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Sešdesmit gadu cilvēka mūžā ir 
laiks pāri pusmūžam. Arī orga-
nizācijām tas tiešām ir ilgs pastā-
vēšanas laiks; varbūt dažās pat 
sāk pietrūkt dalībnieku, noveco 
plāni un mērķi. Latviešu skauti 
un gaidas savu organizāciju sauc 
par kustību. Kustība nenoveco, 
ik dienas ejam uz priekšu un 
sekojam skautu un gaidu solījumā 
un likumos izteiktiem mērķiem.

Ņujorkā 22. februārī Zilā kalna 
4. gaidu vienība un Rīgas 90 
skautu vienība svinēja savu 60 
gadu jubileju. Pulks bērnu, jau-
nieši, vecāki un labvēļi svētkus 
ievadīja, piedaloties dievkalpo-
jumā Ņujorkas ev. lut. draudzes 
Jonkeru dievnamā. Gaidas un 
skauti ienāca baznīcā uniformās, 
sekojot saviem baltajiem karo-
giem. Uz altāŗa smaržoja skau-
tiem tik tuvie ziedi – baltās līlijas. 
Diakons Indriķis Kaņeps teica 
izjustu sprediķi par tematu – 
dievišķā mīlestība. Viņš to 
salīdzināja ar skautu likumos 
teikto un skautu dziesmas vār-
diem ,,Citiem kalpot lai mēs 
raugam, Labu veikt neviens nav 
lieks, cēlos tikumos lai augam, 
tad par jaunatni būs prieks.”

Ņujorkas vienībās ir daudz 
jaunāko pakāpju dalībnieku. 
Kopā ar skautiem un gaidām 
godasardzē pie karogiem stāvēja 
arī guntiņas un mazskauti. Kaut 
augumā vēl sīki, viņu acīs tāpat 
mirdzēja lepnums, prieks un 
apņemšanās augt lielākiem un 
kļūt labākiem. Un skatītāju 
rindās sēdēja pieci – Andris un 
Māra Padegi, Gita un Juris Padegi 
un Maija Laiviņa, – kuŗi bija 
līdzdalībnieki dienās, kad Ņujor-
kā dibinājās skautu un gaidu 
vienības. Cik kuplas šajos gados 
bijušas skautu un gaidu rindas! 
Cik daudzi skautu un gaidu 
gaitās izvadījuši savus bērnus un 
tagad priecājās, ka mazbērni iet 
viņu pēdās!

Svinīgo jubilejas aktu vadīja 
vienību vecāku padomes priekš-
sēde Ilze Kancāne. Viņa, tāpat kā 
vairākums vecāku un viesu, pati 
bijusi guntiņa, gaida un lielgaida.

Sirsnīgo apsveicēju rindā pir-
mie bija Latviešu skautu kustības 
priekšnieks Pēteris Aivars un 
Latviešu gaidu priekšniece Nora 
Aivara. Viņi aicināja atcerēties, 
ka esam daļa no skautu un gaidu 
kustības pasaulē un 22. februārī 
pieminam skautu kustības dibi-
nātāju lordu Robertu Bēden-
Pauelu un gaidu prezidenti lēdiju 
Oleivu Bēden-Pauelu. Šī ir gaidu 
un skautu draudzības diena, kad 
jūtamies sevišķi tuvi brāļiem 
skautiem un māsām gaidām visā 
pasaulē. Apsveicēji novēlēja 

Ņujorkas skautu un gaidu vienību 60 gadu jubileja
saglabāt Bēdenu-Pauelu mudi – 
atstāt pasauli labāku, nekā mēs 
to esam atraduši. Abi Aivari ir 
bijuši aktīvi Ņujorkas vienībās  
un savā laikā vienību priekšnieki. 
Liels prieks bija par apsveicējiem, 
kuŗi mērojuši tālāku ceļu. Bos-
tonas ASV skautu jendas priekš-
nieks Uldis Sīpols vēlēja mums 
arī turpmāk būt par paraugu 
domās un darbos. Čikāgas ASV 
gaidu jendas priekšniece Inga 

Lucāne vēlēja novērtēt pagātnē 
vislabāk paveikto un izmantot 
par mērauklu darbiem nākotnē. 
Viņa bija atvedusi Ņujorkas 
vienībām apsveikumu – dzi-
mumdienas kliņģeri! 

No Bostonas atbrauca Dauga-
vas skautu vienības priekšnieks 
Aivars Oga un vadītāja,  Saules-
kalna gaidu vienības priekšniece 
Karmena Ziediņa. Skautu un 
gaidu gaitas mums bieži bijušas 
kopīgas gan izbraukumos, gan 
nometnēs. Esam radi! Jubilejas 
piemiņai viņi atveda dāvanu – 
kokā grieztu latvisku šķīvi, ko 
glabāsim mūsu mītnē.

Ņujorkas latviešu ev. lut. 
drudzes priekšnieks Mārtiņš 
Zālīte ar sirsnību pieminēja 
vienību dibināšanu 1949. gadā, 
kad draudzes mācītājs Richards 
Zariņš parakstīja vienību dibi-
nāšanas dokumentu un draudzes 
vārdā uzņēmās būt vienību 
krusttēvs. Draudze savu pienā-
kumu pildījusi visus 60 gadus, 
vienības lutinot, atvēlot telpas 
nodarbībām un savu vasaras 

nometnes īpašumu sanāksmēm 
un nometnēm.

No draudzes Ziemeļu novada 
apsveicēji bija novada vcākais 
Kārlis Zamurs un dāmu komite-
jas priekšnieca Baiba Kļaviņa, 
novēlot vienmēr būt jauniem, 
nekad nenovecot!

No Ņudžersijas novada apsvei-
ca novada vecākais Juris Bļod-
nieks, no Salas novada Ilmārs 
Beiniķis. Baiba Pinne vienības 

apsveica no Ņujorkas organizāciju 
padomes un Marģers Pinnis no 
Ņujorkas Daugavas Vanagu 
organizācijas. Visiem apsveicē-
jiem pateicās skautu vienības 
priekšniece vadītāja Inta Šķiņķe 
un gaidu vienības priekšniece 
vadītāja Kristīna Putene, ar patei-
cību saņemot dāvanu aploksnes.

Savas jubilejas svinības sākām 
ar lielu kliņģeri, kuŗā iededzot 
sveces un skatoties attēlus uz 
ekrāna, atmiņā atgriezāmies 
pagātnē. Smiedamies atcerējā-
mies visvisādus notikumus – 
nodarbības, labos darbus, uzve-
dumus, gada svētku sarīkojumus, 
ziemas izbraukumus, nometnes 
un vienību dalībnieku ciemoša-
nos pie Latvijas skautiem un 
gaidām. Prieku sagādāja beidza-
mā gada notikumu skati, jo 
redzējām paši sevi gaidu un 
skautu gaitās. Vienību priekšnie-
ki nosauca vārdus skautiem un 
gaidām, kuŗi šogad devuši 
solījumu un nopelnījuši arodzī-
mes un pakāpju atšķiras.

Zilā kalna vienības lielajam 

labvēļu pulkam pievienojās 
daudzu gadu vienības atbalstītāja 
Ruta Lediņa, saņemot gaidu 
pateicības zīmi. Rīgas skautu 
vienība sumināja ilggadēju 
skautu darba atbalstītāju Vinetu 
Zālīti un gaidu vadītāju Āriju 
Restbergu pasniedzot viņām 
skautu pateicības zīmi.

Pēc nopietnā akta sākās jautrā-
ki notikumi – pusdienas, vienību 
uzvedums, labvēļu saziedoto 

priekšmetu izloze un vecāku 
vadītās rotaļas mazskautiem un 
guntiņām. Tā kā visi vienību 
dalībnieki bija arī aktieŗi vai 
koristi jubilejas uzvedumā 
,,Pēteris Pans”, viņi steidzās 
saģērbties kostīmos. Zālē satum-
sa gaisma, atvērās aizkars un 
nokļuvām M. Laiviņas drāma-
tizētā J. Barrija stāsta pasaulē. 
Mīļumiņu ģimenes bērni sekoja 
Pēterim uz Nekurienes zemi; 
uzbruka pirāti, cīnījās indiāņi, 
labu darbu darīja laumiņa Tin-
kerbelle, ļauns un atriebīgs bija 
kapteinis Āķis. Viņam tomēr bija 
bailes no krokodila. Uzvarēja 
Pēteris Pans, bērni nokļuva 
atpakaļ mājās, kur viņus mīļi 
sagaidīja Mīļumiņa kungs un 
kundze un uzticamā aukle – suns 
Nana.

Uzveduma saturu varam 
izstāstīt dažos teikumos. Krietni 
ilgāku laiku pavadīja vadītāji un 
vecāki, sagādājot kostīmus, māk-
slinieks Uldis Stepe, gleznojot 
interesantās dekorācijas, un paši 
skauti un gaidas, mācoties savas 

lomas. Tie, kuŗi darbojušies, 
uzvedumus inscinējot, redz un 
jūt, kā gaidas un skauti pieaug, 
mācoties un tēlojot, kā palielinās 
viņu latviešu valodas vārdu 
krājums, kā ceļas pašapziņa par 
labi veiktu uzdevumu.

Vecāki un labvēļi priecājās par 
bērnu sniegumu. Pirmajā rindā 
sēdošie bērneļi, kuŗi vēl par jaunu 
gaidu un skautu gaitām, šo 
uzvedumu uzņēma nopietni. 

Zilā kalna 4. gaidu vienība un Rīgas 90. skautu vienība 60 gadu jubilejā

Viņi nobijās, redzot krokodilu, 
patiesi bēdājās, kad saslima 
Tinkerbelle, un plaukšķinot 
palīdzēja viņai atveseļoties, jo 
ticēja laumiņām. Viņu bija apmē-
ram 15 – jaunākie brālīši un 
māsiņas, kuŗi drīz papildinās 
mūsu rindas!

Ņujorkas vienību darbam tic 
arī latviešu sabiedrība Ņujorkā, 
visā Amerikā un pasaulē, jo 2008. 
gadā PBLA atzinīgi novērtēja 
Ņujorkas skautu un gaidu 
vienības par darbu ar bērniem 
un jauniešiem, sevišķi par 
veiksmīgajiem gadskārtējiem 
uzvedumiem.

Ņujorkas gaidu un skautu 
vienības aicina ikvienu pievie-
noties, kļūstot par vienības lab-
vēļiem. Sarīkojumā sapelnītais 
vienībām dos iespēju pirkt jau-
nas teltis, būs līdzekļi ceļojumiem 
un nometnēm, līdz ar to tiks 
veicināts bērnu latviskums! 
Lūdzu, vediet bērnus uz nodar-
bībām, tādējādi mēs kopā – 
pasaules tālēs augsim Latvijai!

