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Pirms gadiem 40 Andrejs 
Eglītis rakstīja:

Nāk atkal gadskārtas mūžīgās, 
kad upes, tumšas dunoņas pilnas, 
salauž ledus gāles, kad aizzūd pē- 
dējais sniegs, kā izzūd laiki un 
ļaudis, un tā vien pussapnī šķiet,    
ka cauri latviešu tautas posta pa- 
vasaŗiem atkal iešņācas nāves upe 
Veļikaja, kur martā pirmo un 
vienīgo reizi kopā cīnījās abas lat-
viešu tautas likteņdivīzijas pašu 
latviešu vadībā, atsizdamas milzu 
pārspēkā šļakstošos sarkano ordu 
plūdus. Slavas purpurotais marta 
laiks no 16. līdz 18. skaitlim, kad 
mūsu abas kauju vienības izmisīgi 
saslēdzās kopā, rādīdamas liktenī-
gās ceļa zīmes latviešu tautai nā- 
kamības baismā – apvienoties iz 
simtu šķēlēju tumsas, lai pastāvē-  
tu, – šis asiņaino zīmju laiks ar      
16. martu nes Latviešu leģiona 
dienas nosaukumu.

Grāmatā „Latviešu strēlnieki 
mūžības gaismā” (1953. g.) strēl-
niekam Voldemāram Berģim 
pieder šādas rindas:

„Mēs varam daudz ko stāstīt     
no paaudzes paaudzēm. Daudzas 
smagas cīņas gājušas pāri Latvijai, 
bet vissmagākās ir izcīnītas tās   
austrumu nomalē, kur vairāki 
tīri latviski apgabali nodoti krie-
vu varmācīgās rokās. Es nāku no 
šī apgabala. Esmu dzimis 1898. 
gada augustā Pleskavas apgabalā 
un tieši Ostrovas apriņķa Kacenu 
pagastā. Šeit kopš laiku laikiem 
bija dzīvojušas mana tēva Jāņa 
Berģa un manas mātes Annas 
Cīruļu dzimtas blakus tām šeit 
mita tūkstošiem tādu pašu na- 
cionāli patriotisku ģimeņu, kuŗās 
bija iedzimts latgaļu nepārvara-
mais cīņas gars. Mēs dzīvojām 
pie latvju zemes senajām etnogra-
fiskajām robežām, kuŗas veido 
Mudīgās Mudes upe, ko krievi 
pārdēvējuši par Veļikaju. Šeit dzī-
vojošo latvju nacionāli patrio-
tisko garu nebija spējuši iznīcināt 

16. marts – Latviešu leģiona diena
nedz tatāru hani, nedz krievu 
cari. Un atkal 1944. gada martā 
šīs upes krastos notika sīvas 
cīņas. Te latviešu 19. un 15. divī-
zijas leģendārie vīri aizturēja lielu 
uzbrucēju pārspēku. Mūsu zau-
dējumi bija smagi, un cīņu lau-
kos palika arī mani abi brāļi – 
Augusts un Jānis...”

Šīs cīņas aprakstījis virspulkve-
dis Artūrs Silgailis savā grāmatā 
„Latviešu leģions” (1962. g.): „Vācu 
18. armijas vadība, apzinoties  
augstuma 93,4 lielo nozīmi pozi-
ciju noturēšanā visā Veļikajas 
upes austrumu krastā, pavēlēja 
šo augstumu atgūt par katru 
cenu. Uzdevumu uzticēja 15. 
divīzijas kājnieku priekšniekam 
vplkv. A. Silgailim, nododot viņa 
rīcībā bez jau iebrukuma vietā 
iesaistītiem trim kājnieku batal-
joniem, 15. divīzijas prettanku 
bataljonu, arī   44. pulka II batal-
jonu un nozīmējot tiešam atbal-
stam korpusa un 15. un 19. divī-
zijas artileriju. Armijas vadība 
arī nozīmēja vienu vācu moto-
rizētu triecienlielgabalu bateriju 
un norīkoja vairāku trieciena 
bumbvedēju Stukas eskadriļas.

Uzbrukums augstumam 93,4    
sākās 18. martā plkst. 16.00 ar 
bumbvedēju uzlidojumu, kam  
plkst. 17.00 sekoja otrs uzlido-
jums. Plkst. 17.05 artilerija atklāja 
ļoti spēcīgu sagatavošanas uguni, 
kam sekoja straujš kājnieku trie-
ciens,  un plkst. 17.30 augstums 
bija ieņemts. Tikai 19. martā   
plkst. 00.30 lielinieki ievadīja 
nakts uzbrukumu, lai atgūtu zau-
dēto. Sīkstās nakts tuvcīņās, kas 
ilga līdz plkst. 04.45, ienaidnieka 
uzbrukumus likvidēja, un aug-
stums pilnīgi palika mūsu rokās. 
Šī bija pirmā kauja, kuŗu abas 
latviešu divīzijas izcīnīja kopīgi. 
Tā arī bija vienīgā kauja visā kaŗa 
laikā, kad abu divīziju vienības 
cīnījās kopējā latviešu vadībā... 
Pēc iegūtām ziņām – cīņās Veļi-
kajas austrumu krastā no 4. līdz 

19. martam bija piedalījušās vis-
maz 11 ienaidnieka divīzijas, lai 
gan dažās vienībās sastāvs bija 
mazs, toties bija smago ieroču 
pārsvars...”

Lai godinātu un pieminētu lat-
viešu nacionālo kaŗavīru upuŗus 
un cīņas, Daugavas Vanagu orga-
nizācijas centrālā valde 1952. 
gada aprīļa sēdē Londonā 
iepriekš pieminēta cīņu sakarībā 
16. martu izsludināja par Latviešu 
leģiona dienu. Šogad 22. oktobrī 
paies 60 gadi, kopš no Rīgas uz 
austrumu fronti devās pirmais 
mūsu brīvprātīgo bataljons, ko 
komandēja pltn. Kārlis Mangulis 
(1900-1959). Baigajā gadā no 
skolas sola čeka bija apcietinājusi 
un pazudinājusi viņa vienīgo 
dēlu Tālivaldi (1921-1941), kā 
arī brāli – Latvijas armijas virs-
nieku. Padomju Savienības oku-
pācijas nežēlīgā režīma rīcības 
rezultātā bija cietuši tūkstošiem 
Latvijas pilsoņu. Sekojošos mēne-
šos un gados, galvenokārt pie-

spiedu mobilizācijas kārtā, dažā-
dās vienībās iesaistīto kopskaits 
pieauga apmēram līdz 146 000.

1944. gada decembrī toreizējā 
Vācijas territorijā kādā 15. divī-
zijas virsnieku apspriedē, klātesot 
divīzijas komandierim vācietim 
Obvurceram, divīzijas vecākais 
virsnieks plkv. Vilis Janums 
(1894-1981) teicis: „...Mēs ne-
esam vācieši un neesam SS vīri. 
Sakarā ar sarkanarmijas tuvoša-
nos Latvijas robežām esam gri-
bējuši aktīvi piedalīties savas 
zemes aizsargāšanā, tādēļ arī 
esam bijuši spiesti šo SS parauga 
tērpu uzģērbt, jo nevarējām 
prasīt, lai vācu armija mums 
pagatavotu speciālus ietērpa 
priekšmetus. Tērpu esam saņē-
muši, tāpat kā ieročus; tagad, 
kaŗa laikā, mēs to valkājam, bet, 
līdzko kaŗš beigsies, mēs šo tērpu 
novilksim.” Tā izcilais pulkvedis 
rakstījis savā atmiņu grāmatā 
„Mana pulka kauju gaitas” (1953. 
g.,144. lpp.).

Tie leģionāri, kas pēc Otrā pa- 
saules kaŗa beigām atradās 
Vācijā, tūkstošiem brīvprātīgi 
pieteicās dienestam Amerikas 
Savienoto Valstu un Lielbritanijas 
bruņoto spēku sardžu un darba 
vienību palīgdienestā. Pirmās 
vienības pie ASV spēkiem 
izveidoja 1946., pie britu Reinas 
armijas – 1948. gadā. Vplkv. A. 
Silgailis (1895-1997) pie Reinas 
armijas bija visu baltiešu vienību 
galvenais sakaru virsnieks. Viņš 
DV centrālās valdes publicētās 
grāmatu serijas „Latviešu kaŗavīrs 
Otrā pasaules kaŗa laikā” 9. sēju-
mā (1985. g., 273. lpp.) rakstījis: 

...Toreiz (1948. g. – J F.) bija 
akūta Berlīnes krize, kuŗa 
draudēja izraisīt bruņotu kon-
fliktu ar Padomju Savienību. Šinī 
sakarībā baltiešus uzskatīja par 
polītiski uzticamiem. Drīz pēc 
manas stāšanās sakaru virsnieka 
amatā pie manis konfidenciāli 
griezās ar lūgumu iesniegt 
pārskatu par leģiona formēšanu, 
organizēšanu un īsu vēsturi. 
Pārskata smaguma punkts bija 
formēšana un organizācija, kā 
arī mani ieskati par vāciešu 
pielaistām kļūdām leģiona 
tapšanā...”

DV dienās Austrālijā, kas Ade-
laidē notika 1995. gada decembŗa 
nogalē, kad reizē svinējām DV 
organizācijas 50 darbības gadus, 
Latvijas goda ģenerālkonsuls 
Austrālijā un Jaunzēlandē Emīls 
Dēliņš uzrunā teica (sk. laikr. 
Austrālijas Latvietis 1996. g. 5. 
janv. nr.):

„... Bez leģiona nebūtu bijis Ze- 
delgemas, un bez Zedelgemas 
nebūtu bijis Daugavas Vanagu 
organizācijas. Par Daugavas Vana-
giem mēs runājam gan kā par 
lielāko aprūpes organizāciju, gan 
arī kā par visu pasauli aptvērēju 
pulcēšanās vietu visiem labas 
gribas latviešiem, kam rūp Lat-
vijas neatkarība un atzelšana. 
Pāri visam mums tomēr derētu 
atcerēties vēl to, ko dažkārt esmu 
jau pieminējis DV Austrālijā 
sanāksmēs. Proti: jums, Daugavas 
Vanagu dibinātāji, piekrīt gods, 
slava un neatņemama privilēģija 
būt bijušiem laika līdzšinējā gāju-
mā pēdējai Latvijas kaŗavīru 
paaudzei, kuŗa drīkstēja ar 
ieročiem rokā stāties pretī savas 
zemes iekaŗotājiem. Tagad ir citi 
laiki, citi ieroči un, paldies Die-
vam, arī citi līdzekļi sasniegt un 
noturēt mūsu kopējo mērķi – 
Latvijas neatkarību. Tas tomēr 
neko neatņem no aizgājušo laiku 
slavas un tās atspīduma...”

Lai vēl ieklausāmies Andreja 
Eglīša vārdos:

Par visām pieminēšanām augs-
tākā – varoņu pieminēšana. Nes-
kaitāmu paaudžu asinis ir miru-
šas, lai mēs dzīvotu. Noliecies 
šodien pār savu aizgājušo varoņu 
ēnām ar atmiņu svaru, ar mētru 
pušķi, ar sveces liesmu. Kritušo 
piemiņas turēšana lai ir mūsu 
zvērests, mēs aiznesīsim tautas 
dzīvības lāpu zaļajos miera un 
brīvības kalnos.

Jānis Frišvalds,
DV organizācijas goda priekšnieks       

Latviešu leģionāru pavadīšana uz Volhovu Austrumu frontē.  
1943. gada 16. jūnijs

Tāds temats bija redakcijas rīkotajā „apaļā galda” diskusijā par aktuāliem 
jautājumiem pašreizējā polītiskajā un ekonomiskajā situācijā Latvijā. Sarunā 
piedalījās Latvijas Bankas eksperti Valentīna Zeile un Mārtiņš Grāvītis, ekonomi-
kas zinātņu doktore Raita Karnīte, polītisko notikumu  komentētājs Ojārs Celle. 

Redakcijas viesi apmainījās viedokļiem par to, kā ir bijis, kā ir un kas Latviju 
sagaida, risinot financiālās un ekonomiskās problēmas. Par to lasiet mūsu laik-
raksta nākamajā numurā.

Red.

Pieteikums rakstam
Latvijas krize: cēloņi un sekas
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Kur pavadīsim atvaļinājumu?
Mēs varam palīdzēt ar ieteikumiem uz visām zemēm.
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Ekvadorā ļoti ieteicami
tūristu braucieni ar laivām

„Uz sienas rakstīts”
Pēdējo reizi apmeklējot prezi-

denti Vairu Vīķi-Freibergu, viņai 
uzdāvināju prof. N. Bojāra grā-
matu „Baltu civīlizācija”, veltījumā 
ierakstot „Neuzvaramākās tautas 
prezidentei”. Pazīstot mūsu tau-
tas vēsturi pēdējos 7 – 8 gadsim-
tos, tā patiesi tāda bijusi: četras 
lielākās pasaules varas – Krievija, 
Vācija, Zviedrija un Polija  cīnīju-
šās, lai atņemtu latviešiem skais-
tākos Baltijas jūras dzintarkras-
tus. Liktenis tomēr mums bijis 
labvēlīgs, ka pat pēc pēdējiem 50 
gadiem zem okupācijas un pār-
tautošanas spiediena šodien 
esam brīvi. Bet šis gadsimts, ie-
ejot trešā gadu tūkstotī, var būt 
liktenīgs, tā visas zīmes rāda 
tiem, kas prot lasīt, kas „uz sienas 
rakstīts”...

PBL izdod lielas summas t. s. 
„Ģimenes centriem”. Bet kad šo 

centru direktore deklarēja savi 
credo – es esmu pret abortiem, 
bet arī katēgoriski pret abortu 
aizliegšanu. Jājautā – kādu pado-
mu var saņemt jaunā grūtniece 
šajā centrā, meklējot palīdzību. 
Arī ārsti ginaikologi, spriežot par 
dzimstību, savās konferencēs 
abortu jautājumam iet apkārt kā 
karstām oglēm... Bet ja viņu prāta 
aizkulisēs ir vairāk peļņa, nevis 
tautas vitālās intereses, tad tā ir 
Jūdas nodevība, tas ir morāls 
trūkums nacionālā apziņā, kur ir 
arī morāls trūkums tīrā cilvēciskā 
apziņā, kur ir cieņa pret cilvēka 
dzīvību, sankcionēta ar principu 
„tev nebūs nokaut”. 

Bet kas vēl grūtāk pieņemams, 
ka māte, kas izdarījusi abortu, 
iznīcinot pati savu bērna dzīvību, 
paliek ar morāli dziļi ievainotu 
sirdsapziņu, traucējošu varbūt 
visu dzīvi. 

Vai esam informēti?
Vai esam informēti? Tagad 

mums jābūt jo sevišķi labi 
informētiem ne tikai par noti-
kumiem Latvijā, bet arī ārzemju 
latviešu sabiedrībā. Notikumi 
attīstās tik ātri, un katru nomaina 
nākamais. Jāseko līdzi. 

Sašutumu un kaunu izraisīja 
ziņa, ka Latvijas Valsts preziden-
ta kanceleja un Ministru prezi-
denta kanceleja neabonē laikrak-
stus Laiks un Brīvā Latvija. Dažu 
dolaru dēļ taču nav jāzaudē gods 
un cieņa. Te vairs nav runa par 
taupību! Tas norāda tikai uz to, 
ka valdību Latvijā neintresē 
latviešu sabiedrība ārzemēs, lai 
gan atbalstu saņemt no tās vēlas. 
Tik bieži jādzird cietsirdīgi 
pārmetumi, ka mēs, ārzemēs 
dzīvojošie latvieši, neko nezinot 
par to, kas notiek Latvijā. Tā nu 
gluži nav. Mēs tomēr sekojam 
līdzi notikumiem Latvijā, visādos 
veidos palīdzam tai. Viens vairāk, 
otrs mazāk. Bet palīdzam. Vai 
šādai palīdzībai nebūtu jābūt 
abpusējai? Informācijas iegūšanai 
no Latvijas visā pilnībā izmanto-
jam tīmekli. Bet tas nav gluži tas, 
kas iespiestais vārds. Kad esmu 
Latvijā, lasu visas trīs lielās Latvi-
jas avīzes: Dienu, Latvijas Avīzi 
un Neatkarīgo Rīta Avīzi. Pateicos 
A. Hartmaņa kungam par dāvanu 
abām iepriekš minētām instan-
cēm!

Jānis J. Dimants, Jr., M.D.

Jaunā Gaita
Aiz Raimonda Staprāna krāsainā vāka
Pāri par trīsdesmit autoru klāsts.
Mūsdienu rakstos šis žurnāls kā bāka,
Pārdomāts, izsijāts, izvētīts stāsts.

Briežu ģimenes lugā dveš pagātnes elpa,
Trimdas vēsturei paplaša telpa.
Mužniece stāsta par Liānu Langu,
Mums svešu, bet talantu spožu un brangu.

Šeit krājums mums, ko vērā ņemt,
To iepazīt tak varam lemt.
Vai labāku dāvanu izdomāt varam
Nākamam gadam – ne miesai, bet garam?
Abonētājs Anglijā

Lielajā presē nesen parādījās 
raksts, ka ģimene, kuŗai ir vairāk 
nekā divi bērni, ir savtīga (sel-
fish). No mūsu, latviešu, viedokļa, 
tas lai attiecas tikai uz tādām 
tautām, kuŗām ir augsta cilvēku 
„pārapdzīvotība”, bet latviešiem 
šis divu bērnu skaits ģimenē ir 
tikai nacionālās pašnāvības ceļš, 
kā to apzīmējis kāds prominents 
latviešu ārsts.

Ja mēs atļaujamies pašreizējam 
demografiskajam procesam tur-
pināties kā līdz šim, tad pēc 50 
gadiem latvieši jau būs minoritāte 
savā zemē un pēc demokrātiskiem 
principiem vairs nebūs valdoši 
zemē, par kuŗu tik dārgi mak-
sājuši mūsu senči. Šodienas ideju 
cīņu laukā ir divas frontes; viena 
ir par „dzīvības civīlizāciju”, otra – 
par „nāves civilizāciju”. Mēs zinām, 
kuŗā pusē jāliek mūsu spēki...

E. U.

Kultūras diena 
bērniem

Sestdien, 28. martā 9.30 no 
rīta Filadelfijas latviešu skolā 
Kultūras diena bērniem. Tajā var 
piedalīties gan tie, kas prot lat-
viski, gan tie, kas latviski 
nerunā.

Krāsosim olas ar sīpolu mizām, 
pavasaŗa puķītēm un lapiņām, 
mācīsimies citas Lieldienu tra-
dicijas, iesim rotaļās un dejosim 
tautas dejas. Ieejas maksa $ 5 no 
personas, tajā iekļautas siltas 
pusdienas. Norises vieta – Fila-
delfijas latviešu skola 301 N.
Newtown Street Rd (Rt 252) 
Newtown Square, PA; 
kontaktinformācija: Silvija 
Mezgaile@610-277-8072 vai 
roosters4@comcast.net
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Vai vēlaties 
sludinājumu 

krāsās?
Dariet zināmu par sevi un 

savu nodarbošanos! 
Ar Laika starpniecību 

varat apsveikt 
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks
(pielikums Jauno Laiks) 

piedāvā jums iespēju 
ievietot KRĀSAINU 

sludinājumu
2009. gada 11. aprīlim. 

Visi krāsainie sludinājumi 
tiks ievietoti īpašā lappusē, 
un sludinājuma cena būs 

par 30% augstāka. 
Laipni lūdzam 

KRĀSAINO, pilnīgi
gatavo („Camera Ready”) 

sludinājumu LĪDZ 2. 
APRĪLIM nosūtīt tieši

uz Rīgas redakciju. 

Par techniskiem jautājumiem 
rakstīt Solvitai – laiksasv@gmail.com 
Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte:
596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 

08840, USA.
Tālr.: 732-549-0445, e-pasts: 

LaiksDSR@aol.com. 

Latviešu dziesma Hamiltonā jeb
kā atklāt Kanadas slepeno dārgumu

Atšķirībā no citām Kanadas 
pilsētām Hamiltonai ir sena, ne 
tikai ilggadēja, saistība ar latvie-
šiem. Šejienes pirmie iedzīvotāji, 
protams, neko nezināja par savu 
līdzcilvēku uzvarām Saules kau-
jās, trīs gadu simtus pirms pašu 
sakāves šajā kontinentā. Taču 
iespējams, ka latvieši bija starp 
pirmajiem jūrniekiem, kuŗi 
nonāca šajā Ontario ezera galā. 
Vietējie arī nezināja, ka latvieši 
izdomājuši Dziesmu svētkus, kas 
citām tautām, kuŗas mīl dziedāt 
(izņemot velsiešus) liek pārdomāt 
savus mūzikālos raisons d’être.

Par laimi šovasar visi, kuŗi 
priecājas par latviešu kultūras 
uzplaukumu ārpus Latvijas, varēs 
piedzīvot šādus svētkus Hamil-
tonā, Kanadā. Tā kā daudzi 
potenciālie Dziesmu svētku 
apmeklētāji Hamiltonā būs 
Toronto latvieši un viņu draugi, 
vērts atcerēties, ka:

sabiedrības daudzveidīgumu, 
rūpniecības izturīgumu un dar-
bīgumu un cilvēku draudzīgumu. 
Vietējos zemnieku tirdziņos 
pārdodamais klāsts liecina, ka 
Hamiltonu no trim pusēm ie-
skauj ražīgi lauki. Mazliet attālāk 
no pilsētas, uz Niagaras ūdens-
kritumu pusi, daba un klimats 
radījuši īpiemērotus apstākļus 
augļu, tostarp vīnogu, kultivācijai. 
Tiem, kuŗi vēl nezina, kādas ir 
loģiskās sekas vīnogu audzēšanai, 
iesaku „atklāt Ameriku” kādā no 
Niagaras pussalas daudzajām 
vīnotavām.

Policija un ātrā palīdzība sazva-
nāma kā parasti Ziemeļamerikā 
– 911. Pagaidām operātori atbild 
tikai angliski un italiski. Jāpiebilst, 
ka Hamiltonā vienīgā diplomā-
tiskā pārstāvība ir Italijas kon-
sulāts. Citiem atjaunot pazaudētās 
pases būs jābrauc uz Toronto vai 
Bufalo.

rēties, ka šie svētki, līdzīgi visiem 
ievērojamiem sarīkojumiem, ir 
svētki ģimenēm... jo tajos taču 
piedalīsies arī  Pēterītis un Mārīte! 
Būs ne tikai bērnu dejas un koŗi, 
bet arī īpašas vietas jaunajiem, 
kur rotaļāties un izklaidēties, 
ākstīties, muļķoties, un... err... 
uzvesties vai vismaz atvilkt elpu. 
Dažiem varbūt tas varētu likties 
nelietderīgi vai izšķērdīgi, bet 
mēs apzināmies, ka XV, XVI un 
XX Kanadas latviešu dziesmu 
svētku rīkotāji mācīsies no mūsu 
pieredzes, un mēs paši arī gri-
bēsim kāddien izklaidēties.

Tāpēc izvēlieties mīļāko dzies-
mu, paceliet balsis un iedomā-
jieties, ka kopā  ar jums dzied vēl 
kāds tūkstotis: tas ir labs sākums 
nākamajiem mūsu tautas svēt-
kiem! Uz redzēšanos Hamiltonā 
2009. gada jūlijā!

Kims Ligers
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Dziesmu svētku centrs Hamil-
tonā atradīsies nepilnas stundas 
braucienā no Ontario lielpilsētas 
centra, un ir pat tuvāk YYZ (jeb 
Toronto lidostai). Vērts salīdzināt, 
kādas ir pārvietošanās iespējas 
pašā Toronto.

Hamiltonai ir sava lidosta (YHM), 
15 minūšu brauciena attālumā 
no Dziesmu svētku centra.

Hamiltonā visur var aiziet ar 
kājām, un, pat ja nevar vai nevēlas, 
var izmantot sabiedrisko trans-
portu. Derīgi zināt, ka ikkatram 
autobusam priekšā var piestip-
rināt divus divriteņus. Gadījumā, 
ja jāizmanto taksametrs – to 
vadītāji ir ļoti laipni.

Niagaras escarpment jeb 600 
km gaŗā klinšu nogāze atrodas 
tikai piecas minūtes no Hamil-
tonas centra un veido vienreizēju 
pilsētvides dabas parku ar brī-
nišķīgiem skatiem uz ezeru un 
pilsētu.

Hamiltonas pilsēta lepojas ar 

Latvieši parasti atver muti tikai 
divu iemeslu dēļ. Tiesa, lieli 
runātaji viņi nav, bet ēst un 
dziedāt gan māk. Ir arī viena 
paša par sevi saprotama līdz-
darbība dziesmai un ēšanai, un 
to varēs baudīt pirmo reizi ārpus 
pašas pilsētas, latviešu lauku 
īpašumā Sidrabenē. Tieši tur, 
zaļumos starp Toronto un Hamil-
tonu, mēs izsekosim latviešu tau-
tas pirmajām kopīgajām iedves-
mām un nedēļu pēc vasaras 
saulgriežiem skandināsim savas 
dziesmas un dejosim pļavās un 
mežos. Varbūt pa starpu atliks 
laika izdzert arī kādu kausu 
vietējās alus darītavas labumu.

Tāpat kā pirmie Dziesmu 
svētku dalībnieki 1869. gadā 
nokļuva sablīvētas pilsētas vidū, 
tā arī XIII Kanadas latviešu 
Dziesmu svētku dziedātāji, 
dejotāji un apmeklētāji 2009. 
gadā nokļūs apbūvētā vidē 
Hamiltonā. Tomēr svarīgi atce-
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Labdarības koncerts par labu Latvijas Nacionālajai Operai ar

Pirmdien, 16. martā pulksten 19:00 (7:00 PM)
Jonkeru Latviešu ev. Lut. baznīcā
254 Valentine Lane, Yonkers, NY

Programmā latviešu komponistu darbi un izvilkumi no operām
Ieeja: ziedojumi sākot ar $50.00,
studentiem $25.00, bērniem brīva

Labvēļu vārdi (vismaz $100.00) būs programmā sponsoru sarakstā
Čeki rakstāmi uz “Latvian National Opera Guild” vārda un nosūtami uz
Juris Padegs, 22 Minturn Street, Hastings un Hudson, NY 10706-1133
Tuvāka informācija: J. Padegs 914-478-0134 vai A. Pelše 516-319-9491

Atlikums tiks veltīts paredzētajam 
Bruno Skultes “Vilkaču mantiniece” iestudējumam

Pēc koncerta tikšanās ar māksliniekiem pie vīna un uzkožamiem

2009. gada 22. martā
pēc baznīcas dievkalpojuma

Teātris Jonkeru Baznīcā 
“Mīlestības vēstules”

Rīko Ņujorkas 
organizāciju apvienību padome
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību.

Fragmenti no publikācijām

1960. gads
Par Olafa Stumbra 

dzeju, Zinaīdas Lazdas 
balvu saņemot

Šais dienās dzejnieka Olafa 
Stumbra sirdī, tā jācer, nav vairs 
tās vientulības, kas priekš ga-
diem trim, kad viņa pirmo, nesen 
ar Lazdas balvu godalgotā krāju-
ma manuskriptu kādā apgādā 
pārauga palīdzības sainīšu kalni. 
Bet, gals labs, viss labs: parādī-
damies vēlāk, Stumbra krājums 
iekrita to gadu dzejā, ko vērtēja 
Zinaīdas Lazdas piemiņas fonda 
žūrijas komisija, un 11 darbu 
vidū tas izpelnījās 500 dolaru 
lielo godalgu. Dzejas publika 
savu interesi par par 29 gadus 
veco autoru apliecināja jau agrāk: 
Stumbram allaž bijusi liela pie-
krišana rakstnieka sarīkojumos, 
un viņa „Etīdes” vēl pirms godal-
gošanas bija jāsteidz izlaist otrā 
iespiedumā.

Stumbra dzejolī pēc daiļrunīgās 
iesvaidīšanās, kā gaidīts, notiek 
sastapšanās ar iecerēto – un vienā 
rindkopā dzejnieks aizrunājas 
līdz vārdiem, kas visus iepriek-
šējos pēkšņi un bez žēlastības 
izģērbj:

Istabas krēslā, kā mācīts, es 
skūpstīju viņas pierastās krūtis, 
kad tā neviļus piecēlās sēdus un 
teica: „Tev nav sirds.” 

Lasītājam atliek tikai pievie-
noties – autors viņam izņēmis 
vārdus no mutes. Simpatisks 
žests, kaut arī tikai tīros pašaiz-
sardzības nolūkos. Un tālāk? Kas 
tālāk? Kādi vēl stilistiski vingri-
nājumi?  – Brīdi vēl patiesi tikai 
jauni stila ziedi – „odžu dzēlieni” 
un „nevaldāms trakums”, bet tad –

... kails es izlēcu istabas vidū no 
gultas un bijušiem meliem un 
kliedzu: „Ir! Ir sirds! Lūk, te!” Un 
savā rīklē līdz elkonim iebāzis 
roku, es satvēru sirdi pirkstos, 
izrāvu laukā un rādīju viņai 
izstieptā plaukstā sapņu un asiņu 
pilnu kā dzīve.

Izskatās, ka te nu vairs nebūtu 
divkosības, ka sirds izraušana ir 
kas vairāk nekā tikai „pirkstu 
vingrinājums”, bet – nekāds dze-
jisks jaunums tas arī vēl nav. 
Asociējas kaut vai Aleksandra 
Čaka pants dzejolī „Baironam”. 
Tikai Stumbra dzejolis ar to vēl 
nebeidzas. Seko gaŗa kadence, 
kuŗas pēdējos četros vārdos 
Stumbrs beidzot atklāj, ko pus-
otrā lappusē slēpis:

Atrāvu logu un ar varenu 
vēzienu iemetu dziļi šo sirdi vētras 
debesīs iekšā, un tā pazuda 
mākoņu starpā kā saule, kā uguns 
vērpete strauja, kā dimants, kā 
sīks vientuļš punkts.

„Etīdēs” bez jau pieminētās 
ilustrācijas pavīd vēl citas, kur 
dzejoļa esence visskaidrāk  spīd 
cauri tieši kailiem jēdzieniem, 
gluži „nedzejiskiem”, gluži „racio-
nāliem”. Bet lasītāju tie tomēr 
ielingo „irracionālajā”, kur jūtas 
no prāta nav šķiramas. Līdzīgs 
paradokss mulsina arī glezniecībā, 
sevišķi kopš kubisma laikiem, – 
tāpat mūzikā, kur, sākot ar Bachu 
un beidzot ar pašu jaunāko, liela 
loma vēsiem, gluži matēmatis-
kiem elementiem. Rietumpasau-
les mākslas un literātūras pēt-
nieki, psīchologu un semantiķu 
atbalstīti, tādēļ pamatīgi revidē-
juši ieskatus par sirds un prāta 

sakariem. 
Meslus latviešu literātūras 

tradīcijām Stumbrs omulīgi 
maksājis ar tīšiem Strēlertes, 
Ādamsona, Čaka un Virzas 
atdarinājumiem. Ar to viņš 
demonstrē arī savu technisko 
gatavību – un pie viena, varbūt 
atspēlējas kritiķiem, kas pieme-
tuši čakismu, pirms vēl autors ar 
Čaka dzeju bija iepazinies. Lai 
rastos stila līdzība, pietiek jau ar 
līdzīgu vidi un ievirzi. Arī angļu, 
vācu vai spāņu dzejā uzejams 
čakisms...

Gunars Saliņš

grāmatas arī citās nozarēs, bet 
vairums ar populārzinātnisku 
raksturu, cik var spriest no 
atzīmēm katalogā.

Romas Olimpiadas 
atskaņas

17. Romas Olimpiskajās spēlēs 
piedalījās 10 latvieši. Un ja tiem 
pieskaita vēl klāt Austrālijas 
olimpiskos basketbolistus J. 
Danci, I. Freidenfeldu un vienības 
trenētāju E. Erkenu, kas gan 
nokļuva tikai līdz Romas olim-
piskā nama slieksnim, tad lat-

No citiem dalībniekiem Čīles 
krāsu aizstāvis Juris Laipenieks 
desmitcīņā 31 dalībnieka konku-
rencē ieguva 5865 p. un ierindojās 
19. vietā. Kopš 1924. gada 
Olimpiskajām spēlēm Parīzē, 
kad tur desmitcīņā startēja jauns 
latviešu medicīnas students Gvi-
do Jekals, šis ir pirmais gadījums, 
kad kāds mūsu tautietis atkal ir 
pabeidzis šo grūto vieglatlētikas 
disciplīnu. 1932. gadā Losandže-
losā Jānis Dimza līdz pat 9. 
disciplīnai bija otrā vietā, bet 
kārtslēkšanā savainotās kājas dēļ 
viņam no tālākām sacensībām 
bija jāizstājas.

20 g. v. Jurim Laipeniekam 
tomēr visa sportiskā nākotne vēl 
ir tikai priekšā, un kā viņš pats 
Amerikas Balss līdzstrādniekam 
Romā bija izteicies, tad savā 
labākajā gatavībā cer būt 1964. 
gadā Tokijā vai pat četrus gadus 
vēlāk. Laipenieka spēcīgākās 
disciplīnas pašlaik ir šķēps un 
tāllēkšanā, kur viņš jau sasniedzis 
70, resp. 7 m līniju. 

kas kvalificējās finālam, bet neti-
ka starp desmit pirmajām. 

***
Otru lielāko baltiešu grupu 

Romā veidoja igauņi. Viņu 
panākumi tomēr bija pieticīgāki, 
kaut ievērojot spēcīgo konkuren-
ci, arī tie uzskatāmi par teica-
miem. Kanadas pārstāvis Ergs 
Leps 800 m skrējienā tika līdz 
pusfinālam. Peldēšanā atzīstami 
startēja Ūvi Voga, Eva Maurere, 
Veiko Sīmars. Modernās pieccī-
ņas meistars Hanno Selgs ierin-
dojās 9. vietā, šķēpa metējs Marts 
Pāma kvalificējās finālam un 
ieguva 11. vietu. Zviedrijas krāsu 
aizstāvis maratonā Arnolds Vaide 
ierindojās 21. vietā.  

Kāda kripatiņa igauņu asins rit 
zelta medaļu ieguvēju Irinas (80 m  
barjērās) un Tamāras (lodē) 
Presas asinīs.

Igauņu laikraksts Vaba Eestlane 
(Brīvais Igaunis), kas iznāk 
Toronto, sniedzot plašu ziņojumu 
par Olimpiskajām spēlēm Romā, 
starp citu, raksta: 

„Romā ir ļoti daudz latviešu, 
galvenokārt no Vācijas. Viņi 
visur iet kopā grupās ar savām 
nacionālām krāsām pie krūtīm. 
Tā ir laba propaganda (brīvajai) 
Latvijai. It sevišķi olimpiskajā 
stadionā, kur daudz cilvēku pra-
sa, kas viņi tādi ir. Latvieši tad 
izskaidro un piedāvā arī brošūras 
par neatkarīgo Latviju.”

Filadelfijas chronika
* Brīvo latvju biedrības drāma-

tiskā kopa režisora A. Vildes 
vadībā viesosies Kvēkertaunā 24. 
septembrī ar V. Richtera komēdiju 
„Pavasaŗa vēji”. Kopa A. Vildes 
vadībā iestudē igauņu rakstnieka 
Raudsepa komēdiju „Mārtiņ-
ciems”.

* Jau pēc viena gada darbības 
Filadelfijas latviešu jaunatnes 
pulciņš spēj sava radio raidījuma 
„Latviešu Balss Filadelfijā” pro-
grammas ilgumu pagarināt no 
15 minūtēm un pusstundu. Šo 
informātīvo raidījumu var dzir-
dēt katru sestdienu.

Čikāgas chronika 
* Čikāgas strēlnieku kopa pēc 

reģistrēšanas nokārtošanas uzsā-
kusi rosīgāku darbību. Kopa 
pieteikusi līdzdarbību AL un 
Čikāgas latviešu organizāciju 
apvienībā. Valde nolēma līdz 
pilnsapulcei papildināt sastāvu 
ar piekto locekli, par kuŗu 
izraudzīts V. Lāčkājs, nodibināta 
dāmu komiteja un par tās 
priekšnieci izraudzīja A. Indāni. 
Tāpat kā līdz šim strēlnieku kopa 
atbalstīs latviešu neredzīgo kopu 
Vācijā, palīdzot tai skaņu lenšu 
bibliotēkas iekārtošanā un nere-
dzīgo mantu pārdošanā. Panākta 
vienošanās ar O. Krolla Kultūras 
biroju lielākos sarīkojumus, 
teātŗa izrādes u. c. rīkot kopīgi.

Grandrapidu chronika
* Latvijas universitātes dibinā-

šanas atcere, ko šogad rotācijas 
kārtībā rīko Konkordiju kopa, 
notiks 24. septembrī. Atceres 
akts un koncerts, kuŗā ielūgti visi 
tautieši, paredzēts latviešu bied-
rībā. Svētku runu teiks prof. E. 
Ābele par tematu „Dzīvības 
varbūtība pasaules telpā.

Publikāciju sagatavojis
P. Karlsons

Dzejnieks Olafs Stumbrs (pa kr.) īpašā sarīkojumā Portlandē, 
Oregonā, kur viņš kā pirmais saņēma Zinaīdas Lazdas balvu 
par dzeju krājumu „Etīdes”. No viņa pa labi Lazdas piemiņas 
balvas fonda kasiere Marija Ūdre un Lazdas piemiņas fonda 
priekšsēdis Dr. T. Staprāns

Piebremzē „pirmspa-
domju autorus”

Cik var spriest no padomju 
laikrakstu ziņām un no 1969. 
gada otrā pusgada Meždunarod-
naja kņiga kataloga, okupētajā 
Latvijā vairs nevar izdot t. s. 
„pirmspadomju autoru” darbus 
tādos metienos kā agrāk. Kata-
logā „latviešu klasiķu un priekš-
padomju laika rakstnieku darbi” 
aptver trīs sējumus ar caurmēra 
metienu – 15 000 eksemplāri. 
Pērn caurmēra metiens bija 44 
000 eks. Bet padomju rakstnieku 
darbi nav pieauguši metienu 
apmēra ziņā tik ievērojami, kā 
varētu gaidīt. Katalogā minētām 
grāmatām šai sektorā ir 16 220 
eks. caurmēra metiens, 1959. 
gadā metiens bija 14 565. Jopro-
jām lieli metieni ir ārzemju auto-
ru darbiem – 26 100 eks. (pērn 
23 210 eks.).

Pārmaiņas vērojamas arī bērnu 
un jaunatnes literātūras nodalī-
jumā. Pērn tur latviešu klasiķi un 
„pirmspadomju autori” bija pār-
stāvēti ar grāmatām 37 500 eks. 
caurmēra metienā, šā gada otrā 
pusē izdoto grāmatu sarakstā ir 
tikai viena grāmata – Sudrabu 
Edžus „Izlase jaunatnei” 20 000 eks.

Samērā trūcīgs izskatās zināt-
nisko grāmatu klāsts. Iznācis J. 
Endzelīna „Latvijas PSR vietvār-
di” I daļas otrais sējums. Par 
„Latviešu tautasdziesmu valodu” 
publicē grāmatu A. Ozols un 
autoru kolektīvs sagatavojis 
izdošanai 4000 eks. „Mūsdienu 
latviešu literārās valodas grama-
tikas” otro daļu – sintaksi. Ir 

viešu pat bija pavisam 13. 
Toties tie desmit latvieši, kas 

nokļuva Romā, guva nepieredzēti 
teicamus panākumus, un pie 
mazliet lielākas veiksmes tie 
varēja būt vēl labāki. Par visiem 
kopā viņi izcīnīja 10 uzvaras 
medaļas, no kuŗām viena ir zelta, 
5 sudraba un 4 bronzas. 

Lielākais guvums, protams, 
bija Jānim Konrādam peldēšanā 
– uzvara 1500 m un pa trešai 
vietai 400 m un 4x200 m maiņas 
peldējumā. Ilze Konrāde ieguva 
sudraba medaļu 4x100 m stafetē.

Pasaules rekordisti Jānis un 
Ilze Konrādi
Harija Berga
draudzīgs šaržs  
Pasaules meistars paukošanā 

ar špagu Bruno Habarovs ieguva 
trešo vietu individuāli un arī kā 
vienības dalībnieks. Basketbolisti 
M. Valdmanis, V. Muižnieks, J. 
Krūmiņš un C. Ozers ierindojās 
2. vietā un visi saņēma sudraba 
medaļas. Tātad – kopā pavisam 
10! Neoficiālajā kopnovērtējumā 
(kaut šī aplēse nav īsti korrekta) 
84 valstu konkurencē ierindo 
latviešus kā atsevišķu grupu 20. 
vietā kopā ar Jaunzēlandi.

***

Juris Laipenieks (nr. 326) 
Romas Olimpiskajās spēlēs 
startē desmitcīņas pēdējā 
disciplīnā – 1500 m skrējienā. 
Foto  no grāmatas „Neaiz-
mirstami sporta brīži un 
zvaigznes”

19 g. v. rīdzinieks Imants Bod-
nieks startēja treka riteņbraukšanā  
1 km sprinta distancē. Priekšbrau-
cienā viņš palika 2. vietā, uzvarēja 
starpbraucienā, pēc tam spēcīgajā 
konkurencē tomēr kapitulēja. 

Eiropas rekordists kārtslēkšanā 
Jānis Krasovskis, kas audzis un 
skolojies Viesītē, bet tagad dzīvo 
Maskavā, savā speciālitātē kvali-
ficējās finālam, kur palika 9. 
vietā. Viņš veica savām spējām 
mērenu augstumu – 4,40 m.  

