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Čikāgas Daugavas Vanagu apvienības gada sapulce

PBLA KULTŪRAS FONDA ATGĀDINĀJUMS

Čikāgas Daugavas Vanagu mīt-
nē gada sapulci 1. martā atklāja 
apvienības priekšnieks Oļģerts 
Cakars, aicinot ar klusuma brīdi 
pieminēt 2008. gadā mirušos 
biedrus: Helēni Delveri, Alek-
sandru Birkenu, Arvīdu Pāvelu, 
Jāni Petrīti, Miķeli Baidu un 
2007. gadā Latvijā mirušo Martu 
Priedulāju, par kuŗas nāvi uzzi-
nāja tikai  pērn. Par sapulces 
vadītāju ievēlēja Oļģertu Cakaru, 
sekretāri Rutu Veitmani.

DV apvienības priekšnieks 
ziņoja, ka iepriekšējā darbības 
gadā notikušas sešas valdes sēdes. 
Divreiz rīkota ziedojumu vāk-
šana. Atbalstīti leģonāri Latvijā, 
gan sūtot naudu, gan maksājot 
par zālēm, arī daudzbērnu ģime-
nes, skolām nosūtīta nauda trū-
cīgo skolēnu pusdienām. Piešķir-
tas stipendijas Gaŗezera skolu, 
nometņu un Kr. Barona skolas 
apmeklēšanai. Atbalstīta Kr. 
Barona skola, Čikāgas latviešu 
radioraidījumi un Stipendiju 
fonds. Kopā ar Čikāgas vīru kori 
rīkota Kurzemes cietokšņa atcere; 
pieminot Lāčplēšu dienu, Oļģerts 
Cakars pēc dievkalpojuma Ciānā 
stāstīja par latviešu kaŗaspēka 
cīņām pret bermontiešiem. Pēc 
Latvijas valsts dibināšanas 90 
gadu atceres sarīkojuma nolikti 
ziedi kapos, kur apbedīti trīs 
Lāčplēša kaŗa ordeņu kavalieŗi. 
Vanadzes rīkojušas izbraukumu 
Ciānas baznīcas dārzā, piparkūku 
talku un Ziemsvētku tirdziņu, lai 
iegūtu līdzekļus palīdzībai Latvijā.

Apvienības delegāts DV ASV 
delegātu sapulcē Linkolnā bija 
Oļģerts Cakars.

Kasiere Ināra Grigolate ziņoja, 
ka 2008. gadā ieņemts $17 171, 
kārtējam darbam izdots $12 862, 
palīdzībai Latvijā – $20 750. 

Ārējās aprūpes vadītājs Jānis 
Veitmanis ziņoja par līdzekļu 
sadali: $3000 daudzbērnu ģime-
nēm, $4000 Mores pamatskolas 
trūcīgo bērnu pusdienām; leģio-
nāriem ar DV CV pārstāvības 
Rīgā starpniecību nosūtīti $8000, 
leģionāru zālēm $4000, leģionāru 
atraitnēm $1300.

Ināra Grigolate pastāstīja par 
iekšējās aprūpes darbu – apvie-
nības biedri apsveikti jubilejās 
un sēru gadījumos.

Biedrzine I. Grigolate ziņoja, 
ka 2008. gadā miruši seši, apvie-
nībā iestājušies trīs jauni biedri. 
2009. gada 1. martā bija 85 biedri 
– 51 vanags un 34 vanadzes.

Revīzijas komisijas priekšsēdis 
Juris Valainis ziņoja, ka DV 
apvienības un vanadžu kopas 
kases grāmatas un dokumenti ir 
priekšzīmīgā kārtībā un aicināja 
pateikties kasierei I. Grigolatei.

Sapulcē pieņēma iesniegto 
2009. gada budžetu – $13 801. 
Nolēma no iepriekšējā gada atli-
kuma palīdzībai Latvijas bērniem 
atvēlēt $2283 un $7000 leģionā-
riem. Kasiere norādīja, ka P. Beča 
mantojuma novēlējums (ap $200 
000) drīz būs izsīcis – visa šī 
summa izlietota palīdzībai Lat-
vijā. Apvienības priekšnieks Ainai 
Saleniecei un Ārijai Babānei pa-
sniedza DV CV piešķirtos Atzinī-
bas rakstus par ilggadēju darbu 
un DV mērķu sekmēšanu.

Par apvienības priekšnieku 
ievēlēja Oļģertu Cakaru. Apvie-

nības valdē – Armandu Birkenu, 
Martu Cakari, Ināru Grigolati, 
Ivaru Kēleru, Valdemāru Sīmani, 
Agri Šleseru, Indriķi Sproģi, Jāni 
Veitmani, Rutu Veitmani un Vili 
Vītolu;  revīzijas komisijā – Pēteri 
Lapiņu, Ilmāru Riekstiņu un Juri 
Valaini.

Priekšnieks pateicās bijušām 
valdes loceklēm Ritai Valdmanei 
un Andrai Jidei (Yde) par ilgga-
dējo darbu valdē. Par delegātu 
DV delegātu sapulcei, kas notiks 
Gaŗezerā, ievēlēja Oļģertu Cakaru.

Grigolate, protokolēja sekretāre 
Ārija Babāne. I. Grigolate ziņoja, 
ka Čikāgas DV apvienības valdē 
darbojas četras vanadzes: sekre-
tāre – Rita Valdmane; kasiere, 
biedrzine, iekšējās aprūpes vadī-
tāja – Ināra Grigolate; aprūpes 
Latvijā vadītāja – Ruta Veidmane; 
saimniecības vadītāja – Andra Jide.

Vanadzes gādāja atspirdzinā-
jumus 2008. gada sapulcē un 
Kurzemes cietokšņa atceres – 
vīru koŗa koncerta sarīkojumā, 
kuŗā pasniegtas arī vakariņas. 

golate, maizītes cepa Ārija Babā-
ne, Ināra Grigolate, Iveta Jansone, 
Aina Saleniece, izlozi vadīja  
Ņina Rautenšilde un Vija Velkme. 
Sarīkojuma atlikums bija $625.

Lāčplēša dienas atceres sarīko-
jumā kafijas galdu klāja Ārija 
Babāne, Marta Cakare, Lāsma 
Dansona, Flora un Ināra Grigo-
lates, Rita Valdmane, Andra Jide 
un Ņina Rautenšilde. Lielajai 
piparkūku cepšanas talkai mīklu 
sagatavoja Ināra Grigolate un 
Aina Saleniece, piparkūkas cepa 
Elvīra Alberiņa, Oļģerts Cakars, 
Kaira Liepiņa, Marianna un Val-
demārs Sīmaņi, Agris un Regīna 
Šleseri, Rita Valdmane, Aida un 
Vilis Vītoli. I. Grigolate talcinie-
kus pacienāja ar pusdienām. 

Ziemsvētku tirdziņu vadīja 
Ināra Grigolate; maltīti gatavoja 
Andra un Edis Norvindi, saldo 
ēdienu – Ināra, kafijas maizītes 
cepa Ārija Babāne, Ināra Grigo-
late, Aina Saleniece un Vija 
Velkme. Izlozei vērtīgus laimes-
tus dāvināja Flora un Ināra 
Grigolates, Ņina Rautenšilde, 
Rūdolfs Salenieks, Jānis Veitma-
nis un Vija Velkme, tirdziņa atli-
kums bija $1000.

Vanadzes atbalstījušas Kr. Baro-
na skolu Čikāgā, Čikāgas Latviešu 
radioraidījumus, ziedojušas leģio-
nāriem Latvijā, zālēm un daudz-
bērnu ģimenēm, kopā izdodot  
$1800.

Atzinības un draudzības sakti-
ņas par ilggadēju darbošanos 
vanadžu kopā Ināra Grigolate 
piesprauda Rutai Veitmanei, 
Aina Saleniece – pašai  Inārai.

O. C.

Čikāgas DV apvienības amatpersonas, sēž no kreisās: Jānis 
Veitmanis, Marta Cakare, Oļģerts Cakars, Ruta Veitmane;  stāv: 
Armands Birkens, Valdemārs Sīmanis, Indriķis Sproģis, Ivars 
Kēlers, Agris Šlesers, Vilis Vītols, Juris Valainis, Pēteris Lapiņš, 
Ināra Grigolate, Ilmārs Riekstiņš

Stundu pirms DV gada sapul-
ces notika vanadžu gada sapulce, 
ko vadīja vanadžu kasiere Ināra 

Labi izdevās dārza svētki 10. 
augustā. Pusdienas gatavoja 
Andra Norvinda un Ināra Gri-

Darbi godalgošanai un līdzekļu 
pieprasījumi iesniedzami līdz 
2009. gada 1. aprīlim.

PBLA Kultūras fonds (KF) 
atkārtoti aicina ierosināt kandi-
dātus 2009. gada apbalvojumiem 
šādās kultūras nozarēs: humāni-
tāro un sociālo zinātņu, lietiskās 
mākslas, mūzikas, paidagoģijas, 
preses, rakstniecības, tautas un 
mākslas deju, teātŗa mākslas, tech-
nisko un dabas zinātņu, tēlotājas 
mākslas. Motīvētus ierosinājumus 
var iesniegt grāmatu izdevēji, auto-
ri, komponisti, ieinteresētas perso-
nas vai organizācijas līdz ar apbal-
vojamās personas pilnu vārdu, 
adresi un tālruņa numuru KF 
nozaŗu vadītājiem (sk. tālāk) ne 
vēlāk kā līdz 2009. gada 1. aprīlim. 

Rakstniecības, humānitāro un 
sociālo zinātņu nozarēs darbiem 
jābūt izdotiem pēdējos divos gados. 
Tos vēlams iesniegt piecos, bet ne 
mazāk kā četros eksemplāros, lai 
visiem nozares referentiem būtu 
iespējams laikus ar tiem iepazīties. 

Skaņu mākslā, vokālajā vai instru-
mentālajā nozarē, darbiem jābūt 
publicētiem vai pirmo reizi publiski 
atskaņotiem divos iepriekšējos kalen-
dāra gados. Var arī ierosināt godal-
got skaņu vai teātŗa mākslā izcilus 
veikumus, kas notikuši divu iepriek-
šējo gadu laikā. Zinātniskie darbi 
humānitāro un sociālo zinātņu vai 
technisko un dabas zinātņu laukā 
var būt uzrakstīti svešvalodās, bet tad 
jāpievieno īss atstāstījums latviešu 
valodā. 

PBLA KF apbalvo tikai ārzemēs 
dzīvojošus latviešu autorus, māksli-
niekus un izglītības un kultūras dar-
biniekus, kā arī cittautiešus, kuŗi 
veicina latviešu kultūru ārzemēs. 

PBLA KF piešķiŗ goda balvas 
($2000), goda diplomus (bez nau-
das balvas), kas atzinības ziņā pielī-
dzināmi goda balvām, K. Barona 
prēmijas ($1000) un atzinības raks-
tus saskaņā ar KF noteikumiem, ievē-
rojot darba kvalitāti, attiecīgas noza-

res vadītāja un referentu atzinumu. 
Visās desmit (10) KF nozarēs 

nozaŗu vadītāji korespondences ceļā 
vienojas ar saviem referentiem par 
ieteikumu KF apbalvojumam. 

Noteikumi paredz, ka viena autora 
darbus vai veikumus tanī pašā nozarē 
var godalgot ne agrāk kā pēc trim (3) 
gadiem, bet otru naudas balvu citā nozarē 
var piešķirt pēc diviem (2) gadiem.

Darbi iesūtāmi līdz 2009. gada 1. 
aprīlim nozaŗu vadītājiem pēc 
šādām adresēm:
Humānitāro un sociālo zinātņu nozare:

Dr. Jānis Peniķis,
1214 E. Belmont Ave. 
South Bend, IN 46615 USA

Lietiskās mākslas nozare: 
Mrs. Liena Kaugara,
7225 Oak Highlands Dr. 
Kalamazoo, MI 49009

Mūzikas nozare:
Mrs. Dace Aperāne,
11 Cat Rocks Dr. 
Bedford, NY 10506-2023 USA

Paidagoģijas nozare:
Mrs. Agra Asmus-Vāgnere,
195 Humbervale Blvd.
Toronto, ON M8Y 3R2
CANADA

Preses nozare:
Mrs. Brigita Liepiņa,
521 Elgar Rd.
Box Hill North, Vic. 3129
AUSTRALIA

Rakstniecības nozare:
Dr. Rolfs Ekmanis,
50 Cedar Lane
Sedona, AZ 86336-5011 USA

Tautas un mākslas deju nozare:
Mrs. Zaiga Klīmane,
32 Pine Ridge Road
Poughkeepsie, NY 12603 USA

Teātŗa mākslas nozare:
Mrs. Inta Purva,
236 Bowood Ave.
Toronto, Ont. M4N 1Y6
CANADA

Technisko un dabas zinātņu nozare
Vija Zuntaka-Bērziņa,

58 Dix Woods Dr.
Melville, NY 11747 USA 

Tēlotājas mākslas nozare:
Mr. Juris Ubāns,
1 Thomas St.
Portland, ME 04102 USA
Piesūtītos darbus pēc izvērtēšanas 

PBLA KF nodod Latviešu Institūtam 
vai archīvam, ja nav pievienots norā-
dījums par atpakaļ sūtīšanu. Godal-
goto vārdus paziņos presē un 18. novem-
bŗa svinībās attiecīgos latviešu centros.

Līdzekļu pieprasījumi Kultūras 
fondam izglītības un kultūras 
pasākumiem iesūtāmi līdz 2009. 
gada 1. aprīlim  PBLA KF 
priekšsēdei Vijai Zuntakai-Bērziņai, 
58 Dix Woods Dr. , Melville, NY 
11747 USA. Ja pieprasījums pārsniedz 
$1000 ASV, iesniegumam pievieno-
jams sīkāks izdevumu apraksts. 

Apbalvojumu pieteikumi un 
līdzekļu pieprasījumu veidlapas 
atrodamas PBLA mājaslapā (www.
PBLA.lv) zem KF, un tās ir saņema-
mas no KF priekšsēdes vija@berzin-
sdesign.com. 
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 49 reizes gadā

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

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

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

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

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

var arī nesaskanēt.
Redaktore: Ligita Kovtuna

Tālr.: +371 67322968, +371 29439423, fakss: + 371 67322970,
e-pasts: laiksasv@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

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

Vienreiz mūžā jābrauc
uz Peru un Maču-Piču

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. 

Bez jūsu palīdzības 
panākumu nebūs

Gads uzņēmis aktīvu gaitu. 
Ikvienam no mums ir vairāk vai 
mazāk noskaidrojušās darba un, 
protams, arī atpūtas ieceres. 
Draugi un paziņas informēti par 
visu, ko darīsim vai vēlamies 
darīt, kas būs galvenais, kam 
veltīsim savu darba dienu 
enerģiju.

Latvijas Valsts archīva Personu 
fondu un trimdas dokumentu 
daļas darbinieki ar preses palī-
dzību vēlas iepazīstināt atsaucīgos 
sadarbības partneŗus par saviem 
tuvākiem un tālākiem plāniem.

Pagājuši nedaudz vairāk kā 15 
gadi, kopš sākām rēgulāri saņemt 
dokumentu sūtījumus gandrīz 
no visām zemēm, kas devušas 
patvērumu mūsu tautiešiem. 
Saņemto un aprakstīto doku-
mentu apjoms šobrīd ir pietie-
kams, lai varētu nopietni izvērtēt, 
kādu organizāciju dokumenti 
saņemti, cik pilnīgs ir to sastāvs 
gan pēc satura, gan aptvertās 
chronoloģijas.

Tāpēc jau pagājušā gadā sākām 
mērķtiecīgu darbu ar trimdas 
latviešu organizāciju dokumentu 
analizi. Līdz ar centrālajām orga-
nizācijām tiks apzināts lielākais 
vairums organizāciju, aptveŗot 
visplašākos reģionus, kur ir biju-
šas un ir latviešu mītnes vietas. 
Par informātīvo materiālu izman-
tojam visus iespējamos avotus, 
pamatā ņemot 1993. gadā izdev-
niecības „Latvijas enciklopēdija” 
izdoto Ilgvara Veignera sastādīto 
izdevumu „Latvieši ārzemēs”. 
Līdztekus archīvā ietvertiem fon-
diem veidojam izrakstus ar da-
tiem – kādu organizāciju doku-
menti ir konkrētā fondā, kādas 
dokumentu grupas ietvertas un 
par kādu laika posmu. Salīdzinot 
rezultātus, būs iespējams precīzi 
uzzināt kādu reģionu un organi-
zāciju dokumenti atrodas ārpus 
Latvijas Valsts archīva krājumiem 
un cik pilnīgs ir to organizāciju 

dokumentu sastāvs, kas glabājas 
archīva krātuvē.

Šī darba uzdevums ir skaidrs 
– archīva pamatfunkcijas nodro-
šināšana, tātad – vākt un glabāt 
dokumentus. Tomēr konkrētā 
projekta motīvācijai ir nedaudz 
tālāk ejoši mērķi. Jau daudzkārt 
apstiprinājies fakts, ka tikai uz 
dokumentiem pamatoti pētījumi 
pat pēc daudziem gadu desmi-
tiem atklāj laikmeta, situāciju, 
faktu kopsakarības, apstākļu un 
parādību reālo raksturu. Bet to 
var gūt, apsekojot pēc iespējas 
lielāka apjoma un vairāku avotu 
liecības – šajā gadījumā – doku-
mentus.

Saprotam, ka bez jūsu palīdzī-
bas, mīļie tautieši Latvijā un aiz 
robežām, mūsu iesāktais darbs 
negūs rezultātus. Tāpēc ļoti 
lūdzam vēl un vēlreiz pārskatīt 
visas iespējamās dokumentu 
atrašanās vietas un paziņot par 
tām mums Latvijas Valsts archīvā. 
Mēs savukārt apsolām jūs rēgu-
lāri iepazīstināt ar fondu doku-
mentu analizes rezultātiem.

Vēl šogad esam ieplānojuši 
izdošanai sagatavot ceturto uzzi-
ņu krājumu „Trimdas archīvi 
atgriežas”. Izdevums sākotnēji 
iecerēts virtuālā variantā, ko ar 
labvēlīgu finanču nodrošinājumu 
reālizēsim tradicionālā izdevumā.

Apzinām arī personu fondu 
dokumentus Latvijā, un tas ir ļoti 
darbietilpīgs process. Protams, 
viens no pamatdarbiem ir doku-
mentu ekspertize un aprakstu 
veidošana, lai interesentu rīcībā 
būtu pēc iespējas precīzāka 
informācija par dokumentiem.

Ir idejas arī jaunu izstāžu 
veidošanai, bet ar tām strādāsim 
ilgstošākā posmā. Šobrīd Jelgavas 
J. Alunāna memoriālā mūzejmājā 
– apskatāma Māŗa Branča pagā-
jušā gadā veidotā gleznotājas Vero-
nikas Janelsiņas darbu izstāde.

Liela interese skolu jaunatnei ir 
par ceļojošo izstādi „Represētie 
kultūras darbinieki”, ko arī 
nodevām skatītājiem vērtēšanai 
pagājušā gadā. Šīs izstādes plan-

šetes vienmēr nedaudz jārestaurē, 
lai pēc kārtējās ekspozīciju vietas 
varētu doties uz nākamo.

Tādi galvenos vilcienos ir mūsu 
plāni un ikdiena. 

Vēl nav aprakstīti patiesie prie-
ka brīži, kad saņemsim vēstules 
un varbūt arī kādu dokumentu 
sūtījumu ar tālo sūtītāju adresēm. 
Ļoti ceram, ka tādi noteikti būs.

Mūsu iepriekšējā adrese:
Latvijas Valsts archīvs
PFTD daļas vadītājai
Inesei Kalniņai
Bezdelīgu ielā 1
LV-1048;
e-pasts inesek@lvarhivs.gov.lv

Anda Mjurka,
Latvijas Valsts archīvs,

Personu fondu un trimdas 
dokumentu daļas vadītāja 

vietniece

Pateicamies 
ziedotājiem!

Mūsu jaundzimušo patoloģijas 
nodaļa atrodas Rīgā, Bērnu 
slimnīcā Gaiļezers. Nodaļā vien-
laicīgi ārstējas 20 bērni, kuŗi pār-
vesti no dzemdību iestādēm – 
bieži no intensīvās terapijas 
nodaļām, ar dažādām veselības 
problēmām. 

Gan inficētiem bērniem, gan 
neiznēsātiem bieži novēro elpo-
šanas traucējumus, sirds ritma 
pārmaiņas. Lai nepārtraukti novēr-
tētu un adekvāti palīdzētu mazu-
ļiem, nepieciešami monitori, 
pulsa oksimetri.

Jau strādājot mūsu slimnīcā 
par kapellāni, Dace Jansone ļoti 
palīdzēja mūsu bērnu māmiņām 
un izvērtēja nodaļas technisko 
aprīkojumu.

Pašlaik kalpojot mācītājas 
amatā – ordinācijas dievkalpo-
jumā Vilimantikas un Mančeste-
ras draudzē Konektikutā viņa 
noorganizēja mērķa ziedojumu 
jaunas aparātūras iegādei mūsu 
nodaļai. Draudžu kopējais zie-
dojums tika papildināts ar $1200 
no Thrivent Financial organizā-
cijas līdzekļiem – tā kopēji zie-
dotā summa bija $ 3400. Šo naudu 
atveda un mūsu slimnīcas fondā 
iemaksāja Viesturs Paegle. Jau 
mēnesi mēs strādājām ar trim 
jauniem pulsa oksimetriem, un 
viss nodaļas personāls ir pateicīgs 
ziedotājiem. Lai Dievs svētī jūsu 
dāsnās sirdis!

Visas nodaļas personāla vārdā

Anda Ķimene,
Vispārējās pediatrijas 

klīnikas virsārste

Precīzējums
Laikraksta Laiks 10. numura 8. 

un 24.lappusē publicētā raksta 
”Dienvidu puslodes saulē”autors 
ir Ilmārs Bergmanis. Attēlā viņš 
kopā ar kundzi Āriju. Atvainoja-
mies autoram un lasītājiem!

Savukārt 8. numurā rakstā par 
Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojumu Čikāgā jābūt: „Lat-
vijas karogu ienesa Viktors 
Lāčkājs...” 

Redakcija
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Aicinājums māksliniekiem piedalīties 
Dziesmu svētku mākslas izstādē

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

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

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

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

XIII latviešu dziesmu svētku 
Kanadā Tēlotājmākslas izstāde 
notiks Hamiltonas pilsētas ga-
lerijas (Art Gallery of Hamilton) 
Jean and Ross Fischer galerijā.  
Esam gandarīti, ka šajos svētkos 
latviešu māksliniekiem dota 
iespēja izstādīt savus darbus 
izcilā pilsētas galerijā.

nedrīkst pārsniegt 130 cm pla-
tumu (ar ietvaru).  Piesakot dar-
bus, jāiesūta labas kvalitātes 
fotoattēli (skulptūrām no trim 
pusēm) vai  35 mm slīdītes un 
CD attēli JPEG formātā. Katram 
darbam jāpievieno darba nosau-
kums (latviski un angliski), lie-
lums centimetros (vispirms 

Hamiltonas pilsētas galerija, kuŗa notiks latviešu mākslinieku darbu izstāde

stiklu, bet pleksistiklu) vai ar glīti 
apdarinātām malām, aizmugurē 
jābūt diviem D tipa āķiem ar 
stiepli, lai to varētu piekārt. 
Darbam lūdzam pievienot māk-
slinieka vārdu, nosaukumu lat-
viešu un angļu valodā, datumu 
un cenu. Visi darbi būs apdro-
šināti, kamēr tie atradīsies galerijā.

Hamiltonas Mākslas galerija 
dibināta 1914. gadā. Tā ir trešā 
lielākā Ontario provincē. 2005. 
gadā galerijā tika veikts $18,2 
miljonu dolaru remonts. Pēc 
remonta galerija saņēma divus 
izcilus apbalvojumus par archi-
tektūru.

Latviešu mākslinieku darbu 
izstādi atklās publikai jau 27. 
jūnijā, bet atklāšana Dziesmu 
svētkos notiks 2. jūlijā plkst. 3.30 
pēc svētku ieskaņas sarīkojuma 
,,Sitiet bungas!”. Latviešu māk-
slinieku darbu izstāde galerijā 
būs atvērta ne tikai Dziesmu 
svētku laikā, bet līdz pat 7. sep-
tembrim, tātad pietiekami ilgi, 
lai tos apskatītu žurnālisti, māk-
slas cienītāji, vietējie iedzīvotāji, 
tūristi.

Dziesmu svētku mākslas ko-
miteja aicina Kanadas latviešu 
māksliniekus piedalīties svētku 
mākslas izstādē. Māksliniekiem 
no ASV un citurienes, iespējams, 
sarežģīto muitas noteikumu dēļ 
mākslas darbus būs grūti ievest 
vai iesūtīt.

Izstādē pieņems oriģinālus 
mākslas darbus, kuŗi tapuši 
pēdējos piecos gados – gleznas, 
zīmējumus, mākslas fotografijas 
un skulptūras.  Katrs mākslinieks 
žūrijas komisijas vērtēšanai var 
pieteikt četrus darbus. Darbi 

minot augstumu, tad platumu), 
kuŗā gadā tas tapis, cena un 
mākslinieka kontaktinformācija 
– vārds, pasta un e-pasta adrese 
un tālruņa numurs.

Pieteikumi jāiesūta līdz 26. 
aprīlim izstādes vadītājai Valdai 
Oestreicherei: 86 South Drive, 
Toronto  ON  Canada M4W 1R6.  
Žūrijas komisija izvēlēsies dar-
bus izstādei maija sākumā un 
paziņos māksliniekiem, kuŗi 
darbi ir pieņemti.

Pēc žūrijas komisijas paziņo-
juma par darba pieņemšanu 
izstādē māksliniekiem rūpīgi 
jasagatavo darbi izstādīšanai un 
tie jāiesaiņo pārvešanai vai 
nodošanai. Divu dimensiju dar-
biem jābūt ielogotiem (nelietot 

Mākslinieka dalības maksa 
izstādē ir desmit dolaru. Rīcības 
komiteja no pārdoto darbu cenas 
paturēs 20% daļējai izdevumu 
segšanai.

Pēc žūrijas komisijas lēmuma 
saņemšanas pieņemtie darbi līdz 
12. jūnijam jānogādā Erikam 
Dzenim 31 Dove Lane, Thornhill  
ON   L3T 1W1 (tālr.: 905-889-
4207).

Māksliniekus, kuŗiem nepie-
ciešama papildus informācija, 
lūdzam rakstīt vai zvanīt izstādes 
vadītājai Valdai Oestreicherei, 
tālr.: 416-323-1975, e-pasts: 
info@valdaoestreicher.com

Baiba Bredovska

Salas baznīcā, 4 Riga Lane, Melville, NY
Svētdien, 29. martā dievkalpojums 10:30 no rīta; sekos 

PAVASARA SARĪKOJUMS
Hofstras universitātes profesora emeritus  

Normunda Treija priekšlasījums

 “Ar āmuru, uguni un ar ūdeni” un diapozitīvu  skate
Sekos tautiskas pusdienas, kafija un izloze 

Laipni ielūdz Salas novada dāmu komiteja

Sestdien, 28. martā plkst.1 pēcpusdienā,
Ņudžersijas latviešu federālās
kreditsabiedrības pilnsapulce.

Plkst.3 pēcpusdienā
Ņudžersijas latviešu biedrības pilnsapulce.
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību.

Fragmenti no publikācijām

1961. gads
Čikāgas Piecīšu īsā 

biografija (1961 – 2008).
1961. gadā savu darbību sāka 

grupu Čikāgas piecīši, kas ieguva 
lielu populāritāti. Par ansambļa 
pirmsākumiem un vēlākām gai-
tām stāstīts brošūrā, kas bija 
veltīta grupas koncertiem Latvijā 
2008. gadā. Palasīsim:

Par mūzicēšanas sākumu uzska-
tām 1961. gadu, kad kādā Čikāgas 
latviešu jaunatnes sarīkojumā 
satikās Modris Avotiņš, Uldis 
Ievāns, Alberts Legzdiņš, un Jānis 
Rinkušs. Iepazinušies, viņi konsta-
tēja, ka ir kopīgas intereses dzies-
mās un laikmetīgā humorā. Pēc 
ilgiem mēģinājumiem radās izde-
vība uzstāties Kalamazū, pēc tam 
Čikāgā. Publikas atsaucība bija 
ļoti laba, un tad sekoja uzaicinā-
jums kļūt par 11. Jaunatnes svētku 
ceļojošiem mūzikāliem sūtņiem 
un līdzekļu vācējiem.

Līdz 1962.gadam, kad svētki 
risinājās Čikāgā, tika nobrauktas 
tūkstošiem jūdžu, lai apciemotu 
mazos un lielos latviešu centrus 
ASV un Kanadā. Ansamblis tad 
jau bija pastiprināts ar Ilmāru 
Dzeni, Ģirtu Puriņu, Juri Straut-
mani, Pēteri Strodu un pirmām 
piecīšu meitenēm: Maiju Dumpi 
un Rūtu Kūlmani.

Pēc Jaunatnes svētkiem turpinā-
jās ielūgumi uz latviešu centriem, 
un tā sākās brīnišķīgie ceļojumi 
un uzstāšanās ASV, Kanadā, Aus-
trālijā (3 reizes), Dienvidamerikā 
un Eiropā.

Starplaikā mainījās sastāvs – 
daļa no pirmajiem dalībniekiem 
aizgāja, klāt nāca jaunie: Janīna 
Ankipāne, Armands Birkens, 
Uldis Streips un vēlāk Lorija Vuda 
un Alnis Cers – tā palīdzot ansam-
blim atgūt iepriekšējo gadu 
līmeni.

ta 1989. gads, kad caur brūkošās 
padomijas mūriem iespraucāmies 
Latvijā ar koncertiem Mežaparkā, 
Rīgā un citās pilsētās. Atgriezāmies 
ar koncertiem Latvijā vēl 1991. 
un 1995. gadā.

Pēc šī pavasaŗa koncertiem 
Īrijas latviešiem esam atkal klāt, 
lai Ave Sol koncerttūres izkārto-
jumā uzsāktu rudens tūri “Čikā-
gas Piecīši – kad Latvijai bij’ 90.” 
Nezinām, vai piedzīvosim 100. 
jubileju, tāpēc tagad kopīgi izbau-
dīsim šo satikšanās reizi – Liepājā, 
Ventspilī, Jēkabpilī, Rēzeknē, Cēsīs 
un Rīgā.

A. Legzdiņš

vadībā. Tautasdejas dejoja Kala-
mazū skautu un gaidu tautasdeju 
kopa M. Paudrupes un M. Grā-
matiņas vadībā.

Programmas nolūks bija iepa-
zīstināt šejienes sabiedrību ar 
Latviju un latviešu etnografis-
kiem izstrādājumiem, parādot 
arī, kā tos var pielietot tagadējā 
dzīvē. Raidījumu ievadīja pro-
grammas vadītāja Luize Karverte, 
rādot Latvijas karti, ko bija 
zīmējusi Rūta Kupse, Vilma 
Rituma, Edīte Balka, Rūta Mež-
sēta un Lalita Muižniece demon-
strēja Kurzemes, Zemgales, Lat-
gales un Vidzemes tautastērpus, 
izceļot katra tērpa īpatnības, 
Ginta Ķenģe rādīja rotas, piemi-
not to vecumu un apstrādāšanas 
veidus. Īpaši par dzintara rotām 
un dzintara vēsturi stāstīja Rasma 
Kupse. L. Muižniece demonstrēja 
prievīšu aušanu un Ligita Blan-
kenburģe rādīja, kā ar prievītēm 
var izdaiļot modernos tērpus. Kā 
izdaiļot telpu ar latviskiem audu-
miem, keramiku, ādas un koka 
izstrādājumiem, to rādīja un 
stāstīja Inese Liepiņa. Program-
mu noslēdza  tautasdeju kopa ar 
„Andžiņu”, „Sudmaliņām” un 
„Ritenīti”.

neliels „pagasts” ir arī Bafalo 
latviešu kolonija Ņujorkas 
pavalstī, kur kopā ar apkārtni 
tagad dzīvo 273 latvieši, bērnus 
ieskaitot. 45 no viņiem pieder 
ģimenes mājas, četriem – lauku 
īpašumi, 57 par latviešu sabied-
risko dzīvi neliekas zinis. No 
vecākās paaudze tautiešiem savai 
izglītībai kaut cik piemērotu 
darbu strādā 14 ar lielāko izpeļņu 
$10 000 gadā, vienam ir savs 
darba birojs un vienam savs 
pastāvīgs uzņēmums. No jaunās 
paaudzes septiņi ar augstāko 
izglītību strādā savā profesijā, 
kuŗām gatavojušies, divi ir virs-
nieki gaisa spēkos. Visi pārējie 
nodarbināti fabrikās, dažādos 
uzņēmumos, sievietes visvairāk 
slimnīcās un mājsaimniecībā. 
Šajā grupā augstākā zināmā alga 
ir $3 stundā. Dažādās augstskolās 
studē 19 jaunieši, slēgtas 17 lau-
lības latviešu starpā un 16 jauktu 
tautību laulības.

Pirmais latvietis, kas izceļošanas 
vilnī no Vācijas ieradies Bafalo 
1949. gada pavasarī, ir Julians 
Kudiņš. Viņam seko pirmās 
ģimenes ar bērniem – Alki, Rāce-
ņi, Audzes, Mikulis un Epermaņi. 
Iniciātori ieceļošanas galvojumu 

personas. Starplaikā nav notiku-
šas lielākas pārmaiņas nedz kluba 
atbalstītājos, nedz sabiedrisko  
pienākumu veicējos. Taču zīmīgi, 
ka katra kluba priekšnieka dar-
bības laiks iezīmējas ar kaut ko 
īpatu. Pirmā priekšnieka B. Eper-
maņa laikā, kad kluba budžets ir 
tikai 60dolari, daudz pūliņu velta 
sakaru izveidošanai ar amerikāņu 
sabiedrību. Šajā laikā nodibinājās 
arī dāmu komiteja. R. Blaumanis 
kluba darbībā ieviesa diskusiju 
„paneļus”, lūkojot tur piesaistīt 
jaunatni. Bafalo pilsētas 125 gadu 
pastāvēšanas izstādē latvieši pie-
dalās ar savu novietni, ka ar 
latviskām rotām, audumiem un 
keramiku iekārto V. Blaumane 
un E. Alka. v. Blaumane noorga-
nizē arī latviešu bērnu rītu 
Bafalo.

Skolas klētī ap 2000 
eksponātu

 Latviešu nacionālās apvienības 
Kanadā skolu daļa jau kopš gad-
iem uz tur dažus īpašus pasā-
kumus, kas kalpo latviešu skolām 
vispār. Tādi pasākumi ir mācības 
līdzekļu apgāds, kas izdod uzde-
vumu burtnīcas, klašu žurnālus, 
liecības u. c., un paidagoģiskās 
literātūras un mācības līdzekļu 
krātuve Skolas klēts. Pagājušajā 
gadā skolu daļa noorganizēja arī 
skolotāju sagatavošanas kursus 
Toronto J. Mežaka vadībā.

Pirms pieciem gadiem nodibi-
nātajā krātuvē tagad jau iekārtotas 
17 nodaļas jeb apcirkņi ar apakš-
nodaļām un visu eksponātu kop-
skaits jau tuvojas 2000. Tie gla-
bājas LNAK birojā Sv. Andreja 
baznīcā, un pagaidām tos praksē 
izmanto Toronto sestdienas skola 
un sestdienas ģimnazija. Latviešu 
valodas apcirknī starp citu ir 
atsevišķiem rakstniekiem iekār-
totas mapes ar apcerējumiem, 
oriģinālrokrakstiem, pa daļai ļoti 
retiem fotoattēliem u.c. Piemē-
ram, ļoti daudz materiālu ir par 
nelaiķi dzejnieci Zinaīdu Lazdu. 
Samērā liels retums ir Latviešu 
Avīžu 1822. gada Jelgavā iznākušā 
pirmā numura pārspiedums, kas 
izgatavots Rīgā 1922. gadā, laik-
raksta 100 gadu dibināšanas at-
ceres gadījumā. 

Lai parādītu plašākai sabiedrī-
bai, cik kupla sazarojusies Skolas 
klēts un kādā mērā skolu darbu 
var atbalstīt ikviens tautietis. 
Skolu daļa paredzējusi daļu rak-
sturīgāko klēts materiālu pub-
likai īpašā skatē 29. janvārī 
Toronto latviešu sestdienas ģim-
nazijas Draudzīgā aicinājuma 
atceres sarīkojumā Sv. Andreja 
baznīcā. DV teātŗa ansamblis 
sniegs ģimnazijai par labu Ē. 
Ādamsona MāluAnša izrādi.

Redzēts, dzirdēts, lasīts
* Kad Nikolaja Zariņa ģimene 

februārī atstās Melburnu un ar 
kuģi dosies uz pastāvīgu dzīvi 
ASV, ar viņiem būs arī ģimenes 
mīlulis suns Reksis. Kuģa 
sabiedrība Rekša transportu 
uzņēmusies tikai ar noteikumu, 
ka suns brauciena laikā būs 
gūsteknis stiepļu būrī. Reksis 
neizskatās nekādas smalkas 
sugas pārstāvis vai arī godalgu 
saņēmējs suņu izstādēs.

Publikāciju sagatavojis
P. Karlsons

Ilze Ievane redakcijai atsūtīja vēsturisku Čikāgas Piecīšu 
fotografiju. Sirsnīgs paldies! Ilze raksta: „ Šī bilde ir no pirmās 
Piecīšu izrādes 1961. gadā Čikāgas biedrības namā. Koncertā 
piedalās (no labās puses) Alberts Legzdiņš ar akordeonu, Jānis 
Rinkušs ar ģitaru, Modris Avotiņš un Uldis Ievans

Čikāgas piecīši mūsdienās

Ansamblī kopš sākuma gadiem 
ir piedalījušies ap 30 dalībnieku, 
vienā vai vairākās izrādēs. 
Ieskaņotas 12 plates, 16 kasetes, 8 
CD, un 7 videoieraksti. Starp 
dalībniekiem valdīja laba sadar-
bība – Uldis Ievāns un Alberts 
Legzdiņš rakstīja monologus un 
satīriskus skečus, citi palīdzēja 
komponēt un izdomāt pavadīju-
mus. Olimpiskie „maratonisti” ir 
Uldis Streips un Janīna, 40 gados 
mērojot simtiem jūdžu no savām 
mājām Sanluisā un Luisvilē uz 
mēģinājumiem Čikāgā.

Par lielāko sasniegumu jāuzska-

būt tikpat skaistiem dziesmās un 
dzīvē! Mums vajag bērnus tā kā 
ēst.. nu tādus, kā jūs, kuri ir tau-
tas prieks! Prieks, ka jūs esot 
tālumā, varat būt tik tuvu! 
Paldies!

Latviešu etnografija 
Kalamazū televīzijā
Kalamzū televīzijas raidāmsta-

cijas programma Feminine Fancy 
bija veltīta Latvijai un latviešiem. 
Programmu izkārtoja un sagata-
voja studenšu vienības „Ausma” 
Kalamazū pulciņš Valijas Ruņģes 

Sajūsminātās koncertu klausī-
tājas  Lilitas Malvesas atsauksme 
par Piecīšiem: 

Paldies, ka jūs esat! Ka uzturat 
latviešu garu un dvēseli mūs-
dienās. Jūsu balsis ir brīņiškīgas. 
Lai Dievs jums palīdz arī turpmāk 

Latviešu etnogrāfiskās rotas Kalamazū televīzijā demonstrē 
Ginta Ķeņģe un Edīte Balka
Ka publikai programma bija 

patikusi, liecina daudzās telefona 
sarunas, vaicājot tuvāk par redzē-
tajiem eksponātiem un jautājot, 
kur tādus var dabūt. Daļa ekspo-
nātu nāca no „Ausmas” krāju-
miem, daļu bija atvēlējis Vilis 
Miķelsons. 