Maija Laiviņa
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ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām
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VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363

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

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Web site: www.vytistours.com
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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.
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the second week in September,  the last week in December

Reti kurš ir apceļojis Maltas salu.
Tas ir ļoti interesanti!

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. 

Vai ir par vēlu?
Rakstu par kādu no visvecākām dibinātām luterāņu draudzēm 

Amerikā, kas 2008. gadā atskatījās uz 115 gadu pastāvēšanu. 
Neviena vārda, nedz raksta no draudzes vadības par šo izcilo noti-
kumu. Esmu šīs draudzes ilggadīgs loceklis, esmu apbēdināts un 
jūtos pievilts, ka mums nav pat laika pateikties Dievam par viņa 
lielo svētību visus šos gaŗos gadus.

 Kā tas viss varēja notikt? Vai tā nav liela Dieva žēlastība, vai tas 
nav liels brīnums, kādai draudzei ārpus mūsu dzimtenes – svešā 
vidē pastāvēt 115 gadus? Lai pastāvētu, vajadzīga Dieva svētība, 
nelokāma ticība, drosme un pašaizliedzīgi darbinieki. Vai tiešām 
sākam kļūt vienaldzīgi par mums uzticēto darbu? Gadskārtām apri-
tot, mēs atskatāmies uz noieto ceļa posmu un mēģinām pie laika 
apvāršņa saskatīt mūsu nākotnes ceļu. Vai ir iespējams skatīties 
nākotnē, nepieminot mūsu pagātni? 115 gadu pastāvēšana draudzes 
dzīvē ir liels Dieva žēlastības un svētības laiks. Laiks, kad draudze ir 
augusi, izveidojusies par dzīvu un darbīgu Dieva vārda sludināšanas 
vietu.

115 gadu laika sprīdis ir pierādījums Dieva neizprotamam 
spēkam, lūgšanas un ticības gara nemainīgumam, laikmetu un 
cilvēku pastāvīgā maiņā, varam liecināt, ka mums, latviešiem, ir 
mīļa un dārga mūsu tauta, mūsu valoda un ka mūsos mājo ticības 
pārliecība. Tā ir bijusi liela Dieva žēlastība, ka tālu no dzimtenes, 
svešā vidē – Dieva vārds ir sludināts latviešu valodā! 

Draudze, par ko rakstu, ir Filadelfijas Sv. Jāņa draudze! Tā 2008. 
gada 20. oktobrī varēja svinēt 115 gadu pastāvēšanu! Dievs ir svētījis 
šo draudzi. Neaizmirsīsim pateikties par Viņa lielo svētību un 
žēlastību. Varbūt ka, vēl nav par vēlu, lai mēs svinētu šo lielo noti-
kumu?

Mūsu devīze šodien lai ir celt, veidot dižāku un labāku mūsu 
draudzes nākotni!

Uz to lai Dievs mums palīdz!
Tā lūdzamies Jēzus Kristus vārdā.

Gunārs Jirgens

Šogad, pamatojoties uz Dro-
šības policijas brīdinājumiem 
par iespējamām provokācijām, 
Rīgas dome aizliedza jebkādus 
masu saietus pie Brīvības piemi-
nekļa. Pilsētas galva Jānis Birks 
(TB/LNNK) sīkāk gan nepaskaid-
roja, kāpēc Latvijas drošības 
dienesti nav spējīgi tikt galā ar 
pāris desmitiem prokrievisku 
provokātoru, kuŗi sevi dēvē par 
„antifašistiem”. J. Birka ieskatā 
16. martā kritušie latviešu kaŗa-
vīri jāpiemin klusi un jebkādi 
pasākumi „amorāli degradētu šīs 
dienas būtību”. Viņa viedokli TV 
ekrānā atspēkoja Daugavas Vana-
gu organizācijas vadītājs Juris 
Augusts. Pēc viņa vārdiem, tieši 
Daugavas Vanagi visā pasaulē 
ziedoja Brīvības pieminekļa atjau-
nošanas darbiem, bet valsts vadī-
ba pateicībā par to organizācijas 
biedriem liedz pieminekļa pakājē 
nolikt ziedus. Taču Daugavas 
Vanagi, partija Visu Latvijai! un 

citas nacionālās organizācijas, 
neievērojot aizliegumu, drošā 
solī, karogiem plīvojot, pagāja 
gaŗām policistu „koridoram” un 
sapulcējās ziedu nolikšanai Brīvī-
bas pieminekļa pakājē. Policisti 
nekavējoties arestēja dažus pro-
krieviskos nemiera cēlājus ar meln-

balti svītrainām cepurēm galvā. 
Zīmīgi, ka t.s. „antifašisti” šogad 
patiešām bija pārliecināti, ka poli-
cisti nepieļaus leģionāru piemiņas 
gājienu, un dzirdētajās sarunās 
varēja saklausīt viņu sašutumu 
par to, ka Daugavas Vanagiem 
un to atbalstītājiem ziedu nolik-

Dainis Mjartāns
16. marts zem aizlieguma zīmes
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16. marts pie Brīvības pieminekļa

šana pēc svinīgā dievkalpojuma 
Doma baznīcā tomēr izdevu-
sies. 

Gājiena dalībnieki, aptuveni 
divi simti, pie pieminekļa nodzie-
dāja “Daugav’ abas malas” un 
citas patriotiskas dziesmas. Jau-
nieši ar Valsts karogiem izveidoja 
karogu aleju, pa kuŗu cilvēki gāja 
nolikt ziedus. Starp dievkalpoju-
ma apmeklētājiem no polītiķiem 
bija redzams bijušais ministrs 
Normunds Broks (TB/LNNK). 
Blaumaņa ielā varēja vērot, ka 
imigrācijas dienesta spēki aplen-
kuši kādu automašīnu, kuŗā, kā 
vēlāk izrādījās, atbraukušas vai-
rākas personas, vedot līdzi bijušās 
padomju armijas, kā arī nacis-
tiskās Vācijas armijas unifor-
mas. 

Rīgas domnieks V. Dergunovs 
mēģināja žurnālistiem iestāstīt, 
ka saņēmis sitienu ar karoga kātu 
pa galvu, tāpēc viņam esot nepie-
ciešama mediķu palīdzība. Taču 
kopumā Krievijas televīzijas 
kanāļu pārstāvji šogad palika 
„sausā”, tāpēc naski tika intervēts 
kāds Igaunijas pārstāvis, kuŗš 
sūdzējās, ka Latvijas drošības 
dienesti nav ielaiduši valstī citus 
nemiera cēlājus. Turpat viņam 
blakus bija redzama arī Latvijas 
pārstāve Eiropas Parlamentā 
Tatjana Ždanoka. Viņa demons-
trātīvi paziņoja, ka dosies uz 
policijas iecirkni, kur ievietoti 
vairāki aizturētie provokātori. T. 
Ždanoka nespēja rimties un sūk-
stījās, ka policija apsargājot 
„fašistus”, kas soļojot pa Rīgas 
ielām.

Brīvības pieminekļa pakājē plī-
voja Lietuvas karogs, bet plašsa-
ziņas līdzekļi vēstī, ka Latvijas 
robežsargi lieguši valstī iebraukt 
aptuveni 20 Igaunijas Neatkarības 
partijas biedriem, kuŗi plānojuši 
doties uz Lesteni nolikt ziedus 
Brāļu kapos.

Ikgadējā kritušo biedru piemi-
ņas brīdī Kurzemes Brāļu kapos 
Lestenē bija pulcējušies vairāk 
nekā 500 cilvēku. Piemiņas brīdi 
organizēja Latvijas Nacionālo 
kaŗavīru biedrība.

(Turpināts 3. lpp.)
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Mūsu dzīve ir skaņām vīta, tās 
pievelk, bet reizēm atbaida. Kad 
dziesma izskanējusi, tā vēl jopro-
jām virmo mūsu zemapziņā, 
atgādinot skaistos brīžus. Skaņu 
valoda mūs uzrunā senatnes 
balsīs. Solis top spraigāks, ja to 
pavada jautra dziesma, un atpūtas 
brīžos skaņu ietekmē atšķetinās 
ikdienas trokšņu mudžeklis. 
Skaņu patvērumā mēs atgūstam 
garīgo līdzsvaru.

Ar laiku daudz kas atmiņā 
izplēn. Izmantojot rūpīgi krātās 
koncertu programas, Klīvlandē 
tapusi grāmata „Mūzikas moza-
īka”. Ikviena lapa atklāj kādu 
pagātnes šķidrautu. Te skatāmi 
mākslinieku attēli, un koncertu 
apraksti savieno piecdesmit gadu 
ritējumu spožā virknē.

Atskate grāmatā ir sakārtota 
trijos posmos. Atmiņu ceļojumā 
atpazīstamies ar Klīvlandes lat-
viešu koncertapvienības dibinā-
tājiem. Šeit pavīd Elzas Irbes, 
Elzas Kalniņas un Dr. Jāņa 
Kļaviņa centieni savu mūzikas 
mīlestību apliecināt, kārtojot 
mākslinieku uzņemšanas vajadzī-
bas. Meta un Kārlis Aveni, apzi-
noties cēlo mērķi, ieteic apvie-
noties Klīvlandes latviešu kon-
certapvienības organizācijā, par 
kuŗas priekšnieku no 1955. līdz 
1960. gadam kļūst Prof. Dr. Jānis 
Kļaviņš. Grāmatas ievadā apko-
potas arī turpmāko organizācijas 
vadītāju atmiņas: Vilma Aigars-
Ūbelīte (1914-1993), kas šai 
amatā bija no 1960. gada līdz 
1964. gadam; Jānis Ladusāns 
(1905-2000) kā de facto priekš-
nieks 1964. gadā; Torilds Barbins 
(1931-2006) no 1965. gada līdz 
1972. gadam; Zaija Kēlere no 
1973. līdz 1987. gadam; Ausma 
Pirktiņa no 1988. līdz 1999. 
gadam; Dagnija Strautnieks 
(1939-2006) no 2006. gada līdz 
viņa priekšlaicīgi pievienojās 
koncertu atbalstīšanas saimei 
Viņsaulē. Pašreiz vadītājas pienā-
kumus ir atkal uzņēmusies Aus-
ma Pirktiņa, un mēs aicinām 
lasītājus pievienoties mūsu lūg-
šanām, lai palīdzētu viņai atlabt 
no nelaimīgā kritiena. Starplaikā 
dažāda veida pienākumus vei-
kusi Ruta Auzenberga, Pēteris 
Briedis, Anda Kuka, llona Ķīse, 
Daina Lesheima, Viktors Millers, 
Astrīda Rīdere, Maija Grendze.