***
No tiem vārdiem, kas gan skan 

tik patīkami ausij, bet sirdi atstāj 
aukstu, varētu pieminēt šādus 
krievu sportistus: ļeņingradieti 
Elvīru Ozoliņu, kas pārspējot lat-
vietes Dr. Ineses Jaunzemes 
olimpisko rekordu, šķēpā ieguva 
zelta medaļu, lodes grūdēju 
Viktoru Lipsni (4. vieta), sprin-
teri Edvinu Ozoliņu (2. v. stafetē) 
un augstlēcēju Valentīnu Balodu, 



LAIKS 52009. ga da 7. marts – 13. marts

FO
TO

: G
. B

er
nh

ar
da

Svētdien, 8. okt./Liepājā
Ceļamies agrāk. Mūsu vads 

pirmais iet uz Liepāju – uz 
atutošanu. Ilgi tur jāgaida. Izdo-
mājam, ka  seši čaļi formācijā, ar 
Bori kā grupas komandieri soļo-
jam slēgtā vienībā pa pilsētu, jo, 
atsevišķi ejot, var noķert „štreifi”. 
Atgriežoties tomēr Hopfens pie-
sola „3 stundas Lielvācijai”.  Lik-
tenis tomēr lēma citādi, jo tiklīdz 
esam izģērbušies, pienāk steidzīga 
pavēle atkal saģērbties. Ņemam 
savas somas un ejam uz staciju. 
Tā kā uz „utūzi” paņēmām tikai 
nenozīmīgus apģērba gabalus, 
mēteļus, un deķus, visas pārējās 
mantas palika Grobiņā, kur tagad 
viss izlaupīts. Dažiem zēniem 
pazuduši visi kabatas portfeļi ar 
naudu un dokumentiem. Par 
laimi, es savu kabatas portfeli 
paņēmu līdz. Sakāpjam vilcienā, 
saņemam paiku, nīkstam līdz 
vakaram. Tad, neko nesagaidījuši, 
ejam uz Frontleitštelli. Te pava-
dām nakti.

Pirmdien, 9. okt./Liepājā  
No rīta stājoties, izrādās ka 

trūkst Boŗa (Siliņa) un Ķeņģa. 
Soļojam uz ostu. Uzlādējamies 
uz kuģa – „Mar del Plata”. Krietns 
kuģis. Vēlāk uz tā uzlādējās arī 
RAD puiši, jauniesaucamie leģio-
nāri, privātie bēgļi. Pa starpu 
mēs ar Mačiņu nošmaucam no 
kuģa. Aizejam uz pilsētu. Vēl 
aizejam uz kino – „Sarkanās 
orchidejas.” Trauksme, drīz atsauc.

(Nolemjam – ja pēc kino kuģis 
būs prom, paliksim). Kino 
turpinājās. Pēc kino atpakaļ uz 
kuģi. Satieku Ģipšļa Peksi – RAD 
vīrs, arī Kauliņš Imants no 
Virešiem. Vēl daudzi redzēti čaļi. 
Drīz trauksme atkal. Nāk „sve-
cītes” no gaisa. Strādā kuģa flaki. 
Nejauka jušana. Liekas, ka būtu 
iebāzts konservu kārbā un kāds 

Raimonds Gunārs Slaidiņš
Kaŗa gaitu dienasgrāmata 1944-1945

Dižkoncerts „Ar Latviju sirdī”

sistu ar veseri pa vāku! Viss kuģis 
dreb. Smird sērs. Krīt bumbas. 
Līgojas viss lielais kuģis. Ostā 
stāv daudz kuģu, uz visiem flaki 
– diezgan liela sprostuguns. Kaut 
kur pāri uz stacijas pusi deg. 
Sprāgst munīcija. Mēs tomēr 
esam tikuši laimīgi cauri. Nakti 
izbraucam reidā.

Vēstures fakti: 10. okt. rītā- 
19. divīzija atpūšas Pienavas 
rajonā. 10.okt. pievakarē – Sar-
kanarmija sasniedz t.s. „Rīgas 
aizsardzības līniju”. 11.okt. – 19. 
divīzija ieņem pozicijas Džūkstes 
– Dobeles rajonā, kas izveidojas 
par Kurzemes cietokšņa austru-
mu sektoru. Sākās kaujas Rīgas 
pievārtē. 13.okt. – Padomju ar-
mija sāk Rīgas ieņemšanu (for-
sējot Ķīšezeru), līdz Daugavas 
labajam krastam. 14. okt. – pēc 
Rīgas krišanas fronte nostiprinās 
ap Jūrmalciemu, Plieņiem.

Vēstures fakti: Visi galvenie 
latviešu leģionāru spēki 11. okt. 
sasniedza Džūkstes rajonu, kur 
ieslēdzās Kurzemes aizstāvēšanā. 
Rīga krīt padomju rokās 13. 
oktobrī. Kurzemes cīņās pieda-
lījās vācu Z-armijas grupas 32 
divīzijas, to skaitā VI armijas 
korpuss ar latviešu 19. divīziju. 
15. divīzijas artilērijas pulks, 106. 
latviešu grenadieŗu pulks, zenīt-
artilērijas divizions, 4 kaujas 
bataljoni un citas kaujas vienības. 
Šī Z-armijas grupa ieņēma „Kur-
zemes cietokšņa” pozicijas: Jūr-
malciems-Bārta-Vaiņode-Zvār-
de-Zebras ezers-Maisukrogs-
Vīksele-Klapkalns.

Otrdien, 10.okt./Liepājā – jūrā
Ap desmitiem atkal trauksme. 

Uzbrūk krievu bumbvedēji un 
iznīcinātāji. Nu gan laikam būs 
beigas! Daži lidmašīnu viļņi par 
savu mērķi izraugās tieši mūsu 
kuģi. Vairākas bumbas krīt tiešā 
kuģa  tuvumā. Ir ievainotie, kāds 

jūrnieks – flakists nogalināts. 
Pusdienas laikā izdod pārtiku – 
4-5 šķēlītes maizes, sviests, kon-
servi. Vakarā izbraucam jūrā. Uz 
klāja visi sapulcējušies nodzie-
dam „Dievs, svētī Latviju!”. Tad 
par spīti bēdīgam noskaņojumam, 
kāds uzsāk „Pidriķis mīlēj’ Doro-
teju”. Seko citas dziesmas līdz 
tumsai. Kuģi sāk šūpot. Tad ejam 
gulēt. Es izeju uz klāja. Liepāju 
atkal bombardē. Met „svecītes”, 
arī uz jūras pusi, laikam meklē 
mūs. Liekos gulēt turpat  zem 
klāja, pie lūkas. Jūtos labāk, kad 
redzu āra gaisu.

Trešdien, 11. okt./jūrā – 
Dancigā 

Jauks rīts. Visa jūra miglā tīta, 
mierīga, bez viļņiem. Esam 
izbraukuši laimīgi cauri visiem 
mīnu laukiem un zemūdenēm. 
Braucam tuvu gar krastu. Apmē-
ram piecos vakarā iebraucam 
Dancigas ostā. Izkāpjam no kuģa 
un paliekam turpat pie ostas uz 
kāda laukuma stāvot. Nonīkstam 
te apmēram līdz 12 naktī. Tad 
atļauj nakti pārgulēt kuģī. Jūtos 
nevesels, tāpēc tūlīt liekos kojā 
un guļu. Citi čaļi iet vēl apkārt ko 
„sperdami”.

Ceturtdien, 12. okt./Dancigā
No rīta atkal jāstājas vecās 

vietās. Nostāvam trīs vai četras 
stundas, kamēr pienāk pusdie-
nas. Izdod sviestu, konservus (5 
vīriem 1 bundža gaļas konservu) 
maize (4 riciņas). Tad soļojam uz 
atutošanu. Te atkal liela nīkšana, 
kamēr tiekam cauri. Tad ejam 
kādus 10 kilometrus tālāk. Brau-
cam ar tramvaju, tad atkal kājām. 
Iesoļojam „Feldhernhalles” kazar-
mās. Te ierīkojamies virs kādas 
noliktavas bēniņu telpās.

Piektdien, 13. okt./ Dancigā
Nekas nav jādara. Apmeklējam 

kantīni, dzeram alu, limonādi. 
Vakarā čaļus ved uz kino. Mums 
vienai grupiņai jāgaida „verplē-
gunga” (pārtikas) mašīna. Tā ie-
brauc tikai vēlu vakarā. Izdod 
paiku.

Vēstures fakti: 15. okt.
Pusdienas laikā – Padomju 

armijas 10. gvardes armija un 
130. latv. Strēlnieku korpuss 
ieņem Pārdaugavu. Sākas pa-
domju lieluzbrukums jauniz-

(Turpinājums sekos)

Latvijas gaisa spēku palīgi pie zenītlielgbala

Latvijas vīru koŗu dižkoncerts "Ar Latviju sirdī". RLB Lielajā 
zālē 2008. gada 16. novembrī

(2. turpinājums)

Sestdien, 14. okt. Dancigā – 
ceļā

Līdz pusdienai brīvs, tad atkal 
mūsu grupiņai jābrauc pēc pai-
kas uz ostas pusi. Braucam ar 
tramvaju. Nekā tomēr nesaņemam. 
Atgriežoties satiekam mūsu čaļus 
soļojam jau uz staciju. Mūsu 
mantiņas ir līdz. Tā soļojam atkal 
uz staciju. Uzlādējamies. Mūsu 
vagonā  32 čaļi. Ienesam salmus, 
atnesam ogles (arī krāsniņa vago-
nā), ierīkojam guļamvietas, saņe-
mam paiku. Vakariņas, tad gulēt. 
Naktī braucam.

veidotai Kurzemes frontei (pirmā 
Kurzemes lielkauja līdz 22. okt.). 
16. okt. – padomju 130. Latviešu 
korpuss iesoļo Rīgā. Sākās pirmā 
(no sešām) Kurzemes lielkaujām 
ar centru uz Dobeles-Tukuma-
Saldus trīsstūŗī, ko aizstāvēja 
latviešu 19. divīzija, kas kopā ar 
290. un 389. vācu armijas divīziju 
tur veidoja VI „Nevācu” (latviešu) 
SS armijas korpusu. (cīņas ilga 
līdz 20. okt.).

Laika ritumā atskatoties uz 
pērnā gada Latvijas Republikas 
90 gadu jubilejai veltītajām 
mūzikas aktīvitātēm, ar nožēlu 
jākonstatē, ka plašajai skatītāju 
un klausītāju auditorijai nebija 
iespējas ar raidorganizāciju palī-
dzību vai nu klātienē, vai nedaudz 
vēlāk gada nogalē noskatīties 
brīnišķīgo Latvijas gadadienai 
veltīto Latvijas vīru koŗu dižkon-
certu „Ar Latviju sirdī”, kas noti-
ka Rīgas Latviešu biedrībā 2008. 
gada 16. novembrī un kuŗu orga-
nizēja Rīgas Latviešu biedrība un 
Latvijas polītiski represēto apvie-
nība sadarbībā ar režisoru 
Andreju Miglu un diriģentu, 
profesoru Edgaru Račevski. Lat-
vijā, vīru koŗu dziedāšanas tra-
dicijas mērojamas jau dažu gad-
simtu ilgumā, tās  īpaši uzplauka 
20. gadsimta vidū un otrajā pusē, 
bet pēdējās desmitgadēs vairs 
nesasniedz kādreizējo vērienu, 
tāpēc šādas vēl pastāvošo vīru 
koŗu kopu aktīvitātes noteikti ir 
īpaši nozīmīgas un dod cerību, 
ka vīru dziedāšanas tradicijas 
tiks  saglabātas nākotnē. Vispār 
jebkuŗš koncerts var dot lielu 
māksliniecisku un izklaidējošu 
baudījumu vai pat abus kopā, 
tomēr valstiskuma deviņdesmit-
gades kontekstā, visnozīmīgākās 
bija tās koncertprogrammas, 

kuŗas attiecīgajā brīdī devušas 
nacionāli patriotisko apliecināju-
mu, neatkarīgi no koncerta vērie-
na, dalībnieku skaita un norises 
vietas. Šajā aspektā minētais vīru 
koŗu koncerts bija viens no 
spēcīgākajiem un skaistākajiem. 
Uz vīru koŗu dižkoncertu bija 
sabraukuši ap 200 dalībnieku no 
dažādiem Latvijas novadiem – 
koŗi „Brocēni”, „Cēsis”, Liepājas 
un Talsu „Dziedoņi”, „Gaiziņš”, 
„Ozols”, „Vecie draugi”, „Stabu-
rags”, piedalījās arī Prezidija 
Konventa vīru koris un Rīgas 
Latviešu biedrības Latvijas 
Nacionālais vīru koris un visu 
minēto koŗu diriģenti Ēriks 
Budēvics, Marika Slotina, Valdis 
Aivars, Dainis Stroža, Rita 
Briņķe, Guntis Galiņš, Aivars 
Buņķis, Māra Batraga, Arnis 
Paura un Edgars Račevskis. 
Aizkustinoši bija vīru kopkoŗa 
kuplajās rindās redzēt ne vienu 
vien dziedātāju ar vismaz 40 – 50 
gadu dalības stāžu. Koncerta 
atklāšanā izjustus ievadvārdus, 
veltītus Latvijas neatkarības izcī-
ņas atcerei, teica Rīgas Latviešu 
biedrības priekšsēdis Valdis 
Rūmnieks un Latvijas Polītiski 
represēto apvienības priekšsēdis  
Gunārs Resnais. 

Koncerta programmā rofesors 
Edgars Račevskis bija izvēlējies 

tādas vīru koŗu repertuāra pērles, 
kas saliedēja dziedātājus un pub-
liku, radīja svinīgu pacilātību un 
sniedza gan māksliniecisku bau-
dījumu, gan pirmssvētku noska-
ņu. Protams, koncerta ieskaņā 
koris kopā ar skatītājiem skandēja 
Blaumaņu Kārļa „Dievs svētī 
Latviju!”, programmas gaitā tālāk 
dzirdējām Jāņa Norviļa un Leo-
nīda Breikša „Vakarjundu”, Emīla 
Dārziņa un Kārļa Skalbes 
„Mūžam zili”, Bruno Skultes un 
Teodora Tomsona „Aijā”, Jēkaba 
Graubiņa un Viļa Plūdoņa „Lāč-
plēšu dziesmu”, arī Jurjānu 
Andreja „Lūk, roze zied”, Jāzepa 
Vītola „Mežezeru”, Jāņa Mediņa 

un Viļa Plūdoņa „Tev mūžam 
dzīvot, Latvija!”, bet koncerta 
nobeigumā vīri kopā ar skatītā-
jiem divas reizes dziedāja Jāņa 
Kalniņa un Viļa Plūdoņa „Dzies-
mu brīvai Latvijai”. Programmā 
labi iekļāvās vīru dziedātā Edgara 
Račevska un Laimoņa Kamaras 
dziesma „Daugava”, kā arī Edgara 
Račevska kantāte „Ir viena brī-
numdziesma” ar Andreja Eglīša 
vārdiem, kas savu pirmatskaņo-
jumu piedzīvoja 2008. gada jūlijā 
Jāzepa Vītola 145 gadu jubilejai 
veltītajās Mūzikas dienās Gau-
jienā. Vīri mūzicēja brīvi, atraisīti, 
ar lielu garīgu pacēlumu un 
prieku, ko varēja izjust arī visu 

diriģentu sniegumā koncerta 
gaitā. Tāpat jāuzteic arī aktrises 
Rasmas Garnes, solista Māra 
Evalda un koncertmeistares Ilzes 
Ozoliņas izjustais un smalkais 
sniegums, viņi bija labi uztvēruši 
svētku koncerta svinīgo rakstu-
ru. Kad vīri pēc koncerta atstāja 
zāli, vēl arvien dziedādami, šoreiz 
„Latviet's biju, latviet's esmu”, 
tad daudziem – gan pašiem 
dziedātājiem, gan klausītājiem – 
acīs pamirdzēja pa asarai.

Mājup ejot, nāca prātā Jāzepa 
Vītola 1916. gada oktobrī rakstītā 
recenzija „Baltijā” par Latviešu 
Labdarīgās Biedrības koncertu: 
„Gluži savādi apmierināts atstāju 
šoreiz koncertzāli. Šķietas, esam 
uz pareiza ceļa, un, ja diena tur, 
ko rīts sola, tad droši iet uz 
priekšu mākslas gaišajam Par-
nasam pretim. ...arī klausītāji 
saprata vai vismaz izlikās sap-
rotam, ka nu lieta vairs neiet ap 
vienkāršu „vakara nosišanu kā 
nebūt”. Un par to, zināms, pirmā 
kārtā jāpateicas tam mākslinie-
kam, kas šo disciplīnu radījis, 
radījis īsā laikā”. Mūsu gadījumā 
lielais paldies profesoram Edga-
ram Račevskim par vīru dziedā-
šanas tradiciju jauno elpu!

Asna Andžāne,
komponiste un mūzikas 

skolotāja
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Prērijas ārsts
(49. turpinājums)
Daži chirurgi mani bieži 

aicināja asistēt operācijās. Man 
tas patika. Zināju, ko daru, pratu 
mezglus sasiet ātri un cieši. 
Operāciju asistentam parasti nav 
jānervozē, jo visa atbildība ir 
chirurgam. Pie operāciju galda 
esmu stāvējis stundām ilgi un 
rezultātā manas kāju vēnas ir 
paplašinātas.

Manos pēdējos prakses gados 
notika izmaiņas. Lētāk iznāk, ja 
asistents ir chirurģijas techniķis, 
nevis ārsts, un tagad operācijās 
reti piedalās divi ārsti. Mans dēls 
Egons, kas praktizē tajās pašās 
telpās, kur kādreiz strādāju es, 
operācijās asistē reti.

Sākās runas, ka vienā nelielā 
pilsētā nav vajadzīgas divas 
slimnīcas, kas savstarpēji konku-
rē, tās varētu apvienot. Notika 
ilga un gaŗa runāšana un prā-
tošana, daudzus tūkstošus dola-
rus maksāja pat kādai Denveras 
firmai, kas pētīja apvienošanās 
iespējas. Lasot šis firmas pārstāvju 
ziņojumu, nodomāju, ka vienā 
vakarā varētu sanākt kopā trīs 
vietējie vīri, iztukšot pudeli viski-
ja un secināt to pašu. Galu galā 
slimnīcas tika apvienotas, un 

Paulis Dzintars tagad Rapidsitijā ir lieliska 
slimnīca, kuŗā strādā vairāk nekā 
2000 darbinieku un gandrīz 300 
ārstu. Tajā izdara visas iespējamās 
chirurģiskās operācijas, izņemot 
orgānu pārstādīšanu.

Pēdējos gados šai slimnīcai 
radušies konkurenti: ārstu grupa 
jau uzcēlusi un paplašina chirur-
ģisko klīniku, faktiski jaunu 
slimnīcu. Kā parasts, oficiālais 
iemesls ir labāka pacientu aprūpe, 
taču nav nekāds noslēpums, ka 
visam pamatā ir naudaskāre. 
Apdrošināšanas sabiedrības par 
chirurģiskām operācijām labi 
maksā, un jaunais centrs no-
smels "krējumu" pilsētas slimnīcai, 
atstājot tai neatliekamās palīdzī-
bas sniegšanu, neapdrošinātos 
pacientus un tos, kuŗi nespēj 
maksāt. Tātad nākotnē iespēja-
mas visādas problēmas.

Diemžēl alkatīgi ir lielākā daļa 
cilvēku. Nauda spēj ietekmēt 
ikvienu, vienalga, kas cilvēks ir 
pēc profesijas – ielu slaucītājs, 
sportists, kas pelna miljoniem 
dolaru gadā, nemaz nerunājot 
par komercfirmām. Protams, 
ārsti nav izņēmums, un man 
dažreiz pat kauns, ka esmu šīs 
profesijas pārstāvis. 

 Viens no maniem draugiem 

ārstiem atklāja savu plānu: jāpērk 
zeme, jo tā netiek ražota. Viņš 
pērkot zemes gabalus, aizņemo-
ties naudu no bankas uz pieciem 
gadiem. Tikko bankas parāds 
atmaksāts, tūlīt atkal aizņemoties 
un pērkot nākamo gabalu. Pama-
zām viņš kļuva par vienu no 
bagātākiem cilvēkiem Rapidsitijā. 
Abi ar sievu gan dzīvoja ļoti 
taupīgi, tātad šī bagātība nekādu 
labumu viņiem nesagādāja. Viņi 
jau aizsaulē, un es nezinu, kas 
notika ar viņu īpašumiem.

Miljons dolaru gada ienākums 
ir dažam labam Rapidsitijas 
ārstam – speciālistam. Vislabāk 
pelna dermatologi, neurochirur-
gi, radiologi, oftalmologi un 
ortopēdi. Vismazākie ienākumi 
ir ārstiem vispārējās, iekšķīgās 
un bērnu slimībās. Medicīniskā 
palīdzība Amerikā ir ļoti dārga, 
un viens iemesls ir augstās cenas, 
ko prasa ārsti. Protams, jāmaksā 
arī par zālēm un slimnīcu, arī 
palīgpersonāls vēlas saņemt algu. 
Nedrīkst aizmirst advokātus, 
kuŗi ar savām (bieži nepamato-
tām!) sūdzībām pacēluši apdroši-
nāšanas likmes nereālos augstu-
mos. Viņiem gan ļoti palīdz tiesu 
žūrijas, piespriežot miljoniem 
dolaru kompensāciju bieži tikai 
simpatijas dēļ – gan jau apdroši-
nāšana samaksās! Netiek ievērots, 

ka apdrošināšanas sabiedrības 
necietīs, tās tikai paaugstinās 
likmes, kas par apdrošināšanu 
būs jāmaksā iedzīvotājiem. 

Man nekad nav bijis dāvanu 
"naudas taisīšanā", kaut arī maz-
liet esmu mēģinājis to darīt. Jau-
nības gands man birža, ieguldī-
jumi, procenti bija pilnīgi svešs 
jēdziens. Mani vecāki strādāja, 
ieguldīja naudu bankā un pērkot 
zemi, bet par biržas spekulācijām, 
akcijām u. tml. nekad nekas neti-
ka runāts. Mana jaunība no 
divdesmit līdz trīsdesmit gadu 
vecumam aizritēja dziļā naba-
dzībā. Kaŗa un pēckaŗa gados 
lielākās rūpes bija, ko ēst un vilkt 
mugurā. Par noguldījumiem un 
ietaupījumiem nevarēja būt pat 
runas. Amerikā ieceļoju ar 17 
dolariem kabatā, tā bija visa 
mūsu ģimenes bagātība. Mums 
nebija ne briljantu, ne zelta, ne 
sudraba. Pirmajos Amerikas gados 
par ietaupījumiem pat nedomā-
jām. Vajadzības bija neskaitāmas, 
daudz ko pirkām uz nomaksu: 
auto, mēbeles, nemaz nerunājot 
par pirmajām trim mājām Feitā 
un vēlāk Rapidsitijā. Faktiski jau 
tā notiek arī tagad: reta kādai 
jaunai amerikāņu ģimenei māja 
un auto nav pirkti uz nomaksu. 
Statistika liecina, ka caurmēra 
amerikānim ir 8000 dolaru 

parāds par mantām, kas pirktas, 
lietojot kreditkarti. Vai šāds caur-
mēra amerikānis apjēdz, cik nau-
das viņš samaksā bankai, kas 
iekasē procentus par aizdevumu?

Mani, praktizējoša ārsta ienā-
kumi nekad nebija augsti, taču 
samērā pietiekami labai dzīvei, 
un daži tūkstoši reizēm palika 
pāri ieguldījumiem. Pirkt akcijas 
nekad negribēju. Biržas darīju-
mos jāiedziļinās, vajag arī saprāta 
un laimes. Mani atturēja arī 
drauga Juŗa piedzīvojumi. Pirma-
jos gados Filipā viņš sāka pirkt 
un pārdot akcijas un pazaudēja 
daudz naudas. Esmu lasījis, ka 
ārstiem, ar maziem izņēmumiem, 
biržas darījumos un naudas 
ieguldījumos neveicoties, jo 
viņiem neatliekot laika daudz 
rēķināt. Es gandrīz visās pasāku-
mos, kuŗos ieguldīju, cerot gūt 
peļņu, izrādījos zaudētājs. Minē-
šu tikai dažus piemērus. Prezi-
denta Kārtera laikā bija pasaules 
krize enerģijā – naftas un benzīna 
cenas ļoti augstas, laikrakstos 
iedzīvotājiem ieteica braukt ar 
mazākiem auto, dzīvot nelielās 
mājās un mēģināt izmantot sau-
les un vēja enerģiju. Mana dēla 
Gunāra draugs inženieris nodibi-
nāja jaunu sabiedrību ar mērķi 
izmantot saules enerģiju.

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums sekos)

L A T V I E Š I  C E Ļ O
Jānis Bolis

Pēc netīrās, neglītās, neērtās 
Petropavlovskas Vladivostoka lie-
kas moderna, augoša pilsēta ar 
apmēram 650 000 iedzīvotājiem. 
Tāpat kā Kamčatkā, arī Vladivos-
tokā tīrība nav prioritāte. Pašreiz 
notiek plaša apbūve. Daudz jau-
nu, modernu ēku jau sabūvēts. 
Mēs apmetamies pavisam vien-
kāršā tūristu viesnīcā, bet pēc 
Kamčatkas, tā izliekas tīrais luk-
suss. Pirmo reizi desmit dienās 
kārtīgi nomazgājos. Stāvu dušā 
veselu pusstundu. 

No rīta apskatām pilsētu, 
apmeklējam vietējo mūzeju, un 
pēcpusdienā dodamies uz vil-
ciena staciju, lai ar Transsibirijas 
vilcienu sāktu ceļojumu uz Irkut-
sku. Esam nolēmuši apstāties 
Chabarovskā, Komsomoļskā, Tindā 
un Severobaikaļskā. Protams, arī 

Brīvprātīgi uz Sibiriju – turpinājums-no Vladivostokas līdz Irkutskai
rakstīts, ka vilciens atiet 17. 40. 
Bet nav minēts, pēc kuŗa laika. 
Varētu tā kā domāt, ka pēc 
vietējā. Bet kur nu tik vienkārši! 
Izrādās, ka pēc Maskavas laika. 
Tas nozīmē, ka vilciens atiet 00. 40 
nākamā rītā, septiņas stundas 
vēlāk. Ja apskata stacijas moni-
toru, redzams, ka vilciens uz 
Chabarovsku tiešām atiet 00.40. 
Laimīgā kārtā pēc pāris stundām 
uz Chabarovsku atiet viens cits 
vilciens. Biļetes jāapmaina, bet 
tas taču nekas. Nekā, brālīt! Atkal 
problēma. Kasiere nelaipni aizrā-
da, ka biļetes taču pirktas Rīgā, 
tādas nevarot apmainīt. Jāpērk 
jaunas. Varbūt Rīgā varēšot dabūt 
atlīdzību. Ko darīt? Biļetes nav 
tik dārgas. Nopērkam jaunas, un 
ar siltām jūtām par Vladivostoku 
kāpjam vilcienā. (Starp citu, lai 

atstāj staciju, skaļruņi spēlē 
aizrāvīgus maršus, lai pasažieriem 
vairotu labsajūtu. Esam četri vie-
nā guļamkabīnē, Jundži augšā, 
mēs apakšā. Jūtamies mazliet 
saspiesti, bet iztikt var. Katra 
ceļojuma sākumā dežūrantes 
izdala tīru gultasveļu un spilve-
nus. Katrā vilcienā ir ēdamvagons, 
kur pasniedz negaršīgu ēdienu. 
Mēs turpinām baroties tāpat kā 
Kamčatkā ar sapirktu pārtiku 
(kūpinātām zivīm, maizi, sieru, 
zaļumiem, sulu, alu, vodku) paši 
savā kabīnē.

Nākamā rītā vilciens punktīgi 
iebrauc Chabarovskā, kur dzīvo 
kādi 620 000. Chabarovskā un 
pārējās pilsētās, kur apstājāmies, 
transita pasažieri pašā stacijā var 
noīrēt samērā lētas istabiņas. 
Tādās arī apmetamies un ejam 
apskatīt pilsētu un slaveno Amū-
ras upi. Pilsēta grezna. Plašas 
ielas, pirmsrevolūcijas architek-
tūra. Ļeņins Krievijā, un sevišķi 
šeit, vēl arvien ir ļoti populārs. 
Redzam vairākas Ļeņina statujas. 
Izbraucam ar kuģīti pa Amūru, 
tā ir viena no Krievijas gaŗākajām 
upēm – 2761 jūdzes no ziemeļ-
austrumu Ķīnas līdz Ochotskas 
jūrai.

Mūsu nākamā pietura ir Kom-
somoļska. Šeit apstājāmies galve-
nokārt, lai pārkāptu uz Baikāla-
Amūras maģistrāles (BAM) aus-
trumu vilcienu. Komsomolska 
tika plānota un būvēta komūnistu 
laikā. Kompartijas sapnis un 
cerība bija pārvērst milzīgu 
purvu par komsomola centru, 
kur pulcēsies jauni cilvēki, kas ar 
laiku sāks apdzīvot Krievijas 
Tālos austrumus. Eksperiments 
neizdevās, un rezultātā šodien 
var redzēt neinteresantu pilsētiņu 
ar kādiem 300 000 iedzīvotājiem. 
Apskatījām lielo viesu māju, kur 

pa laikam apmetušies komparti-
jas varenie. Šodien tāda noplu-
kusi, bet var redzēt – kādreiz 
bijusi grezna. 

Komsomoļsku apskatījuši, kāp-
jam BAM un braucam uz pirmo 
Sibirijas pilsētu, Tindu. BAMu, 
kas ir ieplānota un novietota 
parallēli Transsibirijas līnijai uz 
ziemeļiem, sāka būvēt 1938. gadā 
kā stratēģisku dzelzceļa alterna-

krūmāji, un vēl upes, ezeri, gra-
vas, aizas. Un tas ir viss.

Tinda ir nenozīmīgs Sibirijas 
miestiņš ar 39 000 iedzīvotāju,un 
paliek prātā tikai tādēļ, ka pilsēta 
novietota sanitārā zonā. Zona ir 
milzīgi liela. Ko tas ekoloģiski 
nozīmē, – nezinu, bet cilvēkam, 
kas sēž vilcienā, tas ir būtiski, jo, 
kad vilciens iebrauc sanitārā 
zonā, dežurantes aizslēdz labierī-

Tipiska Sibirijas babuška

Jānis un Tālavs Vladivostokas stacijā

(4. turpinājums)

tīvu, jo Transsibirijas līnija, pēc 
komunistu domām, bija pārāk 
tuvu Ķīnas robežai. BAM aus-
trumu sekciju uzcēla gulaga cie-
tumnieki. 150 000 gāja bojā, to 
starpā bija arī latvieši. BAM 
krieviem bija dārgs prieks, jo 
lielākā daļa no maģistrāles šķērso 
mūžīgo sasalumu, un tādēļ bija 
vajadzīgas speciāli izturīgas slie-
des, kā arī 15,7 km gaŗš tunelis.

Tieši brauciens uz Tindu atstāj 
iespaidu, ka nu gan tu atrodies 
tik tālu no modernās pasaules, 
cik vien iespējams. Stundām ilgi 
vilciens brauc pa taigu. Pāris 
metrus no virsmas zeme sasalusi. 
Viss ir zaļš, egles, lapu koki, 

cību durvis uz vairākām stundām. 
Ko nu?

Braucot tālāk uz rietumiem, 
apstājamies Taksimo stacijā. Sta-
ciju cēluši Latvijas PSR iedzīvotāji. 
Arī lietuvieši un igauņi komūnistu 
laikā Sibirijā cēla stacijas. Kādā 
stacijā no babuškām nopērkam 
kūpinātus omuļus, tās ir zivis no 
lašu sugas, kas dzīvo tikai Baikala 
ezerā. Babuškas ir varena Sibirijas 
institūcija. Gandrīz katrā stacijā 
stāv uz perona un pārdod šo un 
to, galvenokārt ēdienu. Ēdiens, 
ko viņas pārdod, vienmēr ir 
garšīgs un svaigs.

Vladivostokā lifti nav iekārtoti. 
Cīnāmies ar koferiem, tāpat kā 
iepriekš. 

Stacijā rodas jaunas problēmas. 
Proti, mūsu biļetēs skaidri 

padarītu situāciju vēl inte-
resantāku, gaisa satiksme Krie-
vijā darbojas pēc vietējā laika.)

Vilcieni Krievijā atiet precīzi 
un ar lielu pompozitāti. Kad tie 
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Pārmaiņu imperātīvas
Krizes laika komentāri

Gundars Ķeniņš Kings

Svar īgs 
ietaupīju-
mu avots, 
protams, 
būs uzla-
bojumi,bet 
tie var būt 
ļoti dažādi 
– tie sada-
lās nevien-

līdzīgi pat dažādām nozarēm un 
uzņēmumiem. Manuprāt, uzlbo-
jumi ir vairāk gaidāmi lauksaim-
niecībā. Kā to redzam Viesītē, 
milzīgajā piensaimniecības uzņē-
mumā Kalna Dambrānos, te liela 
loma ir ES naudas ieguldījumiem. 
Lielo aizņēmumu finanču sistē-
mas atveseļošanai Latvija var 
izmantot tikai iepriekš salīgtām 
programmām. Citiem pasāku-
miem ir vajadzīgi gan pašu, gan 
ārzemju kapitāla ieguldījumi.

Pašreiz pasaules tirgos cenas ir 
nenoteiktas un svārstīgas, tomēr 
zemas. Atklāti sakot, Latvijas 
lauksaimnieki tik tikko var iztikt 
ir cenām, kas ir zemākas par 
tām, ko maksā Somijā. Kokma-
teriālu eksports no Lat vijas valsts 
mežiem nav rentabls, taču tas 
atsveŗ daļu no importa un palīdz 
uzturēt nodarbinātību šajā noza-
rē. Atkārtoju, ka lauksaimniecība 
Eiropā joprojām ir vairāk vai 
mazāk subsidēta; sekmīga lauk-
saimniecība bez tieša vai netieša 
valsts atbalsta nevar būt konku-
rētspējīga. Manuprāt, Latvijas 
lauksaimniecībai šis atbalsts ir 
nepieciešams, lai laukos uzturētu 
saimniecisko rosību, lai paēdinātu 

tautu bez importa pavairošanas 
un lai nodrošinātu kaut minimālu 
iztikas bazi visai tautai.

Decembrī Latvijas iedzīvotāji 
viskritiskāk vērtēja cenas pirmās 
nepieciešamības precēm un pa-
kalpojumiem. Ja Amerikā tās 
turas normālas (es šeit lielveikalā 
maksāju 25 līdz 30 santīmus par 
litru piena), Latvijas apstākļos 
tās ir augstas, īpaši tiem, kam 
rocība nav liela.  Latvijas patērētāji 
sūdzas par cenām pienam un 
piena produktiem (64%), maizei 
un miltu izstrādājumiem (50%), 
gaļai (50%), zivīm (39%) un 
alkoholiskiem dzērieniem (36%).

No nepārtikas precēm pārāk 
augstas cenas esot medikamen-
tiem (58%), degvielai (56%), 
būvmateriāliem (36), apģērbiem 
un apaviem (35%) un transporta 
līdzekļiem (31%).

Te vismazāk vainīgi pārdevēji, 
kas grib gūr peļņu. Zāles ārzemēs 
Latvija, salīdzinot ar citām ES 
valstīm, iepērk samērā lēti. Tikai 
dažus no šiem iepirkumiem var 
ekonomiski novirzīt uz Latvijas 
ražotājiem. Latvijai trūkst kapi-
tāla, lai izveidotu plašu farma-
koloģijas nozari.

 
Nepārsteidz, ka ir vesela rinda 

preču, ko ir izdevīgāk pirkt 
ārzemēs, piemēram, apģērbus un 
apavus (56%), sadzīves elektro-
niku (35%), transporta līdzekļus 
(35%) un sadzīves techniku 
(26%). Šie vērtējumi atgādina, ka 
nav ko sapņot par iespejām 

attīstīt lielās rūpniecības nozares 
savām vajadzībām, lai iztiktu 
tikai ar pašu ražoto. Joprojām ir 
un būs labāk dažas preces 
importēt, un citas vairāk ekspor-
tēt. Importa un eksporta līdzsvara 
trūkums jau tagad ir problemā-
tisks.  

Kā to 7. februārī žurnālā „The 
Globalist” raksta uzmanīgais 
ekonomists Anders Aslunds, 
pastāv daudzi nopietni iemesli 
noturēt latu tā pašreizējā vērtībā. 
Taču to ilgstoši izdarīt var tikai ar 
palielinātu eksportu un dabīgi 
ierobežotu importu. Tāpēc jau 
dzirdam par vēlmi dažiem pir-
kumiem atjaunot luksa nodokļus. 
Tikpat svarīgi ir drakoniskie 
taupības noteikumi visā valstī. 
Algu samazināšana ne tikai 
iegrožo inflāciju, bet savā veidā 
maina lata vērtību Latvijas saim-
niecībā. Mazāki ienākumi sama-
zina iespējamos izdevumus; 
vairāk aizņemties ir nevēlami 
gan valstij, gan atsevišķiem 
patērētājiem. Te notiek faktiska 
lata devalvācija. Ar mazāku 
mēnešalgu latvieši var mazāk 
pirkt importa preces.

Šis īsais ieskats par cenām un 
to dinamiku mani noved pie 
slēdziena, ka izdzīvošanai ir 
nepieciešami turēties pie darba 
un ģimenēs izveidot ienākumiem 
atbilstīgu dzīves veidu. Tagad 
ieskatīsimies pārmaiņās, kas rak-
sturo mainīgos tirgus un dzīves 
apstāklus Amerikā un citur 
pasaulē.

Šīs rindas rakstot, Amerikā 
oficiāli skaitītais bezdarbs ir 
pārsniedzis 7,5%. Kopprodukts 
ir samazinājies mazāk un tas 
norāda, ka ražība un uzlabojumi 
atsevišķos uzņēmumos ceļas.  
Nozīmīgs fakts ir tas, ka vairāk 
nekā deviņi no desmit darbinie-
kiem strādā, iepērkas un maksā 
savus rēķinus. Ja savas durvis 
slēdz pašreiz neveiksmīgas fir-
mas, rodas arī jaunas.

Finanču sistēma vēl ir chaotiska, 
ko skaidri rāda materiālo vērtību 
lielais kritums. Nav īsti zināms, 
kas vairs ir ko vērts. Tāpēc ban-
kas izvairās no aizdevumiem un 
taupa līdzekļus nebaltām dienām. 
Visa finanču sistēma vēl ir tālu 
no atkopšanās; ir gan redzams, 
ka drošākajās bankās sāk uzkrā-
ties noguldītāju kapitāls un ka 
tās sāk aizdot naudu drošākiem 
klientiem. Es domāju, ka tā sāks 
īsti atveseļoties tikai tad, kad būs 
apstādināta trūcīgo izlikšana no 
mājām, tad, kad strādājošie sadū-
šosies pirkt mājas vai dzīvokļus.

Vēl nāks pārmaiņas visas pa-
saules pierasījuma struktūrās, 
kas iespaido Amerikas importa 
un eksporta dinamiku. Vislielākās 
neskaidrības par nākotni ir vēro-
jamas Tālajos Austrumos, tas ir 
Japānā un Ķīnā. Par Krieviju jau 
ir zināms, ka rubļa vērtība ir 
nesen nokritusi par trešo daļu, 
ka tā sauktā vieglā rūpniecība 
stāv dīkā, un ienākumi no naftas 
produktu un gāzes eksporta jau 
šogad būs nepietiekami, lai noseg-
tu ambiciozo Krievijas budžetu 

un uzturētu pašreizējo tautas 
iztikas līmeni. Es neceru uz lie-
liem Krievijas ieguldījumiem un 
iepirkumiem Latvijā. Drošāk un 
vērtīgāk ir skatīties uz Rietumu 
valstīm;  arī tajās turpina importēt 
labo un lēto. 

Saimnieciskos atplūdus Ameri-
kā visvairāk raksturo maz apmek-
lētie universālveikali, kur apavus 
un apģērbus vēl pērk par, tā 
saucamām , izpārdošanas cenām. 
Būvniecībā tempi samazinās, 
gaida valsts fiancētus projektus, 
un iesākto mājokļu būvi beidz ar 
izīrējamiem dzīvokļiem. Maz pērk 
automašīnas un visas tādas citas 
preces, kuŗu iegādi var atlikt uz 
vēlāku un drošāku laiku. Citiem 
vārdiem, amerikāņu mājās 
materiālu labumu ir uzkrājies 
daudz, un to papildināt patē-
rētājiem vairs neliekas tik steidza-
mi. Tad, kad varbūt uz rudens 
pusi iedarbosies prezidenta Bara-
ka Obamas saimniecības glābša-
nas programmas, cerams, sāks 
atjaunoties tautas uzticība sev, 
valdībai un citiem darba devē-
jiem. Uzticamības trūkums, manu-
prāt, ir galvenais faktors atplūdos, 
jo saimnieciski neiesaistītu nau-
das līdzekļu Amerikā ir daudz. 
Tie, kas netic nākotnei, nepērk 
ne mājas, ne automašīnas. Ir pat 
tādi amerikāņi, kuŗi apzināt sāk 
vairāk iekrāt. Citiem vārdiem, 
tirgus konjunktūra var arī neat-
griezties agrākajā augstajā līmenī. 
Tirgus apstākļu atveseļošanās 
tāpēc ir saistāma ir uzlaboju-
miem, ar pievilcīgām jaunām 
precēm un pakalpojumiem.

Ir aizritējis aizvadīta gada 
koncertu maratons – pava-
sarī Īrijā, vasaras vidū – 
Rīgā, rudenī, Valstssvētku 

laikā – piecās Latvijas pil-
sētās. Ir arī aizritējis kāds 
laika sprīdis, lai atpūstos 
un atskatītos. Kādas ir 
tavas izjūtas?

Tikai pirms pāris mēnešiem 
biju Latvijā un uz skatuves spēlēju 
mūziku skatītāju tūkstošiem! 
Nebija nekādu ikdienas rūpju, 
un tagad ir ļoti savādi un neparas-
ti atkal nodarboties ar ikdienas 
darbiem savā profesijā un arī 
mājās. Man jāielūkojas fotogra-
fijās, lai pārliecinātos: „Jā, tā biju 
es, kuŗa tur bija!” Visas manas 
jūtas un atmiņas šķiet neticamas. 
Bija milzīgs prieks atkal sastrā-
dāties ar Albertu, Uldi, Armandu, 
Alni un it sevišķi ar Loriju, kuŗu 
es nebiju redzējusi daudzus 
gadus, satikāmies tikai nesen 
Īrijā. Tāpat bija ļoti jauki ceļot pa 
Latviju kopā ar Aneti, Agitu un 
Zandu, kuŗas mūs mīļi lutināja. 
Man it sevišķi patika viņu rīkotie 
papildus celojumi. Pat mūsu 
autobusa šoferis bija ļoti jauks un 
draudzīgs, tik labs braucējs, ka 
man nebija ne mazāko baiļu pat 
uz slideniem ceļiem. Es vēl ar-
vien lasu viņa dāvāto grāmatu 
par Baltijas iedzīvotājiem. 