Puse jauktu laulību
Ieskats skaitliski neliela latviešu 

„pagasta” dzīvē desmit Amerikā 
pavadītos gados varbūt uzskatā-
māk var parādīt notikušās pār-
vērtības, nekā tad būtu iespējams 
lielo „pagastu” apskatā. Tāds 

sagādē ir Internacionālā institūta 
darbinieki, kas pirmos ieceļotājus 
ved uz draudžu un biedrību 
sanāksmēm, aicina tos stāstīt  par 
bēgļu likteņiem un ieinteresēt 
klausītājus dot jaunus ieceļošanas 
galvojumus. institūta darbinieki 
ir arī tie, kas jau atbraukušos 
saved kopā vienu ar otru, ierosi-
na kopīgas sanāksmes un tādā 
veidā modina domas arī par 
nacionālām organizācijām.

Nodibināts Bafalo latviešu 
klubs. Raksturīgi, ka visus šos 10 
gadus ap klubu pulcējušies  tie 
paši tautieši un arī tā vadībā 
dažādos amatos bijušas tās pašas 
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Svētdien, 15. okt./ceļā
Pieceļos ap pusseptiņiem. 

Esam Koenitz stacijā. No šejienes 
bez lielām pieturām brašā ātrumā 
traucam uz priekšu. Miglains 
rīts. Gaŗām slīd stacijas: Mosnitz, 
Tirschau, Flaton, Krojaake, Viten-
burg, Schneidemuehl.

Šeit stāvam kādu laiciņu. Saņe-
mam kafiju. Tad traucam tālāk: 
Stoewen, Behle, Schoenlanke, 
Neudorf, Stieglitz, Ascherbude, 
Falistein. Laiks noskaidrojas, 
migla pazūd. Jauka saulaina ru-
dens diena. Tikai uz priekšu! 
Pulksten vienpadsmitos esam 
Filetnē, tad tālāk: Ehrbarddorf, 
Kreuz, Neuberlitz, Altberlitz, 
Driesen, Altkarbe, Friedeberg, 
Miekenburg, Zantoch, Jansfelde, 
Wartenburg, Lorenzdorf, Lands-
berg, Lopow, Duehringshof, 
Doelensradung, Vietz, Stolberg, 
Tamse, Warnick. Apmēram divos 
iebraucam Kuestrin. Šeit atkal 
vilciens stāv kādu brīdi. Taisām 
„medības”, uzbrūkot kādam bur-
kānu vagonam. Vēlāk visu ceļu 
visos vagonos grauž burkānus. 
Tālāk mūsu ceļš ved caur 
Karlsfeld, Reitwein, Postelzig, 
Malnow, Lebus, Kliestaw. Tad 
iebraucam Frankfurtē (pie Ode-
ras). Skaista pilsēta. Kalnaina 
apkārtne. Saņemam paiku. Tālāk: 
Buschmuehle, Finkenhurd, Wiese-
nau, Ziltendorf. Braucam gaŗām 
kādai lielai angļu vai franču 
gūstekņu nometnei. Aiz drāšu 
žogiem spēlē futbolu, citi pastai-
gājas. Fuerstenberg, Neuzelle, 
Wellmitz, Coshen, Gross Brusen, 
Guben, Kaltenborn. Kļūst tumšs, 
aukstāks – jātaisa durvis ciet. 
Iededzam ugunis, kurinām 
krāsni, iekārtojam guļamvietas, 
paēdam vakariņas, tad gulēt.

Raimonds Gunārs Slaidiņš
Kaŗa gaitu dienasgrāmata 1944-1945

Jaunā Gaita nr. 256

Pirmdien, 16.okt./ceļā – Egerā
Guļu apmēram līdz astoņiem. 

Pieceļos, paēdu. Čaļi vāra kartu-
peļus. Ēdam tos. Braucam cauri 
Neumark, Reichenbach, Netsch-
kau, Limba, apvidus paliek kal-
naināks. Vietām skaisti skati. 
Tālāk – Hertaigruen, Joeketa, 
Joessnitz, Plauen, Kuerbitz, Weis-
chlitz. Pārbraucām pār kādu 

penhof stacijiņai un iebraucam 
Waldsassen stacijā. Te kādu puss-
tundu nostāvam, tad braucam 
atkal uz Egeru. Te izlādējamies. 
Izdala paiku. Friči paši pievāc 
lielās normas – cukuru, u.c. Tad 
soļojam uz „utūzi”. Visas kom-
panijas apmetās kādā lielā pļavā, 

zem augsta dzelzceļa viadukta 
pāri visai ielejai. Te atkal nonīk-
stam kādu stundu, tad mūsu 
kompanija bez utošanas soļo uz 
aerodromu. Šeit iesoļojam veselā 
baraku pilsētiņā. Visa malas pil-
nas gaisa spēku palīgiem, dažādas 
tautības-krievi, ukraiņi, igauņi, 

leiši, arī latvieši. Ierāda mums 
baraku. Istabā 15 čaļi,  trīsstāvu 
kojas. Vēl aizejam uz kantīni – 
pilns ar krieviem. Satiekam divus 
igauņu zēnus, viens no viņiem 
māk latviski, otrs labi runā 
vāciski. Noslēdzam „ieroču brā-
lību”. Tad liekamies gulēt. 

(Turpinājums sekos)

Gaisa spēku goda sardze ar 
vaiņagu kritušajiem bied-
riem. Labā pusē stāv autors

(2. turpinājums)

jaunu būvētu milzu tiltu pāri 
ielejai. Hundsgruen, Adorf, Bad 
Ulster, Raun. Šajā apgabalā 
kādreiz ”strādājis” Lips-Tulians. 
Radiumbad, Braunbach (plkst.11), 
Fleissen, Schoooenberg, Franzen-
bad. Iebraucam Egerā. Jau stacijā 
mūs „apsveic” trauksmes sirēnu 
gaudošana. Sūdīga jušana. Ja nu 
nāk anglis, tad nebūs vairs kā ar 
krieviem. Pēc brīža dzirdama 
rūkoņa. Aiz mākoņiem redza-
mas dūmu strīpas. Mūsu sastāvs 
izbrauc no stacijas. Redzami 
iedzīvotāji, kas dodas ārā no 
pilsētas. Izbraucam cauri Schlo-

Ilmārs Rumpēters Jaunās Gai-
tas pavasaŗa numura vākam 
izvēlējies blāvu gāzes laternas 
attēlu; varbūt par tādu dziedāja 
leģionāri: ...arvien gribam redzē-
ties, / Zem laternas tur satikties... 

Šai numurā četras lappuses 
krāsās − divas gleznu reprodukci-
jas un divas skulptūru fotografi-
jas, kā arī četras lappuses meln-
baltās fotomākslas. Lindas Treijas 
gleznā ,,Brokastu kafija” jūtams 
aizritējušā gadsimta 20. un 30. 
gadu stils. Leldes Kalmītes ,,Apo-
kaliptiskā vīzija” apskatāma nesen 
atklātajā Pasaules latviešu māksli-
nieku centrā Valmierā. Gleznotāja 
raksta, ka centra pamatkrājumā 
ir 94 ārzemju mākslinieku darbi. 
Skulptors Kārlis Rekevics savu ar 
ģipsi apmesto dzelzs siju un bal-

stu konstrukciju nelielas dzīvo-
jamās mājas mērogā nosaucis 
,,Bastions-Afektācija Diferences?” 
Rolfs Ekmanis ir iemūžinājis 
mākslinieka Irbītes (Voldemāra 
Irbes 1883-1944) tautas iemīļoto 
skulptūru Rīgā, Brīvības un Šar-
lotes ielu krustojumā, Dziesmu 
svētku vainagu un ziedu rotā.

Adriana, Marijas un Leona 
Brieža lugas „Platons un Marija 
jeb trešais prāts” nobeigumā 
senais grieķu filozofs turpina 
sarunāties ar dažādiem Latvijā 
sastopamiem tipiem, bet pēdīgi 
tiek izraidīts no Latvijas par 
blēņu runāšanu. Viņam līdzi 
dodas tautieši, kuŗi nespēj būt 
laimīgi pasaulē, no kuŗas visi bēg.

18. g. s. angļu dzejnieks Kris-
tofers Smārts (Christopher Smart) 
tika ieslodzīts vājprātīgo namā, 
jo tirgus publikas priekšā tēloja 
Sv. Mariju. Vājprātīgo namā viņš 
sacerējis poēmu Jubilate Agno, 
ko Benjamins Britens (Britten) 
ietilpinājis mūzikālā kompozicijā 
Rejoice in the Lamb (1943. g.). 
Jānis Elsbergs to pārtulkojis lat-
viski, un tulkojuma fragments 
izlasāms JG, arī slavas dziesma 
Smārta mīļajam kaķim Džofrijam.

Eva Eglāja-Kristsone pētījuma 
,,Okupētās Latvijas un latviešu 
trimdas saskarsme un dinamika” 
turpinājumā raksta par posmu 
no 1964. līdz 1987. gadam – 
,,Intensīvo kultūras sakaru takti-
kas laiku”, kad VDK jeb KGB 

pulkveža Imanta Lešinska uzrau-
dzībā sāka darboties Latvijas 
Komiteja kultūras sakariem ar 
tautiešiem ārzemēs (KKS). 
Autore stāsta par I. Lešinska 
darba stilu, rekrutējot mākslinie-
kus komitejā dažādām sekcijām, 
Monikas un Gunta Zariņa un 
citu trimdinieku uzņemšanu Rīgā, 
laikrakstu ,,Dzimtenes Balss” un 
,,Svešuma Balss” izdošanu, Ojāra 
Vācieša saraksti ar Valdi Krās-
lavieti, Valentīna Pelēča domu 
izmaiņu ar dzimtenes autoriem 
žurnālā ,,Tilts”. 

Profesors Benjamiņš Jēgers, viens 
no izcilākajiem 20. gs. latviešu 
kultūras darbiniekiem, bija visā 
pasaulē iecienīts pētnieks baltu 
un vācu valodniecībā un filolo-
ģijā. Vienlaikus viņš bija liels 
vientuļnieks, un par viņa nāvi 
2005. gada maijā sabiedrība uzzi-
nāja daudz vēlāk. Jānis Krēsliņš 
apraksta profesora Jēgera mūža 
darbu un atzīst, ka nemirstīgu 
slavu viņš guvis ar kapitāldarbu 
piecos sējumos, Latvijas trimdas 
izdevumu bibliografija/Biblio-
graphy of Latvia Publications 
Published Outside Latvia.

Komponists un mācībspēks 
Toronto universitātē Tālivaldis 
Ķeniņš (1919-2008), sacerējis 
astoņas simfonijas, 12 klavieŗ-
koncertus, trīs kantātes, orātoriju, 
neskaitāmus kamermūzikas skaņ-
darbus un koŗa dziesmas. Kom-
ponista dēls Juris Ķeniņš atmiņu 

rakstā atceras, ka tēvs daudz laika 
veltījis topošajiem mūziķiem, arī 
viņam. 

Māra Celle Latvijas valsts 
dibināšanas atceres sarīkojumā 
pērn Priedainē, Ņudžersijā, 
runāja par mūsdienu Latvijas 
skarbo īstenību, atgādinot, ka 
latviešu trimdas vēsture ir pierā-
dījusi tautas izturību − spēju 
ieraudzīt zelta maliņu ap katru 
mākoni. Savukārt šo rindiņu 
rakstītājs, savā domrakstā norā-
dīdams uz globālās saimniecības 
grīļošanos un grimšanu, ilgsto-
šiem brutāliem kaŗiem pret 
visnabadzīgākām tautām un 
kārtējām pārmaiņām ASV polī-
tiskā vadībā, aicina tautiešus 
uzņemties atbildību par Latvijas 
Republikas Vēlēšanu likuma 
sakārtošanu, lai reiz pienāktu 
diena, kad Latvijā valdīs tautas 
pārstāvji.

Franks Gordons Aivara Stran-
gas grāmatu ,,Ebrēji Baltijā no 
ienākšanas pirmsākumiem līdz 
holokaustam” komentē izvērstā 
recenzijā, to bagātīgi papildinot 
ar savām atmiņām un pieredzi. 
Viņš secina: Izraēlas valsts ar 
visiem tās grēkiem un vainām ir 
vienīgais mūžsenā žīdu jautājuma 
atrisinājums.

Rolfs Ekmanis turpinājumā 
par starptautisko latviešu valodas 
radioraidījumu vēsturi apraksta 
Latviešu Balss atgriešanos Mad-
ridē no Frankfurtes 1969. gadā. 

Šai laikā atbildību par darba 
saskaņošanu un financēšanu 
uzņēmās Amerikas latviešu apvie-
nības Informācijas birojs, bet 
1972. gadā Latviešu Balss apklusa 
uz visiem laikiem, kamēr lietuvieši 
un igauņi turpina raidījumus 
pilnā sparā.

Nodaļā ,,Dažos vārdos” ir īszi-
ņas par latviešu kultūru visā 
pasaulē (un ne tikai). Grāmatu 
recenzijas: Jānis Elsbergs par 
Andras Manfeldes ,,Betona svēt-
nīcas”; Juris Šlesers par Ojāra 
Ozoliņa ,,Krīvu lāsts”; Juris Sile-
nieks par Gundegas Repšes 
,,Bāreņu nams”; Anna Žīgure par 
Kuraž Kriša ,,Pasrouges un pas-
maid”; Gundars Ķeniņš Kings 
par Journal of Baltic Studies (JBS). 
XXXIX/3 (2008); Ivars Antēns 
par Ulža Siliņa ,,Ko nu, Andriev, 
dzērājam dzērāja valoda”.

Jaunās Gaitas atsevišķu numu-
ru par 10 ASV dolariem var 
pasūtināt, rakstot vai zvanot JG 
saimniecei Ingrīdai Bulmanei, 
tālr.: 416-621-0898, e-pasts: ibul-
manis@scom.ca; galvenā redak-
tora Rolfa Ekmaņa e-pasta ad-
rese: rolfs.ekmanis@asu.edu un 
rekmanis@msn.com

Viena gada abonements (četri 
numuri) maksā 39 ASV dolari, 
Kanadā – 39 Kanadas dolari. Rīgā 
Jauno Gaitu var nopirkt Latvijas 
50 gadu okupācijas mūzejā. 
Ieskats par šo un iepriekšējiem 
numuriem Jaunās Gaitas mājas-
lapā tīmeklī: http://zagarins.net/JG

Juris Žagariņš
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Prērijas ārsts
(50. turpinājums)
Vispārējā gudrība ir šāda: ja 

iegulda naudu kāda uzņēmuma 
sākumgados, un šāds uzņēmums 
zeļ, tad ieguldījums no tūkstošiem 
pārvērtīsies miljonos. Ieguldīju 
10 000 dolaru, un pēc gada tie 
bija izkūpējuši... Ieguldīju naudu 
arī jaundibinātā apdrošināšanas 
sabiedrībā. Tā vārguļoja gadu 
gadiem, līdz savas akcijas beidzot 
pārdevu par apmēram tādu pašu 
cenu, par kādu biju tās pircis.

Kopā ar draugu Dr. Kārli Zvej-
nieku nopirkām dzīvokli Mek-
sikā, Kankunā, kad kūrortā tikai 
sākās celtniecība. Vieta bija lie-
liska, jūras malā, tuvu centram. 
Pagāja kādi septiņi gadi, līdz 
desmitstāvu celtne beidzot tika 
uzbūvēta. Kankuna tiešām izvei-
dojās par lielisku kūrortu. Mūsu 
dzīvokli iznomāja tūristiem, bet 
naudu par to nekad nesaņēmām, 
tikai rēķinus par labošanu. Kārlis 
aizbrauca un dzīvoklīti pārdeva. 
Dabūjām atpakaļ apmēram 75% 
no ieguldītā. Paši tur nepārgu-
lējām pat vienu nakti!

Ir vēl citi stāsti par šādiem 
"ieguldījumiem", taču pietiks. 
Sūdzēties par nabadzību nedrīk-
stu. Šis tas iekrājās, māja izmak-

Paulis Dzintars sāta, pēc pensionēšanās man 
atmaksāja naudu, ko biju iegul-
dījis savā darbvietā, un "zelta 
gadus" varu pavadīt bez finan-
ciālām rūpēm.

Atklāju, ka arī slikts ieguldījums 
ar laiku var pārvērsties par labu: 
reiz Feitā nopirku 25 000 dolaru 
dzīvības apdrošināšanu par 73 
dolariem mēnesī. Tikai vēlāk 
noskaidroju, ka tas bija muļķīgi 
darīts: daudz naudas tika aģen-
tam, kas to pārdeva. Taču šī 
summa automatiski tika atvilkta 
katru mēnesi, un es to pat nejutu. 
Tagad tā ir izmaksāta, un man 
bankā ir turpat 100 000 dolaru. 
Man būtu vēl vairāk, ja to pašu 
summu būtu ieguldījis bankā. 
Taču sākumgados bija kāda 
drošība, ja man kas gadītos.

Rapidsitijā sadarbojos ar vairā-
kiem ārstiem. Jau minēju dr. 
Viljamsu, Otrā pasaules kaŗa 
chirurgu, ar ļoti skaidru domā-
šanu. Tolaik, izdarot vēdera ope-
rāciju, bieži nezinājām, ko atra-
dīsim, vēderu atverot. Ja atrada 
ko negaidītu, daudzi chirurgi 
nevarēja izlemt, ko darīt. Viljams 
vienmēr izsvēra visus par un pret 
un ātri izlēma, kas jādara. Viņš 
reti kļūdījās, un techniski bija 
labs chirurgs. Otrs viņa palīgs 

bija dr. Bobeks, pilnīgi pretēja 
tipa cilvēks. Viņš nekad nevarēja 
izlemt, bieži grozīja operācijas 
plānu. Atceros reizi, kad bijām 
operējuši trīs stundas, izgriežot 
zarnu vēzi un savienojot atlikušās 
zarnas. Operācija bija praktiski 
pabeigta, kad nolēma visu pār-
taisīt: izjauca visus tik grūti šūtos 
savienojumus un sāka savienot 
citā vietā. Man nepatika viņam 
asistēt, un biju priecīgs, kad dr. 
Viljamss viņu atlaida. Nākamais 
Viljamsa palīgs dr. Fromms bija 
lielisks chirurgs, un ar viņu es 
sadarbojos daudzus gadus. Visi 
viņa bērni izmācījās par ārstiem, 
viņa ģimenē laikam ir septiņi 
ārsti, un vienīgā, kas nav ārste, ir 
Fromma sieva.

Rapidsitijā bija daudzi labi 
speciālisti, bet nelaimējās ar 
psīchiatriem. Ir veca patiesība, ka 
daudzi no viņiem izvēlas šo 
speciālitāti, lai palīdzētu paši sev. 
Šķita, ka tādi vien uz Rapidsitiju 
brauca. Viens izdarīja pašnāvību, 
turklāt tik nemākulīgi, ka neno-
mira, bet visu atlikušo mūžu 
nodzīvoja, būdams invalids ar 
izdedzinātām smadzenēm. Otrs 
jau ierodoties bija invalids, bez 
vienas kājas. Viņš bija ārzemnieks, 
poļu izcelsmes, un domāju, ka 
viņš kāju zaudējis, cīnoties kopā 
ar vāciešiem. Taču viņš to nekad 

neatzina. Smadzenes viņam dar-
bojās, bet nepareizā virzienā. 
Viņš sataisīja tik daudz parādu, 
ka dabūja atstāt pilsētu nakts 
tumsā, aizņemoties naudu no 
drauga urologa.

Pēc viņiem ieradās indietis, 
vārdā Pats. Viņš nebija ne inva-
lids, ne neapdomīgs. Taisni otrādi 
– viņš tiešām mācēja taisīt naudu. 
Katrs pacients, ko viņam citi ārsti 
sūtīja, vismaz uz sešām dienām 
tika ievietots slimnīcā. Diagnozei 
nebija nekāda nozīme, visus 
ārstēja ar "modificētiem" elektro-
šokiem, reizi dienā. Uzturēšanās 
slimnīcā tolaik nebija dārga, un 
Pats par katru šoku prasīja 35 
dolarus. Tā viņš nopelnīja tīri 
labu summiņu. Es biju loceklis 
slimnīcas komitejā, kas uzraudzīja 
citus ārstus. Izsaucām Patu uz 
pārrunām. Diplomu viņš nevarē-
ja uzrādīt: viņa universitāte kaŗa 
laikā Indijā sabumbota, archīvi 
iznīcināti, norakstu nevarot 
dabūt. Man tūlīt nāca prātā, ka 
Indijā Otrā pasaules kaŗa laikā 
nekādas bumbas netika mestas... 
Viņam bija apliecība no slimnīcas 
Anglijā, kur viņš bija speciālizējies. 
Aizgāju apskatīties, kā viņš modi-
ficētos šokus izdara. Pacients 
atradās vieglā vispārējā anestēzijā. 
Patam bija maza, brūna koka 
kastīte, līdzīga veco laiku radio-

aparātiem, droši vien pirkta par 
lētu naudu Londonas krāmu 
tirgū. No tās viņš pievienoja 
vadus pacienta rokām un kājām. 
Ieslēdzot strāvu, muskuļi mazliet 
noraustījās, un tas arī bija viss. 
Grūti iedomāties, ka šāda "ārstē-
šana" var kādam palīdzēt.

Komitejā gudrojām, ko darīt. 
Vajadzēja otra speciālista secinā-
juma, lai apsūdzētu Patu nepa-
reizā rīcībā. Mūsu pilsētā tāda 
nebija, tuvākais strādāja Denverā, 
650 km no Rapidsitijas. Nolēmām 
viņu izsaukt. Protams, ko tādu 
grūti noslēpt, un Pats nozuda 
tāpat kā Ole Hvams. Dzirdēju, ka 
pēdējā gadā viņš nopelnījis 250 
000 dolaru. Vismaz ar muskuļu 
paraustīšanu viņš nevienam pa-
cientam nebija kaitējis, un varbūt 
dažiem psīchoterapija palīdzēja. 
Arī daži nākamie psīchiatri pēc 
Pata, bija tādi, kuŗiem pašiem 
bija vajadzīga psīchiatriskā palī-
dzība, taču pēdējos gados vairs 
problēmu nav bijis.

Rapidsitijā strādāja ģimenes 
ārsts Stenlijs, tikai dažus gadus 
vecāks par mani. Savas prakses 
sākumgados viņa darba lauks 
bija ginaikoloģija un dzemdībpa-
līdzība, jo pilsētā trūka šīs noza-
res speciālistu. Vēlāk viņš pārsko-
lojās par speciālistu alerģijā. 

(Turpinājums sekos)

L A T V I E Š I  C E Ļ O
Jānis Bolis

Vilciens tuvojas Severobaikaļ-
skai, braucot gar Baikala ezera 
krastu. Panorāma iespaidīga. 
Mēs šeit izkāpjam. Dežurante no 
mums saņem un rūpīgi pārskaita 
gultas veļu. Tā kā mēs neesam 
neko nozaguši, viņa ir apmierināta 
un pirmo reizi mums uzsmaida. 
Vilcienos ar četrkārtīgu izkāpšanu 
esam pavadījuši pavisam kopā 
38 stundas.

Brīvprātīgi uz Sibiriju – no Vladivostokas līdz Irkutskai
Nākamajā rītā saimniece, jūtot 

mūsu neapmierinātību, sola spe-
ciālas brokastis. Būšot samalts 
omulis. Uzliek uz šķīvjiem tādu 
zaļpelēku putru. Ar ēšanu mēs 
kavējamies. Kamēr saimniece 
ārā meklē mums taksīti, aizme-
tam zivju putru projām un, sēžot 
pie tukšiem šķīvjiem, smaidīgi 
gaidām saimnieci atgriežamies.

Izsalkuši iekāpjam kuģītī un 

vareni: klinšains, skuju kokiem 
apaudzis krasts, tālumā augsti 
kalni, kas slīd gaŗām kā fantomi. 

Lai nokļūtu Irkutskā, no ātrā 
kuģīša ir jāpārsēžas uz citu un 
jābrauc 70 km pa Angaras upi. 
Likās, ka tas būs vienkārši, bet 
nekā. Kuģītis uz kuŗu jātiek, ir 
novietots apmēram kilometra 
attālumā. Tad nu pa grants celiņu 
stibījam kofeŗus, cik ātri vien 
varam. Esot sēdvietu trūkums. 

Irkutskā ir daudz ko redzēt. 
Pilsēta ar 591 000 iedzīvotājiem 
tiek dēvēta par Sibirijas galvas-
pilsētu, arī par Sibirijas Parīzi, 
kaut gan no īstās Parīzes tur ir 
maz. Dibināta 1651. gadā kā 
kazaku garnizons, lai kontrolētu 
vietējos burjatus. 19. gadsimta 
sākumā Nikolajs I uz Irkutsku 
izsūtīja māksliniekus, aristokrātus 
un armijas virsniekus, kas bija 
piedalījušies dumpī, kad armijas 
virsnieki un citi protestēja pret 
viņa iecelšanu par Krievijas caru. 
Tādēļ, ka dumpis sākās decembrī, 
dumpinieki tika dēvēti par dekab-
ristiem, un Irkutska izvērtās par 
dekabristu sabiedrisko un kultū-
rālo centru. Tādēļ vēl šodien 
Irkutskā var redzēt daudzas lep-
nas 19. gadsimta koka architek-
tūras mājas ar bagātīgiem, elegan-
tiem kokgriezuma rotājumiem.
iem. Rodas ironisks kontrasts 
redzēt šīs skaistās mājas komū-
nistu laika dzīvokļu kvartālu 
vidū. Irkutska arī ir pilna greznām 
pareizticīgo baznīcām. Vienā, 
kuŗas vārdu diemžēl neatceros, 
atrodas simtiem ikonu, kas tur 
komūnistu laikā savestas glābša-
nai. Šodien Irkutska ir Austrum-
sibirijas tirdzniecības un admi-
nistrācijas centrs.

Pilsēta 2008. gada augustā 
gatavojās 5. Baikāla ekonomikas 
kongresam 8. septembrī, kad 

pilsētā ierodas viesi no visas 
pasaules. Daudzas ielas tā kā 
uzartas, krāso mājas, nomaina 
logus. Bet līdzīgi kādreiz bēdīgi 
slavenā Potjomkina rīkojumam 
apmuļķot Katrīnu II, mājas krāso 
tikai no ielas puses, logus maina 
tikai pirmajā un otrajā stāvā. 
Pārējo nevarot redzēt, kad ar 
busiņiem braucot gaŗām. 

Ar apmešanos mums atkal nav 
veicies. Tāpat kā Severobaikaļskā, 
mums bija paredzēts apmesties 
pašiem savā privātā mājā ar 
visām ērtībām. Bet ērtība laikam 
ir relātīvs jēdziens. Suns rej, bērni 
maisās par kājām, televīzijā 
trokšņo, nu taisni kā mājās. Bet 
bija jau arī savs humors! Saim-
niece ļoti lepojās ar dzīvokļa 
jaunajām durvīm un tāpēc rok-
tuŗi bija apmaukti ar prezerva-
tīviem, lai nenovalkātos.

Mūsu ceļojums, labāk sacīt 
ekspedīcija, nāca uz beigām. 
Braucam uz Irkutskas lidostu, lai 
atgrieztos Maskavā un tālāk ar 
vilcienu uz Rīgu. Lidosta ļaudīm 
pieblīvēta, tāpat kā citur Krievijā. 
Lidmašīna kavējas. Ejam uz 
Aeroflotes biroju noskaidrot. 
Birojā patlaban mazgā grīdu. 
Biroja darbiniece bargā balsī mūs 
izdzen ārā. Lai netraucējot darbu. 
Atrodam vietu kādā tikpat pie-
blīvētā kafejnīcā. Pēc brītiņa ofi-
ciante kaut ko skaļi nobļauj. Kādi 
50 cilvēki sāk atstāt telpu. Kas tad 
nu? Izrādās, notiek 15 minūšu 
darba pārtraukums. Kafejnīca 
tiek slēgta. Var atgriezties pēc 15 
minūtēm un pabeigt dzert atdzi-
sušo kafiju.

Maskavā apmetamies milzīgā 
tūristu viesnīcā „Cosmos”. Nekas 
sevišķs, bet viesnīca tīra, un 
dušas strādā. Pats pie sevis 
nodomāju, cik maz vajag, lai ras-
tos labsajūta. Apskātam parastās 

tūristu atrakcijas: Tretjakova ga-
lerijas I un II, Arbatu, Kremli, 
Svētā Vasīlija katedrāli. Man 
Maskava neliekas simpatiska. 
Šausmīga satiksme, pieblīvēts 
metro, milzīgas cenas un nevī-
žīga, pat rupja, attieksme pret 
tūristiem.

Esmu priecīgs, kad iekāpjam 
Latvijas dzelzceļa guļamvagonā 
uz Rīgu. Kvalitāte, sevišķi resto-
rānā, ir labāka nekā krieviem, 
bet no apkalpes tikai retais runā 
latviski. No rīta iebraucam Rīgas 
Centrālā stacijā, un pirmo reizi 
30 dienās ar liftu, kopā ar visiem 
koferiem ērti nobraucam lejā.

Kas ir mani galvenie secinājumi 
par šajā braucienā pieredzēto?

Pirmkārt, komūnistu laika pa-
ranoja vēl arvien labi strādā. 
Visās viesnīcās obligāti pases 
jānodod kopēšanai. Lielajā „Cos-
mos” viesnīcā Maskavā pasu 
kontrolei veltīta vesela istaba, 
kuŗā strādā kādi 5-6 cilvēki.

Otrkārt, Krievijā arvien vēl 
turpinās komūnisma kādreizējo 
vadoņu slavēšana. Nesen noska-
tījos filmu „Soviet Story”, kur šis 
fainomens tiek parādīts. Filmai 
pilnīga taisnība. Publika cildina 
Staļinu un Ļeņinu, visur redz 
viņu pieminekļus. Piemēram, 
Irkutskā kāda gīde mums stāstīja, 
ka Ļeņina statuja esot noņemta 
ielas remonta dēļ. Prasīju, vai liks 
atpakaļ. „Protams,” atcirta gīde, 
kā gan var prasīt tik muļķīgu 
jautājumu.

Treškārt, krievi dara visu iespē-
jamo, lai tūristi justos neomulīgi. 
Nevīžīga, pat rupja, attieksme. 
Tādu lietu kā smaidu nesagaidīt. 

Nu, ja tā, vai tad bija vērts 
braukt? Noteikti! Mēs nesasli-
mām, mūs neapzaga, mūs neap-
cietināja un mēs baudījām labā-
ko vodku pasaulē.

Kompartijas slavenā atpūtas māja Komsomoļskā

(Nobeigums)

Severobaikaļska (35 000 iedzī-
votāju) ir tik pat nenozīmīgs 
miestiņš kā Tinda. No šejienes 
ātrais kuģītis šķērso Baikalu līdz 
Irkutskai. Mums paredzēts ap-
mesties pašiem savā privātā mājā 
ar visām ērtībām. Taksītis mūs 
pieved pie neglītām komūnistu 
stila blokmajām. Apkārtne izska-
tās kā Purvciems 1990. gadā, 
saimniece jau nāk pretī. Ieved 
mūs mazā dzīvoklītī trešajā stāvā. 
Nu, ko darīsim? Jāsamierinās. 
Pēc Kamčatkas nekas mūs vairs 
nepārsteidz. 

sākam šķērsot Baikala ezeru, tas 
kā banāns vai gaŗa desa stiepjas 
645km no Severobaikaļskas zie-
meļos līdz Irkutskai dienvidos. 
Uz kartes lasītājs var konstatēt, 
cik Baikals, pa laikam dēvēts par 
Sibirijas aci, ir milzīgs. Tas ir dzi-
ļākais saldūdens ezers pasaulē 
(1,637m) un pasaulē lielākais pēc 
tilpuma, ezers satur 1/5 no visas 
planētas saldūdens, turkāt  vairāk 
ūdens nekā visi pieci ASV lielie 
ezeri kopā. Brauciens prasa asto-
ņas stundas un ar laiku pamazām 
kļūst garlaicīgi, kaut gan skati ir 
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Labākās zāles

Gundars Ķeniņš Kings

K a s 
Latvijā ir 
tas, ko ne-
var atlikt? 
T u r ī g i e 
joprojām 
ā r s t ē j a s 
bez kādiem 
ierobežo-
j u m i e m , 

trūcīgie vispirms atliek zobārstu 
vizītes. Bērni joprojām iet skolā, 
apmeklē sporta sacīkstes, pie-
vēršas citiem laika kavēkļiem, 
universitātēs studentu skaits, kā 
jau parasti atplūdu laikos, ir ļoti 
liels. Man nav šaubu, ka gan 
Amerikā, gan Latvijā ievērojami 
faktori ir izdzīvošanas sīkstums, 
ģimeņu kopība un solidāritāte, 
kas palīdz noturēt šos pozitīvos 
ieguldījumus šodienas un nākot-
nes labklājībā.

Man nav ilūziju par valsts 
spējām strauji pacelt tautas 
labklājību 2007. gada līmenī. 
Tādu nav. Nepieciešami ir reāli 
pārkārtojumi valsts pārvaldē un 
valdības darbā, bet vajadzīgas arī 
pārmaiņas dzīves veidā. Valsts 
budžeta apcirpšana, ko likās 
neiespējami izdarīt vēl pirms 
pāris gadiem, tagad izdarīta 
gandrīz neiedomājamos apmē-
ros. Barometrs pētījumi mums 
vairāk rāda, ka pārējais gulstas 
uz patērētāju pleciem.

Gluži kā Amerikā jau mainās, 
tā arī Latvijā daudzās ģimenēs 
veidojas jauns iepirkumu un 
izdevumu profils. Amerikas pār-

tikas veikalos redzam lielu cen-
šanos piedāvāt un izmantot 
atlaides, īpaši patērētājiem, kam 
ir lielākas ģimenes. 

Lielās dzirnavnieku firmas 
(piemēram General Mills) ziņo 
par negaidītu pierasījumu un 
peļņu tagad, kad daļa iedzīvotāju 
vairāk pērk maizi un miltu 
izstrādājumus, vairāk pievēršotie 
cepšanai un vārīšanai mājas 
kārtībā. Redzam lielveikalu sludi-
nājumus, kas aicina vairāk vaka-
riņot ģimenē; ievērojam lētākus 
piedāvājumus amerikāņu un 
franču restorānu jaunajās ēdienu 
kartēs, lasām par lētām sviest-
maizēm un salātu pusdienām.  

Arī Latvijā es gaidu, kā sacīt, 
patēriņa pārkārtošanos: atsveši-
nāšanos no grauzdētām brokastu 
pārslām un atgriešanos pie put-
rām,  pie mazāk gaļas un vairāk 
kartupeļiem maltītēs. Pat mūsu 
turīgajā gimenē liekas prātīgi 
mazliet samazināt siltumu mājās, 
apģērbties siltāk un puķu podos 
audzēt salātus un redīsus. Var 
darīt vēl vairāk.

Man tikko uzradās jauni 
kaimiņi.  Bija prieks vērot , kā šī 
darbīgā ģimene, pieaugušiem 
bērniem un mazbērniem piepa-
līdzot, pagājušā nedēļas nogalē 
veikli izcirta krūmus un sakopa 
puspūrvietu iepriekšejā īpašnieka 
nolaistā dārzā. Stādīšot avenes 
un zemenes, audzēšot tomātus 
un saknes.  Labs paraugs visiem!

Peldēt vētrainos ūdeņos

“Slīcēja liktenis ir galvenokārt  
viņa paša rokās!”  Es cieši  pietu-
ros pie šis domas, kaut vai tāpēc 
vien, ka praktiskā dzīvē glābēju 
ir maz.  Tie paši šiem bīstamajiem 
uzdevumien nav sagatavoti un 
īstā brīdī nav arī klāt. Vētrainos 
ūdeņos viņi paši glābjas, kā var.

Latvijai ar lielo aizņēmumu ir 
aizdoti daudzi glābšanas riņķi un 
vestes.  Tie palīdzēs valstij turēties 
uz ūdens, bet lielais aizdevums 
nevar palīdzēt visiem visos neie-
spējamos veidos. Izglābšanos 
kavē ne tikai peldēt mākas trū-
kums, bet vēl vairāk Latvijas 
saimniecības ārējie apstākļi. 
Šaubu nav arī par to, ka saim-
nieciskā krize sev līdzi atnesīs 
daudz dažādu pārmaiņu. Viena 
no tām būs vērojama privātā 
sektora un valsts attiecības, cita 
būs saistīta ar Latvijas spējām 
eksportēt vairāk un importēt 
mazāk.

Vēl citas veidos pārmaiņas 
patērētaju nodarbē, rocībā un 
viņu saimnieciskos apsvērumos.  
Tā arī ir neiespējami pareģot,  
kas jādara tūlīt un ko var atlikt 
citai dienai. Grūti ir nedarīt nekā 
un noslīkt.  Grūti izvairīties no 
pārsteidzīgiem pasākumiem un 
pat lielām kļūdām.  Grūti pateikt, 
kādas pārmaiņas ir gaidāmas un 
kuŗas no tām būs nozīmīgas.  

Nav daudz uzņēmumu, kas jau 
tūlīt uzsāks ko jaunu. Nebūs 
daudz tādu, kas atļausies jaunu 

risku, jaunas saistības.  Pavisam 
neskaidrs ir tas, ko izlems 
likumdevēji un valdība.   

Barometra pētījumos nemanu 
agresīvus patērētājus, kas paši 
cenšas uzlabot savu stāvokli, kas 
prasa lētākas cenas un uzmun-
drina veikalniekus vairāk sacen-
sties savā starpā. Mani drīzāk 
satrauc tie apģērbu pārdevēji, kas 
nekā negrib mainīt. Viņi atklāti 
saka, ka viņi cenas nedomā 
samazināt. Liekas, ka daudzi 
drīzāk gaida visāda veida valsts 
pabalstus. 

Šīs pārdomas man liek izvērtēt 
tautas uzskatus par saimniecisko 
atjanošanos un tālāko attīstību.  
Man ir skaidrs, ka sabiedrība 
nevarēs palīdzēt visiem, katrā 
ziņā, kā jau to norāda ES aizdevēji, 
ne jau ar jauniem parādiem.  Maz 
varam sagaidīt jaunu ārzemju 
ieguldījumu. Mūsu liktenis lielā-
koties būs mūsu pašu rokās!

Ja tauta domā, ka lietas neiet 
pareizā virzienā, tad ir laiks 
domāt par ko pareizāku. Nav 
sagaidāms, ka valsts iestādes 
plašā mērogā sekmīgi veidos jau-
nas nozares. To spēs tikai atsevišķi 
uzņēmēji.  Es priecāšos, ja valsts 
iestādes nekaitēs tiem uzņēmē-
jiem, kas paši sev atradīs jaunas 
iespējas un klientus. Man pietiks, 
ja Latvijas finanču sistēma tiks 
atjaunota  tā, lai bankas varētu 
ierosināt gan krāšanu, gan 
piešķirt aizdevumus tiem, kas 
iztrādājuši nopietni apsveŗamus 
izaugsmes plānus.

   
No valdības es vēlos sagaidīt 

programmas, kas uzlabo apstāk-
ļus saimnieciskās dzīves izaugs-
mei. Ideāli būtu, ja valdība palī-
dzētu virzīt līdzekļus tur, kur tie 
nes lielāku labumu.