Pirmajos gados Klīvlandē vie-
sojās dzimteni atstājušie māksli-
nieki, bet otrā posmā, sākot ar 
1970. gadu,  arvien biežāk viņus 
aizstāj paaudze, kas mākslinieciski 
izveidojusies ārpus nepieejamās 
Latvijas. Trešā posmā, sākot ar 

1990. gadu, neaprakstāmi silta 
jūsma sveic māksliniekus no 
atkal brīvās Latvijas. Viņu vieso-
šanās lielā mērā tapa Latviešu 
kultūras biedrības TILTS izkārto-
jumā. Par vērtīgo mākslas snie-
gumu liecina klātpievienotās 
recenzijas. Skaistais zila auduma 
vākos sakopotais atmiņu krājums 
atveŗas, atklājot Richarda Dub-

gumā, atskaņojot L. Garūtas 
Dramatisku momentu.

Pēc koncerta ziedus mākslinie-
cēm pasniedza Greyleya Cook. 
Jānim Strautniekam Ausma 
Pirktiņa izteica pateicību par 
dāsno atbalstu KLK darbībai un 
grāmatas Mūzikas mozaika tap-
šanā. J. Strautnieks savukārt ar 
ziediem un velti KLK vārdā 

Jānis Strautnieks pasniedz ziedus grāmatas redaktrisei Maijai 
Grendzei

ras kompozicijas Via Lucis nošu 
rakstu.

Grāmatas autori Rita Kaugura, 
Maija Grendze, un Anda Sūna 
Cook apraksta katru posmu, 
vadoties no Andra Ūdra sakār-
totām piezīmēm un vēsturiskiem 
materiāliem. Kā jau visos šāda 
mēroga pasākumos, padomi un 
palīdzīga roka nav ar zeltu atsve-
ŗama. Ruta Auzenberga, Arturs 
Grava, Zaija Kēlere, Viktors 
Millers, Astra Moora, Arturs 
Rubenis, Jānis Strautnieks, un 
Laura Briede Tomko ar lielu 
apņēmību veica darāmo. Maija 
Grendze uzņēmās galvenās redak-
tores atbildību. Bet kā lai novērtē 
Ausmas Pirktiņas pašaizliedzīgo 
rūpību, virzot grāmatas tapšanu, 
piestrādājot pie katras šī projekta 
nianses? Tagad, pāšķirstot lapas, 
mēs it kā dzirdam arī Dagnijas 
Strautnieks balsi, tieši viņas ie-
dvesmota tapusi šī grāmata.

Pirmais jaunās koncertsezonas 
koncerts, kas sakrita ar grāmatas 
atklāšanu, pulcēja kuplu klausī-
tāju pulku. Slavenā jaunā vijol-
niece Vineta Sareika no Rīgas 
priecēja ar plaši izvēlēto skaņ-
darbu mozaīku. Vijoles skaņas J. 
S. Bacha sonatā izskanēja nosvērti 
un plūstoši, līdz pārgāja rotaļīgi 
nepiespiestā virmojumā. Koncert-
meistare, pianiste Ināra Zand-
mane pievienojās nākamā snie-

pateicās Maijai Grendzei par 
galvenās redaktores pienākumu 
veikšanu.

Sekoja grāmatu izdalīšana ik-
vienam pašreizējam vai kādrei-
zējam KLK abonētājam. Grāma-
tas tika nogādātas māksliniekiem 
un iepriekšējiem organizācijas 
vadītājiem vai viņu pārstāvjiem. 
Ar Vilmāra Kukaiņa gādību grā-
mata nogādāta ari diriģentam 
Kārlim Zuikam Mičigenas 
pavalstī, un tā bija pasniegta arī 
diriģentam Andrim Nelsonam 
pēc viņa koncerta ar Klīvlandes 
slaveno orķestri.

Kā jau pieņemts, klausītāji 
tērzēja ar māksliniecēm, pārru-
nāja dzirdēto, un baudīja KLK 
rūķīšu sagādātos gardumus. Par 
šampanieti bija parūpējies Jānis 
Strautnieks.

Uz redzēšanos 2009. gada 2. 
aprīlī, kad sezonas koncertā 
uzstāsies Klīvlandē dzimušais 
tenors Aleks Šrāders ar mecosop-
rānu Danielu Macku, viņus pava-
dīs pianists Hovards Lubins.  

 
Sējums „Mūzikas mozaīka”, 

izdots ar Latviešu fonda atbalstu.    
Grāmatas izdevējs: Author 

House (2008). 
Iegādāšanās interesēs, lūdzu, 

sazināties ar Maiju Grendzi, vars-
gre@aol.com.

 Anda Sūna Cook

Iegādājieties un dāviniet jauno oficiālo DVD!
Pārdošana sāksies 2009.g.25.martā

DVD var iegādāties interneta veikalā pie
http://www.sovietstory.com/buy-dvd/

Filma ir angļu valodā ar titriem 15 valodās
(čechu, franču, igauņu, itāļu, krievu, lietuviešu, poļu, portugāļu, 
ungāru, ukraiņu, somu, spāņu, vācu un zviedru, kā arī latviski).

Jaunajā DVD ir arī papildus intervijas, režisora komentārs
un filmas brošūra.

DVD dabūjams NTSC (Ziemeļamerikas),
gan PAL (Eiropas) TV standartā

Cena: USD $24.95 / EUR 18.95 plus piesūtīšana (ASV $4.99).

Ja Jums nav mājās interneta: Ja Jūs dzīvojat ASV vai Kanadā, 
filmu var arī pasūtīt pa telefonu. Lūgums zvanīt (626) 227-7127 

extension 7. Jums atbildēs persona, kas apkalpo visus telefoniskos 
pasūtinājumus. Jums jāatstāj savs vārds un telefona numurs.

Jums atzvanīs divu darbdienu laikā. Parasti filmas pasūtinājumi caur 
www.sovietstory.com interneta veikalu Jums pienāks ātrāk!

Tuvāka informācija par filmu: e-pasts: dvd@sovietstory.com
vai +1-917-402-2853 

16. marts zem aizlieguma zīmes

Pirms desmit gadiem, 1998. 
gada 29. oktobrī, Saeima pieņēma 
deklarāciju „Par latviešu leģionā-
riem Otrajā pasaules kaŗā”. Dek-
larācijā zīmīgi teikts: Latvijas 
valdības pienākums ir prasīt no 
okupētājvalstīm un to tiesību 
pārņēmējām valstīm, lai tās 
saskaņā ar starptautisko tiesību 
normām samaksātu Latvijas 
pilsoņiem, to ģimenes locekļiem 
un mantiniekiem kompensāciju 
par zaudējumiem, kas viņiem 

radušies sakarā ar prettiesisku 
mobilizāciju okupētājvalstu 
armijās.

Otrs tikpat nozīmīgs aicinā-
jums valdībai ir rūpēties par 
latviešu kaŗavīru goda un cieņas 
aizskārumu novēršanu Latvijā 
un ārzemēs. Bijusī diplomāte 
Sandra Kalniete plašsaziņas 
līdzekļos izteikusies, ka visus šos 
gadus tas neesot darīts, jo „Lat-
vijas diplomāti sapratuši, ka tas 
kaitēs Latvijas mērķiem iestāties 
NATO un Eiropas Savienībā”. Vai 
tagad nebūtu pienācis laiks?

Taču Latvijas polītiķi netiek 

(Turpināts no 2. lpp.)
galā pat ar pašmāju plašsaziņas 
līdzekļos pausto viedokli.

Tā, piemēram, kanālis TV5 16. 
martā raidīja diskusiju ar t.s. 
„antifašistiem”, kuŗi leģionārus 
apsaukāja par kaŗa noziedznie-
kiem, un pat kanāļa LTV7, kas 
tiek uzturēts par nodokļu 
maksātāju naudu, ziņu veidotāji 
krievu valodā lielāko pārraides 
daļu tīksminājās par Igaunijas 
provokātoriem, kuŗi nelegāli 
iekļuvuši Latvijā un kuŗus 
Latvijas drošības dienesti 
nespējot noķert.
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Latvijas 
Nacionālā 
M ā k s l a s 
m ū z e j a 
i z s t ā ž u 
zālē „Arse-
nāls 11. 
februārī” 
pirmo reizi 
tika pa-

sniegta Purvīša balva, ko saņēma 
māksliniece Katrīna Neiburga. 
Turpat bija skatāma balvas pre-
tendentu izstāde.

Pirms tās divus gadus ekspertu 
grupa izvirzīja nominantus bal-
vai – pavisam 20, no kuŗiem 
starptautiska žūrija ar bijušo 
kultūras ministri Helēnu Dema-
kovu, mūzeja direktori Māru 
Lāci un naudas devēju SIA Alfor 
valdes priekšsēdi Jāni Zuzānu 
priekšgalā noteica tos astoņus 
pretendentus, kuŗi varēja cerēt 
uz 20 tūkstošus latu lielo balvu.

Purvīša balva ir apbalvojums, 
ko piešķiŗ, kā sacīts nolikumā, 
„māksliniekam vai mākslinieku 
grupai, kas pārstāv Latvijas māk-
slu Latvijā vai pasaulē ar izcilu 
mākslas darbu, kas dziļi saistīts 
ar sava laikmeta norisēm un kuŗā 
ir saite starp laikmeta dzīvi, garī-
giem ideāliem un absolūtām 
vērtībām”. Kā liecina izvirzītie 
kandidāti, balvu var saņemt kā 
gleznotāji un grafiķi, tā arī 
instalātori, fotografi, videomāk-
slinieki un citas radošas individu-
ālitātes, „kuŗu idejas un projekti 
padara mūsu dzīvi bagātāku un 

Latvijas Nacionālā Mākslas mūze-
ja Mazajā zālē notika Talsu nova-
da mūzeja izstāde „Izlase”, kuŗā 
tika rādīti latviešu klasiskas darbi 
no talsnieku mākslas kollekcijas.

