. gadā.

Maija Grendze

Pagājušā gada decembŗa pēdē-
jās dienas pievakarē laiks bija 
pavēss, laukus un vietām arī ceļus 
klāja sniedziņš, taču daudzu 
latviešu spēkrati traucās Ņudžer-
sijas latviešu biedrības nama 

mirkļa gaidās. Pulksten divpad-
smitos Taimskvērā nokrita lielā, 
spožā bumba, pavēstot gadu 
miju, un visi atdzīvojās. Tautieši, 
mīlestības un labestības auras 
apņemti, saskandināja šampa-

Svētku mielastu gatavot bija 
uzaicināta grupas ,,Dzintara 
galds” pārstāvji, lai pašmāju 
saimnieces varētu būt kopā ar 
visiem. Ilze Bula un Inta Grunde 
ar dzīvesbiedriem priedainiešus 

apmeklētājiem, kur drīkst un kur 
nedrīkst stāvēt un pulcēties. 
Zāles priekšplānā izcēlās ķīniešu 
astroloģiskā gada zīme – vērsis 
ar lieliem ragiem. Uz gaŗa, ar 
sarkanu drānu apklāta galda 
varēja aplūkot tikai ķīniešiem 
raksturīgus mākslas priekšmetus. 
Pie atsevišķa galda bērni, tik 
tikko pieskaŗoties plānam papī-
ram, ar smalkām otiņām zīmēja 
vēršu galvas, zivis un citas 
hōroskopa zīmes. Mazie mākslas 
darbiņi tika dāvāti visiem, kuŗi 
vien izrādīja interesi. 

Priekšnesumi sākās ar lauvu 
deju. Četri jaunieši, tērpušies 
košzaļās lauvu maskās, apstaigāja 
zāli un katrs centās tām pieskar-
ties, lai nākamais gads būtu 
laimīgs. Lielākas un mazākas 
slaidas meitenītes, tērpušās 
gaisīgās, košās kleitās, nodejoja 

Pūķu deja 

Dejotāji vecgada vakarā Ņudžersijas latviešu biedrības namā 

FO
O

: D
zi

nt
ra

 A
lv

er
so

ne

FO
O

: L
ai

m
a 

D
ze

ne

nieša glāzes un cits citam vēlēja 
laimes.

Ņujorkiete Marita Lazdiņa 
dziedāja Raimonda Paula un citu 
komponistu dziesmas. Vācietis 
Viljams Austs tāpat kā iepriekšējās 
Jaungada ballēs spēlēja akorde-
onu, atskaņojot populārās melo-
dijas – ,,Lido mazā kaija”, 
,,Meldermeitiņa”, ,,Pie Dzintara 
jūras”, reizēm Viljams un Marita 
dziedāja divatā katrs savā valodā. 
Vecākās paaudzes ļaudīm patika 
jaukā mūzika, un nelielajā zāles 
nodalījumā viesi izdejojās no 
sirds. Jānim un Sandrai Cigužiem 
dejojot, pārējiem nācās pierauties 
maliņā un varbūt pat ar skaudību  
noraudzīties vijīgajās profesio-
nālo dejotāju kustībās. 

pabaroja, kā jau svētkos pieklājas. 
Balles beigās Marita nodziedāja 
,,Muļķe sirds, tai nekad nekur 
nav gana, Mīlu to, jo tikai mana, 
mana ir šī muļķe sirds…”. Ballētāji 
sāka posties mājup, kad pulk-
stenis rādīja jau trīs naktī.

Ziņkārības dēļ ar vīru aizbrau-
cām uz Monmouth County 
bibliotēku sagaidīt ķīniešu astro-
loģisko jauno gadu, kas iesākās 
26. janvārī. Mūsu ierašanās brīdī 
bibliotēkas lejas telpu un pat 
platās kāpnes stāvgrūdām pildīja 
dažādu tautību pārstāvji: bija 
sanākuši veci un jauni, bērni un 
pusaudži, gaišiem un tumšiem, 
taisniem un sprogainiem ma-
tiem. Dzeltenās vestēs tērpušies 
ķīnieši pieklājīgi norādīja 

Jauniešu orķestris, kuŗā spēlē 40 
jauni mūziķi, atskaņoja sarežģītus 
skaņdarbus, no kuriem publikai 
vislabāk patika ,,Zirgu sacīkstes”. 
Jaunā gada svinības beidzās ar 
Zelta pūķu deju. Divi milzīgi 
pūķi, viens zeltīti dzeltenā, otrs 
oranžā krāsā izvijās cauri skatītāju 
rindām, un ikviens centās tos 
noglāstīt. 

Vērša gada sagaidīšanas cere-
monijas beigās sarkanos kam-
zoļos tērpušās jaunavas katram 
viesim pasniedza dāvanu – mazā, 
sarkanā turziņā nedaudz rīsu, 
tējas kārbiņu, niecīgu salduma 
gabaliņu un kartīti ar novēlējumu 
angļu valodā. Manējā bija vēlē-
jums, kas latviski tulkots, skanētu 
apmēram tā: ,,Pieredze cilvēkiem 
māca gudrību, zaudējumu cieša-
nas cilvēkus māca būt uzmanī-
giem.”

virzienā. Ģimenes, draugi un 
draugu draugi vēlējās būt kopā, 
lai pavadītu veco un sagaidītu 
jauno gadu. Šķiet, neviens šajā 
vakarā nedomāja par ekono-
misko krizi daudzās pasaules 
valstīs un par pievienotās vērtības 
nodokļa paaugstināšanu Latvijā. 
Tā jau vien ir vērtība, ka mums 
virs galvas nesprāgst bumbas, ka 
mums visa kā pietiek un varam 
atcerēties Sokrāta vārdus: ,,Cik 
daudz gan ir tā, kā man nevajag.”

Sapostajā Priedaines zālē sanēja 
kā bišu spietā, troksnis un 
omulība pieņēmās spēkā propor-
cionāli  izdzertā vīna daudzu-
mam. Īsi pirms pusnakts iestājās 
klusums, visi sastinga brīnumainā 

Līdz ar Budas svētību mēs, divi 
latvieši, saņēmām arī laba vēlē-
jumus visai latviešu tautai Vērša 
gadā. 

Laima Dzene

vairākas tautasdejas, jaunekļiem 
varenskaļi rībinot bungas. 
Skatītājus ar savu veiklību pār-
steidza 14 jaunieši un zēni, 
demonstrējot ķīniešu jo-jo. 
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Kārlis Ulmanis 1935. gada 28. 
janvārī, savā vārdadienā, radīja 
jauku tradiciju, aicinot  Latvijas 
iedzīvotājus atcerēties savu pirmo 
skolu un dāvināt tai ko jauku un 
nepieciešamu. Ņudžersijas lat-
viešu skola Draudzīgā aicinājuma 
atceres sarīkojumā 31. janvārī 
turpināja pirms četriem gadiem 
sākto tradiciju – skolēni bija 
sagatavojuši mūzikālus priekš-
nesmus. 

Vispirms uzrunu teica skolas 
pārzine Ilze Kancāne, sīkāk 
paskaidrojot Draudzīgā aicinā-
juma nozīmi. Skolas agrākā pār-

Dažādas neparastas dāvanas
zine, ALAs Izglītības nozares 
vadītāja Anita Bataraga iepazīs-
tināja ar jaunu projektu pieaugušo 
izglītībai.  Ir atzīts, ka bērnu valo-
da uzlabojas, rēgulāri lasot grā-
matas. ALAs Izglītības nozare 
aicina arī vecākus un citus pie-
augušos vairāk lasīt latviešu grā-
matas, jo daudziem skolēnu 
vecākiem, kuŗi dzimuši Amerikā 
un latviešu valodu lieto tikai 
ģimenē, vārdu krājums ir ierobe-
žots. Vecāki, paplašinot latviešu 
valodas zināšanas, labāk varēs 
palīdzēt saviem bērniem.

Viešņa Allisona Annuža runāja 

angļu valodā. Viņas tēvs ir lat-
vietis, māte amerikāniete. Tēvs 
dažādu apsvērumu dēļ nav mācī-
jis bērnus runāt latviski. Augot 
Allisona pratusi tikai dažus 
vārdus, vislabāk viņa atceroties 
vārdu „vecmāmiņa”. Tēva saru-
nas ar vecmāmiņu šķitušas gan-
drīz kā izdomātā, joku valodā. 
Vēlāk Allisona apmeklējusi 
Ņujorkas draudzes Valodas pe-
rioda nometni, kur pamazām 
atklājusies jauna pasaule, kas ar 
laiku kļuvusi mīļa un tuva. Tagad, 
būdama jau studiju gados, 
Allisona mācās LSL (Latvian as a 

Second Language) klasē Ņujorkas 
draudzes Jonkeru skolā, kā arī 
dzied Ņujorkas korī ar mērķi 
apgūt latviešu valodu. Viņa prie-
cājas par krāšņo un dziļo tautas-
dziesmu pasauli, kas var atklāties 
visā pilnībā tikai, labi protot va-
lodu. Viešņa ar sirsnību piemi-
nēja, cik laimīgi bērni var būt par 
dāvanu, ko viņu vecāki viņiem 
dod un kas viņai pašai bērnībā 
pietrūkusi – otru valodu, tēvu 
valodu, un mudināja bērnus 
pieņemt šo dāvanu, izmantojot 
katru iespēju vingrināties runāt 
latviski un būt pateicīgiem par 

Mineapoles un St. Paulas lat-
viešu skolas saime visu latviešu 
sabiedrību aicināja 1. februārī 
latviešu ev. lut. draudzes telpās 
Mineapolē uz Draudzīgā aicinā-
juma atceres sarīkojumu –  
noskatīties skolēnu priekšnesu-
mus, pasēdēt pie kafijas galda un 
iegādāties skolēnu vecāku ceptus 
gardumus. Pīrāgus bija cepuši arī 
skolēni. 