Ņemot vērā ne tikai privātās 
intereses, bet arī iespējamos 
sociālos labumus, priekšlaicīgi 
pareizi izvērtēt valsts ieguldījumu 
programmas ir gandrīz neiespē-
jami. Tā Amerikā īpaši steidzamie 
projekti cieš gan no vajadzīgas 
steigas dzamības, gan nepārdo-
mātas steigas, gan saimniecis-
kiem, gan politiskiem apsvēru-
miem. Ja nauda, kas tiek ieplū-
dināta finanču sistēmā, var 
pavairot saimniecisko rosību ar 
atjaunotiem un jauniem aizde-
vumiem, to pašu var teikt par 
citiem pasākumiem.  

Te principā der ievērot tā sauk-
to reizinātāja faktoru, kas 
atšķirīgās nozarēs un valstīs nav 
vienāds. Šis reizinātājs (kas vairo 
tālāko saimniecisko rosību un 
nodarbi) ir samērā mazs mež-
kopībā, bet varētu būt lielāks 
lauksaimniecībā. Atvieglojumi 
trūcīgajiem var sekmēt lauksaim-
niecības nodrošināšanu un tā 
kalpot diviem, cieši kopā sais-
tītiem mērķiem. Man pašam 
vairāk patīk tie uzlabojumi, kas 
saistās ar jauniem ražojumiem 
un pakalpojumiem. Tie ieviešas  
ar techniskiem jauninājumiem 
un to eksportu. Taču es apzinos 
arī to, ka vajadzīgo technisko 
ekspertu Latvijā vēl nav daudz, 
bet to sagatavošana un iesaiste 
darbā prasa daudz laika.

“Humors un jautras dziesmas 
ir labākās zāles!” – ar tādu pro-
grammu uz Floridas latviešu 
biedrības namu 21. februāŗa 
pēcpusdienā bija atbraukušas 
divas Toronto labi pazīstamas 
personības: aktrise Maija Ķuze 

Koncertā viešņām šeit pievie-
nojās vietējais, izcilais pianists, 
klavieru skolotājs un diriģents 
Vladimirs Hohlovs, kas pavadīja 
visas solistes dziesmas. Šie trīs 
mākslinieki tad arī deva mums 
pilnvērtīgu, gandrīz divu stundu 

deklamējot bez suflieŗa vai rak-
stisku piezīmju palīdzību. Pēc 
Sandras dziedātām A. Šica 
dziesmām Maija Ķūze priekš-
nesuma pirmo daļu nobeidza ar 
Gunāra Griezes stāstu par “Griķu 
Žaņa un Baķu Annas kopā 
dzīvošanu”. Tad uzjautrinātie 
skatītāji devās pie atspirdzinā-
jumu galda, kur viņus sagaidīja 
biedrības saimnieciskais vadī-
tājs Alberts Lāčkāja ar lielu 
kristāla boles trauku un palīgs 
Vilis Krēsliņš ar Kalifornijas vīna 
pudelēm. 

Pēc starpbrīža, kas likās bija 
klausītājiem devis vēl lielāku 
labsajūtu, koncerta otrā daļa 
sākās ar labi pazīstamām dzies-
mām par mīlestību, ko dziedāja 
Sandra, – kā Edītes Piafas “La vie 

Sandra Ķuze dzied, pavada Vladimirs Hohlovs

No kreisās: Sandra Ķuze, Vladimirs Hohlovs, Maija Ķuze – pēc 
koncerta tiek apsveikti ar ziediem

Saimniece Lija Kuplis ar palīdzi Irisu Kaupmani izdala torti

un dziedātāja, soprāns, Sandra 
Ķuze. Florida tālās ziemeļnieces 
sagaidīja ar mazliet vēsāku nekā 
parasts laiku, dienas temperatūra 
tik tikko sasniedza plus 20 Celsija 
gradus! Toties saule bija spoža, 
un zilās debesīs nevarēja saskatīt 
nevienu mākonīti. Mākslinieces 
gan par šo, no Kanadas atnākušo, 
aukstuma vilni nemaz nesūdzē-
jās, un dažas savas brīvās stundas 
pavadīja, pētījot daudzās palmu 
pasugas vietējā Botāniskā dārzā 
un pat iemērcot kāju Meksikas 
jūras līcī.

garŗu priekšnesumu. Koncerta 
pirmā daļā Sandra bija izvēlējusies 
trīs Raimonda Paula un trīs A. 
Šica dziesmas, nobeidzot ar tau-
tas dziesmu “Vai tā mana vaina 
bija?”, O. Grāvīša apdarē.

Pēc Raimonda Paula dziesmām 
uz skatuves nāca Maija Ķuze ar 
Vizmas Belševicas stāstu “Tās 
dullās Paulīnes dēļ”, ko Floridas 
tautieši dzirdēja pirmo reizi. Visi 
klātesošie smaidīja par Paulīnes 
izdarībām, bet arī apbrīnoja 
aktrises Maijas Ķuzes fainome-
nālo atmiņu, visu šo gaŗo stāstu 

en rose”, Ž. Offenbacha “Mīlas 
nakts” un F. Lechāra (I. Gubiņas 
vārdi) “Mīlestības valsis”. Pa star-
pu Maija Ķuze deklamēja Rūdolfa 
Blaumaņa “Nelaime Nīnēnu 
purviņā”, P. Ziediņa “Šausmīgā 
blēdība” un Gunāra Griezes 
“Mūsu vecie lai ilgi dzīvo”. 

Floridas “vecie” par koncertu 
bija sajūsmināti un pasniedza 
māksliniekiem pa puķu pušķim 
un pat kādu šokolādes kasti un 
vīna pudeli. Pēc koncerta, visi 
klātesošie dalījās ar līdzatnesto 
groziņu labumiem, ko gaumīgi 
bija sakārtojusi saimniece Lija 
Kuplis ar palīdzēm.

Jā, humors un jautras dziesmas 
laikam ir labākās zāles, sevišķi, ja 
tās papildinātas ar garšīgu Flo-
ridas apelsīnu sulas boli. 

Teksts: Gunārs Liepiņš
Foto: Gunārs Liepiņš
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K ā d s 
gudrs cil-
vēks teicis, 
ka valoda 
ir vienīgā 
territorija, 
kas pieder 
m u m s 
p a š i e m . 
D i e m ž ē l 

latviešu valodas territorija ir bīs-
tami apdraudēta.

Apmēram pēdējo desmit gadu 
laikā, kopš esmu viena no Laika 
redaktoriem, man piesūtītas gan 
pateicības, gan protesta vēstules. 
Vairāki rakstītāji sūdzas, ka it kā 
labots viņu stils, pārgrozīti vārdi 
un teikumi.

Laikraksta galvenais uzdevums 
ir lasītāju informēšana. Gadu 
simtos ir izveidojušies principi, 
kā lasītājam pavēstīt informāciju, 
lai tā būtu viegli lasāma un viegli 
saprotama. Ir izveidojies īpašs 
laikrakstu stils – īsi, nesamudži-
nāti, viegli saprotami teikumi, 
viegli saprotami vārdi, vairīšanās 
no svešvārdiem.

Vārdu pareizrakstību un lieto-
jumu nosaka vārdnīcas, gramati-
kas un valodas rokasgrāmatas. 
Laika redaktori lieto ALAs izdo-
to, valodnieku V. Bērziņas-
Baltiņas un J. Bičoļa sastādīto 
,,Latviešu valodas vārdnīcu”. 
Rakstus rediģē, lai nebūtu valo-
das kļūdu un latviešu valoda 
būtu latviska. Redakcijā labo arī 
neloģiskus, pārprotamus teiku-
mus, liekvārdību un stila neglu-
dumus. Rediģēšanā tiek lietoti 
vispārpieņemti starptautiski atzī-
ti principi par labu stilu un loģis-
ku valodu. Lielākā Laika lasītāju 
daļa vēlas, lai laikrakstā būtu 

Tuvojas Amerikas latviešu 
apvienības 58. kongress, ko rīko 
Floridas pavalsts Sv. Pētersbur-
gas un apkaimes latviešu organi-
zācijas. ALAs valdes, biroja un 
kongresa rīcības komitejas locekļi 
Floridā sadarbojas, lai program-
ma būtu interesanta un delegāti 
ne tikai apspriestu ALAs nākamā 
gada darbības prioritātes, bet arī 
uzzinātu ko jaunu un dalītos 
pārdomās un pieredzē.

ASV latviešiem ir zināms, cik 
ievērojama ir Gaŗezera nozīme 
šejienes sabiedrībai – daudzi paši 
beiguši Gaŗezera vidusskolu, sūta 
uz to bērnus, citiem ir neaizmirs-
tamas atmiņas par Jāņu svinībām, 
volejbola nedēļas nogalēm vai 
jaukām latviešu ballītēm. Taču 

ALAs 58. kongresā pārrunās 
sabiedrības organizēšanu ASV un Īrijā

Kārlis Vizulis

Jānis Kargins

Ilona Vilciņa

daudzi ASV latvieši, kuŗi ierodas 
Gaŗezerā mācīties vai atpūsties, 
droši vien nemaz nezina centra 
izveidošanas vēsturi un problē-
mas, kādas toreiz radās, nu jau 
pirms pusgadsimta.

Gaŗezeru pārvaldīt nav nekāds 
joka darbs. Paaudzēm mainoties, 
arvien grūtāk sagādāt līdzekļus 
īpašuma uzturēšanai. Tāpēc esam 
aicinājuši uz kongresu šī lielā 
latviešu centra prezidentu Kārli 
Vizuli sīkāk pastāstīt par Gaŗezera 
saimniecību.

K. Vizulis dzimis Anglijā, bet 
uzaudzis Kalamazū un jau agri 
aktīvi iesaistījies Gaŗezera dzīvē. 
Viņš beidzis Mičigenas univer-
sitāti ar gradu inženieŗzinātnēs, 
ir korporācijas Talavija loceklis. 
K. Vizulis vada pats savu firmu 
Performance Systematix Inc. Gaŗ-
ezerā viņš septiņus gadus bijis 
padomes loceklis un divus gadus 
prezidents. K. Vizulis ir precējies 
ar Andu Jurevsku no Sanfrancisko, 
ģimenē aug divi nākamās paau-
dzes gaŗezerieši –  padsmitnieki 
Aleksis un Ilze.

Labi zināms, ka kopš Latvijas 
neatkarības atjaunošanas lielā-
kajās ASV pilsētās ieradušies 
daudzi jauniebraucēji no Latvijas. 
Vairāki nāk uz latviešu sarīkoju-
miem, sūta bērnus skolās, bet 
intereses nereti ir atšķirīgas, un 

tūkstošiem jaunu latviešu paliek 
tādi kā ārpusnieki. ALA un dau-
dzas vietējās organizācijas imēģi-
nājušas viņus iesaistīt, bet ar 
mainīgiem panākumiem. Ir lat-
viešu centri, kur tas izdodas 
labāk, ja radušies personiski kon-
takti, bet citur jauniebraucēji un 

šies darbā uz Īriju. Latvieši Īrijā, 
tāpat kā latvieši ASV pirms 60 
gadiem, dibina latviešu biedrības, 
draudzes, skolas. Citi laiki, cita 
valsts, citi cilvēki, bet mērķi līdzīgi.

Par Īrijas latviešu dzīvi pastāstīt 
ALAs kongresa rīkotāji  aicinājuši 
Īrijas latviešu biedrības dibinātāju 
un vadītāju Jāni Karginu. LBĪ dibi-
nāta 2005. gada 29. maijā. Bied-
rības izveidošanu atbalstīja Lat-
vijas vēstniecība Īrijā un Latvijas 
Īpašu uzdevumu ministra sabied-
rības integrācijas lietās 
sekretāriāts.

Īrijas latviešu biedrības valdē ir 
septiņi balsstiesīgi un viens 
pieaicināts valdes loceklis, kas 
iegūst balsstiesības, aizstājot kādu 
no pamatsastāva. Biedrība nodi-
binājusi jaukto kori „eLVe” un 
tautasdeju kopu „Jampadracis”.

Biedrības mērķi ir ļoti līdzīgi ALAs 
mērķiem ASV: saglabāt Īrijā dzīvo-
jošo latviešu etnisko identitāti un 
kultūras mantojumu, kopt lat-
viešu valodu, veicināt izglītību un 
stiprināt latviešu sabiedrību.

LBĪ rīko dzejas dienas, deju 
vakarus, latviešu filmu izrādes, 
sporta pasākumus, atbalsta nedē-
ļas nogales latviešu skolas „Saul-
griezīte” un „Mazā Saulgriezīte”, 
izveidota mājaslapa: www.lbi.ie

ALAs 58. kongress solās būt 
spraigs un interesants. ALA aici-

„vecie trimdinieki” kopēju valo-
du neatrod. Esam uz kongresu 
aicinājuši Ilonu Vilciņu, kas 
aktīvi darbojas Bruklinā un 
izveidojusi mājaslapu www.latvi-
anusa.com Viņa pastāstīs, kā vei-
cies ar jauniebraucēju sabiedriskās 
dzīves organizēšanu Ņujorkas 
apkaimē. 

Nemitīgi dzird runājam, ka eko-
nomisku un citu iemeslu dēļ nes-
kaitāmi Latvijas iedzīvotāji devu-

na organizācijas sūtīt savus pār-
stāvjus un palīdzēt veidot ALAs 
darba virzienus nākamajam gadam.

ALAs salīgtā likme viesnīcā ($119 
diennaktī ar auto novietošanu, inter-
netu un resort fee) ir spēkā trīs 
dienas pirms un trīs dienas pēc 
kongresa. Lūdzu, aiciniet līdzi 
ģimenes locekļus un brauciet uz 
saulaino Floridu piedalīties kon-
gresā un atpūsties plūdmalē!

Kongress notiks no 1. līdz 3. 
maijam TradeWinds Island Resorts 
viesnīcā Sandpiper, adrese: 5600 Gulf 
Blvd., St. Pete Beach, FL 33706, 
tālr.: 1-727-360-5551, 1-800-808-
9833 (istabu rezervētājiem jāpie-
bilst, ka piedalīsies American 
Latvian Association kongresā).

ALAs biroja vadītājs
Raits Eglītis

Redaktores piezīmes
laba, standartizēta bezkļūdu lat-
viešu valoda. No lasītājiem nav 
dzirdētas sūdzības, ka rediģētie 
raksti būtu grūti saprotami vai 
sliktā latviešu valodā. Svarīgs ir 
galarezultāts, nevis rakstu iesūtī-
tāju nepamatotas vēlmes. Esmu 
pateicīga visiem, kuŗi redaktora 
darbu novērtē un lūdz rakstos 
izlabot negludumus un kļūdas. 
Tā ir konstruktīva sadarbošanās, 
lai veidotu labu laikrakstu. 

Protams, Laikam ir vajadzīgi 
jauni līdzstrādnieki. Aicinot jau-
niešus rakstīt, parastā atbilde ir: 
,,Labprāt rakstītu, bet latviešu 
valodas zināšanas nav pietieka-
mā līmenī.” Par to nebūtu jābai-
dās, jo redaktori vienmēr ir gata-
vi palīdzēt. 

Ir vēl citas grāmatas, ko derētu 
lietot Laika līdzstrādniekiem – 
Lalitas Muižnieces un Rasmas 
Sinātes ,,Turi pa rokai, iemet aci”, 
kas iznākusi trijos iespiedumos 
un vēl dabūjama. Tīmeklī: www.
eraksti.lv lieliem, labi salasāmiem 
burtiem ievadīta ,,Latviešu valo-
das pareizrakstības vārdnīca” un 
plašā Ramaves izdotā grāmata – 
,,Profesora J. Endzelīna atbildes”. 
Tajā ir vairāk nekā 2000 atbilžu 
par dažādiem valodas prakses un 
valodas kultūras jautājumiem.

Daži vārdi par stilu
Vispirms par stilu kā rakstīšanas 

veidu laikrakstam. To māca 
skolās žurnālisma klasēs. Tas ir 
kas vairāk nekā pareizrakstība. 
Laikrakstos stāstītam jabūt parei-
zā valodā, laikrakstā pieņemtā 
pareizrakstībā, saprotamos, loģis-
kos teikumos, lai informācija 
būtu precīza un viegli saprotama. 
Ir starpība starp rakstītāja īpašu 
individuālu stilu un kļūdaini 
lietotu valodu, tāpēc nepamatoti 

ir autoru aizrādījumi, kuŗi iebilst, 
ka tiekot labots viņu stils. Visās 
ASV laikrakstu un žurnālu 
redakcijās ir stila rokasgrāmatas, 
instrukcijas, piem., ko darīt ar 
vārdu ,,nēģeris” (latviešu valodā, 
protams, šim vārdam nekādas 
negātīvas noskaņas nav), kā 
rīkoties ar žargonvārdiem, kādas 
vārdnīcas un rokasgrāmatas lie-
tojamas, ja rodas šaubas. Gan no 
ziņu aģentūrām saņemtie, gan 
citi iesūtītie raksti tiek pēc vaja-
dzības pārrakstīti un pielāgoti.

Laikrakstā galvenokārt aprak-
sta agrāk notikušus sarīkojumus 
un, rakstot par tiem, jālieto 
pagātne. Laikraksts nav pasaku 
grāmata, kur pagātnes notiku-
mus raksta tagadnes vai nākotnes 
formā.

Ja negrib runāt par stilu, var 
runāt par pareizrakstību. ALAs 
lielajā vārdnīcā sīkiem burtiem ir 
minēti nevārdi ķēķis, ķēkša, deķis 
– tādus vārdu Laikā cenšamies 
nelietot. Nav vārda ,,pažarnieks” 
– tas acīmredzams krievu vārds. 
Nav arī vārda ,,kampuss” (angļu 
campus) un ,,herons” – latviski 
gārnis vai dzēse. Rakstītāji, kuŗi 
vēlas veidot savu no žargonvār-
diem veidotu stilu, lai tas būtu 
citāds, un raksta dzejoļus, kuŗi ar 
tiem piebārstīti, labāk lai tos 
nesūta. Dzejoļi un stāsti, protams, 
ir cita katēgorija. Taču arī dzej-
niekiem ir jāmeklē sinonimi, 
jāpārbauda vārdu pareizrakstība 
vārdnīcās.

Ir pierādījies, ka valodas kļūdas 
un žargonvārdi lasītājiem viegli 
pielīp, tāpēc Laikā no tādiem 
cenšamies izvairīties. Mums ir 
simtgadu tradicija un paraugi, kā 
latviešu valoda ir attīstījusies lat-
viska, ievērojot pašas valodas 
paraugus un kā tā mācīta skolās. 
Palasot Rīgas latviešu biedrības 

Valodniecības nodaļas sēžu pro-
tokolus, var redzēt, kā latviešu 
valoda pirmspadomju laikā 
attīstījās latviska.

Ne katrs valodas lietotājs ir 
lietpratējs. Amerikā skolojušies 
advokāti, ārsti, arī žurnālisti utt., 
kuŗu zināšanas viņu profesijā 
neviens neapšauba, latviešu valo-
du pietiekami labi tomēr neprot. 
Ķīmiķis, fiziķis, architekts vai 
mūziķis ne vienmēr labi zina 
latviešu valodas likumus. Daudzi 
valodas lietotāji iedomājas, ka 
valodai likumu nav. LETAs ziņās 
nesen bija raksts ,,Kas jāzina 
žurnālistam” un skaidrots, kas 
viss jāzina, rīkojoties ar datoru. 
Žurnālista galvenais darbarīks 
tomēr ir valoda.

Latvijas presē un tīmeklī rak-
sta: pirktākās, lasītākās grāmatas, 
komentētākie raksti, skatītākās 
filmas, portālā ,,draugiem” ir pat: 
skatītākās bildes! Manuprāt, cil-
vēkiem, kuŗi tā raksta vai runā, 
nav nekādas valodas izjūtas. Var-
būt tieši īstajā laikā radies raidī-
jums ,,Vai tu esi gudrāks par 
piektās klases audzēkni?” Piektās 
klases skolēni neteiks: pirktāks, 
lasītāks, jo latviešu valodas 5. 
klases gramatikas grāmatā ir 
likums: ,,No atvasinātiem adjek-
tīviem vai adjektīvētiem divdab-
jiem ar izskaņu -ots (sudrabots, 
rasots, zvaigžņots, sulots... utt.) 
salīdzināmās pakāpes veido reti. 
Vajadzības gadījumā salīdzinā-
jumu un kāpinājumu ar šiem 
vārdiem mēdz izteikt, pievieno-
jot tiem apstākļa vārdus vairāk, 
visvairāk.” Tāpat ir arī citās valo-
dās, piem., angliski: best selling 
books, vācu valodā: meist 
verkaufte Bücher.

Piektās klases skolēns zina, ka 
salīdzinājumvārdu ,,nekā” lieto 
ar adjektīva vai adverba pārāko 

pakāpi: ,,vairāk nekā”, ,,mazāk 
nekā”; diemžēl gluži kā sērga 
izplatās ,,vairāk kā” un ,,mazāk kā”.

Portālos ir piedāvājums nosūtīt 
draugiem kartiņas. Var jau sarun-
valodā varbūt tā steigā pateikt, 
taču šaubu gadījumos ieteicams 
padomāt, kā deminutīvu formu 
veido no līdzīga vārda: neviens 
taču nesaka ,,egliņa” (egle – 
eglīte, karte – kartīte).

Diezgan bieži dzirdu jautājumu: 
,,Kādas ir tavas koordinātas?” 
Atbildu, ka 20. gaŗuma un 40. 
platuma grads. Koordinātas ad-
reses nozīmē ieviesies no krievu 
valodas, tāpat kā grāmatas ,,tirā-
ža”. Tirāža ir franču vārds un 
nozīmē loterijas biļešu vilkšana 
un parādzīmes deldēšana noteik-
tos termiņos. Padomju laikā šis 
vārds ieviesās metiena nozīmē. 
Jauki, ka nav pazudušas rindko-
pas, ko Amerikas latvieši sauc 
par paragrafiem.

Raksturīgākās
rakstu iesūtītāju 

kļūdas
Bieži vien autori, kuŗi Vācijā 

beiguši pamatskolu, apgalvo, ka 
,,perfekti pārvalda latviešu valo-
du”. Valodu nevar pārvaldīt, bet 
gan labi prast, zināt, mācēt, 
apgūt, iemācīties. Pārvaldīt var 
kādu īpašumu. Neviens neteiks: 
esmu latviešu valodas pārvald-
nieks. Vācu valodā ir divi vārdi: 
verwalten un beherrschen. Vācie-
tis neteiks: ,,Ich verwalte die 
deutsche Sprache”, bet gan: ,,Ich 
beherrsche die Sprache”. Uzmek-
lējot ,,Latviešu valodas vārdnīcā” 
šķirkli ,,pārvaldīt”, var uzzināt, ka 
vārdkopa ,,pārvaldīt valodu” ir 
nelatviska. Turpat var pārliecinā-
ties, ka panelis ir sienas apšuvums, 
arī svārku ielaidums, ne: disku-
tētāju kopa.

(Turpinājums sekos)

Astra Moora

Latviešu valodas 
zināšanas nekrīt

no debesīm
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidents Valdis Zatlers un Lilita Zatlere 6. martā darba 

vizītē apmeklēja Aizputi. Vizīti Aizputē  prezidents ar kundzi uzsā-
ka, viesojoties Aizputes vidusskolā. Šī ir īpaša diena, sacīja Aizpu-   
tes vidusskolas direktore, jo Valdis Zatlers ir pirmais Valsts prezi-
dents, kas viesojas šajā skolā. Uzrunā skolēniem un skolotājiem 
Valsts prezidents uzteica Aizputes vidusskolas himnu un novēlēja 
saglabāt lepnumu par sevi un skolu. Skolas laikā ikviens iegūst uz-
ticamus draugus un izveido pasaules uzskatu, tāpēc tai ir ļoti būtis- 
ka loma. Par  apliecinājumu, ka Valsts prezidents augstu novērtē 
skolas himnu, viņš parakstījās uz himnas notīm.

Saeimas priekšsēdis Gundars Daudze oficiālā vizītē Japānā tikās 
ar šīs valsts amatpersonām. Daudze un Japānas parlamenta Pārstāv-
ju palātas spīkers Johei Kono sarunājās zem sakuras  zariem. 
Gundars Daudze  un Latvijas vēstnieks Japānā Pēteris Vaivads pie- 
dalījās Latvijas Dziesmu un deju svētkiem veltītas  izstādes atklāša-
nā  Vasedas universitātē.

Ārlietu ministrs Māris Riekstiņš piedalījās NATO ārlietu minis-
tru sanāksmē NATO galvenajā mītnē Briselē. Šajā sanāksmē galve-
nā uzmanība tika veltīta aprīlī paredzētās NATO valstu un valdību 
vadītāju sanāksmes sagatavošanai, situācijai Afgānistānā un NATO-
Krievijas attiecībām. Sanāksmes ietvaros notika arī NATO-Gruzijas 
un NATO-Ukrainas komisiju tikšanās. M. Riekstiņam bija divpusē-
ja viedokļu apmaiņa ar citu valstu ārlietu ministriem, tostarp ar   
ASV valsts sekretāri Hilariju Klintoni un Kanadas ārlietu ministru 
Lorensu Kanonu.

Demisionējušais Ministru prezidents Ivars Godmanis  par ie- 
guldījumu Nacionālo bruņoto spēku attīstībā aizsardzības minis-
tram Vinetam Veldrem piešķīris 9 milimetru kalibra pistoli. V. Vel-
dre, kas jaunajā valdībā amatu neieņems, jau pērn ticis pie lietošanai 
nederīga ložmetēja, ko saņēmis dāvanā no NBS. 

Pirms 730 gadiem (1279) kaujā pie Aizkraukles Livonijas orde-
nis cieta smagu sakāvi. Bruņiniekiem uzbruka lietuvieši dižkuni-
gaiša Traideņa vadībā. Atskaņu chronikā teikts, ka lietuviešiem ne- 
tieši palīdzējuši Nameja vadītie zemgaļi, kas atstājuši kaujas lauku, 
nepievienojoties vāciešiem.    

Jau vienreiz  arestētais finanču eksperts, Ventspils augstskolas 
mācībspēks Dmitrijs Smirnovs (pavadīja 48 stundas izolātorā) 
plašsaziņas līdzekļos palaidis melno humoru: “Mēs neesam izmē-
ģinājuma trusītis, mēs jau esam truša cepetis, ko tūlīt apēdīs. Rude-
nī Latvija iegāzīsies bezdibenī – ļaunākajā gadījumā būs 50% bez-
darbs, 100% noziedzības pieaugums, vienīgais ”rentablais biz-        
ness” – kontrabanda, būs totāla atkarība no ārzemju augļotājiem.”

Aizsaulē aizgājis Sofokla, Eiripīda, Senekas un citu senās Grieķi-
jas un Romas dižgaru darbu latviskotājs Ābrams Feldhūns (1915-
2009). Sporta apskatnieki noskaidrojuši mazāk zināmu faktu -  
Feldhūns savulaik - no 1934. līdz 1940. gadam - bijis viens no āt- 
rākajiem skrējējiem Latvijā sprinta distancēs.

Godina Oskaru Kalpaku
Valsts prezidents Valdis Zatlers 

un Lilita Zatleres kundze apmek-
lēja pulkveža Oskara Kalpaka 
piemiņas vietu “Airītes”, kur no- 
risinājās jaunsargu kandidātu 
uzņemšana jaunsargos.

Valsts prezidents - jaunsargu 
patrons - apsveica par jaunsargiem 
ieceltos  38 jauniešus, kā arī pa-
sniedza katrai jaunsargu vienībai 
piemiņas zīmi. Uzrunājot jaun-
sargus,  prezidents uzsvēra: “Jūs, 
jaunsargi, esat braši, ar stāju. Es 
zinu - lai arī jums ir uztraukums, 
jūs esat lepni par sevi un savu val-
sti. Kalpaks - bruņoto spēku un 
brīvības cīņu simbols dzīvo arī 
šodien. Mēs gribam viņam līdzi-
nāties, jo viņš iedvesmoja, aicinā-
ja cīnīties, radīt pārliecību un ticī-
bu valstij.”

Pēc svinīgās ceremonijas Valsts 
prezidents kopā ar jaunsargiem 
pie ugunskura dzēra tēju un cepa 
desiņas.

Apmeklējot “Airītes”, Valsts pre-
zidents nolika ziedus pie pulkveža 
Oskara Kalpaka, kapteiņa Nikolaja 
Grundmaņa, virsleitnanta Pēteŗa 
Krieva un leitnanta Johana-Hansa 
Šrindera pieminekļa.  V. Zatlers ar 
kundzi apskatīja pulkveža Oskara 
Kalpaka piemiņas mūzeju “Airī-
tes”, kur Latvijas Kaŗa mūzeja direk-
tore Aija Fleija viņus iepazīstināja 
ar mūzeja atjaunošanas plānu.

Jaunās valdības aprises 
Ministru prezidenta amata kan-

didāts Valdis Dombrovskis (JL) 
nākamajā valdībā aicinās vēl trīs 
Jaunā laika ministrus, piecus Tau-
tas partijas (TP) ministrus, četrus 
Zaļo un Zemnieku savienības 
(ZZS) izvirzītus ministrus,  apvie-
nībai Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 
(TB/LNNK) un Pilsoniskā savie-
nība (PS) jaunajā valdībā būtu pa 
vienam ministra portfelim. 

Finanču ministrs būtu Einars 
Repše (JL), ekonomikas mi-          
nistrs  - Artis Kampars (JL), iekš-
lietu ministra amats tiktu uzticē-  
ts Lindai Mūrniecei (JL).

Veselības ministra amatā palik--
tu Ivars Eglītis (TP), reģionālās at- 
tīstības un pašvaldību lietu minis-
tra amatu saglabātu Edgars Zalāns 
(TP),  ārlietu ministra amatu - Mā- 
ris Riekstiņš (TP), tieslietu minis-
tra amatu varētu ieņemt Mareks 
Segliņš (TP). TP vadītu Kultūras 
ministriju, bet ministra amata 
kandidāts vēl nav izvēlēts. Tautas 
partijas (TP) valdes sēdē par vis- 
vairāk piemēroto kultūras mi-   
nistres amata kandidāti nosaukta 
Anta Rugāte. Ja būs nepieciešams, 

TP ir  gatava atteikties no Kultūras 
ministrijas par labu kādai citai 
partijai.

ZZS varētu tikt uzticētas četras 
ministrijas. Izglītības un zinātnes 
ministres amatu saglabātu Tatja- 
na Koķe, vides ministra amatu - 
Raimonds Vējonis. ZZS vadītu arī 
Zemkopības ministriju, ko plā-
nots uzticēt bezpartejiskam kandi-
dātam - AS Piebalgas alus valdes 
priekšsēdim Jānim Dūklavam. 
Labklājības ministrija varētu tikt 
uzticēta pašreizējam ministrijas 
parlamentārajam sekretāram Ul- 
dim Augulim (ZZS).

ZZS līderis Augusts Brigmanis 
pavēstīja, ka Dombrovskis  norai-
dījis Ivetas Purnes kandidātū-        
ru labklājības ministres amatam. 
Dombrovskis pats atzina, ka starp 
noraidītiem ir arī citi polītiķi.

TB/LNNK plā-
nots uzticēt Satiks-
mes ministriju, ku- 
ŗas vadīšanu varē-
tu uzņemties līdz-
šinējais ekonomi-
kas ministrs Kas-
pars Gerhards (TB/
LNNK). Pilsoniskai 
savienībai varētu 
uzticēt Aizsardzī-
bas ministriju, ko 
vadītu Imants Lie-
ģis.

Demisionējušais 
Ministru preziden-
ts Ivars Godmanis 
(LPP/LC) atzīst, ka 
viņa pārstāvētā 
partija labprāt pie-
dalītos nākamajā 
valdībā, taču nav 
panākta vienošanās 

ar valdības veidotāju Valdi Dom-
brovski. Godmanis  nav saņēmis 
aicinājumu piedalīties nākamajā 
valdībā, un viņš pieļauj, ka strādāt 
valdībā ar iepriekšējo Ministru 
prezidentu tiešām varētu būt grū-
ti. Intervijā Latvijas Radio God-
manis  uzsvēra, ka tieši ar viņu 
neviens par dalību nākamajā val-
dībā nav runājis, piebilstot, ka    
viņš gan savulaik personiski runā-
jis ar katru savas valdības minis-
tru.

 Kas atstāts 
Dombrovskim uz galda?

Bijušais Ministru prezidents 
Ivars Godmanis plašā intervijā 
NRA stāsta, ko viņš uz galda atstā-
jis nākamajam valdības vadītā- 
jam Valdim Dombrovskim. 

Godmaņa ieskatā viņa vadītā  
valdība gāzta tāpēc, ka viņš bijis 
gatavs vairākas reformas īstenot 
līdz galam, taču to  nav gribējušas 
dažas koalicijas partijas. Tāpēc arī 
reakcija bijusi saprotama. Skolu  
un slimnīcu reformai nav bijis 
alternātīvas. Nevar uzturēt skolu, 
ja skolēnu ir mazāk nekā skolotā-
ju, ja tajā nav kas mācās. Nav bijis 
nodoma mazās slimnīcas slēgt, tās 
varētu pārveidot par sociālās re-
formas centriem.   

Godmaņa valdības laikā izde-
vies būtiski mainīt sabiedrības   
viedokli par iespējām arī tālāk 
dzīvot neatbilstoši ienākumiem, 
izdevies samazināt izdevumus, un 
tas nebija darīts vairākus gadus. 
Lai gan viņš pats esot šausminājies 
par 12. decembŗa naktī pieņemto 
budžetu, kas paredzēja algu sa- 
mazinājumu, taču sapratis, ka al- 
ternātīvas nav.

Godmanis norādīja, ka “liela 
daļa valdībā pieder pie paaudzes, 

kas nav pieredzējusi 1990.-1993. 
gadu.  Man ir drusku vieglāk. Es 
par olekti ņemu 1991. gadu. Un 
var man dziedāt, par kādām 
krizēm grib, tas, kas notiek tagad, 
ir nieks pret to laiku.” 

Nākamajam valdības vadītājam  
“mantojumā” Godmanis atstājis 
sagatavotu, ar ieņēmumiem sa- 
balansētu budžetu un priekšli-
kumus par izdevumu samazi-
nāšanu, ko var polītiski diskutēt, 
“bet vismaz tie ir”. 

Godmanis arī pauda gatavību 
atbalstīt nākamo valdību, “lai jau-
nie var kaut ko izdarīt. Jo, ja ne- 
atbalstīsim, būs vakars. Situācija 
nav vienkārša. Viņi nebija gata-
vojušies pārņemt valdību. Nebija 
tam gatavi. To rāda arī veids, kā 
komplektēta valdība. Tas nav pro-
fesionālisma princips. Un ja tur 
atkal viss aizies dzejā... Dzejiskos 
pantos. No otras puses, vajadzētu 
būt rūgtumam: tu esi nodots. Pat 
tā nav.”

Kopumā intervijas caurviju do- 
ma ir tāda, ka būtu vajadzējis ļaut 
Godmanim iecerēto izdarīt līdz 
galam. Pēc tam stafeti 7. jūnijā 
varētu nodot jaunam cilvēkam, 
kuŗam sāpīgās reformas nav uzreiz 
jāveic. Viņš darbu varētu sākt ar 
kaut ko pozitīvu.

Skarbie ierobežojumi
Valža Dombrovska  veidotās val-

dības priekšlikumi tās darbības 
deklarācijai uzliek skarbus notei-
kumus valsts sektorā strādātā-  
jiem – jaunus un būtiskus izdevu-
mus un algu samazinājumus. 
Pensiju indeksācijas atcelšana un 
sociālo iemaksu palielināšana šo- 
gad, kā arī vairāku nodokļu pa- 
augstināšana nākamgad nopietni 
skars plašus iedzīvotāju slāņus.

 Ir bažas – vai jaunveidojamā 
Ministru kabineta locekļi tam 
piekritīs? Šķiet, ka sāk brukt val-
dība, kas vēl nemaz nav izveido- 
ta.  Nākamais labklājības ministrs 
Uldis Augulis un izglītības minis-
tre Tatjana Koķe (ZZS) jau apsveŗ 
iespēju atteikties no ministra ama-
ta. Augulis par ministru ietu tikai 
tad, ja tiktu saglabāta pensiju in- 
deksācija un pensijas netiktu sa- 
mazinātas. Atsevišķu nozaŗu iz-
devumi jāsamazina par desmi-
tiem miljonu latu. Tas nozīmētu 
slimnīcu vai vēstniecību slēgšanu, 
algu samazināšanu paidagogiem, 
mediķiem, policistiem, kā arī   
pensiju indeksēšanas atcelšanu vis-
maz uz diviem gadiem. 

Ministru sarunās sākumā tika 
minēts budžeta samazinājums    
par 217 miljoniem latu. Vēlāk 
noskaidrojās, ka SVF tam nepie-
kritīs, un budžetam nāksies „no-
griezt” 400 miljonus. Valdības vei-
dotāji spriež: ja SVF pieprasīs sa- 
mazinājumu par 700 miljoniem, 
tas nozīmēs pensiju samazināša- 
nu līdz pat 20%, algu samazināša-
nu līdz pat 30%. Pašvaldību vē- 
lēšanas būs 6. jūnijā, nauda valsts 
kasē izbeigtos drīz pēc Jāņiem. 

Ministru prezidenta Ivara God-
maņa parakstītā vienošanās ar  
SVF paredz, ka Latvijas budžeta 
deficits šogad nedrīkst pārsniegt 
4,75 no IKP. Pēc budžeta grozī-
jumiem budžeta deficits varētu 
palielināties līdz 8%. Ja neizdo-  
sies vienoties ar SVF, vajadzēs 
pieņemt vēl skarbākus budžeta 
grozījumus.

Drošības apsvērumu pēc...
Rīgas dome, pamatojoties uz 

tiesībsargu un īpaši Drošības 

policijas sniegto informāciju, aiz-
liedza visu publisko pasākumu 
rīkošanu pie Brīvības pieminekļa 
pretrunīgi vērtētajā leģionāru 
atceres dienā 16. martā. Šīs dienas 
sarīkojumi varētu tikt izmantoti 
provokācijām. Informācija par 
iespējamām provokācijām ir kla-
sificēta, tāpēc pašvaldība to pla- 
šāk nekomentē, vienīgi norāda, ka 
nav pretenziju pret pasākumu 
pieteicējiem, taču ir bažas par 
iespējamām provokācijām no 
malas, jo sociālā situācija ir sa- 
režģīta. Iespējamās nekārtības 
varētu būt pat lielākas nekā 13. 
janvāŗa grautiņu laikā. Pēc Drošī-
bas policijas sniegtās informācijas, 
iespējamas daudzas provokācijas 
un agresīva rīcība no malas, un tā 
varētu pāraugt grūti kontrolēja-
mās nekārtībās.

 Rīgas domes Sapulču, piketu un 
gājienu pieteikumu izskatīšanas 
komisija izpilddirektora Andŗa 
Grīnberga vadībā pirmo reizi lē- 
mumu pieņēmusi nevis vienprā-
tīgi, bet gan balsojot.

Izskanējis viedoklis, ka pašval-
dībai būtu jāatļauj visi trīs pie-
teiktie pasākumi - Daugavas Va- 
nagu 300 cilvēku gājiens no Doma 
baznīcas līdz Brīvības pieminek-
lim un sapulce, Latvijas Antifa-
šistiskās komitejas saiets pie Brī-
vības pieminekļa “Par brīvu Lat-
viju bez nacisma” un Rīgas dom-
nieka Genadija Kotova pieteiktā 
sapulce pie pieminekļa. Tāpēc, 
ievērojot DP informāciju, saskaņā 
ar Piketu un sapulču rīkošanas 

likumu pašvaldība nolēma pasā-
kumus aizliegt. Šo lēmumu pa- 
sākumu pieteicēji var pārsūdzēt 
tiesā. DP ir gatava sniegt savus 
argumentus tiesā.