Par Talsu mūzeja dibināšanu 
uzskata 1923.gadu, kad bijušo 
Oktes barona Georga fon Firksa 
pilsētas māju nodeva vidusskolas 
rīcībā. Tad nodibināja arī skolas 
kultūrvēsturisko mūzeju. Kopš 
1929. gada pilsētas Sadraudzības 
namā reižu reizēm turienieši jau-
nie gleznotāji brālēni Sūniņi – 
Kārlis un Žanis – rīkoja vietējo 
mākslinieku izstādi, uzaicinot 
viesoties arī Rīgas māksliniekus. 
1939.gadā pilsētas valde pieņēma 
lēmumu par mūzeja dibināšanu 
un par tam nepieciešamās ēkas 

To, ka Latvijas Valsts archivs 
pagājušā gada vasarā galerijā 
„Mūrnieks”, Rīgā, sarīkoja Vero-
nikas Janelsiņas gleznu izstādi, 
jau ziņojām, bet februārī tā 
aizceļoja uz Jelgavu. Tur atrodas 
jauks latviešu teātra tēva Ādolfa 
Alunāna memoriālais mūzejs. 
Nelielajās, labi izremontētajās, 
mājīgajās pirmā stāva divās ista-
bās Veronikas Janelsiņas darbi 
izskatās īpaši labi. Bija apjaušams 
pat kaut kas tāds, ko galerijā 
nevarēja pamanīt. Mākslinieces 
darbi ir nelieli, bet spraigi uzglez-
noti, sevišķi pēdējie, abstrakcijām 
tuvie. Jelgavā gleznas it kā pienāca 
tuvāk skatītājam, uzrunāja katru 
individuāli, atklājot kaut ko ļoti 
diskrētu, ko uzticam tikai ļoti 
labam draugam.

Īpaši tas bija ieraugāms 13. feb-
ruāŗa pēcpusdienā, kad Ādolfa 
Alunāna memoriālajā mūzejā jel-

M Ā R I S  B R A N C I S  I Z S T Ā Ž U  Z Ā L Ē S
Vai Purvītis kapā guļ mierīgs?

Talsnieki Rīgā

Gleznas, kur no sevis paglābties

spilgtāku”.
Latvijas balva nodibināta pēc 

Ternera balvas parauga Londonā. 
Mums gan nav tik ekstrēmu 
parādību, kādas sastopamas 
Anglijā un citviet Eiropā, bet vai 
tāpēc mēs sliktāki?

Jautājums gan, manuprāt, ir 
cits – kāpēc balvas nosaukumam 
izvēlēts Vilhelma Purvīša vārds? 
Viens no argumentiem – (arī pēc 
kataloga) viņš ir „nacionālās 
identitātes zīme”. Vēl viens punkts 
– savulaik Latvijas Mākslas aka-
dēmijas rektors atbalstījis jaunos 
māksliniekus. Bez šaubām, 20. 
gadsimta 20.-30. gados vēl nebija 
ne instalāciju, ne video, ne arī 
fotogrāfija tiktu pieskaitīta pie 
daiļajām mākslām. Protams, ne-
varam būt pārliecināti, kā mūsu 
slavenais gleznotājs būtu izturē-
jies pret jaunajām vizuālās māk-
slas izpausmēm.

Tomēr liekas dīvaini, ka, teik-
sim, glezniecība tiek salīdzināta 
ar video filmu. Kā var siļķi 
salīdzināt ar sīpolu vai mākoni?! 
Kā glezniecībai, tā instalācijai ir 
gluži citi spēles noteikumi, izteik-
smes līdzekļi, metodes iedarbībai 
uz skatītāju utt. Vai Purvītim tas 
būtu pieņemams?

Nākamais jautājums saistās ar 
kritērijiem. Tie, protams, noliku-
mā ir nenoteikti, katrs tos – 
garīgos ideālus un absolūtās vēr-
tības – var iztulkot citādāk, un 
katrs tā arī dara.

Šajā pašā sakarā vēl pirms bal-

vas saņēmēja vārda publiskošanas 
un pasniegšanas ierunājās avīzes 
„Kultūras Forums” galvenā re-
daktore Inga Šteimane. Viņai 
licies dīvaini, ka līdz konkursa 
finiša taisnei nav nonākusi 
Džemma Skulme, kaut viņa bija 
nominēto sarakstā . Viņas ieskatā 
ignorēt visu daiļrades attīstību, 
izceļot tikai kādu vienu „izrāvie-
nu” ir „netālredzīga nevērība 
pret kultūras atmiņas līdzdalību 
aktuālajos procesos”. Tā nu iznāk, 
ka Džemma Skulme nav tiesīga 
būt pretendentu pulkā, bet jau-
nais gleznotājs Andris Eglītis 
(dzimis 1981.gadā) gan, kaut arī 
viņš savu radošo darbību tikko 
sācis, tiesa, sekmīgi un spilgti. 
Tas nekas, ka viņa mākslā ir 
pamaz novitāšu. Mākslinieks 
glezno lielāko tiesu nemīlīgas 
modernas pilsētas ainavas vai 
bezpersoniskas mājas ainavā ar 
sīkām cilvēku figūriņām un lie-
liem debesu laukumiem. Šīs glez-
nas ir ļoti tuvas fotoreālismam, 
tiesa, ar tonāli smalku krāsu 
izvedumu. Pēc ekspertu domām, 
pati svarīgākā ir jaunā māksli-
nieka gleznu konceptualitāte – 
„glezniecība kā domāšana, kas 
vizuālās nianses uzraudzē eksis-
tenciālām zīmēm”. Tātad gleznie-
cība šajos darbos netiek uzsvērta 
par būtiskāko vērtību, toties par 
modernā laika mākslas iezīmi 
tiek izcelta autora ideja. Jāpiekrīt 
Ingai Šteimanei, ka šādas idejas 
ir pārejošas. Žēl, ka Purvīša bal-

vai nav ieguldījuma, bet gan 
„aktuālo sasniegumu” raksturs. 
Mode nāk un aiziet. Kas paliek? 
Šajā gadījumā – Purvīša balva.

Ja runājam par izstādi, tad 
techniski tik nostrādāta un 
bagāta izstāde Rīgā vēl nebija 
redzēta – jaunas iekārtas, apgais-
mojums. Viss ir, žargonā izsa-
koties, „uz glanci”, uz „ef-ef”.

Problēmas sākas ar eksponā-
tiem. Daudzi darbi ir izrauti no 
oriģinālās izstādes konteksta. 
Modernie vizuālās mākslas darbi 
bieži tiek radīti konkrētai vietai, 
situācijai. Citā vietā tie var „neuz-
runāt”, zaudēt savu saturu. Labs 
piemērs ir Ērika Boža „Sargājošās 
debesis”, kam jārunā par bezper-
sonisku vidi, ko radām un kur 
dzīvojam. Nevar saprast, kāpēc 
šīs „sargājošās debesis” ir nonā-
kušas „Arsenāla” sakoptajās tel-
pās. Ir jau interesanti skatīties 
Mika Mitrēvica instalācijas, taču, 
lai tās saprastu, jāizlasa viss auto-
ra paskaidrojošais teksts.

Tomēr vislielākās pretenzijas ir 
pret visu trīs gleznotāju – Andŗa 
Eglīša, Ievas Iltneres un Helēnas 
Heinrihsones – darbu eksponē-
šanas veidu. Cik var redzēt no šo 
mākslinieku gleznām, viņi strādā 
pie dienasgaismas, kad vislabāk 
var saredzēt krāsu vissmalkākās 
tonālās nianses. Izstādes gluži 
melnajā tumsā tiem uzlaisti 
spilgti jo spilgti prožektori (pie 
tam gaismas kūļi piemērojami 
kvadrāta vai taisnstūra izmēriem 

– arī tas Latvijā līdz šim nav 
redzēts). Krāsu smalkumi totāli 
zuduši (šajā sakarā visvairāk vei-
cies Ievas Iltneres „grafiskajai” 
glezniecībai), gleznas pārvērstas 
par krāsainiem konfekšu papī-
riņiem. Piepeši glezna līdzinās 
videolentei, Ginta Gabrāna „Para-
spoguļu” mainīgajām gaismas 
spēlēm. Glezniecība pārtapusi 
par vizuālo mākslu. Ko par to 
teiktu Vilhelms Purvītis? Vai viņš 
savā kapā jau nav neskaitāmas 
reizes apgriezies otrādi? Māksli-
nieks, kuŗš tik jutīgi raudzījās uz 
glezniecību, kuŗš iedibinājis 
tonālo skolu.

Pirmo Purvīša balvu ieguva 
māksliniece Katrīna Neibur-
ga, attēlā viņa kopā ar dēlu

V. Janelsiņai veltītajā sarīkojumā Jelgavā

Starp citu, balvas labvēlis, 
minētais SIA Alfor ir Latvijas un 
Austrijas spēļu zāļu firma. Tā 
tiek „atmazgāta” ne visai tīrā 
nauda. Šī firma financēja žūriju 
darbu, lepno izstādes iekārtu un 
ārkārtīgi grezna kataloga iespie-
šanu.

celtniecību. Tālāk gan par lēmu-
mu nekur netika, tomēr kaŗa 
gados pat piešķīra pietiekoši lielu 
summu mākslas darbu iegādei. 
Kā stāsta mākslas kollekcija 
aprūpētāja Guna Millersone, tās 
veidošana bijusi lēna – līdzās 
minētajiem kaŗa laika pirkumiem 
krājumā daļa darbu nonākuši no 
bēgļu mājām, tiem aizbraucot uz 
Vāczemi, pēc kaŗa kollekciju 
papildināja Kultūras ministrijas 
pirkumi un dāvinājumi.

No visai paprāvās mākslas 
darbu kollekcijas talsnieki atve-
duši senāku gadu gleznas, kas 
tapušas līdz 20.gadsimta 40. gadu 
vidum. Izņēmums ir profesora 

Jāņa Roberta Tilberga skolnieks, 
ilggadīgais Talsu zīmēšanas sko-
lotājs Oto Viduks. Šāda pieeja, kā 
šķiet, ir pareiza – bez galvaspilsētā 
labi pazīstamiem meistariem 
parādīt Rīgā arī mazāk zināmu 
vai pat tikpat kā svešu autoru 
veikumu. Tātad talinieki atvedu-
ši populāro mākslinieku Konrāda 
Ubāna, Anša Artuma, Ugas Skul-
mes, Ludolfa Liberta, Kārļa Mies-
nieka, Jāņa Tīdemaņa un citu 
darbus, taču lielāko uzmanību 
veltījuši saviem novadniekiem 
Jēkabam Spriņģim, kura agrīnā 
perioda eļļas gleznas ir maz pie-
ejamas (viņa 1942. gadā gleznotā 
„Vecā Roja” tik ļoti atgādina Jāņa 

Liepiņa zvejniekciemu skatus), 
Žani Sūniņu, mazmeistaru, kuŗš 
bija iemīļots autors savā dzimtajā 
novadā, arī Fridrihu Fībigu, kura 
vārds Latvijā bija labi pazīstams 
20. gadsimta sākumā un kuŗš 
agri devās prom uz Rietumeiropu 
un Francijā ieguva lielu atzinību. 
Skatītāju sagaida interesanta tik-
šanās ar Kārli Neili (30. gadu 
otrās puses gleznojums „Pie loga” 
jau paredz viņa abstrakto perio-
du trimdas dzīves gados Kanadā), 
ar Jaņa Rozentāla dēlu Miķeli 
Rozentālu („Atklājums” aplieci-
na mākslinieka tuvību V. Tones 
lokam), ar Fridrichu Miltu 
(„Meitene ar lācīti”, 1943, uzglez-

nota ļoti ekspresīvi; darbā pas-
lēpta kaŗa laika traģēdija), ar 
Latvijā maz redzētu mākslinieku 
Jūliju Matisonu (pelēcīgā kolorītā 
ieturētā „Lauku sēta”). Diez vai 
Latvijā zina tādu gleznotāju kā 
Margaritu Stīpnieci. Viņa īsi 
pirms kaŗa beigusi Latvijas Māk-
slas akadēmiju, bet vēlāk dzīvo-
jusi Austrālijā. Šogad sirmā 
māksliniece, nu jau atkal salde-
niece, vasarā svinēs 99 gadu 
jubileju. Viņas 1944. gadā radītās 
„Bēgles” ievada šo rūgto temu, 
kas sevišķi aktuāla bija Vācijas 
bēgļu nometņu laikā un vēlāk.