Skolas pārzine Laila Švalbe  
uzrunā pieminēja, ka Latvijas bij. 
prezidenta Kārļa Ulmaņa ierosmē 
1935. gadā dibinātā Draudzīgā 
aicinājuma tradicija turpinājās 
līdz Latvijas okupācijai, bet ārze-
mēs līdz šai baltai dienai, un 
tagad atkal atjaunota arī Latvijā. 
Pēdējā laikā saņemtas skumjas 
ziņas, ka daudzas mazas lauku 
skolas Latvijā jāslēdz gan mazā 
skolēnu skaita, gan līdzekļu 
trūkuma dēļ. L. Švalbe nolasīja 
Draudzīgā aicinājuma apsveiku-
mus no Gaŗezera vadības, sveici-
not latviešu skolu un novēlot 
labas sekmes. Draudzes dāmu 
saimes priekšniece Aldona Pone 
sveica skolas saimi Draudzīgā 
aicinājuma svētkos un pieteica 
500 dolaru ziedojumu. Aldona 
Pone atgādināja, ka mūsu latviešu 
skolas darbojušās vairāk nekā 50 
gadu, tajās mācījušās jau trīs 
paaudzes. Piemares dievtuŗu sa-
draudzes pārstāve Ilze Kļaviņa 
skolai nodeva velti valodas un 

Draudzīgā aicinājuma sarīkojums Kultūras dienās Mineapolē

Draudzīgs aicinājums – lasīsim!

latviskā mantojuma apgūšanai.
Apmeklētāji ar interesi noska-

tījās skolēnu priekšnesumus, vis-
pirms visjaunākie, bērnudārza 
mazuļi, sasēdušies uz skatuves 
malas gluži kā zvirbulēni, ar lielu 
sajūsmu nodziedāja dziesmiņas 
par burtiem ,,A, B, C” un ,,Kaķīt’s 

tematu ,,Manas domas par lat-
vietību” skolas pārzines Lailas 
Švalbes vadībā. Četri jaunās 
paaudzes latvieši – Viktorija 
Gordejeva, Anita Jurēviča, Ste-
fans Brūvelis un Elmārs Vuškāns 
pastāstīja par saitēm ar Latviju, 
latviešu sabiedrību, latviešu valo-

Latviešu skolā Viktorija māca 
ticības mācību un dziedāšanu.  
Viņa citēja Ādolfa Sprūdža lat-
viešu iedalījumu atkarībā no 
viņu pārliecības, uzskatiem un 
dzīvesveida. Viņa neiekļaujoties 
nevienā no Sprūdža iedaļām, bet 
viņai Latvija ir dārga dzimtene, 
viņa ir daļa no tautas, valodas, 
kultūras. Tāpēc šeit, ASV, viņai 
saites ar latviešu baznīcu, skolu 
un visu sabiedrību ir tik svarīgas.

Anita Jurēviča iebraukusi Mine-
sotā no Latvijas pirms sešiem 
gadiem, bet pirmos četrus gadus 
par šejienes latviešu sabiedrību 
neko nav  zinājusi.  Nu viņa to ir 
atradusi un tajā iesaistījusies, jo 
bez latviešu valodas, dziesmām, 
mūzikas un tradicijām ir grūti 
dzīvot. Latvija – tās ir viņas 
mājas, latviskā kultūra – viņas 
dzīves saturs.

Stefans Brūvelis mācās vidus-
skolā, pērnvasar piedalījies ALAs 
rīkotajā ceļojumā ,,Sveika, Lat-
vija!” un pēc tam vēl divas nedēļas 
kopā ar tēvu ciemojies pie ra-
diem Latgalē. Stefans stāstīja par 
redzēto dažādos novados, vēstu-
riskām vietām, iepazītiem lat-
viešu jauniešiem un valdības 
locekļiem. Redzējis daudz skais-
ta un vērojis dzīves apstākļus 
Latgalē.  Šis ceļojums devis viņam 
latvietības un piederības apziņu.

Elmārs Vuškāns beidzis vietējo 
latviešu skolu un Gaŗezera Vasa-

ras vidusskolu, strādā latviešu 
skolā, dejo tautasdeju kopā ,,Pēr-
konītis”, tagad otro gadu ir stu-
dents. Elmārs stāstīja par mācī-
bām Gaŗezera Vasaras vidusskolā.  
Pirmos divus gadus neesot varējis 
iejusties, bet pēdējie divi bijuši 
brīnišķīgi, viņš sapratis, ka  Gaŗ-
ezers ir  kā maza Latvija. Tur 
iepazinies ar sirsnīgiem drau-
giem, daudz guvis no vēstures 
skolotāja, kas pratis ieinteresēt 
par Latvijas vēsturi.  

Skolas pārzine pastāstīja par 
Latvijā veikto grāmatu lasītāju 
veicināšanas pasākumu ,,Bērnu 
grāmatu žūrija” – dažādu vecum-
grupu bērni izlasīja vismaz piecas 
savam vecumam piemērotas grā-
matas un tās vērtēja. Lasīšanā 
aicināja piedalīties ar latviešu 
skolas ārpus Latvijas. Vairāki 
skolēni to darīja un 2008. gada 
rudenī izlasīja 1-6 grāmatas un  
par līdzdalību saņēma nelielas 
balvas. Lielākais lasītājs bija 
Paulis Švalbe, viņš izlasīji sešas 
grāmatas.

Pēc runām un skolēnu 
priekšnesumiem pārzine L. Šval-
be visus aicināja pakavēties lejas 
stāvā, kur skolēnu vecāki cienāja 
ar maizītēm un cepumiem. Dau-
dzi iegādājās pīrāgus, rudzu 
maizi un citus gardumus, tādējādi 
palīdzot skolai.

Biruta Treiberga

šādu iespēju. 
Sarīkojuma otrā daļā septiņi 

skolēni – Nils Veidis, Markus 
Bergs, Lūka Vansents, Sofija 
Gallo, Kārlis Kancāns, Āris Pute-
nis un Dāvids Rozītis spēlēja kla-
vieres, vijoli, ģitaru, pūta stabuli, 
rībināja bungas un dziedāja. Šie 
priekšnesumi šķita kā dāvana, jo 
visi saprata, ka tie rūpīgi jāsa-
gatavo, turklāt vajadzīga arī liela 
drosme, lai stātos publikas priekšā.

Kas gan būtu vārdadiena bez 
kūkām? Tās un cepumus, kā arī 
kafiju piedāvāja bērnu vecāki.

Kristīna Putene

No kreisās: Anita Jureviča, Viktorija Gordejeva, Elmārs Vuškāns, 
Stefans Brūvelis
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mans”. Pirmskolas audzēkņi skan-
dēja dziesmu par vārdiņiem, 
dzejoļus deklamēja 1. klases 
skolēni,  4. klases bērni tīri sparīgi 
– ,,Uz skolu”, vecāko klašu skolēni 
– ,,Gaismas pils”.

Programmas galvenajā daļā 
bija paredzētas pārrunas par 

du, kultūru, tradicijām.
Viktorija Gordejeva pirms 

pāris gadiem ar māsu iebraukusi 
no Latvijas, studē Normandeila 
kolledžā Blūmingtonā, MN. Viņa 
ir baltkrieviete, bet viņai svarīgs 
viss latviskais – valoda, tradici-
jas, ticība un paļāvība uz Dievu. 

Pat ekonomiski grūtos laikos 
var atrast nodarbības, kas ikvie-
nu bagātina! Domāju, vairums 
neapstrīdēs apgalvojumu, ka 
viena no galvenajām ir lasīšana, 
it sevišķi, kad tik daudz neizlasītu 
grāmatu stāv mūsu acu priekšā 
latviešu centru bibliotēkās un 
ģimenes grāmatplauktos. Tāpēc 
šogad ALAs Izglītības nozares 
vārdā draudzīgs aicinājums vi-
siem pieaugušajiem – gan jau-
nākai, gan vidējai, gan vecākai 
paaudzei – atsauksimies Kārļa 
Ulmaņa 1935. gada aicinājumam 
tā vispilnīgākajā nozīmē un 
sāksim lasīt grāmatas, kuŗas 
sadāvinātas latviešu skolām vai 
novietotas mūsu grāmatplauktos!

Esam izraudzījuši septiņas 
grāmatas izlasīšanai septiņos 
mēnešos, lai lasīšana būtu mērķ-
tiecīgāka, it sevišķi, tiem, kuŗi 
nav raduši lasīt latviešu valodā.  
Dzinulis lasīt varētu būt gata-
vošanās grāmatu pārrunām gan 

3x3 nometnēs augustā, gan 
Ņujorkas draudzes Īkšķīšu 
nometnē jūlijā. Katras nometnes 
vadība izziņos pārrunām izrau-
dzītās grāmatas, lai varam cen-
sties izlasīt ja ne visas, tad vismaz 
tās, kuŗas tiks pārrunātas. 
Līdztekus lasīšanai būs iespēja 
arī apmainīties domām par 
izlasīto ar draugiem neklātienē  
ALAs mājaslapā Izglītības noza-
res daļā.

Paldies visiem ASV grāmatu 
pulciņu dalībniekiem, kuŗi ietei-
ca izvēlēties, kuŗas grāmatas lasīt. 
Aicinām sasparoties arī latviešu 
skolu vecāku saimi un uzņemties 
izlasīt un pārrunāt vismaz vienu 
no izraudzītajām grāmatām. 
Tādējādi ikviens lasītājs papla-
šinās zināšanas par Latvijas vēs-
turi un uzlabos vārdu krājumu.

Dažas piezīmes par  motīvāciju 
grāmatu izvēlei. Meklējām grā-
matas, kas sarakstītas labā valodā 
un iepazīstinātu ar latviešu dzīvi 

noteiktā laikposmā. Centāmies 
ievērot dažādas intereses un 
žanrus, kā arī izvēlējāmies dažādu 
paaudžu Latvijas un trimdas 
autorus. Saraksts veidojās inte-
resantu sarunu rezultātā ar vai-
rākiem lasītāju pulciņu dalībnie-
kiem ASV un grāmatu cienītājiem 

Latvijā. Palīdzēja Jānis Krēsliņš 
vecākais ar savu neizsmeļamo 
informāciju. Paldies visiem par 
ieskatiem!