Ziedus var nolikt
Neviena cilvēka vēlme 16. martā 

nolikt ziedus pie Brīvības pie-
minekļa netiks ierobežota, sacīja 
Valsts policijas Preses un sa- 
biedrisko attiecību biroja priekš-
niece Ieva Rekšņa. Policija šajā 
dienā ir gatava strādāt, lai no- 
drošinātu sabiedriskās kārtības 
saglabāšanu pilnā apmērā.

Policija pieļauj, ka sabiedriskās 
kārtības saglabāšanai 16. martā 
varētu tikt izmantoti arī žogi, ta- 
ču piekļuve Brīvības pieminek- 
lim netikšot slēgta.

Par seksuālo 
minoritāšu gājienu Rīgā

Rīgas izpilddirektors Andris 
Grīnbergs Rīgas kristīgo draudžu 
kollēģijas darba grupas sēdē ai- 
cināja konfesiju pārstāvjus igno- 
rēt lesbiešu un geju gājienu, kuŗa 
norise Rīgā plānota maijā. Būtu 
nepieciešams aicināt cilvēkus 
nepievērst šādiem pasākumiem 
uzmanību, līdz ar to mazinot 
organizātoru interesi organizēt 
līdzīgus pasākumus arī turpmāk.

Lesbiešu, geju, biseksuāļu, trans-
personu un viņu draugu apvie-
nība “Mozaīka” savu pieteikumu 
gājienam iesniedza jau pagājušā 
gada 22. oktobrī ar diviem iespē-
jamiem gājiena maršrutiem. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Pieminot Latvijas Nacionālā kaŗaspēka batal-
jona pirmo komandieri Oskaru Kalpaku, visā 
valstī notika viņam veltīti sarīkojumi. Saldus 
rajona „Airītēs” pulkveža piemiņu godināja 
Valsts prezidents Valdis Zatlers, noliekot 
ziedus pie pulkveža Oskara Kalpaka, kapteiņa 
Nikolajs Grundmaņa, virsleitnanta Pēteŗa 
Krieva un leitnanta Johana-Hansa Šrindera 
pieminekļiem pulkveža O. Kalpaka piemiņas 
vietā “Airītes”
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Krievijas ārkār-

tējo situāciju mi-
nistrs Sergejs Šoigu, 
būdams pārkrie-
vots cittautietis, vi-
sai raksturīgā kārtā 
pāršāvis pār strīpu: 

ieteicis Valsts domei pieņemt li-
kumu, kas paredz “saukt pie 
kriminālatbildības tos, kas no-
liedz PSRS uzvaru Lielajā Tēvi-
jas kaŗā un kas šo uzvaru neat-
zīst”. Sergejs Šoigu uzsveŗ, ka tais-
ni pēcpadomju telpā (t.i., tostarp 
arī Baltijā) tiekot “noliegts Lielā 
Tēvijas kaŗa iznākums”. Saproti,  
kā gribi.

Te nu prasās dažs labs skaidro-
jums, pāris atgādinājumu par fak-
tiem, kuŗus nevēlas atzīt šis Mas-
kavas ministrs.

Vispār nerunāsim par Lielo Tē- 
vijas kaŗu. Šis apzīmējums iemū-
žina mītu, kas neskaitāmiem 
krievu cilvēkiem kļuvis gandrīz 
vai par reliģiskas pielūgsmes ob-
jektu, par svētumu, un mūsdie-  
nu Krievijā - ar ko viņi var lepo-
ties, ja ne ar šo Uzvaru, kas 
rakstāma ar lielo burtu? 

Īstenībā runa ir par Lielvācijas 
un PSRS kaŗu - asiņainu kon-
frontāciju, kas sekoja šo abu to- 
tālitāro lielvalstu ciešajai aliansei: 
gadu un desmit mēnešus Staļins 
taču bija Hitlera sabiedrotais. 
Vērmachts iebruka Polijā 1939. 
gada 1. septembrī, sarkanarmija 
tai uzklupa no mugurpuses            
17. septembrī. Degvielas, mangāna 
un citu strateģiski svarīgu ma- 
teriālu piegāde, ko nodrošināja 
Kremlis, sekmēja Norvēģijas un 
Dānijas, Beļģijas un Holandes, 
Francijas, Dienvidslavijas un Grie-
ķijas pakļaušanu nacistiskajai 
Lielvācijai. 

Tā kā 1940. gada novembrī 

Lielvācijas un PSRS kaŗš: ko Maskavas ministrs nevēlas atzīt
noskaidrojās, ka Staļins prasa sev 
pārāk lielu kumosu no paredzē-  
tā kopējā laupījuma, Hitlers, tā 
sakot, iedarbināja jau laikus ie- 
cerēto Barbarosas plānu, un Sta- 
ļinam savukārt bija iecere uz- 
brukt Lielvācijai, taču fīrers viņu 
1941. gada 22. jūnijā apsteidza. 

Jūlijs Margolins (1901-1971) 
bija cionists, kas, būdams Polijas 
pavalstnieks, nokļuva čekas nagos 
un 1941. gada 22. jūnijā atradās 
kādā no Gulaga lēģeŗiem. Un tā- 
das bija viņa domas tajā liktenī-
gajā vasarā: “Padomju-vācu kaŗš 
mums bija gorillu un kanibālu 
kaŗš. Abas puses necilvēciskā 
veidā izkropļoja visu, kas mums 
bija svēts un dārgs.” Un tā sprie-
da žīds, kam nebija nekādu illū-
ziju par to, kādu galu viņa tau-     
tai paredzēja Hitlers.

Manuprāt, visobjektīvāk šo kaŗu 
konspektīvi raksturojis Lorenss 
Rīss (Laurence Rees) savā grāmatā 
War of the Century. When Hitler 
Fought Stalin. Izdota Ņujorkā 
1999. gadā. 

Sergejs Šoigu to varbūt neat-
ceras, bet es atceros: 1947. gadā, 
kad aukstais kaŗš pamazām ie- 
gailējās, Maskavā sāka iznākt 
nedēļas laikraksts Literaturnaja 
Gazeta - formāli tas nebija PSKP 
CK organs, bet, teiksim tā, pau-  
da padomju sabiedrisko domu, 
tātad nebija jārēķinās ar diplo-
mātisko korrektumu. Un raugi, šī 
laikraksta pašā pirmajā numurā, 
redzamā vietā, tika citēts viedok-
lis, ko 1941. gada 27. jūnijā iz- 
klāstīja ASV Misūri pavalsts senā-
tors Harijs Trūmens: “Ja Krievija 
tiks stiprināta, mums jāpalīdz Vā- 
cijai, un, ja Vācija tiks stiprināta, 
mums jāpalīdz Krievijai, - tādējā-
di lai viņi viens otru nokausē.” 

Trūmens, kā zināms, 1944. gadā 

kļuva par ASV viceprezidentu un 
pēc Franklina D. Ruzvelta nāves 
1945. gada 12. aprīlī par prezi-
dentu, un akurāt 1947. gadā viņš 
nāca klajā ar Trūmena doktrīnu, 
pārvilkdams krustu Staļina no- 
lūkam pakļaut sev Grieķiju un 
Turciju. 

Demokrata Trūmena 1941. ga- 
da 27. jūnijā paustais viedoklis t.s. 
profesionālo antifašistu acīs šķiet 
šaušalīgs. Bet šodien, atskatoties 
uz tām svelmainajām dienām, 
mēs senātoru no Misūri pavalsts 
varam saprast...

Tāpat kā mēs varam saprast 
Vinstonu Čerčilu, kas tais pašās 
dienās atzinās, ka viņam nenākas 
viegli sabiedroties ar vienu mon-
stru, lai sakautu otru, kuŗš tobrīd 
bija lielākais drauds Lielbritanijai.

Vācu-padomju kaŗš bija - lieto-
jot mazliet nodrāztus epitetus - 
daudzšķautnains un nevienno-
zīmīgs.

Šī kaŗa pirmajos mēnešos gan-
drīz vai skriešus padevās gūstā 
pāris miljonu sarkanarmijā ie-
saukto strādnieku un zemnieku. 
Viņiem, daudz cietušajiem, boļ-
ševisms bija apriebies, un, ja trej-
lapis Hitlers/Himlers/Rozenbergs, 
īstenojot rasu teoriju, nebūtu vār-
dzinājuši gūstekņus un verdzinā-
juši okupēto novadu aborīgenus 
(Einheimische), padomju kaŗa-
spēka pretestība izčākstētu. 

Heinrichs Himlers attapās un 
bija spiests ievākt un novākt pro-
pagandas brošūras Der Unter-
mensch (Zemcilvēks) metienu, bet 
bija jau par vēlu: padomju par-
tizāniem pieslējās daudzi krievi 
un baltkrievi, kuŗiem baznīcu 
atjaunošana nespēja kompensēt 
vācu vagaru ieviestos miesas so-
dus un citas koloniālas izdarības.

Un tomēr neapstrīdams ir fakts, 

ka Lielvācijas pusē kaŗoja vismaz 
miljons krievu un ukraiņu,  
Donas, Kubaņas, Terekas kazaku, 
tatāru un kalmiku, kā arī igauņu 
un latviešu, kuŗi, nebūdami ne- 
kādi nacisti, negribēja, lai boļ-
ševiki atgrieztos. 

Saeimas deputāts Visvaldis Lācis 
bija leģionārs un Rīgas krievva-
lodīgajos laikrakstos Čas un Vesti 
Segodņa tiek pulgots un zākāts. 
Bet, ja nu mēs spriežam par vācu-
padomju kaŗu 16. marta priekš-
vakarā, visai iespaidīgi ir šī sirmā 
vīra vārdi, ko varējām lasīt Laika/
BL 21. februāŗa numurā: “Nekad 
vairs! Nekad nevelciet mugurā 
svešas uniformas un neejiet kaŗā 
ar svešiem karogiem par svešiem 
mērķiem!”

Mēs varam pretstatīt abas lat-
viešu Waffen-SS divīzijas - 19. un 
15. divīziju - abām “sarkanajām” 
latviešu strēlnieku divīzijām - 49. 
gvardes divīzijai un 308. divīzijai. 
Zigurds Mežavilks, kas bieži 
publicējas Dienā, var daudz ko 
patiesīgu klāstīt arī par šiem 
vīriem, kuŗu rindās viņam nācās 
kaŗot. 

Nesen zemes klēpī guldītais 
Raimonds Slaidiņš bija tikai vie-
nu gadu vecāks par mani. Viņš 
bija, kā saka vācieši, von der 
Flakhelfer-Generation, t.i., gaisa 
spēku izpalīgs, ko iesauca 17 gadu 
vecumā. Laika/BL 28. februāŗa 
numurā vērts izlasīt kādu ierakstu 
šī puiša dienasgrāmatā: 1944. ga- 
da 2. oktobrī, Kuldīgā. - “Pēkšņi 
stacijā sadomājos un “ņemu vagu”. 
Aizeju pie onkuļa, jo piektdien 
norunājām, ka es tālāk nebrauk-
šu, bet palikšu pie viņiem. Vēlāk 
tomēr visu pārdomāju atkal - 
braukšu tomēr rīt uz Liepāju pie 
savas vienības, jo cik ilgi te 
slapstīšos, un pie krieviem iet 

negribas.”
Šajos piecos vārdos pateikts   

viss. Vai tad Raimonds bija “fa- 
šists”? 

Jā, Uzvara ar lielo burtu... Sta-
ļins briesmīgi steidzināja maršalu 
Žukovu, lai par katru cenu 
iekaŗotu Berlīni - “fašistiskā zvēra 
midzeni”, pirms tai tuvotos rie-
tumvalstu divīzijas. Par katru ce- 
nu! Cena par to, ka sarkanais 
karogs uzvijās pār Reichstāga ēku 
tieši padomju svētkos - 1. maijā, 
bija briesmīga - ne mazāk kā ce- 
turtdaļmiljona padomju kaŗavī- 
ru tika upurēti Staļina iegribas   
dēļ, kaut gan ielenkto Berlīni 
varēja pakāpeniski nomērdēt. 

Lielvācijas SD (drošības dienes-
ta) Einsatzgruppen un dažādu 
zonderkomandu noziegumi bija 
neaprakstāmi, īpaši īstenojot ho-
lokaustu - pedantiski izplānotu 
akciju, kuŗas mērķis bija iznīcināt 
visus žīdu izcelsmes cilvēkus 
okupētajā Eiropā. 

Bet arī cildeno, sarkankarogoto 
uzvarētāju asinsdarbi brēc pret 
debesīm. Minēsim kaut vai Aus-
trumprūsijas bēgļu traģēdiju  
1945. gada janvārī Dancigas pie-
vārtē. Nav jāizmirst arī laupīša- 
nas un izvarošanas orģijas ne    
tikai Berlīnē un Vīnē, bet arī Bu- 
dapeštā un “brālīgajā” Belgradā.

Un visskumjākais: tā kā pa-     
domju kaŗaspēks bija vajadzīgs 
Vašingtonai un Londonai, lai   
tiktu galā ar Japānu, ASV un 
Lielbritanija ļāva Staļinam pa- 
kļaut Kremļa varai krietnu daļu 
Eiropas - no Elbas līdz Donavas 
lejtecei.

Ja ministrs Šoigu ar to lepojas - 
tā ir viņa darīšana. Bet atzīt - labi, 
atzīsim to, kas bija. Bez atlaidēm! 

Franks Gordons

Turpinot kollēģes 
Sallijas Benfeldes  
laikraksta pagājušās 
nedēļas numurā 
rakstīto, varu to pa- 
pildināt gan ar in- 
formāciju, gan pār-

domām par to, kas notiek jaunās 
valdības veidošanā. Nu jau redza-
mas šīs valdības aprises. To veidos 
Jaunais laiks (JL), Zaļo un zem-
nieku savienība (ZZS), Tautas 
partija (TP), Pilsoniskā savienība 
(PS) un Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK (TB/LNNK). Savukārt 
opozicijā paliks Latvijas Pirmā 
partija/Latvijas ceļš (LPP/LC), 
Saskaņas centrs (SC) un mūžīgais, 
bezcerīgais opozicionārs Par cil-
vēka tiesībām vienotā Latvijā 
(PCTVL). Saeimā ir arī saujiņa 
bezpartejisku deputātu, tie varēs 
valdību atbalstīt vai neatbalstīt,    
kā nu katra polītika un sirdsap-
ziņa prasīs.

Ko no jaunās valdības varam 
gaidīt? Pirmais un galvenais jau-
tājums, protams, būs par valsts 
ekonomisko situāciju, kas jo- 
projām grimst arvien dziļāk. Pēc 
tam, kad Ivara Godmaņa valdība 
krita, aizejošais valdības vadītājs 
un viņa finanču ministrs, Bloom-

Latvijas ne jau visādā ziņā jaunā valdība
berg televīzijas varonis un žurnā-
la The Economist ņirgu objekts 
Atis Slakteris centās apgalvot, ka 
tik traki nemaz neesot, un no 
viņiem neko citu arī nevarēja 
gaidīt, jo pēdējā gada laikā abi 
tomēr vistiešāk ir bijuši atbildīgi 
par ekonomiskajiem „kloķiem”, 
turklāt abi bija arī iepriekšējā - 
„stabilitātes garanta” Aigara Kal-
vīša vadītajā valdībā. Taču visno-
taļ skaidrs it tas, ka no valsts 
budžeta vēl būs jāizgriež vismaz 
pusmiljards latu, ja ne vairāk. Tā 
kā paredzētie budžeta izdevumi ir 
ap četri miljardi latu, redzam, ka 
tas būs smags samazinājums, vēl 
jo vairāk tāpēc, ja atceramies, ka 
kopš gada sākuma budžets jau tā 
ir apcirpts. Te sāksies ļoti, ļoti 
smagas diskusijas, jo klaji redza-
mu iespēju te nav. Tomēr dažas ir 
gan. Kā jau esmu daudzreiz raks-
tījis, Latvijā ir nenormāli uzblī-
dušas valsts un pašvaldību uzņē-
mumu valdes un padomes. Jācer, 
ka jaunā valdība pret tām izturē-
sies ar vislielāko stingrību un at- 
brīvosies no visiem polītikāņu ie- 
likteņiem, kas pelna prāvu algu, 
kaut gan „kvalifikācija” amatam ir 
bijusi draudzība ar attiecīgo 
polītikāni.

Jāaplūko arī valsts administrā-
tīvā struktūra. Nav nekādu šaubu, 
ka Latvijā ir aģentūras, kas neko 
īpašu nedara, aģentūras, kas du- 
bulto citu aģentūru darbu u.tml. 
Taču cik nopietna būs valdības at-
tieksme pret šo instanču skaita 
apcirpšanu? Maz diskutēts jaunās 
valdības sakarā ir pirms valdības 
krišanas Ivara Godmaņa būtībā 
pieņemtais lēmums, ka ministru 
skaits valstī tiks krietni samazi-
nāts, varbūt pat līdz 10 ministri-
jām. Valža Dombrovska piedā-
vātajā variantā ir 14 ministriju – 
tātad mazāks apcirpums, nekā  
bija paredzēts.

Domājot par budžeta samazi-
nāšanu, jāatceras arī, ka jūnijā 
Latvijā paredzētas pašvaldību un 
Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Šis 
nebūs laiks, kad kāda partija īpaši 
vēlēsies ķerties klāt gaužām jū- 
tīgiem budžeta elementiem – 
skolotāju un policistu algām, pen-
sijām u.tml. Un te, manuprāt, 
slēpjas vislielākās briesmas. Jau-
nais laiks ir bijis opozicijā kopš 
2006. gada vēlēšanām, tāpēc ne- 
būt neesmu pārliecināts, ka visiem 
topošās koalicijas partneŗiem at-
tieksme pret šo jautājumu būs 
godīga un  viņi nemēģinās  tā at- 

risināšanā mest sprunguļus rite-
ņos. Zaļie zemnieki jau Godmaņa 
valdībai bija itin neērti „partneŗi,” 
viņi gāja savu ceļu gan jautājumā 
par novadu reformu, gan par Vi- 
des ministrijas saglabāšanu vai 
likvidēšanu. Kā viņiem, tā arī 
Tautas partijai laukos ir visai liela 
ietekme, tāpēc neticu, ka partijas 
darīs ko tādu, kas viņu pašreiz jau 
tā ļoti zemo novērtējumu  graus 
vēl vairāk. Grūtie lēmumi tomēr 
būs jāpieņem ļoti drīz, un tad nu 
mēs redzēsim, cik lielā mērā „par-
tneŗi” cits citam rādīs ar pirkstu 
un teiks: „Vainīgs viņš, nevis es.”

Raizes dara arī kas cits. Topošais 
finanču ministrs Einars Repše 
kādā intervijā paziņoja, ka viņš 
vairs nedosies „krusta kaŗā” pret 
negodīgumu valsts pārvaldē, jo 
patlaban „mana prioritāte ir vei-
camie darbi”.  Tas nu gan nav labi. 
Repše pavisam tieši būs atbildīgs 
par Valsts ieņēmumu dienestu, 
kuŗā joprojām strādā vairāki 
cilvēki, pret kuŗiem izvirzītas ļoti 
nozīmīgas kriminālapsūdzības. 
Starp tiem ir Vladimirs Vaškevičs, 
kuŗam Satversmes aizsardzības 
birojs atņēma pielaidi valsts no- 
slēpumam, pēc tam kad pret viņu 
tika celta apsūdzība, bet VID no 

jauna definēja viņa pienākumus 
tā, ka darbs īpaši nemainījās, bet 
pieeja valsts noslēpumam vairs 
nebija vajadzīga. Tā ir situācija,  ko 
Slakteris izvēlējās ignorēt. Tas, 
protams, nav pārsteigums, jo Tau-
tas partijā vienmēr ir bijusi tāda 
„savējo” būšana, kuŗai tauta pa- 
tiesībā ir, tā teikt, pie vienas kājas 
(ne velti nesen kādā aptaujā 
ievērojams vairākums atbildētāju 
atzina, ka tieši TP ir visvairāk 
korumpētā partija valstī). Repše 
un Jaunais laiks tomēr ir cits vari-
ants, un, ja JL pārstāvja vadītā 
valdībā paradīsies tas pats nepo-
tisms, tas pats negodīgums un tā 
pati „savējo” sargāšana par katru 
cenu, kāda Latvijai bijusi uz kakla 
visus iepriekšējos trīs vai četrus 
gadus, tad šai partijai jāapzinās, ka 
krasi samazināsies arī tās atbal-
stītāju skaits. Ekonomiskā situācija 
nekad nav tik slikta, ka tās dēļ bū- 
tu jāignorē pilnīgi viss pārējais, un 
Latvijā, kur polītikāņu negodī-
gums reizēm tautai aizrauj elpu, to 
nedrīkst pieļaut. Repšem ir taisnī-
ba, ka gaida smags darbs. Taču tas 
būs vēl smagāks, ja to traucēs krāp-
nieki, meļi un noziedznieki.

Kārlis Streips
(Turpinājums 13. lpp.)
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Jaunā Rīgas teātŗa monoizrāde 
„Vectēvs” pašā sezonas vidū sa- 
viļņojusi ļoti plašu skatītāju pul-
ku. Dažādu likteņu un dažādu 
paaudžu cilvēki teātŗa zālē kāri 
tveŗ katru vārdu, katru domu un 
emociju, ko uz skatuves pauž 
aktieris Vilis Daudziņš, četrdes-
mitgadnieks, iemiesojies triju at- 
šķirīgu Otrā pasaules kaŗa lat-
viešu kaŗavīru tēlos. Viņiem ir 
dažāda pārliecība, taču visiem    
ir vienāds uzvārds – Savickis. 
Tāds pats kā aktieŗa vectēvam. 
Tieši ar stāstījumu par vectēva 
meklējumiem sākas izrāde. Ta- 
ču sarunu sākām par bērnību,   
jo pie tās taču pieder mūsu vec-
mammas un vectēvi. 

Lai pasargātu, daudzus mūsu 
paaudzei piederīgos vecāki mē- 
ģināja turēt laimīgā neziņā par 
latviešu tautas un pašu ģime-
nes vēsturē pieredzēto. Kā šajā 
ziņā audzināja Vili Daudziņu?

Man bija mīlīga bērnība. Tik 
absolūti stabila gaišās nākotnes 
pārliecībā kā akmenī ar cirvi 
iekalta cena par rubli un piec-
desmit četrām kapeikām no Bal-
tijas jūras līdz Vladivostokai. 
Tiesa, man nebija nekādas nojē-
gas par mūsu tautas vēsturē pār-
dzīvoto, un pirmie mulsinošie 
jautājumi radās, kad vecmamma 
stāstīja par savu jaunību fabrikā 
„Laima” – par šokolādes konfek-
tēm ar vācu un angļu pildījumu, 
par fabrikas īpašnieka dusmām, 
kad viņai misējies jaunās šo- 
kolādes katlā piebērt veco, ar 
bālganu migliņu pārklājušos un 
no veikaliem atpakaļ atsūtīto. 
Tās šķita teiksmainas, neiespēja-
mas pasakas. Kaut gan… Bija 
taču konfektes ar nosaukumu 
„Laima”... Varbūt kaut kas no 
vecāsmātes stāstītā noticis pa- 
tiesībā? Mums mājās glabājās 
daži sudraba pieclatnieki, un 
man šķita neticami, ka ar tik 
skaistu monētu varēja maksāt, 
piemēram, par gaļu... 

Vecmamma stāstīja, ka reiz 
saņēmusi puķes. Tās bija sūtījis 
kāds no fabrikas šofeŗiem. Mek-
lējot „vaininieku”, viņa gājusi klāt 
visiem fabrikas autovadītājiem 
un teikusi paldies. Tas, kuŗš no-
sarcis, vēlāk kļuva par manu vec-
tēvu – tas bija Augusts Savickis, 
kuŗam bija lemts nokļūt Sarka-
najā armijā. Viņš ir tas, kuŗu es 
izrādē meklēju. Mans tēvatēvs 
Jānis Daudziņš, dārznieks, gājis 
bojā, dienēdams leģionā. To uz- 
zināju pēc Latvijas neatkarība 
atjaunošanas. 

Šo izrādi jūs esat nodēvējis 
par veltījumu savu vectēvu pie-
miņai.

Man ir milzīga cieņa pret lat-
viešu kaŗavīriem, kuŗi arī galēji 
ekstrēmos apstākļos spēja sa- 
glabāt godaprātu, ja tas vispār 
bijis iespējams. Es apbrīnoju 
vīrus, kuŗi cīnījās par Latvijas 
neatkarību. Bet skumjākais, ka 
viņu vēlēšanos cīnīties par savas 
zemes neatkarīgu pastāvēšanu 
un ģeniālo prasmi kaŗot ļoti 
nekrietni izmantoja jebkuŗa no 
iespējamām varām. 

1945. gada ziemā Kurzemes 
cietoksnī bija gadījumi, kad abās 
ierakumu pusēs runāja latviski.

Cilvēks ir nodzīvojis gaŗu mū- 
žu, viņam jau pāri astoņdesmit, 

“Kāpēc esam tādi, kādi esam?”
Jaunā Rīgas teātŗa aktieris Vilis Daudziņš sarunā ar Vitu Krauju

un viņš kaŗā ir nogalinājis ļoti 
daudzus… Un tad ir svarīgi apzi-
nāties, ka tu esi bijis pareizajā 
pusē. Bet, ja trāpījies nepareiza-
jā, – kā pēc tam dzīvot? Grūti, 
bezjēdzīgi. Un, pat ja ir iekšējas 
aizdomas, ka nav bijis gluži tā,  
kā toreiz ticis stāstīts, tad pēc 
tam visa mūža gaŗumā cilvēks 
meklē pierādījumus savai pārlie-
cībai. Protams, gadās ļaudis, kuŗi 
rīkojas tieši pretēji – meklē 
pierādījumus notikušā bezjēdzī-
bai. Bet es tādus nesatiku. 

Šīs izrādes galvenā jēga man 
bija atrast motīvāciju – kāpēc 
esam tādi, kādi esam. Jo katrai 
rīcībai, arī postīgai, degradētājai 
un iznīcinātājai, ir savi iemesli. 
Un tādi paveŗas katram no trim 
manis atrastajiem Savickiem. 

Ja vācieši ierodas un nošauj 
manus radiniekus, ja atnāk krie-
vi un izsūta dzimtu, tad, varai 
mainoties, – atmaksāšu! Nu, ie- 
domājies: tev ir saimniecība, ne 
jau loterijā laimēta, bet divdes-
mit gadus pacietīgi veidota, un 
tad pēkšņi... tev to atņem, izved 
tavus radus. Kāpēc?! Posta tavu 
dārzu, bradā pa tavām dobēm. 
Un cilvēka galvā notiek kaut  
kāds pagrieziens – ies un šaus 
viņus visus nost… 

Tā zemes izjūta latviešiem ir 
traka kopš senseniem laikiem. 
Uz savas zemes latvietis plēsies  
ar putām uz lūpām un turpat, 
sirdstriekas ķerts, nokritis. Bet   
te ienāk svešinieki un paziņo: 
zeme, redziet, būs tautas īpa-
šums. Kāds tautas īpašums?! 
Stāsts par zemi ir baigs. Es pirms 
tam lasīju Aleksandra Pelēča 
stāstu „Puisiska dvēsele” par 
Alūksnes apkaimi gan pirms, 
gan pēc kaŗa. Un manī radās at- 
ziņa, ka zeme cilvēku apēd. Ta-  
jā ieguldīts tik daudz, pārlieku 
daudz spēka un nervu, ka cilvēks 
kļūst arvien alkatīgāks un ne- 
gausīgāks, bet zeme tik un tā ir 
stiprāka par viņu. Tas ir viens no 
iemesliem, kāpēc izrādē uz ska-
tuves ir tik daudz zemes.

Jūsu varoņi ar savu atklātu-
mu uzšķērž arī kādu līdz ga-
lam neaizdzijušu vāti latviešu 
sabiedrības apziņā – viņi runā 
par ebrēju iznīcināšanu okupē-
tajā Latvijā. 

Veidojot šo izrādi, bija daži 
jautājumi, kuŗus gribēju noskaid-

rot vēsturiski precīzi, iepazīt 
detaļas un dokumentus, kaut arī 
tos izrādē neizmantoju. Mūzeja 
“Ebrēji Latvijā” vadītājs vēstur-
nieks Marģers Vestermanis, ho-
lokaustu, Rīgas geto un savu 
radinieku bojāeju piedzīvojis 
vīrs, man parādīja Šeinas Gram-
mas, vienas mazas, piecpa-
dsmitgadīgas ebrēju meitenītes 
dienasgrāmatu. Tās oriģināls sa- 
glabājies Izraēlā, Rīgā ir tikai ne- 
pilnīgs tulkojums krievu valodā 
par laiku no 1941. gada jūnija, 
kad Latvijā ienāca vācieši, līdz 
pēdējam ierakstam 8. augustā. 
Nākamajā dienā meitenīti no- 
šāva. Apmēram četrdesmit die-
nas viņa raksta, kas notiek šajā 
laikā Preiļos. Tas ir bērna stāsts! 
Iespaidīgs! No sirds varu ieteikt 
izlasīt katram latvietim. 

Tolaik Preiļos 50 procenti ie- 
dzīvotāju bija ebrēji, pārējie – 
latvieši, poļi, pareizticīgie krievi. 
Protams, neviens nevarēja iedo-
māties, ka pusi apšaus, bet pat 
tad, kad tas kļuva skaidrs, cilvēki 
mēģināja nevis protestēt, bet    
par to nedomāt. Galu galā ir 
kaŗš... varbūt tā vajag?... 

Paldies Dievam, ka tomēr bija 
daži latvieši, kas riskēja un mē- 
ģināja nāvei nolemtos slēpt. 
Bet… vai es, Vilis Daudziņš, tajā 
situācijā nebūtu viens no tiem, 
kuŗš tā – neko īpaši, maliņā?… 
Ko tas liecina par mums pašiem, 
par tautu? Vai ko ļoti labu? Dro-
ši vien ne. 

Šī latvieša klusā neiesaistīšanās 
ir baiga, ārprātīga. Kā Viesītē: 
šāvēji no līķiem savāc labāko,  
bet sliktākās drēbītes… izsola ūt- 
rupē. Un latviešu skroderis pirms 
nedēļas nošauta puikas bikšeles 
pāršuj šaurākas vai platākas. Lat-
viešu māmiņa starp drēbēm gan 
pazīst savas meitiņas nošautās 
klases biedrenes ebrējietes mēte-
līti, bet viņa to ņem, jo ziema 
solās būt auksta... 

Izrāde ir stāsts par katru no 
mums kādā kritiskā situācijā. 
Mēs sevi nepazīstam ļoti baisā 
situācijā, jo neesam tādā bijuši. 
Nezinām, esam vai neesam 
draņķi. Visdrīzāk, esam. Ja va- 
jadzēs glābties – tad pāri līķiem? 
Drīzāk – jā. Un tā rīkotos lielākā 
cilvēces daļa, te runa nav tikai 
par latviešiem. 

Vai, jums, vectēvu meklējot 

un tiekoties ar trim viņa uz- 
vārda brāļiem, šo vīru stāstītajā 
bija arī kaut kas pilnīgi negai-
dīts? 

Piemēram, Pēteŗa Savicka stās-
tītais, kā nāvei nolemts krievu 
kaŗavīrs uz ierakumu malas stā-
vējis un gaidījis nāvi, izslējies 
pilnā augumā. Bet neviens no 
leģionāriem uz viņu nešāva. Tā 
viņš tur bija nostāvējis 20 mi- 
nūtes, visbeidzot atdevis godu 
leģionāriem un nokāpis savos 
ierakumos. Es biju lasījis par lī- 
dzīgiem gadījumiem Pirmā pa- 
saules kaŗa laikā, tomēr runāt ar 
cilvēku, kuŗš pats to redzējis, ir 
pavisam kas cits. Tāpat es biju 
dzirdējis, ka pēc ebrēju šaušanas 
saimniekiem zirgu pajūgos lika 
vest uz nozieguma vietu kravas 
ar kaļķi. Tikai šīs rīcības jēgu tā 
izpratis nebiju. Izrādās, pavisam 
vienkārši – lai nesmird, lai satrū-
dēšanas process norit bez šau-
šalīgās smakas. 

Paritinot atpakaļ kaŗu cilvē-  
ku atmiņās, tā „filmiņa” katram 
ir sava. Mana sievasmāte atce-
ras: Kurzemei kapitulējot, viņa  
ar mazo brālīti sēž uz kumo-  
des, iedrāžas krievu zaldāts, ar 
durkli nožvidzinās gar seju, 

paķeŗ pulksteni un pazūd… To 
viņa nevar aizmirst vēl jopro-
jām. Tāpat kā bērnu dienas pie 
Ķeguma spēkstacijas, ko vācieši 
no krievu bumbvedējiem sargāja 
ar tā dēvētajiem „cepelīniem” – 
gaisā paceltiem, savā starpā sa-
vienotiem milzu baloniem, kur 
sapīties lidmašīnām. Šos cepelī-
nus pirms uzlidojumiem cēla 
gaisā un pēc tam laida lejā. Lai 
no baloniem izspiestu gāzi, vā- 
cieši aicinājuši visus Ķeguma 
bērnus lēkāt pa baloniem, viņi  
to darījuši ar milzu prieku. Šīs 
detaļas veido mūsu katra sub-

jektīvo vēsturi, kas mani ļoti 
interesē. Šī vēsture ir daudzslā-
ņaina, sarežģīta gan ar to, kā uz 
mums iedarbojušās citas varas, 
gan ar to, kā paši esam izmanto-
juši šo citu varu iedarbību. 

Izmantojuši vai pakļāvušies?
Vienmēr jau uzsvērts, ka pa- 

kļāvušies. Bet man ir stipras aiz-
domas, ka arī izmantojuši. Tāpat 
kā pēcāk komūnistisko partiju. 

Vai izrādes „Vectēvs” trīs sav-
starpēji pretrunīgie varoņi jūsu 
sapņos nekaujas?

Nekaujas vis. Latvieši katrs dzī-
vo ar savu pārliecību par savas 
rīcības pareizību, un cauri. Bet 
aktieris spēlē daždažādas lomas. 
Ja ļautu tām sapņos savā starpā 
plūkties, visiem aktieŗiem būtu 
garantēts ceļš uz trakomāju. 

Izrāde beidzas ar tālruņa 
zvanu Vilim Daudziņam: „Te 
no archīva. Mēs laikam esam 
atraduši jūsu vectēvu.” Vai 
patiešām atrada?

Tagad viņš vairs neskaitās   
„pazudis bez vēsts”. Noskaid- 
rots, ka kritis Jumurdas pagas-   
tā pie “Lieljaudzumu” mājām  
1944. gada 6. augustā. No sarka-
no partizānu vienības pieciem 
vīriem tur gājuši bojā divi – 

Augusts Savickis un vēl viens 
vīrs, uzvārdā Leiko. Ja kāds, kas 
dzīvo Jumurdas pagastā, lasīs   
šo sarunu, es būtu pateicīgs, ja 
man uz teātri atsūtītu kādu zi- 
ņu. Es zinu, tajā pusē ir dažādi 
“Jaudzumi”, bet vai ir arī “Liel-
jaudzumi”? Es pavasarī vai va-  
sarā droši vien rīkošu pāris eks-
pedīciju pa tiem mežiem, kur 
varbūt ir cerība atrast vectēva 
kapu. Sliktākajā gadījumā tā    
var būt tikai bedre, kur viņš ap-
rakts, labākajā – par apbedījuma 
vietu var vēstīt kāda zīme, ak-
mens, plāksnīte. 

Izrāde ir stāsts par katru no mums kādā kritiskā situācijā... 
Vilis Daudziņš monoizrādē "Vectēvs"
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Par latvisko un kristīgo eposā “Lāčplēsis”

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums sekos)

Ivo Pavlovičs

Arnis Skujiņš Dziesma divritenim
Atmiņu tēlojums

Lāčplēša vārds iegūts tieši sakarā 
ar pirmo varoņdarbu. Bet kā Lāč-
plēsi sauca pirms tam? Par Lāč-
ausi, jo tā viņu uzrunā uzvarētais 
Kalapuisis.

Nevarēšu aplūkot visus Lāčplē-
ša varoņdarbus, bet sniegšu vēl 
tikai kādas raksturotājas illustrā-
cijas, kas palīdzēs izprast nozīmī-
gāko. Lāčplēsis ir apveltīts ar pār-
cilvēcisku spēku, bet viņam ir arī 
nepieciešamas zināšanas. Spēks 
vien nekā nelīdz. Kad pirmo reizi 
manifestējas Lāčplēša spēks, seko 
Lielvārda stāsts par audžudēla 
izcelsmi un Vaideloša pravietoju-
mu. Tālāk Lielvārds sūta Lāčplēsi 
mācīties Burtnieku gudrības sko-
lā, kur glabājas svētie burti:
 Svētajie burti tikumus māca
 Un stāsta teikas par austruma 

zemi,
 Un apdzied latviešu varoņus 

dziesmās,
 Dievības, ticības dziļumus atklāj.

Atkal minēti austrumi kā vieta, 
no kurienes nāk latviešu tautas 
garīgās saknes. Gribu tik vēlreiz 
pieminēt, ka austrumi Pumpu-
ram ir arī Kristus un Viņa mācī-
bas virziens. Te ir vērts, aizsteidzo-
ties notikumiem priekšā, piebilst, 
ka Lāčplēsis dodas uz Burtnieku 
pili mācīties, bet pils ir zem ūdens, 
tā ir nogrimusi. Lāčplēsis uzvar 
visus ļaunos spēkus, un nāk Vi- 
duveds, kas esot dibinājis latviešu 
tautu. Viņš runā par gaišumu,    
kas no rīta būs tautai, un ka būs 
iespēja tai ielūkoties savās gara 

bagātībās. Pils rītā uzceļas no dzel-
mes. Kas ir šī pils? Pie komentāra 
par eposa otro dziedājumu literā-
tūrzinātnieks Jāzeps Rudzītis raks-
ta, ka arī Pumpurs, tāpat kā citi 
viņa laikabiedri, ir ticējis, ka    
pirms vāciešu ienākšanas latvie-
šiem bijuši savi raksti. Es gan do- 
māju, ka Pumpurs ar šo nogrimu-
šo pili, kas nu ir uzcēlusies, domā 
tautas mutvārdu tradiciju - tautas-
dziesmas, kuŗas tieši viņa laikā 
tiek rūpīgi vāktas un pierakstītas. 
Tās ir tās garamantas, ko Lāčplē-
sis uzceļ no vēstures dzelmes. Te 
atkal der atcerēties, ka “tautiskajā 
laikmetā” meklēja pēc pamatoju-
ma, lai arī latvieši varētu sevi uz- 
skatīt par tautu līdzās citām. Pro-
tams, cīņa ar Tumšo bruņinieku  
ir svarīgākā, bet jāievēro iepriek-
šējie varoņdarbi - jau minētā cīņa 
ar lāci, cīņa ar Kalapuisi, varoņ-
darbi Ziemeļa jūrā, trīs jodu pie-
veikšana, uzvara pār raganu un 
Spīdalu, bruņinieku sakaušana. 
Cīņa ar igauņiem nav aprakstīta 
tik detalizēti, lai tajā varētu saska-
tīt kādus konkrētus vēsturiskus 
notikumus, bet cīņa ar bruņinie-
kiem aplūkota daudz konkrētāk, 
un tajā var saskatīt vēsturisko cīņu 
vaibstus - Saules kauju un citas 
brīvības cīņas. Šīs cīņas gan epo-
sā, gan vēsturē ir nozīmīgas. Tās 
parāda, ka arī latvieši ir uz kaut   
ko spējīgi. Mācītājs Guntis Kalme 
savā 2008. gada septembrī publi-
cētajā grāmatā “Durvis uz mājām. 
Mācītāja pārdomas par savas tau-

tas vēsturi”, apcerēdams Saules 
kauju, raksta: “Saules kauja bija 
pirmā un lielākā lietuviešu un 
latviešu kaŗaspēku uzvara pār 
krustnešiem. Ko tas mums nozī-
mē šodien? Tas pasaka ko ārkār-
tīgi svarīgu par mūsu tautu. Ir 
būtiski, ka mūsu tautas pašapzi- 
ņa sākas ne tikai ar dainām, kok- 
lēm un tautastērpiem vien. Tā sā- 
kas arī ar drosmi un uzvaru.”