Jācer, ka provinces mūzeju 
kollekciju parāde Rīgā turpinā-
sies. Tajās mēs varam sagaidīt ne 
vienu vien pārsteigumu.

gavnieki un viesi no Rīgas pulcē-
jās Veronikai Janelsiņai veltītajā 
pēcpusdienā. Tajā divi Anšlava 
Eglīša un Veronikas Janelsiņas 
fonda balvas ieguvēji literatūrvēs-
turnieks Dr. Viktors Hausmanis 
un izstādes kurātors, šo rindu 

autors iepazīstināja ar mākslinie-
ces un rakstnieces Veronikas 
Janelsiņas dzīvi un radošo darbī-
bu. Viktors Hausmanis ļoti izjus-
tā, dzīvā stāstījumā atklāja viņas 
personību, lasīja viņam rakstīto 
vēstuļu fragmentus, pietuvinot 

rakstnieci un gleznotāju klausī-
tājiem un atklājot viņas radošā 
procesa galvenās iezīmes – hu-
moru, labsirdību, neatveŗamos 
fantāzijas lidojumus.

Dzirdētais lika domāt, ka savā 
būtībā Veronika Janelsiņa bija 
dziļi traģiska personība, līdzcil-
vēku un tautiešu bieži nesaprasta 
vai pārprasta. Ieklausoties Viktora 
Hausmaņa vārdos, nācu pie jau-
nām atziņām viņas personības 
izpratnē. Ļoti iespējams, ka tā 
saucamajos abstraktajos glezno-
jumos māksliniece ielika savu 
sirdi, pašus intimākos pārdzīvo-
jumus, kuŗos pat sev viņa nevē-
lējās atzīties un kuŗus slēpa aiz 
humora aizsega. Tā bija telts, kur 
kā no citiem, tā arī pašai no sevis 
nobēdzināt tos intimās dzīves 
dūksnājus, radošas personības 

pārdzīvojumu aisbergus, kādi 
viņai izveidojās, dzīvojot ar tik 
spilgtu personību, kāds bija 
Anšlavs Eglītis, un mitinoties 
svešā zemē, nespējot sevi līdz 
galam izteikt. Krāsu salikumi, 
otas raksta ritmi, kompozicijas 
uzbūve atklāj šīs drāmatiskās 
dzīves līkločus, krasos pagriezie-
nus, tuvojoties aizai, bezdibenim. 
Veronika Janelsiņa pati bija neor-
dinārs cilvēks ar spilgti izteiktu 
radošo potenciālu. Māksliniece 
ilgus gadus veltīja vīram, dziļdziļi 
iegāja viņa domāšanā, tik dziļi, 
ka likās, no pašas nekas nav pali-
cis pāri, tikai viņas spurainais 
raksturs. Glezniecība viņai palī-
dzēja atrast sevi, krāsu mākslā 
viņa beidzot varēja būt pati un 
izsacīties līdz galam.

Šī pēcpusdiena Ādolfa Alunāna 
memoriālajā mūzejā bija svētīga 
radošas personības atklāsmē.
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Vēstures fakti: 
18. okt – Slokā krievi. 22. okt. – 

beidzas pirmā Kurzemes lielkauja
Otrdien, 17.okt./Egerā

Jāguļ līdz astoņiem, bet piece-
ļamies jau pirms tam. Visu dienu 
nekas nav jādara – aptīrāmies, 
mazgājam drēbītes (kam vēl kas 
mazgājams ir palicis), šujam 
pogas. Visu dienu arī līst. Vakarā 
kautiņš ar krievu izpalīgiem. 
Sadur Līviņu. Daži čaļi dabū 
izpeldēties baseinā. Igauņi dūšīgi 
sitas mūsu pusē.
Trešdien, 18.okt./Egerā 

Šodien sākoties dienests. Cel-
šanās svilpe skan diezgan agri. 
Atnesu istabai kafiju. Tad piesakos 
par slimu, jo nāvīgi sāp kakls. Uz 
ārstu ilgi jāgaida. Aizeju atpakaļ 
uz savu baraku. Mums jāpārvācas 
uz citu baraku. Sūdīgas telpas – 
agrāk dzīvojuši krievi – viss smird, 
netīrs. „Dzīvotprieka nav nekāda!” 
Seko komanda „sauber machen” 
(lielā tīrīšana). Tā pie ārsta vairs 
neaizeju. Palīdzu mazgāt „štūbi”. 
Jātaisa dažādi saraksti. Pieteicamies 
abi ar Mačiņu uz vienu nedēļu pie 
virtuves darbiem – vismaz dabūs 
paēst. Vakarā alus dzeršana. Zēni 
kantīnē par soda naudu, kas 
savākta par krievu lamu vārdu 
lietošanu, nopirkuši muciņu alus. 
Vakarā UvD Ābets par netīrību 
istabā un ziņošanu peldbiksēs 
visus trenkā koridorā un gultās.
Ceturtdien, 19. okt./Egerā

Septiņos uz virtuvi. Esam četri 
latviešu un divi krievu čaļi, tad 

Raimonds Gunārs Slaidiņš
Kaŗa gaitu dienasgrāmata 1944-1945

Māksliniekam Ilmāram Rumpēteram 80!

vēl latviešu virtuves strādnieces, 
divas vācietes, virtuves vadītājs 
– kāds oberfreiters. Visu dienu 
diezgan ko rauties pa karstumu 
ar slapjām kājām, bet paēdis arī. 
Vakarā, kamēr novāc visus trumu-
ļus un izmazgā, paiet krietns laiks.
Piektdien, 20. okt./Egerā

Visu dienu pa virtuvi. Trauksme 
– skrienam pāri laukiem ārpus 
pilsētas. Pārlido lidmašīnu formā-
cijas – augstu.
Sestdien, 21. okt./Egerā

Līdz pusdienai virtuvē, tad 
mūs ar Mačiņu Hopfens iedala 
pie flakiem aerodroma aizsar-
dzībai. Esam 18 zēni. Mums 
jāapkalpo flakbaterija – „Ruim”– 
divi 2cm flaki, 3 četru stobru 
ložmetēji. Dahls mūs apmāca pie 
ložmetējiem, lielgabali vēl nav 
kārtībā. Mēs ar Bušmani esam 
„kanonfīreri”.
Svētdien, 22.okt./Egerā 

No rīta parādes vadam lielā 
steigā jāstājas ierindā. Jānopucē 
zābaki. No citām rotām arī nāk 
pa vadam. Tad šī izlasītā kom-
panija soļo uz pilsētu – uz Adolfa 
Hitlera laukumu. Te jau sapulcē-
jušies vietējā garnizona veci veči, 
Hitlera jaunatnes un SA vienības. 
Tad notiek kaut kāds SA svinīgs 
akts. Atpakaļ uz nometni. Pēc 
pusdienas atkal visi soļojam uz 
sporta laukumu, cauri visai 
Egerai. Te vispirms futbola sacīk-
stes starp divām vācu jauniešu 
vienībām, tad starp mūsu kom-
pāniju un 2. kompāniju. Skatoties 
vāciešu spēli paliek garlaicīgi, arī 

ēst gribas, un paliek vēss. Es, 
Ziedonis, Eglītis Andrejs „lie-
nam” uz pilsētu. Ieejam kādā 
krodziņā „Zelta Krusts.” Ēst paš-
laik neko nevar dabūt. Izdzeram 
katrs 3 kausus alus. Aprunājamies 
ar apkalpotāju – ungārieti. Tā 
atvadās ar: „Uz redzēšanos, jau-
nie draugi!” Atpakaļ ejot, uzdura-
mies 5. kompānijas šefam. Lai 
mēs pieteicoties pie sava šefa. 
Leitnants Šarnovskijs neko nesa-
ka. Spēle beidzas 1:1. Jau krēsla. 
Pa kaut kādu taisnu ceļu pāri 
laukiem uz nometni. Drīz liekos 
gulēt.

Pirmdien, 23. okt./ Eger
Agri „celties!” Šodien mūsu 

kompānijai „darba dienests”. 
Visu kompāniju sadala grupās. 
Mēs, kādi 20 zēni, strādājam pie 
patvertnes būves. Ēdam „nosper-
tus” kāļus. Apmēram vienpad-
smitos 11 metam mieru. Uzrakstu 
vēstuli tantei uz Kuldīgu. Pēkšņi 
trauksme! Virs aerodroma 
komandantūras ēkas dzeltenais 
trīsstūris. Visi nostājamies, tad 
soļojam ārpus nometnes. Mūsu 
flakistu grupiņa atsevišķi. Apme-
tamies apm. 300 – 400 metrus no 
aerodroma klajā pļaviņā pie kāda 
grāvja. Virs komandantūras jau 
sarkanā bumba. Gaisā dzirdama 
motoru rūkoņa. Pēkšņi rūkoņa 
pāriet gaudojošā sīkšanā – pikē! 
Pieplokam visi pie zemes. Kaut 
kur krīt bumbas. Zeme dun. Pēc 
pirmā viļņa mēs ar Mačiņu 
meklējam jaunu patvērumu, jo 
šeit esam 6 vīri mazā iedobumā. 