Pats spilgtākais mirklis– 
tagad, pēc laika atstatuma?

Vakars, kuŗu nekad neaizmir-
sīšu, bija 18. novembra svinības 
pie Brīvības pieminekļa.  Mani 
apbūra viss, kas pie pieminekļa 
notika, tas viss mani ierāva 
kopības un tautiskuma emocijās, 
tās plūda pār visu koristu un 
skatītāju saimi. Karogi, starmeši, 
dziedāšana – viss bija tik burvīgi! 
Nemaz nebija sajūtams auk-
stums. Tās nebija tikai svinības, 
es tajā vakarā jutu parādāmies 
visas tautas sirdi un dvēseli. Es 

Atbild Janīna Ankipāne

Kā klājas „Čikāgas piecīšiem”?
joprojām atceros un izbaudu šo 
brīnišķīgo vakaru. Paldies par šo 
iespēju! 

Man arī bija iespēja katru dienu 
visus notikumus pārrunāt ar 
manu vīru Gēriju, jo viņš visur 
mums brauca līdz. Tā kā viņš ir 
īsts amerikānis, bija vērtīgi 
dzirdēt par viņa iespaidiem un 
jūtām. Latvija un latvieši viņu 
vienmēr ir iedvesmojuši. Pirms 
pāris gadiem kāda vidusskol-
niece no Latvijas pie mums 
nodzīvoja vesela gada gaŗumā. 
Tā bija skolēnu apmaiņas pro-
gramma, un Gērijs daudz dzir-
dēja par Latviju. Viņam ļoti pati-
ka visi, ar kuriem iznāca sastap-
ties šī brauciena laikā, it īpaši trīs 
skaistās meitenes, kuŗas organi-
zēja mūsu turneju. Viņš nevarēja 
vien noticēt, cik dāsni mani radi-
nieki viņu uzņēma, parādīja pat 
to, kā latvieši iet īstā pirtī. Viņš 
iemīlēja visus jaukos bērnus, kuŗi 
izrādēs dziedāja kopā ar mums, 
un viņš galvenokārt fotografēja 
tikai bērnus, nevis mūsu ansam-
bli.

Ko dari šodien, savā 
ikdienā?

Ikdienas dzīve ir ieslīdējusi 
ierastajās sliedēs.  Man diena tiek 
dalīta starp ģimeni, darbu, 
draugiem un mājas darbiem. 
Strādāju rehabilitācijas aģentūrā, 
kas izvērtē iespēju apmācīt un 
tad atrast darbu cilvēkiem, kuŗi 
piedzīvojuši traumas, kam ir 
garīgas problēmas, vai arī, kuŗi ir 
cietuši ar darbu saistītu ievaino-

jumu un attiecīgajā laukā vairs 
nevar strādāt. Tas ir interesants 
un arī pateicīgs darbs, jo ne vien 
ļauj man iepazīties ar dažādām 
problēmām, kādas cilvēku var 
piemeklēt, bet arī ļauj palīdzēt 
šiem ļaudīm atrast piemērotu 
darbu. Kad atgriežos mājās, man 
atpūta ir vakariņu gatavošana, 
arī tad, ja esmu ļoti nogurusi. 
Paziņu starpā esmu slavena ar to, 
ka nekad nevienam nepasniedzu 
tās pašas vakariņas vairākkārt, 
vienmēr gatavoju no jauna.

Man ir divus gadus vecs 
mazdēls, un man patīk pavadīt 
laiku kopā ar viņu.  Mani draugi 
lielākoties ir amerikāņi. Sankt-
luisas pilsētā ir tikai kādi 30 
latvieši, mēs tiekamies pāris rei-
zes gadā. Tātad bez Čikāgas pie-
cīšiem man ir minimālas iespējas 
runāt latviešu valodā.

Jūsu koncertos Latvija bija 
ļoti daudz gados jaunu 
cilvēku. Arī rīkotājsabied-
rībā „Ave Sol” galvenokārt 
ir jauni cilveki. Kas tavā 
ieskatā saista latviešus visās 
paaudzēs visā pasaulē?

Manā vecumā visi šķiet jauni, 
un es tā īsti nepamanīju, kas bija 
publikā. Domāju, ka mūsu dzies-
mas ir tik vispārinātas, ka tās 
patīk visu paaudžu pārstāvjiem.  
Dziedam par mīlestību un dzī-
vesprieku, alkstam pēc brīvības 
un patriotisma, un man šķiet, ka 
vienalga, kuŗā vecumā, cilvēks 
var sajust to dvēseli, kas skan 
mūsu melodijās un arī tekstā.
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Unikāls notikums Jelgavas mākslas dzīvē

Dienvidu puslodes saulē

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

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un 
mākslas mūzejā kopš 6. februāŗa 
skatāma bijušā novadnieka 
Johana Valtera Kūrava (1869 – 
1932) un viņa skolnieku darbu 
izstāde „Starp Baltiju un Berlīni”. 
Tas ir patiesi unikāls notikums 
ne tikai Jelgavas, bet arī Latvijas 
mākslas dzīvē – izstāde pienākusi 
no Vācijas, kur glabājas mums 
līdz šim nezināms mākslinieka 
radošais mantojums, kas nu 
vairāk nekā divus mēnešus – līdz 
aprīļa vidum – būs pieejams tikai 
un vienīgi Jelgavā un nekur citur 
Latvijā (septembrī tā priecēs arī 
Berlīnes mākslas cienītājus). Šis 
tik tiešām ir nozīmīgs gadījums 
Jelgavas mākslas dzīvē. Glezno-
tājam šogad aprit 140 gadu 
jubileja. Jubilārs ir tas pats, kuŗš 
latviešu mākslas vēsturē pazīs-
tams kā Jānis Valters un kuŗš bija 
viens no slavenās trijotnes, kas 
lika pamatus mūsdienu latviešu 
glezniecībai. 

Rodas jautājums, kā Jānis 
Valters pārtapis par Johanu 
Valteru – Kūravu. Slavenais jel-
gavnieks ir dzimis un audzis 
jauktā ģimenē. Viņa tēvs bija 
latviskas izcelsmes no Dobeles, 
māte – no baltvāciem. 1906.gadā 
pārcēlies uz dzīvi Vācijā, māksli-
nieks pārņēma sava vārda ģer-
mānisko rakstību un pievienoja 
vēl otru uzvārdu, patapinot to no 
mātes dzimtas. Tādā veidā viņš 
sevi it kā norobežoja no tās 

personības, kas bija līdz tam. 
Tāda bija Valtera izvēle. Kaut arī 
savas latviskās asinis mākslinieks 
noliedza, tomēr viņš ir un paliek 
nozīmīga personība mūsu glez-
niecībā tāpat kā viņa abi draugi 
un studiju biedri Pēterburgas 
Mākslas akadēmijā Janis Rozen-
tāls un Vilhelms Purvītis. 

Jāteic, ka šodien Jāņa Valtera 
pēdas Jelgavā vairs neatrast. 
Pēdējais kaŗš, kas aizslaucīja tik-
pat kā visu pilsētu, iznīcināja arī 
viņa tēva namu, kur pēc studijām 
Pēterburgā viņš otrajā stāvā 
uzbūvēja sev darbnīcu ar augšas 
gaismu, šis nams un šī vieta kļuva 
par nozīmīgu kultūras centru 
19.-20.gadsimta mijas Mītavā. 
Starp citu, Jāņa Valtera studiju 
apmeklējuši arī mums labi zinā-
mie Sigismunds Vidbergs, 
Ģederts Eliass un slavenais 
lietuviešu gleznotājs Petrs 
Kalpoks.

Kaut gan kā Ģ.Eliasa Jelgavas 
Vēstures un mākslas mūzejā, tā 
Latvijas Nacionālajā Mākslas 
mūzejā un citviet Latvijā ir Jāņa 
Valtera darbi, kas tapuši pēc 
1906. gada, tomēr tik lielā skaitā 
(pavisam 52 gleznas) izstādē 
skatāmas pirmo reizi, pie tam 
pirmo reizi mūsu valstī. Sevišķi 
būtiski ir tas, ka mēs varam iziet 
cauri visai mākslinieka radošajai 
darbībai, sākot, no 1896. gadā 
tapušās „Meitenes ar grābekli 
zemnieku mājas priekšā” (šī ir 

vienīgais darbs no Latvijas 
kolekcijām, kas iekļauts izstādē) 
līdz pašām pēdējām studijām 
1930. gadu sākumā, no krievu 
reālismam tuvas dabas uztveres 
līdz jūgendstila, ekspresionisma 
un postimpresionisma iestrāvo-
tajiem plenērā tapušajiem dabas 
skatiem. Var tikai apbrīnot glez-
notāja prasmi ļoti vienkāršos, 
necilos motīvos atrast nozīmīgo, 
vērtīgo, paliekošo. Motīvs ir tikai 
iegansts krāsu priekam. Gaisma, 
gaiss, telpa un perspektīva elpo 
katrā gleznā, apbrīnas vērts ir 
enerģiskais krāsu uzliciens, 
faktūra, otas raksts, ritmika utt. 
Brīžiem izmantotas tikai dažas 
krāsas un to notoņi. Lielākā daļa 
izstādē skatāmo darbi ir plenērā 
tapušas studijas, bet ikviena no 
tām uzrāda meistara roku, 
redzējumu. Kaut arī gleznas 
attēlo Vācijas dabu, taču mēs 
saskatīsim latviešu glezniecībai 
raksturīgo izjusto tonālitāti, 
dabas panteisko skatījumu, kas 
piemīt arī mūsu ainavu glez-
niecības labākajiem paraugiem.
Ne par velti, runājot par J. Valteru, 
vācu prese uzsver franču glez-
niecības iespaidus, kas arī mūsu 
mākslu ir spēcīgi skārusi.

80 darbi izstādē pieder J. 
Valtera skolniekiem. Izstādes 
veidotājs T. Sabatjē kungs izvē-
lējies tikai sešus no viņiem, lai 
gan viņu bijis nesalīdzināmi 
vairāk. Gan motīvu ziņā, gan 

krāsu izvēlē, gan pasaules izprat-
nē J. Valtera audzēkņu gleznas ir 
tuvas pedagoga darbiem. Tos var 
pat pirmajā mirklī sajaukt.

Tādēļ rodas jautājums par J. 
Valteru kā pedagogu. Cik daudz 
meistars ļāvis pašiem skolnie-
kiem iepazīt pasauli, cik viņš 
uztiepis tiem savu gribu? Cik 
dziļi audzēknis drīkst ienirt ped-
agoga pasaules redzējumā, glez-
niecības izpratnē, lai nezaudētu 
savu personību? Un tomēr – arī 
skolnieku gleznas tīkami priecē 
acis, noskaņo ļoti pozitīvi, dāļā 

harmoniju skatītājam tāpat kā 
viņu skolotājs Jānis Valters 
(Johans Valters – Kūravs).

Pieminēšanas vērts ir izstādes 
katalogs ar visu izstādē eksponēto 
gleznu reprodukcijām. Izdevu-
mā īpaši nozīmīgs ir mākslas 
vēsturnieces Kristiānas Ābeles 
stāstījums par jubilāru, kurā viņa 
apgāž ne vienu vien pieņēmumu, 
neprecizitāti un kurā ieraudzīsim 
bijušo jelgavnieku citā gaismā. 
Drīzumā gaidāma doktorantes 
monografija par Jāni Valteru 
(Johanu Valteru – Kūravu).

Pēc pāris gadu rūpīgas plāno-
šanas, beidzot īstenojās mūsu 
ceļojums uz ekvātora otru pusi – 
dienvidu zemēm – Arģentīnu, 
un Braziliju un to pilsētām – 
Buenos Aires un Rio de Janeiro, 
par kuŗām bijām lasījuši tikai 
skolas grāmatās vai laikrakstos. 
Skatoties kartēs, šīs zemes likās 
bezgala tālu, brīžiem pat uzmācās 
šaubas, vai varēsim izturēt gaŗo 
braucienu. Man pašam šī bija 
otrā reize, kad iznācis būt ekvā-
tora dienvidu pusē. Pirmo reizi 
pirms daudziem gadiem biju 
vairākas vasaras un „ziemas” 
Dienvidāfrikā darba komandē-
jumā. Tas stāsts lai paliek citai 
reizei.

Plānojot ceļojumu, prātojām, 
vai būtu vērts apmeklēt tikai 
vienu zemi un pilsētu, varbūt pie 
reizes pieņemt klāt otro vai pat 
trešo? Nolēmām Arģentīnas 
maršrutam pievienot Braziliju, 
kā arī Urugvaju.

Ievērojām arī, ka dolara kurss 
dienvidu zemēs ir izdevīgs, 
salīdzinājumā ar to, kāds tas ir 
Eiropas valstīs. Vietējie gan saka, 
ka dolars tiekot mākslīgi turēts 
augstā līmenī, lai pievilktu tūris-
tus. Vai tas tā ir, grūti spriest, bet 
likās, ka labas kvalitātes preces, 
kā arī pārtika dienvidos ir lētāka. 
Preču izvēle ir liela, ieskaitot ASV 
ražojumus. Novembŗa sākums 
arī laika apstākļu ziņā ir pieņe-
mams dienvidu puslodes apmek-
lējumam. Tur iestājies pavasaris, 
kad vajadzētu sākt ziedēt ceri-
ņiem un vērties citu ziedu pum-
puriem, bet, kad tur ieradāmies, 
dienas jau bija krietni karstas, un 

nekas neliecināja, ka tikko sācies 
pavasaris, drīzāk gan bija vasara. 
Izbraucot ārpus Buenos Aires uz 
pampām (plašas, līdzenas zāles 
stepes), viss tur bija izkaltis lietus 
trūkuma dēļ. Mums stāstīja, ka šī 

rēšos tikai pie temata par tikšanos 
ar Buenos Aires latviešiem.

Buenos Aires EZE lidlaukā 
2008. gada 3. novembŗa rītā mūs 
sagaidīja Buenos Aires Latviešu 
centra un draudzes priekšnieks 
Ilgvars Ozols un Arģentīnas ar-
mijas pulkvedis Mario (Māris) 
Dēliņš (viņam visdrīzākā laikā 
sagaidāms paaugstinājums ģene-
rāļa pakāpē). 

Ceļojuma pirmās trīs dienas 
Arģentīnā mūsu pavadonis bija 
Jānis (Juan) Strelčuns. Braucām 
ar laivu pa Tigras deltu, pārbrau-
cām ar prāmi La Plata upei, kur 
pavadījām veselu dienu Colonia 
de Sacramento, Urugvajā, bijām 
uz izrādi „Sr. Tango dinner – 
show”. Mūsu laipnā pavadoņa 
gādībā redzējām pilsētas intere-
santākās un vēsturiskās vietas, 
ieskaitot Casa Rosada, katedrāli 
un slaveno La Recoletta Casa 
kapus ar Eva’s (Duarte) mau-
zoleju un La Boca pilsētas daļu ar 
ielas tango dejotājiem un glezno-
tājiem.

Saulainā un siltā svētdienas rītā, 
9. novembŗī, atkal Jāņa Strenčuna 
laipnā gādībā devāmies uz tik-
šanos ar Buenos Aires latviešu 
kopas, pareizāk sakot, ar Buenos 
Aires latviešu Augšāmcelšanās 
draudzes (Congregacion Letona), 
locekļiem. Baznīca un draudzes 
nams atrodas Sebastian Gaboto 
1168 Hurlingham, kas ir tālu no 
pilsētas centra. Braucot automa-
šīnā, pagāja vismaz viena stunda, 
lai tur nokļūtu. Pa ceļam Jānis 
Strelčuns piebrauca lielai benzīna 
pārdotavai līdzīgai vietai, bet tur 
nepārdeva benzīnu bet gan dabī-

go gāzi, ar kuŗu viņš uzpildīja 
tvertni, kas ierīkota motora 
tuvumā. Kad bāka bija pilna, 
viņš samaksāja apm. 30 peso 
($7.50). Ar šādu pildījumu varot 
nobraukt apmēram 80 jūdzes. 
Tādas gāzes pildītavas biju ievē-
rojis arī pilsētā. Nodomāju, kādēļ 
gan ASV nav tāda veida automa-
šīnu un tādas degvielas?

Latviešu centrā mūs sveica 
administrātors, Buenos Aires 
„Vēsts” redaktors – Ilgvars Ozols, 
ar kuŗu esam sarakstījušies „jau 
ilgāku laiku. Izrādās, ka Centrā ir 
ne tikai skaisti dekorēta baznīca, 
bet tai blakus ir pievienots arī 
gaumīgs, latviskiem ornamen-
tiem rotāts, sabiedriskais centrs 
ar viesistabām.

Tajā svētdienā uz dievkalpoju-
mu bija ieradies paprāvs pulciņš 
tautiešu, skaitā apmēram divdes-
mit. Dievkalpojumu vadīja spāņu 
mācītājs David Calvo, protams, 
spāņu valodā. Neprotot spāniski, 
mēs abi ar Āriju, kad visi cēlās 
kājās, arī cēlāmies.  Kad visi gāja 
pie dievgalda, arī mēs naski un 
bez aicināšanas sekojām pārē-
jiem. Vīns garšoja lieliski, un 
prasījās pēc vēl. Uzzinājām, ka 
tas ražots Mendoza vīna darītavā. 
Citiem vārdiem – viss gāja kā pa 
„šņori”. Sprediķi nesapratām, bet 
Dieva vārdu jau var saprast, arī 
nesaprotot valodu. Šķita, ka vie-
tējie latvieši perfekti prot spāņu 
valodu, un, ja kādam bija grūtības 
ar latviešu valodu, tas spāniski 
pajautāja, kā to saka latviski. 
Grupā vienmēr bija kāds, kas 
varēja izpalīdzēt.

Pēc dievkalpojuma sekoja visu 

atnācēju sanests azaids. Svētku 
galds bija gandrīz līdzīgs tiem, 
svētku galdiem, kādus mēdzam 
redzēt mūsu sarīkojumos, kuŗos 
nekā netrūkst. Laikam tautiešu 
sarūpētie galdi ir līdzīgi visur, 
vienalga, kuŗā zemē klāti un 
gādāti. Azaida laikā bija pārstei-
gums. Ilgvars Ozols bija uzzinājis, 
ka nesen esmu nosvinējis savu 
dzimšanas dienu, tādēļ mani 
nosēdināja pie galda pašā vidū 
un uzlika man galvā lauru 
vainadziņu, pacienāja ar torti un 
nodziedāja apsveikuma dziesmu 
ne tikai latviešu, bet arī spāņu 
valodā. Īsumā pastāstīju par 
mūsu dzīvi un tautiešu rosmēm 
Čikāgā. Savukārt gandrīz katrs 
klātesošais pastāstīja par saviem 
piedzīvojumiem jaunajā zemē, 
kad tie tur ieradās pirms tik 
daudz gadiem. 

Arģentīnā tautiešu pulkā no 
sākumā (1940. gadu beigās) bijis 
ap 1000 latviski runājošu „dvē-
seļu”, bet laika tecējumā to skaits 
sācis sarukt. Tagad augstākais 
sanākot ap sešdesmit cilvēku, kas 
parasti ir noteiktos gada laikos 
vai svinamdienās.

Laikā, kad bijām Arģentīnā, arī 
no Latvijas bija ieradušies ciemiņi 
– fotožurnālists Visvaldis Paegle 
ar kundzi Lidiju, lai apceļotu 
vairākas Dienvidamerikas zemes.

Ciemojoties Centrā, nemanot 
bija pagājusi gandrīz lielākā daļa 
dienas, un bija pienācis laiks 
atvadīties. Atvadīšanās bija sir-
snīga,  ar laba vēlējumiem un uz 
drīzu redzēšanos. 

(Turpināts 24. lpp.)

iemesla dēļ aizgājuši bojā arī 
tūkstošiem lopu. Tomēr izslavētā 
Arģentīnas vērša gaļa ir tikpat 
izcila, cik izcilas ir tango dejas, 
bet arī tas ir cits stāsts.

Lidojums nelikās pārāk gaŗš 
vai mokošs, varbūt pat īsāks nekā 
lidojumi uz Eiropas valstīm. Lido-
jām bez pārsēšanās. Tikai uz īsu 
brīdi lidmašīna nolaidās Maiami, 
Floridā, šī pauze labi noderēja, 
lai izvingrinātu kājas pirms ilgā 
lidojuma uz Buenos Aires.

Šajā ceļojuma aprakstā pietu-
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 Valsts prezidents Valdis Zatlers un Lilita Zatleres kundze 25. 

februārī apmeklēja Rīgas Baltkrievu pamatskolu, lai tiktos ar paida-
gogiem un skolēniem un pārrunātu Latvijas izglītības sistēmas, arī 
baltkrievu mazākumtautības izglītības pilnveidošanas iespējas. 
“Latvijā vienmēr bijis ieskats, ka visiem jāmācās dzimtajā valodā. Lai 
gan mūsu valstī dzīvo 2,4 miljoni iedzīvotāju, mācīties pamatskolās 
var astoņās valodās, - tā ir vērtība, ar kuŗu mums jālepojas,” sacīja 
Valsts prezidents.

Nākamo valdību veidotāja partija Jaunais laiks (JL) sākusi darbu 
valdības deklarācijas projekta sagatavošanā. Deklarācijā būs četras 
sadaļas - “Ekonomika un finances”,  “Sociālā sadaļa”, „Drošības, iekš-
lietu un tieslietu jautājumi” un “Par neatliekamiem pasākumiem 
valsts bankrota novēršanai”. Valdības deklarācijas izstrādē līdzdarbo-
ties aicinātas arī iespējamās jaunās koalicijas sadarbības partijas.

Latvijas ārlietu ministrs Māris Riekstiņš sarunā ar Ēģiptes ārlietu 
ministru aicināja veicināt Ēģiptes uzņēmēju ienākšanu Latvijas tirgū. 
“Tūrisma statistika liecina, ka Ēģiptes Arabu Republika ir populārākais 
Latvijas tūristu galamērķis, kur pēdējā gada laikā devušies aptuveni 
60 tūkstoši Latvijas tūristu. Mūsu interesēs ir veicināt abpusēju 
tūrisma plūsmu,” sacīja Riekstiņš. Latvijas ārlietu ministrs uzsvēra 
nozīmi, kāda ir pirms gada atvērtajai Latvijas vēstniecībai Ēģiptes 
galvaspilsētā Kairā Latvijas attiecību veidošanā un kontaktu dibināšanā 
ar arabu pasauli dažādās jomās.

Partijas LPP/LC Rīgas nodaļas kopsapulcē nolemts, ka nākamajās 
pašvaldību vēlēšanās tās kandidāts Rīgas pilsētas galvas  amatam būs 
pašreizējais satiksmes ministrs Ainārs Šlesers. Šlesers nolēmis atteik-
ties no iespējas turpmāk vadīt Satiksmes ministriju. 

Ventspilī Eirovīzijas dziesmu konkursā uzvarēja Intars Busulis ar 
dziesmu „Sastrēgums” latviešu valodā. Busulis balsojumā ieguva 
21 027 klausītāju balsis. Otrā vietā ierindojās  Kristīna Zacharova un 
Annija Putniņa (19 679) ar dziesmu  Angel of Mine , trešā – Natālija 
Tumševica (5662) ar dziesmu Dynamite. Busulis nolēmis Maskavā 
Eirovīzijas dziesmu konkursā savu dziesmu dziedāt krievu valodā. 

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras ziņām, Latvijā bezdarba 
līmenis marta sākumā  sasniedzis 9,5%,  reģistrēti 103 tūkstoši bez-
darbnieku. Arī februārī saglabājusies tendence pieaugt bezdarba 
līmenim, un nākamajos mēnešos tā noteikti vēl progresēs. Šobrīd uz 
vienu brīvu darba vietu pretendē 42 bezdarbnieki,  pirms gada uz 
vienu brīvo darba vietu pretendēja trīs bezdarbnieki. NVA dati lieci-
na, ka reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā 2008. gada beigās bijis 7% 
no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. 2007. gada beigās bezdarba 
līmenis Latvijā bija 4,9%.

Vecstropu ciemata (pie Daugavpils) iedzīvotāja vecticībniece 
Aksēnija Mitušova svin 110. dzimšanas dienu. Viņa ir vecākā 
iedzīvotāja Latvijā un viena no vecākajām  pasaulē. Aksēnija ar vīru 
nodzīvojusi 43 gadus, ģimenē izauguši trīs dēli, kuŗiem ir 78, 74 un 
54 gadi. Ar ilgdzīvošanas rekordu pārspēts Aksēnijas tēvs, kas 
nodzīvojis 107 gadus. Vectēvs nodzīvojis 116 gadus. 

Ministru prezidenta amatam 
izvirzīts Valdis Dombrovskis 
Valsts prezidents Valdis Zatlers 

pēc nepilnu diennakti ilgām pār-
domām 26. februārī Ministru pre-
zidenta amatam nominēja partijas 
Jaunais laiks pārstāvi, Eiropas Par-
lamenta deputātu un financistu 
Valdi Dombrovski. Savu izvēli pre-
zidents pamatoja ar to, ka no čet-
riem partiju izvirzītajiem kandidā-
tiem - Saskaņas centra virzītajam 
Jānim Urbanovičam un no LPP/LC 
Ivaram Godmanim -  atbalsts ir ti-
kai no pašu partijas, savukārt abiem 
pārējiem kandidātiem -  Edgaram 
Zalānam un  Valdim Dombrovskim 
ir vismaz piecu partiju atbalsts.

Izvērtējot partiju sarunu laikā 
iegūto informāciju, kā arī katru 
kandidātu, Zatlers nolēma Minis-
tru prezidenta  amatam virzīt tieši 
Dombrovski, kuŗam bijis lielāks 
potenciālais partiju atbalsts. Viņam 
ir arī pieredze finanču un ekono-
mikas jautājumu risināšanā, ka       
arī sadarbībā ar Eiropas Savienī- 
bas institūcijām.

Otram kandidātam - Edgaram 
Zalānam (Tautas partija) ir lielāka 
pieredze valsts pārvaldes reorga-
nizācijas jautājumos, tomēr, pēc 
prezidenta domām, valsts prioritā-
te pašlaik ir finances, ekonomikas 
stimulēšana, valsts pārvaldes refor-
ma - tieši šādā secībā. 

Zatlers pateicās abiem kandidā-
tiem par gatavību uzņemties valdī-
bas vadītāja pienākumus, un aici-
nāja Dombrovski sākt darbu val-
dības veidošanā. Prezidents  atkār-
toti uzsvēra, ka nav meklējis ne-
vienu citu kandidātu, jo šobrīd, 
viņaprāt, krize nav tāda, lai būtu 
jāmeklē bezpartejisks kandidāts. 
Atbildība un turpmākie lēmumi 
par valdības reorganizāciju būs pil-
nīgi nākamā Ministru prezidenta 
kompetencē. 

Valdis Dombrovskis Ministru 
prezidenta amatam kandidē otro 
reizi. Pirmā bija 2007. gada nogalē, 
kad Zatleram bija jānosauc Aigara 
Kalvīša (TP) pēctecis valdības va- 
dītāja amatā. Taču toreiz Zatlers 
priekšroku deva Godmanim, nevis 
Dombrovskim vai Tautas partijas 
pārstāvim Zalānam, kuŗš šoreiz bija 
Dombrovska vienīgais konkurents.

Trīsdesmit septiņus gadus veca-
jam Dombrovskim jau ir darba pie-
redze valdībā.  No 2002. gada no- 
vembŗa līdz 2004. gada martam 
Dombrovskis bija finanču ministrs 
sava partijas biedra Einara Repšes 
vadītajā valdībā. Pēcāk Dom-
brovskis bija arī Saeimas deputāts, 
līdz tajā pašā - 2004. gadā viņu ie- 
vēlēja Eiroparlamentā.

Karjēru Dombrovskis gan sācis 
zinātnē, pieredzi gūstot Latvijā,    
Vācijā un ASV. No 1993. līdz       
1997. gadam viņš bijis zinātniskais 
līdzstrādnieks un laborants Latvi-
jas Universitātes Cietvielu fizikas 
institūtā, LU pusvadītāju fizikas 
katedrā, Maincas universitātē un 
Merilandes universitātes Elektro-
nikas fakultātē.

No 1998. līdz 2002. gadam Dom-

brovskis strādāja toreiz Repšes va- 
dītajā Latvijas Bankā par Monētā-
rās polītikas pārvaldes makroeko-
nomikas analizes speciālistu, vecā-
ko ekonomistu un galveno eko-
nomistu. 2002. gadā  Dombrovskis 
iestājās partijā Jaunais laiks.

Parallēli darbam Eiroparlamen- 
tā no 2004. gada decembŗa līdz 
2006. gada maijam Dombrovskis 
bija arī Ziemeļu Investīciju bankas 
kontroles komitejas loceklis, kā arī 
Latvijas ekonomikas ministra pa-
domnieks.

Dombrovskis  pārzina angļu, vā- 
cu un krievu valodu, kā arī spāņu 
valodas pamatus un ir ieguvis fizi-
kas bakalaura un vēlāk arī maģistra 
gradu LU Fizikas un matēmatikas 
fakultātē, inženieŗzinātņu bakalau-
ra gradu ekonomikā RTU. Maģis-
tra darbu Dombrovskis izstrādājis 
Maincas universitātē, savukārt dok-
torantūras studijas gadu apguvis 
Merilandes universitātē.

Valdis Dombrovskis  pieļauj, ka 
būs nepieciešama atkārtota nodok-
ļu paaugstināšana, gan piebilstot,  
ka aizvadītā gada nogalē pieņem-
tais lēmums par PVN likmes pa- 
lielināšanu, iespējams, nav devis 
cerētos augļus.

Dombrovskis atzīst, ka PVN lik-
mes celšana no 18% līdz 21% varē-
tu būt bijusi kļūda. “Attiecībā uz 
PVN droši vien te šīs iespējas ir 
izsmeltas. Kaut arī Godmaņa val-
dības parakstītā vienošanās ar SVF 
paredz iespēju tālāk paaugstināt 
PVN līdz 24% - tas ir dokuments, 
ko Godmanis ar finanču ministru 
Ati Slakteri ir parakstījuši, - taču        
var izrādīties, ka tas ir  kontrpro-
duktīvi, un šis fakts jāatzīst,” sacīja 
Dombrovskis.

Prognozes...
Plašsaziņas līdzekļi un eksperti 

izsaka viedokļus par jaunās valdī-
bas veidošanu. Tā nesolās būt īpaši 
rožaina. Iespējams, ka pirmajam 
piegājienam sekos vēl otrs, kuŗā 
Ministru kabineta veidošana būs 
jāuztic pašreizējam Eiropas Savie-
nības enerģētikas komisāram An- 
drim Piebalgam. 

Radio SWH izsaka pieļāvumu, ka 
pēc nominēšanas Ministru prezi-
denta amatam Valdis Dombrovskis 
katēgoriski atteiksies aicināt jauna-
jā valdībā Aināru Šleseru un pir-
mām kārtām runās ar opozicijas 
partijām – Sabiedrību citai polītikai 
un Pilsonisko savienību. Taču šajā 
gadījumā grūtības varētu radīt 
iespēja, ka abi iepriekš nosaukto 
polītisko spēku pārstāvji Saeimā 
īpaši „neraujas” uz jauno Ministru 
kabinetu, jo šādā gadījumā viņi 
zaudētu savus deputātu mandātus, 
bet viņu vietā papildspēkus iegūtu 
konkurējošās partijas. Ja Sandra 
Kalniete kļūtu par ārlietu ministri, 
viņas vietu Saeimā ieņemtu kāds 
cilvēks no Jaunā laika saraksta, lai 
gan Sandra Kalniete pati pašlaik jau 
pārstāv citu polītisko spēku. 

Pēc  Latvijas Universitātes (LU) 
Sociālo zinātņu fakultātes Polītikas 
zinātnes nodaļas profesora Juŗa 
Rozenvalda domām, ja jaunas val-
dības veidošanas mērķis ir mainīt 
noskaņojumu sabiedrībā, Tautas 
partijas (TP) pārstāvja izvirzīšana 
Ministru prezidenta amatam to jau 
iepriekš apdraudētu, turklāt TP 
populāritātes vērtējums sabiedrībā 
ir ļoti zems. Spriežot pēc Dom-
brovska izteikumiem presē un 
publiskās diskusijās, nerodas šau-
bas par viņa spējām vadīt jauno 
valdību. Jaunās valdības panākumi 

būs mazāk atkarīgi no Ministru 
prezidenta personiskajām īpašī-
bām, cik no tā, kā partijām izdo- 
sies nobīdīt malā savstarpējos strī-
dus un izstrādāt noteiktu koncep-
ciju, vienojoties noteiktu ideju 
vārdā. Veidojot valdību, nevis jā- 
ņem vērā partiju personiskās inte-
reses, bet jāmeklē īstie cilvēki šī 
konceptuālā uzstādījuma īsteno-
šanai. Tas ir veids, kā modināt tautā 
cerības, ka šī valdība darbosies 
citādi nekā iepriekšējā.

Pēc pirmajām sarunām 
Pēc pirmajām Saeimā pārstāvēto 

polītisko partiju sarunām  par jau-
nā Ministru kabineta veidošanu 
zināms provizoriskais valdības sa- 
stāvs. Precīzs ministriju sadalījums 
partijām būs zināms gan tikai tad, 
kad būs skaidrs, vai Valža Dom-
brovska (JL) veidotajā valdībā ie- 
kļausies arī LPP/LC.

Paredzēts, ka  partijai Jaunais laiks  
nākamajā valdībā būtu arī finan-  
ču ministra portfelis, ko saņemtu 
Einars Repše. JL savā pārziņā gri-
bētu arī Ekonomikas ministriju, un 
uz šo amatu ir vairāki kandidāti - 
Saeimas deputāti Artis Kampars   
un Dzintars Zaķis, kā arī JL valdes 
loceklis uzņēmējs Mārtiņš Greste.

Tautas partijai (TP) nākamajā 
valdībā varētu būt četri ministru 
amati. TP pārziņā varētu palikt Ār- 
lietu ministrija ar pašreizējo ārlie- 
tu ministru Māri Riekstiņu, Ve- 
selības ministrija ar ministru Ivaru 
Eglīti,  reģionālās attīstības un paš-
valdību lietu ministra amatā varē- 
tu palikt Edgars Zalāns. Aizsardzī-
bas ministra amatam partija va- 
rētu virzīt Saeimas Aizsardzības, 
iekšlietu un pretkorupcijas komi-
sijas vadītāju Juri Dalbiņu.

Zaļo un zemnieku savienībai 
(ZZS) nākamajā valdībā arī varētu 
būt četri amati - vides ministra 
amatu varētu saglabāt Raimonds 
Vējonis, zemkopības ministra ama-
tam varētu virzīt SIA Piebalgas alus 
valdes priekšsēdi Jāni Dūklavu. 
Labklājības ministra amatam plā-
nots virzīt pašreizējo Labklājības 
ministrijas parlamentāro sekretāru 
Uldi Auguli, taču netiek izslēgta    
arī Izglītības un zinātnes ministri-
jas parlamentārā sekretāra Rolan- 
da Broka kandidātūra.

Zaļo un zemnieku savienības 
(ZZS) virzītais zemkopības minis-
tra amata kandidāts, alus darītavas 
Piebalgas alus vadītājs Jānis Dūk-
lavs ir piekritis uzņemties minis-   
tra pienākumus, apstiprināja ZZS 
frakcijas priekšsēdis Augusts Brig-
manis. 

Pēc Brigmaņa domām, Dūkla-
vam ir plašs atbalsts zemkopju ne-
valsts organizācijās, kā arī būs pie-
ejama pieredzējušu cilvēku palīdzī-
ba Briselē, tāpēc viņš ir piekritis 
ieņemt zemkopības ministra ama-
tu. Dūklavam pirms piekrišanas 
ieņemt amatu bijušas aptuveni 40 
tikšanās ar lauksaimniekiem.

Pilsoniskajai savienībai (PS) nā- 
kamajā valdībā varētu būt vienas 
ministrijas - Satiksmes ministrijas  
portfelis. Taču paredzams, ka tieši 
par šo amatu notiks viskarstākās 
diskusijas. Saeimas kuluāros izska-
nējis, ka Satiksmes ministriju neva-
jadzētu uzticēt PS, jo tik nozīmīgu 
ministriju nevajadzētu uzticēt 
polītiskam spēkam, par kuŗu nav 
balsojuši vēlētāji, bet kuŗš izveido-
jies, sašķeļoties vairākām partijām.

Apvienībai Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK nākamajā valdībā varētu 
palikt viens amats - tieslietu minis-

tra portfelis ar līdzšinējo ministru 
Gaidi Bērziņu šajā krēslā. Tieslietu 
ministra amatu gribētu arī TP, kas 
šim amatam būtu gatava virzīt 
Mareku Segliņu.

Jaunā  laika  kongresā
Uzstājoties partijas Jaunais laiks 

(JL) kongresā  28. februārī Rīgā,  
Kongresu namā, valdes loceklis 
Einars Repše norādīja, ka situācija 
nav tik bezcerīga, cik bija, pirmo 
reizi dibinot Latvijas valsti. 

“Mums ir cerība. Esam krietni 
labākā situācijā nekā valsts dibinā-
tāji. Mums ir sava valdība Rīgā, 
nevis kaut kur uz kuģa dreifā pie 
Liepājas,” sacīja Repše, uzsveŗot,    
ka kopīgā darbā ir iespējams visai 
ātri nolikt valsti atpakaļ uz attīstī-
bas ceļa.

Finanču ministra kandidāts 
domā,  ka atbalsts uzņēmējiem šo- 
brīd jāizvirza par absolūtu priori-
tāti, turklāt valsts sniegtās garanti-
jas uzņēmēju kreditēšanai būtu 
signāls bankām atsākt kreditēšanu, 
kuŗas pārtraukšana, pēc Repšes 
domām, ir daudz bīstamāka nekā 
pārmērīga kreditēšana pārkarsušā 
ekonomikā.

Krizes iemeslus Repše skaidroja 
ar ekonomiskajiem apstākļiem, ko- 
rupciju, tuvredzīgu polītiku un 
pārmērīgu birokratiju.

EK pārskaita Latvijai 
pirmo miljardu eiro

Eiropas Komisija 25. februārī 
pārskaitīja pirmo ES finanču pa- 
līdzības maksājumu miljarda eiro 
(aptuveni 700 miljoni latu) apmērā. 

Šī palīdzība ir daļa no starptautis-
kās palīdzības kopumā līdz 7,5 mil-
jardiem eiro, un tās saņemšanai 
Latvijai jāizpilda ļoti stingri no- 
sacījumi.

EK ekonomikas un finanču lietu 
komisārs Hoakins Almunja sacīja:

“ES atbalsts Latvijai rāda mūsu 
solidāritāti ar dalībvalstīm. Vienlai-
kus visiem jāsaprot, ka šis atbalsts 
tiek piešķirts tikai tad, ja Latvija 
īsteno decembrī pieņemto ekono-
mikas un budžeta korrekcijas pro-
grammu un, ja vajadzīgs, veic pa-
pildu korrekcijas pasākumus. Mēs 
sagaidām, ka jaunā valdība pilnīgi 
ievēros šo programmu. Komisija 
sadarbībā ar saviem partneŗiem ļoti 
cieši uzrauga programmas īste-
nošanu.

Palīdzību ES sniedz kopā ar 
Starptautisko Valūtas fondu (1,7 
miljardi eiro), Ziemeļvalstīm 
(Zviedriju, Dāniju, Somiju, Igauni-
ju un Norvēģiju, kopā 1,9 miljardi 
eiro) un Pasaules Banku (0,4 mil-
jardi eiro). Eiropas Rekonstrukci-
jas un attīstības banka, Čechija un 
Polija arī sniedz kopā 0,4 miljar- 
dus eiro, līdz ar to kopējā palīdzī-  
ba Latvijai līdz 2011. gada 1. ceturk-
snim ir līdz 7,5 miljardi eiro.

Programma pamatojas uz Lat-
vijas pašreizējā valūtas maiņas 
kursa piesaistes saglabāšanu, kas 
būs būtiski svarīgs polītikas pa- 
matnosacījums arī nākotnē, tādē-
jādi nostiprinot sistēmisko stabi-
litāti.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Valdis Dombrovskis
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Polītikā reizumis 

gadās pamatīgi sa-
mezglojumi, tos 
atšķetināt liekas 
neiespējami, un 
tad nu mēģina in- 
terešu konfliktu 

nevis risināt, bet kaut kā kni-
bināties - te lieti der angliskais 
to manage, apejot asos stūŗus 
un stiepjot gumiju - tā ir vien-
līdz laba metafora. 

Brīdī, kad rakstu šīs rindi-
ņas, Latvijas Valsts prezidents 
Valdis Zatlers uzticējis kārtē-
jās, kopš 1990. gada nu jau lai-
kam četrpadsmitās valdības 
sastādīšanu jaunlaicēnam Val-
dim Dombrovskim, kas pazīs-
tams kā prasmīgs tautsaim-
nieks.

Valdis liek cerības uz Valdi - 
vai valdīšana šoreiz sekmēsies? 
V. Dombrovska kandidātūru 
atbalstīja patlaban opozicijā 
esošā Pilsoniskā savienība (PS), 
un arī Sabiedrība citai polītikai 
(SCP), neiesaistoties valdībā, 
apliecināja atbalstu. 

Jaunais laiks (JL), kā jau 
rakstīju, diemžēl par mata tie-
su neieguva pirmo vietu paš-
reizējās Saeimas vēlēšanās, un 
tas, ka šī partija tagad no opo-
zicijas pāriet “pozicijā”, lieci-  
na, ka tautas balss, kas vēršas 

Samezglojumi
pret koalicijas taukmūļiem, ir 
sadzirdēta. 

Dombrovska solījums, ka vi- 
ņa vadītajā valdībā nebūs pār-
stāvēts Saskaņas centrs (SC), 
vieš cerības, jo, lai kā arī Urba-
novičs censtos “konstruktīvi sa-
darboties”, divkopienu valsts 
ideja, kas likta pašos SC pama-
tos, ir krasā pretrunā ar atjau-
notās Latvijas Republikas defi-
nīciju kā par demokratisku   un 
reizē nacionālu valsti. 