Nobeigums un Lāčplēša nāve 
mazliet pārsteidz. Pārsteidz tāpēc, 
ka cīņa ar Tumšo bruņinieku Lāč-
plēsim ir neapzināta. Viss sākas   
ar puiciskām cīņas mākslas rota-
ļām, bet beidzas ar Lāčplēša un 
Tumšā bruņinieka nāvi. Cīņa ar 
Tumšo bruņinieku, virspusēji ska-
toties, šķiet cīņa pret kristietību, 
tomēr tā tas nav. Kas ir šis Tum-
šais bruņinieks, kuŗam pat nav 
vārda? Par viņa izcelsmi mēs 
lasām:

Viņu pulkā tagad radās
Ar’ kāds tumšais bruņenieks,
Kurš daudz gadus vācu zemē
Laupīdams bij dzīvojis;
Stāstīja, ka viņa māte
Bijusi par raganu
Un caur savu velna skolu
Dēlu apvārdojusi,
Tā ka tam neviena brūce
Nebijusi nāvīga.
Viņa māte ir ragana! Lāčplēsis 

cīnās ar ļauno, kas iet kopā ar 
kristiešiem, bet patiesībā kalpo ci-
tam garam. Šajā Tumšā bruņi-
nieka tēlā Pumpurs ir ielicis visu to 
spēku summu, kuŗi ir noveduši pie 

latviešu brīvības zaudēšanas. 
Lāčplēša nāve nav visa beigas, 

tās ir beigas tikai šai cīņai. Pum-
purs iezīmē savu laikmetu, kur 
tauta apzinās savu pagātni, bet 
pilnīga patstāvība vēl šķiet nereā-
lizējams sapnis. Tas piepildās pēc 
70 gadiem - līdz ar Latvijas Re- 
publikas rašanos. Eposā Lāčplēsis 
gāžas atvarā kopā ar savu preti-
nieku, tomēr ne bezcerīgi un pe-
simistiski, bet ar cerību, ka tautai 
būs jauni laiki - tad būs viņa sva-
bada. Mēs šajos jaunajos svaba-
dības laikos dzīvojam. Pumpura 
pravietiskais eposa nobeigums ir 
piepildījies.

Lāčplēsis un viņa pretinieki, 
viņa ienaidnieki, - šajā attiecību 
analizē nepieciešams rūpīgāk 
pavērot ļaunos, naidīgos spēkus 
un ko tie pārstāv.

Kangars
Otrajā dziedājumā Lāčplēsis 

velna bedrē redz dažādas lietas, 
tostarp Kangara solīšanos kalpot 
Līkcepurem. Līkcepure te izsaka 
arī savas pārdomas par jauno ti- 
cību. Zīmīgi, ka eposa pirmajā 
dziedājumā par Kristus mācību 
tiek sacīts, ka tā nav jauna. Līk-
cepure saka, ka jaunā ticība nāk 
no vakariem, bet par Kristus 
mācību pirmajā dziedājumā ir 
teikts, ka tā nāk no austruma. To 
var interpretēt ne tikai kā ienā-
cēju lokālizāciju (ģeografiski), bet 
arī tā, ka šķietami tā pati Kristus 
ticība ir tiktāl mainījusies, ka 
zaudējusi sākotnējo saturu un 

būtību. To raksturo vēl šādi Līk-
cepures vārdi:
 Nācīs no vakariem kāda sveša 

tauta,
 Viņa meklēs iekarot Baltijas 

zemi,
 Ticību jaunu šeitan gribēs 

izplatīt.
 Es arī vēlējos še to jauno ticību, 
 Tā manim vairāk ienesīs gan 

peļņas,
 Tādēļ, ka man tā jau pieder liela 

daļa
 Pašu viņas nesēju, viņas 

mācītāju.
Līkcepure še ataino pašu nelabo 

un iemiesoto ļaunumu. Šis vārds 
ir pazīstams jau pirms Pumpura 
“Lāčplēša”, un iespējams, ka 
Līkcepure jeb Liecepurs ir laika 
gaitā tautā transformējies Bībelē 
minētā Lucifera vārds. Tātad ie- 
nācēju problēma ir viņu piede-
rība Ļaunajam, nevis piederība 
Kristum vai kristīgajai ticībai. For-
māla piederība ticībai, baznīcai 
vai garīgai kārtai nepadara cilvē-
ku labāku. Šī atziņa, varbūt bur-
tiski nenoformulētā veidā, tomēr 
vijas cauri visam eposam. Par vis-
augstākajām Pumpurs izvirza vis-
pārcilvēciskās vērtības, kas pēc 
būtības ir arī kristīgās vērtības. 
Aizstāvēdamies pret kritiķiem, 
Pumpurs pauž, par kādām vērtī-
bām viņš “Lāčplēsī” iestājas: “Tik-
la familijas dzīve, vienprātība un 
karsta tēvijas un tautas mīlestība!”

Pēckaŗa Vācijas bēgļu nomet- 
nēs izceļošanai uz Austrāliju vis-
pirms ņēma tikai vieniniekus. Tā 
kā mums bija mazs dēlēns, mēs 
pieteicāmies izceļošanai uz Ar- 
ģentīnu. Mūs pieņēma. Mācījā-
mies spāņu valodu. Bijām jau tik-
pat kā ceļā uz transita nometni 
aizbraukšanai, kad pienāca ziņa,  
ka Austrālija uzņems ģimenes ar 
vienu bērnu. Mēs atsaucām savu 
Arģentīnas braucienu un pietei-
cāmies izceļošanai uz Austrāliju.  
Arģentīnas ieceļotāju sarakstā man 
un manam brālim bija uzrādītas 
mūsu profesijas (arquitecto, fores-
ter), bet Austrālijas sarakstos mēs 
visi bijām strādnieki.

Tāpat kā pirmā lielā latviešu 
aizvešanā uz Sibiriju, Austrālijā 
ģimenes izšķīra. Vīrus nosūtīja 
smagos darbos nereti tālu no sie-
vām ar bērniem. Mana dzīves-
biedre Velta no Latvijas bija paņē-
musi līdz labu angļu valodas un 
mašīnrakstīšanas prasmi. Viņa tū- 
daļ dabūja sekretāres darbu ie- 
braucēju nometnē. Es raku tran-
šejas kanālizācijas caurulēm Sid-
nejā. Par visu savu pirmo algu 
Velta nopirka man zelta pulksteni. 
Viņa panāca arī, ka viņas nomet-
nes direktors ar pazīšanos attiecī-
gās iestādēs izsauca mani no iera-
kumu grāvja uz savu nometni dar-
bam nometnes pārvaldē. Es nu bi- 
ju kopā ar savu ģimenīti un vairs 
necirtu ķirku akmeņainā, mālainā 
zemē, bet klabināju skaitļotāju, 
aplēšot nometnē strādājošo algas. 

Tā bija Mildžūras nometne Vik-
torijas pavalstī, kilometrus desmit 
no tā paša nosaukuma pilsētas. Te 
bija lidlauks un kaŗa laikā lidotā-
ju nometne. Mēs te bijām tikai 
divas latviešu ģimenes. Pārējie ie- 
mītnieki bija poļi, ukraiņi, serbi, 
vairākumā sievas ar bērniem. Līdz 
ar austrāliešiem nometnes birojā 
ieceļotāji strādāja arī virtuvē, par 
aptīrītājiem, amatniekiem, nomet- 
nes apsargātājiem un citu darbu 
darītājiem. Visi krāja naudu, lai 
pēc iespējas drīz tiktu kaut kur   
pie sava zemes stūrīša, kur uzcelt 
savas jaunās dzīves mājokli.

Arī mēs krājām naudu, bet 
citam nolūkam. Es gribēju vis-
pirms sev un savai ģimenei neat-
karīgu transportu, tas ir, automo-

bili. Ar to tad varētu, starp citu, 
braukt, arī zemi pirkšanai meklē-
jot. Likām mārciņu pie mārciņas, 
lai iekrātu diezgan autoratu ie-
maksai. Ai, cik žēl bija izdot nau-
diņu, bet bija vien vispirms jā- 
nopērk dēlēnam trijritenis. Mū-  
su ieceres bija vienādas – neatka-
rīgs transports.

Katru nedēļu mums bija jā- 
brauc uz banku Mildžūrā pēc 
naudas strādājošo algām. Pilsētā 
biju noskatījies pirmos modernās 
plūdlīnijas autoratus. Tiklīdz biju 
iekrājis diezgan, iemaksāju aģen-
tam par iecerēto Morris Minor. 
Kamēr to veikalam atveda no 
Adelaides (tā bija tuvākā lielpil-
sēta), es dabūju šā auto rokasgrā-
matu. Tajā bija sīki aprakstīts, ko 
dara katra pamina, katrs slēdzis 
un kā auto jāvada. Es visu vērīgi 
izlasīju un iegaumēju. Vēl nekad 
nebiju ne auto vadījis, ne gājis šo- 
feru kursos, ne aiz stūres sēdējis.

Jauno auto man piegādāja no- 
metnē. Pārdevēji atbrauca divos 
autoratos. Otrs – ar ko pārdevējam 
braukt atpakaļ uz pilsētu. Mans 
tumši zaļais auto saulē lepni lais-
tījās uz zaļā mauriņa mūsu istabas 
priekšā. Man vēl bija jāparaksta 
daži papīri. Es dabūju atslēgas un 
vēl dažus padomus. 

Šis bija pirmais ieceļotāju auto 
nometnē. Jauns un spoži nospod-
rināts. Pusnometnes ļaudis sanā-
ca to skatīties. Gaŗām gadījās nākt 
nometnes direktoram. Kas to auto 
te atstājis? Lika mani sameklēt. Uz 

labi kopta mauriņa te ratus neva-
rot atstāt. Lai es tūdaļ braucot uz 
nometnes vārtiem. Tur esot lau-
kumiņš, kur auto novietot. 

Auto atslēgas man bija kabatā. 
Negribēju atzīties, ka neprotu  
auto vadīt. Būtu varējis teikt, ka 
man nav braukšanas atļaujas. 
Auto bija novietots ar priekšgalu 
pareizā virzienā. Ātrumus ne- 
pārslēdzot, es varētu aizbraukt 
pāris simt metrus pa taisno, tuk-
šo nometnes ceļu. Manu ceļgalu 
drebēšanu jau neviens neredzēs. 
Iekāpu ratos. Direktors vēroja, 
vai aizbraukšu uz norādīto vietu. 

Pūlis gaidīja redzēt, kur man 
jābrauc. Lai brauktu, es zināju, 
kas un kādā secībā jādara. Mācē-
ju pareizā vietā iestumt atslēgu 
un samanīt visas paminas. Ie- 
darbinājis motoru, es zināju, ka 
tad, ja strauji pacelšu kāju no 
sajūga paminas, tad auto salēk-
sies un motors noslāps. Tas ne- 

drīkstēja notikt. Tāpēc es cēlu 
kāju no paminas, cik lēni ie- 
spējams. Nezinu, varbūt es tā 
sēdēju veselu minūti, kamēr 
skatītāji gaidīja – kas nu notiks? 
Beidzot auto sāka ļoti lēnām 
slima gliemeža ātrumā kustēties. 
Izbraucu uz nometnes ceļa prie-
cīgs, ka viss tik gludi veicies.  Nu 
bija laiks paspiest gāzes paminu. 
Gāja pavisam slaidi. Bet kas tas? 
Pretim brauca kāds riteņbrau-
cējs. To es nebiju paredzējis. Ma- 
ni pārņēma pānika. Tagad kaut 
kas bija jādara. Nesamazinājis 
gāzi, es bez vajadzības strauji   

griezu stūres ratu 
pa labi un tūdaļ 
atkal pa kreisi. 
Auto svaidījās no 
vienas ceļa malas 
uz otru. Riteņ-
braucējs nokāpa 
no sava braucamā 
un skaļi smējās. 
Viņš domāja, ka es 
viņam rādu 
braukšanas trikus. 
Bet, kad auto no- 
skrāpējās cieši gar 
viņa riteni, viņš 

vairs nesmējās. Pārmeta krustu, 
laikam katolis. Viņš varēja pa-
teikties visiem svētiem, ka ticis 
sveikā cauri. Nonācis galā, biju 
nosvīdis slapjš kā zutis. 

Auto vadīt mani iemācīja mans 
nometnes latviešu draugs Fa- 
biāns.

Velta Skujiņa ar dēlu Māri pie Morris Minor

Autors pirmā darba vietā 
Sidnejā, 1949. gads
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(Turpināts no 10. lpp.) Latvijas ne jau visādā ziņā jaunā valdība
Jaunās valdības veidošanā ir  

gan arī ievērojamas priekšrocī-
bas. No 14 ministriem septiņi tajā 
būs cilvēki, kuŗi nav bijuši ie- 
priekšējā valdībā. Tas ir ļoti jau- 
ki. Taču valdībā būs arī Māris 
Riekstiņš, kuŗam vismaz teorētiski 
vides aizlieguma joslā ir „klēts”  
(tā viņš ir aprakstījis attiecīgo  
celtni), kas patiesībā  stipri vien 
izskatās pēc dzīvojamās mājas. 
Būs arī vienmēr pļāpīgais Mareks 
Segliņš,  nu jau nevis iekšlietu, bet 
gan tieslietu ministra amatā. Tas  
ir bīstams fakts, jo  Segliņš, starp 
citu, ir ļoti centies novērst situāci-
ju, kad Ģenerālprokurātūra  ar 
kādu apsūdzēto varētu sarunāt, ka     
pret to izturēsies „maigāk”, ja ap- 
sūdzētais palīdzēs atklāt augstāk 
stāvošu noziedznieku. Segliņš to 

nosauca par „stučīšanu”, un tagad 
šāds cilvēks pārraudzīs Latvijas 
tieslietu sistēmu. s

Taču milzīgs prieks ir par to, ka 
jaunajā valdībā nebūs Aināra Šle-
sera un viņa partijas. Šlesers Sa- 
tiksmes ministriju daudzu gadu 
gaŗumā uzskatījis par savu per-
sonisko uzņēmumu un hercogis-
ti, tāpēc nākamajam ministram 
būs krietni vien jānopūlas, lai 
atšķetinātu visu, ko Šlesers salai-
dis grīstē. Šis ministrs diemžēl būs 
Kaspars Gerhards no tēvzemie-
šiem, kuŗš iepriekšējā valdībā bija 
gandrīz pavisam neredzams eko-
nomikas ministrs. Tā nu ir joma, 
ko drīzāk vajadzēja uzticēt kādam 
no bijušās opozicijas, taču vismaz 
tā vairs nebūs Šlesera rokās.

Vēl labāki ir notikumi, kas līdz 

ar jaunās valdības veidošanu no- 
risinās Saeimā. Tur, atgriežoties 
LPP/LC ministriem, mandātus 
zaudējuši vairāki cilvēki, kuŗi 
mūsu valsts parlamentam darījuši 
milzīgu kaunu ik dienu, kamēr 
viņi tur bija, un katru reizi, kad 
atvēra muti. Starp tiem ir Jānis 
Šmits, aizspriedumu pārņemts 
cilvēks, kuŗam valdošā koa-        
līcija tikai pašai vien saprotamu 
iemeslu pēc bija uzticējusi Saei-
mas Cilvēka tiesību komisijas 
vadību, kā arī Dzintars Jaun-
džeikars, kuŗš brīdī, kad dēls tika 
pieķerts narkotiku reibonī pie 
automobiļa stūres, nevis sabāra 
puiku, bet gan centās nopulgot     
visu Latvijas likumaizsardzības 
sistēmu. Abus šos cilvēkus lai- 
kam mēs visi labāk redzam aiz-

ejot nekā atnākot. Varbūt viss 
notikušais arī liks padomāt Lat-
vijas ceļam, kas 2006. gadā pārde-
va dvēseli un kļuva par vislētāko 
polītisko prostitūtu, lai tikai Šle-
sers to izglābtu no absolūtas un 
nebūt ne gluži nepelnītas aiz-
mirstības. LC kādreiz bija varena 
partija, un, iespējams, tagad tā 
sapratīs, ka labāk būtu no Šlesera 
biznesa projekta atteikties un Sa- 
eimā veidot atsevišķu frakciju. 
Mainīt tikumu nebūt nav viegli, 
bet varbūt tomēr ir vērts pa- 
mēģināt. 

Nākamie mēneši Latvijai nebūs 
viegli, taču jauna valdība var nākt 
ar jaunu pieeju, un tai vismaz 
daļēji ir iespēja atjaunot sabiedrī-
bas uzticību, ja vien tā atmetīs 
vismaz redzamākos iepriekšējās 

valdības netikumus. Protams, nav 
nekādas garantijas, ka valdīšanas 
un administrēšanas stils tagad 
kļūs labāks un pozitīvāks. Bet, kā 
teikts pazīstamā parunā, cerība vai 
nu mirst pēdējā, vai arī tas ir 
muļķa pēdējais mierinājums. La- 
sītāji, varat paši izvēlēties, kuŗu no 
variantiem vēlaties, bet kārtējo 
reizi jāatgādina – turēsim īkšķus!

(Un vēl viena piebilde. Esmu 
dzirdējis no diezgan daudziem 
cilvēkiem, ka tagad,  kopš esmu 
pārtraucis bloga rakstīšanu portā-
lā Diena.lv, mani vairs nevar at-
rast. Blogs kopš tā laika ir bijis 
meklējams portālā Politika.lv, un 
es priecāšos, ja laikraksta lasītāji 
piedalīsies sarunās saistībā ar 
manis rakstīto.)

Kārlis Streips

Diskusijā piedalījās Latvijas 
Bankas padomes locekle, ekono-
mikas zinātņu doktore Valen-
tīna Zeile, Ekonomiskās pro-
gnozēšanas centra eksperte, eko-
nomikas zinātņu doktore Raita 
Karnīte, Latvijas Bankas Sabied-
risko attiecību pārvaldes preses 
sekretārs Mārtiņš Grāvītis, laik-
rakstu Laiks un  Brīvā Latvija 
galvenā redaktore Ligita Kov-
tuna, polītisko un ekonomisko 
notikumu komentētājs Ojārs 
Celle. Sarunu pierakstījis Pēteris 
Karlsons.

Ligita Kovtuna: Diskusijas 
pavedienu lūgšu uzturēt Ojāram 
Cellem. Lielu mūža daļu viņš 
pavadījis starp ārzemju latvie-
šiem un labi zina, kas viņus šo- 
brīd visvairāk interesē un ko vi- 
ņiem vajadzētu pastāstīt. Mums 
jāpatur prātā kāda Latvijai raks-
turīga ļaužu grupa: ir cilvēki, ku- 
ŗi, tāpat kā Ojāra ģimene, – ar 
vienu kāju ir Latvijā, ar otru – 
Amerikā un kuŗiem ir īpašumi. 
Viņi zināmā mērā ir apjukuši, 
netic Latvijas oficiālajai informā-
cijai, presei. Viņu uzmanību vai-
rāk saista  ārzemju latviešu avī-
zes un cilvēki, kuŗus redakcija 
izvēlas sarunām un diskusijām. 
Tāpēc galvenais mūsu sarunas 
temats šoreiz ir nauda, turība, 
ekonomiskā situācija Latvijā, 
mūsu nākotnes izredzes un citi 
jautājumi.

Krize un radoši uzņēmēji 
Ojārs Celle: Nesen uzzinājām, 

ka mūsu iepriekšējā valdība slē-
pusi faktus. Tāpēc pirmais jautā-
jums - vai tiešām Latvijas valstij 
draud bankrots?

Raita Karnīte: Zinu, ka Latvi-
jas iedzīvotājus satrauc pesimis-
ma vilnis, kas pārvēlies pāri val-
stij: ir krize, visi rādītāji iet uz 
leju, ir slikti. Es neesmu tik pesi-
mistiska, pašreizējo situāciju val-
stī vēroju kā sekas, kā pēctecību 
tai situācijai, kādā bijām, un kā 
pēctecību tai, kādā esam šobrīd. 
Labi, ka tajā situācijā, kuŗā bijām, 
neaizgājām tik tālu, cik tālu 
varējām aiziet tobrīd valdošajā 
eiforijā un šķietamajā labklājībā. 
Tas dod cerību, ka šābrīža si- 
tuācijā, ja neiejauksies ārēji ap- 
stākļi, pārāk dziļi nevajadzētu 
iekrist. Esmu daudz runājusi ar 
uzņēmējiem. Viņi sadalījušies 
divās grupās: vieni ir pānikā, tie 
iepriekšējos gados dzīvojuši uz 

Latvijas krize lietpratēju skatījumā 
Apaļā galda diskusija redakcijā

naudas buma (boom) viļņa. Vi- 
ņiem tagad nav kur dēties – jā- 
pazūd. Otra uzņēmēju grupa  
pieder pie nopietnās ekonomi-
kas. Viņi ir strādājuši ar uzņē-
mējdarbības stratēģiju, aizņēmu-
mu naudu lietojuši saprātīgi, 
investējuši. Līdz ar to viņi nekādu 
pāniku neizrāda, runā par labām 
attīstības perspektīvām salīdzi-
nājumā ar iepriekšējiem gadiem, 
kad stāvoklis bija drāmatisks un 
nevarēja prognozēt izmaksu ce- 
nu (degviela u. c.). 

Visiem uzņēmējiem vislielākā 
problēma ir tirgus, tas ir lielā 
mērā sašaurinājies. Tie uzņēmē-
ji, kuŗi dzīvojuši ar ilgtermiņa 
stratēģiju, šo situāciju ir apzinā-
jušies un zina, kas ir jādara. Jā- 
meklē citi tirgi, jāinvestē, pama-
zām jākļūst konkurētspējīgiem. 
Šādu uzņēmēju darbība manī 
vieš optimismu. Protams, jāap-
zinās, ka katra krize ir paaugsti-
nāta riska situācija un risks var 
skart katru. Krize ir ekonomis-
kās attīstības neizbēgama sastāv-
daļa. Neviena valsts nav pratusi 
no krizēm izvairīties. Vienmēr 
tiek uzkāpts uz viena un tā paša 
grābekļa. Pārsvarā raksturīgi, ka 
krizes stāvoklis rodas tad, kad 
naudu nav kur likt un tā aiziet 
spekulātīviem mērķiem. Burbu-
lis uzpūšas tik tālu, ka beidzot 
plīst.

Parex banka un Banka 
Baltija  nebija dvīņu brāļi  

O. C.: Latvijas Banka jau pirms 
kāda laika bija brīdinājusi, ka tā 
nevar saimniekot, ka notiks kaut 
kas slikts. Neviens brīdinājumus 
neuzklausīja, taču tagad no ban-
kas lūdz padomu – vai patiešām 
bankrots ir tik draudīgs?

Valentīna Zeile: Mazliet atska-
tīšos uz pagājušā gadsimta 90. 
gadiem. Latvija samērā veiksmī-
gi pārdzīvoja polītiskās sistēmas 

maiņu – bez militārām akcijām, 
bez lieliem cilvēku upuŗiem. 
Grūti klājās saimnieciskā jomā, 
jo gruva plānveida ekonomika 
un nācās veidot tirgus ekonomi-
ku. Latvija bija integrēta kopējā 
sistēmā, un tas katrā ziņā ie- 
tekmēja mūsu dzīves līmeni un 
cilvēku dzīvotspēju. 1991. gadā 
radās leģendārās „Godmaņa 
krāsniņas”. Tagad par tām smai-
da, bet tajā laikā tā bija reālitāte. 
Mums draudēja aukstums, bru-
ka padomju režīma militāri rūp-
nieciskais komplekss Latvijā, un 
no tā Godmanis ļoti baidījās, 
tūkstošiem cilvēku palika bez 
darba. To visu pārdzīvojām. 

Notika sistēmas transformā-
cija, notika privātizācija, veido-
jās  liberālā tirgus ekonomika. 
Arī toreiz Latvijā ieradās Starp-
tautiskā valūtas fonda pārstāvji, 
viņu pārraudzībā daudz ko iz- 
darījām, un fonds pārliecībā, ka 
palīdzība vairs nav nepieciešama, 
savu misiju slēdza. 

Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas 
Savienībā šeit izveidojās spēcīga 
banku sistēma. Mazajā Latvijā 
radās 24 komercbankas. Tas bija 
fainomenāli, visas bankas strādā-
ja gadiem ilgi. No Eiropas Savie-
nības dabūjām struktūrfondus, 
privātizācijas rezultātā Latvijā 
ienāca arī ārzemju, galvenokārt 
Skandinavijas bankas. Radās ie- 
spēja Latvijas tautsaimniecību 
kreditēt un labāk pelnīt nekā vi- 
ņu pašu mājās. Tātad – vieniem 
radās iespēja labi nopelnīt,         
otriem – ņemt kreditus un strau-
ji uzlabot savu dzīves līmeni, 
pērkot dzīvokļus, mājas, dodoties 
ārzemju braucienos utt. Abas 
puses – gan komercbankas, gan 
kreditu ņēmēji – nenovērtēja ris-
ku. Kreditbankas plaši reklāmē-
ja kredita piedāvājumus. Cilvē- 
ki, kuŗi bija dzīvojuši naudas 

trūkumā, redzot šīs plašās iespē-
jas apmierināt savas vajadzības, 
to arī darīja. Ekonomika sāka 
attīstīties nevis uz pašu nopelnī-
tā, bet gan uz aizņēmumu līdzek-
ļu rēķina. Ekonomika „uzsildī-
jās”, un radās cenu un izmaksu 
spirāle. Tas notika ne tikai ne- 
kustamā īpašuma jomā, bet arī 
citos sektoros. Maksas pakalpo-
jumi sasniedza Eiropas līmeni un 
pat pacēlās augstāk par to. Kaut 
kad bija jāpienāk maksimumam. 

Latvijas Banka brīdināja, ka 
sākas ekonomikas „pārkaršana”. 
Vajadzēja veidot budžetu ar pār-
palikumu un to ielikt rezervē. 
Taču polītiķiem šķita, ka šāda 
situācija turpināsies ilgi, tika 
skandēts sauklis „pedāli grīdā!”. 
Lai banka nodarbojas ar savu 
sfairu, mēs, polītiķi, nodarbosi-
mies ar savējo. Jūsu lauciņš ir 
monētārā polītika, mūsu – fiskālā 
polītika! Agrāk vai vēlāk tam 
burbulim bija jāplīst. Tas plīsa 
nevis Latvijā, bet Amerikā, taču 
globālizācijas laikmetā visas 
starptautiskās finanču institūci-
jas, korporācijas, investīciju fon-
di, komercbankas ir cieši saau-
guši, un Latvija ir tajā procesā 
iekšā. Radās problēmas banku 
sistēmā. Samazinot kreditēšanu, 
apsīka naudas plūsma, viss apstā-
jās.                                            

O. C.: Latvijas tautsaimniecībā 
postu un nelaimi atnesušas divas 
bankas – „Banka Baltija” un 
„Parex”. Vai bija prāta darbs valstij 
pūlēties tās glābt? „Parex” bankas 
glābšanā tika ieguldīts ļoti daudz 
līdzekļu. Varbūt vajadzēja ļaut tai 
„noiet dibenā”. Kas spieda Latvijas 
valsti ieguldīt naudu grimstošā 
bankā?   

V. Z.: Situācija 1995. gadā, kad 
radās problēmas ar Banku Bal-
tija, radikāli atšķīrās no situāci-
jas 2008./2009. gadā. Deviņdes-

mitajos gados iestāžu likums at- 
ļāva veidot bankas, mums to bija 
sešdesmit. Cits jautājums – kā tās 
dabūja naudu, lai veidotu savu 
komercdarbību. Banka Baltija 
lika uzsvaru uz to, ka lats tiks 
devalvēts, taču tas nenotika, un 
bankai radās problēmas. Bija 
pārkāpumi kā no tiesiskā, tā 
likumiskā viedokļa. 

Situācija Parex bankā bija citā- 
da. Tā grūtībās nonāca tāpēc, ka 
savus aktīvus bija ieguldījusi it kā 
drošos vērtspapīros, bet, kad ban-
krotēja Amerikas nozīmīgākās 
finanču institūcijas, vērtspapīri 
zaudēja vērtību. Bankas pasīvā 
bija sindicētie krediti (aizdevumi, 
ko veido lielāka investoru grupa, 
tā samazinot katra individuālā 
kreditora risku –red.).

Mārtiņš Grāvītis:  Jāpaskatās 
uz Parex bankas stāvokli ranga 
tabulā. Parex banka bija otra 
lielākā biznesa banka Latvijā. Tur 
atradās pašvaldību, valdības, uz- 
ņēmēju nauda, kreditkaršu ap- 
saimniekošanas nauda. Tāpēc 
tagad jāskatās ne tikai uz to, cik 
mums izmaksā bankas uzturē-
šana vai saglābšana, bet jāvērtē 
situācija, kas rastos tautsaim-
niecībai, ja banka būtu pārstā-
jusi darboties, un cik naudas      
tur „iesaltu”. To visu aprēķinot, 
valdība izšķīrās par šīs bankas 
glābšanu, varbūt ne visai izlēmīgi. 
Sākumā bija tādi kā pussolīši,   
līdz nonāca pie bankas pilnīgas 
pārņemšanas. Tas noteikti bija 
jādara. 

Valentīna Zeile Raita Karnīte Ojārs Celle

Mārtiņš Grāvītis

(Turpinājums sekos)



LAIKS 2009. ga da 14. marts – 20. marts14

Danske Bank 
10. marta 

komerckurss

Šā gada 26. februārī Londonas 
Ekonomikas augstskolā (Lon-
don School of Economics) (LSE) 
Studentu pārvaldes Baltiešu ap- 
vienības izkārtojumā notika 
diskusijas latviešu valodā par 
tematu Krize Latvijā. Par galve-
najiem runātājiem bija pieai-
cināti divi žurnālisti - Rita 
Ruduša un Bens Latkovskis.

Rita Ruduša ir portāla Po- 
lītika.lv angļu versijas redak-
tore; strādājusi laikrakstā Die-
na un ziņu aģentūrā Leta bijusi 
galvenā redaktore.

Bena Latkovska raksti ir pub-
licēti portālā Delfi.lv un Neat-
karīgā Rīta Avīzē; viņš ir arī 
grāmatas „Nelaiķis ierodas ar 
nokavēša-nos” autors. 

Studentu Baltiešu apvienību 
vada 23 gadu vecais Jānis Dir-
veiks, kas žurnālistikai node-
vies jau 15 gadu vecumā un šajā 
nozarē paspējis iegūt augstāko 
izglītību Londonas universi- 
tātē (Goldsmith). Tagad jaunais 
censonis studē maģistrantūrā 
LSE Msc Global Politics. 

Jaundibinātā Baltiešu apvie-
nībā uzņem ikvienu studentu, 
kuŗš ir ieinteresēts Baltijas 
valstīs. ”Mēs rīkojam pasāku-
mus, kas ne tikai veicinātu Bal-
tijas studentu vienotību un 
savstarpējo sapratni, bet arī   
citvalstu draugu izpratni par 
Baltijas valstu kultūru, vēsturi, 
sabiedrību un polītekonomiku,” 
paskaidroja apvienības vadī-
tājs. 

Krize Latvijā
Diskusija par demokratijas attīstību Latvijā

Diskusijā galveno uzmanību 
veltīja demokratijas attīstības 
iespējām Latvijā, parādībām, 
kas veicina vai kavē sekmīgu 
demokratijas attīstību, kā arī 
pilsoniskās sabiedrības lomai 
polītikā un jautājumam, vai 
Latvijas labākai nākotnei ne- 
pieciešams vadonis ar vīziju un 
stingru roku, kas veiktu nepie-
ciešamās reformas, vai par al- 
ternātīvu izvēlēties akadēmiķu 
lietpratēju izstrādātu stratēģiju. 

Daudzos jautājumos abu žur-
nālistu viedokļi bija atšķirīgi, 
un tas ne tikai diskusiju pada-
rīja aizrāvīgāku, bet arī deva 
iespēju argumentus izvērtēt, 
kaut reizēm bija pārāk liela 
iedziļināšanās detaļās.

Par vienu no šķēršļiem veiks-
mīgai demokratijas attīstībai 
Rita Ruduša minēja pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalības trūku-
mu polītikā. Nepietiekot apro-
bežoties tikai ar piedalīšanos 
vēlēšanās katrus četrus gadus, 
pilsoniskas sabiedrības rosmei 
būtu jāizpaužas ikdienā dažā-
dos līmeņos. Piemēram, žurnā-
liste minēja Anglijā Neigh-
bourhood watch – apkaimes 
kaimiņu uzraudzība, kas darbo- 
jas uz brīvprātības pamatiem. 
Žurnāliste atzinīgi novērtēja 
nevalsts organizācijas (NVO), 
kas sniedz konstruktīvu palī-
dzību valdībai, lai gan dažkārt 

to darbība tiek uzskatīta par 
traucēkli. Bens Latkovskis sa-
vukārt pauda uzskatu, ka iejauk-
šanās polītikā notiekot pārāk 
daudz, nokritizēja laikrakstu 
Diena un ne pārāk izmeklētiem 
vārdiem īpaši asu kritiku vel-
tīja „korupcijas uzraugiem” - 
NVO Delna un Providus. 

Paskaidrojums
„Delna” ir NVO, kuŗas darbī-

bas mērķis ir veicināt demokra-
tiskas sabiedrības veidošanos, sek-
mējot informācijas atklātību un 

korupcijas novēršanu. ”Delna”     
ir starptautiskās organizācijas 
Transparency International Lat-
vijas nodaļa. 

„Providus” ir sabiedriskās polī-
tikas centra biedrība, kas darbo-
jas saskaņā ar statūtos un stra-
tēģiskajā plānā formulētajiem 
mērķiem - dot ieguldījumu Lat-
vijas polītikas attīstībā labas 
pārvaldības, krimināltiesību, Ei- 
ropas polītikas un tolerances jo- 
mā, kā arī kļūt par ekspertizes 
avotu starptautiskā līmenī

 Izskanēja doma, ka valdībā 

trūkstot spēcīgas personības un 
pietrūkstot saistīgas motīvāci-
jas, kāda bija, gatavojoties iestā-
jai Eiropas Savienībā. Turpre-
tim Bens Latkovskis deklarēja, 
ka vienīgā spēcīgā personība 
valdībā ir ministrs Ainārs Šle-
sers, un ar gandarījumu pie-
minēja lētos lidojumus, par ko 
var pateikties ministra vīzijai. 
Atzinīgi vārdi tika veltīti arī 
Aivaram Lembergam. 

Runājot par to, kāda varētu 
būt koalicija jaunajā valdībā, 
Rita Ruduša vērsa uzmanību uz 
opozicijas trūkumu, jo līdz šim 
tā nodarbojusies tikai ar kri-
tizēšanu, nepiedāvājot alternā-
tīvu. Vēl sekoja jautājumi par 
Eiropas Savienības nozīmi Lat-
vijas valsts attīstībā, pārme-
tumi par ministru kritizēšanu, 
kas pēc Neatkarīgās Rīta Avī- 
zes žurnālista domām esot pār-
mērīga. Nepārtrauktā kritizē-
šana izdarot uz amatperso-   
nām lielu spiedienu, un bailēs 
zaudēt darbu viņi atturas no 
iniciātīvas, jo drošāk ir palikt 
bezdarbībā. 

Ierobežotā laika dēļ ne jau 
visiem bija iespējams tikt pie 
vārda vai pie problēmu risinā-
šanas. Taču tādas diskusijas ir 
svētīgas un sniedz gandarī-
jumu par izrādīto interesi mek-
lēt risinājumus Latvijas valsts 
labākai nākotnei. Paldies rīko-
tājiem un arī žurnālistiem!

Zigrīda Daškevica

No kreisās: Monika Koolmeistere, Līva Štokenberga, Bens 
Latkovskis, Jānis Zaikovskis, Rita Ruduša un Jānis Dirveiks

Vairākas latgaliešu sabiedris-
kās organizācijas, paklausot Lat-
gales tradicionālā kultūras cen-
tra „Latgaļu sāta” aicinājumam, 
protestēja pie Nacionālās Radio 
un televīzijas padomes (NRTP) 
ēkas. Protesta mērķis ir izteikt 
neapmierinātību par to, ka Lat-
vijas Radio vadība nolēmusi 
likvidēt vienīgo latgaliešu rai-
dījumu „Latgolas vuords”, kā arī 
norādīt uz Latgales plašsaziņas 

līdzekļu telpas rusifikāciju, jo 
„Latgales Radio” nonācis jauno 
īpašnieku rokās, raida Krievijas 
Radiostacijas programmu. Pike-
tā protestētāji turēja rokās pla-
kātus ar uzrakstiem „Rokas nost 
no Latgolys vuorda”, „Esam pa- 
matnācija  bez valodas tiesī-  
bām”, „Negribam līvu likteni” u.c. 
Biedrības „Latgaļu sāta” vadī-  
tāja Marika Zeimule sacīja: ”Ne- 

Protests pret Latgales plašsaziņas līdzekļu rusifikāciju
vienam nav noslēpums, ka dau-
dzi latvieši Latgalē ir spiesti dzī-
vot krieviskā vidē. Latgalē ne-
viena vietējā radiostacija nerai-da 
ne latviski, ne latgaliski. „Lat-
gales Radio” bija ievērojama lo- 
ma, ceļot latgaliešu valodas pres-
tižu sabiedrībā, jo īpaši jaunat-  
nes vidū.”

2007. gada maijā Vācijas lat-
vietis Valdis Labinskis dibināja 
„Latgales Radio”, kuŗa mērķis 

bija raidīt Latgales reģiona ie- 
dzīvotājiem. Raidstacijas kon-
trolpakete piederēja V. Labins-
kim, bet starp mazajiem akcio-
nāriem ir vairāki ASV un Vā- 
cijas latvieši. Atbalstu V. La- 
binska iecerei sniedza arī PBLA. 
Šajos divarpus gados paveikts 
patiešām daudz. Uzstādīti rai-
dītāji Daugavpilī, Rēzeknē, 
Jēkabpilī un Balvos. Izveidota 

iespaidīga un profesionāla re-
dakcija, „Latgales Radio” ap 
sevi saistīja visus ievērojamā-
kos Latgales mūziķus. Izveido-
tajā raidstacijā raidījumi un 
ziņas tika sniegtas latgaliski, 
tāpat arī mūzikas izvēlē uz- 
svars tika likts uz latviešu un 
latgaliešu mūziku. 