Tātad aicinām izlasīt: 
No klasikas: Jēkaba Janševska 

„Mežvidus ļaudis”, kultūrvēstu-
risku romānu divās daļās. Jānis 

Krēsliņš raksta, ka Janševskis 
uzbuŗ varenu panorāmu par 
latviešiem senajos laikos. Autors 
labi zināja vēsturi, viņam  rosīgs 
stāstījums, izcila valoda, arī ļoti 
kurzemnieciska. Tas ir gandrīz 
kā detektīvromāns. Grāmatu 
izdevis Grāmatu Draugs 1951. 
gadā; Latvijā izdevniecība Lies-
mas to izdeva 1981. gadā.; tagad 
ir arī digitalizētā izdevumā Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas 
mājaslapā: www.letonika.lv

Anšlava Eglīša „Līgavu med-
nieki” – daudzpusīgā trimdas 
autora krāšņs stāsts par dzīvi 
Rīgā aizvadītā gadsimta 30. gados. 
Izdevis apgāds Daugava 1951. 
gadā, iespiests atkārtoti un atro-
dams Rīgas grāmatnīcās.

un Margaritas Kovaļevskas 
„Astoņpadsmit” un /vai „Deviņ-
padsmit”. Grāmatas izdotas 
Ziemeļblāzmas apgādā 1967. un 
1973. gadā.

(Turpināts 19. lpp.)Par grāmatu stāsta Anita Beiniķe
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Draudzīgs aicinājums – lasīsim!

Andreja Martena un Guntas Plostnieces koncerts Mineapolē

(Turpināts no 18. lpp.)

* Latviešu  
Kreditsabied-
rības 50 gadu 
jubilejas sarī-
kojums notiks 
21. februārī 
plkst. Latviešu 
centrā. Pēc 
kopējām vaka-

riņām un priekšnesumiem deju 
mūziku spēlēs Ballroom orķestris. 
Dalības maksa biedriem 40, ne-
biedriem – 50 dolaru personai. 
Informācija un galdiņu rezer-
vēšana Kreditsabiedrības birojā, 
tālr. 416-922-2551.

* Toronto latviešu pensionāru 
apvienības 5. februāŗa sanāksmē 
piedalījās arī Latviešu Kredit-
sabiedrības pārvaldnieks Andris 
Lagzdiņš un interesanto stāstī-
jumu par ceļojumu Ēģiptē papil-
dināja ar foto uzņēmumiem. 
Sevišķu vērību viņš veltījis pira-
mīdām un vēsturiskām celtnēm, 
kā arī pilsētu skatiem un dabas 
ainavām. Apvienības 19. febru-
āŗa sanāksmē plkst. 13 Latviešu 

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
Toronto

R. Norītis centrā koncerta programmu sniegs 
pianists Andrejs Streļājevs.

* No Sv. Andreja ev. lut. latviešu 
draudzes baznīcas māc. Ilze 
Kuplēna-Evarte pēdējā gaitā 2. 
februārī izvadīja 22. janvārī 
mirušo Eduardu Puķīti. Dzīves-
biedri Irēni viņš zaudējis 2008. 
gadā. Par aizgājēju sēro trīs dēli 
ar ģimenēm, tuvinieki un draugi.

Hamiltona  
* Hamiltonas latviešu biedrības 

gada sapulce notiks 14. februārī 
plkst. 14 biedrības namā. Pēc 
gada sapulces biedru saviesīgs 
vakars groziņu sarīkojumu veidā. 
Sarīkojumā izrādīs vēsturisko 
filmu „Rīgas sargi”. Biedrības 
videofilmu vakars 17. februārī 
plkst. 19, ieeja 5 dolari personai.

* DV Hamiltonas nodaļas 
vanadžu kopa aicina piedalīties 
„zupas un pankūku azaidā” baz-
nīcas sarīkojumu zālē 15. februārī 
pēc dievkalpojuma, kas sāksies 
plkst. 11. dalības maksa 10 dola-
ru personai.

Valentīna Jākobsona „Trejādas 
brokastis” – ar humoru sacerēta 
triloģija par autora dzīvi pirms 
izsūtījuma, izsūtījumā un pēc 
atgriešanās Rīgā. Andris Jakubāns 
grāmatas ievadā raksta: „Literā-
tūras gardēži noteikti apbrīnos 
Valentīna Jākobsona stāstu tei-
kumus. Tie ārēji ir pavisam 
vienkārši teikumi, nekas īpašs, 
nekāda skaistuma, taču gandrīz 
katrā iekšā ir knifs, grūti nofor-
mulējama noskaņa un mērķ-
tiecība.” Jākobsons deportēts no 
skolas sola 1941. gada 14. jūnijā 
un atbrīvots 1955. gadā. Atse-
višķas viņa grāmatas izdeva 
Liesma: „Brokastis zaļumos” 
(1986. g.), „Brokastis ziemeļos” 
(1992. g.), „Brokastis pusnaktī” 
(1995. g.), triloģijas sakopojumu 
„Trejādas brokastis” izdevis 
Pētergaiļa apgāds 2006. gadā, tas 
pasūtināma no ALAs apgāda.

Kriminālromānu žanrā tiem, 
kuŗi vēlas sākt ar ko vieglāku, 
ieteicams kāds no Andŗa Kol-
berga detektīvromāniem, piemē-
ram, „Meklējiet sievieti”, „Men-
dela Davidsona briljanti”, „Sie-

viete melnā”. Tie pasūtināmi no 
ALAs apgāda.

Polītika/vēsture: „VVF” – polī-
tiska biogrāfija par Vairu Vīķi-
Freibergu. Redaktors Pauls 
Raudseps, laikraksta „Diena” 
izdevums 2008. gadā. Ievadā 
rakstīts: ,,...laikraksta „Diena” 
žurnālistiem astoņu gadu garumā 
bija gan privilēģija novērot viņas 
spīdošos brīžus, gan pienākums 
atklāt un vērtēt reizes, kad viņai 
kļūmējās. Turklāt stāsts par Vairu 
Vīķi-Freibergu nav atraujams no 
Latvijas nesenās vēstures rezumē-
juma.” Grāmata pasūtināma no 
ALAs apgāda.

ALAs apgāda adrese: Dace 
Copeland 5648 Susan Ave, 
Kalamazoo, MI 49048. Sīkāka 
informācija ALAs mājaslapā.

Aicinām grāmatu lasītāju pul-
ciņus nosūtīt ziņas par izlasītajām 
grāmatām, kā arī pievienot dalīb-
nieku fotografiju. Kuŗi pirmie 
izlasīs visas septiņas grāmatas?! 
Gaidīsim ziņu!

Anita Bataraga,
ALAs Izglītības

nozares vadītāja

(Turpināts 20. lpp.)

Bostonas skolas bērni, vecāki un skolotāji ar lasīšanai izvēlētajām grāmatām

Šogad Kultūras dienās Mine-
sotā notika trīs sarīkojumi ar 
bagātīgu programmu, kuŗus 
apmeklēja visu vecumu dalībnieki.

Pirmais sarīkojums 31. janvārī 
– basbaritona Andreja Martena 
un pianistes Guntas Plostnieces 
koncerts Mineapoles un St. Pau-
las latviešu baznīcā. Abi mūziķi 
Minesotā pazīstami, viņi te kon-
certējuši jau divas reizes, un 
tautieši pārliecinājās par abu 
augsto profesionālo līmeni.  

Koncerta sākumā solists nodzie-
dāja divas liriskas un melodiskas 
dziesmas: J. Ivanova ,,Māras 
zeme” (A. Eglītis) un L. Garūtas 
,,Mana dzimtene (T. Spāde), pēc 
tam labi pazīstamās un iemīļotās 
E. Dārziņa dziesmas: ,,Teici to 

stundu” (J. Poruks), ,,Vēl tu rozes 
plūc” (R. Blaumanis), ,,Aizver 
actiņas un smaidi”, A. Kalniņa 
,,Tev” (L. Laicens) un ,,Brīnos es” 
(A. Niedra). Pavisam citā stilā ir 
P. Dambja dziesmas ar tautas-
dziesmu vārdiem: ,,Mēnesnīca 
zvaigznes skaita”, ,,Vakars nāca” 
un ,,Gaŗām laidu kumeliņu” ar 
impresionistisku klavieŗpavadī-
jumu. Tās izpelnījās lielu publi-
kas atzinību.

Otrā koncerta daļā dzirdējām 
retāk dziedātas dziesmas: A. Jur-
jāna ,,Jele pasmaidi” (Pavasaŗu 
Jānis), P. Līcītes ,,Visiem rozes 
dārzā zied” (t. dz.), J. Ķepīša 
,,Dziesma” (J. Sudrabkalns) un 
,,Liepziedu notis” (G. Selga).

Savas operdziedoņa spējas A. 

Martens vislabāk apliecināja, 
dziedot Fiesko āriju no Dž. Verdi  
operas ,,Simons Bokanegra”, Ban-
ko āriju no Dž. Verdi operas 
,,Makbets”, grāfa De Grijē āriju 
no Ž. Masnē operas ,,Manona” 
un Mefistofeļa serenādi no Š. 
Guno operas ,,Fausts”.

Klausītāji izlūdzās piedevas – 
Jāņa Mediņa  dziesmu ,,Glāsts” 
un Jāņa Kalniņa ,,Esam lielķēniņa 
dēli”.

Abi lieliskie mākslinieki sagā-
dāja patiesu mūzikālu baudījumu 
un pārdzīvojumu. Klausītāji ilgi 
atcerēsies šo jauko Minesotas lat-
viešu koncertapvienības rīkoto 
koncertu.

Biruta Treiberga
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Pianiste Gunta Plostniece un 
sōlists Andrejs Martens

 Otava
* Otavas latviešu ev. lut. Miera 

draudzes dāmu komiteja aicina 
piedalīties pankūku brokastīs 15. 
februārī pēc dievkalpojuma ar 
dievgaldu. Dalības maksa 8 dola-
ru personai, bērniem – 3 dolari. 
Draudzes locekļu gada sapulce 
22. februārī pēc dievkalpojuma, 
kas sāksies plkst. 11. 