Apiet asos stūŗus un stiept 
gumiju: tā acīmredzot domā rī- 
koties līdzšinējās koalicijas par-
tijas. Tās gatavas uzņemt savā 
pulkā jaunlaicēnus, kā arī PS,   t. 
i., “atkritējus”, lai tik nedotu ieg-
anstu Saeimas atlaišanai un 
ārkārtas vēlēšanām, kuŗu iznā-
kumā vara pārietu JL, PS un 
SCP rokās un līdzšinējās koali-
cijas komponenti nepārvarētu  
5% barjēru un paliktu mīņā-
damies ārpusē...

Tautai jeb elektorātam aprie-
bies smieklīgais padoms pēc 
pingvīnu parauga saspiesties 
siltā čupā. Reņģu ēdāji zviedz 
par ministru, kuŗš, plecus raus-
tīdams, apgalvo - nasing spešal. 
Un vai nav zīmīgi, ka baumām 
par latviešu cilmes Krievijas  
oligarcha Pēteŗa Avena vēlmi 
kļūt par Latvijas premjērmi-

nistru dažs labs bija gatavs 
noticēt, un lūgums, lai Zviedrija 
sev pievieno Latviju, izskanēja 
kā Pajaco smiekli caur asarām. 

Aivars Tarvids ir apdāvināts 
publicists, bet viņa skarbos, pat 
griezīgos rakstus Apollo portā-
lā caurauž pesimisms, kas liek 
rezignēti nolaist rokas. No šiem 
bībeliska pravieša zibšņiem pa- 
tīkami atšķiŗas Annas Žīgures 
pieeja, kas pausta viņas intervi-
jā Gunāram Laganovskim Lat-
vijas Vēstnesī. Patiesīgi un ļoti 
kritiski vērtēdama situāciju 
Latvijā, viņa tomēr norāda: 
“Kaut arī grūts, šis tomēr ir 
pozitīvs laiks, kas varētu ievir-
zīt valsts attīstību veselīgākā 
gultnē.” Būtu jānovēl sekmes 
iecerētajam Latvijas forumam - 
sabiedriskai kustībai, starp 
kuŗas ierosinātājiem ir Anna 
Žīgure. Varbūt cerīgumam to- 
mēr ir zināms pamats? 

Daudz pamatīgāks un šķebi-
nošāks ir samezglojums Tuvajos 
Austrumos. Izraēlas parlamenta 
vēlēšanas 10. februārī novedu-
šas īstā strupceļā, jo tad, ja li- 
berālo nacionālistu partijas Likud 
līderis Beņamins Netanjahu sa- 
stādīs valdību, kas balstītos uz 
labējiem nacionālistiem un kle-
rikāļiem, kuŗiem kopumā ir 65 
mandāti no 120, nevarēs būt 

runa par divām valstīm divām 
tautām, jo Netanjahu stutētāji 
no labējā spārna joprojām ne-
grib pieļaut dzīvotspējīgu Pales-
tīnas valsti līdzās Izraelai. Tas,   
ka nesamierināmie Hamas eks-
trēmisti joprojām pārvalda Gazas 
joslu, nocietinājis daudzus vēlē-
tājus, kas vairs netic arabu gata-
vībai uz kompromisu. 

Netanjahu apzinās, ka tāds 
valdības un koalicijas sastāvs 
radīs neapmierinātību Vašing-
tonā un kaitēs ciešajai sadarbībai 
ar ASV. Tāpēc brīdī, kad rakstu 
šīs rindiņas, viņš vēl mēģina pie-
lauzt prāgmatiskās centra parti-
jas Kadima priekšsēdi, ārlietu 
ministri Cipi Livni, kas ieguvusi 
28 mandātus, stāties nacionālās 
vienības valdībā līdzās Netan-
jahu partijai Likud un sociālde-
mokratiskajai Darba partijai, at- 
stājot labējos ārpusē. Taču Cipi 
Livni ir principiāla: viņa piekri-
tīs Netanjahu priekšlikumam 
tikai tad, ja formula Divas val-  
stis divām tautām paliks spēkā. 

Diemžēl Netanjahu visādi 
minstinās un laipo, nespēdams 
šo formulu dabūt pār lūpām. 
Viņš vēloties “vispirms” veicināt 
palestīniešu saimniecisko aug-
šupeju t.s. Rietumkrastā. “Vis-
pirms”, un tālāk? Netanjahu neat-
bild. Kas atliek? Apiet asos stūŗus 

un stiept gumiju...
Samezglojums arī Aizkaukazā, 

kur Armēnija un Azerbaidžāna 
atgādina divus aunus uz šauras 
laipas. 1994. gadā asiņainais ar- 
mēņu un azeru kaŗš Kalnu 
Karabachas dēļ beidzās ar pa-
mieru, un nu jau piecpadsmito 
gadu lieta nekust no vietas. 

Armēnija uzsveŗ, ka Kalnu 
Karabacha jeb Arcacha, ko ap- 
dzīvo armēņi, ir “otrā armēņu 
valsts”, ka tautu pašnoteikšanās 
tiesības ir svētas un ka septiņi 
Azerbaidžānas apriņķi, ko ar- 
mēņi okupējuši, ir Arcachas 
“drošības josla”, kas nepiecieša-
ma šī novada izdzīvošanai. 

Azerbaidžānas prezidents Il- 
chams Alijevs savukārt uzsveŗ, ka 
viņa valsts territoriālā neaizska-
ŗamība jeb veselums (integrity, 
wholeness) ir svētums. Jo Kalnu 
Karabacha bijusi vienīgi autonoms 
apgabals Azerbaidžānas sastāvā. 

Laiku pa laikam abu valstu 
ārlietu ministri tiekas, lai sav-
starpēji apliecinātu vēlmi atrisi-
nāt konfliktu miera ceļā. Bet viss 
paliek pa vecam, abu tautu sav-
starpējais naids gruzd un brīžiem 
iegailējas, gan armēņu, gan azeru 
bēgļi alkst atriebes, un kas atliek? 
Apiet asos stūŗus un stiept gumi-
ju.

Franks Gordons

Pagājušās nedēļas 
īsais kopsavilkums 
Latvijā ir tāds: Valsts 
prezidents Valdis 
Zatlers par Minis-
tru prezidentu ir 
nominējis Valdi 

Dombrovski no Jaunā laika. 
Saeimas opozicijas labējais 
spārns ir paudis, ka atbalstīs 
Dombrovska veidotu valdību, 
un šim atbalstam vismaz vār-
dos ir piebiedrojusies arī Tau- 
tas partija (TP), Zaļo un zem-
nieku savienība (ZZS) un TB/
LNNK. Tātad teorētiski 66 bal-
sis ir nodrošinātas. Šlesera par-
tija jeb LPP/LC piedalīsies 
valdībā tikai tad, ja satiksmes 
ministrs būs Ivars Godmanis, jo 
Ainārs Šlesers paziņojis, ka aiz-
iet no ministra un no Saeimas 
deputāta amata, lai piedalītos 
vēlēšanu kampaņā un pašvaldību 
vēlēšanās iegūtu Rīgas pilsētas 
galvas amatu.

Turpmākais notikumu scēnā-
rijs varētu būt aptuveni šāds.

Ja vien saprāts nav pametis 
pašreizējās, vēl pie varas esošās 
partijas, tad Dombrovska valdī-
bu apstiprinās, – pirmkārt, val-
došo reitingi ir tik zemi, ka vaja-
dzīga kaut mazliet populārāka 
un vēlētājiem tīkamāka valdī- 
ba, citādi ārkārtas vēlēšanas     
būs neizbēgamas. Otrkārt, nu-
pat ir apstiprinājies, ka valsts 
budžeta stāvoklis ir daudz bē- 
dīgāks, nekā domāts: izdevumu 
samazinājums ir vajadzīgs par 
700 miljoniem latu. Demisio-
nējušais, bet vēl valdību vado-
šais Ivars Godmanis atzinis, ka 
tik skarbs izdevumu samazi-

Ar valsti var notikt tikai tas, kas var notikt ar mums
nājums nav iespējams, drīzāk 
vajadzētu domāt par jauniem 
nodokļiem. Lai kā, valsts nau-
das maka situācija ir drāmatis-
ka, un arī Valdis Dombrovskis 
atzīst, ka, uzzinot patieso budže-
ta stāvokli, bijis satriekts. Sapro-
tams, valdībai nāksies pieņemt 
ļoti nepopulārus lēmumus, tā- 
pēc valdošie labprāt nomet     
savu nastu pie kājām Dom-
brovskim – tiec galā, kā gribi,    
ja jau esi tik labs un pareizs! 

Tomēr, manuprāt, būtu naīvi 
domāt, ka Dombrovskis iegūs 
patiesu atbalstu no pašreizē-  
jām varas partijām. Vismierīgā-
kie un klusākie droši vien būs 
tēvzemieši, jo viņu ir tik maz un 
viņu svars polītikā tik niecīgs,  
ka partijas taktika ir nemaisī- 
ties pa kājām, bet ik pa brīdim 
nākt klajā ar kādu skaļu vai 
radikālu izteikumu, priekšliku-
mu vai  pārmetumu, lai visiem 
atgādinātu, ka viņi ir nacionāli 
domājoši patrioti. ZZS galve-
nais mērķis ir tikt un palikt 
valdībā, zaļie zemnieki un prin-
cipi parasti atrodas katrs savā 
ceļa pusē, tāpēc viņi varētu 
sarosīties vienīgi tad, ja to prasī-
tu kāds no partijas sponsoriem 
vai arī viņi justu, ka laiks kā- 
dam paziņojumam, lai labāk 
izskatītos savu vēlētāju acīs. To- 
pošās valdības patiesais „Trojas 
zirgs” būs Tautas partija, kuŗas 
reitings pašlaik ir 1,6%. Vienī-
gais veids, kā tikt pie lielāka 
atbalsta šī gada pašvaldību un 
Eiroparlamenta vēlēšanās, ir 
pierādīt, ka neviens cits neko 
labāk neprot. Tāpēc Valdim 
Dombrovskim jāpatur prātā, ka 

viņa darbs tiks kavēts un trau-
cēts visos iespējamos veidos. Uz- 
reiz jāteic - iespējamais valdības 
vadītājs to labi saprot un nav 
īpaši slēpis, ka savā ziņā ir kļuvis 
par tādu kā upuŗjēru partiju 
varas dalīšanas spēlēs.

Par to, ka TP ir vairākas ļoti 
„savas” intereses, kuŗām turklāt 
nav nekāda sakara ar valsts un 
pašvaldību naudas taupīšanu, 
liecina kaut vai divi likumpro-
jekti, kuŗu grozījumi „iestrē-
guši” Saeimā. Taisnības labad 
gan jāteic, ka TP nav vienīgā 
partija, kuŗa ir ieinteresēta šo 
likumu grozījumu plānotajā 
rezultātā.

Pagājušajā gadā Vides minis-
trija sagatavoja vairākus technis-
kus un precīzējošus grozījumus 
Aizsargjoslu likumā un Minis-
tru kabinets tos virzīja tālāk uz 
Saeimu. Pirmajos divos lasīju-
mos (2. lasījums tika pieņemts 
2008. g. 4. decembrī) likums 
nekādas revolūcionāras pārmai-
ņas nepiedzīvoja, un tika notei-
kts, ka priekšlikumi 3. lasīju-
mam iesniedzami līdz šā gada 
15. janvārim. Ierastā prakse ir 
tāda, ka 3. lasījumā būtiskas pār-
maiņas vairs nenotiek, jo kon-
ceptuāli svarīgie grozījumi tiek 
izdarīti 2. lasījumā. Jautājumā 
par Aizsargjoslu likumu noticis 
tieši pretējais un dažiem pan-
tiem trešajam lasījumam ie-
sniegti priekšlikumi, kas pilnīgi 
maina to jēgu, kardināli un 
būtiski sola mainīt gan zemes 
atsavināšanas un būvniecības 
apjomu iespējas un kārtību jūras 
piekrastē, gan maina pašas aiz-
sargjoslas definīciju un platumu. 

Papētījot situāciju pašreizējā li-
kuma ievērošanā un izstrādāta-
jās schēmās, kas savulaik ļāva 
tikt pie meža privātizācijas un 
iegūt to gandrīz par velti, kļūst 
arī skaidrs, kāpēc iesniegti šādi 
priekšlikumi: tie ļautu atsavināt 
arī pašu zemi, ne tikai uz tās pa- 
likušus pamatus vai vecas bū- 
ves. Turklāt uz vecajiem pama-
tiem varētu būvēt bez apjoma 
ierobežojumiem. Tā teikt, privā-
tizē tualetes pamatus 10 kvad-
rātmetru apjomā un būvē mui-
žu! Starp citu, nesen presē iz- 
skanēja ziņa, ka vēl pašreizējais 
satiksmes ministrs Ainārs Šle-
sers iecerējis nomāt savam īpa-
šumam blakus esošu zemes ga-
balu Jūrmalā, kuŗā patlaban 
izvietota sabiedriskā tualete. 
Tomēr pašlaik nav skaidrs, kad 
varētu notikt likuma grozījumu 
trešais lasījums, jo opozicija 
publiski jau vairākkārt ir sa- 
biedrību informējusi par varas 
partiju pēdējām iecerēm mainīt 
likumu.

Steidzamības kārtā otrajā la- 
sījumā Saeimā 12. februārī bija 
jāpieņem arī Grozījumi liku-  
mā Par valsts un pašvaldību 
kapitāla daļām un kapitālsa-
biedrībām. Šiem grozījumiem 
vismaz teorētiski vajadzēja no- 
vērst situāciju, kuŗā valdes un 
padomes ir kļuvušas par pozi-
cijas partiju barotnēm. Pagāju-
šā gada 30. decembrī Saeimai 
tika nosūtīts Ministru kabineta 
(MK) sēdē atbalstītais likum-
projekts grozījumiem minētajā 
likumā. Valsts un pašvaldību 
kapitālsabiedrību valdes un 
domes acīm redzami bija 

kļuvušas par vietām, kuŗās      
par kapitāldaļu turētāju pār-
stāvjiem tika iekārtoti valdošo 
partiju biedri, draugi, radi un 
paziņas, kuŗu zināšanas kon-
krētā uzņēmuma risināmo jau-
tājumu lokā bieži vien bija      
apšaubāmas, toties atalgojums 
lielāko tiesu – karalisks. Tur-
klāt šie pārstāvji bieži vien dar-
bojās vairākās valdēs un pa- 
domēs. Pašreizējā situācija lika 
domāt, ka šie pārstāvji daļu 
saņemtās naudas vai nu atdod 
partijām, kuŗas viņus iesēdi-
nājušas šajos krēslos, vai ziedo 
oficiāli, par ko savukārt liecina 
partiju ziedotāju saraksti. 

Tāpat arī jau kuŗu reizi pub-
liskajā telpā izskanēja jautā-
jums, kāpēc vispār ir vajadzī-  
gas kapitālsabiedrību pado- 
mes, tāpēc valdības atbalstītie 
likuma grozījumi viesa cerības, 
ka partiju barotnes beidzot tiks 
likvidētas. Dienu pirms minētā 
likuma izskatīšanas plēnārsēdē 
otrajā lasījumā Saeimas Prezi-
dijs saņēma Tautsaimniecības, 
agrārās, vides un reģionālās  
polītikas komisijas priekšsēža 
Gunta Blumberga (ZZS) pa- 
rakstītu vēstuli, kuŗā viņš ko-
misijas vārdā lūdz izdarīt pār-
maiņas Saeimas 12. februāŗa 
sēdes darba kārtībā un līdz 
turpmākam komisijas lēmu-
mam izslēgt no darba kārtības 
likumprojektu Grozījumi liku-
mā Par valsts un pašvaldību 
kapitāla daļām un kapitālsa-
biedrībām. 

(Turpinājums 11. lpp.)
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PBLA – joprojām ar praktisku darbu un financiālu iedvesmu
Ar PBLA valdes priekšsēdi Mārtiņu Sausiņu sarunājās Ligita Kovtuna

No 4. līdz 7. augustam Izglītības 
un zinātnes ministrija rīkos skolotāju 
kursus diasporas skolotājiem. Kursi 
būs nometnes formātā un notiks trīs 
naktis un četras dienas Latvijā - ār- 
pus Rīgas.

Kursi paši būs bez maksas, ap- 
mešanās arī - vienīgi ceļa izdevumi 
braucienam uz Latviju skolotājiem/
skolām jāsedz pašiem.

Kursos plānots draudzīgā vidē 
pārrunāt gan mācību metodiku,   
gan mācību vielu, kā arī citus jau-
tājumus, kas saistīti ar latviešu bērnu 
izglītību ārpus Latvijas. Katrā valstī 
un pat katrai skolai ir sava specifika 
- savas problēmas un savi atrisināju-
mi. Celsim tos gaismā un pārrunā-
sim, kopīgiem spēkiem rodot po- 
zitīvus risinājumus katrai situācijai.

Pašlaik latviešu sestdienas/svēt-
dienas skoliņas nodibinātas tik 
daudzās valstīs kā nekad Latvijas 
vēsturē, un tāpēc mums ir jo lielāks 
pienākums piestrādāt, lai panāktu, 
ka visas skolas var efektīvi darboties 
un, galvenais, ka tas spēj saistīgi mo- 
tīvēt bērnus un vecākus un iemācīt 
latviešu valodu latviešu bērniem, kas 
dzīvo ārpus Latvijas, un viņiem ieau-
dzināt mīlestību pret savu tēvu-
zemi.

Pagājušā gadā jūlijā Rīgā pār-
liecinājāmies, ka domu apmaiņa 

Tiksimies augustā!
Latvijā augustā notiks skolotāju kursi ārzemju latviešu 

skolu skolotājiem

Mārtiņš Sausiņš

starp latviešu sestdienas un svēt-
dienas skolu skolotājiem visā pasaulē 
ir ļoti svarīga un vērtīga. Šogad atkal 
būs iespēja tikties - tikai daudz 
draudzīgākā vidē un uz ilgāku laiku.

Lūdzu, nebaidieties, ja jūsu spēļu 
grupa vai skoliņa vēl nav oficiāli 
nodibinājusies. Ja jūs jau nodar-
bojaties ar bērniem latviskā vidē, 
mūs interesē ar jums iepazīties!

Lūgums skolu pārziņiem vai 

skolotājiem pašiem, kuŗi vēlas pie- 
dalīties, atsūtīt e-pastu Dainai La- 
ganovskai, Latviešu valodas apgu-
ves valsts aģentūra (LVAVA). 
E-pasts: daina.laganovska@lvava.
gov.lv

Uz tikšanos šogad augustā Latvijā!

Daina Grosa,
PBLA Izglītības padomes 

priekšsēdes vietniece sadarbībā ar 
Latviju

No kreisās: Dace Dalbiņa, Latviešu valodas apguves valsts 
aģentūras (LVAVA) direktore, un Daina Laganovska, LVAVA 
diasporas projektu vadītāja

Kādēļ likuma grozījumu izska-
tīšana pēdējā lasījumā tika atlikta,     
ja šī pati atbildīgā komisija Saeimas 
Prezidijam bija ierosinājusi šos gro-
zījumus atzīt par steidzamiem – tātad 
pieņemt divos lasījumos? Atbilde ir: 
opozicija ir iesniegusi labojumus, 
kuŗus nevar ignorēt, bet šie labojumi 
aizvērtu partiju barotnes padomēs 
un valdēs.

Minēju tikai divus piemērus, taču 
laikā, kad Latvijā polītiķi runā par 
taupīšanu, bet iedzīvotāji – par 
izdzīvošanu, ik uz soļa var sastapties 
ar parādību,  ko pirmajā mirklī va- 
rētu nodēvēt par „divu pasauļu” sin-
dromu, ja atceramies Viļa Plūdoņa 
dzejoli Divi pasaules. No partijām 
daudz neatpaliek arī Valsts prezi-
dents, kuŗa ģimene ir izvēlējusies 
dārgas, ekskluzīvas mēbeles un 
aprīkojumu Jūrmalas rezidencei, un 
prezidenta kundze, kuŗas dzelžaina 
prasība ir šampanietis katrā viesnī-
cas numurā, kur ierodas valsts pir-
mais pāris, un kuŗai tīk izmantot 
ārzemju kūrortu SPA. Protams, tas 
viss par nodokļu maksātājas tautas 
naudu, kuŗas daudzi pensionāri jau 
tagad dzīvo pusbadā. Varētu sacīt, ka 
tās tiešām ir divas pasaules – pie 
varas esošie un pārējie. Tomēr, kaut 
mazliet paveŗoties atpakaļ, ir labi 

redzams, ka arī varas barotāji, no- 
dokļu maksātāji varas pasauli labprāt 
atbalsta un lolo, ja vien var cerēt, ka 
atlēks savs labums. Pirms 9. Saeimas 
vēlēšanām ārsti, aktieŗi, zinātnieki 
piedalījās TP slavinātājos klipos, un 
šķiet, ka joprojām visi ir apmierinā- 
ti – gan aktrise, kuŗa klipā jūsmoja 
par nu jau no amata aizgājušo 
kultūras ministri un kuŗa sevi ir 
pozicionējusi par ļoti kristīgu Dievu 
mīlētāju cilvēku, gan teātŗa skatītāji. 

Tikpat apmierināti ir lasītāji un 
publicists, kuŗš pirms minētajām vē- 
lēšanām uzrakstīja grāmatu par ZZS 
frakcijas vadītāju Augustu Brigmani, 
bet pagājušā gada beigās savukārt 
nāca klajā  ar grāmatu par Centrāl-
tirgus vadītāju, kas savulaik bija 
kandidējusi ZZS sarakstā. Laikam 
jau nevienu joprojām nemulsina    
tas, ka aprakstīto Cibuļskas kundzi 
drīz pēc tam KNAB arestēja un 
tagad tiesai acīmredzot nāksies    
spriest par viņas darbiem. 

Tātad iedzīvotājiem ir dota pēdējā 
iespēja saprast, ka nav divas, ne- 
saistītas pasaules, no kuŗām viena ir 
varena, bet otra nevarīga. Bez ikdie-
nas nodokļu maksātāju atbalsta va- 
ras partijas nepaliks tur, kur tās ir 
šodien, jo nudien – ar valsti var 
notikt tikai tas, kas notiek ar mums 
pašiem.

Sallija Benfelde

(Turpināts no 10. lpp.)

Ar valsti var notikt tikai tas, 
kas var notikt ar mums

Mūsu saruna ar Mārtiņu Sausiņu 
redakcijā notika apmēram stundu 
pēc tam, kad bija tapis zināms par 
Ministru prezidenta Ivara Godma-
ņa atkāpšanos no amata 20. febru-
ārī. PBLA valdes priekšsēdim viņa 
Latvijas apmeklējuma laikā tā arī 
neizdevās satikties ar valdības va- 
dītāju Ministru kabinetā. Atmi-
nēsimies, ka mūsu sarunā pirms 
gada M. Sausiņš pauda gandarījumu 
par sekmīgas sadarbības aizmet-
ņiem pēc tikšanās ar I. Godmani,     
tā laika Ministru prezidenta labo 
izpratni un vēlēšanos sadarboties ar 
lielākajām ārzemju latviešu orga-
nizācijām. Taču Latvijas apmeklē-
juma laikā notikusi auglīga saruna  
ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru 
(lasiet mūsu laikraksta 7. numurā) 
un pirms pāris dienām – nozīmīga 
saruna Ārlietu ministrijā, kuŗā pie-
dalījās valsts sekretārs Andris Teik-
manis, īpašo uzdevumu vēstnieks 
Juris Audariņš un šīs ministrijas 
valsts sekretāra padomniece Elita 
Gavele. 

M.S. Esmu gandarīts par šo sa-
runu, kas bija būtiska. Būtiska tā   
bija arī gluži formālā sakarā – kuŗa 
būs tā Latvijas valsts iestāde, kuŗas 
„paspārnē” dzimtenē notiks tiešā 
sadarbība ar PBLA. Līdz šim tas bija 
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrī-
bas integrācijas lietās sekretāriāts 
(ĪUMSILS), kuŗa funkcijas lielā mērā 
pārgājušas Bērnu, ģimenes un in- 
tegrācijas lietu ministrijas pārziņā. 
Vai atkal nāktos „iet cauri” visiem          
tiem birokratiskajiem šķēršļiem, kas         
bija sadarbības struktūrēšanā ar 
ĪUMSILS? Nē taču! Ir jārod loģisks 
risinājums.

Skaidrs, ka Latvijas vēstniecības 
mītnes zemēs ir tie centri, kur sa- 
plūst visas tur dzīvojošo latviešu 
intereses un aktīvitātes. Pats, dzīvo-
dams Kanadā un vadīdams LNAK 

(Latviešu nacionālo apvienību Ka-  
nadā), esmu sadarbojies ar Latvijas 
vēstniekiem šai valstī, ievedis viņus 
Kanadas valstsvīru un polītiķu ap- 
rindās. Tāpat darbojušies tautiešu 
organizāciju pārstāvji ASV un Ei- 
ropas zemēs, un tas, manuprāt, ir 
loģiski. Tikpat loģiski būtu bijušo 
trimdas organizāciju darbību ār- 
zemēs sasaistīt ar Latvijas Ārlietu 
ministrijas darbu. Tas būtu sa-
protams sadarbības turpinājums - 
nevis kaut kas jauns un oriģināls. Pie 
visām LR vēstniecībām ārzemēs 
notiek attiecīgo mītnes zemju latviešu 
aktīvitātes. Turklāt – mēs taču ne- 
prasām nekādus financiālus iegul-
dījumus. Vēl vairāk – PBLA joprojām 
financiāli iedvesmo savus iesāktos 
projektus un veicina jaunus. 

 Kuŗi ir galvenie „financiālās ie-
dvesmas” objekti?

Pirmām kārtām – izglītība. Atmi-
noties Tautiešu mēnesi 2008. gada 
jūlijā Rīgā, gribas atzīt – tas bija ko 
vērts tāpēc vien, ka notika sekmīga 
darbība latviešu izglītības virzienā. 
Vērtīgākais no visiem – seminārs par 
skolotāju darbu ārzemēs. Vēlos 
minēt veiksmīgo sadarbību ar 
izglītības ministri Tatjanu Koķi, 
kuŗas vadības laikā sekmīgi turpi-
nās ārzemju latviešu skolu atbalsta 
darbs. 

Aktīvi strādā PBLA Izglītības 
nozare ar Daci Koplandi (Copeland) 
un Dainu Grosu priekšgalā. Šogad 
esam nolēmuši dot vairāk līdzekļu 
viņu darbam, lai veicinātu sadarbī-
bu ar latviešu skolām ārzemēs. Kā 
zināms, jaunas skolas veidojas Īrijā, 
arī Briselē, Ženēvā. Tas cieši saistās ar 
atbalstu tīmekļa portālam latvians-
online.com.

Joprojām ar Latvijas valsts atbalstu 
turpinās Latviešu valodas studiju 
programma Vašingtonas pavalsts 
universitātē Sietlā, ko veiksmīgi vada 

Guntis Šmidchens.
Un, protams, turpināsim stipendi-

jas Vītolu fondā, kuŗu apjoms šobrīd 
ir 45 tūkstoši dolaru (stipendiju 
skaits - 20). 

Joprojām „turam roku uz pulsa” 
jautājumā par Latvijas vēstures kā 
atsevišķa mācību priekšmeta mā- 
cīšanu Latvijas skolās. Drīz beigsies 
„eksperimenta” termiņš, kuŗa laikā 
39 Latvijas skolās dzimtenes vēsturi 
tika mēģināts mācīt kā atsevišķu 
mācību priekšmetu. Kas tur būtu ko 
„eksperimentēt”? Mana personiskā 
pieredze rāda kaut ko pavisam 
konkrētu. Esmu dzimis un skolojies 
Zviedrijā, kur man skolā iedzina 
galvā sīki un smalki visu Zviedrijas 
vēsturi, sākot no vikingiem, līdz 
mūsdienām. Un mēs zinām, cik 
zviedri ir nacionāli noskaņoti un cik 
labi viņi zina savu vēsturi!

Par citiem atbalsta projektiem – 
joprojām viena no PBLA prioritātēm 
ir atbalsts latviešiem Austrumos. Šā 

gada budžetā 15 tūkstošu ASV do-
laru piešķīrums paredzēts Krievijas 
latviešiem: USD 7000,- Krievijas 
Latviešu kongresa atbalstam (vi-      
ņi šovasar rīkos pirmos latviešu 
dziesmu svētkus Baškīrijā) un USD 
8000,- Krievijas latviešu bērnu 
līdzdalībai 3x3 nometnēs. Pasaules 
brīvo latviešu apvienība pastāvīgi 
atbalsta arī Dienvidamerikas latvie-
šu sabiedriskās aktīvitātes. PBLA 
šogad piešķīrusi nepilnus 4000 ASV 
dolaru Dienvidamerikas Latviešu 
apvienībai turienes latviešu archīvu 
saglabāšanai. Šī projekta īstenošanā 
iesaistīts LNAK priekšsēža vietnieks 
un archīvu speciālists Andris Ķes-
teris. 

Ar PBLA atbalstu pirms pāris ga-
diem tapa arī Vēlēšanu reformas 
biedrība VĒL, ko vada savulaik Ka- 
nadā, bet nu jau ilgus gadus Latvi-    
jā dzīvojošais Valdis Liepiņš. Latvi-
jas apmeklējuma dienās tikos arī      
ar Centrālās vēlēšanu komisijas 

priekšsēdi Arni Cimdaru – gudru, 
pieredzējušu sava amata veicēju.

 Ko mēs atbalstām ar VĒL 
starpniecību? To, ka vēlēšanu kārtī-
ba jāpadara demokratiskāka un 
pieejamāka. Mēs esam pret „loko-
motīvju” principu, kas nupat Saeimā 
tika atcelts, un mēs gribam arī 
panākt, lai ārzemēs dzīvojošiem 
tautiešiem nobalsošana nepārvērs-
tos laika un finanču ziņā „dārgā 
priekā”. Rūpīgi jāpārdomā vēlēšanu 
iecirkņu skaits un to izvietojums 
ārvalstīs. Un jāiet līdzi laikam – ar 
biometrisko pasu portatīvo pagata-
vošanas iekārtu varētu sagādāt iespē-
ju jaunu Latvijas pasi saņemt arī 
tiem, kuŗi nespēj pārvietoties vai 
dzīvo ļoti tālu no savu mītnes zemju 
vēstniecībām. Arī pasu pārsūtīšana, 
lai piedalītos vēlēšanās, taču ir ar-
chaiska! Ja pasaulē ir izgudrota ies-
pēja ar portatīvo datoru saņemt zi- 
ņas par vēlētāju identitāti un ierasties 
tuvāk viņiem, tas ir jādara!

Tuvojas divi nozīmīgi ārzemju 
latviešu organizāciju notikumi – 
LNAK 20. padomes 1. sesija jeb 
pavasaŗa sesija 4. – 5. aprīlī Toronto 
un ALAs kārtējais kongress 1. – 3. 
maijā Floridā. Ko novēlat viņiem?

Darīt, kā darīts vienmēr, – pozitīvi 
raudzīties nākotnē! Kā viena, tā otra 
organizācija ir nozīmīgs spēks. At- 
gādināšu, ka PBLA valdē ir 5 locekļi 
no ALA’s, 3 – no LNAK un 3 no 
Austrālijas (LAAJ), spēks, kas pie-
dalās visās PBLA aktīvitātēs. Lai 
mums visiem radošs gars un labi 
darbības rezultāti!

Savukārt PBLA gadskārtējā valdes 
sēde notiks no 14. līdz 16. oktobrim 
Rīgā. Zīmīgi, ka tradicionālā pie-
ņemšana, PBLA valdes sēdi atklājot, 
notiks LR Ārlietu ministrijā, nevis kā 
citus gadus – kādā no ārvalstu 
vēstniecībām. Varbūt tas būs sim-
bolisks jaunās sadarbības sākums?
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Ivo Pavlovičs

Arnis Skujiņš Dziesma divritenim
Atmiņu tēlojums

Krustpils dzelzceļa stacija 
lepojās ar plašu peronu, pa 
kuŗu, pirms no Rīgas pienāca 
pēcpusdienas vilciens ar 
Jaunākām Ziņām, ļaudis mēdza 
staigāt turp un atpakaļ. Gluži kā 
operas gaiteņos, lai parādītu 
sevi un apskatītu citus. Tur 
redzēja dažādu aprindu un 
dažāda vecuma ļaudis. 
Ātrvilciena 1. klases vagons bija 
tikai ārzemju diplomātiem. 
Stacijas 2. klases uzgaidāmās 
telpās aicināja lepns restorāns. 
3. klases uzgaidāmās telpās 
nabadzīgi ceļotāji tupēja uz 
grīdas un uz savām „peckelēm”, 
jo uz soliem kāds jau gulēja. 
Tomēr arī tur varēja dabūt 
augļūdeni un kūkas. Avīžu 
kioskā varēja dabūt visas 
jaunākā izdevuma grāmatas. 
Atceros, ka es tur nopirku 
Jaunsudrabiņa drūmo romānu 
„Neskaties saulē”.

Arī es mēdzu pēcpusdienā, 
protams, ar divriteni, braukt uz 
staciju pēc avīzes. Man gluži 
labi patika meiča, kas reizēm 
kopā ar kādu draudzeni 
pastaigājās pa peronu. Biju jau 
viņu iepazinis zaļumballē. 
Izrādījās, ka arī viņa uz staciju 
atbraukusi ar divriteni. Drīz 
vien jau mēs kopīgi izbraukājām 
netālās Daugavas krastmalu. 
Mēs nebraucām turp skatīties, 
kā upes ūdeņos zvāļojas 
mākoņi.   

Reiz meiča bija atnākusi uz 
staciju kājām. Divritenim riepa 

esot pārdurta. Tad nu es varēju 
meiču atkal vizināt uz divriteņa 
stangas. Braucienā lēna vēsma 
glāstīja manu seju ar meičas 
brūniem matiem, kas smaržoja 
pēc lazdu riekstiem. Dabas 
nostūrī mazās dzirnupītes gravā 
rūgti smaržoja ievas. Es tur 
zināju vientuļu soliņu. Zem 
vecā akmens velves tilta upīte 
burbulēja savu nebeidzamo 
stāstu... – Tikai nesen avīzē 
izlasīju, ka tagad šis tilts ie-
saukts par Mīlestības tiltiņu. 
Savādi. Kā viņi to varēja zināt? 
Bet tas ir cits stāsts.

Vācu okupācijas laikā 
Krustpils stacijā uz blakus 

sliedēm atpūtās vilciens ar 
arestētiem Vācijas, varbūt 
Polijas žīdiem. Kāpēc vācieši 
tos veda uz Latviju? Nošaut jau 
tos varēja, no kurienes tie arī 
nāktu. Krustpilī jau bija izlikts 
uzraksts Judenfrei. Trūcīgi 
ģērbti un ļoti izbadināti žīdi 
lēnām staigāja sava vilciena 
priekšā. Man gadījās būt stacijā. 
Ar divriteni aizbraucu mājās. 
Dārzā saplūcu pilnu grozu ar 
baltiem dzidriem āboliem. 
Aizvedu tos uz staciju. Prasīju 
apsardzes priekšniekam vācu 
seržantam, lai man atļauj ābolus 
izdalīt žīdiem. „Vai tu esi traks 
kļuvis!?” viņš man uzbrēca. 

Grozs bija pīts no klūgām, un 
varēja redzēt, ka tajā nekā cita 
kā āboli nav. Kad bijām brīdi 
strīdējušies, viņš man atļāva 
izbērt ābolus, kur žīdi tiek klāt. 
„Bet taisies veikli un pazūdi!” 
Tā žīdi tika pie āboliem. Viņi 
tos dalīja savā starpā un ēda ļoti 
lēnām.

Kaŗa pēdējā ziemā es biju 
iedalīts „lāpstas vīru” bataljonā 
pieTornas. Mēs rakām tanku 
aizsprostus sasalušā purvā. 
Vēlāk krievu tanki brauca pa 
šosejām. Viens no maniem 
pienākumiem bija katru rītu 
braukt uz patālo pastu. Ar div-
riteni, protams. Kā poļu 
tautasdziesmā: „Balta roze 
viņam visur līdzi iet,” - tā man 
divritenis visur gāja līdz. Kaŗa 
pēdējā dienā man gadījās būt 
Lībekā, Vācijā (angļu zonā). 
Man tur nelikās visai droši, un 
es pabēgos, gan kājām kādus 
kilometrus desmit. Kādā lauku 
ciematā man izdevās piemes-
ties. Es palīdzēju lauku dar-   
bos par uzturu un pajumti. 
Saimnieces vīrs bija kritis kaŗā, 
un viņas diviem bērniem nebija 
tēva. Saimniecībai trūka saim-
nieka. 

Kādu vakaru divi jauni vācu 
dēlieši lūdza saimniecei nakts-
mājas. Saimniece viņus pa- 
ēdināja un ierādīja guļas vietas. 
Agri no rīta puiši nozaga siera 
rituli, divus ciema divriteņus 
un aizbēga. Nekāda policija tad 
vēl nedarbojās. Es domāju – tā 

ir cūcība - un ar saimnieces 
divriteni dzinos zagļiem pakaļ. 
Es tos panācu pēc pusstundas 
brauciena. Viņi sēdēja ceļmalā 
un mielojās ar siera šķēlēm. Tur 
gadījās kāds vecs aitu gans, bet 
tas mūsu izdarībās neiejaucās. 
Zagļi bija divi un stiprāki par 
mani. Es atgriezos ciematā ar 
zilu aci. 

Mana otrā puse ar pavisam 
mazu brēkuli bija palikusi krie-
vu zonā, Kemnicā. Man bija 
jānoskaidro, kā lai tur nokļūstu. 
Libeka bija pilna ar dažādu 
tautību bēgļiem. Latviešiem tur 
bija sava bēgļu nometne. Tur es 
cerēju uzzināt kaut ko tuvāk par 
pēckaŗa starpzonu satiksmi, ja 
tāda vispār bija iespējama. 

Saimniece man atļāva braukt 
uz Lībeku ar viņas divriteni. 
Paņēmu līdz važu, ar ko divr-
iteni pieķēdēt. Bet man trūka 
piekaŗamās atslēgas. Lībekā es 
piebraucu pie divriteņu veikala. 
Uzprasīju veikalā, vai viņiem ir 
piekaŗamās atslēgas. Nē, viņiem 
nebija. Es tūdaļ izgāju ārā, bet 
mana divriteņa tur vairs nebija. 
Kāds gaŗāmbraucējs paņēma 
mani savos autoratos, un mēs 
apbraukājām tuvākās ielas, 
divriteni meklēdami. To varētu 
viegli pazīt, jo tam bija neparas-
tas biezas, oranžsarkanas riepas. 
Bet saimnieces divritenis bija 
kā ūdenī iekritis. Labi, ka 
nedabūju atslēgu. Ko es iesāktu 
ar atslēgu? 

Mīlestības tiltiņš pār Dzirnupīti Krustpilī

Teologs Roberts Feldmanis, kā- 
dā no savām lekcijām raksturo-
dams lībiešus, atzīst: “Viņi (lībieši) 
bija tādi ļoti, tā sakot, izteikti 
materiālisti, kuŗi, patiesību sakot, 
pretojās ienācējiem nevis svešās 
ticības dēļ - viņu pašu ticība bija 
ļoti problēmatiska, un mēs neat-
rodam nekur nekādus īpašus tā- 
dus pieķeršanās momentus, bet 
pieķeršanos šai izdevīgai tirdz-
niecībai, kur varēja ar gaŗām-
braucējiem, kas piestāja krastā, 
tirgoties un gūt lielus labumus. 
To jau arī rāda, ka, piemēram, 
tādos gadījumos kā laupītāju 
iebrukumos, kas varēja nākt no 
visādām pusēm, tie devās prom 
ar milzīgiem sudraba krājumiem, 
ar milzīgiem ieguvumiem.”

Runājot par iemesliem, kāpēc 
bīskaps Alberts lietojis militāru 
spēku, Roberts Feldmanis saka: 
“Alberts tūdaļ pārdomāti un 
enerģiski stājās pie sava uzde-
vuma. Viņš ir pārliecināts, ka 
lībieši un letgaļi ir piespiežami 
turēt savus dotos solījumus un 
palikt pie kristīgās ticības vienīgi 
ar ārējā spēka, ārējas varas pa- 
līdzību, jo visi Meinardam dotie 
solījumi un līgumi ir pastāvī-      
gi lauzti un nokristītie vienmēr 
atkal atgriezušies pagānismā. 
Viņa uzskati šai ziņā diemžēl 
izrādījās pamatoti.”

Negribu ne jel kādā veidā at-
taisnot krusta kaŗus, bet vēlos 
vienīgi norādīt, ka nav tik vien-

kārši - ka ienācēji ir tikai un 
vienīgi ļauni, bet vietējie - tikai 
un vienīgi labi. Lasot, kas “Atska-
ņu chronikā” teikts par  šādu 
“kristiešu” veiktajiem “varoņ-
darbiem”, brīžam sirds sažņau-
dzas: mūki iet pa zemi kaudami, 
dedzinādami un laupīdami,      
bet, kad laiks iet gulēt, dažiem 
nav miera, tie vēl dodas postīt.
 Uz vakaru kad diena gāja,
 uz saldu naktsdusu tad stāja
 viss kristietības kaŗapulks.
 Tik dažiem skatiens vēl bij 

spulgs:
 Tie pa nakti medīt jāja.
 Medībās tiem labi gāja:
 Vīrus, sievas, bērniņus
 guva tie un lopiņus.
 Ko līdz paņemt nevarēja,
 Turpat uz vietas nogalēja.

“Indriķa chronikā” tieši par 
Alberta attieksmi mēs lasām:  
“Bet bīskaps, kas pazina līvu vil-
tu un redzēja, ka bez krustnešu 
palīdzības šajā tautā neko nespēs 
panākt, aizsūtīja Turaidas brāli 
Teoderichu uz Romu pēc krusta 
kaŗa bullas.”

Galveno tēlu latviskās un 
kristīgās iezīmes eposā 

“Lāčplēsis”
Laimdota un Spīdala un viņu 

abu attiecības ar Lāčplēsi daudz-
kārt aplūkotas literātūrkritiķu 
pētījumos, jo neapšaubāmi inte-
resants ir  pretstatījums starp gai-
šo, labestīgo Laimdotu (Raiņa 
lugas uzvedumos allaž aktrise - 

gaišmate) un burvestībās spēcī-
go, varen aktīvo Spīdalu (uz ska-
tuves attiecīgi kaislīga tumš-
mate). Laimdota lasa tīstokļus 
nogrimušajā pilī un, kā izrādās,  
ir slaveno un gudro Burtnie-       
ku pēdējā meita - tātad arī gud-
ra. Nobeigums gan ir skumīgs,   
jo Laimdotas gudrība neko ne- 
līdz. Kad Lāčplēsis un Tumšais 
bruņinieks iegāzušies Daugavā, 
viņa izdara pašnāvību. Savukārt 
Spīdalas tēls visspilgtāk iezīmēts 
nevis ar viņas burvestībām un 
ļaunprātībām, bet ar spēju mai-
nīties uz labu. Te pat varētu lie-
tot vārdu “atgriešanās”. Vēlme 
turpmāk darīt labu viņai gan uz-
rodas tikai nāves bailēs... Lāč-
plēsis viņai piedod. Spīdala ir 
vienīgais šī eposa tēls, kas pie-
dzīvo radikālas pārmaiņas - no 
sliktā uz labo.