Laba iecere, vienīgi ekono-
miskais segums šai iecerei bija 
vājš. Nepieciešamai pašreklā-
mai līdzekļi nebija paredzēti.   
V. Labinskis cerēja, ka vietējās 
pašvaldības pirks „Latgales Ra- 
dio” raidlaiku, taču tas neno-
tika. Atbalsts no vietējiem uzņē-
mējiem – nekāds. Ieņēmumi  
no komercreklāmas ļoti mazi. 
Ko darīt tālāk? Uzņēmuma  
akciju kontrolpaketes turētājs 
V. Labinskis nolēma pārdot  
75% „Latgales Radio” akciju. 
Jaunie saimnieki, kas meklēja-
mi starp Daugavpils krievu 
Radiostacijas „Alise+” īpašnie-
kiem, vērsās Nacionālajā radio 
un televīzijas padomē, lai iz- 
darītu grozījumus iepriekš iz- 
sniegtās apraides programmas 
koncepcijā, jo, viņuprāt, paš-
reizējā koncepcija neatbilstot 
reālajiem Latgales reģiona tir-
gus apstākļiem. Kopš 1. febru-
āŗa “Latgales Radio” ir jauna 
raidīšanas koncepcija - 40% 
visa raidlaika būs svešvalodās, 
bet 60% jābūt latviski latga-
liskiem. Taču dzīvē nenotiek tā, 
kā rakstīts uz papīra, - patla-
ban „Latgales Radio” 95% visa 
raidlaika skan mūzika un in- 
formācija krievu un angļu 
valodā! Vai tā nav nelikumība? 

Latgaliskas “Latgales Radio” 
darbības atjaunošanai darbojas 

biedrība “LR”. Cilvēki, kuŗi vē- 
las un atbalsta latgalisku “Lat-
gales Radio”, tiek aicināti stāties 
biedrībā “LR” vai arī atbalstīt 
biedrību ar financiāliem līdzek-
ļiem! Biedra naudas maksā-
jums ir Ls12 gadā. Iesniegums 
par iestāšanos biedrībā un pla-
šāka informācija atrodama mā- 
jaslapā www.lr.lv.

Notikumi ap „Latgales Ra- 
dio” vēlreiz pierāda, ka latgalie-
šu plašsaziņas līdzekļi nav eko-
nomiski izdevīgi. Jau sen nav 
reģionālās televīzijas, laikraks-
tu un žurnālu latgaliešu rakstu 
valodā. Varbūt latgalieši ar sa- 
vu latgaliskumu nemāk pelnīt 
naudu? Jāapzinās, ka latgalis-
kais ir latviskais bastions Latga-
lē – valsts neatbalstīta latgalie-
šu kultūra ies bojā, un tas sa- 
vukārt nozīmēs, ka pamatnā-
cijas pozicijas šajā Latvijas no- 
vadā vājināsies. Plašsaziņas 
līdzekļu ietekmē daudzu jaukto 
ģimeņu atvases pieslejas krie-
viskajai kultūrai. Latgaliešu sa- 
biedriskās organizācijas jau 
vairākkārt ir norādījušas, ka ne- 
pieciešams obligāts valsts at-
balsts. „Latvijas Radio 4” (LR4), 
kas atskaņo raidījumus mazā-
kumtautību valodās, reizi ne- 
dēļā 30 minūšu gaŗumā skanē-
ja raidījums „Latgolys vuords” 
latgaliski. Neizprotami, bet lat-
galiski runājošie latvieši ie- 
skaitīti mazākumtautību katē-
gorijā! Nodokļus maksā gan 
latgalieši, gan krievvalodīgie, 
gan nacionālo minoritāšu pār-
stāvji. Taču proporcionālais sa- 
dalījums pēc raidlaika LR4 ir 
tāds, ka arī šajā programmā 
raidījumi galvenokārt skan 

krieviski. LR4 mājaslapa tīmek-
lī nav ne valsts valodā, ne mi- 
noritāšu valodās, bet pieejama 
tikai krieviski! Pēc starptau-
tiskajos normatīvajos aktos ie-
tvertajiem kritērijiem latgaliešu 
valoda pilnīgi atbilst reģionālās 
valodas statusam, taču pēc 
pašreizējiem Latvijas norma-
tīvajiem aktiem latgaliešu valo-
dai ir dots vēl nozīmīgāks - 
valsts valodai līdzvērtīgs sta-
tuss, jo Valsts valodas likuma                  
3. panta ceturtajā daļā tā ir 
norādīta kā „vēsturisks latviešu 
valodas paveids”.

Dainis Mjartāns
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Zvana no Rīgas redaktore Ligita 
Kovtuna: „Nikolajam Bulmanim 
šogad astoņdesmit. Vai uzraks-
tīsi?” Viegli! Ar prieku! Tikai tad 
atjēdzos – lai gan esam draudzīgās 
pārrunās tikušies desmitiem reižu 
kā Amerikā, tā Latvijā, nekad ne-
esam pārsprieduši savu privāto 
dzīvi divatā. Aizrakstu Ingrīdai 
Bulmanei, lai atsūta kaut ko par 
gavilnieku. Pienāk sešas spartiski 
lakoniskas rindas: 

„Nikolajs dzimis 1929. gadā Rī- 
gā. Devies bēgļos un Eslingenā 
beidzis ģimnaziju. Izceļojis uz 
Kanadu 1948. gadā. Ieguvis BA 
Queens University Kingstonā 1953. 
gadā. MBA University of Toronto 
1955. gadā. Studējis mākslas vēstu-
ri Toronto College of Arts. Kopš 
1973. gada publicējis recenzijas, 
rakstus par mākslu un kultūras 
jautājumiem emigrācijas un Lat-
vijas periodikā. Mākslas redaktors 
Jaunajā Gaitā 1980-1995.” Vareni, 
bet tā kā liktos par maz.   

Kaut kad pag. gs. 70. gadu vidū 
mākslinieks Gvido Augusts pie 
manis atveda staltu gaŗa auguma 
kungu vidējos gados, ar mazu ūsi-
ņu (ko gan viņš, man par nepati-
ku, vēlāk noskuva). Esot kollekcio-
nārs un vēloties redzēt manus dar-
bus. Gribēju vizīti atteikt, jo trim-
das latvieši jau nav pārāk čakli 
gleznu pircēji, ja cena pārsniedz 
pāris simtus, par kollekcionāriem 
nemaz nerunājot. Bet Augusts 
neatlaidās – esot īsts kollekcionārs. 
Kungs apskatījās un bez pārmērī-
gas domāšanas noteica: „Šo te!”  
Par cenu, kas bija krietni augstāka 
par trimdā pieņemto, nestrīdējās. 
Tā iepazinos ar Nikolaju Bulmani, 
kollekcionāru, kritiķi, esejistu. 

Pirmajam pirkumam sekoja citi, 
jo, izprecinot savus bērnus, viņš 
tiem Rozentāla servīžu un sudraba 
karošu vietā pūrā līdzi deva glez-
nas. Lai taču esot kaut kas palie-
kams, ko varēšot baudīt visu mūžu. 
Apciemojot viņu Toronto, ievēroju, 
ka māja viņam pilna gan latviešu, 
gan kanadiešu gleznām. Bulmanis 
ir pārticis, bet nav multimiljonārs. 
Profesora alga ir ierobežota, un 
katrs pirkums iecērt robu budžetā. 

Līdz šim biju uzskatījis Bulmani 
galvenokārt par mākslas kritiķi, 
bet, pārlasot vairākus atlikušos 
Jaunās Gaitas numurus, redzu,      
ka tur ir daudz kas vairāk. Bulma-
nis raksta īsas, brīžiem tīri roman-
tiskas esejas, kuŗas viņš sauc par 
refleksijām, – lielāko tiesu par 
mākslu, bet ne vienmēr. Atmiņā 
palikusi plaša eseja par bijušo 
ilggadējo Saeimas priekšsēdi Pau- 
lu Kalniņu. Tāpat vairākas lappu-

Esejists ar ironiju
ses gaŗa „refleksija” par padomju 
laika Latvijas apciemojumu „Tik 
un tā...”.

Kā Bulmaņa rakstus, tā arī sa-
runas caurstrāvo viegla ironija. 
Piemērs: Atmodas laika sākumā 
Bulmani iztaujā kāds Latvijas inte-
lektuālis: „Esmu pārsteigts, ka ru- 
nājat tik labi latviski.” Bulmanis 
(saklausījis it kā pārākuma pie-
skaņu jautātāja balsī): „Nu, jūsu 
latviešu valodai arī nav nekādas 
vainas.” Klusums. 

Astoņdesmitajos gados, vērojot 
Latvijas Mākslas akadēmijas stu-
dentu izstādi, viņš raksta: „Izstādī-
to gleznu klāsts disciplīnēti rātns 
un tradicionāli gaŗlaicīgs – klusās 
dabas, sadzīves žanrs, interjeri, eks-
terjeri, foksterjeri. Kaspars Zariņš 
analizē izstādīto visai šaurā nar-
ratīvās tradicijas garā.” Un cituviet, 
kad gleznotājs Mauriņš viņam 
cenšas stāstīt par abstraktās glez-
niecības neietilpību, lai tai ziedotu 
visu mūžu. „Un vai nevarētu būt, 
ka apkārtējās vides pretestība bei-
gās noliec pat stiprākos zarus?” 
raksta Bulmanis. 

Bet kontrastā, runājot par dzim-
tenes ainavu, viņā šad tad ieskanas 
tīri romantiska stīga: „Saule, ap-
jauzdama vasaras saulgriežu tuvu-
mu, vēl vēlu ļāva ezera spulgmē 
mainīties retu mākoņu tautiskiem 
rakstiem. Un tad atlidoja divi balti 
gulbji. Varbūt brīnums... Pēdējā   
īsā vasaras naktī, Rīgā naktī, kad 
atlidoja gulbji.” 

Atceļā viņš Stokholmā apmeklē 
Lari Strunki un komentē tīri bul-
maniskā stilā: „Ekspresīva darb-
nīca, ekspansīvi ekspresīvs māks-
linieks, ekspresīva darba ritmu un 
garīga temperamenta uzlādēta 
glezniecība.”

Nāk maijs, un Bulmani katru 
reizi redzam Venēcijas biennālē. 
Tāpat arī Ņujorkā, lai vienmēr bū- 
tu kursā par jaunāko šajā ievēroja-
mākā pasaules mākslas centrā. 
Ceļā no La Guardia lidlauka uz 
pilsētu gar nebeidzamām kapsē-
tām viņš komentē: „Pliks kaps pie 
kapa, bez zālītes, bez puķītes... pliki, 
it kā pret debesīm kaut ko sū- 
dzēdami, izstīdzējuši, pa gabalu 
gandrīz vienveidīgi kapa pie-
minekļi.” Pēc lielo mūzeju apskates 
ceļš viņu ved uz SOHO – gaŗām 
„bodēm”, kas tagad aizstājušas 
mākslas galerijas, – uz vietu, kur 
kādreiz gleznoja mākslinieks, liel-
formāta abstrakcionists, tagad 
nelaiķis Edvīns Strautmanis. „Vi-
ņa gleznām bez pirmatnējās brāz-
mainības neapšaubāmi harmo-

nisks krāsu skaistums. Un viņš no- 
žēlo: „Postmodernisma laikmetā 
krāsu harmonija tiek uzskatīta     
par novecojošu.” Bet no Latvijas   
uz ASV pārcēlušās gleznotājas 
Zojas Frolovas ainavām bagātā 
izstāde SOHO izraisa viņā stilistis-
ki tīri virzisku teikuma konstruk-
ciju: „Tur varētu būt fonā samērā 
rāmi zils ūdens klajs, kas tuvu 
krastam kā neizskaidrojamu spē-
ku sakults zaļi zili baltās varenu 
putu vērpetēs un izkūst rāmā 
baltumā dzeltenā liedagā.”

Klīstot pa pasauli un meklējot 
mākslu, Bulmanis nonāk pat tālajā 
Austrālijā. Šoreiz, lai iepazītos ar 
tur atzīto mākslinieku Imantu 
Tilleru, kuŗš veido installācijas. Bet 
bez komentāriem, jo šķiet, ka Bul-
manis ir vairāk tradicionālās stāj-
glezniecības cienītājs. Bet pie Til-
lera viņš atkal atgriežas gadus vē- 
lāk, atgādinot neinformētajai lat-
viešu mākslas pasaulei, ka pa šo 
laika sprīdi Tillers kļuvis ne tik-
vien par vienu no nozīmīgāka-  
jiem māksliniekiem Austrālijā , bet 
arī ieguvis atzīšanu pārējā pasaulē. 

Nāk Latvijas neatkarība, un Bul-
mani redz atkal Latvijā vai Igauni- 
jā, kur uz pastāvīgu dzīvi apme- 
tušies divi no viņa trim bērniem. 
Viņš jautā: „Ko viņi tur meklē?” Un 
atbild: „Veidot savu dzīvi, strādāt, 
palīdzēt celt jauno Latvijas valsti, 
kaut vai mazdrusciņ... Mēs, kas sa-
viem bērniem daudzajos Latvijas 
nebrīvības gados esam palīdzējuši 
saklausīt šo balsi, par to no sirds 
priecājamies. Un mēs zinām, ka tas 
patiesi ir brīnumaini.”

Un Bulmanis tur ir arī 18. no- 
vembrī, kad Rīga viņam šķiet stal-
ta, skaista un svinīga. Vērmanes 
dārzā viņš nopērk trīs rozes un  
iekļauj tās lielajā puķu klāstā Brī-
vības pieminekļa pakājē. Taču kli-
mats un cilvēki viņam ne vien-  

mēr liekas draudzīgi. „Brāzmains 
rītenis triec sejā saltu rudens lie-    
tu un plēš nost lietussargu... 
Bedraino ietņu iedobes ūdens pil-
nas un kājas slapjas. Trakie Rīgas 
automobiļi triecas kā bez prāta. 
Piedzērušies tēvaiņi nekautrīgi 
špricē pret jūgendstila mājas mūri. 
Un es domāju - ko gan es te īsti 
meklēju.”

Bet lietus netraucē Bulmani ap- 
meklēt Arsenālā  kārtējo Rudens 
izstādi, kur mākslas kopīgā iezīme 
viņam šķiet plāns gleznojums, it kā 
trūktu intereses par glezniecības 
faktūru. Viņam tur patīk Dīnas 
Ābeles skaistā krāsu mirdzēšana, 
bet, nonākot pie Kaspara Zariņa, 
atkal ieskanas bulmaniskā ironija: 
„Tāda jauka gleznieciska flirtēšana 
primitīvisma robežzonā.” Tālāk 
ejot, viņš apstājas pie Poikāna 
figūrālās kompozicijas, kur gleznas 
centrā „agresīvi, apņēmīgi Bārtas 
tērpā platu soli speŗ... prominentu 
Latvijas polītiķu padevīgi ielenk- 
ta, Vaira Vīķe-Freiberga.” Kontras- 
tā iepriekšējām it kā ar skumju 
nostalģiju viņš vēro uz zema soli-
ņa sēdošu Gunta Ulmaņa figūru   
ar lielu beigtu zivi rokās. „Glezna 
godam nopelnījusi plato zelta rā- 
mi.” Tā ar ironisku smaidu nolemj 
Bulmanis.

Cerīgāka atmosfaira viņam val-
da Ilmāra Blumberga izstādē. 
Bulmanim Blumbergs ir Latvijas 
mākslas premjērs. No starptautis-
kās pazīšanas viedokļa viņam 
pirmā vietā ir Vija Celmiņa, bet 
Latvijā Bulmanim pirmā māksli-
nieka gods pieder Ilmāram Blum-
bergam. Tāpat arī viņu saista 
Mākslas mūzejā izkārtie schizo-
freniķa baskāja Irbītes pasteļi: „Tā-
da klusa mirdzēšana, urdēšana, 
meklēšana dziļumā, kas fascinē.”

Turpretim Bulmanim tik raks-
turīgo vieglo ironiju atkal izraisa 

gleznotāja Induļa Zariņa izstāde: 
„Domāju, cik īss bijis mākslinieka 
ceļš no sociālistiskā reālisma uz     
šo izstādi, jo par šīm gleznām 
Maskavas krievi savā laikā Ļeņi-  
na prēmiju vis nebūtu devuši. Šis 
viņa  klāsts ir  turpat uz salona 
sliekšņa. Prasmīgi veidota atelpas 
māksla, kas Latvijā šodien šķiet 
īpaši vajadzīga.”

Bulmaņa kritiskajai acij neizbēg 
arī Misiņa bibliotēkā izkārtie trim-
das „mākslas” ražojumi – Rīgas 
Daugavmalas panorāmas, birzes, 
klētis un pirtiņas. Viņu nomāc lie-
lais trimdā uzkrātais ne vienmēr 
gleznu, bet gan „bilžu” kopojums, 
kas tagad izmisīgi, to īpašniekiem 
aizejot aizsaulē, pūlas atrast savas 
mājas. Viņa uztverē lielumlielai 
daļai šī kopojuma nav mūzejiskas 
vērtības, un ļoti apšaubāma ir 
vajadzība tās pārvest uz Latviju. 
Viņš tur vaino trimdas kollek-
cionārus „ar bieži illuzoro māks- 
las sapratni”, kā arī trimdas or- 
ganizācijas, kuŗu kultūras nodaļās 
pašreiz darbojas cilvēki ar „visai 
zemu mākslas izpratni”. 

Un beidzot viņā nožēlu izraisa 
bēdīgi slavenās trimdas Dziesmu 
svētku izstādes, kuŗas viņš sauc   
par „pelnrušķītēm”.  Par piemēru 
viņš min Čikāgu 2002. gadā. „Tur 
tādas kā melnas līķauta drēbes 
krokojuma fonā bija izkārti Čikā-
gas Mākslas institūta 22 bijušo 
audzēkņu darinājumi. Iekārtojums 
šķita paviršs, kopiespaids drūmi 
nomācošs. Izliktie mākslas darbi 
ne visai augstā līmenī.”

Iepriekš minētie izvilkumi ir ti-
kai pāris trūcīgu piemēru no Bul-
maņa lielā eseju klāsta, kas aptveŗ 
vairāk nekā trīsdesmit gadus. Ir 
tiesa, ka par latviešu glezniecību 
zinīgi rakstījuši Voldemārs Avens, 
Eleonora Šturma un Gvido Au- 
gusts, bet to kopums ir niecīgs 
salīdzinājumā ar to darbu, ko pa-
veicis Nikolajs Bulmanis, gadu pēc 
gada ziņojot par mākslu gan biju-
šās trimdas, gan Latvijas notiku-
mu kontekstā.

Šodien autors, varbūt gadu nas-
tas mākts, šķiet apklusis. Un uz 
jautājumu, kāpēc nevarētu šo 
daudzo gadu materiālu pārstrādāt 
grāmatā, viņš novaidas: „Kam tas 
vairs vajadzīgs.” Bet ir! Tagad, kad 
bijusī trimda ar savu savdabīgo, no 
Latvijā augušiem atšķirīgo skatīju-
mu ir vai nu uz izmiršanas, vai 
asimilācijas robežas, es gribētu jau-
tāt: „Ja ne tu...?” Un man ir klusa, 
gan varbūt nepamatota, bet to- 
mēr cerība, ka nākamajā gadu 
desmitā viņš pie tās pieķersies.

Raimonds Staprāns   

Pagājuši nedaudz vairāk kā  15 
gadi, kopš Latvijas Valsts archīva 
Personu fondu un trimdas doku-
mentu daļas darbinieki rēgulāri 
saņem dokumentu sūtījumus gan-
drīz no visām zemēm, kas devu-
šas patvērumu mūsu tautiešiem. 
Saņemto un aprakstīto dokumen-
tu apjoms šobrīd ir pietiekams,      
lai varētu nopietni izvērtēt, kādu 
organizāciju dokumenti saņemti, 
cik pilnīgs ir to sastāvs gan pēc sa-
tura, gan aptvertās chronoloģijas.

Tāpēc jau pagājušā gadā sākām 
mērķtiecīgu darbu ar trimdas lat-
viešu organizāciju dokumentu 
analizi. Līdz ar centrālajām or- 
ganizācijām tiks apzināts lielākais 
vairums organizāciju, aptveŗot vis-
plašākos reģionus, kur ir bijušas   

Bez jūsu palīdzības panākumu nebūs
un ir latviešu mītnes vietas. Par in- 
formātīvo materiālu izmantojam 
visus iespējamos avotus, pamatā 
ņemot 1993. gadā izdevniecības 
„Latvijas enciklopēdija” izdoto 
Ilgvara Veignera sastādīto izdevu-
mu „Latvieši ārzemēs”. Līdzte-     
kus archīvā ietvertiem fondiem 
veidojam izrakstus ar datiem – 
kādu organizāciju dokumenti  ir 
konkrētā fondā, kādas dokumentu 
grupas ietvertas un par kādu laika 
posmu. 

Šī darba uzdevums ir skaidrs – 
archīva pamatfunkcijas nodroši-
nāšana, tātad - vākt un glabāt do-
kumentus. Tomēr konkrētā pro-
jekta motīvācijai  ir nedaudz tālāk 
ejoši mērķi. Jau daudzkārt apstip-
rinājies fakts, ka tikai uz doku-

mentiem pamatoti pētījumi pat 
pēc daudziem gadu desmitiem at- 
klāj laikmeta, situāciju, faktu kop-
sakarības, apstākļu un parādību 
reālo raksturu. Bet to var gūt, 
apsekojot pēc iespējas lielāka ap-
joma un vairāku avotu liecības – 
šajā gadījumā – dokumentus.

Saprotam, ka bez jūsu palīdzī-
bas, mīļie tautieši Latvijā un aiz 
robežām, mūsu iesāktais darbs ne- 
gūs rezultātus. Tāpēc ļoti lūdzam 
vēl un vēlreiz pārskatīt visas iespē-
jamās dokumentu atrašanās vie- 
tas un paziņot par tām mums Lat-
vijas Valsts archīvā. Mēs savukārt 
apsolām jūs rēgulāri iepazīstināt   
ar fondu dokumentu analizes re- 
zultātiem.

Vēl šogad esam ieplānojuši izdo-

šanai sagatavot ceturto uzziņu 
krājumu „Trimdas archīvi atgrie-
žas”. Izdevums sākotnēji iecerēts 
virtuālā variantā, ko ar labvēlīgu 
finanču nodrošinājumau reālizē-
sim tradicionālā izdevumā.

Ir idejas arī jaunu izstāžu 
veidošanai, bet ar tām strādāsim 
ilgstošākā posmā. Šobrīd Jelgavas  
J. Alunāna memoriālā mūzejmā-  
jā apskatāma Māŗa Branča pagā-
jušā gadā veidotā gleznotājas Ve- 
ronikas Janelsiņas darbu izstāde.

Liela interese skolu jaunatnei ir 
par ceļojošo izstādi „Represētie 
kultūras darbinieki”, ko  arī node-
vām skatītājiem vērtēšanai pagāju-
šā gadā. Šīs izstādes planšetes vien-
mēr nedaudz jārestaurē, lai pēc 
kārtējās ekspozīciju vietas varētu 

doties uz nākamo.
Tādi galvenos vilcienos ir mūsu 

plāni un ikdiena. 
Vēl nav aprakstīti patiesie prieka 

brīži, kad saņemsim vēstules un 
varbūt arī kādu dokumentu sū- 
tījumu ar tālo sūtītāju adresēm. 
Ļoti ceram, ka tādi noteikti būs.

Mūsu adrese iepriekšējā:
Latvijas Valsts archīvs
PFTD daļas vadītājai Inesei Kal-

niņai
Bezdelīgu ielā 1
LV-1048;
e-pasts inesek@lvarhivs.gov.lv

Anda Mjurka,
Latvijas Valsts archīvs,

Personu fondu un 
trimdas dokumentu daļas 

vadītāja vietniece
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Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)Krustvārdu mīkla

Piezīme: Viena no atrisinājuma 
atbildēm sameklējama krustvār-
du mīklas zīmējuma centrā

Līmeniski. 4. Alerģiska slimī-
ba. 10. Vīrieša vārds (janv.). 11. 
Mūsdienu latviešu gleznotāja.  
12. Angļu gleznotājs (1905-1976). 
13. Sniega sanesas. 14. Norai-   
dīt; atbildēt. 15. Balsti celtņu 
konstrukcijā. 16. Vēsturisks Lat-
vijas novads. 18. Nemirstības sala 
(ķeltu mītol.). 19. Dievināšanas 
objekts. 26. Monarchs. 27. Sala 
Klusajā okeanā (pie Ķīnas). 28. 

Pagasts Alūksnes raj. 29. Viltī-    
ga darbība. 32. Tāla pagātne. 38. 
Viscietākais dārgakmens. 39. 
Priekšauts. 40. Vienšūnas dzīv-
nieks. 41. Pilsēta Kurzemē. 42. 
Palama. 43. Sievietes vārds (febr.). 
44. Sīknaudas vienība kādās Ei- 
ropas valstīs. 45. Krāsa. 46. Iz- 
smiet.

Stateniski. 1. Piekusis. 2. Upe 
Z-Vidzemē. 3. Plūsma, tece. 5. 
Latviešu dzejniece (1909-1932). 
6. Āksti. 7. Vīrieša vārds (martā). 
8. Emociju izpausmes veids. 9. 
Pilsēta Z-Vidzemē. 17. Bērzlapju 

dzimtas ēdamas sēnes. 
18. Bagātas ar avotiem. 
20. Akacis (apv. v.). 21. 
Izliekti struktūrāli ele-
menti celtniecībā. 22. At- 
balstīt. 23. Istabas augs. 
24. Tēls A. Brigaderes 
lugā „Maija un Paija”.      
25. Dobes augu stādīšanai. 
30. Zivju konservi. 31. 
Pilnvarojums. 32. Nekus-
tīgums. 33. Slavens spā-
ņu izcelsmes operdzie-
dātājs (1941). 34. Valsts 
varas aizliegums izvest  
no valsts vai tajā ievest 
preces. 35. Bišu stropa 
ieejas. 36. Atcelt. 37. Strē-
mele.  

    
Krustvārdu mīklas 

(BL Nr. 10) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Frakts. 6. 

Vikārs. 9. Arizona. 10. 
Skan. 11. Tūks. 13. Āzis. 
14. Apogejs. 17. Sēre. 18. 
Seta. 21. Aptieka. 24. 
Tasa. 26. Tole. 27. Alba. 
28. Rēgs. 29. Pele. 30. 
Atvases. 31. Divi. 32. Trio. 

33. Ezis. 35. Bise. 36. Salt. 38. 
Sausnis. 39. Skat. 42. Augt. 44. 
Galetes. 48. Aļģe. 49. Aiza. 50. 
Inki. 51. Dūmenis. 52. Atlass. 53. 
Teikas.

Stateniski. 1. Fināls. 2. Koks. 3. 
Sana. 4. Kino. 5. Boze. 6. Vats. 7. 
Kuks. 8. Skreja. 10. Silt. 12. 
Sēna.15. Pope. 16. Jaka. 19. 
Elēģija. 20. Atsliet. 21. Aldaris. 
22. Ienaids. 23. Alksnis. 24. 
Tapētes. 25. Silvija. 34. Sala. 35. 
Bite. 36. Sparta. 37. Laga. 40. Kūļi. 
41. Treses. 43. Tisa. 44. Gads. 45. 
Lima. 46. Tīne. 47. Sist. 48. Akri.            

1

10

13

16

20

26

28

30

38

41

44

42

45

39

31 32 33

40

43

46

34 35 36 37

27

29

21 22 23 24 25

17

19

15

14

18

11

2 3 4

12

5 6 7 8 9

Jēkabpils pilsētas pašvaldība saņēmusi Vides pārraudzības valsts 
biroja atzinumu par SIA „ALLAT un VL” koagulanta ražošanas 
uzņēmuma ietekmi uz vidi. Liela daļa jēkabpiliešu sabiedriskajās 
apspriešanās šai ražošanai Jēkabpilī ir teikuši „nē”, jo viņu ieskatā 
rūpnīca negātīvi ietekmēs dabu un apkārtējo vidi. 

Visos Latvijas novados kristieši draudzēs un mājas grupās          
27. februārī rīkoja lūgšanu nakti, slavējot Dievu un lūdzot par 
Latviju. Līdzīgi tas notika arī Lietuvas un Igaunijas draudzēs, tādējādi 
uzsveŗot Baltijas valstu kopīgu ceļu ticībā uz labāku nākotni. Līdzī-
gas lūgšanu naktis ir plānotas arī Lieldienās, Jāņos, augusta un 
oktobŗa beigās.

Rēzeknes pilsētas domes deputāti apstiprināja mērķdotācijas -   
4 miljonu latu sadali izglītības iestādēm. Pamata un vispārējās 
izglītības skolu skolotāju un pirmsskolas bērnu apmācībā nodarbi-
nāto paidagogu darba samaksai paredzēts kopumā 31 000 latu. 
Speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, spe-
ciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības 
traucējumiem 2009.gadā atvēlēti aptuveni 1,2 miljoni latu gadā. 

Daugavpils pilsētas lielāko (59) ražošanas un būvniecības 
uzņēmumu sakopotie dati liecina, ka rūpniecības apjomi 2009. gada 
janvārī (salīdzinājumā ar 2008. g. decembri) samazinājušies par 
11,98%. Ražošanas apjoma kritums ir vērojams pārtikas produktu  
un dzērienu, metallapstrādes, būvmateriālu un  Latvijas dzelzceļa 
ražošanas uzņēmumos. Savukārt vieglajā rūpniecībā bijis ražošanas 
apjomu pieaugums. 2009. gada janvārī reģistrētais bezdarba līmenis 
Daugavpilī bija 7,3%.

Latvijā rit kampaņa „Uzslavē labu servisu!”. Marts par Laba 
servisa mēnesi tiek pasludināts jau piekto gadu. Šogad pieteicies 
rekordliels uzņēmumu skaits - 69 firmas ar 1100 apkalpošanas vietām 
visā Latvijā. Desmit labākie uzņēmumi, kas marta kampaņas laikā 
būs savākuši visvairāk klientu uzslavu, tiks apbalvoti konferencē  
Laba servisa dienas IX, kas notiks aprīlī.

Preiļu novada dome sadarbībā ar Latgales makšķerēšanas 
čempionātu organizētāju Elgastu Dimantu aicina 20. martā uz Prei-
ļu NVO centru makšķerniekus bez vecuma ierobežojuma, lai Preiļos 
dibinātu Makšķernieku skolu. 

Pērnā gada nogalē Liepājā bija priecīgs notikums - piedzima 
trīnīši. Tomēr vecākiem par trīs mazuļu aprūpēšanu - trīskāršas 
rūpes. Tāpēc ar 1. martu viņi saņem Aukļu dienesta palīdzību un 
pašvaldības līdzfinancējumu – mēnesī Ls 180 par mazuļu auklēšanu.

Šogad uz folkloras centru „Namīns” interesenti tiek aicināti trīs 
ceturtdienās - 5., 12. un 19. martā mācīties Lielās dienas jeb pavasaŗa 
dziesmas. Šie ir ieskaņas sarīkojumi 21. martā folkloras centrā 
„Namīns” notiekošam Lielās dienas sarīkojumam.

Liepājā turpinās jaunu audzēkņu uzņemšana vispārizglītojošo 
skolu pirmajās un desmitajās klasēs, kā arī Liepājas 1. ģimnazijas 
septītajās klasēs. Šogad plānots uzņemt 1005 pirmklasniekus, bet 
desmitajās klasēs – 930 skolēnus, kas ir aptuveni pērnā gada līmenī.

Liepājas mūzejs sadarbībā ar Rietumu radio izveidojis jaunu 
mūzejpaidagoģijas programmu, kuŗas laikā skolēni var iepazīties ar 
jaunatklāto mūzeja krājuma izstādi „Liepājnieki klausās radio”, daudz 
uzzināt par radioaparātu būvi Liepājā, kā arī doties ekskursijā uz 
radio studiju un izteikt ēterā savu vēlējumu liepājniekiem pilsētas 
dzimšanas dienā.

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs visu martu aicina 
interesentus piedalīties pilsētas dzimšanas dienai veltītos krāšņos 
notikumos.

Liepājas mūzeja nodaļā „Liepāja okupāciju režīmos” atklāta 
mākslinieka Jāņa Tamuža (1896–1991) piemiņas izstāde. Arī aizsaulē 
aizgājis, mākslinieks paliek piederīgs šai pasaulei.

Īsziņas sagatavojušas V. Berkina un R. Mielava

"Liepu" māju saimnieki Velta un 
Ēvalds Ambrazēviči Vīpes pagas-
tā ir vieni no pirmajiem Latgalē, 
kas pievērsās lauku tūrismam. Vi- 
ņu viesmīlīgās mājas pirmos ce- 
ļotājus sāka uzņemt jau pag. gs. 
70. gados. Gleznainais dabas stū- 
rītis pie Daugavas vilināja pilsēt-
niekus uz „Liepām” baudīt spirgto 
lauku gaisu, vasaras krāsainību  
un ūdens peldes. 

Tolaik Ēvalds Ambrazēvičs strā-
dāja Jēkabpils Ekonomikas tech-
nikumā par direktora vietnieku 
mācību darbā. Daudzie apbalvo-
jumi, pateicības un goda raksti 
liecina, ka viņa pašaizliedzīgais 
darbs ticis pienācīgi novērtēts. 
Nesen nosvinēta dzīves 80 gadu 
jubileja, tāda pati arī viņa bijuša- 
jai darba vietai. Tagad gan techni-
kumu dēvē daudz lepnāk - Jēkab-
pils Agrobiznesa kolledža. Izrā-
dās, ka Ēvalda dzimtas mājām 
„Liepām” Vīpes pagastā arī ir tik-
pat ilgs mūžs. 

Bijušie technikuma kollēgas un 
audzēkņi Ēvaldu Ambrazēviču at- 
ceras kā īstu džentlmeni ar stin-
gru mugurkaulu un plašām zinā-
šanām. 

Darbs technikumā mainīja 
Ēvalda personisko dzīvi, tur viņš 
saskatīja īpašu meiteni - Veltu, ar 
kuŗu nu kopā vadīti jau vairāki 
gadu desmiti. Ģimenē izaudzināti 
četri bērni – divas meitas un divi 
dēli, kas, izstudējuši augstskolās, 
ieņem atbildīgus amatus dažādās 
nozarēs, kā arī spējuši izveidot 
saticīgas ģimenes un vecākus ie- 
priecinājuši ar mazbērnu un maz-

Viesmīlīgās „Liepu”mājas

mazbērnu pulciņu. Vienīgi meita 
Inga ir tālu prom no Latvijas - 
viņas ģimene dzīvo Oslo, Nor-
vēģijā. Taču informācijas techno-
loģiju laikmetā nav problēmu ar 
sazināšanos, ko var papildināt arī 
ar jauku ceļojumu uz skaisto 
ziemeļzemi. 

Ēvaldu Ambrazēviču - diplomē-
tu ģeografu - īpaši interesē jaunu 
valstu iepazīšana. Bagātajā mūžā 
apceļotas 26 valstis, 22 valstu gal-
vaspilsētas, arī astoņas lielākās 
kalnu grēdas: Hibīni, Urāli, Lie-
lais un Mazais Kaukazs, Pamirs, 
Tjanšans, Karpati, Skandinavijas 
kalni, peldēts septiņās jūrās: Bal-
tajā, Baltijas, Azovas, Melnajā, 
Adrijas, Karību un Meksikas. 
Ģeografa „piegājienu” Ēvalds Am- 

brazēvičs liek lietā arī 
ikdienā – kopš 1955. 
gada rūpīgi pieraks-
ta norises dabā – gai-
sa temperātūru, no- 
krišņu daudzumu, 
vērojumus apkārtējā 
vidē. Pajautāju: kāda 
būs atlikusī ziema? 
Sinoptiķu vērtējumā 
šogad ir bargākā un 
ar sniegu bagātākā 
ziema Eiropā pēdē-
jo 10 – 15 gadu lai-
kā, bet dabas pēt- 
niekiem, izrādās, ar 
prognozēšanu kļūst 
arvien grūtāk, jo pla-
nētu skārušas pārāk 

lielas pārmaiņas, ko dēvē arī par 
globālo sasilšanu. 

Tagad, pensijā, abu dzīvesbied-
ru lielākā aizraušanās ir rosīšanās 
pa lauku māju dārzu, kas laika 
gaitā pārvērties nelielā dendrā-
rijā, kur aug aptuveni 70 dažādu 
šķirņu koki un krūmi. Ar nepa-
rastām lapotnes, ziedu un augļu 
formām, krāsām un smaržām 
pārsteidz parūkkoks, sarkanā 
lazda, kizils, dzeltenais ceriņš, oš- 
lapu kļava, balzamegle, sausserži, 
īves, zviedru pīlādzis, zelta lietus, 
forsitija, riekstkoks, persiks, tūjas, 
korķmizas goba, etiķkoks, apri-
koze, melnais plūškoks, baltā akā-
cija, baltegle, zilais ķirsis, irbene, 
rododendri, sarkanais ozols u. c. 
nebeidzama nosaukumu virkne.

Dārzs zied no agra pavasaŗa līdz 
vēlam rudenim. Arī ziemā ainava 
ap māju nav vienmuļa, to atdzī-
vina daudzveidīgo skujkoku za- 
ļums. Rokas stiepiena attālumā 
atrodas Latvijas likteņupe Dau-
gava ar peldvietu un laivošanas 
iespējām. Tā ir vieta, kur pasapņot    
pie ugunskura un vērot saulrietus 
Daugavā. Var nodarboties arī ar 
ūdens tūrismu, iepazīt Daugavas 
salas, bet vīriem lielākais prieks - 
ar makšķeri no dzelmes izvilināt 
līdaku. 

Šis cilvēka roku veidotais un 
apkārtējās dabas skaistums ļoti 
vilina tūristus, kas rod naktsmā-
jas viesmīlīgajās ''Liepu'' mājās.   
Lai ceļotāji labāk izprastu nova-
da vēsturi, Ēvalds Ambrazēvičs 
sagatavojis vairākus uzskates lī- 
dzekļus: zušu taci, kur redzams, 

kā senāk Daugavā ķēruši zušus, 
pārceltuves maketu, maketu par 
Daugavas baseinu u. c. No se-
niem laikiem Daugava ir devusi 
iztiku daudzām paaudzēm. Par 
baudīto labestību, atpūtu, eks-
kursiju pa Daugavu un tuvāko 
apkārtni vēstī daudzās Viesu 
grāmatā ierakstītās pateicības, 
kuŗu autori ir gan no Latvijas 
malu malām, gan no Vācijas, 
Norvēģijas, Nīderlandes, Japānas, 
Francijas, Austrālijas, Krievijas 
un citurienes. Konkursā ”Viesi 
sakoptā lauku sētā” „Liepu” saim-
nieki saņēmuši īpašu „Tencinā-
jumu”.  Par ieguldīto lielo dar-   
bu viņiem pasniegts Pateicības 
raksts. 

Viesmīlīgās lauku mājas „Lie-
pas” atrodas Jēkabpils-Rēzeknes 
šosejas malā, norādei pabraukt 
gaŗām nav iespējams. Tālrunis 
informācijai: +371-65228078. 

Teksts un foto Valija Berkina

Velta un Ēvalds Ambrazēviči Tūrisma gada 
konferencē saņem Pateicības rakstu par 
lauku tūrisma attīstībā ieguldīto darbu
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Ar tādu domu Ramona Tau-
riņa pirms gada Rīgā, Elizabetes 
ielā 25 atvēra ekoloģisko produk-
tu veikalu. Sākotnēji te varēja 
iegādāties pašas šūtus apģērbus 

Saudzēt dabu un sevi

„Manas mājas ir kopā ar mani”

valstī pagaidām vēl neražo. Toties 
dabai un mums saudzīga kosmē-
tika ir vietējā, un to plaši pārstāv 
uzņēmums „Madara”. Ramona 
un Agnese domā arī par to, lai 
sev noderīgo varētu iegādāties 
topošās un jaunās māmiņas. 
Veikalā ir apsveikuma kartītes, 
dāvanu un iepirkuma maisiņi no 
videi draudzīga materiāla. Ar 
roku apzīmēti linu auduma mai-
siņi. Agnese zīmē skices, tāpat 
arī daudz palīdz veikala iekār-
tošanā. Starp citu, iesaiņojuma 
maisiņi, kas ļoti līdzīgi tiem, pie 
kādiem esam pieraduši, arī ražoti 
no videi draudzīga materiāla.