Montreala
M. Štauvers

Montrealas 
l a t v i e š u 
biedrībai gada 
sākumā – 4. 
janvārī apritēja 
61. pastāvēša-
nas gads. Tā 
dibināta 1948. 
gadā un ir otra 

vecākā latviešu organizācija, kas 
Kanadā dibināta pēc II pasaules 
kaŗa. Pirmā bija latviešu biedrība 
Imanta Edmontonā (1947. gadā) 
Albertas provincē. Sākumā to 

sauca par Montrealas latviešu 
palīdzības biedrību. Dažus gadus 
vēlāk, kad palīdzības darbu uzņē-
mās DV, palīdzības vārds tapa 
atmests. Biedrības sākuma gados 
bija teicama sadarbība ar agrāk 
ieceļojušiem latviešiem, no 
kuŗiem nāk arī pirmais priekš-
nieks Kārlis Lazdiņš. Biedrības 
paspārnē izveidojas lielais vai-
rums latviešu organizāciju, kas 
uzsāk pašas savu darbību. 1948. 
gada 4. aprīlī iznāk MLB Ziņotāja 
1. numurs. Kā pirmais redaktors 
parakstās architekts A. Klinklāvs, 
seko A. Spurmanis, J. Skrastiņš 
un citi. Tad amatu 1975. gadā 
pārņem M. Štauvers, kas izde-
vumu vada līdz pēdējam numu-
ram, kas iznāk 2007. gada janvārī. 
Kopš ta laika izdevuma izdošana 
pārtrūkusi, un šobrīd nav zināms, 
vai tas savu gaitu atjaunos. Šis 
plašais un vērenīgais izdevums ir 
Montrealas latviešu sabiedriskās 
dzīves plašākais un pilnīgākais 
spogulis tā saucamajā mazā pre-
sē. Tā kalngalu laikos metiens 
sasniedza 1800 eksemplārus, un 
to lasīja visā pasaulē. Liela lasītāju 

saime tam ir deviņdesmitajos 
gados atjaunotajā Latvijā. Plašs ir 
līdzstrādnieku un darbinieku 
pulks – daudzus gadus pārsnie-
dzot 100. Saimnieciski to uztur 
abonementu maksas un ziedo-
jumi, ka arī federālo un pro-
vinces iestāžu atvēlējumi. MLB 
Ziņotājs Latvijā ir pieejams 
Misiņa bibliotekā, Federālās un 
Kvebekas provinces, pasaules 
preses izdevumu archīvos, kā arī 
Melburnas un Toronto latviešu 
bibliotēkās, kā arī vairākos ASV 
universitāšu archīvos (Mineapolē 
un Ņujorkā).  Biedrībai ir liela 
nozīme kulturālās dzīves izvei-
došanā un uzturēšanā. Tai ir bijis 
daudz priekšnieku, kas visi devu-
ši savu tiesu sabiedriskas dzīves  
veidošanā Montrealā. Visilgāk 
šajā amatā darbojies Mārtiņš 
Štauvers – 31 gadu (no 1972. – 
2003. gadam). Viņš arī ierosina 
Pasaules latviešu biedrību komi-
sijas izveidošanu pie Rīgas lat-
viešu biedrības un kļūst par tās 
pirmo vadītāju (1996).
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Kopš 2003. gada priekšnieks ir 
Roberts Klaiše, kas pirms tam 
darbojās par dažādo Latvijas 
latviešu teātŗu viezizrāžu 
organizētēju. Tas tagad apstājies, 
jo sabiedrības sarukšanas un 
novecošanās dēļ nav iespējams 

garantēt pietiekamu izrāžu 
apmeklētāju skaitu.      

Šobrīd biedrības darbs iegājis 
klusākā periodā, jo vienkārši 
trūkst darbinieku, kas spētu 
veidot plašākus pasākumus. Ja 
biedrība agrāk rīkoja ikgadējus 
svētkus,  tad tagad aizkavējusies 
iecerētā tās 60 gadu pastāvēšanas 

svinēšana. Darbojas arvien vēl 
bibiliotēka, ko vada Valdemārs 
Ozols ar jauno palīdzi Irēnu 
Krūmāju. 

Biedrības pārstāvji piedalās 
Montrealas latviešu organizāciju 
padomes darbā un dažkārt 
pārstāv latviešus Igaunijas un 
Lietuvas valsts svētkos un citos 

kopējos baltiešu sarīkojumos. 
Līdzīgi klusuma brīži notikuši arī 
agrāk, kad tos izsaukušas  nesas-
kaņas un pārkārtojumi vadībā.

Būtu jāraksta un jāsastāda 
biedrības vēsture, bet neatrisināts 
ir jautājums, kas to darīs. Šķiet, 
ka vienīgā izeja būtu atrast kādu 
idealistu, kas būtu gatavs rak-

ņāties pa pieejamo dokumentu 
kalniem un gribētu no tiem 
izlobīt svarīgāko un nozīmīgāko 
biedrības pastāvēšanas vēsturē. 
Jācer, ka tas notiks, jo līdzšinējo 
darbinieku veikums to būtu 
pelnījis. Jāvēl Montrealas latviešu 
biedrībai daudz baltu dieniņu.

(Turpināts no 19. lpp.)

• Bostonas latv. ev. lut Trimdas 
dr.: 15. febr. dievk. 22. febr. 
Epifānijas laika pēdējās svētd. 
dievk.; pēc dievk. dāmu komite-
jas pusdienas. Draudzes pilnsa-
pulce draudzes zālē plkst. 12.30. 
(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). Draudzes 
pilnsapulce. 22. febr. plkst. 3.00 
dievk. 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): 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) 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.: 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.: 
15. febr. English worship service 
with Holy Communion and the 
baptism of Grace and Ava Turlais. 
A shared meal and Christian fel-
lowship will folllow. Pēc dievk. 
daudzes saiets un DV gada 
sapulce. 19. febr. plkst. 10.00 
Bībeles stunda. 22. febr. dievk. ar 
dievg.; pēc dievk. Milvoku orga-
nizāciju pārstāvju sēde. 25. febr. 
plkst. 7.00 vakarā Lielās lūdzamās 
(jeb pelnu trešdienas) dienas 
svecīšu dievk. ar dievg.. 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 15. febr. plkst. 
11.00 dievk. ar īpašu mūziku; 
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 
Bībeles stunda. Māc. M. Cepure. 
Bazn. adrese: 3152 - 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407; tālr.: 
763-546-8178; kancelejas tālr. 
612-722-4622.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 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.: 15. 
febr. un 22. febr. plkst. 10.30 
dievk. Salas baznīcā, māc. L. 
Saliņš; Jonkeru bazn. 22. febr. 
dievk. plkst. 11.00. Informācija: 
www.nydraudze.org

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 28. 
febr. plkst. 12.00 dievk.; pēc 
dievk. kafijas galds Grace 
Lutheran Church (3993 Park 
Boulevard, San Diego, CA 92116) 
Izziņas: www.sandiegodraudze.
com vai www.sandiegodraudze.us

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
draudze: Visi dievkalpojumi 
notiek „Mūsu pestītāja” (Our 
Savior) baznīcā, 301-58th Street 
S., Petersburg, Fl. 33707. Drau-
dzes mācītājs Aivars Pelds, drau-
dzes priekšniece Aija Norbergs.
Svētdien, 15. februārī, plkst. 14 
dievkalpojums. Dievkalpojumu 
kuplinās Aleksandra Ritumas 
kokles pavadījumā.

Trešdien, 25. februārī plkst. 13 
Biedrības namā „Pelnu dienas 
svecīšu svētbrīdis” – svinīgs iesā-
kums Kristus ciešanu laikam. 
Svētdien, 1. martā, plkst. 14 
dievkalpojums, pēc tam – drau-
dzes biedru pilnsapulce. Ļoti 
svarīga draudzes biedru pilnsa-
pulce 1. martā pēc dievkalpoju-
ma. Lūdzu, plānojiet piedalīties 
un dalīties savās domās par mūsu 
turpmāko draudzes dzīvi. Cienā-
sim ar garšīgām sviestmaizītēm 
un sulu. 

• 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)
• 15. februārī plkst. 11.30 

Detroitas latviešu apvienības 
gada sapulce. 

• 22. februārī plkst. 11.30 

pankūku brokastis. 
• 28. februārī plkst. 6.00 

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

LOSANDŽELOSA (CA)
• 22. februārī plkst. 12.30 

Dienvidkalifornijas latviešu 
sabiedriskā centra biedru (ziedo-
tāju) pilnsapulce. 

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

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

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

MINEAPOLE (MN)
• 22. februārī plkst. 1.00 (pēc 

dievkalpojuma) draudzes baznī-
cas apakšējās telpās sanāksme 
par tematu ,,Ko mēs varam darīt 
polītisko un ekonomisko noti-
kumu ietekmēšanā Latvijā”. Visus 
laipni ielūdz ielūdz Juris Plēsums 
un dr. Jānis Dimants.

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

ŅUJORKA (NY)
• No 20. februāŗa līdz 22. 

februārim Filadelfijas latviešu 
jauniešu rīcības komitejas rīkotas 
,,Jauniešu dienas” Ņujorkas drau-
dzes Katskiļu nometnē. Infor-
mācija: www.fljrk.org

• 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 pusdie-
nas, izloze, fotografiju izstāde un 
saviesīga pēcpusdiena. Visi agrā-
kie un tagadējie vienību dalīb-
nieki 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. 

• 7. martā plkst. 7.30 Zilā kalna 
4. gaidu vienības un Rīgas 90. 
skautu vienības 60 gadu jubilejas 
balle Villa Roberto, 70 West 
Passaic Street, Rochelle Park NJ. 
Dalības maksa $65 personai 
(vakariņas, četras stundas pre-
mium open bar; deju mūziku 
atskaņos orķestris Bernie’s). 
Lūdzu pieteikties un samaksāt 
līdz 22. februārim (čeki izrakstā-
mi: Parents Committee Troop 748 
un nosūtāmi: Nora & Peteris 
Aivars, 69 Lakeshore Drive, 
Oakland, NJ 07436. Sīkāku infor-
māciju iespējams uzzināt, zvanot 
pa tālr.: 201-337-3120 vai rak-
stot: aivars@verizon.net 

8. martā plkst. 10.00 Jonkeru 
baznīcā pulkv. O. Kalpaka varoņ-
nāves 90 gadu piemiņas dievkal-
pojums ar Korporāciju kopu un 
Daugavas Vanagu Ņujorkā pie-
dalīšanos, diak. Indriķis Kaņeps. 
Dievkalpojumu kuplinās vijol-
niece Margarita Kreine. Akadē-
misko runu teiks Latvijas goda 
konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš. 
Pēc referāta Studenšu korporāciju 
kopas Ņujorkā sarūpēts cienasts. 
Korporāciju pārstāvjiem fotogra-
fēšanās pirms dievkalpojums, 
plkst.9.30 baznīcas sarīkojumu 
zālē. Korporāciju kopa un Dau-
gavas Vanagi Ņujorkā.