Protams, ir svarīgi atcerēties,  
ka tiklab Laimdota, kā Spīdala ir 
savējās, no latviešu tautas. 

Tomēr Lāčplēša intimās dzīves 
problēmas šoreiz nav manas uz- 
manības centrā, viņa attiecības   
ar Laimdotu un Spīdalu te pa- 
liks tuvāk neanalizētas. Runājot 
par latviskā un kristīgā attiecī-
bām eposā, būtiskāk šķiet aplū-
kot Lāčplēša attiecības ar vai-
rākām citām eposa darbības per-
sonām. 

Bet vispirms par eposa 
galveno varoni - Lāčplēsi

Gan Rainis, gan Māra Zālīte, 

interpretējot “Lāčplēsi”, akcentē 
sieviešu tēlus, tie kļūst par atslē-
gu Lāčplēša misijai. Pumpura 
darbā tas nav tik izteikti. Lāčplē-
ša izpratnei ir tik daudz kul-
tūrvēsturisku uzslāņojumu, ka  
tie aizmiglo sākotnējo Lāčplēsi 
Pumpura darbā. Pumpurs ir ra- 
dījis varoņtēlu, kas ir izredzēts,   
lai cīnītos par latviešu tautu, bet 
reizē pats simbolizē latviešu tau-
tu. Pumpurs raksta: “Lāčplēsis ar 
lāču ausīm ir tai laikā pate latvie-
šu tauta, - tas ir, pusmežonīga, 
bet stipra, brīva un patstāvīga; tā 
ir nepārvarama, kamēr raganas 
dēls, kultūra, nenocērt lāču ausis. 
Līdz ar lāču ausu zaudēšanu jeb 
kultūras ieviešanu tā zaudē arī 
savu brīvību un patstāvību.” Otrā 
dziedājuma sākumā ir   stāsts par 
Lāčplēša izcelsmi, tā nav īsti 
skaidra. Viņš ir Lielvārda dēls, 
bet, kā izrādās, pieņemtais dēls, 
jo Vaidelots bija bērnu atradis 
mežā pie lācenes krūts un node-
vis Lielvārdim audzināšanā, sa-
kot, ka šis bērns ir izredzēts par 
varoni, bet arī piebilst, ka daudzi 
varoņi kritīs un tauta brīvību tik 
un tā zaudēs. Te nu varētu jautāt: 
“Vai tad Lāčplēša misija no paša 
sākuma nav nolemta neveiks-
mei, vai tam visam, ko Lāčplēsis 
vēlāk darīs, ir jēga, ko tas viss 
dod?” Jēga ir, kaut arī paredzams 
zaudējums, jo šis zaudējums nav 
absolūts un galīgs. Lāčplēsim un 
arī citiem varoņiem ir lemts kļūt 

par tēliem, kuŗi vēlāk modinās 
tautu no miega, lai izcīnītu galīgu 
uzvaru - brīvību. Uz to skaidri 
norāda Vaideloša vārdi:
 Pēc gadu simteņiem modīsies 

tauta
 Un sevim brīvību izkaros atkal,
 Pieminot vectēvu slavenos dar-

bus.
Te nu ir atbilde tiem, kuŗi Lāč-

plēsi kā varoņtēlu uzskata par 
neveiksmīgu, jo viņš tikai de- 
monstrējot savu spēku. Tas viss  
ir vajadzīgs sekotāju iedvesmo-
šanai. Vērtīga ir ne vien cīņā gū- 
tā uzvara, bet cīņa pati par sevi,  
jo tā parāda uzdrīkstēšanos un 
tādējādi ir labs paraugs citiem. 
Lai arī Lāčplēsis ir lāča un cilvē-
ka krustojums, viņa pirmais va- 
roņdarbs ir - pārplēst lāci, kas 
uzbrūk viņa audžutēvam. Savā 
ziņā tā ir nodevība no Lāčplēša 
puses pret savu lācisko izcelsmi. 
Cilvēka viņā ir vairāk nekā lāča. 
Viņam ir lāča ausis un lāča spēks, 
bet cilvēka sirds. Ja atceramies 
Pumpura sacīto, ka Lāčplēsis ir 
pati tauta, tad lāciskā izcelsme 
norāda uz spēku, kas nāk no 
dabas un palīdz cīņā ar dabu 
(uzvarot lāci). Visi resursi izaugs-
mei resursi no tautas mežonības 
uz civīlizētu, kultūrālu tautu ir tās 
pašas rokās. Tā to spēj, bet, kā 
vēlāk redzams, šo iespēju atņem 
Tumšais bruņinieks, ausis no- 
cērtot. 
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Tā nu iznāca, ka februārī mani 
uzaicināja uz Nacionālā teātŗa de- 
viņdesmit gadu jubilejas koncer-
tu. Vai nu tas bija īstais mēnesis, 
kad jubileju rīkot, par to var 
diskutēt, un tomēr priecājos par 
teātŗa aktieŗu kuplo saimi, jo nav 
jau tādas iespējas visus viņus ko- 
pā uz skatuves redzēt, – pulks 
tiešām ir plašs, un prātu uzjun-
dīja nemierpilna doma – daudzas 
no zvaigznēm, kas vēl pavisam 
nesen zvīļoja, beigušas mirdzēt: 
no šīs pasaules aizgāja Kārlis 
Sebris, Nina Melbārde, Alfrēds 
Jaunušans, Vaironis Jakāns, pirms 
dažiem gadiem pārstāja kvēlot 
Milda Zīlava. Seno celmlaužu 
pulks sarūk, vēl uz skatuves ir 
Velta Līne un Ēriks Brītiņš, bet  
no agrākā Nacionālā teātŗa – ne-
viens! Un tad iedomājos zvaigzni, 
kas vēl joprojām mirdz. Februāŗa 
novakarē, nākot mājās no darba 
un pavēršot skatienu uz debesīm, 
mani ielīksmo spoža, brīnišķa 
zvaigzne Venera, un tādu pašu 
zvaigzni redzu domās – tā ir ak-
trise Hilda Prince. Kad viņa pie-
zvana, balss joprojām ir moža un 
mundra, viņa tagad atgādina 
spožo Veneru, – citu zvaigžņu 
pievakarē vēl nav, bet viņa mirdz. 
Nacionālā teātŗa jubilejas gadā 
sūtu sirsnīgus sveicienus Hildai 
Princei. Lai turas veselība un sap-
nis piepildās, un lai izdodas at-
braukt uz Rīgu un ieiet savā – 
Nacionālajā – teātrī. Lai veicas!

Šoreiz par māti
Tas ir apbrīnojami, ka māte 

meitai var palīdzēt iemācīties 
dziedāt – brīnišķi, skaisti dziedāt! 
Elīna Garanča dziedājusi Ņujor-
kā un Mētropolītena klausītājus 
valdzinājusi kā šķelmīgā Rozīna 
„Seviļas bārddzinī”, patlaban Elīna 
gatavojas Londonā dziedāt Ro- 
meo lomu V. Bellīni operā „Ro- 
meo un Džuljeta”. Nu jau daudzus 
gadus viņa valdzinājusi Vīnes 
publiku, dziedot galvenās partijas 
Vīnes operā. Taču pasaulē droši 
vien mazāk pazīstams ir viņas 
māmiņas Anitas Garančas vārds. 
Anita ir teicama vokālā paida-
goģe Latvijas Mūzikas akadēmijā 
(Konservātorijā), iestudējusi vo- 
kālās partijas izrādēm dažādos 
Latvijas teātŗos. Kad 1983. gadā 
viņa Nacionālajā teātrī, Edmunda 
Freiberga aicināta, iestudēja dzies-
mas „Prinča un ubaga zēna” iz- 
rādei, uz teātri bija paņēmusi   
līdzi arī sešgadīgo Elīnu, kur tā 
nodziedājusi pantu no Princesī-
tes dziesmas. Toreiz neviens, arī 
mamma nevarēja paredzēt, ka 
dienās no meitenes izaugs īsta 
princese – izcila māksliniece. Pa- 
matus viņas vokālajai mākslai 
ielika māte, palīdzēja Elīnai vei-
doties par izcilu operdziedātāju, 
kas valdzina klausītājus nu jau 
visā plašajā pasaulē, bet 19. feb-
ruārī viņas abas – māte un mei-   
ta – satikās Nacionālajā operā, 
kur notika Anitas Garančas jubi-
lejas koncerts. 

Vispirms Elīna bija uz skatuves 
un kārtējo reizi priecēja ar savu 
dziedājumu. Viņai piemīt vēl kā- 
da brīnišķa īpašība – vienkāršība, 
patiesums, sirsnība, nekad viņa 
neļaujas ārišķībai, galvenais viņai 
ir ārija, dziesma, mūzika. Koncer-
ta otrā daļā bija brīdis, kad māte 
ar meitu apmainījās vietām, uz 
skatuves uznāca Anita, bet ska-
tītāju ložā sēdēja Elīna. Nē, Anita 
Garanča nedziedāja, pēc plašā 
koncerta, kuŗā dziedāja viņas mā- 
cītie un skolotie operdziedoņi un 
aktieŗi, skatītāju aicināta, uz 

Atkal par teātri un aktieŗiem
Atceros zvaigzni

skatuves uznāca visu šo daudzo 
dziedātāju vokālā skolotāja. 
Klausītāji plašajā operas zālē pie-
cēlās kājās, arī Elīna kā maza, 
jauka meitene aplaudēja savai 
mammai – savai pirmajai skolo-
tājai un labajam garam, kuŗas 
padomos un aizrādījumos viņa 
joprojām labprāt ieklausās.

Koncertā uz Operas skatuves 
cits pēc cita stājās pieredzējušie 
dziedātāji Kristīne Gailīte, Kriš-
jānis Norvelis, Viesturs Jansons, 
Evija Martinsone, bet otrā daļā 
skatuvi piepildīja mūsu dziedo-
šie aktieŗi: Marija Naumova, Re- 
nārs Kaupers, Mārcis Maņjakovs, 
Dita Lūriņa, Marija Bērziņa, Ar- 
tūrs Skrastiņš, Artis Robežnieks, 
Rēzija Kalniņa – viņu ir liels pulks, 
un visus dziedāšanā skolojusi 
Anita Garanča. Izrādē mēs paras-
ti priecājamies, cik aktieris labi 
nodziedājis sev atvēlēto dziesmu, 
un reti kad iedomājamies par 
viņa skolotāju. Anitas Garančas 
jubilejas koncertā apjautām, kas  
ir tā brīnumdare, kas palīdzē-   
jusi aktieŗiem dziesmās atvērties. 

Tiekamies ar 
Arti Robežnieku

Rīgas Latviešu biedrībā izveido-
jusies tradicija laiku pa laikam 
tikties ar kādu no aktieŗiem – 
jaunu vai vecu, slavenu vai mazāk 
zināmu, taču galvenā prasība, lai 
aktierim būtu ko pasacīt ar dze-
jas vai prozas darba starpniecību. 
Pirmā šāda veida tikšanās notika 
pirms vairākiem gadiem, kad dzī-
va vēl bija mūsu skatuves kara-
liene Elza Radziņa, bet 25. febru-
ārī bija kārtējā tikšanās, un šo- 
reiz mūsu viesis bija Dailes teātŗa 
aktieris Artis Robežnieks – jauns, 
spēka un enerģijas pilns jaunek-
lis, aktieris, kuŗam vēl nav četr-
desmit. Aktierim tie ir paši labā-
kie gadi – kaulos spēks, mācekļa 
jeb zeļļa gadi teātrī pagājuši, mā- 
ka strādāt ar lomu nostiprinā-
jusies, un jaunības starojums 
mirdz sejā. Uz tikšanos Rīgas Lat-
viešu biedrības Līgo zāle bija sa- 
nākusi pilna. Man tādās reizēs 
piekrīt gods īsi pastāstīt par vaka-
ra viesi, un to arī ar prieku darīju 
februāŗa vakarā. 

Sarīkojumam 
bija dots virsraksts 
„Lai slavēts va-
kars šis!”. Jā, pa-
tiesi, – lai slavētas 
tās stundas un brī-
ži, kad varam attā-
lināties no ikdie-
nas likstām. Līgo 
zālē uz neliela pa- 
augstinājuma uz- 
nāca jauneklis ar 
ģitaru rokās, ap- 
sēdās, ietrinkšķi-
nāja stīgas, un at- 
skanēja dziesmas 
vārdi – Aleksandra 
Čaka dzeja, kam 
melodiju kompo-
nējis Artis Robež-
nieks. Tad viņš 
piecēlās, un dzejas 
rindās skanēja 
stāsts par ilgām, 
par gaidīto meite-
ni, kuŗa neatnāca, 
tad atkal dziesma, 
un radās sajūta, it 
kā Aleksandrs 
Čaks būtu blakus 
un sēdētu tur – tai 

vienīgajā tukšajā krēslā. Nevar 
sacīt, ka Robežnieks runāja Čaka 
dzeju, un nepavisam nevar sa-   
cīt – deklamēja, viņš it kā bija 
saaudzis ar dzeju. Sarīkojumam 
uz beigu pusi ritot, Artis uzsāka 
„Miglā asaro logs…” melodiju, un 
zālē sēdošie, jauni un veci, dzie-
dāja līdzi un bija kopā ar Čaku. 
Nē, nē, Čaks nav aizmirsts – viņš 
dzīvo kopā ar mums. 

Artis Robežnieks aktieŗgaitas 
uzsāka Daugavpilī, tad strādāja 
Dailē, notēloja daudz lomu un 
piedalījās mūzikālās izrādēs, jo 
teicami dzied un tieši tāpēc kopā 
ar vairākiem jaunajiem dziedo-
ņiem pagājušā gadā vairākas 
nedēļas varēja papildināt skatu-
ves dziedāšanas meistarību kādā 
no Brodvejas studijām. Tas bija 
labi, bet: „Pēc atgriešanās Latvijā 
vēl vairāk nostiprinājās pārliecī-
ba, ka mūsu aktieŗus būtu grēks 
lamāt un zākāt, sakot, ka, lūk, 
Brodvejā vai citviet pasaulē ir 
meistari, bet šejienieši savā varē-
jumā atpaliek. Nereti ir pat pretē-
ji. Mēs, manuprāt, esam univer-
sālāki. Viens ir izturēt konkur-    
su Brodvejā, iekļūt projektā un 
tad nezin cik gadus spēlēt vienu 
un to pašu, bet pavisam kas cits - 
spēlēt dažāda rakstura lomas 
dažāda žanra iestudējumos.” Tā 
latviešu aktieris sacīja tepat Rīgā, 
mūsu tikšanās reizē Rīgas Latvie-
šu biedrības Līgo zālē. 

Par rosību Rīgas 
Latviešu biedrībā

„Tikšanās ar aktieri” ir tikai 
viens no Rīgas Latviešu biedrības 
Teātŗa komisijas rīkoto sarīkoju-
mu cikliem. Laiks rit nežēlīgi, 
lielie meistari atstāj šo pasauli un 
dodas debesu tālēs, taču ļoti gri-
bas, lai atmiņas par viņiem neiz-
gaistu, un vismaz apaļās gadskār-
tu reizēs cenšamies viņus atcerē-
ties īpašos sarīkojumos. Lielas 
gadskārtas pienāk arī latviešu kla-
siķu spilgtākajām lugām. Rīgas 
Latviešu biedrībā aizvadītajās se- 
zonās sanācām kopā, pieminot 
simtgadi Blaumaņa lugām „Skro-
deŗdienas Silmačos” un „Indrāni”, 
Aspazijas lugas „Sidraba šķidr-
auts” uznākšanai uz skatuves, bet 

rudenī apritēs simt gadi, kopš sa- 
vu gaitu uzsāka Raiņa „Zelta 
zirgs”, un tad noteikti gribam pa- 
kavēties pie šī Raiņa darba, jo ir 
atkal laiks, kad Saulcerīte vēlreiz 
jānes no kalna. 

Februārī parasti notiek Rīgas 
Latviešu biedrības pilnsapulce, 
kad sanākam kopā, pārrunājam, 
kas izdarīts, kas darāms. Plašu 
pārskatu par Rīgas Latviešu bied-
rības darbību aizvadītajā gadā 
sniedza tās priekšsēdis Valdis 
Rūmnieks. Laiki nav viegli, dau-
dziem, arī biedrībai, josta jāsa-
velk ciešāk, materiālu atbalstu sa- 
rīkojumiem no Rīgas domes sa- 
ņemam skopāk, ienākumi sarūk, 
taču darbošanās spars nav rimis, 
biedrības koris darbojas, Mūzi-
kas komisija citu pēc cita rīko 
vērtīgus koncertus, Baltajā zālē 
notiek interesantas mākslas dar-
bu izstādes. Par paveikto darbu 
un arī par problēmām gana   
daudz stāstīja Valdis Rūmnieks, 
bet arī citi runātāji pauda domu, 
ka darba griba un spars, par spīti 
grūtiem laikiem, nav aprimis,      
jo – kas gan pieminēs mūsu 
mākslas vērtības, kas kops latvis-
kuma apziņu, ja ne Rīgas Latvie-
šu biedrība? Gluži simboliski vai-
rāki mūsu kultūras un zinātnes 
darbinieki saņēma Rīgas Latviešu 
biedrības apbalvojumu – sudraba 
Goda zīmi. Man bija liels prieks, 
ka to saņēma arī Ojārs Celle,     
kas pēc atgriešanās Latvijā aktīvi 
rosās Rīgas Latviešu biedrībā un 
ir tās domnieks.

Un vēlreiz par teātri
Kas notiek teātrī? Tādas pār-

runas esam rīkojuši Rīgas Latvie-
šu biedrībā, bet šogad nolēmām 
draudzīgo diskusiju pārcelt uz 
Latvijas Zinātņu akadēmijas (ZA) 
augstceltni, jo arī zinātniekus it 
bieži var sastapt teātŗa izrādēs. 
Kopā sanākšana notika ZA Senā-
ta zālē, kur parasti tiek runāts    
par zinātnes problēmām, taču 
šoreiz uzmanības centrā bija sa-
runa par to, kas notiek mūsu te- 
ātŗos. Neko mēs negrasījāmies ne 
lemt, ne grozīt, taču gribējām 
apmainīties domām brīdī, kad 
valsts ir nonākusi krizes situācijā. 
Sēdes dalībnieku runās teātŗa 
problēmas mijās ar mūsu valsts 
dzīves aktuālajām norisēm. 

Sarunā iesaistījās akadēmiķis 
Jānis Stradiņš, akadēmijas goda 
loceklis dzejnieks Knuts Skuje-
nieks, kinorežisors Jānis Streičs, 
akadēmiķis Viktors Ivbulis un 
Oļģerts Krastiņš, drāmatiķi Pauls 
Putniņš un Jānis Jurkāns. Klāt  
bija daudzas mūsu zinātnei no- 
zīmīgas personības, gribu no-
saukt tikai divas – ekonomistus 
Raitu Karnīti un Uldi Osi, kuŗi  
no sēdes devās uz Prezidenta pili, 
lai konsultētu amatpersonas, kā 
valsti dabūt ārā no krizes. Runātā- 
ji bija vienis prātis, ka teātrī kri-  
ze nav sākusies pēkšņi, pretrunī-
gi procesi risinājušies jau ilgāku 
laiku. Valsts mēroga krize dažkārt 
tieši mudinājusi radošos darbi-
niekus strādāt rosīgāk un meklēt 
jaunus ceļus. Krize Latvijā bija   
20. – 30. gados, taču teātŗos 
palielinājās jauniestudējumu 
skaits un E. Smiļģis Dailes teātrī 
sāka kopt jaunu iestudējuma 
veidu – dziesmuspēles, un visi 
jūsmoja par „Trejmeitiņu” izrā-
dēm. 

Grūts posms bija vācu laiks – 
trūcīgi apstākļi, pārtika uz kar-
tītēm, neziņa par rītdienu, bet 
teātrī – teicama pasaules klasika 
un latviešu oriģināllugas. Padom-
ju okupācijas gados, par spīti uz-
spiestajai ideoloģijai, Drāmas 
(Nacionālais) teātris rādīja P. Put-
niņa un H. Gulbja lugas, uz iz- 
rādēm bija grūti dabūt (nopirkt) 
biļetes, teātris runāja par to, kas 
dzīvē notiek, taču tagad, kā atzi-
na runātāji, teātŗos pietrūkst jau-
nu oriģināllugu. Martā Dailes 
teātŗa repertuārā nav nevienas 
oriģināllugas, nedaudz labāka si- 
tuācija ir Nacionālajā, tur vismaz 
ir liels skaits latviešu autoru dar-
bu, bet uz lielās skatuves arī tikai 
viena oriģinālluga – L. Stumbres 
„Smiltāju mantinieki”. Skatītāji 
alkst pēc tā, lai teātris būtu viņu 
domu un sarunu biedrs, lai palī-
dzētu apjaust, kā mēs dzīvojam, 
kas mēs esam un kurp dodamies. 
Nacionālā teātrī daudzus gadus 
populāra bija izrāde ar Žurku 
Kornēliju centrā, tajās notika ak- 
tuāla saruna par ikdienā vēro-
tajiem procesiem. Krietnu laiku 
teātris no Kornēlijas bija attei-
cies, bet šopavasar no jauna gai-
dāma tikšanās ar Žurku Kornēli-
ju – uz izrādēm visas biļetes jau 
pārdotas.

Pozitīvs izņēmums Latvijas teāt-
ŗu kopainā ir Jaunais Rīgas teātris: 
ja drāmatiķi nevar piedāvāt la-
bas, nozīmīgas lugas, režisors Al- 
vis Hermanis ierosina aktieŗus 
pašus mesties darbā, un tapušas 
iecienītas izrādes „Latviešu stāsti”, 
„Latviešu mīlestība”, „Gaŗā dzīve” 
un nupat viens no izcilākajiem 
mūsu teātŗu darbiem – Viļa Dau-
dziņa monoizrāde „Vectēvs”. 

Vismaz pa kādai jaunai oriģi-
nāllugas izrādei parādās Valmie-
rā, tur teātris rāda E. Sniedzes 
jaunu lugu „Līdz pavasarim”, un 
uz Valmieru autobusi ar rīdzi-
niekiem dodas bieži, lai noska-
tītos nesaķēmotas izrādes un jo 
īpaši klasikas darbu iestudēju-
mus. Tā, piemēram, zinātnieki no 
Zinātņu akadēmijas brauca uz 
Valmieru noskatīties O. Krodera 
iestudēto V. Šekspīra „Hamletu” 
un guva lielu gandarījumu, turp 
grib braukt mani kollēgas skatī-
ties R. Blaumaņa „Indrānus”       
M. Ķimeles režijā. Paradoksālā 
kārtā Rīgas lielajos teātŗos tikpat 
kā nav pasaules klasikas darbu 
iestudējumu, savukārt Dailes te- 
ātris aizrāvies ar skatītāju izklaidi 
vai pat šokēšanu. Dailē martā 
paredzētās izrādes: „Manu sievu 
sauc Morriss”, „Lodes pār Brod-
veju”, „Psīchs”, „Drakula. Svešās 
asinis”, bet kamerzālē – „Shop-
ping and Fucking”, „Vagīnas 
monologi”, „Intim”, Nekrofils”. 
Krietni labāks repertuārs pare-
dzēts teātŗa Mazajā zālē, pie-
mēram, „Suņa sirds”.

Nevar atstāstīt visu Zinātņu 
akadēmijā sarunās par teātri dzir-
dēto, taču visi bija vienis prātis 
par manis piesaukto Nacionālā 
teātŗa jubilejas koncertu – tas bija 
vājš, teātŗa necienīgs, jo Nacionā-
lā teātŗa darbību parādīja izkrop-
ļotā gaismā un tajā pazuda izcilās 
personības un teicamie, neaiz-
mirstamie iestudējumi. Šoreiz   
jāteic – labi, ka mūsu lasītāji šo 
koncertizrādi neredzēja.

Saruna tomēr beidzās uz gai-
šākas nots: ir grūti, bet gan jau 
izturēsim. Izturēs teātŗi un aktie-
ŗi, jo tā ir sīksta cilts. 

Viktors Hausmanis

Anita Garanča - izcilā latviešu vokālā paidago-
ģe - jubilejas dienā Latvijas Nacionālajā operā
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Redakcijas lūgums rakstīt par 
Rolfu Ekmani pienāca brīdī, kad 
apcerei Karogam par 1958. gadu 
pētīju rakstu krājuma Jaunā Gai-
ta tā laika numurus un domāju 
arī, kā veidot kārtējo apskatu par 
šī izdevuma visjaunāko laidienu. 
Pirms teiktu jāvārdu, dažās mi- 
nūtēs vajadzēja apsvērt vairākus 
jautājumus: 1972. gadā kādā slik-
tā rakstā esmu Ekmani kritizē- 
jis, viņš mani cēlis un pēlis vai-
rākkārt (pamatoti un ne tik pa-
matoti), jaunajos laikos neesmu 
atsaucies uz viņa piedāvājumu 
līdzdarboties Jaunajā Gaitā (dar-
bu pārslodzes dēļ), - cik es zinu 
par viņa universālo darbību? – 
bet stāstīt par jubilāru nozīmē 
iepazīties tuvāk, un tas nepie-
ciešams kopīga darba labad. 

Esam vienas paaudzes vīri, 
bērni, kas dzimuši īsi pirms Kār-
ļa Ulmaņa sešgades, bet liktenis 
mūs iemetis pavisam atšķirīgos 
vējos.

Rolfs Ekmanis dzimis Rīgā 
1929. gada 10. februārī un 1945. 
gadā kopā ar tēvu un māti (dzim. 
Gerute, lietuviete) emigrējis uz 
Vāciju, 1950. gadā izceļojis uz 
ASV. Mans 1949. gada martā 
paredzētais izsūtījums trimdā uz 
austrumiem nenotika (uz Sibiri-
ju deportēja māti un jauno brāli). 
Trimdinieks Rolfs visu laiku 
dzīvoja brīvībā, „brīvais” Ilgo-  
nis – četrdesmit sešus gadus 
padomju režīma spaidībā. Par 
sevi stāstu tikai tādēļ, lai izcel-    
tu gavilnieka lielumu. 

Protams, grūti dzīvot svešatnē; 
es tomēr labvēlīgi apskaužu Ek- 
mani – par viņa cītību un iespē-
jām apgūt daudzas valodas, pa-
beigt Viskonsinas universitāti, 
strādāt par docētāju vairākās uni-
versitātēs, par slavistikas un bal-
tistikas profesoru Arizonas uni-
versitātē.

Rolfs Ekmanis ir amerikāņu un 
latviešu literātūras zinātnieks. 
1957. gadā iegūts maģistra grads 
par disertāciju Vilis Lācis as Soviet 
writer (Vilis Lācis kā padomju 
rakstnieks), 1966. gadā filoloģi-
jas doktora grads Indianas uni-
versitātē par disertāciju The rela-
tion between Soviet Russian and 
Soviet Latvian literatures 1940-
1960  (Krievu padomju un lat-
viešu padomju literātūras sav-

Latviešu kultūras vēstnesis pasaulē
Rolfs Ekmanis iegājis savā 81. gadā

starpējā saistība). 
R. Ekmanis bija baltiešu izde-

vuma The Baltic Review grāmatu 
recenzēšanas nodaļas vadītājs 
(1960-1963), viņš vadīja arī gads-
kārtējo rakstu izdevumu „Latvija 
šodien” (1980-1991), kuŗā atse-
višķi materiāli bija dabūti no 
Latvijas slepenā ceļā. Sarakstījis 
grāmatas: Sowjetische Schriftstel-
ler in der Sowjetunion und ihre 
literarische Tätigkeit seit 1940 
(Padomju rakstnieki Padomju 
Savienībā un viņu literārā dar- 
bība kopš 1940. gada; 1968), Lat-
vian Literature under the Soviets 
1940-1975 (Latviešu literātūra 
zem padomēm – 1978, Pasaules 
brīvo latviešu apvienības K. Ba- 
rona prēmija), Die Literatur in 
Lettland in den 60en und 70en 
Jahren) („Literātūra Latvijā 60. 
un 70. gados (1979, Sonderdruck 
aus Acta Baltika, īpašs iespie-
dums, 194. – 370. lpp., ar 18 zī- 
mētiem rakstnieku portretiem). 

PBLA izdotajā Aleksandra Ča- 
ka grāmatā „Mūžības skartie” 
(1981) ir R. Ekmaņa apcere „Rī- 
gas strēlnieku un mīlas dziesmi-
nieks”, Jaunajā Gaitā – „Mēģinā-
jums pietuvoties brīnišķajam, 
netveŗamajam putnam” (1985, 
154, 155), un čakmīlestība viņu 
sa-tuvina ar lielāko čakologu 
Valdi Rūmnieku. Edgara Ander-
sona rediģētās „Latvju enciklo-
pēdijas” otrajam sējumam (1985) 

Ekmanis devis nodaļas par 
literārā mantojuma pētniecību, 
literāro mantojumu un literātū-
ru 1960-1982 okupētajā Latvijā 
(531.-   538. lpp.). Rolfa Ekmaņa 
uz- manību saistījuši Elzas 
Stērstes, Ojāra Vācieša, Vizmas 
Belševicas, Ulža Bērziņa, Māras 
Zālītes darbi. Viņš rakstījis arī 
Akadēmiskajai Dzīvei, daudziem 
izdevumiem angļu valodā. 

Pavisam cits novads – patīka-
mās balss īpašnieka darbība ra- 
diostacijā „Brīvība – Brīvā Eiro-
pa” (līdzstrādnieks, 1975-1990; 
latviešu redakcijas vadītājs,    
1990-1993). Ļoti vērtīgs ir Ekma-
ņa apskats „Starptautiskie raidī-
jumi latviešu valodā 20. gs. otrā 
pusē” (Jaunajā Gaitā  kopš 2003. 
gada: 235., 237., 238., 248.,           
250. – 255. nr.). Izskanējušie tek-
sti nekur   līdz šim nebija „redza-
mi”- te ir saturs, vērtējums, autori 
(at- klāti daudzi segvārdi; tas, 
starp citu, būtu darāms arī peri-
odikas redaktoriem).

Tieši rakstu krājumā kultūrai 
un brīvai domai jeb žurnālā Jau-
nā Gaita (Toronto) 1958. gadā 
sākas jaunā zinātnieka darbs at- 
klātībā – raksti „Jaunā inteliģence 
nepadodas” (nr. 16) un „Boļše-
vizētas literātūras fiktīvizētā pa-
saule” (nr.18) jau ieskicē (pirms 
pusgadsimta) R.Eekmaņa dar-
bības aprises: nepārtraukti iepa-
zīties ar literātu stāvokli okupē-
tajā Latvijā, atmaskot varas spie-
dienu, kā arī saskatīt rakstnieku 
kalpību, nepaklausību vai vārdos 
ieslēpto pretošanos. Turklāt viņā 
dabiski apvienojas zinātnieka 
skrupulozā pieeja (citējumiem 
norādīti avoti) un esejista brīvais 
piegājiens. 

Kopš 1965. gada (no JG 52. nr.) 
līdz 1989. gadam (171. nr.) Rolfs 
Ekmanis bija viens no Jaunās 
Gaitas redaktoriem (atbildīgais 
bija Laimonis Zandbergs). Pēc 
krievu padomju rakstniecības 
aplūkojuma „Par literātūrkontra-
bandistiem” (1966) viņš kļuva 
par nopietnāko, objektīvāko lat-
viešu padomju literātūras (arī 
kultūras vispār) apskatnieku ne 
tikai šajā izdevumā, bet trimdā 
vispār. Dižais kritiķis Jānis Ru-  
dzītis bija vienpusīgs nicinātājs 
attieksmē pret okupētās Latvijas 
kultūru. 

Tolaik slepenībā dabūjis Jau- 
no Gaitu, es ar lielu cieņu lasīju  
R. Ekmaņa pārskatus „Latviešu 
rakstnieki Iekškrievijā 1941-
1945” (1967), „Kultūras situācija 
Latvijā 1968. gadā” (1969), „Tas 
1970. gads”(1971), „Tas 1971.    
gads” (1972, 1973), „Tas 1972. 
gads” (1973), „Iezīmes Latvijas 
literārajā dzīvē: 1973” (1975). 
Domāju: „Cik gan daudz zināt-
niekam vajag laika, lai gandrīz 
visu izlasītu, sagrupētu un vis-
maz daļēji   arī novērtētu!” Vien-
reiz esmu bijis sašutumā it kā   
par tendenciozu citēšanu. Uzraks-
tīju tendenciozu repliku „Izkro-
pļošanas brīvība”. Rakstiņu cen-
zēja LKP CK ierēdņi, kas pielika 
klāt gaŗu polītisku ievadu (pie-
cas rindkopas), iesprauda arī 
kādu domu no angļu žurnāla 
Economist (tādu vispār neesmu 
redzējis, jo angļu valodā nelasu), 
izkropļotā publikācija 1972. gadā  
parādījās Literātūrā un Mākslā 
(redaktors Jānis Škapars). Par šo 
rakstu es tagad jubilāram atvain-
ojos (starp citu nebiju pareizi 
sapratis klāt pielikto fotoattēlu). 
Manā archīvā glabājas divi meln-
raksti – ar dažādiem nosauku-
miem. 

Pa laikam Jaunās Gaitas re- 
dakcijā, ko apšaudīja no dažā-
dām pusēm, radās iekšējas dom-
starpības. 1984. gada 19. aprīlī R. 
Ekmanis vēstulē uz Toronto 
rakstīja: „... konservātīvisma ko-
eficientu palielina arī fakts, ka tīši 
vai netīši laiku pa laikam pa- 
kļaujamies gluži padomiskai paš-
cenzūrai, tīši vai netīši mēģi-   
nām reizēm izpatikt Rīgas kon-
servātīvajiem, dogmatiskajiem 
balstiem [..] būtu ļoti priecīgs, ja 
es tiktu atsvabināts no JG redak-
cijas locekļa amata.” Atbilde ne-
tika saņemta, un tikai pēc pie-
ciem gadiem – JG 172. numu-    
rā – R. Ekmaņa vārds nozuda no 
žurnāla iekšvāka (R. Ekmanis. 
Jaunās Gaitas redaktora pieraks-
ti. – Letonica 15, 2007, 194. lpp.).

1997. gadā L. Zandbergs aizgā-
ja Aizsaulē, un 1998. gada martā 
izdoto JG 212. numuru parakstīja 
atbildīgais redaktors Rolfs Ek- 
manis. Tā bija atgriešanās pavi-
sam citos apstākļos – Latvija jau 
ilgāku laiku ir brīva valsts. Jau-
nais galvenais ir tik kautrs, ka 

savu programmu nodaļā „Nota 
bene” ievieto ar iniciāļiem R. E. 
un satura rādītājā tos neatšifrē.   
Te atgādināts, ka Jaunajai Gai-  
tai neviens „nav spējis nenieka 
nodarīt”, arī „ar visai kļūmīgu 
„nelokāmās patriotiskās stājas” 
izpratni apveltītās personas    
trimdā” ne. Esot cerība, ka žur-
nāls varētu iznākt „vēl gadu div-
desmit”(14. lpp.). 

Galvenais redaktors, viņa viet-
niece Ingrida Bulmane un redak-
tori izveidojuši žurnālu, kuŗa au- 
tori ir latvieši no visas pasaules, 
kuŗi pauž brīvu, radošu domu, 
dziļas jūtas, sniedz saistošas ziņas 
par pagātni un tagadni. Jaunā 
Gaita ir nākotnes žurnāls, tāpēc 
visādi atbalstāms, arī lasītāju un 
abonētāju loku paplašinot. 

Rolfs Ekmanis sacījis: „Mani 
uzskati nekad nav tā īsti sakritu-
ši ar trimdas tautiešu vairākuma 
viedokļiem. Nekad neesmu cen-
ties bruģēt ceļu uz bagātības kaln-
galiem, kā jau uz to norāda ma-
nis izvēlētā profesija. Nav arī ne-
kad bijuši īpaši godkāri plāni. 
Nokļūšana Savienotajās Valstīs 
nekad nav bijis ne mans, nedz arī 
manu vecāku lolotais sapnis. 
Uzskatu sevi par Latvian, nevis 
American-Latvian  un esmu lepns 
uz savu Latvijas pasi un pilsonī-
bu.” (Citējums no Ozolkalna pa- 
matskolas novadpētnieku saga-
tavotā materiāla 2005. gadā, dar-
ba vadītāja Biruta Pokule. LIIS 
izstrādne.)

No CV: R. Ekmanis ir Latvijas 
PEN  kluba, Latviešu Rakstnieku 
apvienības (LaRA), Latvijas Ra- 
kstnieku savienības biedrs, Latvi-
jas Zinātņu akadēmijas ārzemju 
loceklis. 1993. gadā apbalvots ar 
Triju Zvaigžņu ordeni. Rakstījis 
arī ar pseudonimu Māris Rauda. 

Darbabiedram ģeografiskā tā- 
lumā, bet garīgā tuvumā novēlu 
arī turpmāk būt jaungaitniecis- 
ki možam, lai iegūtās un iegūs-
tamās zināšanas sniedz ganda-
rījumu daudziem un arī pašam! 

Ilgonis Bērsons,
Dr. philol. h. c., Latvijas 

Zinātņu akadēmijas 
goda doktors

Rīgas Latviešu biedrībā

Fotografe Guna Oškalna tvērusi skatus no Rīgas Latviešu biedrības 
gadskārtējās pilnsapulces. Teātŗa komisijas priekšsēdis Viktors 
Hausmanis sarunā ar RLB priekšsēža vietnieku, režisoru Andreju 
Miglu

Pilnsapulcē ar sudraba Goda zīmi tika apbalvoti arī (no kreisās) 
Ojārs Celle, Jānis Jurkāns un Guntars Felsbergs
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Septiņdesmit pieci gadi pagājuši 
kopš pavasaŗa vakara, kad Krie-
vijas galvaspilsētas centrā, lielā, 
skaistā koncertzālē, skanēja lat-
viešu tautas sacerētās dziesmas.

Gadu iepriekš latviešu izglītī-
bas biedrība „Prometejs”, svinot 
savas darbības desmit gadus, 
Maskavā sarīkoja kultūrdarba 
vadītāju apspriedi. Starp citu,   
bija nolemts 1934. gadā sagata-
vot latviešu mūzikas koncertus 
Maskavā un Ļeņingradā, bet 
1937. gadā organizēt Maskavā 
lielu mākslas festivālu ar Krievi-
jas, Ukrainas un Baltkrievijas 
latviešu kopu un mākslinieku 
dalību.

Gads Padomijā sākās ar kom-
partijas 17. kongresu, kas notika 
no 26. janvāŗa līdz 10. februā-
rim. No publikācijām par saieta 
gaitu, ko komūnisti nosauca par 
„uzvarētāju kongresu”, varēja 
uzzināt, ka pirmais tautsaimnie-
cības attīstības piecgadu plāns ir 
izpildīts ar uzviju un kongress 
pieņēmis otru, vēl grandiozāku 
plānu nākamajai piecgadei. Īste-
nībā plāns nebija izpildīts, to    
pildot, septiņi miljoni cilvēku 
nomira bada nāvē. Pret galveno 
vaininieku Džugašvili–Staļinu, 
vēlējot jauno partijas centrāl-
komiteju, nobalsoja vairāk nekā 
200 kongresa delegātu. Staļins 
lika vēlēšanu rezultātus viltot un 
nekavējoties sāka iznīcināt sa-
vus, nevis tautas ienaidniekus.

Kongresa laikā netālu no Mas-
kavas debesīs pacēlās stratostats, 
sasniedzot rekorda augstumu,  
bet pēc tam aiz techniskām kļū-
mēm avarēja un stratonauti gāja 
bojā. Četras dienas pēc kongresa 
nobeiguma Ziemeļu ledus oke-
ānā, ledus saspiests, nogrima 
„Čeļuskins”. Kuģis pēc Padomi-
jas pasūtinājuma bija būvēts 
Kopenhāgenā tālbraucēja kap-
teiņa Pēteŗa Biezā uzraudzībā. 
Kad kuģis bija uzbūvēts, par 
kapteini iecēla Biezo, bet latvie-
tis, pārliecināts, ka kuģis ledus 
nepārvarēs, katēgoriski atteicās, 
un „Čeļuskinu” pretī bojāejai va- 
dīja Vladimirs Voroņins, bez ie- 
runām uzklausot blakus stāvošā 

Koncerts atmiņai
galvenā Arktikas pētnieka Oto 
Šmidta riskantās norādes. Pasa-
žieŗi un apkalpe paspēja kuģi 
pamest un gaidīja glābiņu uz 
ledus. Viņus ar milzīgām grūtī-
bām izglāba, arī vienīgo latvieti 
Aleksandru Kanciņu, bijušo 
strēlnieku, kuģa saimniecības 
pārzini. Komūnistu avantūras 
nepārtraukti sekoja cita citai.

Latviešu koncertam bija atvēlē-
ta bijušā Muižniecības nama ko-
lonnu zāle. Tolaik nams piederē-
ja arodbiedrībām. Pavisam ne-
sen nama liktenis bija karājies 
mata galā: blakus sākās lielas 
valdības ēkas un metro stacijas 
celtniecība, namu jau bija gatavi 
nojaukt, kad vadoņi atjēdzās, ka 
tur darbaļaudis Kolonnu zālē 
piecas dienas bija atvadījušies no 
mirušā Ļeņina un pasaules pro-
letāriata pseudovadonis nebija 
vienīgais. Pirmais, no kuŗa tur 
atvadījās, bija Jakovs Sverdlovs, 
„Jaunās” Krievijas augstākā varas 
organa – centrālās izpildkomite-
jas priekšsēdis. Gadu pēc Ļeņina 
nāves turpat sarkanarmieši atva-
dījās no sava virspavēlnieka 
Michaila Frunzes. Ceturtais – 
1929. gadā – bija latvietis Jānis 
Lepse, bijušais Rīgas Felzera rūp-
nīcas metallējējs, izvirzījies par 
Krievijā lielākās – mašīnbūves 
strādnieku arodbiedrības vadī-
tāju un partijas centrālkomitejas 
locekli. Kad trīs gadus vēlāk no-
mira galvenais marksists un lat-
viešu tautas komūnismā dzinējs 
Pēteris Stučka, viņš tika svērts un 
Kolonnu zālei par vieglu atrasts.