Linu apģērbi tiek šūti kā 
sendienās – ar plakano vīli. 
Ramona to apguvusi, mācoties 
rokdarbus Latvijas universitātē. 
Tagad visur ierasto overloku 
izmanto, vienīgi šujot moderna 
piegriezuma tērpus. Modernizēti, 
stilizēti senču laikos tik ierastie 
linu auduma tērpi ir ne vien 
veselīgi, bet arī patiesi iepriecina 
acis. Lūkojoties uz šīm kleitiņām 
un blūzītēm, negribas vairs sin-
tētisko apģērbu. Ja vien iespējams 
– linu!

Ramonai ir iecere savus šūdi-
nātos tērpus gan bērniem, gan 
pieaugušajiem eksportēt uz 
Japānu.

„Esam aizmirsuši cienīt savus 
senčus. Tagad godājam naudu,” 
saka Ramona. Un piebilst: „Tie, 
kas interesējas par veselīgu 
dzīvesveidu, mūs atrod.” Kaut arī 
mūsu veikals atrodas Rīgas 
klusajā centrā.

Armīda Priedīte

Pirms četriem gadiem Laika 
lasītāji neklātienē tikās ar jauno, 
daudzsološo pianisti Diānu Bai-
busu. Pēc spožiem koncertiem 
Spānijā, turienes lielākie laikrak-
sti vēstīja, ka Diāna ir „pianiste, 
kuŗai pirkstos uguns” un spēlē 
dominējot „interpretācijas dzi-
ļums savienojumā ar īpaši izsmal-
cinātām toņa niansēm”.

Pašlaik Diāna Baibusa- Zand-
berga (precējusies ar komponistu 
Jāni Zandbergu) ir Latvijas Mūzi-
kas akadēmijas doktorande, Ķeka-
vas Mūzikas skolā bērniem māca 
klavieŗspēli, turpina slīpēt savu 
meistarību pie izciliem paidago-
giem Spānijā un, protams, turpina 
aktīvu koncertdarbību, uzstājoties 
dažādās pasaules valstīs. Jo taus-
tiņi taču visām klavierēm ir vie-
nādi. Vienīgi ar to starpību, ka 
ārzemēs instrumenti parasti ir 
ļoti kvalitātīvi. Apsēžoties pie 
klavierēm, aizmirstot, vai ir ēdusi 
vai gulējusi. Pazūdot laika izjūta 
un doma par klimata maiņu.

Diānas dzīves vieta ir Baložos. 
Taču viņas īstās spējas, fiziskās 
un garīgās, ir Jelgavas rajona 
Jaunsvirlaukas pagasta „Laivinie-
kos”. Tur viņa uzaugusi, tur iemā-
cījusies staigāt un runāt, dziedā-
jusi tautasdziesmas. Diānas bēr-
nības mājas ļoti līdzinoties 
Edvarda Virzas „Straumēnos” 
aprakstītajām. Turklāt rakstnieka 
dzimtās mājas „Billītes” atrodo-
ties samērā netālu, Lielupes otrā 

krastā. Visi rakstnieka dabas un 
cilvēku apraksti patiešām atbil-
stot arī pianistes māju un apkārt-
nes izskatam.

„Straumēni” ir viena no Diānas 
vistuvākajām un biežāk lasītajām 
grāmatām. Ar savu profesiju sais-
tītajos braucienos viņa bieži (taču 
ne vienmēr, lai saudzētu seno 
1935. gada izdevumu) šo grāmatu 
ņemot līdzi. „Ja sailgojos pēc 
mājām, atveŗu „Straumēnus”, ne-
daudz palasu un tūlīt jau jūtos kā 
savās mājās.” Par mājām vienmēr 
atgādinot kabatas telefonā nogla-
bātie viņas lauku māju un apkār-
tējās dabas fotoattēli. Tajos ir re-
dzamas arī ziedošās vecvecāku 
stādītās ābeles un ķirši. „Kad šie 

augļkoki zied, tas ir pārpasaulīgs 
skaistums,” saka Diāna.

„Manas mājas vienmēr ir kopā 
ar mani. Kad tur vēl dzīvoja vec-
māmiņa, pirms un pēc koncertiem 
es vienmēr viņai zvanīju no jeb-
kuŗas pasaules malas. Vecmāmiņa 
vienmēr turēja par mani īkšķi. 
Tagad šajās mājās dzīvo mana 
krustmāte. Bieži, īpaši jau vasarās, 
esam tur. Tas ir mūsu dzimtas, 
mūsu ģimenes centrs,” pārlieci-
nāta Diāna. Šajās mājās dzimstot 
visas viņas spēlēto skaņdarbu 
interpretācijas. Tur viņa visu prā-
tā izspēlējot, izdomājot, kā kuŗai 
vietai vajadzētu skanēt. Šeit rodo-
ties visas īstās ieceres.

Diāna bijusi dažādās valstīs, 
redzējusi daudz neizsakāmi skais-
tu vietu. Taču tik skaistas kā TĀ 
vieta – Zemgales līdzenums un 
lauku viensēta – neesot nekur 
citur pasaulē.

Pie māju sajūtas, protams, pie-
der arī Diānas pašas sarūpēti 
gardumi saviem mīļajiem. Viņai 
lieliski izdodas vafelītes, kas ļoti 
garšojot vīram. Garda ir arī viņas 
gatavotā biezpiena torte ar dažā-
dām ogām no sava dārza. Tuvāk 
vasarai Laika lasītājiem apsolīta 
tās recepte.

Kad 22. februārī Rīgas Latviešu 
biedrības nama Zelta zālē   izskanē-
ja Diānas Baibusas-Zandbergas 
solokoncerts, ar šo koncertpro-
grammu viņa devās uz Spāniju.

Armīda Priedīte

Foto no D. Baibusas-Zand-
bergas personiskā archīva

Ramona izrāda šūtās lina kleitiņas un blūzītes

Madara Cīmure ar prieku darbā

Latvijā ražotā ekoloģiskā 
losmētika "Madara"

Tas ir viens no retajiem gadī-
jumiem, kad četrus gadus 
vecākais brālis iesaka savai māsai 
mainīt profesiju un trāpa, kā 
mēdz sacīt, desmitniekā. Ar 
Madaru Cīmuri tā ir noticis.Un 
tagad viņa domās (un droši vien 
arī vārdos) nebeidz slavēt brāli 
Aigaru. Jo, tikai pateicoties viņam, 
Madara ik dienas ar patiesu 
prieku iet uz darbu. Jaunā pro-
fesija, izrādās, ir viņas aicinājums. 
Madara ir manikīre, lai gan, ja 
nebijis brāļa pamudinājuma, par 
šo profesiju nekad agrāk nebija 
domājusi. Viņa jūtas labi un arī 
viņas klientes var justies laimīgas, 
jo meistarei ir apbrīnojami vieg-
las rokas. Diemžēl tādas ir ne 
visām manikīrēm.

Lai samtainas rokas
laba īpašība – aukstā laikā iedar-
boties uz ādu dziedinoši. 
Mandeļu eļļa savukārt aizkavē 
ādas novecošanās procesu, 
palīdz saglabāt mitrumu un 
nedaudz darbojas arī kā 
antiseptiķis. Sveces ir ar četriem 
dažādiem aromātiem – granāt-
ābolu, greipfrūtu, šokolādes un 
kafijas.

Reizi divās nedēļās vēlams pie 
manikīres veikt rokām pīlingu. 
Pēc tam, nopērkot pie meistares 
šo SPA parafīna sveci, mājās ik 
pārdienas pakausētu parafīnu 
iemasēt rokās. Vienas sveces 
pietiekot aptuveni septiņdesmit 
reizēm.

no linu auduma. Taču, kad valstī 
sākās ekonomiski grūtāki laiki, 
17 gadus vecā meita Agnese iero-
sināja veikalā izveidot plašāku 
preču klāstu. Proti: dabai drau-
dzīgas mazgāšanas, tīrīšanas un 
kosmētikas preces. „Mums kat-
ram ir jābūt atbildīgam par to, ko 
darām, par to, ko katrs no mums 
atstāj aiz sevis,” saka Ramona. 
„Un vēl – esam pārliecināti, ka ir 
ļoti svarīgi pēc iespējas atbalstīt 
vietējos ražotājus.”

Tagad veikalā var iegādāties 
videi draudzīgus mazgāšanas un 
tīrīšanas līdzekļus, kosmētiku, 

apģērbus. Arī dažādas veselībai 
noderīgas tējas, kuŗām ir ļoti labs 
sastāvs. Tējas gan ir no Anglijas. 
Taču Ramona domā, – lai gūtu 
rezultātus, Latvijas laukos ievāk-

tās tējas esot jādzeŗ ilgstoši, reizes 
piecas ilgāk. Arī mazgāšanas un 
tīrīšanas līdzekļi nav ražoti Lat-
vijā, jo videi draudzīgus mūsu 

Pēc skolas beigšanas apstākļu 
sakritības dēļ Madara mācījās 
par pavāri. Pēc tam pat gadu šajā 
amatā nostrādāja viesnīcas 
„Latvija” restorānā. Nevarēja 
teikt, ka darbs viņai nepatika un 
būtu gribējies meklēt citu no-
darbi. Taču brālim, lūk, nezin’ 
kādēļ šķita, ka māsai visnotaļ 
varētu būt piemērota manikīres 
profesija.

Madara paklausīja un iestājās 
starptautiskajā manikīra skolā. 
Tagad viņa jau piekto gadu strādā 
par manikīra meistari 
skaistumkopšanas salonā, kas 
atrodas Rīgā, Elizabetes ielā 6. 
Un jau otro gadu pati ir arī 
mācībspēks starptautiskajā 
manikīra skolā.

Madaras klientes var saņemt 
īpašu SPA procedūru ar īpašu 
eļļas saturošu parafīna sveci. Kā 
uzskata meistare, svecei ir ļoti, 
ļoti daudz labu īpašību. Visu-
pirms jau tā aizvieto līdz šim 
ierastās parafīna vanniņas, kuŗas 
izmanto, ja problēmas rada sausa 
roku ēde. Šajā gadījumā rokas 
nav jātur parafīnā, bet no 
nedaudz pakausētas sveces ar 
špāteli uz rokām uzziestais 
parafīns līdzīgi krēmam jāiemasē 
rokās.

Sveces sastāvā ir trīs aromatis-
kas dabiskās eļļas – mandeļu, 
aprikožu kauliņu un jojobas. 
Madaras ieskatā visvērtīgākā ir 
jojobas eļļa, kas palīdz ādai 
neizžūt, aiztur ēdē mitrumu. 
Aprikožu kauliņu eļļai esot ļoti 

„Mēs pirmie Latvijā šo 
procedūru uzsākām,” stāsta 
Madara. „Tagad jau ir sekotāji. 
Labo jau ātri pamana.” Jaunās 
procedūras produkts – īpašā 
parafīna svece – nāk no 
Kalifornijas.

Starptautiskā manikīra skola ir 
šīs ražotājfirmas pārstāvji 
Latvijā. Tādēļ skolā ir izveidota 
apmācību programma, mani-
kīra meistariem tiek organizēti 
semināri. Meistari šo sveci 
labprāt iegādājoties un proce-
dūrai pie klientiem esot liela 
piekrišana.

Taču, kā pārliecinājos, Rīgas 
lielākajos skaistumkopšanas 
salonos Rīgā daudzas manikīra 
meistares par jauno procedūru 
vēl nezina. Un laikam tādēļ manā 
skatījumā Madara ir vienīgā, kas 
šo procedūru veic. Lai gan labi 
zinu, ka starptautiskajā manikīra 
skolā, kur par mācībspēku strādā 
Madara Cīmure, jauno proce-
dūru apguvušas jau daudzas 
meistares.

Bet... kur lai viņas atrod? Nekur 
jau netiek īpaši reklāmēts, tikai 
meistaru klientes zina, ka, lūk, 
viņu manikīres šo procedūru 
veic.

Starp citu, par Madaru uzzi-
nāju pavisam nejauši. Sameklēju, 
atradu. Izbaudīju procedūru un 
varu sacīt, ka tā ir tīksme 
rokām.

Armīda Priedīte
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Bostonas LMF sāk savu 41. 
darbības gadu. Gada sapulces 
dalībnieki ievēlēja sekojošas 
amatpersonas: priekšniece Dr. 
Ingrida Gutberga, pr. vietnieks 
Ivars Galiņš, kasiere Līga Aldiņa 
ar grāmatvedi Silviju Ūdris, sek-
retāre Antra Thrasher un nogul-
dījumu pārzinis Staņislavs Duļev-
skis. Fonds amatpersonas ievēl 
uz divi gadiem.

Pēc darbības pārskatiem varēja 
spriest, ka Fonds darbojies sek-
mīgi. Pagājušajā gadā notikuši 3 
izcilas kvalitātes sarīkojumi. Sak-
safonista Arta Sīmaņa un ērģel-
nieces Kristīnes Adamaites kon-
certs, Ilzes Raudsepas illustrēts 
priekšlasījums par Anšlavu Eglīti, 

Darbs sekmīgi rit un ritēs uz priekšu

Latviešu organizāciju apvienības Minesotā (LOAM) gadskārtējā sapulce

Klīvlandes latviešu biedrības ražīgs darba gads

Bostonas Latviskā mantojuma fonda gada sapulce
vijolnieces Vinetas Sareikas un 
pianistes Ināras Zandmanes kon-
certs. Populārākais bija priekšla-
sījums par Anšlavu Eglīti: “Ar 
vārdu, ar spalvu, ar otu”.

LMF Bostonā saņēmis Latvijas 
Republikas ārlietu ministra Māra 
Riekstiņa atzinības rakstu par 
“ilggadīgu un sekmīgu darbu 
glabājot un kopjot latviešu tautas 
kultūru, valodu un tradīcijas”.

Pateicības raksts saņemts no 
Latvijas Okupācijas muzeja bied-
rības par “sevišķu ieguldījumu 
biedrības mērķu un okupācijas 
muzeja darba sekmēšanā un 
atbalstīšanā”.

Pateicība saņemta arī par 

Starptautiskās Mūzikas nomet-
nes atbalstu Latvijā. LMF gads-
kārtēja Oskara balva tika piešķirta 
pianistam Reinim Zariņam.

LMF padomes locekle Māra 
Eferte-Dole saņēmusi Triju 
zvaigžņu ordeņa Atzinības krus-
tu par izciliem nopelniem Lat-
vijas mūzikas un kultūras labā.

Īpašu ievērību pelna Rīgas 
Paidogoģiskās un Izglītības vadī-
bas augstskolas izdotais rakstu 
krājums par LMF priekšnieci 
Ingridu Gutbergu: ”MŪZIKA – 
PIRMAIS UN PĒDĒJAIS 
DRAUGS”. Krājumā apcerēta 
Ingridas personības izveide un 
izglītības ceļš, viņas mūzikālais 

devums un viņas organizātoris-
kais, paidogoģiskais darbs, gan 
latviešu, gan cittautu sabiedrībā. 
Grāmatas beigās redzamas Anša 
Grūbes fotogrāfijas par Ingridas 
Gutbergas Triju Zvaigžņu ordeņa 
saņemšanu ar Latvijas prezidenti 
Vairu Vīķi-Freibergu, arī viņas 
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieces 
diploms. Izdevumā lasāms: ”Lat-
viskā mantojuma fonda darbības 
aktīvitāte ir izcila pasaules mēro-
gā, un to ar lepnumu apzinās arī 
Latvijas mūziķi”.

Traģiskākais notikums bija, 
kad bijušajai priekšniecei Dr. 
Helmi Rožankovskai bija Ģetza-
menes kapsētā jāstāv pie diviem 

šķirstiem un reizē jāatvadās no 
dzīves drauga un dēla.

Nākotnes darbībai paredzēts 
architekta Gunāra Birkerta illus-
trēts stāstījums par Nacionālās 
bibliotēkas celšanu un citiem 
viņa plānotiem projektiem. Tas 
notiks 15. martā pl. 1.00 os pēc 
dievkalpojuma Trimdas drau-
dzes zālē.

26. aprīlī paredzēts pianista 
Reiņa Zariņa klavierkoncerts 
1.00 draudzes namā.

Gada sapulces dalībnieki, prie-
cīgi par sekmīgi paveikto darbu, 
tikpat sekmīgi pieveica līdzat-
nestos kulināros gardumus un 
spirdzinājumus.

Ivars Galiņš

LOAM sapulce notika 18. 
janvārī Draudzes namā; par 
sapulces vadītāju ar aklamāciju 
ievēlēja valdes priekšsēdi Jāni 
Robiņu, sekretāru – Jāni Dimantu 
jaunāko. Sapulcē bija ieradusies 
IImmigration History Research 
Center (IHRC) direktores viet-
niece Heivene Hālija (Haven 
Hawley) un pastāstīja par IHRC 
darbību, projektiem, materiāliem 
un izdalīja arī rakstveida infor-
māciju. Tiek domāts par ALAs 
stipendijas piešķiršanas noteiku-
mu grozījumiem darbam IHRC, 
jo līdz šim pieteicās maz kandi-
tātu.

J. Robiņš ziņoja par LOAM 
darbību 2008. gadā. Viens no 
lielākajiem projektiem bija skaņu 
sistēmas pārkārtošana sarīkoju-
mu zālē, kas izmaksāja gandrīz 
$6000. Financiāli atbalstīta kon-
certapvienība ($600), Latvijas 50 
gadu okupācijas mūzeja atbalsta 
grupa ASV studenta stipendijai 
Rīgā ($500), TILTS stipendijām 
mūzikas nomentei Ogrē ($400) 
un piešķirta ceļa nauda 3x3 kursu 
vadītājām Gaŗezerā ($700).

J. Robiņš 2009. gadā par valdes 
priekšsēdi vairs nekandidēja, un 
Z. Freiberga ierosināja viņam 
pateikties par sekmīgu sešu gadu 
vadību kopš organizācijas dibi-

nāšanas. Sapulces dalībnieki aplau-
dējot sumināja J. Robiņu.

Vicepriekšsēde Maija Zaeska 
pavēstīja, ka šogad Kultūras die-
nas aptveŗ divas nedēļas nogales. 

lāma, ko Laika slejās tagad ievie-
to pēc dievkalpojumu sarakstiem 
un kas ne katrreiz labi pamanāma. 
M. Zaeska ieteica arī nākotnē 
rīkot Vecgada balli un Jāņus 

pārrunātas stipendijas noteiku-
mu maiņas.

Kasieris Indulis Valters ziņoja 
par LOAM kasi. 2008. gadā 
ieņemts $37 108, izdots $26 112; 
atlikums – $10 995. 2009. gada 1. 
janvārī kapitāls skaidrā naudā 
bija $59 875.

J. Robiņš nolasīja ziņojumu par 
Knuta Lesiņa balvu jauniem 
mūziķiem – ceļojums diviem 
jauniešiem uz Mineapoli un kon-
certs tautiešiem, kuŗas dibināšanā 
piedalītos LOAM, Minesotas lat-
viešu koncertapvienība (MLKA), 
Latviešu kultūras biedrība TILTS 
un Starptautiskie latviešu mūziķu 
meistarkursi (SLMM). LOAM 
garantētu iztrūkumu līdz $2000. 
Sapulcē vienbalsīgi atbalstīja 
šādas balvas izveidošanu par 
godu Knutam Lesiņam – 2009. 
gada 28. martā viņš svinētu savu 
100. dzimumdienu. Zigrīda Frei-
bera ieteica jaunos mūziķus 
aicināt viesoties 4. maijā vai 18. 
novembrī. 

LOAM 116 biedri ietājušies 
Amerikas latviešu apvienībā. Par 
delegātiem ALAs kongresā izrau-
dzīja Maiju Zaesku, Jāni Dimantu 
un Rūtu Beķeri. 

LOAM kļuvusi par Pasaules 
latviešu mākslas savienības 
atbalstītāju, iemaksājot 25 latu 

LOAM valdes locekļi. Sēž no kreisās: Indulis Valters, valdes 
priekšsēde Maija Zaeska, Ivars Zemmels; stāv: Visvaris Ģiga, 
Biruta Sprūda, Uldis Erdmanis, Jānis Robiņš, Jānis Pauls 
Skujiņš, Elga Pone, Ēriks Strēlnieks, Jānis Dimants; nav Nameja 
Beķeŗa un Astrīdes Otto

Bija ieteikums turpināt meklēt 
piemērotas telpas sarīkojumiem, 
kuŗus nevar rīkot draudzes namā. 
Vēlams apzināt tos sabiedrības 
locekļus, kuŗiem nepieciešams 
transports sarīkojumu apmeklē-
šanai. Svarīga ir sarīkojumu rek-

pilsētā, lai nezustu tradicija.
Vicepriekšsēdis Visvaris Ģiga 

paskaidroja, ka, būdams ALAs 
stipendijas komisijas loceklis, 
viņa uzdevums ir sadarboties ar 
IHRC un Heiveni Hāliju. Viņš 
vairākkārt ticies ar H. Heiveni, 

gada maksu, un atbalstīs arī 
,,Latvieši pasaulē mūzeju un 
pētniecības centru”.

Revidents J. P. Skujiņš nolasīja 
revīzijas komisijas ziņojumu – 
LOAM kases grāmatas ir kārtībā 
un visi ieraksti saskan ar doku-
mentiem. Revīzijas komisijas 
locekļi ieteica pateikties kasierim 
I. Valteram par precīzo darbu.

Ar aklamāciju ievēlēja jauno 
LOAM valdi, tajā darbosies 
Namejs Beķers, Jānis Dimants, 
Visvaris Ģiga, Astrīde Otto, Elga 
Pone, Jānis Robiņš, Biruta Sprū-
da, Indulis Valters, Maija Zaeska. 
Ar aklamāciju ievēlēja līdzšinējos 
revīzijas komisijas locekļus: Jāni 
Paulu Skujiņu, Ēriku Strēlnieku 
un Uldi Erdmani.

Pēc sapulces LOAM valdes 
locekļu sanāksmē par valdes 
priekšsēdi ievēlēja Maiju Zaesku, 
vicepriekšsēžiem – Visvari Ģigu 
un Ivaru Zemmeli. Sekretārs 
tāpat kā līdz šim būs Jānis 
Dimants, kasieris Indulis Valters, 
pārstāve IHRC – Biruta Sprūda. 
Sekretāra vietnieka darbam pie-
teicās Jānis Robiņš, jo J. Dimants 
bieži uzturas Eiropā. Valdes 
locekļi arī turpmāk būs Namejs 
Beķeris, Elga Pone un Astrīde 
Otto. 

JR

Klīvlandes latviešu biedrības 
pilnsapulci 1. martā, kuŗā pieda-
lījās 37 biedri, ievadīja priekšniece 
Silvija Rutenberga. Viņa lūdza ar 
īsu klusuma brīdi godināt kopš 
iepriekšējā gada sapulces mirušos 
trīs biedrus – Milliju Āboliņu, 
Jāni Mazzariņu un Jāni Anso-
nu. Par sapulces vadītāju ievēlēja 
Jāni Resni, sekretāru Vilmāru 
Kukaini. S. Rutenberga atzina, ka 
2008. gada galvenie sarīkojumi 
bijuši vienreizēji, un pateicās val-
dei, palīgiem un labvēļiem.

Pērn Draudzīgā aicinājuma 
atceres sarīkojumā 20. janvārī 
runu teica Dr. Sarma Eglīte, 
koncertā piedalījās pianists Kai 
Niedra. KLB pārstāvji piedalījās 
Igaunijas un Lietuvas valsts dibi-
nāšanas atceres sarīkojumā.

No 25. līdz 27. aprīlim notika 
ALAs kongress, kuŗa Rīcības 
komitejas priekšēdis bija Oļģerts 
Kubuliņš. Runu banketā teica 

Latvijas Valsts prezidents Valdis 
Zatlers un pasniedza Triju Zvaig-
žņu ordeni Jurim Augustam, 
Mārtiņam Duhmam, Mārim 
Manteniekam un Zigurdam 
Rīderam. Latvijas Valsts prezi-
dents Valdis Zatlers un Lilita 
Zatlere apmeklēja Latviešu kul-
tūras dārzu. Tiem, kuŗi šajos 
sarīkojumos piedalījās, būs skais-
tas atmiņas visam mūžam. Klīv-
landes Mākslas mūzejā 30. maijā 
notika filmas ,,Rīgas sargi” izrāde, 
kuŗā bija daudz skatītāju. S. Ruten-
berga 1. jūlijā piedalījās Latvijas 
50 gadu okupācijas mūzeja 15 
gadu darbības jubilejā, 4. un 5. 
jūlijā Pasaules latviešu biedrību 
6. konferencē.

KLB Kultūras dārza nozares 
darbinieki ar palīgiem 14. sep-
tembrī rīkoja Klīvlandes Kultūras 
dārzu federācijas gadskārtējo 
,,Vienas pasaules dienu” (One 
World Day) un iesvētīja Latviešu 

Kultūras dārzu. Godaviesi bija 
Latvijas vēstnieks ASV Andrejs 
Pildegovičs, Latvijas goda kon-
suls Kārlis Šteinmanis, Klīvlandes 
pilsētas galva Franks Džeksons, 
ASV Kongresa deputāts Deniss 
Kuciničs, tēlnieks Ģirts Burvis ar 
dēlu Gaitu. S. Rutenberga sirsnīgi 
pateicās šī sarīkojuma rīkotājiem, 
atbalstītājiem un dalībniekiem. 
20. septembrī un 17. oktobrī no-
tika Latvijas teātŗa viesizrādes, 
otra ar zaudējumiem. Ar Latviešu 
Klīvlandes kreditsabiedrības atbal-
stu varēja segt 22. novembrī Rumā-
ņu baznīcas lielajā zālē notikušā 
Latvijas valsts dibināšanas 90 gadu 
atceres sarīkojuma izdevumus.

KLB financiāli atbalstījusi jau-
niešu latvisko izglītību, Latvijas 
50 gadu okupācijas mūzeju, Gaŗ-
ezeru, Bērnu svētkus, Golfa 
klubu, BAFL un Sarkano Krus-
tu. Financiālais pārskats sapulces 
dalībniekiem bija izdalīts, un 

kasieris Dr. Arturs Grava ziņoja, 
ka Latviešu Klīvlandes kreditsa-
biedrībā noguldītā nauda 2008. 
gada 1. janvārī bija $68 194; bied-
rības budžets 2008. gadā – $15 
600. $10 000 pārskaitīti uz Kultū-
ras dārza kontu, kur pēc visu 
rēķinu samaksas palikuši $6599. 
KLB ir iestājusies Amerikas latvie-
šu apvienībā par zelta mūža biedri.

Biedrzine Ilze Resne ziņoja, ka 
KLB patlaban ir 131 biedrs, no 
tiem 84 mūža biedri. Sekretāre 
Maija Grendze ieteica Informā-
cijas biļetenu izdot trīs reizes 
gadā. Jānis Resnis ziņoja, ka tikai 
retais vairs aizņemas grāmatas 
vai videolentes, tāpēc varbūt 
bibliotēka būtu jāslēdz. KLB plāno 
turpināt $1500 Matching Funds 
gadskārtējo ziedojumu Latvijas 
50 gadu okupācijas mūzejam, ja 
biedri saziedo tikpat, kā tas līdz 
šim bijis. Revīzijas komisijas 
priekšsēde Dr. Ilga Švecha ieteica 

pieņemt 2008. gada darbības 
pārskatus; sapulces dalībnieki tos 
pieņēma ar aklamāciju.

Biedrības valdē un Revīzijas 
komisijā ievēlēja visus līdzšinējos 
locekļus – Egilu Apeli, Baibu Cau-
nīti, Arturu Gravu, Maiju Gren-
dzi, Kalvi Kampi, Baibu Krau-
fordi, Oļģertu un Veru Kubuliņus, 
Ilzi un Jāni Resņus, Silviju Ruten-
bergu, Ilzi Švarcu; no jauna Zen-
tu Apini. Revīzijas komisijā tāpat 
kā līdz šim darbosies Vita Borga, 
Anda Sūna-Kuka (Cook) un Ilga 
Švecha. Īpašos uzdevumus veiks 
padomnieki: polītiskos jautāju-
mos Māris Mantenieks, mūzikā-
los – Dr. Pauls Barbins; Informā-
cijas biļetena redakcijā – Anda 
Prātiņa un Laura Tomko. Nora 
Balode ieteica pilnsapulces pro-
tokolu kopā ar financiāliem pār-
skatiem izsūtīt visiem biedrības 
biedriem.

Vilmārs Kukainis
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N e p a r a s t i 
agri paveikti 
p r i e k š d a r b i 
2009. gada Tēr-
vetes bērnu no-
metnei, kas no-
tiek Montrealas 
ev.-lut. Trīsvie-
nības draudzes 

īpašumā Labrenču kalnos Kve-
bekas provincē. Tā būs 52. 
nometne, kuŗai nometņotājus 
var reģistrēt jau tagad. Zinot, ka 
nometne katru gadu uzņem 
pilnu skaitu dalībnieku, vēlams 
ar reģistrāciju nekavēties. Nomet-
nē uzņem abu dzimumu bērnus 
no 8 līdz 14 gadu vecumam. Tajā 
lieto latviešu valodu. Nometnes 
vadība sagaida, lai pieteiktie 
bērni saprastu latviski. Tērvetes 
nometne ir neatkarīga bezpeļņas 
organizācija, kas ir inkorperēta 
Kvebekas iestādēs. Tās vadību 
ievēl bērnu vecāki sapulcē, kas 
notiek nometnes atklāšanas rītā 
Tērvetē. Līdz šim nometne dar-
bojusies 2 nedēļas vasaras sāku-

L A T V I E Š I  K A N A D Ā

* DV Toronto 
nodaļas biedru 
gada sapulce 
notiks 21. mar-
tā plkst. 11 Lat-
viešu centra 
DV mītnē. 
Nodaļas vana-
džu kopas gada 

sapulce 21. martā sāksies plkst. 9. 
Biedru sapulcē aicināti piedalīties 
visi ieinteresētie latvieši, orga-
nizācijas labvēļi un atbalstītāji.

* Toronto Latviešu pensionāru 
apvienības 5. marta sanāksme 
Latviešu centrā bija veltīta plkv. 
Oskara Kalpaka un Latviešu 
leģiona piemiņai. To ar lūgšanu 
ievadīja valdes loceklis Vismants 
Eglīte. Valdes priekšsēde Valija 
Briksne ziņoja par ierosinājumu 
Ontario provinces valdības 
gadskārtējo sabiedrisko darbi-
nieku apbalvojumiem. Par piecu 
gadu rosīgu un sekmīgu darbību 
ierosināta apbalvot biedrzine 
Edīte Zariņa, par 10 gadu darbību 
ierosināta apbalvot biedrzine 
Edīte Zariņa, par 10 gadu darbību 
– Ausma Hepnere, Veronika 
Bauksta, Helēna Masēna, Ģedi-
mins Krauja un Ausma Elksnīte. 
Sanāksmes dalībniekiem bija 
izdevība skatīt Kanadas filmu 
sabiedrības uzņemto filmu par 
Latvijas neatkarības atgūšanu 
1990. un 1991. gadā. Apvienības 
19. marta sanāksmē plkst. 13 
Latviešu centrā savus darbus lasīs 
Latviešu preses biedrības Kana-

Toronto
R. Norītis

das kopas dalībnieki.
* Sv. Jāņa ev. lut. latviešu drau-

dzes baznīcas sarīkojumu telpās 
14. martā plkst. 14 Toronto Lat-
viešu tautas augstskolas ģimna-
zijas drāmas pulciņš izrādīs San-
dras Cifersones režijā iestudēto 
komēdiju „Grāmatvedības kļūda”.

* Toronto latviešu Koncertap-
vienības 15. marta koncertā 
plkst. 14 Glenn Gold studijā 
viesosies Latvijas mākslinieki – 
baritons Armands Siliņš un pia-
niste Elizabete Šīrante.

Sievietes vairākumā 
Toronto  Latviešu pensionāru 

apvienības biedru gada sapulcē 
26. februārī Latviešu centrā no 
546 biedriem piedalījās 197, no 
tiem 27 ar aizkavēto biedru 
pilnvarām. Par sapulces vadītāju 
ievēlēja Ati Bredovski, par sek-
retāri – Ausmu Hepneri. Sapulci 
ar lūgšanu ievadīja valdes locek-
lis Vismants Eglīte un dalībnieki 
ar tradicionālo dziesmu „Dau-
gav’s abas malas...”. Uzrunā valdes 
priekšsēde Valija Briksne izteica 
pateicību visiem valdes locekļiem 
un darbiniekiem par rosīgu un 
sekmīgu darbību. Darbības gadā 
valde pulcējusies desmit sēdēs 
darbības plānošanai un financiālo 
jautājumu kārtošanā. organizēti 
arī vairāki izbraukumi uz teātŗa 
izrādēm Stratfordā, uz latviešu 
ev. lut. draudžu lauku īpašumiem 
Sidrabeni un Saulaini, arī uz 
apvienības darbinieces Almas 
Cifersones vasaras mītni pie 

mā. Šogad sakarā ar Kanadas 
latviešu Dziesmu svētkiem Hamil-
tonā tā notiks no 12. līdz 25. 
jūlijam. Pieteikšanās anketas 
pieprasāmas tīmeklī: TBN 2009. g. 
anketas. Izziņas jautājumi adre-
sējami prez@tervete.org. Reģis-
trētāja Anita Poriete-Bedarda, 
varat zvanīt 514-697-6624.

Ir ziņas, ka nometnes vadībā ir 
sagaidāmas pārmaiņas, bet ofici-
āli tās vēl nav apstiprinātas. 
Tiklīdz būs kas juns, ziņosim. Šī 
gada nometnei nodrošināts vai-
rums nepieciešamo audzinātāju. 
To vidū būs arī jauni ļaudis no 
Latvijas.

skaistā Vasagas ezera. Darbības 
gadā miruši 36 biedri, kuŗus 
pieminēja ar klusuma brīdi, no 
jauna iestājušies tikai astoņi. 
Pašreiz apvienībā ir 546 biedri, 
no tiem tikai 190 vīrieši, septiņi 
biedri jau pārsnieguši mūža simt 
gadu slieksni.

Darbības gadā notikušas 44 
sanāksmes, no tām 14 solistu 
koncerti, astoņi apvienības koŗa 
un vīru ansambļa koncerti, 
septiņas literārās pēcpusdienas, 
sešas jautras pēcpusdienas, četras 
referātu un diskusiju pēcpus-
dienas. Pie apvienības rosīgi dar-
bojas vingrotāju un rokdarbnieču 
grupas, kā arī koris „Rota” un 
vīru ansamblis „Pusstunda”. 
Apvienības kasē pašreiz ir 4642 
dolari. Tiešās darbības sekmēša-
nai apvienība saņem financiālu 
atbalstu no Ontario provinces 
valdības un Toronto pilsētas val-
des. Apvienības revīzijas komite-
ja un zvērinātie revidenti pār-
baudījuši grāmatvedības doku-
mentus un kases pārskatus, kas 
atzīti par pareiziem un labā 
kārtībā.

Nākamā gada budžetu pieņēma 
ar 66 800 dolariem ienākumos 
un izdevumos. Par zvērināto 
revidentu apstiprināja līdzšinējo 
firmu Death and Co. Valdē ievē-
lēja priekšsēdi Valiju Briksni, 
viņas vietnieci Zentu Krastiņu, 
sekretāri Lolitu Gulbi, kasieri 
Visvaldi Brumeli, kasieŗa palīdzi 
Ausmu Hepneri, biedrzines Edīti 
Zariņu, Āriju Štrombergu un 
Ortu Čačis, mantzini Ģedeminu 
Krauju, sarīkojumu vadītāju 

Helēnu Martinsoni un Tālivaldi 
Kronbergu.  Revīzijas komitejā 
ievēlēja Jāni Bāru, Imantu Jenti 
un Artūru Ķesteri.

Turpmākās darbības pārrunās 
pieņēma valdes ierosināto statūtu 
grozījumu, ka valdes 11 locekļus 
var ievēlēt bez tiešas balsošanas, 
ja nav ieteikti vairāki kandidāti.

Ne katram cilvēkam piemīt 
humors un prasme pasmaidīt 
pašam par sevi. Ne katram ir 
vēlme un dotības uzrakstīt savu 
dzīvesstāstu. Taču ir cilvēki, 
kuŗiem, tikai dažus vārdus ar 
viņiem pārmijot, gribas ierosināt 
– atrod laiku, piesēdies pie galda 
un raksti par savu dzīvi!

Andra Jaunzeme, izlasījusi šīs 
rindas, noteikti brīnīsies – vai tas 
būtu domāts tieši par viņu?!  
Andras ikdiena Amerikas rie-
tumkrastā ir tik spraiga, ka pat 
personisks tālruņa zvans jāatliek 
uz melnām nakts stundām. Arī 
pie datora viņa apsēžoties labi ja 
reizi nedēļā. Tas ir ne tikai darba 
disciplīnas, bet pašas stingrā tre-
niņu režīma dēļ, jo Andras dzīves 
galvenā prioritāte  joprojām ir 
kustība, cīņasspars un sporta 
rezultāti.

,,Pirmajos triatlonos piedalījos 
Latvijā, kad tie bija bērna autiņos 
un, atbraukusi uz ASV, biju ļoti 
priecīga, ka varu sacensties spor-
ta veidā, kas man ļoti patīk un arī 
labi padodas. Maratoni skrieti 
gan Latvijā, gan Amerikā, bet ar 
pleznām jau grūti ātri paskriet. 
Dzelzsvīru triatlonu ,,ģimenei” 
pievienojos 2002. gadā pēc 
veiksmīgām sacensībām Jaunzē-
landē. Pārstāvēju Latviju, lai gan 
dzīvoju jau ASV, un toreiz tur 
nevarēja atrast Latvijas karogu 
atklāšanas ceremonijai,” stāsta 
Andra.

Tīmeklis tiešām kļuvis par 
burvju spoguli, par kādu Andra 
lasīja pasakās bērnībā. Un šis 
burvju spogulis nereti ir arī kā 
burvju zizlis, kas diezgan skaidri 
iezīmē viena cilvēka panākumus 
cilvēces vispārējā laukā. Ierakstot 
Andras Jaunzemes vārdu Google, 
uzreiz redzams, ka viņas sas-
niegumi senioru sportā mērāmi 
ar ASV un pat pasaules latiņu.

ASV nacionālās meistarsacīks-
tēs peldēšanā (USMS) Ostinā, 
Teksasā pērn 4. maijā Andra 
Jaunzeme sieviešu 55-59 gadu 
vecumgrupā 200 m peldējumā 
brasā uzstādīja jaunu rekordu – 
2:50.32, pārspējot Džindžeres 
Pīrsones 2003. gada rekordu – 
2:52.76.

Redzot Andras jauneklīgo stā-
vu, protams, ļoti grūti viņu 
nodēvēt par seniori, bet profe-
sionālais sports, tapdams ar katru 
gadu jaunāks, kļuvis par neiz-
bēgami neatgriezenisku parādī-
bu. Reta ir tā disciplīna, kur 
olimpiskos rekordus neplūc jau 
padsmitnieki. Andras jaunībā 
lielajā sportā ienāca daudz 
solidāki ļaudis, nobriedušas 
personības.