Patvērumu atrodam kādā dziļākā 
grāvī. Atkal uz Egeru triecas 
jauns lidmašīnu vilnis. Pašas 
mašīnas tomēr neredz. Pēc šī 
viļņa mēs ar Mačiņu dodamies 
pāri laukiem, tālāk no aerodro-
ma un pilsētas. Aizejam ap 3 km 
tālāk. Še nīkstam un gaidām 

nevar iedarbināt sirēnas. Norak-
stu vēstules uz Kuldīgu un 
Leonam. Vakarā saņemam saldo 
piena zupu. Arī Mačiņš sāk 
„šreibštubē” gulēt. Atnesam 
manu maisu, paēdam  tad lieka-
mies gulēt. 

Otrdien, 24. okt./ Eger 

(Turpinājums sekos)

Bēru ceremonija Brāļu kapos 1944. g. 22. septembrī

(3. turpinājums)

Šā gada 9. martā mākslinieks 
Ilmārs Rumpēters svinēja 80 
gadu jubileju Ņudžersijas paval-
stī, kur pavadījis sava mūža 
lielāko daļu. Pagājušā vasarā 
Rumpētera labi apmeklētā un 
ievērotā gleznu izstāde Rīgas 
galerijā Istaba savā veidā ieskan-
dināja mākslinieka apaļo jubileju.

Ilmārs Rumpēters dzimis 1929. 
gadā Daugavpilī. Četru gadu 
vecumā ar vecākiem pārceļas uz 
dzīvi Rīgā, kur vēlāk tēvs Augusts 
Rumpēters ir senātors Rīgas 
Tiesu pilī. Otrā pasaules kaŗa 
juku laiki ģimeni pārrauj uz 
pusēm: 1944. gadā Ilmārs ar tēvu 
un vecāko brāli Visvaldi nonāk 
bēgļu gaitās Vācijā, māte Emma 
(dzim. Lejiņa) ar abiem jaunā-
kajiem brāļiem Ģirtu un Andri 
paliek Latvijā, jo nepaspēj laikus 

Ziema. 2007. Akrils uz audekla

Ilmārs Rumpēters ar sievu 
Dzintru savā personālizstādē 
Rīgā 2008. g. 26. maijā

atstāt dzimtas lauku mājas Vid-
zemē. Atkalredzēšanās ar sirmo 
māti un brāļiem notiek pēc 
gandrīz pusgadsimta 1985. gadā. 

1950. gadā trimdinieki Rum-
pēteri pārceļas uz dzīvi ASV. Tā 
kā ir Korejas kaŗš, Ilmārs 
Rumpēters 1952. gadā tiek 
iesaukts ASV armijas militārajā 
dienestā. Armijas medicīnas kor-
puss atklāj Rumpētera māksli-
niecisko talantu: viņam liek 
veidot instrukciju plakātus un 
zīmējumus, kas attēlo dažādas 
kaŗavīru nodarbības kaujas lau-
kā. Kā viņš pats secina, talants 
viņu paglābis no kaujas lauka. 
Kaŗam beidzoties, 1954. gadā 
viņš tiek atvaļināts. 

1959. gadā Rumpēters beidz 
Ņuarkas (Newark) mākslas skolu 
Ņudžersijā. Savu karjēru viņš 
izveido reklāmas un iesaiņojuma 
dizaina jomā Manhatenā. Ar 
pirmo sievu dzejnieci Baibu 
Bičoli iepērk māju mazajā, zaļajā 
Ņudžersijas pilsētiņā Glenridžā, 
te  uzaug bērni – dēli Arvils un 
Artis, meita Rita. Sestdienas rītos 
bērnus bieži pamodināja operas 
zvaigžņu dziesmas un ārijas – 
tēvs aizrāvās ar Lučano Pavaroti 
un citu operdziedoņu talantu. 
Tēvs veda no Ņujorkas bibliotēkas 
neskaitāmus mūzikas ierakstus, 
kas papildināja bērnu izpratni 
par mūzikas bagātību. Toties 
viņa lielās, krāšņās gleznas, kas 
daiļoja mājas sienas, tuvināja 
bērnus mākslas pasaulei.

Parallēli maizes darbam Ilmārs 
Rumpēters gleznojis, veidojis 
pasūtinājuma darbus – firmas 

zīmes un logotipus (kā, piemē-
ram, latviešu organizācijām 
ALA, PBLA un Latviešu Preses 
biedrībai, kultūras un vēstures 
izdevumam Jaunā Gaita u.c.), 
fotografējis, veidojis vākus un 
illustrācijas izdevniecības Grā-
matu Draugs grāmatām. Rēgulāri 
piedalījies latviešu izstādēs. Ir 
viens no Ņujorkas apkaimes 
baltiešu mākslinieku savienības 
BALTIA dibinātājiem 1975. gadā. 
Kopā ar citiem Amerikas latviešu 
māksliniekiem 1978. gadā liek 
pamatus Amerikas latviešu māk-
slinieku apvienībai ALMA. 
Ilmāra Rumpētera gleznas un 
darbi vairākas reizes godalgoti. 
1965. gadā viņš saņēma Goppera 
fonda godalgu par illustrācijām 
Jāņa Širmaņa grāmatai „Ģelzis 
un Misiņš”. 1976. gada Latviešu 
dziesmu svētku izstādē Toronto 
Ilmārs Rumpēters saņēma izstā-
des labākās gleznas godalgu.

Meita Rita domā, ka tieši bērnu 
grāmatu illustrēšanas jomā tēvs 
būtu varējis arī triumfēt. Viņa 
zīmētie dzimšanas dienas ap-
sveikumi mazbērniem ir veikli, 
asprātīgi, ar humoru, ekspresīvi 
un trāpīgi. Rita stāsta: „Mūsu 
tēvs ietekmēja manu un manu 
brāļu humora izjūtu; viņam allaž 
bija visādi jocīgi stāstiņi – no 
darba, no bērnības, par paziņām, 
visādi pekstiņi... Viņš mācēja lie-
liski stāstīt, un mēs kārtīgi 
izsmējāmies”.

Būdams liels mūzikas cienītājs, 
Rumpēters arī iemācījās spēlēt 
ģitāru. Aizgājis pensijā,viņš iesais-
tās Priedaines koŗa nodarbībās 
savas otrās sievas Dzintras (dz. 

Lerchs) vadībā, kļūdams par 
vienu no koŗa t.s. trīs tenoriem.

Ilmāra Rumpētera mākslu var 
iedalīt trīs posmos. Agrīnajos 
darbos viņš pievēršas krāsām un 
abstraktām formām. Vēlāk pāriet 
uz impresionistiskiem dabas 
tvērieniem, bet pēdējos gados 
atkal pievēršas krāsām un abstrak-
tu formu kompozicijām.

Mākslinieks Ilmārs Rumpēters 
„neguļ uz saviem lauriem”. Viņš 
aktīvi darbojas Priedaines lat-
viešu kopas pasākumos, glezno, 
lasa, kopā ar savu „mūzu” 
Dzintru brauc uz Latviju, apceļo 
Eiropu.

Ģimene novēl jubilāram daudz 
baltu dieniņu!

Rita Laima Bērziņa

trauksmes beigas. Atsaukumu 
nedzirdam, bet visi dodas atpakaļ 
uz pilsētas pusi. Arī mēs ejam. 
Vēlreiz trauksme, bet to tūlīt 
atsauc. Saņemam vēlu pusdienas. 
Mani Dahls nozīmē par UvD 
(Unteroffizer von Dienst). Sēžu 
rakstāmistabā pie svecītes gais-
mas, jo elektrības un ūdens vairs 
nav. Man būšot arī pa nakti šeit 
jāpaliek un  jāuzmana, ja izziņo 
trauksmi ar ugunsdzēsēju auto-
mašīnas zvanīšanu, jo bez strāvas 

Jau agri Verners rīko savu vadu 
uz stāšanos (1.vadam jābrauc uz 
vienu nedēļu meža darbos). 
Apm. pus 5-os pamodina mūs, 
ka viņi aiziet. Ieeju pie Dahl’a. 
Tas iedod savu pulksteni, lai 20 
min. Pirms 5-iem viņu pamodi-
not. Līdz 5.15 lasu, tad modinu 
Mačiņu. Tas dežūrē līdz 5.40, tad 
modina Dahl’u. Tad guļam atkal 
abi, kamēr man jādod svilpe.
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Prērijas ārsts
(51. turpinājums)
Stenlijs bija izskatīgs, atlētisks, 

un tas bija viens no iemesliem 
speciālitātes maiņai. Viņa kollēga 
Gerijs man stāstīja, ka Stenlija 
sieva esot ļoti greizsirdīga un 
nevarot samierināties, ka vīrs 
izdara ginaikoloģiskas izmek-
lēšanas un palīdz dzemdībās. 
Kādā aukstā ziemas naktī, kad 
Stenlijs aizgājis uz slimnīcu 
palīdzēt dzemdētājai, sieva aiz-
slēgusi visas durvis un nav laidu-
si vīru iekšā, izvirzot ultimātu: 
"Vai nu tu izbeidz šo praksi, vai 
es šķiŗos!" Nabaga vīrs šķirties 
nav gribējis. Turpmāk, ja kāda 
sieviete ieradusies vispārējai 
izmeklēšanai, viņš pacienti izmek-
lējis no ķermeņa augšdaļas līdz 
viduklim, zemāk izmeklēšanu 
veicis Gerijs.

Stenlijs bija kaislīgs slēpotājs 
un tāds pats pīpmanis. Nekad 
negribētu tādu nāvi kāda bija 
viņam: sešas nedēļas viņš mocījās 
slimnīcas intensīvās ārstēšanas 
nodaļā ar smagu emfizēmu, res-
pektīvi nespēja elpot. Tracheo-
tomija – skābekļa piegāde tieši 
elpvadā – maz ko palīdzēja. Viņš 
nebija mans pacients, bet redzēju 
viņu katru dienu un vienmēr 
nodomāju, ka šai gadījumā liela 
deva morfija vēnā – eutanāzija – 
būtu vislabākā ārstniecība...

Vārdnīcā eutanāzija tulkots kā 

Paulis Dzintars "viegla, bezsāpju nāve", taču 
aizmirsts pierakstīt, ka šāda nāve 
ir inducēta. Patlaban Amerikā 
eutanāzija ir nelegāla, tikai 
Oregonas pavalstī atļauta ar liku-
mu. Domāju, ka eutanāziju 
vajadzētu legālizēt. Kāda jēga 
mocīties, ja nav nekādu izredžu 
izveseļoties un dzīve vairs nesa-
gādā prieku, tikai sāpes un 
mokas? Arī nāve ir dzīves daļa!