Divas nedēļas iepriekš Pado-
mijas latviešu laikraksts Ko- 
mūnāru cīņa sāka publicēt slu-
dinājumu par koncertu, kur 
dalībnieku rindā pirmā tika mi- 
nēta Maskavas filharmonijas 
soliste Irma Jaunzeme. Dzimusi 
Minskā latviešu ģimenē, Irma 
1913. gadā iestājās Pēterburgas 
konservātorijā. Tur latviešu mei-
teni ievēroja profesors Jāzeps 
Vītols un ņēma savā paspārnē, 
iesaistīja par solisti Pēterburgas 
latviešu korī, kuŗu pats vadīja, 
izraisīja viņas interesi par tau-
tasdziesmām, kas izvērsās par 

Irmas etnoloģisko un vokālo 
mūža darbu. Jau 1923. gadā 
Minskā iznāca viņas savākto un 
sakopoto baltkrievu tautas-
dziesmu krājums. Irma tika uz- 
aicināta uz Maskavu, līdz div-
desmito gadu beigām viņa kon-
certēja ne tikai Krievijā, bet arī 
Ķīnā, Korejā, Japānā, Vācijā, 
Polijā, Lietuvā, Latvijā, Igaunijā. 
Populārajai dziedonei piešķīra 
komūnistu izdomāto goda no-
saukumu „Krievijas nopelniem 
bagātā skatuves māksliniece”.

Pienāca trešdiena, 18. aprīlis. 
Kad maskaviešu un ļeņingra-
diešu apvienotais koris beidza 
ģenerālmēģinājumu, pie tautie-
šiem ienāca Irma Jaunzeme, jo 
viņai ļoti gribējās parunāties     
latviski. Māksliniece dalījās at- 
miņās par to, ka 1916. gada no- 
vembrī tepat netālu, Lielajā teāt-
rī, noticis pirmais lielais latviešu 
mūzikas koncerts, kuŗā viņa 
piedalījusies Maskavas un Petro-
gradas koŗu kopdziedājumā. Ap- 
vienoto kori diriģēja Jāzeps Vī- 
tols un Teodors Reiters, koncertā 
uzstājušies solisti Malvīne Vīg-
nere–Grīnberga, Ada Rebāne, 
Ādolfs Kaktiņš, Pauls Sakss un 
Lielā teātŗa orķestris. Apvieno-
tajā korī bija trīssimt dziedātāju, 
daudz vairāk nekā tagad, jo bija 
kaŗa un bēgļu laiks.

Drīz vien visas 1600 vietas Ko- 
lonnu zālē bija aizņemtas. Bet 
veltīgi bija meklēt viesu vidū 
Latvijas vēstnieku Alfrēdu Bīl-
mani, kuŗš divas nedēļas iepriekš 
kopā ar ārlietu komisāru/minis-
tru Ļitvinovu bija parakstījis 
Protokolu par PSRS un Latvijas 
Republikas Savstarpējā neuz-
brukšanas līguma pagarināšanu 
līdz 1945. gadam.

Vadīt koncertu uz skatuves uz- 
nāca Osvalds Glāznieks – Mas-
kavas Vachtangova teātŗa direk-
tors, režisors, aktieris un latviešu 
teātŗa „Skatuve” dibinātājs un va- 
dītājs. Krievu teātrī viņš sevi 
sauca Glazunovs un arī bija pa- 
godināts ar „Nopelniem bagā- 
to”. Apvienotais koris dziedāja 
Jāzepa Vītola „Ziemeļblāzmu”  
un Emīla Dārziņa „Senatni”, pēc 

tam koŗa diriģenta maskavieša 
Jāņa Ozoliņa komponētās dzies-
mas. Sirsnīgi uzņemta, Irma 
Jaunzeme nodziedāja latviešu, 
krievu, baltkrievu, ebrēju, komi 
un japāņu tautasdziesmas. Viņu 
nomainīja Maskavas latviešu 
kluba vokālais ansamblis, bied-
rības „Prometejs” koncertbrigā-

des solisti Elīza Andersone, Olga 
Mažeiko un Rūdolfs Skopāns, 
komponists un pianists Nils 
Grīnfelds. Pirmo daļu ar baleta 
miniatūrām nobeidza teātŗa 
„Skatuve” choreografs un aktie-
ris Nikolajs Zubovs.

Otro daļu uzsāka aktrise Aus-
tra Vinikovska, nolasot Roberta 
Eidemaņa un Alvila Cepļa dze-
ju. Koris, ļeņingradieša Jāņa 
Ķuņķa vadīts, skandēja viņa 
sacerējumus un latviešu tautas-
dziesmas. Sekoja koncertbrigā-
des solistu Almas Bērziņas un 
Arvīda Lācīša dziedājumi. Pēc 
tam uzstājās Ļeņingradas lat-
viešu izglītības nama vokālais 
ansamblis un Lielā teātŗa operas 
studijas audzēkne Lilija Ābele. 
Nobeiguma tautasdejas nodejo-
ja „Skatuves” jaunie aktieŗi: di-
vas Zelmas – Zudraga (teātrī 
„Zelma Gaišā”) un Boksberga 
(„Zelma tumšā”) ar Ēriku Feld-
mani un Oskaru Zēbergu.

Koncerts ieilga, beidzās vēlu. 

Pavasaŗa naktī iznāca pulciņš no 
Rīgas evakuētās rūpnīcas „Kau-
čuks” strādnieku. Starp viņiem 
bija kalējs Pēteris Lielozols.        
1905. gadā Rīgā viņš iestājās 
latviešu sociāldemokratos, 1929. 
gadā Maskavā viņu izslēdza no 
kompartijas kā „trockistu”. Pagā-
ja nedēļa, Lielozolu arestēja un 

uz apmelojumu pamata par 
„pretpadomju aģitāciju” izsūtīja 
uz Urāliem, kur viņš palika uz 
mūžiem. Pienāca 1934. gada       
1. decembris, Kirova nogalinā-
šanas diena. Kopā ar Kirovu 
nesen notikušajā kongresā cent-
rālkomitejā bija ievēlēti seši lat-
vieši, „kvēlie revolūcionāri” Kār-
lis Baumanis, Roberts Eiche, 
Vilis Knoriņš, Aleksandrs Liepa, 
Eduards Prāmnieks un Jānis 
Rudzutaks. Arī viņus Staļins iz- 
nīcināja. 1937. gada decembrī 
mākslas festivāla vietā sākās 
„latviešu operācija”, ko citādi kā 
par genocīdu novērtēt nevar. 
Atņēma dzīvību arī Osvaldam 
Glāzniekam, Jānim Ozoliņam, 
Elīzai Andersonei, Olgai Mažei-
ko, Rūdolfam Skopānam, Niko-
lajam Zubovam, Robertam Eide-
manim, Alvilam Ceplim, Arvī-
dam Lācītim, Zelmai Zudragai, 
Zelmai Boksbergai, Ērikam Feld-
manim, Oskaram Zēbergam.

V. Štrauss

Sludinājums par koncertu

„MŪSU ANNIŅA”
Ievērojamu dzīves jubileju šā  

gada februārī svin Daugavas Va- 
nagu Latvijā bibliotēkāre ANNA 
BUDEVIČA. Dažādos laikos (un 
arī dažādās valodās) saukta vien-
kārši par „mūsu Anniņa”. Cil- 
vēks, kuŗš visu mūžu bijis kopā    
ar grāmatu un, kā Annai Bude-
vičai veltītajā dzejolī rakstījis  dzej-
nieks Jāzeps Osmanis, rādījis ce- 
ļu pie grāmatas arī citiem.

Annas Budevičas mūžs – kopā ar 
dvīņumāsu Anastasiju – aizsācies 
trīsdesmito gadu vidū Latgalē, 
Rēzeknes rajonā, Rogovkā, trīs-
padsmit bērnu ģimenē. Kuplajā 
ģimenē visiem bija daudz jāstrā- 
dā, taču tēvs un māte mācīja bēr-
niem arī saskatīt dabas skaistumu.       
„Paskaties, māt, rudzi zied,” tēvs 
aicina māti agrā vasaras rītā, un    
arī bērni, to izdzirdējuši, traucas 
ārā, lai redzētu zeltaino miglu 
kūpam pār rudzu druvu.

Kaŗš pārtrauca kuplās ģimenes 
mierīgo dzīvi. Viņu māja nodega, 
un Dubrovsku ģimene pārcēlās  
uz Zemgali. Un šeit, pie eglītes, 

viņi saņēma visdārgāko Ziem-
svētku dāvanu – jo tieši Ziemsvēt-
ku vakarā mājās pārnāca jau par 
mirušu uzskatītais vecākais brālis.

Mīlestība uz grāmatu liek Annai 
izvēlēties bibliotēkāres profesiju. 
Viņa mācās Kultūras un izglītības 
darbinieku technikumā, ko beidz 
1956. gadā. Un tieši Anna Bude-
viča ir tā, kas arī šodien salidoju-
mos aicina kopā bijušos kursa 
biedrus. Jaunā bibliotēkāre pēc 
sadales tiek nosūtīta strādāt uz 
Jelgavas rajona Glūdas ciema 
bibliotēku. Dažus gadus vēlāk viņa 

atgriežas Rīgā, strādā Rīgas 25. 
bibliotēkā.

Anna satiek bijušo izsūtīto Mier-
valdi Budeviču, un viņi vēlas būt 
kopā uz mūžu – 1962. gadā svin 
kāzas. Pasaulē nāk meitas Dace un 
Daiga. Diemžēl viņiem lemts būt 
kopā tikai sešus gadus – izsūtīju-
mā iegūtā slimība pāragri aizsauc 
Miervaldi no dzīves. Anna ar ma- 
zajām meitām paliek viena. Tai 
laikā viņa strādā Rīgas Radio-
rūpnīcas bibliotēkā, kur nostrā-
dāti 25 gadi - līdz izvadīšanai 
pensijā. Lai meitenes varētu sko-
loties, Anna strādā dažādus pa-
pilddarbus, kur vien var nopel- 
nīt. Un Dace un Daiga agri iemā-
cās būt patstāvīgas. 

Anna Budeviča ir ne tikai bib-
liotēkāre, bet arī daudzu kultūras 
sarīkojumu organizātore, un bib-
liotēka kļūst par radiorūpnīcas  
kultūras centru. Bibliotēkāre orga-
nizē Jāzepa Osmaņa, Olgas Liso-
vskas, Harija Heislera un citu dze-
jnieku dzejas vakarus. Un, kad 
vakars beidzies, dzejnieki kopā ar 

bibliotēkas vadītāju un nelielu 
interesentu pulciņu vēl paliek ko- 
pā, lasa dzeju, runā par dzīvi, līdz 
kādā brīdī visi pārsteigti paraugās 
logā – vai tiešām jau rīts? Kad rūp-
nīcā ierodas viesi, direktors viņus 
ie- pazīstina ar dažādiem „bied-
riem un biedrenēm”, bet par bib-
liotēkas vadītāju saka vienkārši     
un sirsnīgi: „Eta naša Annuška.” 
(Tā ir mūsu Anniņa).

Pēc aiziešanas pensijā Annu 
Budeviču uzaicina sistēmatizēt un 
sakārtot Daugavas Vanagu orga-
nizācijas bibliotēku – no Hambur-
gas DV ir saņemtas 4000 grāmatas, 
un ir vajadzīga profesionāla bib-
liotēkāre, lai veidotu bibliotēku. 
1996. gadā Anna Budeviča iestājas 
Daugavas Vanagu organizācijā. Vi- 
ņa izveido bibliotēkas alfabētisko 
un nosaukumu katalogu, karto-
tēkas, jo bez tiem cilvēks bibliotē-
kā ir kā mežā.

DV bibliotēkā ir 117 lasītāji, un 
ap bibliotēkāri, tāpat kā savulaik 
Radiorūpnīcā, veidojas it kā sav-
dabīgs kultūras centrs. Anna Bude-

viča ir organizējusi tematiskos 
vakarus par Uldi Ģērmani, Kārli 
Skalbi, Andreju Eglīti, Vili Plūdoni, 
viņa bijusi žūrijas komisijā, vērtē-
jusi skolēnu darbus Zentai Mauri-
ņai veltītajā sacerējumu konkursā.

Annai Budevičai piemīt vairāki 
talanti. Viņa savulaik mācījusies 
aušanu pie mākslinieces Ilgas Mad-
res. Audusi tautastērpus meitām 
un mazmeitām. Vēl viņa ir lieliska 
kulināre un Annas dienas sarīko-
jumā par pašas gatavoto cienastu 
ieguvusi 1. vietu. Viņa rakstījusi   
arī dzeju – gan veltījumu savai mā- 
muliņai , gan par dzimtās mājas 
dvēselīti. Pati gan saka – tā nav 
nekāda dzeja – emocionāli mirkļu 
uzplaiksnījumi. Anna Budeviča 
sakopo un raksta arī savas dzimtas 
vēsturi. Ģimene ir sakuplojusi – 
Annai Budevičai ir divas meitas, 
divas mazmeitas, divi mazdēli un 
divi mazmazdēli. Grūtībās palīdz 
izturēt latviskums un mīlestība uz 
grāmatu, jo tā cilvēku dara garīgi 
bagātu.

Elita Roze
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Līmeniski. 1. Vedmaksa par kra-
vas pārvešanu pa ūdensceļiem.       
6. Garīdznieka vietnieks. 9. Pavals-
ts ASV. 10. Ir dzirdams. 11. Velts, 
blīvs vilnas audums. 13. Dažu 
dzīvnieku tēviņš. 14. Ap Zemi riņ-
ķojoša ķermeņa orbītas punkts,   
kas atrodas vistālāk no Zemes. 17. 
Ūdenstilpē no nogulsnējumiem 
izveidojies sēklis. 18. Ostas pilsēta 
Francijas D. 21. Medikamentu tir-
gotava. 24. Sala Egejas jūrā. 26. 
Govs bez ragiem. 27. Trubadūru 
dzejā – rīta dziesma. 28. Spoks. 29. 
Priekšmets darbam ar datoru. 30. 
Koku, krūmu blakus dzinumi. 31. 
Pamatskaitlis. 32. Triju atskaņo-
tāju ansamblis. 33. Kukaiņēdājs – 

nakts dzīvnieks. 35. Medību 
šautene. 36. Just aukstumu. 38. 
Nokaltis koks. 39. Izsauksmes 
vārds. 42. Pamazām kļūt gaŗākam, 
lielākam. 44. Plāni neraudzētas 
mīklas sausiņi. 48. Ūdenī un mitrā 
augsnē sastopams sporaugs. 49. 
Šaurs, stāvs padziļinājums kalnos. 
50. Senie Peru iedzīvotāji. 51. 
Skurstenis. 52. Spīdīgs zīda 
audums. 53. Folkloras sacerējumi 
prozā. 

Stateniski. 1. Nobeigums. 2. 
Kuģa pavārs. 3. Jemenas Arabu 
Republikas galvaspilsēta. 4. Kine-
matografija. 5. Resna, smaga nūja. 
6. Angļu fiziķis 1736-1819. 7. 
Anglu jūrasbraucējs 1728-1779. 8. 

Sprauga bišu stropā, pa kuŗu stai-
gā bites. 10. Pakāpeniski kļūt sil-
tam. 12. Upe, kas tek cauri Parīzei. 
15. Pagasta centrs Ventspils raj.  
16. Apģērba gabals. 19. Lirisks 
dzejolis ar skumju noskaņu. 20. 
Ieslīpi atbalstīt (ko pie kā). 21. 
Alus darītava Rīgā. 22. Stipra nai-
da jūtas. 23. Bērzu dzimtas koks. 
24. Telpu iekšējās apdares ma- 
teriāli. 25. Sievietes vārds (martā). 
34. Ar ūdeni aptverta sauszeme. 
35. Nektara vācēja. 36. Pilsēta 
Grieķijā.37. Instruments kuģa 
ātruma noteikšanai. 40. Sasieti 
nopļautu stiebru klēpji. 41. Uz- 
šuves formas tērpam. 43. Dona-
vas pieteka. 44. Laika posms,    
kuŗā Zeme apgriežas ap Sauli.    
45. Peru galvaspilsēta. 46. Apaļš 
koka trauks ar vāku. 47. Ar spēku 
dot triecienu. 48. Zemes platības 
mērvienības ASV. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 9) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Sērskābe. 5. Ka- 
sandra. 11. Sienmalis. 12. Aladins. 
13. Rauds. 14. Uzart. 15. Arkli.    
16. Tesmenis. 21. Atraisīt. 25. 
Sienāzis. 26. Aptiekas. 27. Sa-  
maisas. 30. Apskaust. 35. Mango. 
37. Lēnāk. 38. Selga. 39. Tremors. 
40. Pāvilosta. 41. Atsliets. 42. 
Atbalsts.

Stateniski. 1. Sasirgt. 2. Rie-
bums. 3. Kūmas. 4. Bulduri. 6. 
Adaptēt. 7. Asaka. 8. Driskas. 9. 
Apsvilt. 10. Ostas. 17. Elija. 18. 
Manta. 19. Nazis. 20. Sesks. 21. 
Amata. 22. Rotas. 23. Iveta. 24. 
Īpašs. 27. Sumatra. 28. Munters. 
29. Atlasīt. 31. Pakavēt. 32. Uzlasīs. 
33. Trapans. 34. Anapa. 36. Ozoli. 
38. Salda.                                        

Sabiedriskā organizācija Europart Eppstein Vācijā aicina savu 
partneŗpilsētu jauniešus, arī aizkraukliešus, piedalīties zīmējumu 
konkursā “Eiropa krāsās”. Darbi līdz 24. aprīlim jāiesniedz Aizkraukles 
mākslas skolā.

Valmieras tūrisma informācijas centra pārstāvji no 27. februāŗa 
līdz 1. martam piedalījās tūrisma gadatirgū Vivattur Viļņā. Šogad cen-
tra darbinieki piedalījušies jau divos gadatirgos — Rīgā un Tallinā.

Atklāts vairāk nekā vienu miljonu latu vērts objekts – jaunā Ceļu 
satiksmes drošības direkcijas ēka Gulbenē. Neilgi pirms tam piepilsētā, 
Daukstu pagastā, nodota lietošanā jauna asfaltbetona ražotne.

Gulbenes rajona Lizuma kultūras namā 27. februārī notika novad-
nieka - populārā aktieŗa Kārļa Sebra 95. dzimšanas dienai veltīts 
sarīkojums. Tajā piedalījās arī K. Sebŗa vecāku māju “Jēricu” tagadējā 
saimniece Ruta Buklagina. Ar K. Sebŗa mātes Annas Jēricas dzimtas 
koku iepazīstināja Velēnas luterāņu baznīcas pērmindere Ina Strup-
ause. K. Sebris mūžībā aizgāja šā gada 12. janvārī 94 gadu vecumā.

Līdz 14. aprīlim Jelgavas skolās un reģionālajā pieaugušo izglītī-
bas centrā viesosies ceļojošā 1. – 4. klašu skolēnu zīmējumu izstāde  
“Kā gudri iztērēt 100 latu”. Naudas plānošanas centrs to dāvina Jelga-
vas Izglītības pārvaldei. Izstādē aplūkojami 20 labākie Zemgales 
skolēnu darbi.

Jēkabpils rajona zemnieku saimniecība „Krasti”, kuŗā ir 105 slau-
camas govis, ne tikai nodod pienu rūpnieciskajiem pārstrādātājiem,  
bet piedāvā iegādāties arī Jēkabpils tirgū. Viņi pagaidām ir vienīgie 
zemnieki, kas no kūts ved pienu tieši uz tirgu. Piena tauku saturs ir      
4,5 % un litrs maksā 35 santimus. 

Latvijas tīmeklī aktīvi darbojas zemnieku mājaslapa: www. zem-
nieks.lv. Tajā lauksaimnieki var piedāvāt pašražoto piena, dārzeņu u.c. 
produkciju tieši gala patērētājiem, savukārt iedzīvotāji var izteikt savas 
vēlmes pēc lauku labumiem.

Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde informē, ka 
2009. gada janvārī un februārī dzīvokļa pabalstu (tas ietveŗ pabalstu 
siltumenerģijas pakalpojumu samaksai un cietā kurināmā iegādei) 
saņēmušas1408 mazturīgās ģimenes, vientuļie pensionāri un inva-   
lidi, kā arī ģimenes, kuŗās dzīvo tikai pensionāri. Pabalstos izmaksāti  
Ls 203 760. 

Daugavpilī gads sācies sarkano ķieģeļu architektūras zīmē, jo 
pilsētā ir vairāk nekā 100 ēku un pat veseli ansambļi, kas būvēti no 
sarkanajiem ķieģeļiem 20. gs. sākumā. Ķieģeļi ražoti kādreizējā 
Daugavpils ķieģeļu ceplī. Pašvaldības speciālisti šo architektūru 
iemūžinājuši unikālā fotografiju izstādē un šim gadam speciāli izdo-    
tā kalendārā.

Latvijas 874 publiskajās bibliotēkās visos reģionos pēc Nacionālā 
Kino centra un v/a „Kultūras informācijas sistēmas” kopīgi veidota 
projekta, ko atbalstījusi Latvijas Kultūras ministrija, tīmeklī http://
www.filmas.lv/ iespējams bez maksas (tikai gan no bibliotēkas tīkla) 
noskatīties Latvijas kinostudijā tapušās labākās filmas. 

Liepājas mūzeja nodaļā „Liepāja okupāciju režīmos” iekārtota 
jauna krājuma izstāde „Liepājnieki klausās radio”, kas veltīta Liepājas 
384. dzimšanas dienai. Tajā atspoguļota radio būve un tirdzniecība 
Liepājā 20. gs. pirmajā pusē. Kollekciju mūzejam pārdevis radio izpētes 
entuziasts un kollekcionārs Atis Brikmanis.

Liepājas universitātes Humānitārās fakultātes ēkā notika 
habilitētās filoloģijas doktores, profesores Antoņinas Reķēnas 
grāmatas “Raksti valodniecībā” izlases 1. daļas atvēršana. Grāmatā 
sakopoti no 1959. līdz 1997. gadam publicētie zinātniskie raksti    
un pētījumi, kas jau kļuvuši par bibliografisku retumu.

Februāŗa beigās Grobiņā, Zentas Mauriņas piemiņas istabās, 
notika tematisks sarīkojums par godu Grobiņas 314. dzimšanas 
dienai.

Liepājas ostā seši uzņēmumi galvenokārt ekonomisku apsvēru-
mu pēc neturpinās iepriekš plānotos projektus. Vakar Liepājas SEZ 
valde lēma par šo uzņēmumu territorijas rezervēšanas līgumu 
atcelšanu un laušanu pēc uzņēmumu pašu pieprasījuma.

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

Čiekurkalna tirgū tā ģene-
rāldirektors Juris Āzers un Rīgas 
domes priekšsēža vietnieks Jānis 
Dinevičs (LSDSP) 19. februārī 
atklāja Latvijas lauksaimniecības 
produkcijas ražotāju tirdzniecī- 
bas centru. Oficiālajās runās ska-
nēja solījums, ka centrs būs ne 
tikai vienreizēja akcija, bet gan 
pastāvīga lauksaimniecības pro-
dukcijas tirdzniecības vieta. Paš-
reizējā sociālā un ekonomiskā 
situācija Latvijā prasa kompleksus 
risinājumus. Ar šādu centru at- 
klāšanu zemniekiem tiekot no- 
drošināta iespēja tirgoties tieši ar 
pircējiem. 

Priekšdarbi – paviljona kosmē-
tiskais remonts tika veikts jau 
pagājušajā gadā. Telpas ir skaistas 
un gaišas, sienas rotā iespaidīgas 
Latvijā ražoto produktu krāsu 
fotografijas, preču kvalitāti ap-
stiprina simbols „Zaļā karotīte”. 

 Lai lauksaimniecības produk- 
tu klāstā būtu iespējams pazīt 
produktus, kas audzēti un ražoti 
Latvijā, biedrība „Mārketinga pa-
dome” 2001. gadā radīja īpašu 
preču zīmi „Kvalitātīvs Latvijas 
produkts” - tautā saukta par “Zaļo 
karotīti”- jo logotipa centrā ir 
karotīte. „Zaļās karotītes” izveides 
autore ir ekonomikas doktore, 
Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitātes asociētā profesore, „Mār-
ketinga padomes ”direktore Ingū-   
na Gulbe. 

Patlaban zīme „Zaļā karotīte” 
piešķirta vairāk nekā 240 produk-

„Zaļā karotīte” – kvalitātīvs Latvijas produkts

tiem no 43 ražotājiem. 
2006. gada oktobrī Latviešu 

biedrības namā Rīgā notika preču 
zīmes „Kvalitātīvs Latvijas pro-
dukts” piecu gadu jubilejas sarī-
kojums. Atzinīgus vārdus par šo 
projektu teica Valsts prezidente 
Vaira Vīķe Freiberga, „Zaļās ka- 
rotītes" patronese, zemkopības 
ministrs Mārtiņš Roze, kompo-
nists, Saeimas deputāts Raimonds 
Pauls (TP), saeimas deputāts Au- 
gusts Brigmanis (ZZS) un citi, 
uzsveŗot: „Audzējot, ražojot un 
ēdot „Zaļās karotītes” produktus, 
katrs santims paliek Latvijā. ”

Nesen beidzās biedrības „Mār-
ketinga padome” uzsāktā sociālā 
kampaņa „Zaļā karotīte kvalitā-
tīvi vieno!”. SKDS pētījums lie-
cina, ka 74% iedzīvotāju pazīst 
nacionālo kvalitātes zīmi un vai-
rāk nekā pusei „Zaļā karotīte” 
asociējas ar produktu kvalitāti, un 
izcelsmes zemi Latviju.

Šogad preču zīme „Kvalitātīvs 
Latvijas produkts” no biedrības 
„Mārketinga padome” nonākusi 
Latvijas valsts īpašumā, un turp-
māk to varēs izmantot tikai na- 

cionālās pārtikas kvalitātes schē-
mas ietvaros. Diemžēl no preču 
zīmes „Kvalitātīvs Latvijas pro-
dukts” pazudis vārds „Latvija”,      
un vietējie ražotāji par to pauž 
sašutumu. 

Nacionālās pārtikas kvalitātes zī- 
me bez vārda „Latvija” zaudē no-  
zīmīgāko daļu no savas misijas, 
sacīja AS „Agrofirma Tērvete” val-
des priekšsēdis Modris Goba.  
„Tērvete” - viena no Latvijas lauk-
saimniecības produktu ražotājfir-
mām - pievienojas publiskajā tel-
pā izskanējušam viedoklim, ka 
“Mārketinga padome” - pārtikas 
kvalitātes zīmes ieviesēja, iespē-
jams, pārāk viegli ir pakļāvusies 
Eiropas Savienības (ES) institūciju 
ieteikumiem un piekritusi no 
preču zīmes logotipa izņemt vār-
du “Latvija”. 

“Zaļās karotītes” misija bija 
uzsvērt pārtikas produkta latvis-
ko izcelsmi, ne tikai augsto kvali-
tāti un dot iespēju patērētājam 
izvēlēties vietējo ražotāju preci.   
Tas ir būtiski pārtikas rūpniecī- 
bas globālizācijas procesā, kad   
liela daļa uzņēmumu nonāk starp-
tautisku koncernu rokās. Latvijas 
ražotājam ar zīmolu “Zaļā karotī-
te” bija iespēja pozitīvi atšķirties. 

 Latvijas Institūta direktors        
Ojārs Kalniņš Latvijas Televīzijas 
raidījumā De facto pauda domu, 
ka ES būtu nopietni jāapsveŗ, kādā 
veidā tā ierobežo nacionālās iden-
titātes izpausmes. Bez lepnuma 
par savu valsti nav iespējams rai- 

sīt cieņu pret kopējām ES insti-
tūcijām un kopējām vērtībām. 
Saskaņā ar ES prasībām vārdu 
„Latvija” uz preču zīmes vairs 
nedrīkst izmantot tāpēc, ka iz- 
šķirīgais izvēles kritērijs nevarot 
būt izcelsmes valsts, jo “visi ES 
produkti ir vienādi kvalitātīvi”, – 
tāda ir Eiropas filozofija. Un kva-
litāte ir viens no faktoriem, ko ES 
atļaujot reklāmēt. 

 Tiem uzņēmumiem un pro-
duktiem, kuŗiem jau piešķirta 
zīme „Kvalitātīvs Latvijas pro- 
dukts” („Zaļā karotīte”), nav jāpār-
sertificējas, tas jādara tikai tad,   
kad beigsies noteiktais termiņš. 
Līdz šim „zaļās karotītes” zīme pie-

šķirta uz gadu. Savukārt tiem, kas 
vēlēsies to iegūt no jauna, būs jā- 
sertificējas jau pēc jaunajiem - ES 
noteikumiem. Saskaņā ar Minis-
tru kabineta  noteikumiem kon-
troles institūcijas funkcijas veiks 
Latvijas Valsts agrārās ekonomi-
kas institūts. 

Vai, mainot preču zīmes „Kva-
litātīvs Latvijas produkts” („Zaļā 
karotīte”) statusu ar jēdzieniski ļo- 
ti būtiskām zīmola pārmaiņām – 
noņemot vārdu „Latvija”, - Latvijas 
valsts ierēdņi neriskē kārtējo reizi 
parādīt savu mazspēju vietējam 
ražotājam būtiskos jautājumos? 

Valija Berkina

Krustvārdu mīkla
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Pēc garšīgām zupas pusdie-
nām par labu Rīgas Misiones 
draudzes zupas virtuvei, drau-
dzes locekļiem par decembrī 
notikušo 2x2 nometni referēja 
Dr.L.Dindone un viņas dzīves-
biedrs Dr.J. Grants, stāstījumu 
papildinot ar nometnes ikdienas 
nodarbību slīdītēm.

Ievadā Dr. J. Grants pastāstīja 
par 2x2 nometņu sākumu, kur 
lieli nopelni Dr. G. Kaugaram un 
Lienai Kaugarai, pieminēdams arī 
pašus pirmos šo nometņu veido-
tājus Bruni un nu jau mūžībā 
aizgājušo Birutu Rubesus. Pirmā 
2x2 nometne notikusi 1964. gadā 
ar 64 dalībniekiem. Nometnes 
turpinājušās ik gadus līdz 1987. 
gadam, pēc tam ar dažu gadu 
atstarpēm līdz šim gadam. 2008. 
gada nometnē piedalījušies 49 
dalībnieki, turklāt zēnu šoreiz 
bijis vairāk nekā meiteņu. Pārska-

MĒS TURAM LATVIJU SAVĀS SIRDĪS

Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojums Bostonā

Par 2x2 ziemas nometni Mičiganā Kalamazū latviešu Apvienotās draudzes
sabiedriskās telpās stāsta vadītāja Dr.vet.Liene Dindone un nometnes dalībnieki.

tot nometņotāju dzīves vietas, 44 
bijuši no ASV, 2 no Latvijas, 2 no 
Kanadas un 1 no Anglijas. 

Dr. L. Dindone uzsvēra nomet-
ņu nozīmi ārpus Latvijas jaunie-
šiem, jo tur tie tiek iepazītināti ar 
latviešu dzīves veidu, paražām 
un kultūru. Lekcijas ir nodarbību 
veidā, turklāt viss tiek pasniegts 
kolledžas līmeņa valodā, kas šī 
vecuma jauniešiem vistuvākā. 

Jaunieši Anna Brauna (Brown), 
Makss Burkets (Max Burkett), 
Kaldis Dindonis, Andra  un Lara 
Kautmanes stāstīja par  izvēlēto 
ievirzi, un iespēja izvēlēties tie-
šām bijusi plaša un  interesanti 
pasniegta. Par dzīvi Latvijā stās-
tījis avokāts Matīss Kukianis, 
kuŗš jau vairākus gadus dzīvo un 
vada savu advokātu biroju Rīgā. 
Par Latviju šodien stāstījis arī 
Eiropas kustība Latvijā prezi-
dents Andris Gobiņš, pēc lekcijas 

likdams jauniešiem nostāties aplī 
ap sevi un atbildēt uz jautājumiem 
„Cik nozīmīga man ir Latvija, cik 
nozīmīga man ir latviešu valoda, 
vai es varētu dzīvot Latvijā”. Kat-
ram jautājumam apstiprinājumu 
dodot, dalībniekam jāpienāk tuvāk, 
bet noraidītājiem un šaubu māk-
tajiem jāatkāpjas. Beigu beigās 
tuvk pienākušo bijis mazāk nekā 
pie sienas stāvētāju... 

Tematu „Latvija pasaulē un 
pasaule Latvijā” apskatījis Māris 
Graudiņš. Jaunās Latvijas vir-
tuves ievirzi „Dzelzs pavārs” 
vadījis Rīgas restorāna „La 
Boheme” šefpavārs Māris Jan-
sons, kuŗš,cita starpā, gatavojis 
arī vienu maltīti ASV bij. prezi-
dentam Bušam, kad tas viesojās 
Rīgā.  Šo ievirzi novērtējuši  arī 
jauniesi, teikdami, ka latviskie 
ēdieni jau nav tikai skābi kaposti 
un pīrāgi. Mārtiņa Puteņa pēc 

televīzijas programas CSI parau-
ga izgudrotais šķēršļu gājiens 
„Saulgriežu slepkava”, kur LU 
telpās atrastais „asiņainais līķis”, 
piesaistījis spēles dalībniekus – 
inspektorus, laborantus, detek-
tīvus, kam „noziegums” jāatrisina 
un slepkava jānokeŗ. Televīzijā 
vērotā zināšanu spēle „Vai tu esi 
grudrāks par piektās klases sko-
lēnu?” aizrāvusi visus dalībnie-
kiem. Nometņotājiem bijusi 
iespēja mācīties  rotu kalšanu (L. 
Spure), tautasdejas (S. Apse), 
tēlotājmākslu (L.Treija), jaunāko 
latviešu mūziku (D.Mjartāns, D. 
Matisons un L.Rakstiņa), noticis 
arī neiztrūkstošais talantu vakars 
Aleka Burvikova un Tāļa Lazdiņa 
vadībā. Lielāko jautrību radījis 
iepazīšanās vakars, kuŗā vienu 
epizodu par ekspresidentes Vai-
ras Vīķes-Freibergas tikšanos ar 
Krievijas prezidentu Putinu attē-

lojis Jānis Grants.
Pateicību visiem nometnes atbals-

tītājiem izteica Māra Memene un 
tie ir ALA KF, ALJA, ALPF, DV, 
Gaŗezers, Grandrapidu LB, Kala-
mazū LB, laikraksts Laiks, Latvi-
an Heritage CU, Latvijas Inter-
grācijas ministrija, Baiba Liepiņa, 
Ilze Antona, Ilze Bērziņa.

Maira Bundža bija sakopojusi 
jauniešu atbildes, kas tos pamu-
dinājis piedalīties nometnē un 
ko tie tur guvuši.  Visas atbildes 
uzsvērušas vēlmi būt latviešu 
vidē iepazīt, mācīties un saglabāt 
latviskumu. No visā teiktā kon-
centrējusies atziņa „Mēs  turam 
Latviju savās sirdīs” 

Klausītāji  pateicās  referentiem, 
cildinādami jauniešus, kuŗos 
saskatīja latviskuma nākotni. 
Pateicību pelnījusi arī referātu 
organizētāja Aija Kukaine.

Ilze Šīmane

Amerikas latviešu tautiskā 
savienība (ALTS) jau 59 gadus  
Bostonā rīkojusi Draudzīgā aici-
nājuma atceri. Laika tecējumā 
sarīkojumu apmeklētāju skaits 
pamazām dilst, bet šogad pār-
steigums – klausītāju skaits pie-
audzis! Rīkotājiem, protams, tas 
sagādāja prieku un gandarījumu, 
jo aktīvo darītāju rindas kļūst 
retākas.

Draudzīgā aicinājuma atcere 
šogad notika 1. februārī Trimdas 
draudzes sarīkojumu zālē pēc 
kārtējā svētdienas dievkalpoju-
ma un ALTS dāmu sarūpētā 
kafijas galda.

Kā parasti, viesus apsveica un 
par ierašanos pateicās ALTS 
priekšnieks Vilnis Bērziņš. „Kopš 
tās janvāŗa dienas, kad Latvijā 
atskanēja Draudzīgais aicinājums, 
ir pagājuši jau 94 gadi, un tie, kas 
šo dienu paši piedzīvojuši, toreiz 
gandrīz visi bija bērni un pus-
audži,” priekšnieks teica. Un pats 
atzinās, ka toreiz jau arī viņš esot 
bijis tikai tāds diezgan nerātns 
puika Madonas pamatskolā. „Tie, 
kuŗi to nav piedzīvojuši var jautāt 
– jā, kas tad tik izcils un vienrei-
zējs bija šai aicinājumā, ka pie-
minam to vēl šodien?” Priekš-
nieks uzsvēra, ka nav nozīmes 
salīdzināt ar šodienas cilvēku 
dzīves stilu un lielo valstu galvu 
reibinātājiem budžetiem tos to-
reiz niecīgos devumus, ko kaŗā 
noplicinātā tauta spēja ziedot 
savu skolu uzlabošanai, jo tie 
liktos smieklīgi sīki, bet toreiz 
mazajā Latvijā tie bija lieli, un 
palīdzēja, kur palīdzība bija 
nepieciešama. Un vēl vienmēr 
visās pasaules malās izklīdušie 
latvieši šo skolu un jauniešu 
atbalstīšanu turpina, jo tie, kas 
no savas tautas neatsvešinās, arī 
zina, ko sen izskanējušais Drau-
dzīgais aicinājums ir devis un vēl 
vienmēr dod mūsu jaunajām 
paaudzēm. Priekšnieks gan pie-
bilda, ka jaunie paši diemžēl 
nepadomā, vai viņiem nebūtu  
jāstājas vecākās paaudzes vietā, 
lai ar jaunām idejām un darbo-

šanās veidiem reiz sākto darbu 
turpinātu.

Uzrunu beidzot, priekšnieks 
sirsnīgi pateicās allaž atsaucīgajam 
Ivaram Bukam, jo viņš vienmēr 
palīdz ar savu aparātūru uz lielā 
ekrāna papildināt runātāju stās-
tījumu. Tāpat liels paldies tika 
teikts dāmām par bagātīgo cie-
nasta galdu, un sevišķa pateicība 
un aplausi bija veltīti Marutai 
Auģei, kas ar savu smaidu, jau-

pētījumiem Latgales kultūras 
ainavā 20. gadsimta pirmajā pusē 
agrāro reformu ietekmē.

Patlaban viņa iesaistījusies „au 
pair” programmā, dzīvo latviešu 
ģimenē Bostonas apkaimē un 
paguvusi jau papildināt zināšanas 
Harvarda universitātē. Sestdienās 
Bostonas latviešu skolā viņa 
palīdz mācīt tautasdejas, bet, 
rudenim tuvojoties, dosies atpa-
kaļ uz Latviju, lai turpinātu studi-

meitas ne pašu vainas dēļ bijuši 
spiesti dzīvot svešu kultūru 
ietekmē un virskundzībā, paau-
džu paaudzēs, bet spējuši palikt 
latvieši. Jaunajai, inteliģentajai 
zinātniecei klausītāji sirsnīgi 
pateicās aplaudējot, un rīkotāji 
pasniedza rozes.

Ja sarīkojuma pirmā daļa bija 
veltīta prātam un zināšanām, tad 
otrā – sirdij un mūzikas valdzi-
nājumam, ko bagātīgi sniedza 
divas jaunas, apdāvinātas, pirm-
klasīgas mākslinieces – vijolniece 
Margarita Kreine un pianiste 
Elēna Aksenova. Viņām varam 
sirsnīgi pateikties, jo čelliste 
Mona Zariņa bija lauzusi roku, 
un Elēna, Margaritas lūgta un 
pierunāta, pēdējā brīdī nāca kā 
glābēja. Margarita sākusi spēlēt 
vijoli  jau piecu gadu vecumā, 
mācījusies Pāvula Jurjāna mūzi-
kas skolā, 2008. gadā absolvējusi 
Emīla Dārziņa speciālo mūzikas 
skolu un, ieguvusi pilnu stipen-
diju, turpinājusi  studijas Italijā. 
Pirms gada viņa uzņemta Man-
hatanas mūzikas skolā un arī 
Mannes mūzikas kolledžā. Viņa 
spēlējusi neskaitāmos mūzikas 
festivālos, gandrīz visur iegūstot 
pirmo vietu. Koncerthallē Ņujor-
kā, Mannes kolledžā un Džuljarda 
mūzikas skolā spēlējusi pat ar 
slavenā Stradivāri vijoli. Mūziķe 
nemitīgi papildina savu meista-
rību, mācoties pie izciliem vijol-
niekiem.

Elēna dzimusi un mācījusies 
Krievijā, patlaban ar Harolda 
Šonberga stipendiju studē Man-
nes kolledžā, lai iegūtu mūzikas 
bakalaura gradu. Viņa ieguvusi 
galveno balvu Valērija Gavriļina 
piemiņai veltītajās sacensībās kom-
ponistiem un mūziķiem, tāpat pir-
mo vietu arī Morgan Park talantu 
sacensībās, spēlējusi Francijas, 
Polijas un Krievijas vēstniecībās 
un piedalījusies vairākos starp-
tautiskos mūzikas festivālos.

Koncerta sākumā Margarita 
Kreine atskaņoja J. S. Bacha 
Sonātu Nr. 1 sol minorā un Jāzepa 
Mediņa ,,Romanci”. Abas māksli-

nieces klausītājus burtiski turēja 
maģiskā varā ar Maksa Brucha 
,,Skotu fantaziju” (Op. 46), Sekoja 
aplausu vētra, līdz beidzot 
Margarita „apžēlojās” par klausī-
tājiem un piedevās spēlēja M. 
Ravēla rapsodiju „Čigāniete”, par 
kuŗas atskaņojumu viņa Londonā 
nesen slavēta un salīdzināta ar 
pasaules leģendārākajiem vijol-
niekiem. Aplausi nerimās, bet 
diemžēl katram skaistam pārdzī-
vojumam reiz pienāk beigas... 