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

Izglītības nozare 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

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Sestdien, 14. februārī, plkst. 17 

Biedrības namā „Sirsniņu balle”. 
Draudzības stunda līdz plkst. 18. 
Programmā: uzstāsies tautasdeju 
grupa „Gatve” no Latvijas. Silts 
azaids. Ilmāra Dzeņa Pētera 
Ozola deju mūzika. Atspirdzi-
nājumi, kafija un cepumi. Ieejas 
ziedojums sākot ar $25. Visi laip-
ni aicināti!

Sestdien, 21. februārī plkst. 17 
Biedrības namā uzstāsies no 
Toronto Maija Ķuze, aktrise un 
humoriste, un meita Sandra 
Ķuze, soprāns ar jautru mūzikālu 
programmu. Pavadīs maestro 
Vladimirs Hohlovs pie klavierēm. 
Pēc programmas mielosimies pie 
pašnestiem groziņiem, atspirdzi-
nājumi, kafija un cepumi. Ieejas 
ziedojums sākot ar $15. Groziņu 
atpirkšanās $5. Laipni lūdzam 

apmeklēt!
Svētdien, 22. februārī, plkst. 13  

Biedrības namā Biedrības biedru 
pilnsapulce. Valdes locekļu vēlē-
šana, budžets. Pēc sapulces – 
pankūkas un desiņas.

SANFRANCISKO (CA)
• 21. februārī plkst. 4.00 

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

VAŠINGTONA (DC) 
• 15. un 16. maijā Apvienotās 

baltiešu komiteja (The Joint Baltic 
American National Committee, 
Inc.) rīko 8. baltiešu konferenci, 
kuŗā galvenokārt spriedīs par 
Baltijas valstu drošību. Galveno 
runu 16. maijā teiks Latvijas 
prezidents Valdis Zatlers. Konfe-
rence notiks Renaissance M Street 
Hotel (1143 New Hampshire Ave). 
Sīkāka informācija un reģis-
trēšanās mājaslapā http://jbanc.
org JBANC pārstāvju e-pasts: 
jbanc@jbanc.org tālr.: 301-908-2579.

JBANC 8th Baltic Conference 
to be Held in Washington, DC 

on May 15-16, 2009
Washington, DC (JBANC) – 

The Joint Baltic American Natio-
nal Committee, Inc. (JBANC) 
announced today that it will hold 
its eighth conference in Wash-
ington, DC on May 15-16, 2009. 
The focus of the biennial confer-
ence will be on Baltic security 
issues. 

The President of Latvia Valdis 
Zatlers has been invited to give 
the keynote address at the con-
ference on Saturday, May 16. 
The main conference venue will 
be the Renaissance M St. Hotel 
in Washington, DC located at 
1143 New Hampshire Avenue. 

 A briefing and reception with 
the U.S. Congress or Adminis-
tration is also planned for Friday, 
May 15.

Additional information about 
the conference, including regis-
tration information, will be avail-
able shortly on JBANC’s website: 
http://jbanc.org. For any ques-
tions related to the conference, 
please contact JBANC at: jbanc@
jbanc.org or (tel.) 301-908-2579. 

 JBANC represents the Estonian 
American National Council, Inc., 
the American Latvian Association, 
Inc., and the Lithuanian American 
Council, Inc.
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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

AICINĀJUMS

Pārdodams īpašums Miķeļtornī, 
3,27h. Ir iespēja nopirkt daļās (1.1ha)
$5.00  m². Blakus ceļš, elektrība. Jūra 

200m. Ir apbūves atļauja. Var 
izmantot vēja  ģeneratoru 

uzstādīšanai. 
Juris Nēlius    371 26405065

“THE POWER OF TEN”/ VIS A. LIEPKALNS PhD / autors
A book docudrama of the immigrant academic experience (Dabujams vispasaules caur 

Amazon.com, vai Barnes and Noble.com, un ari Amizante.lv )

“THE POWER OF TEN” ( Kritika )  Recently I read Liepkalns’ “The Power of Ten,” where, 
among the experiences of others, he refers to his own in a competitive professional and social environ-

ment, as well as in families. I found there much to learn and reflect upon, and felt that the book would be  
of interest to both achievers and underachievers.

  Underachievement by gifted individuals is a common problem, which frequently can be traced to trau-
matic childhood experiences that shaped their character.  Dr. Liepkalns uses his wide knowledge of sci-

ence, literature, music and philosophy to examine his own experience and the experiences of nine others 
in an intense group discussion and criticism of family environment and society at large. The observations 
and associations are insightful and often humorous. They constitute a learning experience and are condu-

cive to personal reflection. The book is well written, easy to read and is recommended  to all 
those,who look for a better understanding of their lives.

A.K. Professors (un Latvietis)

Amerikas latviešu apvienības 58. gadskārtējais kongress notiks
šī gada 1.-3. maijā Sv. Pēterburgas pilsētā, Floridā.

Ikgadu kongresa laikā notiek ALAs valdes vēlēšanas, kuŗu laikā delegātiem ir 
iespēja  ievēlēt kandidātus ALAs valdes posteņiem.

ALA aicina apvienības biedrus, kam būtu interese strādāt brīvprātīgu 
darbu latviešu sabiedrības labā, pieteikt kandidatūras valdes posteņiem.

ALAs darbību nosaka organizācijas statūti. Apvienības valdē ietilpst priekšsēdis, 
kasieris, sekretārs un septiņi nozaŗu vadītāji: Biedru, Informācijas, Izglītības, 

Kultūras, Līdzekļu vākšanas, “Sadarbība ar Latviju” un Sporta nozarē. Kongresa 
delegāti ikgadu ievēl arī trīs Revīzijas komisijas locekļus un ALAs Kultūras 

fonda vadītāju. Valdes locekļa nepārtrauktais darbības laiks valdē ir septiņi gadi. 

Darbs ALAs valdē ir uz brīvprātības principiem un valdes locekļi nesaņem 
par to atlīdzību. Ja vēlaties uzzināt vairāk par ALAs un tās nozaŗu darbu, lūdzu 

skatīt apvienības mājas lapu www.alausa.org.

Ja Jūs esat ALAs biedrs vai vēlaties par tādu kļūt un kandidēt uz kādu 
amatu valdē šī pavasaŗa kongresā, lūdzu, piesakiet savu kandidatūru 

Pagaidu Nominācijas komitejas priekšsēdim Pēterim Blumbergam 
pblumb@verizon.net vai ALAs valdes priekšsēdim Dr. Jurim Mežinskim 

jmezinskis@aol.com līdz šī gada 31. martam. Pieteikumā, lūdzu īsi pamatoji-
et savu interesi par attiecīgo amatu. Jūsu kandidatūru izvērtēs Nominācijas 

komiteja trīs cilvēku sastāvā.

Amerikas latviešu apvienība ir bezpeļņas organizācija, kuŗas galvenie mērķi ir 
vienot latviešu sabiedrību ASV, veicināt izglītības un kultūras darbu, kā arī 

palīdzēt Latvijai. ALAs birojs atrodas netālu no ASV galvaspilsētas Vašingtonas, 
400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850. Tālr.: 301-340-1914.
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DEITONAS, OHAIJO
EV. LUT. DRAUDZE

Sēro
DĒLI ANDREJS UN JURIS AR ĢIMENĒM,

VEDEKLA INTA AR ĢIMENI

Sēro
SIEVA INTA AR ĢIMENI,

BRĀĻI ANDREJS UN JURIS
AR ĢIMENĒM

Mīlestībā pieminam, sirdī glabāsim
- BENITA

SIEVASMĀSA ELVĪRA AR ĢIM. NY
MĀSAS LATVIJĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SPECIĀLAIS DRAUGS OĻĢERTS, BĒRNI,

MAZBĒRNI UN MAZ-MAZBĒRNI AUSTRĀLIJĀ
BRĀLIS PAULIS DZINTARS AR ĢIMENI UN

MĀSĪCA AINA RUŅĢIS ASV
RADI LATVIJĀ

Dieva mierā aizgājusi mūsu biedre

VERĒNA DZENIS,
dzimusi AKERMANIS

dzimusi 1916. gada 14. oktobrī Cēsīs, Latvijā,
mirusi 2008. gada 17. decembrī Deitonā, Ohaijo

Mūžībā aizgājusi

AUSTRA LEGZDIŅA,
dzim. BRŪVELE,

prec. JURĒVIČA, ZIRNE
dzimusi 1912. gada 5. jūnijā Jūrmalā

mirusi 2009. gada 28. janvārī Oostburg, Wisconsin

Mūžībā aizgājis

PĒTERIS ZIRNIS
dzimis 1944. gada 2. februārī Strenčos

miris 2009. gada 28. janvārī Oostburg, Wisconsin

Daudz sāpju tika ciests,
tad apklusa mīļā dzīvesdrauga sirds

ILMARS RIEKSTIŅŠ
dzimis 1926. gada 22. augustā Rīgā

miris 2009. gada 19. janvārī FRANKLIN slimnīcā N.Y.

Pēc grūtas, ilgstošas slimības mūžīgā mierā aizmiga

DAINA ŠĶĒLE,
dzim. POLFANDERS-DZINTARS

dzimusi 1917. gada 15. maijā Pēterburgā,
mirusi 2009. gada 29. janvārī Pertā, Austrālijā

Bez tevis nekad nebūs labi,
Vien slāpēs dzims asaras.
Bez tevis pat skaistākais mirklis
Kā stāstnieks, - bez pasakas.

Lai Tev ir vieglas
Svešās zemes smiltis!

Kūko, zelta dzeguzīt',
Tu kūkoji, es raudāju.
Tu kūkoji zaļu birzi,
Es raudāju māmuliņ`.

Padziedami nu, bāliņi,
Visi vienā pulciņā,
Dievs to zin, kur citu gadu
Mēs, bāliņi, dziedāsim.

Nodzīvojusi pilnvērtīgu un 
bagātu dzīvi, Ludmila Lūse aiz-
gāja mūžībā  2009. gada 22. jan-
vārī 91 gada vecumā Salinā, 
Mičigenā. 

 L. Lūse dzimusi 1917. gada 27. 
oktobrī Maskavā, Krievijā, būda-
ma pirmdzimtā Annas un Jāņa 
Bagātais ģimenē. Viņa ļoti mīlēja 
savus brāļus Juri, Arnoldu, Niko-
laju, Aigaru un māsu Māru.