Pilsētā bija ļoti populārs ārsts 
speciālists iekšķīgās slimībās, 
kam patika parakstīt zāles. Ātri 
atklāju – ja aizsūtīju viņam pa-
cientu konsultācijai, tad viņam 
tika parakstītas septiņas zāles, 
gandrīz vienmēr tās pašas. Tikpat 
bieži arī es pacientu vairāk 
neredzēju, jo atpakaļ pie manis 
ārsts nekad viņu nesūtīja. Tāpēc 
ar viņu vairāk nesadarbojos.

Atmiņā palicis arī ausu-kakla-
deguna speciālists, ko pirmo reizi 
sastapu neatliekamās palīdzības 
nodaļā. Zvanīja tālrunis, acīm-
redzot pieteicās kāds pacients, 
kam ļoti sāpēja kakls. Žēlsirdīgā 
māsa jautāja, vai ārsts pacientu 
pieņems. Viņa atbilde: "Pasakiet 
tam kuces bērnam, ka es pie-
ņemšu tikai tad, ja viņš samaksās 
20 dolaru!". Lieki piebilst, ka es 
nekad nevienu pacientu viņam 
konsultācijai neaizsūtīju!

Izlasīju tīmeklī anekdotu, ko īsi 
atstāstīšu: Džons un Mērija ir 
vecāks pāris, ilgi dzīvojuši kopā. 

Mērija ir veselīgas dzīves entu-
ziaste, gatavo tikai veselīgus 
ēdienus ar daudz saknēm, aug-
ļiem, maz gaļas, maz tauku, un 
tos pašus mazās porcijās. Tiek 
lietoti visādi vitamīni. Protams, 
par smēķēšanu un alkoholu nav 
pat runas, kaut arī Džonam šad 
tad gribētos iedzert kādu glāzīti 
vai apēst krietnu porciju labi 
caurauguša stēka. Abi ir ļoti 
veselīgi, nodzīvo līdz sirmam 
vecumam, un, kā tas bieži notiek, 
abi nomirst vienā laikā. Abi bijuši 
ļoti ticīgi, katru svētdienu gājuši 
baznīcā, un Svētais Pēteris viņiem 
ierāda lielisku māju debesīs. 
Blakus ir ezers, pilns ar forelēm, 
brīnišķīgs golfa laukums, liels 
dārzs ar dažnedažādiem dien-
vidu augļiem. Džons par visu ļoti 
priecājas, taču raizējas, ka nes-
pēšot samaksāt īri, par apkuri un 
apgaismošanu. Pēteris saka: "Šīs 
ir debesis, tev nekas nav jāmaksā!" 
Džons Mērijai: "Ja tu nebūtu 
uzstājusi uz veselīgo dzīvesveidu, 
mēs te būtu nonākuši jau pirms 
desmit gadiem!"

Mazliet pieminēšu savu ģimeni. 
Mani vecāki aizbēga no Madonas 
mājas un kaŗa laiku pārlaida 
Kurzemē. Tā izrādījās liela kļūda, 
jo mūsu māja kaujās necieta, 
taču tajā gandrīz gadu dzīvoja 
sarkanarmieši. Var iedomāties, 
kāda izskatījās māja, kad vecāki 
atgriezās! Gandrīz viss bija 
izpostīts. Tēvs vēl kādus gadus 
strādāja skolā, bet drīz pensio-

nējās. Mana māte nomira 1953. 
gadā 70 gadu vecumā ar sma-
dzeņu trieku. Tēvs apprecējās 
otrreiz ar skolotāju Lūciju Ūdri, 
nomira 84 gadu vecumā. Man 
atsūtīja tēva fotografiju, uz to 
skatoties, radās iespaids, ka dzīve 
viņu bija salauzusi. Viņš nekad 
nesmēķēja, nelietoja alkoholu, 
nebija aktīvs polītikā.

Ridas tēvs architekts Jānis 
Orleāns no Vācijas pārcēlās uz 
Dienviddakotu un vairākus ga-
dus strādāja par būvinspektoru. 
Ridas māte tāpat kā manējā 
nomira 70 gadu vecumā un ar 
tādu pašu diagnozi. Arī Ridas 
tēvs apprecējās otrreiz, pārcēlās 
dzīvot uz Milvokiem, bet pēdējos 
mūža gadus pavadīja Rapidsitijā. 
Viņš nomira 95 gadu vecumā.

Atradu dzīvesbiedri, ar kuŗu 
kopā pavadīti 63 gadi. Tie bijuši 
labi gadi, izņemot viņas smago 
slimību, tuberkulozi. Taču arī tā 
tika pārvarēta. Amerikā slimība 
nav uzliesmojusi, ārstēšana vairs 
nav bijusi vajadzīga. Ridas plau-
šas ir sarētojušās, to tilpums 
varbūt ir uz pusi mazāks nekā 
vajadzētu būt, taču tur grozīt 
neko nav iespējams.

Rida vienmēr gribēja četrus 
bērnus, tāpat ka viņas pašas 
ģimenē, un šis sapnis piepildījās. 
Visi mūsu dēli ieguva augstāko 
izglītību, neviens nekļuva par 
alkoholiķi vai narkotiķi, nav 
bijuši smagi nelaimes gadījumi. 
Mēs bijām mazliet vīlušies, ka 

mums nav divas meitenes un 
divi zēni, taču tagad ir sešas 
mazmeitas un tikai divi mazdēli. 
Daba visu izlīdzina!

Rida ir darītāja, ne sapņotāja. 
Viņa ir nelaimīga, ja diena 
pagājusi un nekas nav izdarīts. 
Viņa nespēj pat skatīties televīziju, 
neko nedarot. Mēs esam diezgan 
pretēji – esmu pēc dabas daudz 
slinkāks un varu jauki pavadīt 
dienu, neko nedarot. Tā jau saka, 
ka pretējie poli pievelkoties!

Ridu nekādā ziņā nevar saukt 
par mājasmāti – viņa ir mājas 
inženieris, kas pār visu valda, 
visu pārzin, daudz ko māk 
izlabot. Par to priecājos, jo pats 
nekad neesmu bijis pārāk prak-
tisks. Vienam ģimenē tādam 
jābūt! Rida ir ārkārtīgi apdāvi-
nāta, viņa strādā skaistus rokdar-
bus, ļoti labi zīmē. Domāju, ka 
viņa savas dotības ir izniekojusi: 
ja būtu koncentrējusies uz ko 
vienu, kļūtu par slavenu speci-
ālisti. Viņai ir vairāki vaļasprieki 
– izšūšana, aušana, šūšana. Savas 
kleitas viņa vienmēr šuva pati. 
Pēdējā laikā viņa nodevusies 
vatētu segu izgatavošanai, quilting, 
kas Amerikā ir ļoti populāra.

Rida nav ātrdarītāja, viņai būtu 
grūti strādāt fabrikā. Ir pasaka 
par zaķi un bruņurupuci, kuŗi 
gājuši skrieties: kamēr zaķis izlē-
kājies šur un tur, bruņurupucis 
lēni, bet noteikti virzījies uz 
mērķi un sasniedzis to pirmais.

(Turpinājums sekos)

Diemžēl autori bieži vien aiz-
mirst vārdnīcas pašķirstīt.

Nevajadzētu bēŗu sludinājumos 
rakstīt: ,,piemiņā paturēs”. Sludi-
nājumu ievietotāji noraksta cits 
no cita un tādējādi ,,paturēšana” 
turpinās. Labāk: ar mīlestību vai 
sirsnību atcerēsies, nekad neaiz-
mirsīs utt. Ir daudzi citi varianti.

Var izvest zirgu no šķūņa un 
mēslus no kūts, nevis pārrunas 
vai sarīkojumus. Latvieši svētkus 
svin, krievi atzīmē (otmečajet). 
Latvietis dziesmu dzied, deju 
dejo un darbu dara. ,,Izpildīt” un 
,,uzstāties” ir burtisks tulkojums 
no krievu valodas – vipolņiķ un 
vistupaķ. Piemēram, pianists 
Vestards Šimkus pensionāru bal-
lē neuzstājās, bet viņam bija kon-
certs, viņš mūzicēja, koncertēja, 
spēlēja klavieres, atskaņoja dažā-
du komponistu darbus.

Ieviesies vārds ,,rāmis” – taču 
mēs tagad lietojam ielogs, logats, 
ietvars. Anšlavs Eglītis vairījās no 
nelatviskiem fonētiski nepārvei-
dotiem vārdiem. V. Bērziņas-
Baltiņas vārdnīcā ir vārds ,,pan-
na”. Aīda Niedra nevienu tādu 
vārdu nelietoja – viņa rakstīja 
,,cepne” un pankūkas sauca par 
,,cepnes raušiem”. Redaktors 
vienmēr nelatviskas cilmes vār-
dus var parmainīt ar latviskiem, 
jo tāds ir laikraksta stils un laik-
raksta valodas polītika.

Burtisks tulkojums no angļu 
valodas ir ,,sevi nolikt”, arī 
,,uzdot” (to give up). Nolikt var 
plauktā grāmatu, krūzītes un 
šķīvjus. Pareizāk būtu teikt, ka 
nedrīkstam sevi novērtēt par 
zemu, sevi pārāk noniecināt. To 
give up nozīmē – no kaut kā 
atteikties, kaut ko pārtraukt darīt, 
vairs neturpināt.

Nav ieteicama forma: es kā 
prezidents, bet gan: es, būdams 

Latviešu valodas zināšanas nekrīt no debesīm
prezidents. Jāizvairās no vārdko-
pas: augsti stāvošas personas (jo 
nekur nav pakāpušās); labāk: 
augstu posteņu ierēdņi, amatper-
sonas.

Nav jāraksta: man ir tā laime, 
bet vienkārši: man ir laime.

Pārsteidz Latvijā iznākušās 
grāmatas nosaukums ,,Klavierē-
tāja”. Nav vārda ,,klavierēt”, tāpēc 
nevar būt ,,klavierētāja”, jo ar -tājs 
lietvārdus atvasina no verbiem. 
Drīzāk tad ,,klaviernieks” vai 
,,klavierniece”, bet vārdnīcās šādu 
vārdu nav. Mums jau ir paraugi: 
taure – taurēt – taurētājs; kokle 
– koklēt – koklētājs; bazūne – 
bazūnēt – bazūnētājs; vijole – 
vijolnieks, bet: ērģeles – ērģeļ-
nieks, ērģeļniece; klavieres – pia-
nists; bungas – bungot – bundzi-
nieks, bungotājs; maize – maiz-
nieks, nevis maizētājs, jo nav 
verba ,,maizēt”.

Pagājušā gadsimta 70. gados 
Latvijā iznāca no angļu valodas 
tulkots romāns ar nosaukumu 
,,Vidutājs”. Valodniece Rasma 
Grīsle šo vārdu nosauca par va-
lodas kropli, jo nav verba ,,vidut”. 
Taču šis vārds ieviesās un parei-
zais ,,starpnieks” ir gandrīz vai 
aizmirsies.