Rīkotāji pateicās māksliniecēm, 
pasniedzot rozes, visi klausītāji 
savu atzinību izteica ar aplausiem.

Sipendiju fonda priekšsēde 

No kreisās: referente Elīna 
Ivanova,  ALTS sarīkojumu  
daļas vadītāja Ilga Richtere, 
vijolniece Margarita Kreine, 
pianiste Elēna AksenovaPirmā rindā no kreisās: Stipendiju fonda priekšsēde Dace 

Becksteina, ALTS sarīkojumu daļas vadītāja Ilga Richtere,  
ALTS priekšnieks Vilnis Bērziņš, Trimdas draudzes mācītāja 
Jogita Mingina, gaismu un skaņu meistars Ivars Buks;  otrā 
rindā: referente Elīna Ivanova, pianiste Elēna Aksenova, vijol-
niece Margarita Kreine

nību un čaklajām rokām sagādāja 
prieku kā rīkotājiem, tā viesiem.

Tad priekšnieks iepazīstināja 
ar ģeografijas bakalauri Elīnu 
Ivanovu, kuŗas runas temats bija 
„Pastāvīgais un mainīgais Latga-
les kultūrainavā”. Elīna dzimusi, 
augusi un pirmajās skolās mācī-
jusies Preiļos, Latgalē, darboju-
sies mūzikas kopās un folkloras 
grupā. Uz Rīgu devusies 2004. 
gadā un 2008. gadā beigusi Lat-
vijas Universitātes Ģeografijas 
un zemes zinātņu fakultāti ar 
bakalaures gradu ģeografijā par 

jas maģistres gradam. 
Ar darbu par saviem pētīju-

miem par mainīgo un nemainīgo 
Latgales kultūras vidē viņa pie-
dalījusies Latvijas Universitātes 
66. zinātniskā konferencē. Par 
šiem pētījumiem viņa stāstīja arī 
Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojumā, un stāstījumu ar 
Ivara Buka palīdzību papildināja 
autores fotografijas.

Elīnas Ivanovas priekšlasījums 
bija interesants un liela daļa 
klausītāju ieguva priekšstatu par 
to Latvijas daļu, kuŗas dēli un 

Dace Becksteina paziņoja par 
Draudzīgā aicinājuma ziedo-
jumiem. Tie liecina, ka skopi nu 
gan bostonieši nav, jo kopējais 
ziedojums bija nedaudz vairāk 
nekā $17 000. Sēdē nolemts, ka 
Gaŗezera vidusskolas audzēkņi 
Mia Auģe, Monika Bangerska, 
Marisa Rasuma un Pēteris Rāce-
nis katrs saņem $1000 studiju tur-
pināšanai arī 2009. gada vasarā.

No Draudzīgā aicinājuma sarī-
kojuma atlikuma ALTS ziedo 
25% Bostonas latviešu skolai. 
Kaut paguruši un nostādājušies, 
prieku par labi izdevušos sarīko-
jumu izjuta arī ALTS darba 
darītāji.            

 Lidija Bērziņa
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2008. gada 5. oktobrī mūžībā 
aizgāja Konektikutas pavalsts 
Vilimantikas pilsētas latviešiem 
ilgi un labi pazīstamais Jānis 
Deglis.  Viņš bija aktīvs draudzes 
darbā, korī un daudz laika veltīja 
labdarībai.

Jānis Deglis dzimis 1914. gada 
23. novembrī Rīgā Annas (dzim. 
Ziediņa)  un Jāņa Degļu ģimenē. 
Māte bija no Aizkraukles pagasta 
un pieradusi strādāt jau kopš 
bērnības. Tēvs, 6. Tukuma lat-
viešu pulka strēlnieks, krita zie-

Jāni Degli pieminot

Māc. Eduards Putniņš mūžībā

Anna Tuklere mūžībā

mas kaujās 1917. gada janvārī 
Ložmetējkalnā (viņa vārds tur 
iegravēts piemineklī), kad Jānim 
bija tikai trīs gadi. Māte strādāja 
dažādus darbus un kopā ar dēlu 
pārcēlās uz Ludzas apriņķi, vēlāk 
uz Rīgu. 

J. Deglis beidza pamatskolu 
Kārsavā, lauksaimniecības vid-
usskolu Malnavā un brīvprātīgi 
iestājās kaŗadienestā. Pēc die-
nesta pabeidza Jelgavas valsts 
skolotāju institūtu, kurlmēmo un 
slimu bērnu skolu skolotāju 
sagatavošanas kursus un strādāja 
Ezersalas valsts palīgskolā. 
Ezersalā viņš iepazinās ar Āriju 
Indrani, 1942. gadā abi apprecējās. 
Vācu okupācijas laikā viņš 
strādāja par fiziskās audzināšanas 
instruktoru Ludzas apriņķī.

Otrā Pasaules kaŗa laika otrā 
pusē J. Deglis beidza elektrote-
chnikas apmācības kursus un 
strādāja Valsts elektrotechniskā 
fabrikā (Siemens-Ostland). Viņu 
1944. gadā kopā ar vācu armijas 
vienībām nosūtīja uz Vāciju, bet 
sieva Ārija palika Rīgā. Pēc kaŗa 
viņš apmetās Vircburgā un 

strādāja par skolotāju Vircburgas 
latviešu centrālā nometnē. Jau 
1949. gada februārī viņš saņēma 
darba piedāvājumu no kādas 
ģimenes Pensilvānijā un drīz 
vien devās uz Vilimantiku, kur 
bija viens no pirmajiem latviešu 
ieceļotājiem. J. Deglis sarakstījās 
ar palīdzības organizāciju amat-
personām Vācijā un palīdzēja 
ieceļot daudziem citiem latviešu 
bēgļiem. Pēc daudzu gadu neat-
laidīgas cīņas 1968. gadā viņam 
izdevās izsaukt no Latvijas 
dzīvesbiedri Āriju. Tolaik reti 
kādam no Latvijas  atļāva izceļot. 
Pēc 24 gadiem viņi varēja atkal 
būt laimīgi kopā.

Jānis turpināja savu skolotāja 
darbu Vilimantikas latviešu 
skolā, kur viņš bija iecienīts. 
Viņam bija savs uzņēmums 
Deglis Roofing Contractor, vēlāk 
viņš strādāja lielā Vilimantikas 
uzņēmumā American Thread.

Jāni ļoti interesēja, kas notiek 
Latvijā un latviešu sabiedrībā 
ASV un pasaulē. Agrākos gados 
viņš cītīgi klausījās radio 
,,Amerikas Balss“ un ,,Brīvība“ , 

Scola raidītās Latvijas televīzijas 
ziņu programmas un vēlāk 
tīmeklī lasīja Latvijas laikrakstu 
Diena un klausījas Latvijas 
radio. 

Jānis bija sabiedrisks, aktīvi 
darbojās Vilimantikas teātŗa 
kopā, Vilimantikas draudzē 
(palīdzēja celt baznīcu un ilgus 
gadus gatavoja dziesmu lapiņas), 
,,Rotas“ korī un citur. Viņš 
sarakstīja nodaļu par teātŗi 
Vilimantikā ,,Latvju enciklopē-
dijā“ un citos izdevumos. Jānim 
Deglim bija izcilas runas dotības, 
viņš spēja aizraut publiku, runā-
jot par dažādiem tematiem. Jāni 
tāpēc bieži aicināja par vakara 
vadītāju. Viņš neatteica, ja viņam 
lūdza ko izdarīt vai palīdzēt, it 
īpaši sabiedrības labā.

J. Deglis palīdzēja daudziem, 
abi ar dzīvesbiedri viņi  atbalstīja 
ģimenes locekļus Latvijā, studen-
tus, baznīcu, mazpulkus un citus, 
kuŗiem bija vajadzīga palīdzība. 
Viņš ziedoja gan darbu,  gan 
līdzekļus, izpelnoties LELBAs 
virsvaldes atzinību un citus 
apbalvojumus.  

Jāņa dzīvesbiedre un mūža 
mīlestība Ārija tika aizsaukta 
Dieva mierā pērnā gada martā. 
Jānis  ļoti pārdzīvoja sievas nāvi 
un bieži viņu pieminēja. Taču 
viņš nezaudēja savu aso prātu un 
interesi par notikumiem pasaulē. 
Septembŗa vidū viņš cieta sird-
strieku, no kuŗas neatkopās. Viņš 
nomira 2008. gada 5. oktobrī 
netālu no Vilimantikas, tieši 
Vilimantikas draudzes dievkal-
pojuma laikā.

Tā kā Jānis atbalstīja studentus, 
bērēs aicināja nenest puķes, bet 
Jāņa Degļa piemiņai ziedot stu-
dentu palīdzībai Latvijā. Šim 
mērķim izveidots J. Degļa pie-
miņas fonds. Sirsnīgi pateicamies 
visiem, kuŗi ziedojuši līdz šim, 
un aicinām to darīt arī citus, 
izrakstot čeku Latvian Ev. Luth. 
Church ar norādi „Jāņa Degļa 
piemiņai“ un nosūtot uz Vili-
mantikas draudzi, 76 Windham 
Rd., Willimantic, CT 06226.  
Ziedojumus nosūtīs uz Latviju 
studentu palīdzībai.

Juris Bļodnieks

Piemiņas dievkalpojums māc. 
Ed. Putniņam notika 2009. g. 15. 
februārī Ziemeļkalifornijas Lat-

viešu ev. lut. draudzes dievnamā 
Sanfrancisko, Kalifornijā. Diev-
kalpojumā piedalījās LELBAL 
archibīskaps Elmārs Ernsts Rozī-
tis, prāvests Dāvis Kaņeps, māc. 
Kārlis Žols un LELBAL pārvaldes 
locekļi.

Mācītājs Eduards Putniņš dzi-
mis 1909. g. 16. februārī Pociema 
pagastā, Latvijā. Skolas gaitas 
uzsāk 1919. gada rudenī Lim-
bažos. Beidz vidusskolu 1928. 
gada pavasarī. Teoloģijas izglītību 
gūst Rīgā, Latvijas Universitātes 
Teoloģijas fakultātē. Tiek ordinēts 
mācītāja darbam 1933. g. 9. jūlijā 
Jelgavas Annas baznīcā.

Pēc ordinēšanas 1933. g. māc. 
Ed. Putniņš salaulājas ar Nadjež-
du Barkāni. 2003. gadā Eduards 
ar Nadježdu svin savu 70. kāzu 

jubileju.
Māc. Ed. Putniņš kalpo Vid-

zemē, Zeltiņu draudzē līdz 1936. g. 
30. aprīlim. No 1936. g. 1. maija 
līdz l944. g. 23. septembrim kalpo 
Valmieras Austrumu draudzē.

2. pasaules kaŗa darbībai nonā-
kot Vidzemē 1944. g. rudenī, māc. 
Putniņš ar ģimeni dodas bēgļu 
gaitās. Pusgadu dzīvojot Austrijā, 
kalpo turienes latviešiem. Pēc 
tam ar ģimeni pārceļas uz Vāciju, 
un vēlāk fraņču zonā aprūpē 9 
latviešu bēgļu draudzes.

1950. g. 15. jūnijā ieceļo ASV. 
Divus gadus kalpo Minneapolē 
kā palīgmācītājs amerikāņu 
draudzē, pēc tam 8 gadus kā 
mācītājs Dulutā, Minnesotas 
pavalstī. 1960.gadā māc. Ed. Put-
niņš pārņem vadīt latviešu drau-

dzi Milvokos, Viskonsinā, kur 
nokalpo 15 gadus. 1975. g. maijā 
pārceļas uz Napas pilsētu Kalifor-
nijā un pieņem palīgmācītāja 
darbu Ziemeļkalifornijas Latvie-
šu ev. lut. draudzē Sanfrancisko 
un tās apkārtnē. Kad 1984. g. 
mirst Dienvidkalifornijas Latvie-
šu ev.lut. draudzes mācītājs 
Losandželosā, Ed. Putniņš dar-
bojas divus gadus kā tās draudzes 
pagaidu mācītājs. Sākot strādāt 
Losandželosā, viņš turpina 12 
gadus darboties kā mācītājs 
Sandiego Latviešu ev. lut. drau-
dzē, Dienvid-kalifornijā.

Pēdējā māc. Ed. Putniņa aprū-
pētā draudze ir Oaklandes Lat-
viešu ev. lut. draudze Kalifornijā, 
kur nostrādā piecus gadus. Devi-
ņdesmit piecu gadu vecumā 

2005. g. 8. maijā ar Ģimenes 
dienas dievkalpojumu noslēdzas 
viņa 72 nokalpotie gadi ev. lut. 
draudzēs.

Māc. Ed. Putniņš ir rediģējis 
divas lūgšanu grāmatas: “Lūdzēja 
gads” un “Tevi es piesaucu”, un 
bijis žurnāla “Bitīte” redaktors. 
Jaunajā dziesmu grāmatā ir vai-
rākas dziesmas ar viņa saraks-
tītiem vārdiem. Viņš ir arī pie-
dalījies “Ceļa Biedra” izdošanā.

Par māc. Ed. Putniņu sēro viņa 
trīs meitas, Vija, Māra un Dace, 7 
mazbērni un 11 mazmazbērni, 
Oaklandes un Ziemeļkalifornijas 
Latviešu ev. lut. draudžu locekļi, 
un citu latviešu ev. lut. draudžu 
locekļi, kur viņš strādājis kā 
mācītājs.

B. Elevāne/I.Reine

Aizvadījusi gaŗu mūžu, sasnie-
gusi gandrīz 102 gadu vecumu, 
savas meitas Valijas un znota 
Modŗa Galenieku skaistajā mājā 
Čikāgas priekšpilsētā Park Ridge  
š. g. 29. janvārī mirusi Anna 
Tuklere, dzimusi Mažeika 1907. 
gada 3. februārī, Rucavas pagasta 
Sventājas ciemā, ko varētu saukt 
arī par „Kuršu ciemu”. Šeit Anna 
ar vecāko māsu Kerstu savu  
vecāku Andreja un Margarietas 
Mažeiku lauku mājās pavadīja 
bērnību un jaunības skaistākos 

gadus. Māsas bija aktīvas apvi-
dus sabiedriskajā dzīvē, un drīz 
Anna iepazinās ar staltu kaimiņ-
puisi Jāni Tukleri. Abus jaunie-
šus 1931. gada 31. oktobrī Ruca-
vas ev. lut. baznīcā salaulāja 
mācītājs Jānis Osis.

Latvijā bija sācies uzplaukuma 
laiks un skaistie brīvības gadi. 
Jaunais pāris iekārtojās savās 
lauku mājās „Ziemeļi”. Anna 
vadīja mājas dzīvi, Jānis, būdams 
zvejnieks, nodarbojās ar zvejnie-
cību un ar savu palielo motor-
laivu un palīgiem zvejoja Baltijas 
jūŗā. Nav jābrīnās, ka Annas 
Tukleres mīļākā dziesma bijusi 
,,Pie jūras dzīve mana”.

Tukleru ģimenē 1940.  gada 29. 
februārī piedzima meita Valija. 
Šķita, ka sāksies brīnišķīgs dzīves 
posms, jo Latvija zēla un plauka. 
Zvejniecība paplašinājās. Koŗi 
devās uz Latgales novada Dzies-
mu svētkiem Daugavpilī. Tur 
tauta un koristi, ļaunumu nojauz-
dami, trīs reizes dziedāja tautas 
lūgšanu ,,Dievs, svētī Latviju!” 
Svētki vēl nebija beigušies, kad 
Daugavpilī un citur Latvijā 
iebruka padomju armija. Sākās 

ilgs latviešu tautas ciešanu laiks.
Frontei tuvojoties, 1944. gada 

6. oktobrī Tukleru gimene atstāja 
mājas un  ar savu motorlaivu 
devās bēgļu gaitās uz Zviedriju, 
līdzi paņemdami draugus, kopā 
61 personu. Pēc drāmatiska 
brauciena un pārdzīvojumiem 
visi laimīgi sasniedza Gotlandes 
salu. Zviedrijā, Orebro pilsētā  
Anna fabrikā strādāja par šuvēju, 
Jānis zvejniecībā. Pēc septiņiem 
gadiem Zviedrijā viņi 1951. gadā 
ar pasažieŗu kuģi šķērsoja okeanu 
un apmetās uz dzīvi Toronto, 
Kanadā. Arī te Anna strādāja par 
šuvēju. 1959. gadā ģimene dabūja 
vīzu ieceļošanai Amerikā un 
pārcēlās uz Čikāgu. Cītīgi strā-
dājot, tika iepirkta māja, izsko-
lota meita Valija. Anna aktīvi 
darbojās  Sv. Jāņa, vēlāk Sv. Pēteŗa 
draudzē un Čikāgas latviešu 
biedrībā. 1972. gadā viņa aizgāja 
pensijā un kopa savu iemīļoto 
dārzu. A. Tuklere vienmēr klau-
sījusies latviešu radioraidījumus, 
it sevišķi viņai patikuši Ciānas 
draudzes ikmēneša dievvārdu 
programmas, ko gatavoja Dr. Ida 
Ņ. Rautenšilde.

1996. gada 1. februārī nomira 
vīrs Jānis, ar kuŗu laulībā bija 
pavadīti 64 gadi. Palikusi viena, 
Anna Tuklere pārdeva māju un 
pārcēlās pie meitas Valijas un 
znota Modŗa Galeniekiem.

2. februārī Čikāgas latviešu 
radioraidījumā, pieminot un 
godinot aizgājēju, tika atskaņotas 
viņas iemīļotās dziesmas ,,Pie 
jūras dzīve mana”, ,,Nodzisa vaka-
ra blāzma”, ,,Dārgākie brīži” u. c.

Atvadu  dievkalpojums notika 
Matz bēŗu namā, Čikāgā, aizgā-
jējas  102. dzimumdienā,  2009. 
gada 3. februārī. To vadīja Sv. 
Pēteŗa draudzes māc. Vilis Vārs-
bergs un emeritētā mācītāja Dr. 
Ida Ņ. Rautenšilde. Prāvests V. 
Vārsbergs apcerē un lūgšanās 
godināja Annu Tukleri, pieminot 
viņas gaŗo mūžu; mācītāja Dr. I. 
Ņ. Rautenšilde teica: „Mēs esam 
šajā klusajā bēŗu namā, lai 
pieminētu, pateiktos, atvadītos 
un pavadītu pēdējā ceļā Annu 
Tukleri un arī lai dalītos šķiršanās 
bēdās ar Valiju un Modri.”

Viņa citēja rakstnieces Zentas 
Mauriņas domas par māti un 
nolasīja tautasdziesmu par māti:

Saulīt silta, māmiņ jauka,
Abas viena labumiņa.
No saulītes silti rīti,
No māmiņas mīļi vārdi.
Armands Birkens, spēlējot 

ģitaru, dziedāja skaisto dziesmu 
„Pa to ceļu, kas gar ciemiem”, 
Čikāgas vīru koris atvadījās ar 
dziesmu „Aijā”. Pavadījumu dzies-
mām un atvadu melodijas atska-
ņoja ērģelniece Māra Vanaga-
Ešmite.

Atvadu vārdus no Sv. Pēteŗa 
draudzes teica Uldis Pūliņš, no 
Čikāgas latviešu radioraidījumu 
komitejas un latviešu biedrības 
– Armands Birkens, no Čikāgas 
vīru koŗa – Juris Valainis; ģimenes 
vārdā visiem pateicās un un ar-
dievas teica Ārijs Vilemsons.

Annu Tukleri guldīja Mt. Olive 
kapsētā Čikāgā blakus 1996. g. 1. 
februārī mirušajam vīram 
Jānim.

Atvadu mielasts notika Lone 
Tree Manor  viesību namā.

Ilgu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņa padarīji.
Lai nu viegli zemes māte
Pārklāj smilšu paladziņu.

Juris Valainis
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Montreala
M. Štauvers

L ietuv iešu 
s a b i e d r ī b a 
Montrealā Lie-
tuvas dibināša-
nas 91. gadskār-
tu svinēja 15. 
februārī savā 
katoļu drau-
dzes baznīcas 

sarīkojumu zalē 426 DeSeve ielā 
Verdanā. Ap 75 šī saieta dalībnie-

L A T V I E Š I  K A N A D Ā

* Hamiltonas 
Latviešu bied-
rības videofilmu 
vakars notiks 
10. martā plkst. 
19 biedrības 
namā. Izrādīs 
komēdiju „Ķīl-
nieks”.

* Latvijas 
aktrises Intas Tiroles monoizrāde 
notiks 22. martā plkst. 17. 30 
latviešu ev. lut. draudzes baznīcas 
sarīkojumu telpā. Izrādīs Laimas 
Muktupā-velas lugu 
„Šampinjonu derība”. Hamiltonas 
Latviešu biedrības namā 24. 
martā plkst. 19 izrādīs Raimonda 
Auškāpa komēdiju „Tāda ir 
dzīve”. Ieeja pret ziedojumiem, 
sākot no 10 dolariem personai. 

* DV Hamiltonas nodaļas Vana-
džu kopas sapulce notiks 13. 

Hamiltona
R. Norītis

martā plkst. 13 latviešu draudzes 
baznīcas sarīkojumu telpā. Vana-
džu rīkotais gadskārtējais „Pūpo-
lu tirgus” notiks 29. martā plkst. 
15 St. Joseph’s baznīcas sarīkoju-
mu telpās, 260 Herkimee Street. 

* Hamiltonas Latviešu pensio-
nāru apvienības sanāksmēs 12. 
un 26. martā plkst. 13 Latviešu 
biedrības namā izrādīs videofilmas.

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Nevienam(i) es nedošu
Tēvu zemi nicināt! ...

Es dzīvoju, kad degu ... – tā kopš 
latviešu tautas Trešās atmodas 
sākuma dzīvojis un dedzis Roberts 
Millers – Pārdaugavas zēns ar 
vidusskolā, padomju armijas 
dienestā un dažādos darbos gūtu 
dzīves pieredzi; Latvijas Tautas 
frontes (LTF) aktīvists Inčukalnā, 
Siguldā, LTF domes loceklis; 
Siguldas reģiona pirmās Tautas 
zemessardzes vienības koman-
dieris, Rīgas rajona Brīvprātīgo 
vienību priekšnieks, Rīgas rajona 
Brīvprātīgo kārtības sargu stāba 
priekšnieks, 1991. gada Barikāžu 
dienās – Zaķusalas aizsardzības 

Latviešu virsnieku apvienības priekšsēdis, atvaļināts majors Roberts Millers
(02.10.1942. – 02.01.2009)

Pie latviešiem “Vārpā”, Brazīlijā

stāba priekšnieks; nodibinoties 
Zemessardzei (ZS),– Rīgas apriņķa 

Zemessardzes pulka komandieris, 
ZS 19. bataljona komandieris, no 
2002. gada – rosīgs Latviešu 
virsnieku apvienības biedrs, kopš 
2008. gada janvāŗa – tās priekšsē-
dis; arī pulkveža Oskara Kalpaka 
Piemiņas fonda goda priekšsēdis.

Roberts nekad neprata stāvēt 
malā, viņš allaž bija dzīves noti-
kumu vidū – rīkoja, gādāja, 
palīdzēja, vēlējās visur būt klāt un 
gandrīz visur arī paspēja būt. Viņa 
auto krustu šķērsu ripojis pa 
Latvijas ceļiem: Barikāžu ugun-
skuri Zaķusalā, neskaitāmas tik-
šanās ar jaunsargiem un skolu 
jauniešiem pulkveža O. Kalpaka 
piemiņas dienās Visagalā, Liep-
salās, Airītēs, Nīkrācē; Pļaviņu, 
Degumnieku, Straupes, Ropažu, 

Inčukalna skolās, Vānes Dzīves-
priekā; NBS dienās Latvijas pil-
sētās; tautas un kaŗavīru svētvietās 
Gulbenē – Litenē, Morē, Lestenē, 
visu nav iespējams uzskaitīt ...

Roberta aktīvās, izlēmīgās 
rīcības un drošās, reizēm paskar-
bās, bieži vien humora pilnās va-
lodas dēļ viņu pazina daudzi. 
Sabiedrisks, idejām un iecerēm 
bagāts, atsaucīgs citu rūpēs, bēdās 
un neveiksmēs, – bet sevi saudzēt 
un taupīt savus spēkus Roberts 
neprata. Varbūt dzīve ritēja pārāk 
strauji, varbūt darbu bija par 
daudz, pirms gadu desmita cietusī 
sirds neizturēja. Roberts dega un 
sadega ...

Esam zaudējuši dedzīgu Latvijas 
patriotu, enerģisku Apvienības 

vadītāju. Cieņā un pateicībā 
noliecam galvu Roberta Millera 
mūža veikuma priekšā; tas novēr-
tēts ar Barikāžu dalībnieka piemi-
ņas zīmi un daudziem Latvijas 
militāriem apbalvojumiem.

Roberta iecerētie darbi jātur-
pina viņa laikabiedriem un tautas 
jaunajai paaudzei. Lai Koknesē, 
Krievkalna salas Likteņdārzā zaļo 
un dod augļus Roberta stādītā 
ābelīte!

Izsakām visdziļāko līdzjutību 
Roberta dzīvesbiedrei Valdai, 
visiem viņa tuviniekiem un 
draugiem.

Latviešu virsnieku 
apvienība

Kad ceļojuma laikā pa Brazīliju 
radās nodoms apmeklēt latviešu 
koloniju “Vārpa”, nācās uzklausīt 
visai pretrunīgu informāciju par 
to, kas tur būs un, ko mēs tur 
redzēsim. 

“Tur jau nekas vairs nav palicis 
no kādreizējiem “labajiem lai-
kiem”, kad “Vārpā” darbojās tūk-
stošiem latviešu,” teica vieni 
zinātāji. Citi savukārt visai pār-
liecinoši apgalvoja – “labi, ja pār-
desmit tautiešus jūs tur satiksiet, 
vecas pussagruvušas mājas 
redzēsiet...”

Īstenība pārsteidza, šoreiz labā 
nozīmē. Latviski runājošu cilvēku 
“Vārpā” un netālajā fazendā 
“Palma” netrūka. Arī mājas bija 
cita par citu labāka, pie kam 
aprīkotas ar tādām mēbelēm, kas 
vietējo latviešu kokdarbu meis-
taru slavu nestu tālu pasaulē. 
Tiesa, bija šur tur bija redzams 
arī pa kādai pustukšai, pamestai 
ēkai, piemēram, patiesi skaistā, 
baltā “Palmas “ baznīca.

Tomēr pēdējos gadu desmitos 
arī “Vārpā” daudz kas mainījies. 
Dzīve nestāv uz vietas, vairums 

vecā gājuma cilvēki, tie, kas pagā-
jušā gadsimta divdesmitajos 
gados atbrauca no Latvijas Bra-
zīliju, aizgājuši mūžībā, viņu 
vietā nākušas vairākas jaunas 
paaudzes, kuŗām Latvija nav 
vairs dzimtene, bet sentēvu 
zeme.

Par to, ka „Vārpā” vēl valda 
latvisks gars liecina uzņemtie 
fotoattēli.

Teksts un foto:
Visvaldis Paegle,

(Brazīlijā, 2008. gada
20. novembrī)

Sirsnīgs uzraksts ceļa malā.
Pie tā šo rindiņu un bilžu 
autors ar dzīvesbiedri Lidiju, 
tobrīd ēnā bija ap + 30 gradi 
pēc C

Valfredo Bukoltu satiekam, 
žāvējot desas. Tas ir viņa biz-
ness, izgatavoto produkciju 
ikviens var iegādāties turpat 
pie mājas iekārtotajā 
veikaliņā

Kolonijas galvenajā ielā darbojas veikals ar nepārprotami 
latvisku uzrakstu. Retajiem viesiem no Latvijas sveicienus māj 
maiznīcas saimnieks Arturs Laube, maizes cepējas Helena 
Birznieks Laube un viņas meita Andžela (vidū)

Visus atbraukušos viesus savā “Draugu šķūnī” vienmēr cie-
mos aicina Lauris Valfrido Broks

kus uzrunāja Lietuvas vēstniece 
Kanadā J. E. Ginte Damušyte. 
Priekšnesumu daļā 45 minūšu 
gaŗu dzeju skandējumu sniedza 
aktrise Virginija Kochanskyte. 
Sniegums bija izteiksmju, kustī-
bu bagāts un klausītāji tam seko-
ja ar lielu interesi un uzmanību. 
No igauņiem sveicienus nodeva 
Montrealas igauņu biedrības 
priekšnieks Karls Raudseps, bet 
no latviešiem Latvijas goda kon-
suls Kvebekā Roberts Klaiše un 
Montrealas latviešu kopienas M. 
Štauvers, pateikdamies lietuviešu 
saimei par sadarbību kopējos 
pasākumos Montrealā. Rakstiski 
bija sveicinājuši: Kanadas prem-
jers St. Harpers, Kvebekas prem-
jers Ž. Šare (Charest) un Mot-
realas pilsētas galva Dž. Tremblijs 
(Trambley), visi cildinādami lie-
tuviešu saimes devumu. Sekoja 
pusdienas, kuŗās galdus aprūpēja 
bērnu saimīte. Sirsnīgais sarīko-

jums ilga trīs stundas.
Igauņu sabiedrība Igaunijas 

dibināšanas 91. gadskārtu atzī-
mēja savas Sv. Jāņa luterāņu 
draudzes baznīcas sarīkojumu 
zālē 4355 Marcil avenijā NDG. 
Saietā pulcējušos 75 dalībniekus 
uzrunāja Montrealas igauņu bied-
rības priekšnieks Karls Raudeps. 
Svētku runu teica viņa brālis 
Enns Raudseps, bet 15 minūšu 
gaŗā koncerta daļā klausītājus 
iepriecināja pianists Armas 
Maiste no Otavas. Sveicienus no 
Latvijas republikas nodeva LR 
Goda konsuls Kvebekā R. Klaiše 
un no Montrealas latviešu kopie-
nas – M. Štauvers, pateikdamies 
igauņu saimei par teicamo sadar-
bību un devumu latviešu sabied-
rībai, atvēlot telpas luterāņu Trīs-
vienības draudzei. Sadarbība ar-
vien bijusi teicama. Par kopējo 
azaidu bija rūpējusies dāmu sai-
me, kas cienāja ar tradicionālo 

maltīti – desiņām un skābiem 
kāpostiem.

Montrealiešiem pienācis piln-
sapulču laiks. 21. martā plkst. 
14, Latviešu centrā pilnsapulci 
noturēs DV Montrealas nodaļa. 
Darba sekā dažādo ziņojumu 
uzklausīšana un pieņemšana, 
priekšnieka, valdes un revizijas 
komisijas locekļu vēlēšanas, 
turpmākās darbības iztirzājums 
un budžeta apstiprināšana.

Dienu vēlāk – 22. martā plkst. 
14, latviešu centrā notiks luterāņu 
Trīsvienības draudzes pilnsapul-
ce. Ziņojumi tajā izsūtīti visiem 
draudzes locekļiem elektroniski 
un pa pastu. Sapulcē tos nenolasīs. 
Notiks iztirzāšana, ja kādam būs 
jautājumi par to, kas tajos teikts. 
Būs valdes un revizijas komisijas 
vēlēšanas, budžeta iztirzāšana un 
pieņemšana.
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D I E V K A L P O J U M I
• Bostonas latv. ev. lut Trimdas 

dr.: 8. martā dievk. ar dievg. 15. 
martā dievk. 22. martā dievk. ar 
dievg. 29. martā dievk. Visi 
dievk. sākas plkst. 11.00. Māc. J. 
Mingina. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile, 
Farmington Hills, MI, 4833): 8. 
martā plkst. 10.00 dievk. ar 
dievg.; pēc dievk. DV apvienības 
sapulce. 15. martā plkst. 10.00 
dievk. 19. martā plkst. 7.00 vaka-
rā LELBAs vidienes apgabala 
garīdznieku konferences dievk. 
22. martā plkst. 10.00 dievk. ar 
dievg. 29. martā plkst. 10.00 
dievk. Māc. diak. F. Sīpols, tālr.: 
248-433-3435. Ērģeļnieces Dr. 
Silvija Lizlova un Laila Upīte.

• Džamaikpleinas Trīsvienī-
bas ev. lut dr.: 22. martā plkst. 
11.00 baznīcas iesvētīšanas atce-
res dievk., māc. Dr. J. Keggi; pēc 
dievk. izloze un siltas pusdienas. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073, 
tālr.: 610-353-2227) 8. martā 
plkst. 11.00 dievk.; plkst. 3.00 
dievk. ar dievg. Vilmingtonā 
Good Shepherd baznīcā (1530 
Foulk Road, Route 261). 15. 
martā plkst. 11.00 dievk. angļu 
val. ar dievg.; pirms dievk. plkst. 
10.00 pankūku brokastis. 22. 
martā dievk. plkst. 11.00. 29. 
martā plkst. 11.00 dievk ar 
dievg., pēc dievk. ALJAs rīkotas 
pusdienas.

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: 8. un 22. martā plkst. 10.00 
dievk. 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 Mācī-
tāja ir baznīcas birojā otrdienās 
no plkst. 11.00 līdz 1.00.

• Kalamazū latviešu ev. lut 
Apvienotā dr.: 1. martā dievkal-
pojums ar dievgaldu plkst. Kafija. 
8. martā dievkalpojums plkst. 
10.00. Zupas pusdienas. 15. martā 
dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 
10.00 Kafija. Pilnsapulce. Ziedot 
pārtiku. 22. martā dievkalpo-
jums plkst. 10.00. Kafija. Referāts. 
29. martā dievkalpojums plkst. 
10.00. Draudzīgais aicinājums. 
Bībeles stundas Kalamazū 11. 
martā plkst.15.00, cimeā „Latvi-
ja” 25. martā plkst.16.00. Bībeles 
stundas angļu valodā katru svēt-
dienu plkst. 9.15, Dž. (Jody) 
Galena. Māc. B. Puiķe

• Klīvlandes Apvienotā ev. 
lut. dr.: 8. martā plkst. 11.00 
Plkv. O. Kalpaka piemiņas dievk. 
15. martā dievk., pēc dievk. 
draudzes pilnsapulce. 22. martā 
un 29. martā dievk. Draudzes 
māc. Dr. S. Eglīte.

• Lansingas latv. dr.: 8. martā 
plkst. 2.00 dievk. ar dievg. Uni-
versity Lutheran Church (1020 S. 
Harrison Road, East Lansing, 
MI), māc. L. Vīksne; pēc dievk. 
kafijas galds. 

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 8. martā plkst. 11.00 Plkv. O. 
Kalpaka bataljona un Latviešu 
leģiona piemiņas dievk. 12. 
martā plkst. 7.00 Bībeles stunda 
Orange County Ērikas Kārteres 
mājās, 25602 Rapid Falls Rd., 
Laguna Niguel. 14. martā plkst. 
10.30 no rīta Bībeles stunda 
Ventūras apriņķī pie Irēnes 
Gnerlichas, 19380 Halstead 
Street, Northridge. 15. martā 

dievk. ar dievg. 22. martā dievk. 
29. martā dievk. ar dievg. Visi 
dievk. sākas plkst. 11.00. Māc. D. 
Kaņeps.

• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: 
8. martā dievk. ar dievg. 11. 
martā plkst. 7.00 vakarā ciešanu 
laika lūgšanu un pārdomu vakars 
dievnamā. 15. martā Worship 
service in English with Holy 
Communion. 19. martā plkst. 
10.00 Bībeles stunda. 22. martā 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. filma 
Unnatural Causes un pārrunas 
Kaijas Zušēvicas vadībā. 29. 
martā dievk. ar diev. 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 8. martā plkst. 
11.00 Pulkveža Oskara Kalpaka 
piemiņas dievk.; pēc dievk. 
sadraudzība. 12. martā plkst. 
10.30 Bībeles stunda. 15. martā 
plkst. 11.00 dievk. ar dievk.; pēc 
dievk. sadraudzība un pārrunas 
par Bībeles tekstiem. 22. martā 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg.; 
draudzes dibināšanas (1951. 
gada 25. martā) atcere. 29. martā 
plkst. 11. 00 dievk.; pēc dievk. 
sadraudzība. 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.: 8. martā 
plkst. 11.00 draudzes dievnamā 
Īstbransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick) dievk. ar dievg.; pēc 
dievk. draudzes pilnsapulce. 15. 
martā plkst. 8.30 Leikvudā 
(Igauņu baz. 607 E. 7th St.) dievk. 
22. martā plkst. 11:00 draudzes 
dievnamā Īstbransvikā dievk. 29. 
martā plkst. 11.00 draudzes 
dievnamā Īstbransvikā mūzikas 
un meditācijas dievk. Māc. I. 
Pušmucāne-Kineiko.

• Ņudžersijas ev. lut. dr.: 15. 
martā plkst. 14.30, St. Mark 
luterāņu baznīcā (100 Harter 
Road, Morristown, NJ 07960. 9. 
aprīlī, plkst 13.00, Holy Trinity 
baznica, 153 Glenwood Avenue, 
East Orange, NJ 07017 – ar diev-
galdu.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 8. 
martā Jonkeru bazn. plkst 10.00 
plkv. O. Kalpaka piemiņas dievk., 
diak. I. Kaņeps; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk., māc. L. Saliņš. 15. 
martā Jonkeru bazn. plkst. 10.00 
dievk., diak. I. Kaņeps; pēc dievk 
pankūku brokastis; Salas bazn. 
plkst. 10.30 dievk. ar dievg., māc. 
L. Saliņš, pēc dievk. filmas ,,Jau-
nie laiki šķērsielā”; Moristaunā 
dievk. plkst. 14.30, diak. I. Kaņeps. 
22. martā Jonkeru bazn. plkst 
10.00 dievk, diak. I. Kaņeps; 
Salas bazn. plkst. 10.30 dievk., 
māc. L. Saliņš; Džamaikā plkst.  
3.00, māc. L. Saliņš.

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 29. 
martā plkst. 12.00 dievk. ar 
dievg. Grace Lutheran Church 
(3993 Park Boulevard, San Diego, 
CA 92116), prāv. D. Kaņeps; pēc 
dievk. kafijas galds. Draudzes 
pilnsapulce. Izziņas: www.sandi-
egodraudze.com vai www.sandi-
egodraudze.us

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: 15. martā plkst. 2.00 ciešanu 
laika dievk. ar dievg. Trīsvienības 
bazn. (35 Furman Str.) Skenek-
tedijā, prāv. O. Sniedze, ērģ. D.
Vitušinska-Baltazara. Dz. grām. 
Pēc dievk. groziņu azaids.

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

Dieva mierā aizgājusi

IRENE M OZOLIŅŠ
dzimusi 1920. gada 30. janvārī Matīšos,

mirusi 2009. gada 8. februārī Arlingtonā VA

Tev zeme bij svēta, kur uzaugi,
Tev valoda mīļa, ko runāji,
Tik tālos ceļos pagura kājas
Un svešā malā apklusa tava mīļā sirds.

Mīļā piemiņā paturēs
VĪRS LAIMONIS

MEITAS INTA, ANDRA AR ĢIMENĒM
GUNTIS UN RADI LATVIJĀ

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māmiņa,
vecmāmiņa un vecvecmāmiņa

VERA MEŽINSKA,
dzimusi Brikmane

dzimusi 1914. gada 23. februārī Durbes pagastā,
mirusi 2009. gada 24. februārī Maskatīnā Aijovā

Urnu apglabāsim Taumeņu kapos 100 metrus no dzimtām „Vēžu”mājām
MĪLESTĪBĀ VIŅU PIEMIN
MEITA DACE AR ĢIMENI

DĒLS JURIS AR ĢIMENI
RADI UN DRAUGI ASV UN LATVIJĀ

Kas kait man negulēt baltā smilšu kalniņā – 
Dēlu dēli arājiņi, meitu meitas malējiņas.

Mūžīgā mierā aizgājis

EDVĪNS STOTS
dzimis 1935. gada 21. septembrī Allažos, Latvijā,

miris 2009. gada 18. februārī, Red Hook, NY

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MĀSĪCA BEATRISE RASUMS AR 

VĪRU EDVĪNU, DĒLI ANDREJS UN
PĒTERIS AR ĢIMENĒM

Jūs, klusās lauku mājas,
sveicu no iztālēm redzot.
Šķietas, vēl mūžībā esot,
sapņi atnāks pie jums.
(J. Akuraters)

Mīlestībā un pateicībā viņu piemin
MEITA VALIJA UN ZNOTS MODRIS GALENIEKS

Viņu mīļā piemiņā patur 
MEITA LIJA,

DĒLS UĢIS AR SIEVU DZINTRU

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā māte

ANNA TUKLERIS,
dzim. MAŽEIKS

dzimusi 1907. gada 3. februārī Sventajas ciemā
mirusi 2009. gada 29. janvārī Park Ridge, Illinois

Mūžīgā mierā aizgājis mūsu mīļais

PAULS LAPSIŅŠ
dzimis 1912. gada 30. martā „Auzānos,“ Kalsnavā, Latvijā,

miris 2009. gada 26. februārī Beavercreek, Ohio, ASV

Ilgu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņa padarīji,
Lai nu viegli zemes māte
Pārklāj smilšu paladziņu.

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tie nezūd. Tie paliek un mirdz.
V. Egle



LAIKS 212009. ga da 7. marts – 13. marts

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

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

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 
(Dabūjams vispasaules caur Amazon.com, vai Barnes and Noble.

com, Amizante.lv un vēl arī alibris.com un towerbooks.com)

“Apdāvinātiem individiem bieži neizdodas savu potenciālu pilnīgi 
izmantot, un to dažreiz var izskaidrot ar kādu traumatisku bērnības 

pārdzīvojumu, kas veidojis viņu raksturu. Viesturs Liepkalns 
izmantojis savas plašās zināšanas zinātnē, literātūrā, mūzikā un 
filozofijā, lai iztirzātu pats savu un deviņu citu individu pieredzi 
intensīvā grupu diskusijā un ģimenes un sabiedrības apstākļu 

kritiskā izvērtēšanā. Viņa novērojumi un secinājumi ir tālejoši un 
bieži pilni humora. Tie ir pamācoši un pavedina uz personiskām 

pārdomām. Grāmata ir viegli saprotama, veikli lasāma un ieteicama 
visiem, kas cenšas savu dzīvi labāk saprast.”