1936. gadā Ludmila apprecējās 
ar Andreju Rītiņu. Otrā pasaules 
kaŗa laikā Andreju iesauca Lat-
viešu leģionā, viņš gāja bojā 1944. 
gadā. Ludmilas jaunākos brāļus 
un citus radiniekus 1941. gada 
14. jūnijā izsūtīja uz Sibiriju. 
Ludmilai tai laikā bija 25 gadi, 
viņa mācījās universitātē, audzi-
nāja savu meitiņu Maiju un 
uzņēmās rūpēs par māsu Māru. 
Kaŗa beigās ar abiem bērniem, 
paņēmusi līdzi šujmašīnu, viņa 
atstāja Latviju un atrada patvē-
rumu bēgļu nometnē Vācijā. 
Ludmilas pusmāsa Aleksandra 
Breivo palīdzēja Ludmilai ar 
bērniem izceļot uz ASV. Viņa 

Ludmila Lūse mūžībā

No Ainas Birutas 
Tālbergas atvadoties

apmetās uz dzīvi Sautfīldā (Sout-
hfield), Mičigenā, un 1948. gadā 
apprecējās ar Augustu M. Jakob-
sonu. Ģimenē piedzima dēls 
Maikls. Augusts 1977. gadā 
nomira. Ludmila 1985. gadā 
apprecējās ar Evaldu Lūsi.   

Ludmila lepojās ar savu lat-
visko izcelsmi un bija pateicīga, 
ka viņai izdevies izglābties no 
kaŗa un okupācijas briesmām. 
Ar luterāņu baznīcas starpniecību 
viņa centās palīdzēt daudziem 
citiem latviešu bēgļiem ieceļot 
ASV.

Ludmila ilgāku laiku strādāja 
par zobārsta asistenti. Viņa atvēra 
un astoņus gadus vadīja bērnu 
uzraudzības aģentūru (Liberty 
Babysitting Agency). Ludmilai 
patika dārza darbi, viņa iekopa 
skaistu dārzu savā mājā Sautfīldā, 
Mičigenā, un Sedonā, Arizonā. 
Viņa mīlēja savu ģimeni, un 
draugus, kuŗi bieži pie viņas 
ciemojās. Ikvienā saietā ciemiņi 
slavēja viņas ceptos pīrāgus. Lud-
mila bija apveltīta ar asu prātu un 
jauku humoru.

Sēro brālis Juris Bagātais Rīgā, 
Latvijā, māsa Māra E. Mosmane 
Lasvegās, Nevadā, meita Maija 
Savarino Anarborā, Mičigenā, 
dēls Maikls E. Jakobsons un viņa 
sieva Barbara S. Jakobsone Ari-
zonā; astoņi mazbērni, trīs maz-
mazbērni, radi un draugi. Viņiem 
visiem Ludmilas ļoti pietrūks.  

Nelaiķi izvadīja 25. janvārī no 
bēŗu nama 101 South Washington, 
Ypsilanti, MI. Viņu atceroties un 
godinot viņas piemiņu, tie, kuŗi 
vēlas, lūgti ziedot Habitat of 
Humanity of Huron Valley (170 
Aprill Drive, Ann Arbor, MI 
48103).

Rd.

Uz mūža mājām aizgājusi Aina 
Biruta Tālberga (dzimusi Kār-
kliņa), mīļa māmuļa, vecmāmiņa 
un vecvecmāmiņa. Viņa no 
mums šķīrās 2009. gada 3. 
janvārī, lai pievienotos savam 
dzīves draugam Kārlim Tālber-
gam. Viņu ar dziļu mīlestību 
atcerēsies bērni – Valdis, Māra 
un Līga, mazbērni – Anitra, 
Miķelis (Michael), Anna, Davids 
un Tods; astoņi mazmazbērni, 
radi Kanadā, Latvijā un Austrālijā, 
ka arī daudz draugu un darba 
biedru. Aina Tālberga Latvijā 
bija ieguvusi agronomes profesi-
ju. Pēc bēgļu gaitām Vācijā viņa 
1949. gadā ieradās ASV, pār-
skolojās un strādāja medicīnas 
technoloģijas laboratorijā. Dar-

babiedri viņu cienīja precīzitātes 
un darba mīlestības dēļ, viņa 
ieguva daudz draugu. Aina Tāl-
berga bija studentu biedrības 
,,Ziemeļniece” un agronomu 
apvienības biedre, ALAs mūža 
biedre un rosīgi darbojās latviešu 
ev. lut. draudzē, Grandrapidu 
latviešu biedrībā un ilgus gadus 
vadīja Grandrapidu pensionāru 
biedrību. Aina Tālbrga bija arī 
literārās grupas locekle, viņas  
mājās pilsētā, kā arī vasarnīcā pie 
Mičigenas ezera notikušas dau-
dzas literātu sanāksmes, kuŗās 
bieži piedalījās Roberts Mūks, 
Aivars un Valija Ruņģi un citi 
rakstnieku, kuŗi atbrauca uz 
Grandrapidiem. Aina mīlēja 
dabu, draugus un dzīvniekus, 
aizstāvēja sieviešu tiesības. Viņas 
vasaras mājā Mičigenas ezera 
krastā labprāt uzturējās bērni un 
mazbērni. Vairākkārt Aina cie-
mojās pie radiem dzimtenē, 
Kanadā un Austrālijā.

Atvadu dievkalpojums notika 
latviešu ev. lut. dievnamā 17. 
janvārī. Atvadu vārdus teica 
draudzes priekšniece Biruta 
Auziņa, latviešu biedrības vārdā 
Dr. Zigfrids Zadvinskis, pensio-
nāru biedrības pārstāve Julieta 
Rumberga. Vissirsnīgākos atvadu 
vārdus teica Anniņa, atceroties, 

(Turpināts 23. lpp.)
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Skumjās un mīlestībā piemin
 IMANTS UN RUTA KALNIŅI AR ĢIMENI,

DRAUGI UN PAZIŅAS AMERIKĀ UN
RADI UN PAZIŅAS LATVIJĀ

Dieva mierā aizgājusi

AUSMA VILCIŅA,
dz. Zariņa

dzimusi 1918. gada 8. decembrī Vladivostokā, Krievijā
mirusi 2009. gada 2. februārī Demoinē, Aijovā

Ar daudz siltām atmiņām un mīlestību piemin
VĪRS KONRĀDS RUSMANIS

MEITA HELGA PETRAŠEVIČ

Dziļās sērās piemin 
STUDENŠU KORPORĀCIJA SPĪDOLA

(Turpināts no 22. lpp.)

Dieva mierā ir aizgājusi mūsu mīļā

LILIJA RUSMANIS,
dzimusi MĀSĒNS

dzimusi 1917. gada 25. jūlijā Limbažos, Latvijā
mirusi 2009. gada 20. janvārī Manchester, N.J.

Mūžībā aizgājusi studenšu korporācijas Spīdola dibinātāja

fil. AUSMA VILCIŅA,
dzim. ZARIŅA

dzimusi 1918. gada 8. decembrī Vladivostokā, Krievijā
mirusi 2009. gada 2. februārī Aiovā, ASV

Paldies pa visu, ko Tu mums devi no savas labās un siltās sirds!

Kam tik tumši Gaujas viļņi, 
Kam tik drūmi priedes šalc? 
Bēru vārti sāpju pilni, 
Gaida smilšu kalniņš balts.
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Mīlestībā viņu piemin un sēro
LEIMAŅU, BINNEY, HERRICK UN GARLAND ĢIMENES

UN RADI LATVIJĀ

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māmiņa,
vecmāmiņa un vecvecmāmiņa

VILMA ALEKSANDRA LEIMANE,
dzim. BODNIEKS

dzimusi 1912. gada 26. jūlijā Skultē, Latvijā
mirusi 2008. gada 15. novembrī North Hollywood, Kalifornijā, ASV

Tik daudz siltu vārdu teici,
Tik daudz mīlestības prati dot.
Darbu grūtāko ar smaidu veici,
Paldies dzīvei teici, klusi aizejot.

Es ierados Tavā krastā kā svešinieks 
Es dzīvoju Tavā mājā kā viesis,
Es atstāju Tavas durvis kā draugs,
Mana zeme.

kā vecmāmiņa labprāt uzmanīja 
un pabaroja pieklīdušo kaķēnu. 
Anniņa kaķīti baroja, tētim nezi-
not, baidīdamās, ka viņš to 
neļautu. Viņa atcerējās arī, ka 
vecmāmiņa katru sestdienu viņu 
vedusi uz latviešu skolu. Auoma-
šīnā vienmēr bijušas konfektes ar 
kafijas garšu, un mazā meitene 
nesapratusi, kāpēc konfektes ir 
tik garšīgas, bet kafija negaršīga. 
Tikai vēlāk, kad paaugusies 
palīdzējusi vecmāmiņai kopt 
puķu dobes vasarnīcas pagalmā 
un vecmāmiņa viņai vēlāk 

piedāvājusi  kafiju ar saldējumu, 
viņa uzzinājusi, ka arī kafija var 
būt garšīga. Meita Līga Gonzalesa 
teica sirsnīgus atvadu vārdus, 
atceroties jaukākos brīžus kopā 
ar māti. 

Ainas Tālbergas mirstīgās at-
liekas tika guldītas Woodlawn 
kapu kalniņā. Bērinieki visu 
pēcpusdienu pavadīja kopā, at-
ceroties aizgājēju. 

Ainas Tālbergas pietrūks ne 
tikai ģimenei, bet visiem, kuŗi 
viņu pazina un kopā ar viņu 
strādāja. 

Julieta Rumberga

Aglonas Dievmātes draudzes 
dzīve Grandrapidos ir aktīva. 
Katru svētdienu notiek dievkal-
pojumi, vada pensijā aizgājušais 
šīs diocēzes priesteris pr. Eugene 
Golas jau vairākus gadus. Inte-
resanti, ka dievkalpojumi notiek 
gan latviešu, gan angļu valodās 
tajās pašās dienās, laiku pa lai-
kam pārmainot valodas dievkal-
pojuma kārtībā. 