Protams, kuŗš gan atturēsies 
kārdinājumam, par Andras lik-
teni interesējoties, no tīmekļa 
neizsmeļamajām dzīlēm laukā 
neizcelt Andras mātes, Ineses 
Jaunzemes vārdu. Jā, Andru var 
tikai apskaust, par viņas dzimtu 

ir sarakstīts ļoti daudz, vispirms 
jau memuārus vajadzētu publicēt 
viņas māmiņai! 2006. gada 28. 
novembrī apritēja 50 gadu, kopš 
Inese Jaunzeme izcīnīja pirmo 
olimpisko zeltu Latvijas sporta 
vēsturē. Togad no Melnburnas ar 
medaļām mājās pārbrauca visi 
Latvijas sportisti, kuŗi bija iekļauti 

Ozoliņa, Jānis Lūsis, Dainis Kūla. 
Jā, protams, sportā, tāpat kā 
dzīvē, katram  sava vieta jāizcīna 
pašam, bet svarīga ir pieredze, ko 
guvis celmlauzis jebkuŗā jomā, 
pārliecība, ka tas ir iespējams. 
Labs piemērs ir  puse no uzvaras! 
Arī olimpiskajās spēlēs Ķīnā 
pērn Latvijas vienībā šķēpmetē-

viņa nesēž uz mūrīša un nekavējas 
tikai savu slavas dienu atmiņās. 
Nav tā, ka, stāstot par māti, mēs 
būtu novirzījušās no temata par 
meitu. Bērni ir mūsu personības 
un centienu neatņemama sastāv-
daļa. Mēs viņos ieprogrammējam 
daudz, daudz vairāk nekā ar 
cilvēcisku prātu tas aptveŗams. 
Minūtes, sekundes un sekunžu 
simtdaļas, metri, centimetri un 
centimetru simtdaļas – tā ir tā 
vērtību sistēma, kas pār Andras 
galvu virmojusi jau bērnībā.  
Andra nebūt nedzīvo savas mātes 
ēnā. Kustīgums un ātrums – jā, 
to Andra no mātes mantojusi, 
bet viņas stiprā puse ir pavisam 
citas sporta disciplīnas, viņa nav 
gājusi mātes pēdās arī tiešā nozī-
mē. Andras Jaunzemes vārds 
atrodams Latvijas visu laiku labā-
ko sportistu sarakstā. Pēc Rīgas 
3. vidusskolas beigšanas Andra 
tūlīt iestājās Sporta akadēmijā, 
ko tolaik sauca par Fizkultūras 
institūtu. Viņa bija Latvijas pel-
dēšanas izlases vienībā, uzstādīja 
pāris Latvijas rekordus un ieguva 
pirmās vietas kompleksa peldē-
jumos. Andra pati domā, ka tur 
meklējams pamats viņas tagadē-
jiem labajiem rezulātiem vete-
rānu peldēšanā.

Jau būdama krietni nobriedusi, 
Andra 1995. gadā pārcēlās uz 
dzīvi ASV. Nevienam cilvēkam 
tik nopietns solis nav viegls... 

Ievads Andras Jaunzemes memuāriem

toreizējās PSRS olimpiskajā vie-
nībā: Inese Jaunzeme, basket-
bolisti Valdis Muižnieks, Maigo-
nis Valdmanis un Jānis Krūmiņš, 
svarcēlājs Vasilijs Stepanovs. 
Andras māte tiešām bija  kā 
pirmā dzērve kāsī, kam sekoja 
rinda citu olimpiešu – Elvīra 

jam bija goda vieta: Vadims 
Vasiļevskis nesa sarkanbaltsar-
kano karogu. Abiem šķēpraižiem, 
Vadimam Vasiļevskim un Ainā-
ram Kovalam, piešķirts Triju 
Zvaigžņu ordenis.

Inese Jaunzemei sportisko garu 
nav zaudējusi līdz pat šai dienai, 

Andra Jaunzeme un Jānis Celms
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(Turpināts 22. lpp.)

Divi jauni cilvēki no Latvijas 
vēlas pastrādāt pie Amerikas 

latviešiem!

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

darbus, Sanda Meldere (24)
ir beigusi biznesa augstskolu 

„Turība”, strādājusi par 
menedžeri. Labprāt būtu 

auklīte.

Lūdzam rakstīt pēc adreses
Sanda Meldere
Dakteru ielā 6

Smiltene
Valkas raj.
LV-4729

e-pasts: sanda_meldere@inbox.lv

Edgars Treimanis
dzimis 1922. gada 3. novembrī

miris 2008. gada 23. martā

Mirdza Ekmanis,
dzim. Jēgermanis

dzimusi 1919. gada 23. augustā
mirusi 2008. gada 30. septembrī

Austra Brunovskis
dzim. Platnieks

dzimusi 1914. gada 4. jūlijā
mirusi 2008. gada 22. oktobrī

Arturs Veidiņš
dzimis 1902. gada 28. aprīlī

miris 2008. gada 15. decembrī

Jānis Kaža
dzimis 1917. gada 12. janvārī
miris 2008. gada 6. novembrī

Nadežda Elmuts, 
dzim. Voskobolnikovs

dzimusi 1911. gada 21. augustā
mirusi 2008. gada 25. aprīlī

Voldemārs Antiņš
dzimis 1919. gada 25. decembrī
miris 2008. gada 23. septembrī

Ēriks Laimiņš
dzimis 1921. gada 17. oktobrī
miris 2008. gada 22. augustā

„Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība;
kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs.”

(Jāņa ev. 11:25)

Mīlestībā piemin 
BOSTONAS LATVIEŠU EV.LUT. TRIMDAS DRAUDZE

2008. gadā Dieva mūžībā aizsaukti draudzes locekļi:

No mums šķīrusies mūsu mīļā mammiņa, vecmāmiņa un vecvecmammīte
agronome

AINA B. TĀLBERGS,
dzim. KĀRKLIŅŠ

dzimusi 1912. gada 14. martā Vitebskas gub.,
mirusi 2009. gada 3. janvārī Grand Rapidos, MI

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais

VALDIS PRIDANS
dzimis 1920. gada 9. decembrī Kaunatā, Latvijā,
miris 2009. gada 3. martā Knoxville, Tennessee

Tavs mūžu apcirknis graudu kad pilns,
Pret jauno dzīvību nes varens viln`s;
Tur, zvaigžņu spožumā, Dievs tevi sagaida,
Tavs mīļš un īstens Draugs.
Tavs īstens Draugs.
(Kārlis Tālbergs)
***
„Viņa izvēlējās Dzīvību.”

Urnu apglabās brāļu kapos,
Katskilos 24. maijā

Viņu pastāvīgā mīlestībā paturēs
VALDIS UN MĀRA TĀLBERGS

MĀRA UN RUSS ELDRED,
LĪGA UN RAY GONZALEZ

MAZBĒRNI – KRISTĪNA, ĒRIKS,
ANITRA, MIKE, ANNIŅA,

DĀVĪDS, TODD
MAZMAZBĒRNI UN RADI,

UN DRAUGI ASV,
KANADĀ, LATVIJĀ UN AUSTRĀLIJĀ

SIEVA ILSE
DĒLS JĀNIS UN MICHELINE

MAZBĒRNI STACY UN MATTHEW
MAZ-MAZBĒRNI SIGOURNEY

MEITA IRENE UN NEIL
MAZBĒRNI GILLIAN UN BRIAN

KRUSTMEITA INGE, INARA UN LAURA
RADI LATVIJĀ UN VĀCIJĀ

DRAUGI LATVIJĀ, KANADĀ UN AMERIKĀ

BOSTONA (MA) 
15. martā pl.13.00 (pēc diev-

kalpojuma) Trimdas draudzes 
zālē Architekta GUNĀRA 
BIRKERTA illustrēts stāstījums 
par saviem projektiem, īpaši 
Latvijas Nacionālo bibliotēku. 
Ielūdz Latviskā Mantojuma 
fonds Bostonā. Ieeja $5.00. Bēr-
niem, skolniekiem brīva.

• 27. martā plkst. 7.30 Bostonas 
Trimdas draudzes zālē (58 Irving 
Street, Brookline) Rīgas ,,Mūzi-
kālā teātŗa 7“ viesizrāde – A. R. 
Gērnija 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.

FILADELFIJA (NY)
28. martā 9.30 no rīta Fila-

delfijas latviešu skolā Kultūras 
diena bērniem. Tajā var piedalīties 
gan tie, kas prot latviski, gan tie, 
kas latviski nerunā. Krāsosim 
olas ar sīpolu mizām, pavasaŗa 
puķītēm un lapiņām, mācīsimies 
citas Lieldienu tradicijas, iesim 
rotaļās un dejosim tautas dejas. 
Ieejas maksa $ 5 no personas, 
tajā iekļautas siltas pusdienas. 
Norises vieta – Filadelfijas lat-
viešu skola 301 N.Newtown 
Street Rd (Rt 252) Newtown 
Square, PA; kontaktinformācija: 
Silvija Mezgaile@610-277-8072 
vai roosters4@comcast.net

KLĪVLANDE (OH) 
• 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)
• 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

LONGAILENDA (NY)
• 26. martā plkst. 10.00 no rīta 

solistes Birutas Grunvaldes 
(mecosoprāns) un koncertpia-
nistes Šalotas Rosas Zandas kon-
certs Jasa centrā (570 West 
Walnut Street, Long Island). B. 
Grunvalde dziedās latviešu tau-
tasdziesmas, āriju no O. Štrausa 
operetes ,,Trīs valši”, Brodveja 
melōdijas u. c. dziesmas dažādās 
valodās. Š. R. Zanda atskaņos V. 
A. Mocarta ,,Turku maršs” un A. 
Skarlati kompozicijas. Izziņas: 
516-432-2066.

MINEAPOLE (MN)
• 15. martā plkst 1.00 kredit-

sabiedrības sapulce draudzes 
nama lejas zālē.

• 21. martā plkst. 2.00 sarīko-
jums ,,Knutu Lesiņu atceroties” 
Draudzes namā. Rīko LOAM, 
koncertapvienība un KKM. 

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

 ŅUJORKA (NY)
• 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 simfōnisko 
orķestri. Informācija par kon-
certiem 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://
w w w. l at v i ans on l i ne . c om /
reviews/article/2098/) Ieeja par 
ziedojumiem Ņujorkas ev. lut. 
draudzes mācītāju veselības fon-
dam.

• 15. martā pēc dievkalpojuma 
pankūku brokastis Jonkeru 
baznīcā. 

• 16. martā plkst. 7.00 Jonkeru 
baznīcā Latvijas Nacionālās 
operas ģildes rīkots labdarības 
koncerts, kuŗā dziedās tenors 
Aleksandrs Antoņenko, klavieŗ-
pavadījumu atskaņos pianists 
Reinis Zariņš. Programmā lat-
viešu komponistu dziesmas un 
ārijas no operām. Pēc koncerta 
atspirdzinājumi; tikšanās ar 
māksliniekiem. Atlikumu ziedos 
Bruno Skultes operas uzvedum-
am ,,Vilkaču mantiniece” Latvijas 
Nacionālā operā. Koncertpro-
grammā ierakstīs vārdus spon-
soriem, kuŗi iegādāsies ieejas 
biļeti par vismaz $100. Ieeja par 
vismaz 50 dolaru ziedojumu, 
studentiem $25.00, bērniem ieeja 
brīva. Čeku lūdzu sūtīt: Latvian 
National Opera Guild, Inc., c/o 
Juris Padegs 22 Minturn Steet, 
Hastings-on-Hudson, NY 10706-
1133. Sīkākas ziņas, zvanot Jurim 
Padegam: 914-478-0134 vai Aijai 
Pelšei: 516-319-9491.

• 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 A. R. 
Gērnija lugas ,,Mīlestības vēs-
tules” izrāde Jonkeru baznīcā. 
Lomās Latvijas aktieŗi Mirdza 
Martinsone un Juris Kalniņš. 
Ieeja $20. Rīko Andris Magurs 
un ŅLOP. 



LAIKS 212009. ga da 14. marts – 20. 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

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

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)

www.EZERROZES.LV
16 km no Rīgas centra, Brīvdabas muzeja tuvumā, Garkalnes pagastā starp 
Sunīšu ezeru un Lielo Juglu, meža ielokā top jauns 85 privātmāju ciemats.

Ciematā "Ezerrozēs" tiek piedāvātas jaunas mājas par cenu, sākot no 
$260,000. Apbūves gabali ar gāzi un elektrību par cenu sākot no $30,000.

Lūdzu, zvaniet Mārtiņam (201)493-0842 vai rakstiet info@ezerrozes.lv.

Zobārste
Dr. Ingrīda Priedīte

280 Mamaronedo Ave. Suite 107
White Plains, NY

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

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

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

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

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

Managing Assets in Latvia  since 1992

Skaista māja brīnišķīgā vietā Siguldā, netālu no Siguldas centra.
Ja vēlaties būt atšķirīgi no pārējiem, tad šī māja ir domāta tieši Jums!

Mājas platība – 280m2 (t. sk. 40m2 garāža ar saimniecisko telpu), zeme – 2100m2 (teritorijā atrodas 3 bērzi. Mājai ir 
pievilkta pilsētas gāze un ūdensvads, vietējā kanalizācija, elektrība. Mājā ir internets, TV, satelīts, signalizācija un ūdens 
attīrīšanas iekārtas. Pirmajā stāvā atrodas 2 istabas, halle, virtuve, WC kopā ar dušu un viena atsevišķa WC, garāža un 
saimnieciskā telpa. Otrajā stāvā atrodas 5 istabas un WC apvienots ar vannas istabu. Gan pirmajā gan otrajā stāvā ir 

izliktas koka dēļu grīdas. Vannas istabā un dušas telpā, kā arī priekšnamā ir flīzētas siltās grīdas. Apkārt mājai ir zālājs (ir 
labiekārtošanas, apzaļumošanas plāns), labs, grantēts piebraucamais ceļš. Tā kā māja ir celta pašiem priekš sevis, tad 

projekts ir veidots pārdomāti. Vajadzības gadijumā ir iespēja izmantot arī bēniņu stāvu, kurā var izbūvēt vairākas istabas. 
Jāpabeidz nelieli iekšdarbi pēc  vēlmēm.

Māju pārdod tiešais īpašnieks. Jautāt Ilonu.

Tas ir kas īpašs

Mob.tālr.: +371 29577669 e-pasts: ilona.xango@gmail.com

BALTIC EMIGRE ART WANTED
Art collector visiting Tampa area (April 17-19),

and NYC (April 25-27),

Email: balticart@bredband.net
In format of 
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S A R Ī K O J U M I

D I E V K A L P O J U M I

(Turpināts no 20. lpp.)

Pateicībā un mīlestībā piemin 
ASTRA

INGA UN GINTS AR ĢIMENĒM

Kopā ar bērniem un mazbērniem
mīlestībā piemin 

GALIŅI
IVARS UN NORA

PĒTERIS UN LAILA

Viņu mīļā piemiņā 
MEITAS ASTRĪDA PRESŅIKOVS, ILGA ŠTEINS UN RITA DUNN

ZNOTI NAMĒJS ŠTEINS UN MARK DUNN
MAZBĒRNI IVARS, ASTRA AR VĪRU MARKUS, VIKTORS ŠTEINS

NEIL UN KRISTĪNE DUNN, ARĪ RADI LATVIJĀ

no mums šķīrusies 2008. gada 13. decembrī West Chester, Pa
Jaukus brīžus atceroties, viņu ar cieņu piemin

MIRDZA, SARMA UN DZINTARS LAPENIEKI

Dziļās skumjās 
VĪRS LEO

ANNA UN RADI LATVIJĀ

Mūžīgās dzīvības ceļos aizgājis

ARCHITEKTS
KĀRLIS GRINBERGS

dzimis 1938. gada 7. februārī Valmierā,
miris 2009. gada 21. februārī Bostonā

Laicīgās dzīves ceļu nostaigājis mūsu radinieks un draugs

ARCHITEKTS
KĀRLIS GRINBERGS

dzimis 1938. gada 7. februārī Valmierā,
miris 2009. gada 21. februārī Bostonā

Kad mana dvēsele šķirsies 
No dziesmu lejas šīs,
Tā mīlestības dziesmu
Sev līdzi aiznesīs

Ticu – dvēsele dārzos ies, 
Mūžības koks kur šalc ziedos.
A.G.

Kad diena tumst
Un salūst sirds,
Viss sērās skumst,
Tik atmiņas vēl spoži mirdz.

Viss zūd, paliek
Tikai mīlestība.

Pa zvaigžņuceļu izgājis mūsu mīļais

ULDIS BĒRZE
dzimis 1920. gada 14. aprīlī Jūrmalā, Latvijā,
miris 2009. gada 28. februārī Barrie, Onatrio

Teātŗa un filmu aktrise,
Tautas, sevišķi jaunatnes, apjūsmotā

Anita „Zvejnieka dēlā”,
Sabiedrisko lietu ministrijas producētajā pirmajā latviešu lielfilmā,

ŅINA MELBĀRDE-LAGZDIŅA

Pēc ilgām un grūtām ciešanām mūs atstāja

TAIGA VEDNERS,
dzimusi BUTLERS

dzimusi 1930. gada 14. novembrī, Ventspilī,
mirusi 2009. gada 7. februārī, W. Islip, NY

• 27. martā plkst. 7.00 Ņujorkas 
latviešu organizāciju padomes 
(ŅLOP) pilnsapulce DV namā 
Bronksā. Visas ŅLOP biedru 
organizācijas aicinātas izraudzīt 
pilnsapulcei delegātus, kuŗi 
vēlētos darboties ŅLOP valdē. 
Sīkāku informāciju var iegūt, 
zvanot Jānim Riekstiņam, tālr.: 
516- 674-8802. 

• 29. martā pēc dievkalpojuma 
Salas baznīcā Pavasaŗa sarīko-
jums. Programmā Hofstras uni-
versitātes mākslas nodaļas eme-
ritētā profesora Normunda Trei-
jas 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 ameri-

kāņu obojists Frederiks Kacen-
bergs (Frederick Katzenberg) un 
pianists Garijs Kleins (Gary 
Klein) atskaņos Daces Aperānes 
ciklu ,,Jūravas” obojai un kla-
vierēm koncertā Oboe Through 
Time, kuŗā klausītāji dzirdēs 
vairāku gadsimtu laikā sacerētu 
klasisko mūziku obojai. D. 
Aperāne pastāstīs par savu 
kamermūziku un ciklu ,,Jūravas”, 
kam pirmatskaņojums Ņudzer-
sijā notiks Puffin Cultural Forum 
koncertzālē (20 Puffin Way, 
Teaneck, NJ). Biļetes cena 10 dol. 
Rezervācijas un informācija: 
201-836-3499. Ziņas par kon-
certu atrodamas mājaslapā: www.
puffinfoundation.org

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

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

• 28. martā plkst. 1.00 Ņudžer-
sijas latviešu kreditbiedrības 
pilnsapulce; plkst. 3.00 Ņudzer-
sijas latviešu biedrības piln-
sapulce. Priedaines mājaslapa: 
www.priedaine.org

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.

ST.PĒTERSBURGA (FL)
• 14. martā, plkst. 14.00 

Biedrības namā „Leģionāru un 
Pulkveža Oskara Kalpaka” 
vakars. Klātesošos uzrunās 
pulkvežleitnants Imants Ziediņš 
un uzstāsies Kanaku ansamblis. 
Visi tiks cienāti ar karstām 
desiņām un skābiem kāpostiem. 
Ieejas ziedojums $15. 

• 18. martā, plkst. 13.00 Bied-
rības namā videofilma „Padomju 
stāsts” (Soviet Story). Ieejas zie-
dojums sākot ar $5. 

• Sestdien, 28. martā, plkst. 
14.00 Biedrības namā Teātŗa 
izrāde – Anšlava Eglīša komēdija 
2 cēlienos „Pēc kaut kā cēla, 
nezināma” Sv. Pētersburgas DV 
drāmatiskās kopas izpildījumā. 
Lugā piedalās: Andris Ritums, 
Skaidrīte Prince, Artūrs Gerhards 
un Rita Blumentāle. Lugu iestu-
dējis Richards Rollis. Laipni aici-
na Sv. Pētersburgas DV apvienība. 
Ieejas maksa $25.

• 30. martā plkst. 10.00 kārtējā 
Biedrības valdes sēde. 

• 4. aprīlī plkst. 16.00 Biedrības 
43. gada svētku balle, kuŗā mūs 
izklaidēs Biedrības koris, solisti 
Andris Ritums un Ilmārs 
Vilmanis. Par dejotprieku gādās 
iecienītais mūziķis Ilmārs Dzenis. 
Saimnieces cienās ar siltām 
vakariņām. Rīkotāji rūpēsies par 
bezmaksas dzērieniem. Ieejas 
ziedojums sākot ar $15. 

• 12. aprīlī plkst. 11.00 Biedrī-
bas telpās Lieldienu svētbrīdis ar 
pašu līdznestām brokastīm drau-
dzes izkārtojumā. 

• 17. aprīlī plkst. 10.00 Biedrības 
telpu un apkārtnes sakopšanas 
talka. Būsim atsaucīgi, piedalīsi-
mies kuplā skaitā!

• No 1. – 3. maijam Biedrības 
telpās notiks ALAs Kongress. Pēc 
sīkākas informācijas interesenti 
var griezties pie Andŗa Rituma. 

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 

• Bostonas latv. ev. lut Trimdas 
dr.: 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): 15. 
martā plkst. 10.00 dievk. 19. martā 
plkst. 7.00 vakarā LELBAs vidie-
nes apgabala garīdznieku kon-
ferences dievk. 22. martā plkst. 
10.00 dievk. ar dievg. 29. martā 
plkst. 10.00 dievk. Māc. diak. F. 
Sīpols, tālr.: 248-433-3435. Ērģeļnie-
ces Dr. Silvija Lizlova un Laila Upīte.

• Džamaikpleinas Trīsvienības 

ev. lut dr.: 22. martā plkst. 11.00 
baznīcas iesvētīšanas atceres 
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) 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. 
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2008. gadā mūžībā aizgājušie 
Bostonas DV apv. mūža biedri

VOLDEMĀRS ANTIŅŠ
JĀNIS KAŽA

ERIKS NICMANIS
EDGARS TREIMANIS

ILGVARS PLATAIS
ARTURS VEIDIŅŠ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MĀRA UN VITOLDS RĀCEŅI 

UN BĒRNU SILVIJAS UN MĀRTIŅA ĢIMENES
GUNTA UN LAURIS EGLĪŠI 

UN BĒRNU LIĀNAS UN LAUŖA ĢIMENES

Dziļās sērās un mīlestībā viņus piemin
ILZE BRŪVELE

Sēro
ĢIMENE, RADI ASV, KANADĀ UN LATVIJĀ

Mūžībā aizgājis mūsu ilgo gadu draugs

ARCHITEKTS
KĀRLIS GRINBERGS

dzimis 1938. gada 7. februārī Valmierā, 
miris 2009. gada 21. februārī Dedham, Massachusetts

Mūsu mīļā

ANDRA OZOLIŅA
dzimusi 1919. gada 6. decembrī

mirusi 2009. gada 30. janvārī Spencerā, Aijovā

Aiz kalna palika saule
Un blāzmas purpura liesma,
Aiz kalna es atstāju draugus
Un mīļas runas un dziesmas.
K. Skalbe

No dzīves nemierīgās steigas
Tu mūža miegā aizmigi,
Kur nav ne ciešanu, ne smeldzes
Tik klusais, svētais mūža miers.

Klauvē mana dvēselīte pie Dieviņa namdurvīm.
Celies, Dieviņ, aun kājiņas, laid iekšā dvēselīti!

Mūžībā aizgājusi mana mīļā tante

AUSTRA LEGZDIŅA,
dz. BRŪVELIS

dzimusi 1912. gada 5. jūnijā Bulduros
un dēls

PĒTERIS ZIRNIS
dzimis 1944. gada 2. februārī Strenčos

miruši 2009. gada 29. janvārī Oostburg WI.

Tik daudz bija, ko gūt,
Pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vienmēr kopā būt.

Mīļā piemiņā paturēs
D.V. APVIENĪBA BOSTONĀ

dr.: 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 Mācītāja 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. 
15. martā dievkalpojums ar 
dievgaldu plkst. 10.00 Kafija. 
Pilnsapulce. Ziedot pārtiku. 22. 
martā dievkalpojums plkst. 
10.00. Kafija. Referāts. 29. martā 
dievkalpojums plkst. 10.00. 
Draudzīgais aicinājums. Bībeles 
stundas Kalamazū 11. martā 
plkst. 15.00, cimeā „Latvija” 25. 
martā plkst. 16.00. Bībeles stun-
das angļu valodā katru svētdienu 
plkst. 9.15, Dž. (Jody) Galena. 
Māc. B. Puiķe

• Klīvlandes Apvienotā ev. 
lut. dr.: 15. martā dievk., pēc 
dievk. draudzes pilnsapulce. 22. 
martā un 29. martā dievk. 
Draudzes māc. Dr. S. Eglīte. 

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 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 stun-
da 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.: 
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.: 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.: 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 medi-
tācijas dievk. Māc. I. Pušmucāne-
Kineiko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 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. 29. martā 
Jonkeru bazn. plkst 10.00 dievk., 
diak. I. Kaņeps; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk., māc. L. Saliņš, pēc 
dievk. tautiskā pēcpusdiena. Infor-
mācija: www.nydraudze.org

• 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 
baznīcā, 153 Glenwood Avenue, 
East Orange, NJ 07017 - ar diev-
galdu. 26. aprīlī, plkst. 14.30, St. 
Mark luterāņu baznīcā, 100 Harter 
Road, Morristown, NJ 07960.

• 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.) 

Skenektedijā, prāv. O. Sniedze, 
ērģ. D.Vitušinska-Baltazara. Dz. 
grām. Pēc dievk. groziņu azaids.

• Vašingtonas (DC) lat. ev. lut. 
dr.: http://www.dcdraudze.org
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S P O R T S
Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās

Turīnā notika Eiropas meistar-
sacīkstes vieglatlētikā telpās. Lat-
viju pārstāvēja pieci sportisti – 
pieccīņniece Aiga Grabuste, Lie-
ne Puriņa un Jekaterina Čekele 
60 m skriešanā, kā arī Māris 
Grēniņš tāllēkšanā un Normunds 
Pūpols augstlēkšanā. 

Līdz šim Latvijas vieglatlēti 
Eiropas meistarsacīkstēs bija 
startējuši 21 reizi, ar savu karogu 
kopš 1992. gada – astoņas reizes. 
Izcīnītas 19 medaļas – 12 zelta, 
trīs sudraba un četras bronzas. 
Pirmo zeltu ieguva Juris Grustiņš 
1972. gadā Grenoblā, kļūstot par 
Eiropas čempionu 3000 m skrē-
jienā. Titulētākais sportists ir 
Igors Kazanovs, kas 60 m barjer-
skrējienā uzvarējis četras reizes – 
1990., 1992. 1996. un 1998. gadā.

Aigu Grabusti eksperti pieskai-
tīja pie meistarsacīkšu favorītēm. 
Nesen viņa Tallinā bija sasnie-
gusi labu rezultātu – 4463 pun-
ktus. Tas bija sestais rezultāts 
starp 15 rezultātiem, kuŗu guvējas 
pieteikušās Turīnai.

Taču labajiem nodomiem svīt-
ru pārvilka pirmā disciplīna – 60 
m barjērskrējiens. Aiga pārvarot 
pirmo barjēru, krita. Kaut arī 
cerības uz augstu vietu bija zau-
dētas, viņa turpināja cīnīties. 
Augstlēkšanā Grabuste sasniedza 
septīto rezultātu – 1,74 m (ieskai-
tē 903 p.), lodes grūšanā – devīto 
– 13,74 m (777), tāllēkšanā – 
piekto – 6,23 ( 921). Tā kā kritienā 
sasistais ceļgals sāka sāpēt, tika 
nolemts 800 m neskriet. Kopvēr-
tējumā iznāca 2610 punkti un 
14. vieta. Uzvarēja A. Bogdanova 
(Krievija) – 4761 p.       

***
Augstlēkšanā priekšsacīkstēs 

kvalifikācijas norma bija 2,30 m. 
Normunds Pūpols pārvarēja 2,12 

m, bet 2,17 m neizdevās veikt, un 
līdz ar to viņš palika pēdējā – 30. 
vietā. Pūpola personiskais re-
kords ir 2,21 m.

Tāllēkšanā kvalifikācijas norma 
bija 8,0 m. Māris Grēniņš sekmīgi 
veica visus trīs mēģinājumus. 
Pirmajā lēcienā viņš sasniedza 
savu labāko rezultātu (7,58), nāka-
majā spēja 7,36 m,  pēdējā lēcienā 
sasniedza 7,56 m. Kopvērtējumā 
savā grupā viņš palika 11. vietā 
un nekvalificējās finālam. 

***
Neveicās arī sprinterēm. Liene 

Puriņa un Jekaterina Čekele 
nepārvarēja sacensību pirmo 
kārtu 60 m sprinta distancē. 
Labāk sekmējās Puriņai, kuŗa 
ceturtajā priekšskrējienā finišēja 
sestā vietā ar jaunu personisko 
rekordu 7,49 sekundes, tomēr ar 
to bija par maz, lai iekļūtu 
nākamajā kārtā. Lai tiktu tālāk, 
viņai bija jāskrien par 0,09 
sekundēm ātrāk.

Pirmajā priekšskrējienā pēdējā, 
astotajā vietā palika Čekele – 
7,65 sekundes. 

Kopvērtējumā Puriņa ieņēma 
21., Čekele – 27. vietā.

***
Igaunijas sportisti Eiropas 

meistarsacīkstēs izcīnīja divas 
zelta medaļas. Daudzcīņnieks 
Miks Pahapils kļuva par Eiropas 
čempionu, triumfējot septiņcīņas 
sacensībās ar sezonas labāko 
rezultātu pasaulē – 6362 punkti.

Ksenija Balta uzvarēja tāllēk-
šanā ar jaunu Igaunijas rekordu 
un labāko rezultātu pasaulē  – 6,87 m.

Jeļenas Prokopčukas 
divas uzvaras 

Latvijas skrējēja Jeļena Prokop-

čuka Portugalē trešo reizi uzva-
rēja sešu kilometru garajā skrē-
jienā Almond Blossom Cross 
Country. Šajās sacensībās Pro-
kopčuka bija uzvarējusi arī 2006. 
un 2007. gadā.

Šogad Latvijas sportiste distan-
ci veica 19 minūtēs un 30 sekun-
dēs, finišā par sešām sekundēm 
apsteidzot ungārieti Aniko Kalo-
viču. Savukārt vēl četras sekundes 
vēlāk finišēja mājiniece Dulse 
Fēliksa.

Sacensībās piedalījās arī Peki-
nas Olimpisko spēļu čempione 
3000 m šķēršļu skrējienā Guļnara 
Galkina-Samitova no Krievijas, 
kuŗa Prokopčukai zaudēja 20 
sekundes, ieņemot ceturto vietu.

***
Pēc nedēļas Jeļena Prokopčuka 

uzvarēja Parīzes pusmaratonā. 
21,097 km gaŗo distanci Prokop-
čuka veica 1.10:14, finišā par 14 
sekundēm apsteidzot Etiopijas 
sportisti Makdu Harunu Hadži. 
Trešo vietu ieņēma kenijiete 
Perninaha Aruseja, kas uzvarē-
tājai zaudēja 55 sekundes.

Iepriekš Prokopčuka Parīzes 
pusmaratonā bija triumfējusi 
2002. un 2003. gadā, pagājušajā 
gadā viņa šajās sacensībās ieņēma 
otro vietu.

 Teniss
Jūrmalā risinājās Deivisa kausa 

izcīņas sacensības starp Latvijas 
un Moldovas vienībām. Pirmajā 
vienspēlē Andis Juška ar 3:0 
pieveica Andreju Gorbanu, otrajā 
Deniss Pavlovs ar tādu pašu 
rezultātu – Andreju Čjumaku. 
Dubultspēlē Juška un Pavlovs ar 
3:0 uzvarēja Čjumaku un Radu 
Albotu, nodrošinot Latvijas vie-
nības uzvaru. Piekto uzvaru izcī-
nīja Kārlis Lejnieks, ar 2:1 pār-
spējot 15 gadus veco Maksimu 
Dubarenko. Līdz ar to Latvijas 
izlase svinēja panākumu ar 5:0.

Latvijas vienībā šoreiz nebija 
līdeŗa Ernesta Gulbja, kuŗš ATP 
vērtējumā ieņem augsto 42. vietu. 
Gulbis no dalības Deivisa kausā 
atteicās, lai varētu labāk sagata-
voties Indianvelsas 1000 Series 
turnīram, kas sāksies 9. martā.

Latvijas izlases kapteinis Ģirts 
Dzelde par Latvijas tenisistu 
panākumu: 

“Mūsu puiši nenoliedzami ir 
spēcīgāki. Sākumā nedaudz bija 
jūtams satraukums, bet pēc tam 
Andis un Deniss saspēlējās un 
spēles turpinājumu aizvadīja 
koncentrēti, pirms izspēlēm 
sarunājot kombinācijas. Īpašas 
briesmas, izņemot pirmā seta 
sākumu, šajā sacensībā nedrau-
dēja.”

Tagad Latvija no 10. līdz 12. 
jūlijam tiksies ar Bulgārijas teni-
sistiem, kas šajā nedēļas nogalē 
pārspēja Ungāriju. Savukārt Mol-
dova sacentīsies par vietas sagla-
bāšanu otrajā grupā ar Ungāriju.

ATP 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

Šorttreks
Latvijas šorttrekists Haralds 

Silovs Vīnē pasaules meistarsa-
cīkstēs izcīnīja 11. vietu 1500 m 
distancē. Priekšsacīkstēs, ceturt-
daļfinālā  un pusfinālā Silovs bija 
trešais (2:20,967 minūtes), taču 
tas nedeva vietu finālā.

Jēkabs Saulītis šajā distancē 
ieņēma 53., sievietēm Evita Krie-
vāne – 41. vietu.

BMX
Olimpiskais čempions Māris 

Štrombergs uzvarēja ASV meis-
tarsacīkstēs BMX Arizonā, tur-
klāt visos braucienos 60 braucēju 
konkurencē. Otro vietu ieguva 
olimpiskais vicečempions Maiks 
Dejs,  trešo – Kails Benets.

“Beidzot arī izdevās finālbrau-
ciens, līdz šim kāda pieļauta 
kļūda nedeva vēlamo iznākumu, 
tāpēc vēl jo lielāks prieks, ka 
novēršot tās, izdodas uzvarēt. 
Visai grūta diena un liela kon-
kurence. Trases konfigurācija 
bija atbilstoša man un arī celiņu 
izloze lielu lomu nespēlēja,” pēc 
sacensībām teica Štrombergs.

P. KarlsonsJeļena Prokopčuka

Atvainojamies mūsu 
šacha draugiem par Laika 
9. numurā nepareizi 
nopublicēto A. Švarca 
uzdevumu. Trijvilča figūru 
izvietojums ir šāds:

Precīzējums

Silvija Andra Resne ir viena 
no četrām Ohaijo pavalsts Leika 
(Lake) apriņķa skolu skolotājām, 
kas pēc profesionālās skolotāju 
standartprogrammas beigšanas 
un eksāmeniem ieguvusi ASV 
Nacionālās skolotāju padomes 
diplomu. Viņa māca pirmās kla-
ses skolēnus Peinsvilas (Paines-
ville) pilsētas Meiples (Maple) 
pamatskolā, mācījusi bērnus arī 
Klīvlandes latviešu svētdienas 
skolā.

 
Silvija ir Klīvlandes latviešu 

sabiedrisko darbinieku Jāņa un 
Ilzes Resņu jaunākā meita. Viņa 
ir viena no Kentas valsts univer-
sitātes latviešu programmas sti-
pendiātēm, Valdena (Walden) 
universitātē ieguvusi bakalaura 
gradu ar izcilību (magna cum 
laude) un maģistra gradu agrīnā 
vecuma bērnu izglītošanā.

Silvija Resne ir daudzu latviešu 
organizāciju – ALAs, ALJAs, DV, 
OLAs – biedre, Klīvlandes apvie-
notās evaņģeliski luteriskās drau-
dzes locekle, dzied draudzes korī. 
Viņa piedalījusies latviešu sarīko-
jumos, dziedot vairākos latviešu 
mūzikālos ansambļos. Silvija ir 
ilggadēja dejotāja tautasdeju kopā 
,,Pastalnieki”, daudz palīdzējusi 
Klīvlandes latviešu biedrības kul-
tūras dārza nozares darbā. Viņa 
darinājusi skatuves dekorācijas 
ALAs kongresam un Latvijas 
neatkarības dienas svinībām 
Klīvlandē. Kaut mums būtu 
vairāk tik centīgu jauniešu!

Vilmārs Kukainis

Vispirms Andra dzīvoja Sietlā, 
uz Losandželosu pārcēlās pirms 
nepilniem diviem gadiem, un 
viņas darba diena aizrit fizikālās 
terapijas klīnikā. 

Savu individuālu ceļu izvēlēju-
sies Andras jaunākā meita Daiga 
– pēc  Murjāņa sporta vidussko-
las beigšanas (viņas aizraušanās 
bija kamaniņu sports)  un jurista 
profesijas iegūšanas Policijas 
akadēmijā Rīgā  devās uz Angliju, 
lai  tur strādātu un mācītos, lauz-
tu ceļu uzņēmuma vadības 
nozarē. Gan jau pēc gadiem bur-
vju spogulī – tīmeklī – uzzināsim, 
kā Daigai sekmējies. Andras 
vecākā meita Evija dzīvo Rīgā, 
strādā skaistumkopšanas salonā, 
ir divu bērnu māte.

Jautājām Andrai – ko  viņasprāt 
latvieši darīs, kur viņi mitināsies 
pēc simt gadiem? Atbildei ir 
rūgta pieskaņa: ,,Visur, bet galve-
nais, lai mēs tāpat sanāktu kopā, 
kopā krāsotu Lieldienu olas vai 
dziedātu Ziemsvētku dziesmas 
latviešu valodā...”

Andras draugs ir Amerikas lat-
vietis Jānis Celms, un viņš pie 
tautiešu kopības pieradis no 
bērna kājas. Andra atzīst – ja tā 

nebūtu, gājieni uz sarīkojumiem 
Losandželosas latviešu namā 
noteikti būtu daudz retāki, 
iespējams, to nebūtu nemaz... 
Dzīve ir tik strauja! Vienīgi, ja 
blakus ir otrs cilvēks ar līdzīgām  
interesēm, vismaz var  mēģināt  
ikdienības amerikāniski bezkais-
līgajai straumei turēties pretī. 
Tad tas arī izdodas!

,,Mans ķermenis ir šeit, 
Amerikā, bet mans prāts – kaut 
kur starp Latviju un Rietumkrastu. 
Man grūti par to izstāstīt dažos 
vārdos... Es cenšos būt latviete. 
Valsts svētkos gribam būt kopā 
ar tautiešiem,” saka Andra.

Šis ir tikai mazs ievads stāstam 
par interesantu cilvēku ar lielu 
gribasspēku. Cerēsim, ka reiz 
uzzināsim ko vairāk – kad Andra 
nebūs tik aizņemta. Pagaidām 
mēs viņai to nemaz nenovēlam: 
jo laika pulkstenis skaita viņas 
sekundes un sekundes simtdaļas. 
Andra zina un jūt laika milzīgo 
vērtību, vienu no patiesajām 
dzīves vērtībām, ko nevaram 
noguldīt nevienā bankā.

Anita Mellupe
Astra Moora

Ievads Andras
Jaunzemes memuāriem

Talantīga skolotāja sava 
izvēlētā ceļa sākumposmā

(Turpināts no 19. lpp.)

Mats trijos gājienos. Balto 
pirmais gājiens ir 1. Lb3.    