VLPhD

Veicam meža īpašuma apsaimniekošanu:• 
meža īpašuma izstrāde un pārdošana;1) 
meža taksācijas izstrāde;2) 
meža īpašuma vērtēšana3) 

Sniedzam juridiskos pakalpojumus:• 
konsultācijas civiltiesībās, tajā skaitā1) 

 par pilnvaras izdošanu un pilnvaras atsaukšanu;
konsultācijas saistībā ar nekustamā2) 

 īpašuma iegādi un pārdošanu;
parādu piedziņas jautājumos;3) 
nodrošinām personu pārstāvību valsts,4) 

 pašvaldību un tiesu iestādēs.

Kontakttālruņi ASV:
Sigurds Strautmans 01414 607 0390;
Ernests Zvaigzne      01414 672 5364;

Kontakttālruņi Latvijā:
Andris Kluss mob.    +371 29 152 494(jurists)
Arnis Zvaigzne         +371 29 115 477(meža īpašuma apsaimniekošanas jautājumos)

Kvalificētam kandidātam ir nepieciešama spēja labi sadarboties 
ar latviešu/amerikāņu sabiedrību; datoru, finanču un pārvaldes 
pieredzes. Kandidātam jāprot runāt un rakstīt labā latviešu un 
angļu valodā.

Kandidātam nepieciešama ASV darba atļauja.

Lūdzu, sūtiet jautājumus rakstiski Gaŗezera administrātoram 
Uģim Grīnbergam (ugrinbergs@garezers.org).

Pieteikšanās darbam kopā ar darba pieredzes aprakstu (CV/
resume)sūtāma līdz 30. aprīlim:

Latviešu centram Gaŗezeram,
57732 Lone Tree Rd, Three Rivers, MI 49093

Latviešu centrs
Gaŗezers meklē
pilna laika,
pašmotivētu,
organizētu,
atbildīgu 
administrātoru.

The LATVIAN STAMP COLLECTION OF
AINA SILS and ARTHUR KNIGHT

will be sold at AUCTION, Sat. May 16, 2009 
by the RASDALE STAMP COMPANY

35 Chestnut Ave.
Westmont, IL 60559
Phone 630 794 9900

Write or phone for
free catalogue upon reqest

Divi jauni cilvēki no Latvijas 
vēlas pastrādāt pie Amerikas 

latviešiem!

Aigars Vīksniņš (27) pēc 
profesijas ir pavārs, prot 
celtniecības un remonta 

darbus, Sandra Meldere (24)
ir beigusi biznesa augstskolu 

„Turība”, strādājusi par 
menedžeri. Labprāt būtu 

auklīte.

Lūdzam rakstīt pēc adreses
Sandra Meldere
Dakteru ielā 6

Smiltene
Valkas raj.
LV-4729

e-pasts: sandra_meldere@inbox.lv
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P A Z I Ņ O J U M I
BOSTONA (MA) 

15. martā pl.13.00 (pēc diev-
kalpojuma) Trimdas draudzes 
zālē Architekta GUNĀRA BIR-
KERTA illustrēts stāstījums par 
saviem projektiem, īpaši Latvijas 
Nacionālo bibliotēku. Ielūdz Lat-
viskā Mantojuma fonds Bostonā. 
Ieeja $5.00. Bērniem, skolnie-
kiem brīva.

• 27. martā plkst. 7.30 Bostonas 
Trimdas draudzes zālē (58 Irving 
Street, Brookline) Rīgas ,,Mūzikālā 
teātŗa 7“ viesizrāde – A. R. Gērni-
ja luga ,,Mīlestības vēstules“. 
Režisors Pēteris Gaudiņš, lomās 
Mirdza Martinsone un Juris 
Kalniņš. Ieeja $20, skolēniem 
brīva. Informācijai zvanīt Maijai 
Priedei, tālr.: 781-329-7491. Rīko 
Mākslas draugi Bostonā.

KLĪVLANDE (OH) 
• 8. martā plkst. 12.30 Daugavas 

Vanagu apvienības pilnsapulce. 
• 15. martā plkst. 12.30 Apvie-

notās draudzes pilnsapulce. 
• 29. martā Rīgas “Mūzikālā 

teātŗa 7” viesizrāde. 
• 2. aprīlī plkst. 7.30 operāriju 

un duetu koncerts, piedalās 
Alekss Šrāders un Daniels Maks.

LOSANDŽELOSA (CA)
 • 8. martā plkst. 12.30 Kalpaka 

bataljona un Latviešu leģiona 
atcere.

 • 15. martā plkst. 12.30 DK 
Latviešu biedrības pilnsapulce 
Irēnas un Alfona Reinu telpā; 
filmas ,,Rīgas sargi” izrāde.

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)
• 8. martā plkst. 12.30 (pēc 

dievkalpojuma) latviešu drau-
dzes lejas telpās uz lielā ekrāna 
būs iespēja redzēt “dīpīšu” laiku 
fotografijas (sarīkojumu, mājas 
viesību, sporta spēļu, skolu, 
draugu utt.). Sarīkojuma apmek-
lētāji lūgti atnest Vācijas bēgļu 
laiku fotografijas ar pievienotu 
īsāku vai gaŗāku aprakstu un 
tajās redzamo personu vārdiem. 
Fotografijas ieskenēs DP albumā, 
kas ir vēsturisku fotografiju 
archīvs tīmeklī par latviešu dzīvi 
bēgļu nometnēs Vācijā pēc Otrā 
pasaules kaŗa. Tā mērķis ir sagla-
bāt liecības par latviešu dzīvi no 
1945. līdz1950. gadam Rīko 
LOAM. Būs kafijas galds.

• 15. martā plkst 1.00 kreditsa-
biedrības sapulce draudzes nama 
lejas zālē.

• 21. martā plkst. 2.00 Knuta 
Lesiņa 100. dzimumdienas atce-
rei veltīts sarīkojums Draudzes 
namā. Rīko LOAM, koncertap-
vienība un KKM. 

• 22. martā plkst 1.00 Daugavas 
Vanagu gada sapulce draudzes 
namā.

 
ŅUJORKA (NY)

• 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). 

Sīkāku informāciju iespējams 
uzzināt, zvanot pa tālr.: 201-337-
3120 vai rakstot: aivars@verizon.net

• 13. martā plkst. 7.00 vakarā 
Baltic Bash Igauņu namā (243 
East 34th Street New York, NY 
10016). Būs labs ēdiens, alus, 
biljarda galds, dīdžejs. Sīkāka 
informācija pa tālr.: 917-770-
7825 vai mājaslapā: www.esto-
nianhousenewyork.com 

• 14. martā plkst.14.00 Leģio-
nāru Dienas atcere Daugavas 
Vanagu namā 115 W 183rd Street 
Bronx, Sarīkojums ar koncertu 
un pusdienām, Ieeja $25.00.

• 14. martā plkst. 2.00 Latviešu 
leģiona atceres sarīkojums DV 
namā (115 W 183rd Street) 
Bronksā. Koncerts un pusdienas; 
dalības maksa $25.00. Atlikums 
par labu slimo un nespējīgo 
leģionāru aprūpei Latvijā.

• 13., 14. un 15. martā Mariss 
Jansons Carnegie Hall Ņujorkā 
diriģēs Bavārijas radio simfo-
nisko orķestri. Informācija par 
koncertiem atrodama mājaslapā: 
www.carnegiehall.org

• 15. martā pēc dievkalpojuma 
Salas baznīcā, kas sāksies plkst. 
10.30, 1999. gadā tapušās doku-
mentārās filmas ,,Jaunie laiki 
šķērsielā” izrāde (sīkāks aprakstu 
par šo filmu un 1988. gadā 
uzņemto filmu ,,Šķērsiela”: http://
www.latviansonline.com/reviews/
article/2098/ Ieeja par ziedo-
jumiem Ņujorkas ev. lut. draudz-
es mācītāju veselības fondam.

• 15. martā pēc dievkalpojuma 
pankūku brokastis Jonkeru baz-
nīcā. 

• 16. martā plkst. 19.00 Jonkeru 
Latviešu ev. Lut. baznīcā 254 
Valentine Lane, Yonkers, NY, 
Latvijas Nacionālās operas Ģilde 
rīko labdarības koncertu ar Mēt-
ropolītēna Operas solistu Alek-
sandru Antoneņko un pianistu 
Reini Zariņu. Programmā latvie-
šu komponistu darbi un izvilku-
mi no operām. Ieeja ir pret zie-
dojumiem, sākot ar $50.00; stu-
dentiem $25.00, bērniem brīva. 
Labvēļu vārdi, kas ziedo vismaz 
$100.00, būs iespiesti programmā 
sponsoru sarakstā. Čeki rak-
stāmi uz Latvian National Opera 
Guild vārda un nosūtami pēc 
adreses Juris Padegs, 22 Minturn 
Street, Hastings un Hudson, NY 
10706-1133. Atlikums tiks veltīts 
Latvijas Nacionālajai operai pare-
dzētajam Bruno Skultes “Vilkaču 
mantiniece” iestudējumam. Tuvāka 
informācija: J. Padegs 914-478-
0134 vai A. Pelše 516-319-9491.  
Pēc koncerta tikšanās ar māksli-
niekiem pie vīna un uzkožamiem.

• 21. martā plkst. 11.00 latviešu 
kultūras biedrības TILTS valdes 
sēde; plkst. 1.00 TILTS gada 
sapulce Bedfordas Prezbiteriāņu 
baznīcas telpās, Bedford, New 
York.. Informācija: www.tilts.
org vai gzeidenbergs@tilts.org 

• 22. martā plkst. 11.30 lugas 
,,Mīlestības vēstules” izrāde Jon-
keru baznīcā. Lomās Latvijas 
aktieŗi Mirdza Martinsone un 
Juris Kalniņš. Ieeja $20. Rīko 
Andris Magurs un ŅLOP. 

• 27. martā plkst. 7.00 Ņujorkas 
latviešu organizāciju padomes 
(ŅLOP) pilnsapulce DV namā 
Bronksā. Visas ŅLOP biedru 
organizācijas aicinātas izraudzīt 
pilnsapulcei delegātus, kuŗi vēlē-
tos darboties ŅLOP valdē. Sīkāku 

Viņu mīļā piemiņā paturēs
OAKLANDES LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

Mūžīgā piemiņā
MĀSA ELZA

BRĀĻA MEITA BANGA ASV
BRĀLIS TEODORS AR DĒLU GVIDO LATVIJĀ

VILIS UN MARTA VĪTOLI, LEOPOLDS UN KRISTĪNE KLIŠĀNI, 
NIKS UN LAURA BULMAŅI, JOSIP UN MĀRA HRGETIČ, 

VILIS UN CAROLINA VĪTOLI, RICARDO UN MARTA PANTIN

Viņu mīļā piemiņā paturēs
AIJOVAS LATVIEŠU EV.LUT.DRAUDZE

Dieva mierā aizgājis mūsu draudzes ilggadīgais loceklis
un bijušais kasieris

EDUARDS ARTURS DŪCIS
dzimis 1915. gada 8. janvārī Sējas pag. "Upeslejās",

miris 2009. gada 11. februārī Rīgas raj. Stopiņu pag.

Mūžībā aizgāja mūsu mīļā

ERNA GULBIS,
dzimusi GAIĶIS

* 1923. gada 11. martā Latvijā
+ 2009. gada 12. februārī Sydnejā

Izsakām visdziļāko līdzjutību
mūsu drauga

EDVĪNA STOTA
ģimenei Ņujorkā,

mūžībā aizvadot vīru, tēvu un vectēvu

2007. gadā mūžībā aizgājusi mūsu draudzes locekle

MILDA BĒTS
mirusi 10. septembrī

Vakara zvaigzne mirgo klusi,
Sirds ir mieru ieguvusi.
Arturs Lūsis

Tec, saulīte, pagaid mani,
Ko es tevim pasacīšu:
Aiznes mūsu māsiņai
Simtu labu vakariņu!

Mani sapņi paliek bērnos, 
Tālāk būs jau viņu ceļš...

Dievkalpojumu, ar kuŗu mācī-
tāja Jogita Mingina tika formāli 
ievesta Bostonas Trimdas drau-
dzē, vadīja LELBAL Austrumu 
apgabala prāvests Oļģerts Sniedze 
ar mācītāju Dr. Jāni Keggi un 
draudzes mācītāju Jogitu Mingi-
nu. Dievkalpojumu bagātināja 
draudzes koris Pētera Aldiņa un 
Krisītes Skares vadībā ar dziesmām: 
„Non nobis Domine” (William 
Byrd), Ādolfa Ābeles „Lūgšanu” 
un Jāzepa Vītola „Dievs dziesma 
man”. Ērģeļu pavadījumi dzies-
mām Dr. Terese Neff.

Sprediķi teica mācītāja Jogita 
Mingina un Svētos rakstus lasīja 
draudzes priekšniece Annele Amo-
liņa. Ērģelnieks bija Pēteris Aldiņš.

Pēc dievkalpojuma sekojošajā 
mielastā un pārējā ceremonijā 
draudzes namā, pirmais apsvei-
cējs bija prāvests Oļģerts Sniedze. 
Vēl pie apsveicēju pults bija drau-
dzes priekšniece Annele Amoli-
ņa, kaimiņdraudzes mācītājs Dr. 
Jānis Keggi, Dāmu komitejas 
priekšniece Aina Skaubīte, Aivars 
Oga (skauti, gaidas), Vilnis Bēr-
ziņš( ALTS), Annija Reinberga 
(Pīlēni, Latviešu skola). Rakstis-
kos apsveikumus nolasīja drau-

dzes priekšniece Annele Amoliņa.
No apsveicējiem īpaši būtu 

pieminams mācītājs Jānis Keggi, 
kuŗš Trimdas draudzes vairāk 
nekā divi gadi ilgajā „bezmācītāja” 
posmā, bija kā drošs balsts visiem, 
kam garīgā aprūpe bija nepie-
ciešama. Viņu varētu dēvēt par šī  
laika posma neoficiālu visas Bos-
tonas latviešu saimes mācītāju 
(pastor locii). Mācītājs Keggi apso-
līja savu palīdzību jaunajai mācī-
tājai un draudzei arī turpmāk. 
Runātāju un apsveicēju rindu 
noslēdza mācītāja Jogita Mingina 
ar izjustiem pateicības vārdiem.

Cienīgu svētku mielastu bija 
sarūpējusi Dāmu komiteja jaunās 
priekšnieces Ainas Skaubītes vadī-
bā. Viņa priekšnieces amatu pār-
ņēma no ilggadīgās un ļoti sekmī-
gās priekšnieces Anitas Asbergas, 
kad tā vairs nekandidēja. Aina 
Skaubīte pateicās daudzajiem 
“eņģelīšiem”, kas bija nākuši talkā 
sagatavot azaidu un sapost telpas. 
Jaunā Dāmu komitejas priekšnie-
ce gadu desmitus ir bijusi komite-
jas locekle un nebūs bostonieša, 
kas nebūtu iepazinies ar viņas 
kulināro talantu. Ne draudzē, ne 
latviešu sabiedrībā viņa nav spē-

jusi pateikt “nē”, to nepateica arī 
tagad, kad pietrūka priekšnieces 
kandidātu...

Pēc mielasta svētku apmeklētā-
jiem, kas līdz pēdējai vietai pildīja 
draudzes zāli, mācītāja Jogita bija 
sagatavojusi, kā viņa pati teica – 
mazu pārsteigumu. Uz ekrāna 
tika rādīti uzņēmumi, kur Jogita 
ar saviem ģimenes locekļiem un 
skolniekiem bija redzama chrono-
loģiskā secībā Latvijā, līdz savai 
aizbraukšanai uz studijām Vācijā.

Savu pārsteigumu viņa iesāka 
ar Imanta Kalniņa dziesmu, pati 
spēlēja ģitares pavadījumā, norā-
dot, ka ikkatrai paaudzei bijušas 
savas mīļas dziesmas, kas pavada 
visur un vienmēr.

Vairāk par visiem formāliem 
solījumiem un vēlējumiem tieši 
šis brīdis draudzes locekļos radīja 
sajūtu un pārliecību, ka jaunā drau-
dzes mācītāja ir daļa no draudzes 
ģimenes, ka sācies jauns ceļa posms 
draudzes dzīvē. Spēja dalīties kā 
garīgajās, tā tīri cilvēcīgajās izjū-
tās ir droša garantija, ka jaunajam 
ceļa posmam netrūks svētības ne 
Bostonas Trimdas draudzei, ne 
tās mācītājai Jogitai Minginai.

Ivars Galiņš

Svētība jauna ceļa  posmam
Mācītājas Jogitas Minginas ievešana

Bostonas trimdas draudzē
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Mūsu mīļais filistrs

VIKTORS ASERĪTIS
dzimis 1914. gada 5. oktobrī Vitebskā, Baltkrievijā,

miris 2009. gada 31. janvārī Kalamazū, ASV

(Turpināts no 22. lpp.)
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Akmeņainais krasts

P A Z I Ņ O J U M I

Viņu piemiņā paturēs
VENDIAS KONVENTS

informāciju var iegūt, zvanot 
Jānim Riekstiņam, tālr.: 516- 674-
8802. 

• 29. martā pēc dievklapojuma 
Salas baznīcā Pavasaŗa sarīkojums. 
Programmā Hofstras universitā-
tes mākslas nodaļas emeritētā 
profesora Normunda Treijas 
priekšlasījums ,,Ar āmuru, uguni 
un ar ūdeni”, ko papildinās 
slīdītes. Pēc referāta pusdienas, 
kafija un izloze. Rīko Salas 
novada dāmu komiteja. 

ŅUDŽERSIJA (NJ) 
•14. martā plkst. 8.00 amerikā-

ņu obojists Frederiks Kacenbergs 
(Frederick Katzenberg) un pian-
ists Garijs Kleins (Gary Klein) 
atskaņos Daces Aperānes ciklu 
,,Jūravas” obojai un klavierēm 
koncertā Oboe Through Time, 
kuŗā klausītāji dzirdēs vairāku 
gadsimtu laikā sacerētu klasisko 
mūziku obojai. D. Aperāne pas-
tāstīs par savu kamermūziku un 
ciklu ,,Jūravas”, kam pirmatska-
ņojums Ņudžersijā notiks Puffin 
Cultural Forum koncertzālē (20 
Puffin Way, Teaneck, NJ). Biļetes 
cena 10 dol. Rezervācijas un 
informācija: 201-836-3499. Ziņas 
par koncertu atrodamas mājas-
lapā: www.puffinfoundation.org

PRIEDAINE (NJ)
• 21. martā plkst. 1.00 Dailes 

teātŗa aktieŗu Mirdzas Martinso-
nes un Juŗa Kalniņa viesizrāde – 
Alberta Ramsdela Gērnija luga 
,,Mīlestības vēstules”. 

• 28. martā plkst. 1.00 Ņudžer-
sijas latviešu kreditbiedrības 

pilnsapulce; plkst. 3.00 Ņudžer-
sijas latviešu biedrības pilnsapul-
ce. Priedaines mājaslapa: www.
priedaine.org

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

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

SANFRANCISKO (CA)
• No 12. marta līdz 2. maijam 

Raimonda Staprāna izstāde 
Michael R. Hackett & Tracy Freed 
galerijā 250 Sutter Street Suite 
400; tālr.: 415-362-7152. Galerija 
atvērta darbdienās, izņemot 
pirmdienas, no plkst. 10.30 līdz 
5.30, sestdienās no plkst. 11.00 
līdz 5.00.

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

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

Sit tibi terra levis.

2008. gadā mūžībā aizgājuši mūsu apvienības biedri

ANGELIKA JEGERS – mūža biedre
dzimusi 1909. gada 19. martā
mirusi 2008. gada 20. jūnijā

JĀNIS LUDIŅŠ
dzimis 1927. gada 15. septembrī

miris 2008. gada 6. aprīlī

VELTA ZARIŅŠ – mūža biedre
dzimusi 1918. gada 16. augustā

mirusi 2008. gada 15. jūnijā

MIRDZA ZOLTNERS –mūža biedre
dzimusi 1935. gada 29. martā

mirusi 2008. gada 20. decembrī

IRĪNE BEMBERS
dzimusi 1921. gada 9. aprīlī

mirusi 2008. gada 11. septembrī
Viņus mīļā piemiņā paturēs

DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA MINESOTĀ

2008. gadā mūžībā aizsaukti mūsu draudzes locekļi:

Mīlestībā piemin
SEATLES LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

VAŠINGTONAS ŠTATĀ

ALEKSANDRA VĪTOLS
dzim. 1915. g. 10. maijā
mirusi 2008. g. 18. janvārī

HELGA PENKA
dzim. 1925. g. 8. aprīlī
mirusi 2008. g. 23. februārī

ZIGRĪDA LANGINS
dzim. 1909. g. 26. novembrī
mirusi 2008. g. 21. martā

JĀNIS GRĪNBERGS
dzim. 1914. g. 7. septembrī
miris 2008. g. 2. maijā

IEVA ANDREIKA
dzim. 1932. g. 27. aprīlī
mirusi 2008. g. 17. maijā

EDGARS KLEPERS
dzim. 1910. g. 26. augustā
miris 2008. g. 25. jūnijā

LAURA GAILĪTIS
dzim. 1902. g. 8. februārī
mirusi 2008. g. 7. jūlijā

ĀDOLFS ĀBELE
dzim. 1914. g. 24. maijā
miris 2008. g. 19. jūlijā

No Oaklandes latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes 
2008. gadā mūžībā aizsaukti tās locekļi

TĀLIVALDIS EGILS EDUARDS DUKĀTS
* 1921. gada 4. februārī Rīgā

+ 2008. gada 5. janvārī Santa Rosa, Kalifornijā

AINA TRĒDE, dzim. PĻAVNIEKS
* 1921. gada 8. jūnijā Bauskā

+ 2008. gada 1. februārī Walnut Creek, Kalifornijā

ŽANIS EDUARDS ELEVANS
* 1927. gada 27. jūlijā Tumē

+ 2008. gada 28. jūnijā Oaklandē, Kalifornijā

BENITA PUĶĪTE, dzim. BRIEDE
* 1920. gada 2. martā, Limbažu raj. „Avotiņos”

+ 2008. gada 25. septembrī, San Leandro, Kalifornijā

Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika 
mūžīgi. Ps.212,8

Montreālas Trīsvienības drau-
dzes mācītājs diakons Dāgs 
Demandts kopš 2009. gada 
janvāŗa studē Vaterlū (Waterloo) 
Luterāņu seminārā, lai iegūtu 
Master of Divinity gradu. Viņam 
piešķirta Rītdienas fonda sti-
pendija. Dāgs dzimis 1976. gada 
15. septembrī Bruklinā, Ņujorkā, 
bet uzaudzis Montrealā, Kanadā, 
un par sevi raksta:

Diakons Dāgs Demandts –
Rītdienas fonda stipendiāts

nostrādājis piecus gadus EURAIL 
tirgzinības nozarē. Nolēmu sākt 
studēt Konkordijas (Concordia) 
universitātē Montrealā, kur ie-
guvu Certificate in Pastoral 
Ministry un 2008. gadā baka-
laura gradu teoloģijā.

Atklāju, ka eveņģelija sludinā-
šana un darbs ar bērniem mani 
interesēja tādā pašā mērā kā 
darbs ar trūcīgajiem. Piecas vasa-
ras pavadīju bāreņu nomentē 
,,Pasaka” Latvijā, garīgi atbalstot 
bērnus, viņus iesaistot svētbrīžos 
un Bībeles lasījumos.

Kopš 2007. gada novembŗa 
esmu LELBAs jaunatnes nozares 
vadītājs, mēģinot īstenot trīs 
mērķus: 1) iepazīstināt jauniešus 
ar nozares darbu; 2) stiprināt 
jauniešos vēlēšanos piedalīties 
labdarības darbos un satikties ar 
citiem latviešu jauniešiem ārze-

mēs un Latvijā; 3) izveidot sadar-
bību ar jaunatnes nozari kā arī 
baznīcu Latvijā. 

Ierosināju projektu ,,Dodiet un 
jums tiks dots”, mudinot jaunie-
šus labdarības ņolūkos apciemot 
Latvijas bāreņus 2008. gada 
Ziemsvētkos.

LELBAs pārvaldes sēdē 2008. 
gada 23. aprīlī Floridā mani 
ordinēja par diakonu. Turpinu 
strādāt Montrealas Trīsvienības 
draudzē, kas manas studijas 
atbalstījusi jau piecus gadus. 
Līdztekus studijām vadu arī 
atjaunoto Toronto latviešu kris-
tīgo jaunatnes pulciņu. Mani 
stiprina  vārdi:  ,,Dievs ir 
mīlestība, un, kas paliek 
mīlestībā, tas paliek Dievā un 
Dievs viņā.” (1Jņ 4:16).

JR

“Mani uzaudzināja māte un 
vecmāmiņa kopā ar savām trim 
māsām un kāda luterāņu mācītāja 
sieva, visas apmēram  80 gadu 
vecas. Jau no bērnības esmu 
audzināts kā kristietis. Draudzes 
darbā mani ievadīja māc. Rasma 
Caune, iesaistot draudzes valdē 
un aprūpes kopā. Māc. R. Caune 
man teica: ,,Tu būsi labs mācītājs!” 
Pirmajā brīdi domāju, ka tā ir 
traka ideja! Taču jutos aicināts 
kalpot vecākai paaudzei, jo tieši 
tās pārstāvji mani bija uzaudzi-
nājusi. Pēc kāda laika draudze 
palika bez mācītāja un es uzņē-
mos lielāku lomu draudzes dzīvē 
– sāku vadīt aprūpes kopu. 2003. 
gadā piedalījos draudžu dar-
binieku seminārā Milvokos un 
atsaucos LELBAs aicinājumam 
kalpot – kļūt par diakonu. 
Toreizējais draudzes mācītājs 
Māris Ķirsons man lūdza vadīt 
svētbrīdi Latvijas Valsts svētku 
aktā. Mana pirmā reakcija bija: 
no way!, bet tomēr piekritu un ar 
citu palīdzību izdevās! Pēc tam 
vadīju dažus dievkalpojumus un 
sāku saprast, kas ir mans īstais 
aicinājums.

Kolledžā biju ieguvis gradu 
tūrisma uzņēmumvadībā un 
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S P O R T S

(Turpināts no 8. lpp.)
Dienvidu puslodes saulē Kārļa Grendzes lielais loms

Miņina vēsturiskais panākums

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures mūzeja aicinājums

Tad atkal laipnie tautieši mūs 
aizvizināja uz patālo viesnīcu 
pilsētas centrā. 

Nākamajā dienā mēs aizlidojām 
no Buenos Aires, lai dotos tālāk 
uz eksotisko Rio de Janeiro, 
Brazilijā. 

Jāpiemin, ka tikāmies ar latvie-
šiem ne tikai Ilgvara Ozola izkār-
tojumā, bet arī mūsu viesnīcas – 
Marriott Plaza Hotel – personālā 
bija latviski runājoši tautieši. 

Turklāt Sheraton viesnīcā Rio de 
Janeiro pie Ipenama Beach īsa un 
sirsnīga tikšanās iznāca ar sešpads-
mit cilvēku grupu no Rīgas, kuŗi 
bija ieradušies, lai piedalītos 
vairāku dienu ilgos medicinas 
seminārā. 

Jaukas – siltas un saulainas – 
bija visas sešpadsmit mūsu ceļo-
juma dienas!

I.B.
(No Čikāgas Ziņas nr. 330)

Vēsturisku panākumu guvis 
Latvijas bobsleja pilots Jānis 
Miņins Leikplesidā. Viņš kopā ar 
stūmējiem Daumantu Dreiškenu, 
Oskaru Melbārdi un Intaru 
Dambi izcīnīja trešo vietu, tādē-
jādi iegūstot mūsu valstij pirmo 
medaļu līdz šim notikušajās 53 
pasaules meistarsacīkstēs bobsle-
jā četrinieku ekipāžām.

Otra Latvijas pilota Edgara 
Maskalāna četrinieks palika 16. 
vietā.

28 gadus vecais Miņins pirmo 
reizi savā karjērā izcīnīja godalgu 
pasaules meistarsacīkstēs Līdz 
šim viņa labākais sasniegums 
bija Pasaules kausa izcīņas kop-
vērtējumā šajā sezonā izcīnītā 
otrā vieta.

Pārliecinoši par pasaules čem-
pionu kļuva amerikāņa Stīvena 
Holkomba pilotētais četrinieks, 
sudraba godalgas izcīnīja Vācijas 
četrinieks ar pilotu Andrē Langi, 
kuŗam Miņina četrinieks zaudēja 
tikai 0,03 sekundes. Holkombs 
visu sezonu speciāli gatavojās 
pasaules meistarsacīkstēm savās 
mājās Leikplesidā, visos četros 
braucienos apliecināja savu gal-
venā favorīta statusu un neviens 
no pārējiem pilotiem nevienā 
braucienā nespēja izrādīt nopiet-
nu pretestību. Četru braucienu 
summā Holkomba rezultāts bija 
3:36,61.

Miņins ceturtajā braucienā, 
tāpat kā pirmajos trijos, sasnie-
dza trešo labāko laiku – 54,52 
sekundes.

Miņins pēc pirmā brauciena 
bija trešais, otrā uzlaboja savu 
rezultātu un pēc diviem braucie-
niem dalīja otro vietu ar krievu 
Aleksandru Zubkovu. Trešajā 
braucienā Zubkovs nobrauca ļoti 
slikti un praktiski svītroja sevi no 
medaļu kandidātu saraksta, Lan-
ge pakāpās uz otro, Miņins noslī-
dēja uz trešo vietu. Tādējādi 
pēdējā braucienā sudraba un 
bronzas medaļu liktenis izšķīrās 
starp Miņinu un Langi. Piere-
dzējušais Lange pēdējā braucienā 
bija pārāks un izcīnīja sudrabu, 
Miņins nosargāja savu trešo 
vietu.

No Miņina CV
Jānis Miņins (dzimis 1980. 

gada 15. augustā, Kuldīgā, 
Latvijā) sacensībās startē kopš 
1999. gada.

Pasaules kausa izcīņas  posmos 
Miņins startē kopš 2003. gada. 
Līdz tam viņš piedalījās Eiropas 
kausa izcīņā un junioru meistar-
sacīkstēs. Jānis izcīnīja iespēju 
2003./04. gada sezonā Latvijai 
pieteikt trīs ekipāžas katrā 
sacīkstē, tomēr šī iespēja netika 
izmantota, jo domstarpību dēļ 
savu karjēru togad beidza līdz-

šinējais izlases līderis Sandis 
Prūsis. Lai gan sākotnēji sportists 
bija Latvijas otrais ekipāžas 
vadītājs, ar laiku viņš izkonkurēja 
Gati Gūtu, kuŗš beidza karjēru 
2006. gadā.

2006./07. gadu sezonas četri-
nieku kopvērtējumā Jānis Miņins 
izcīnīja ceturto vietu. Viņa kar-
jēras augstākais sasniegums līdz 
šim bija Eiropas meistara tituls 
četriniekos 2008. gadā. Tā kā 
Eiropas meistarsacīkstes iet arī 
Pasaules kausa ieskaitē, tā reizē 
bija arī Miņina pirmā uzvara. 
Pēc nedēļas, Sanktmoricas trasē, 
Miņins ar vairāk nekā 0,3 sekun-
žu pārsvaru izcīnīja savu otro 
uzvaru pēc kārtas un sezonas 
nobeigumā ieņēma trešo vietu 
kopvērtējumā.

Jānis Miņins pilotē divnieku

spēlēs Turīnā, izcīnot sesto vietu 
divniekos un 10. vietu četriniekos. 
Jānis ir pieckārtējs Latvijas meis-
tars 2003., 2005., 2006., 2007. un 
2008. gadā.

Skeletons
Latvijas skeletonists Martins 

Dukurs pasaules meistarsacīkstēs 
pēdējā braucienā pakāpās par 
vienu poziciju un ieņēma 11.
vietu, viņa brālis Tomass Dukurs 
pēc trešā brauciena ieņēma 22. 
vietu un nekvalificējās pēdējam 
braucienam.

Par pasaules čempionu kļuva 
pieredzējušais šveicietis Gregors 
Štēle. Dukurs trīs braucienu 
summā Štēlem zaudēja 1,10 
sekundes.

Pilnībā tika veikts tikai viens 
no diviem braucieniem. Lietai-
najos laika apstākļos otro brauc-
ienu paspēja veikt 20 labākie, pēc 
tam organizātori sacensības pār-
trauca un otrā brauciena rezul-
tātus anulēja. Pirmajā braucienā 
Martins Dukurs bija devītais, 
Tomass Dukurs ierindojās 22.
vietā. Pēc trešā brauciena Martins 
Dukurs kopvērtējumā noslīdēja 
uz 12. vietu, Tomass Dukurs 
saglabāja 22. vietu un nekvali-
ficējās pēdējam braucienam.

Teniss
Latvijas tenisists Ernests Gulbis 

ar1498 punktiem saglabājis 42. 
pozīciju ATP pasaules vērtējuma 
tabulā. Gulbis pagājušajā nedēļā 
zaudēja jau pirmajā kārtā Del-
reijbīčas (ASV) turnīrā, tādēļ 
punktu krājumu nepapildināja. 
Pirmajā desmitniekā notikusi 
viena izmaiņa. Uz devīto pozīciju 
pakāpies francūzis Gaels Monfiss, 
kurš apsteidzis spāni Fernando 
Verdasko. Līderis ir joprojām 
spānis Rafaels Nadals.

No pārējiem Latvijas tenisistiem 
pozīcijas izdevies uzlabot vienīgi 
Denisam Pavlovam, kuŗš ar 250 
punktiem ir pakāpies par divām 
pozicijām un ieņem 287.vietu.

Vērtējuma tabula
1. Rafaels Nadals (Spānija) 14 360 punkti
2. Rodžers Federers (Šveice) 11 000
3. Novāks Džokovičs (Serbija) 9420
4. Endijs Murejs (Lielbritanija) 7400
5. Nikolajs Davidenko (Krievija) 4955
6. Endijs Rodiks (ASV) 4440
7. Huans Martins del Potro 
(Arģentīna) 4290
8. Žils Simons (Francija) 3925
9. Gaels Monfiss (Francija) 3550
10.Fernando Verdasko (Spānija) 3330
42. Ernests Gulbis (Latvija) 1498
287. Deniss Pavlovs (Latvija) 250
297. Andis Juška (Latvija) 240
467. Kārlis Lejnieks (Latvija) 118
707. Adrians Žguns (Latvija) 50
1655. Oskars Vaskis (Latvija) 2

P. Karlsons

Pasaules meistarsacīkstēs Jānis 
Miņins piedalās kopš 2004. gada. 
Abās ieskaitēs viņa labākais 
rezultāts ir 7. vieta. Miņins pie-
dalījās 2006. gada Olimpiskajās 

Paula Stradiņa Medicīnas vēs-
tures mūzejs 2007. gada rudenī 
svinēja 50 gadu jubileju. Mūzejs 
nemitīgi ir turpinājis īstenot tā 
dibinātāja un aizsācēja profesora 
Paula Stradiņa ideju – atspoguļot 
pasaules medicīnas vēstures attīs-
tību, kā arī nozīmīgus notiku-
mus Latvijas medicīnā no tās 
pirmsākumiem līdz pat mūsu 
dienām. Mūzeja darbinieki un 
labvēļi no iznīcības vai aizmirs-
tības paglābuši daudzas kollekci-
jas, priekšmetus, dokumentus, 
fotografijas un citus materiālus, 
piemēram, prof. J. Miķelsona 20. 
gs. 30. gados Latvijā lietoto rent-
genkabinetu, prof. J. Maizītes far-
macijas kollekcijas, prof. E. Put-
niņa bibliotēku un kollekciju, 
Rīgas homeopatiskās un Latvijas 
Universitātes aptiekas interjeru, 
prof. Kārļa Barona zobārstnie-
cības kabinetu.

Mūzejā glabājas plaša bij. PSRS 
medicīnas kollekcija, piemēram,   
kucītes Černuškas izbāznis (kucī-
te 1963. gadā vēl pirms Jurija 
Gagarina bija lidojumā atklātā 
kosmosā un dzīva atgriezās uz 

zemes), kā arī Krievijas zinātnieka 
A. Demihova transplantoloģijas 
eksperimenta rezultātā iegūtais 
tā saucamais divgalvainais suns 
ar kopēju asinsriti, bet katram 
sunim saglabātu atsevišķu galvas 
smadzeņu saistību ar nervu sis-
tēmu. Te ir plaša nozīmju un 
apbalvojumu kollekcija – krievu 
zinātnieka Iļjas Mečņikova 
Nobela prēmija, augstākais ap-
balvojums žēlsirdīgām māsām – 
Florences Naitingeilas medaļa, 
ko saņēmušas arī vairākas žēl-
sirdīgās māsas Latvijā.

Mūzejs atrodas bijušajā fon 
Šrēderu namā, kas celts 1875. 
gadā pēc architekta H. K. Šēla 
projekta. Laika gaitā šajā namā 
atradušās vairākas mācību iestā-
des (E. Lorenca vācu privātā 
ģimnazija, J. Berlina skaņu 
mākslas skola) un dažādas orga-
nizācijas (Jauno sieviešu kristīgā 
savienība, Herdera institūts un 
biedrība). 20. gs. 20. gadu beigās – 
30. gadu sākumā šajā namā 
atradās Beļģijas sūtniecība, bet 
30. gadu otrajā pusē – Lietuvas 
sūtniecība un konsulāts.

Medicīnas vēstures mūzejs 
atvērts apmeklētājiem no 1961. 
gada, tā ekspozīcijā četros stāvos 
atspoguļota pasaules etnomedi-
cīna, viduslaiku, jauno laiku un 
visjaunāko laiku, Latvijas medi-
cīnas un PSRS kosmosa medi-
cīnas attīstība. Mūzejam ir trīs 
filiāles: Jēkaba Prīmaņa Anato-
mijas mūzejs, kuŗā ir normālās 
anatomijas preparāti un dažādu 
patoloģiskās anatomijas kollekci-
jas; Farmacijas mūzejs, kuŗā 
parādīta Latvijas farmacijas attīs-
tība, un profesora Aleksandra 
Bieziņa mūzejs (Madonas rajonā).

Medicīnas vēstures mūzejam 
joprojām trūkst informācijas un 
liecību par daudzām un dažādām 
Latvijas medicīnas iestādēm 
(aptiekām, ambulancēm, polik-
līnikām, sanatorijām, mazajām 
lauku slimnīcām, Sarkanā Krusta 
iestādēm u. c.). Tā kā Padomju 
Savienības okupācijas laikā bija 
dažādi ierobežojumi materiālu 
vākšanai un saglabāšanai, mūze-
jam ir ļoti maz informatīvo 
materiālu par Otrā pasaules kaŗa 
medicīnas sanitāriem punktiem 

un lazaretēm, to personālu 
(ārstiem, feldšeriem, Sarkanā 
Krusta māsām un citiem sani-
tāriem darbiniekiem), kā arī par 
dažādu citu tautību medicīnas 
darbiniekiem (vācbaltu, žīdu, 
poļu u. c.) un medicīnas iestādēm, 
kuŗās viņi darbojušies.

Varbūt kāds var ko vairāk 
pastāstīt par tautas medicīnu. 
Trūcīgas ziņas ir arī par tiem 
latviešu izcelsmes ārstiem, aptie-
kāriem un citiem medicīnas 
pārstāvjiem, kuŗi palika strādāt 
Krievijā pēc Pirmā un Otrā pa-
saules kaŗa, un par cietušajiem 
dažādās represijās, par tiem sim-
tiem medicīnas darbinieku, kuŗi 
izkaisīti pa visu pasauli. Medicī-
nas vēstures mūzeju īpaši interesē 
vairāku bijušo medicīnas darbi-
nieku personiskie materiāli: biju-
šās žēlsirdīgās māsas Elzas 
Nulles-Siecenieks izglītības un 
beigšanas dokumenti, apbalvo-
jumi un diplomi, fotografijas; 
prof. Jēkaba Prīmaņa personiskie 
materiāli.

Būsim pateicīgi visiem, kas 

varētu palīdzēt un atsūtīt doku-
mentus (dienasgrāmatas, vēstules, 
pierakstus, izglītības dokumen-
tus – diplomus, izziņas, kvītis, 
signatūru), fotografijas par dažā-
dām medicīnas iestādēm (aptie-
kām, ambulancēm, slimnīcām, 
lazaretēm, zobārstniecības iestā-
dēm), medicīnas darbiniekiem 
(ārstiem, māsām, aptiekāriem, 
zobārstniecības darbiniekiem, 
feldšeŗiem, vecmātēm), medicī-
nas inventāru (no kūrortiem, 
sanatorijām, aptiekām, slimnī-
cām, ambulancēm, zobārstu ka-
binetiem, pansionātiem, privāt-
praksēm), kā arī medicīnas dar-
binieku personiskās lietas.

Ikvienu, kuŗa īpašumā ir kādi 
mūzejam nepieciešami materiāli 
vai informācija, lūdzam sazināties 
ar Medicīnas vēstures mūzeja 
galveno speciālistu Mārtiņu Ves-
peri. Adrese: Paula Stradiņa 
Medicīnas vēstures mūzejs Anto-
nijas ielā 1, Rīga, LV-1360, Lat-
vija. (e-pasts martins.vesperis@
mvm.lv tālr.: +37167222913; ka-
batas tālr.: +37126520092).

Oregonas pavalsts Portlandes 
pilsētas zvejnieku mājaslapā 
Steelhead University ievietota 
fotografija, kuŗā  redzams Kārlis 
Grendze ar savu lielo lomu. K. 
Grendze pastāstīja, ka viņa 
noķertais lasis bija 37 collu gaŗš 
un  svēra apmēram 20 māciņu. 
Tas izmakšķerēts 17. janvārī 
Vinočī (Wynoochee) upē Vašing-
tonas pavalstī, pusstundas brau-
cienā no Kursas nometnes, kur 
Kārlis pavada daudz laika. Viņs 
pats zivi kūpinājis, un tā bijusi 

Kārlis Grendze ar lielo zivi
ļoti garšīga. Kārlis arī atcerējās, 
ka Vašingtonas universitātes Bal-

tijas studiju programmas lektora 
Dr. Gunša Šmidchena dēlam 
Alnim Šmidchenam 2007. gadā 
ar Edmunda Leiša palīdzību 
Kursas ezerā laimējies noķert 19 
collu gaŗu foreli.

Sietlas apkaimē dzīvo 20-30 
latviešu makšķernieku. Zivju te 
netrūkst – upēs mājo piecu sugu 
laši, Klusajā okeanā akmeņplek-
stes jeb ātes un Vašingtonas ezerā 
asari. Nudien, te ir īsta makšķer-
nieku paradīze!

Rd.