Pēc dievkalpojumiem draudze 
locekļi pulcējas uz tasi kafijas un 
maizītēm, kuŗas sarūpējušas 
draudzes dāmas rotācijas kārtībā. 
Šī pakavēšanās turpat draudzes 
telpās ir ļoti iecienīta, visiem 
iespējams pārrunāt ikdienas jau-
tājumus. Tajās bez ļoti aktīvā 
draudzes priekšnieka Dr. Zigfrīda 
Zadvinska piedalās arī draudzes 
priesteris. Ja kādam no draudzes 
locekļiem zināmā svētdienā ir 
jubileja, visi to apsveiks ar dziesmu.

Laikrakstos pēdējā laikā daudz 
rakstīts un tautā spriests par 
organizāciju un draudžu darbības 
apsīkšanu. Aglonas Dievmātes 
draudzē Grandrapidos rosība ir 
liela un par darbības apsīkumu 
neviens nerunā. Te īpaši piemi-
nāmi gadskārtējie lielākie sarīko-
jumi kā pankūku brokastis, 
Mātes diena, bazārs, Ziemsvētku 
eglītes vakars, kuŗos vienmēr tiek 
aicināti citu draudžu un orga-
nizāciju dalībnieki. Sevišķi izce-
ļams arī Amerikas Latviešu 
katoļu apvienības (ALKA) rīko-
tais gadskārtējais sabraukums/
dievkalpojums Gaŗezerā, kas 
šogad paredzēts 19. jūlijā. Tā 
organizēšanā ļoti aktīva ir 
Aglonas Dievmātes draudze 
Grandrapidos. Sarīkojumā 
parasti ierodas arī kāds priesteris 
no Latvijas, kas notur dievkalpo-
jumu gaŗezera brīvdabas baznīcā 
ar kuplu skolēnu skaita 
piedalīšanos.

Bez Amerikas Latviešu katoļu 
apvienības Ziņu redaktora Dr. 
Zigfrīda Zadvinska Grandrapidu 
draudzes rosībās noteikti piemi-

Rosīga maza katoļu 
draudze Grandrapidos

namas dāmu komitejas dalīb-
nieces, kas vienmēr rūpējušās 
par bagātīgiem mielastiem: 
Paulīne Zadvinska, Lūcija Sāl-
zemniece, Marija Visocka, Lidija 
Tarbunas, Marija Felkers, Česa 
Cibulska, Lonija Bogdāne, Lūcija 
Gerrits, Terēze Vāvere, Tīna 
Āboliņa, Vera Visocka, Anna 
Dauksts.

Neaizmirstami draudzes darbī-
bā ir Jānis Rikāns ar dziesmām 
un mūziku, izpalīgs mācītājam 
Dons Dauksts un kasieris Brons 
Visockis, nama pārzinis Stanlijs 
Sālzemnieks, bet aktīvo draudzes 
locekļu saraksts ir noteikti daudz 
garāks. Vēl jāpiemin, ka vairāki 
draudzes locekļi ir aktīvi arī citās 
latviešu organizācijās. Slavējami 
arī pārējie mazās latviešu katoļu 
draudzes locekļi. Lielo sniegpu-
teņu dēļ Grandrapidos pajuka 
tikai viens dievkalpojums.

Izcila atsaucība bija arī gads-
kārtējai 2008. gada pilnsapulcei 
26. oktobrī, kad draudzes locekļi 
noklausījās komiteju ziņojumus, 
pateicās darba darītājiem un 
aicināja tos turpināt veikt līdz-
šinējos pienākumus.

Pašlaik mūsu draudze ir vienīgā 
ASV un Kanadā, kuŗai vēl ir sava 
baznīca. Lai arī draudzes locekļu 
skaits samazinās, tie vēl spēj gluži 
labi segt baznīcas uzturēšanas 
izdevumus. Domājot par nākotni, 
Aglonas Dievmātes draudzes 
īpašums ar baznīcu ir pārdošanā 
jau otro gadu. Ja īpašumu izdo-
sies pārdot, draudze pāries uz 
Grandrapidu Latviešu biedrības 
nama apakšējo zāli, to no bied-
rības īrējot.

Pagaidām gan draudze pošas 
uz iecienītām, izslavētām pan-
kūku brokastīm un loteriju svēt-
dien, 22. februārī. Aglonas Diev-
mātes draudze, kā parasti, gaida 
kuplu viesu skaitu no kaimiņu 
luterāņu draudzes un citām 
latviešu organizācijām.

  Jānis Poņemeckis 

Pilsdrupas Siguldā
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Arnolda Šmita un Viļa Čikas 
grāmatā „Sporta Latvija” lasām 
šādas rindas:

„Vispirms mīļi un sirsnīgi svei-
cu jūs visu daudzo Latvijas 
Bērziņu vārdā un pēc tam tikai 
kā mūsu valsts sporta dzīves 
vadītājs un Latvijas sabiedrisko 
lietu ministrs,” jūsmīgi un smai-
dot teica Alfrēds Bērziņš 1939. 
gada februārī Rīgas ASK laukumā 
Alfonam Bērziņam, kad viņš 
izcīnīja Eiropas meistara titulu 
ātrslidošanā. Šaubu nav – Alfons 
tiešām ir vislielākais mūsu sporta 
Bērziņš – dižāks pat par vieglat-
lētikas daudzcīņnieku Arnoldu 
Bērziņu, valstsvienības futbolistu 
Vladimiru Bērziņu un visiem 
citiem mums zināmiem Bērzi-
ņiem Latvijas sporta laukumos.”

Latvijas sporta vēsturē Alfons 
Bērziņš iegājis kā izcils ledus 
celiņa meistars. Viņu mēdz salī-
dzināt ar Jāni Daliņu soļošanā. 

Pirms 70 gadiem Rīgā ASK 
(mūsdienās LU) stadiona ledus 
laukumā notika Eiropas meistar-
sacīkstes ātrslidošanā, kuŗās 
Eiropas meistara titulu izcīna 
Alfons Bērziņš. Viņš apsteidza 
somu, zviedru, norvēģu, poļu, 
vācu un holandiešu sportistus. 
Tolaik ātrslidošanā dominēja 
Norvēģijas sportisti. Tāpēc Bēr-
ziņa sasniegumu varam saukt 
par sportisku varoņdarbu. 
Kopumā izcilā latviešu ātrsli-
dotāja sasniegumi pagājušā gad-
simta 30. gadu beigās bija tuvu 
pasaules rekordiem. 

Lielākā Bērziņa sasniegumam – 70 gadu

Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojums Grandrapidos

Publikas interese bija milzīga. 
Divās dienās skatītāju skaits sas-
niedza 25 tūkstošus, kas pār-
steidza pat sacensību rīkotājus. 
A. Šmits  un V. Čika: 

„1939. gada Eiropas meistar-
sacīkstes Rīgā ir mūsu sporta 
dzīves lielnotikums. Skatītāji ASK 
stadionā tuvojošās pavasaŗa 
saulītē dzer karstvīnu un sauc: 
„Bērziņ, velc!” Un Alfons „velk”- 
gaŗām somam Vasēniusam, 
gaŗām norvēģim Matisenam, 
gaŗām visiem un aizslido līdz 
kaŗa ministra ģenerāļa J. Baloža 
dāvātajam lauru vainagam, kas 
domāts Eiropas čempionam. 
Pirmo reizi pasaules ātrslidošanas 
sporta vēsturē Eiropas meistars 
ir latvietis! Mēs suminām viņu – 
tikai 22 gadus veco puisi ar 
smaidu vienmēr brūngani sārtajā 
sejā un acenēs ar melniem ielo-
kiem. Tāds ir Alfona Bērziņa 
portrets.” 

Eiropas meistarsacīkšu rīko-
šanas ieņēmumi bija 25 tūkstoši 
latu. Peļņas daļu nolēma tērēt 
‘’ziemas sporta plašākai propa-
gandai’’ – rakstīja Jaunākās Ziņas.  
Alfons Bērziņš saņēma Valsts 
prezidenta Kārļa Ulmaņa un 
sabiedrisko lietu ministra Alfrēda 
Bērziņa apsveikumus. Tā bija 
liela atzinība  jauneklim, „kas 
tēvuzemes vārdu daudzinājis’’.

Vēlāk Helsinkos Alfons Bērziņš 
pasaules meistarsacīkstēs izcīnīja 
sudraba medaļu, zaudējot tikai 
somam Birgeram Vaseniusam. 
Pēckaŗa gados Alfons Bērziņš 

strādāja par ātrslidošanas tre-
neri, un viena viņa audzēkne – 
Lāsma Avotiņa-Kauniste pārstei-
dza sporta pasauli, uzvarot pa-
saules meistarsacīkstēs daudzcīņā.

Pēc pirmā brauciena Tīruma 
bija sestajā vietā ar labām 
izredzēm pakāpties augstāk, taču 
otrais brauciens latvietei nebija 
tik veiksmīgs, tika veikts lēnāk 
nekā pirmais, līdz ar to Tīruma 
zaudēja divas vietas, kopsummā 
ieņemot astoto poziciju.

Anna Orlova neveiksmīgi veica 
pirmo braucienu, ieņemot tikai 
22. vietu, kas liedza kvalificēties 
otrajam braucienam. Līdz ar to 
22. vietu Orlova ieņēma arī 
pasaules meistarsacīkšus ieskaitē.

Hokejs
Latvijas hokejists Andris 

Džeriņš Ontario hokeja junioru 
līgas (OHL) spēlē Kanadā 
nopelnīja piecus rezultātīvitātes 
punktus, no kuŗiem trīs bija par 
vārtu guvumiem.

Andris Džeriņš, kuŗa vecākais 
brālis Guntis Rīgā kopā ar 
Latvijas izlasi izcīnīja ceļazīmi uz 
2010. gada Ziemas olimpiskajām 
spēlēm Vankuverā, Kingstonas 
Frontenacs vienībā spēlē pret 
Otavas 76’s visus vārtus guva 
trešajā periodā. Spēles izskaņā, 
divas minūtes pirms pamatlaika 
beigām, Latvijas jaunais hokejists 
guva uzvaras vārtus, 76 sekundes 
pirms finālsvilpes iemeta vēl 
vienu ripu, palīdzot Frontenacs 
izcīnīt uzvaru – 8:6.

Šosezon 52 spēlēs Džeriņš 
guvis 14 vārtus un atdevis 18 
rezultātīvas piespēles. Tas ir ce-

turtais labākais rādītājs vienībā. 
Ontario hokeja līgā, kas ir 

viena no trīs Kanadas spēcī-
gākajām junioru līgām, šosezon 
spēlē ar Kaspars Daugaviņš. 
Viņš sezonu sāka Amerikas 
hokeja līgā Binghemtonas Sena-
tors vienībā, bet vēlāk tika aiz-
sūtīts uz Misisogas St. Michael’s 
Majors, kur spēlēja jau pērn.

Basketbols
Čechijas sieviešu basketbola 

meistarsacīkšu spēlē 23 punktus 
guva latviete Liene Jansone, 
palīdzot Brno Gambrinus Sika 
vienībai ar 112:77 pārliecinoši 
pārspēt Valosun. Jansone bija 
rezultātīvākā spēlētāja savas vie-
nības rindās. Latviete spēlēja 20 
minūtes un 57 sekundes, kuru 
laikā viņa reālizēja astoņus no 11 
divpunktu metieniem un visus 
septiņus viņai piešķirtos soda 
metienus, raidot garām grozam 
vienu tālmetienu. Jansone arī 
izcīnīja četras atlēkušās bumbas, 
četras reizes pret viņu tika 
pārkāpti noteikumi.

Meistarsacīkšu kopvērtējumā 
Gambrinus Sika vienība ir otrā 
vietā ar 19 uzvarām 21 spēlē. 
Līdervienība ir Latvijas izlases 
spēlētājas Ievas Kubliņas pārstā-
vētā Prāgas ZVVZ USK kas 21 
spēlē piedzīvojusi tikai vienu 
zaudējumu.

P. Karlsons

Alfons Bērziņš

Kamaniņu sports
Latvijas kamaniņu braucēja 

Maija Tīruma izcīnīja astoto 
vietu pasaules meistasacīkstēs 
kamaniņu sportā, kas risinājās 
Leikplesidas trasē ASV. Par 
čempioni kļuva amerikāniete 
Erina Hemlina, pārtraucot 
Vācijas kamaniņu braucēju 
vairāku gadu dominēšanu.

Grandrapidu dāmu komiteja 
priekšnieces Valijas Raucepas 
vadībā Draudzīgā aicinājuma 
atceri rīkoja 25. janvārī. Bija 
priekšnesumi, siltas pusdienas 
un bagātīga mantu loterija, kā arī 
Sandras Spolītes maizes un kūku 
galds. Dāmu komiteja labdarības 
darbam guva labus ienākumus. 
Runu teikt bija uzaicināta Julieta 
Rumberga, tautasdziesmas un 
populāras, tautā iecienītas dzies-
mas dziedāja Vija Bovles.

***

Savas runas sākumā J. 
Rumberga teica, ka visiem labi 
zināms, kas ir  Draudzīgais aici-
nājums, piebilstot, ka vēlas vairāk 
pastāstīt par Draudzīgā aici-
nājuma ierosinātāju, kas bija 
izcils vadonis, lai gan citi viņu 
dēvē par diktātoru.

***

Kārlis Ulmanis 1935. gadā 
mazpulku vadītāju sapulcē teica: 
,,Kas ir vadonis? – Tas ir nesav-
tīgais vīrs, kas viss nododas 
savējiem. Viņš pazīst ikvienu 
viņam uzticēto, un tie pilnīgi 
uzticas viņam. Viņš katru lietu 
skaidri aptveŗ un ir noteikts savos 
lēmumos. Viņš zina mērķi un 
pazīst ceļu. Viņam ir drosme pa 
priekšu iet. Viņš – vadonis –  ir 
pietiekami drošs, lai teiktu: 
sekojiet man. … Viņš prasa 
paklausību, bet pats ir gatavs 
savējo labā sevi nežēlot. Viņš ir 
izšķērdīgs ar saviem spēkiem un 
katrā darbā ir klāt viņa karstā 

sirds. Viņš prasa visaugstāko, un 
pats izdara maksimālo. Viņš ir 
nepielūdzams, ja darbs un uzde-
vums to prasa, bet nekad kun-
dzisks, vienmēr godbijības pilns 
pret brīvību un personību.”

***

 Kārlis Ulmanis centās darīt 
labu savai tautai, īpašu uzmanību 
pievēršot lauksaimniecībai, 
izglītībai, tas ir, skolām un 
augstskolām.

***

Draudzīgā aicinājuma piektās 
gadadienas atceres reizē viņš 
teica: ,,Atjaunotās Latvijas piecu 
gadu jubilejas gadā, ja tu pirksi 
grāmatu, kas tevi pievelk un 
valdzina, kuŗu tu ceri iemīlēt, 
domādams, ka tā remdēs tava 
daiļuma alkas un pildīs tavu sirdi 
ar paliekamu prieku, tad nopērc 
šo grāmatu arī savai pirmajai 
skolai.” (Man tagad gribētos teikt 
– uzdāvini to savam draugam!) 
K. Ulmanis arī teica: ,,Ja tev mājā 
ir kāda laba grāmata, kuŗas sa-
turs tevi ir sajūsminājis, mudinājis 
dižiem, cēliem darbiem, mudi-
nājis būt krietniem un labiem, 
mudinājis izturībai, paļāvībai, 
drosmei, kas stiprinājusi tavu 
gribu, devusi tev sirdsskaidrību, 
tad nopērc šo grāmatu savai 
pirmajai skolai… Uzklausi un 
paklausi. Savu skolu atminējies 
un apdāvinājis, tu pats augsi 
savās acīs un vērtējumā, tu būsi 
pievienojies tiem daudzajiem 
savas dzimtenes dēliem un 

meitām, kas pierādījuši, ka viņu 
ausis dzirdējušas un viņu sirdis 
uzņēmušas šo aicinājumu, manu 
draudzīgo aicinājumu…”

***

Varam būt lepni un priecīgi, ka 
esam dzirdējuši šo aicinājumu 
un tas  atskanējis arī visās zemēs, 
kur vien latvieši atraduši sev 
mājvietu, kad, bēgot no bries-
mām, atstājām savu dzimteni.

***

Izrunātam vai uzrakstītam 
vārdam ir spēks. To ir pierādījuši 
tie, kuŗi jutuši aicinājumu 
modināt tautu kādam kopīgam 
darbam vai pasākumam. Tie 
bieži bijuši rakstnieki un dzej-
nieki. Grāmatu grāmatā Bībelē ir 
teikts: ,,Iesākumā bija vārds”, un 
mēs visi zinām, kādi panākumi 
bijuši un ir vēl tagad Dieva 
vārdam. Grāmata ir mūsu tautas 
vārdu mākslas apliecinātāja, 
mūsu kultūras pamats un 
nākotne.

***

Kā ir ar mums? Cik augstu mēs 
vērtējam grāmatu? Vai esam 
aptvēruši kāda būtu mūsu dzīve, 
ja nebūtu vairs ne grāmatu, ne 
laikrakstu, ne žurnālu? Cik daudz 
mēs atbalstām izdevējus? Katram 
no mums ir jāpalīdz uzturēt 
mūsu kultūra, mūsu tautas 
nākotne. Tautas dainās glabā 
nepārspējamu mūsu tautas gara 
spēku. Cik daudz no tā uzsūcam 
sevī?

Atstājuši dzimteni, pie pirmās 
izdevības domājām, kā izdot 
pirmo avīzi, iespiest grāmatu, 
izveidot žurnālu vai vismaz 
apkārtrakstu. Sapratām, ka, 
izkaisītiem pa visām pasaules 
malām, mums nepieciešams 
rakstītā vārda spēks.

***

Ļaudis, kuŗi seko literātūras 
attīstībai, ir atzinuši, ka līdz ar 
jauno saziņu līdzekļu attīstību 
grāmatu lasīšana apdraudēta. 
Taču nekas nevar aizstāt jauko 
brīdi, kad var saritināties ērtā 
dīvana vai atzveltnes krēsla stūrītī 
kopā ar savu iemīļoto grāmatu.

***

J. Rumberga puspajokam 
atgādināja Artura Voitkus pado-
mus: ,,Priekšzīmīgi iekārtotā 
dzīvoklī iederas bibliotēka. Tā ir 
mājas gara nepiekukuļojama lie-
ciniece.  Paša lietošanai, lasīšanai 
paredzētās grāmatas glabājamas 
slepenībā, lai nosargātu no 
draugiem, kas grib aizņemties 
un arī – neviens neticēs, ka jūs 
cienāt Kantu vai Mauriņu, ja uz 
galda gozēsies tikko atgriezts 
Martīni Ozolīni kriminālromāns 
,,Zaptes burkas noslēpums”. Pati 
bibliotēka novietojama viesistabā 
visiem redzamā vietā, vislabāk 
pretī logam, lai saules stari dzidri 
mirdzētu grāmatu zelta burtos. 
Kādu no šīm grāmatām var uzlikt 
uz galda, ko ciemiņiem pašķirstīt. 
Ieteicams šajā grāmatā tā ap pusi, 
ielikt prievīti, lai ciemiņi domātu, 

ka grāmata jau tik tālu izlasīta. 
Tikai neaizmirstiet atgriezt lap-
puses.

***

Iegādājoties grāmatu, jāievēro 
plauktu augstums, jo nekas nav 
neērtāk, kā pudeli slēpt aiz 
grāmatām guļus. Vislabāk pude-
les slēpt aiz Latvju dainām. Tās 
bieži kustinot, to muguras būs 
apdilušas, un ciemiņi priecāsies, 
ka bieži lasāt Latvju tautas dai-
nas.

***

Jāsaka draugiem, ka ļoti mīlat 
grāmatas. Tad dzimšanas dienās 
un citās nedienās ir cerības 
saņemt grāmatu. Tādās reizēs 
neviens parasti nedāvina plānas 
grāmatas. Ja nu sagadās, ka 
saņemat divas vienādas, tad tā ar 
ierakstu paturama, bet otra 
dāvināma tālāk. Tā jūs nostip-
rināsit grāmatnieka slavu un 
droši vien atkal saņemsit kādu 
grāmatu nākamā goda dienā.

***

Var arī grāmatu aizņemties no 
cilvēkiem, kas maina dzīvesvietu. 
Var arī kādu grāmatu nopirkt, 
bet par to šoreiz lai paliek.”

***
Nopietni runājot, katra apzi-

nīga latvieša pienākums ir sargāt 
savu valodu. Tas nozīmē, ka 
jāpērk un jālasa latviešu grāmata 
un žurnāli un avīzes sev par labu 
un tautai par svētību.

J. R.