,,Viens par otru maz zinām” – 
var teikt, ja runa ir tikai par 
diviem cilvēkiem. Ja ir vairāk 
personu par divām, tad jāsaka: 
,,maz zinām cits par citu”.

Runas un dievkalpojumus 
netur; runas saka, dievkalpojumi 
notiek.

Nevajadzētu rakstīt: deva runu 
(gave speech), deva citātus; var 
pateikt vienkārši – runāja vai 
teica runu, citēja.

Nav tuvākās un tālākas infor-
mācijas; informācija var būt 
sīkāka vai plašāka.

Angļu, vācu vai citu valodu 

nepasniedz, bet māca. Ir mācīb-
spēks, nevis pasniedzējs – prepod-
vateļ ieviesies no krievu valodas.

Pareizi ir: viņš prot vācu, angļu, 
franču valodu (nevis valodas); 
dziedāja Latvijas un Amerikas 
himnu (ir tikai viena Latvijas un 
ASV himna); ienesa Latvijas un 
Amerikas karogu (ja ienesa no 
katra pa vienam). Nepareizi: 
,,ietekmē mūsu dzīves”, bet gan 
ietekmē mūsu dzīvi, jo katram ir 
tikai viena dzīve; tūkstošiem 
zaudēja dzīvību (nevis dzīvības).

Nepareizi: ,,dažus gadus (die-
nas, nedēļas) atpakaļ” (neskoļķo 
ļet nazad) bet gan: ,,pirms dažiem 
gadiem, nedēļām, mēnešiem”.

Nevar strādāt kā mežzinis, kā 
skolotājs, kā kasieris; pareizi: 
strādā par skolotāju, mežzini, 
kasieri utt.

Latvieši cits citam zvana vai 
piezvana, nevis uzzvana vai pa-
zvana, kas ieviesies no krievu 
valodas.

Krieviska ir teikuma konstruk-
cija: ,,Piezvanīja man Anna.” 
Latvieši saka: ,,Man piezvanīja 
Anna” vai: ,,Anna man piezvanīja”, 
atkarībā no tā, kuŗu vārdu vēlas 
uzsvērt. Krievu valoda latviešu 
valodu ietekmējusi, mums 
pašiem to nemanot.

Žēl, ka nav vairs sabiedrisko 
organizāciju, ir tikai nevalstiskas 
(kas izklausās kā pretvalstiskas), 
jo kāds burtiski pārtulkoja non-
govermental organisations; nav 
vairs iestāžu, ir tikai institūcijas; 
nav izrāžu, tikai šovi; reti notiek 
svētki, tikai festivāli; maz ko vairs 
rīko, tikai organizē; nekas vairs 
nav svarīgs, ievērojams, liels vai 
mazs, bet būtisks. Reti kādu vairs 
nepazīst, tikai atpazīst; nav vairs 
vērtējuma, ir tikai reitingi (Latvija 
pasaules ekonomiskās brīvības 
reitingā noslīdējusi uz 45. vietu). 

Vārds ,,atpazīt” ieteicams tikai 
indentifikācijas nozīmē.

Pārmērīgi aizraujamies ar ,,ie-
tvariem”: tautiešu mēneša iet-
varos, dziesmu svētku ietvaros, 
humānās palīdzības projektu iet-
varos. Kur un kādi tautiešu 
mēnesim un dziesmu svētkiem 
ir ietvari? Palīdzība vienmēr ir 
humāna, vārdkopā ,,humānā 
palīdzība” pirmais vārds ir lieks.

No krievu valodas ieviesies: tas 
prasa daudz laika, prasa daudz 
darba (trebujet vremeņi, trebujet 
rabotu). Dīvains ir teikums: ,,Cita 
lieta, ka žanrs prasa kabarē 
numurus.” Jāskauž nevajadzīgi 
lietots vārds ,,lietas”. Ir saņemti 
raksti, kuŗā pieminēts, ka kāds 
cīnījās par latviešu lietu. Kas tā 
īsti par lietu, grūti zināt.

Nezin kāpēc rakstītāji bieži 
lieto vārdu ,,noslēgties”, kur būtu 
jāsaka ,,beigties”. Varbūt ,,noslēg-
ties” izklausās smalkāk? Šķiet, tas 
ir no krievu zakļučeņije. Grāmatā 
,,Profesors Endzelīns atbild” 
skaidrots, ka pareizi ir: ,,sēde 
beigusies”, nevis ,,sēde noslēdzās”; 
mēs taču sakām: filmas beigas, 
mācības skolā beigušās u. tml.

No krievu valodas ieviesies arī: 
,,Izskatās (vigļaģet), ka būs labs 
laiks. (Šķiet, ka būs labs laiks.) 
Apmeklētājus lūgs iziet (viiķi) 
standarta drošības procedūras; 
iziet technisko apskati. Apmek-
lētājiem būs jāpakļaujas drošības 
procedūrām, notiks auto technis-
kā apskate.

Savukārt no vācu valodas pieli-
pis: esmu drošs (ich bin sicher) 
pārliecināts, zinu, nešaubos nozīmē.

Rakstot: pēdējā konference, 
pēdējā grāmata, var nodomāt, ka 
vairāk konferenču un grāmatu 
nebūs. Pareizi: jaunākā grāmata.

Teikumos: ,,Tādas personas 
kā....”; ,,tādas filmas kā”; ,,tādi 

aktieŗi kā....” trūkst apzīmētāja, 
kādas tad ir šīs personas, filmas, 
aktieŗi. Pareizi: tādas ievērojamas 
personas kā...; tādas labas filmas 
kā...; tādi izcili aktieŗi kā...

Pēdējā mēneša laikā ievērojami 
kritušās (labāk: samazinājušās) 
degvielas cenas.

Smieklīgs ir teikuma sākums: 
,,Pacēlās jautājums...”, jo pacelties 
var balons vai lidmašīna.

Nupat kādā laikrakstā izlasīju: 
viņš vērsīsies pie ģimenes ārsta. 
Varbūt šķiet, ka arī tas ir smalkāk 
nekā: ies pie ārsta, runās ar ārstu, 
pieteiksies konsultācijai ar ģime-
nes ārstu. Vai arī: pārrunāja vese-
lības jautājumus (voprosi). Pārrunā 
veselības stāvokli, nevis jautājumus.

Jānis Kušķis rakstījis, ka mēs 
visi lietojam nepareizo divdabi 
pateicoties, krievu blagodarja: 
,,Pateicoties labam laikam, svētki 
izdevās lieliski.” Kā gan laik-
apstākļiem var pateikties?

Laikrakstos tā vien mudž neva-
jadzīgi svešvārdi, no kuŗiem pat 
galva sāk reibt: mēdiji, tīņi, fani, 
prezentācija, prezentēt, finišēs, 
startēs (festivāls startēs!), mērs, 
ažiotāža, akcentēt, rekvizīti, 
reprezentēt, relīzes, reālizēt, 
recesija, vorkšopi utt.

Tiek lietots, piem., ,,bilde” lat-
viskā ,,attēla” vietā un ,,fotografija” 
pārkrieviskota par ,,fotogrāfiju”. 
Grāfs ir tituls, bet ģeografs, kar-
tografs, fotografs nav nekāds 
grāfs. Šo vārdu, tāpat kā ,,grafi-
kas” cilme ir no grieķu graphein 
– rakstīt.

Autoriem un redaktoriem rūpī-
gāk jāpārbauda vietvārdu nosau-
kumi. Latvijas laikrakstā ,,Diena” 
nesen rakstā par Seno Grieķiju 
bija vārdi ,,vakhanalietes” (domātas 
bakchantes), ,,Parfenons” (Partenons), 
ārsts Halens (Galens). Iespējams, 
autors tulkojis no krievu valodas 
un šos vārdus latviski nav 
dzirdējis. 

(Turpinājums sekos)

Astra Moora
(1. turpinājums)

Redaktores piezīmes
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(Turpinājums sekos)

(5. turpinājums) Krizes laika komentāri
Gundars Ķeniņš Kings

M a n u -
prāt, pir-
mais mēr-
ķis gan 
s o c i ā l s , 
gan saim-
niec i sks . 
Tas prasa 
rūpēt ies ,  
lai visa tau-

ta būtu pietiekami paēdusi, lai 
bērni izaugtu veseli un būtu labi 
skoloti. Visā Eiropā lauksaimnie-
kus atbalsta ar tiešām un netiešām 
subsidijām. Šis apstāklis prasa to 
darīt arī Latvijā. Ne vienmēr te 
noder ārzemju paraugi, bet node-
rīgi būs iepazīties ar Igaunijas 
ieguldījumu un pabalstu plāniem.  
Līdzīgos apstākļos igauņi atrod, 
ka valsts ieguldījumi infrastruk-
tūrā nedod tik lielu saimniecisko 
(un sociālo labumu) atdevi kā 

pabalsti trūcīgajiem. Tos var dot 
dažādos veidos. Lauksaimniecībā 
noderēs ES pabalsti, bet atvieglo-
jumu plāni ir uzmanīgi jāsaskaņo 
ar ES. (Interesanti, ka Grieķijas 
plānus izveidot subsidijas plašas 
valsts apdrošināšanas veidā ES 
noraida kā tik grandiozus, kas 
var mainīt lauksaimniecības rak-
sturu.)

Katrs ceturtais Latvijā strādā-
jošais darbā nopelna ne vairāk 
par 200 latiem mēnesī. Viņš vai 
viņa ģimenes locekļi var piepel-
nīties ar citiem darbiem. Trūcī-
gajiem jāpieskaita bezdarbnieki 
un daļa no pensionāriem. Tā arī 
vēl jānoskaidro, cik īsti ir to, kam 
jāpalīdz (es nedomāju pensionā-
rus, kas tomēr pabalsta savas 
ģimenes dzērājus) un kā īpaši 
palīdzēt daudzbērnu ģimenēm.  
Citiem vārdiem, sociālas palī-

dzības plāni ir allaž jāskata jaunā 
gaismā.

Atskatoties uz Amerikas piere-
dzi, jāpiemin bezmaksas pārtikas 
taloni trūcīgajiem, ko dažkārt 
redzam izmantotus pārsteidzoši 
lepniem pirkumiem. Pabalsti nau-
dā ir saistīti ar pirmās nepie-
ciešamības izdevumiem, piemē-
ram, dzīvokli. Ja bezdarbnieki 
manā Vašingtona pavalstī saņem 
1000 dolaru mēnesī, tad jāsaka, 
ka Amerikas apstākļos tas nav 
daudz un tikai norāda uz 
labklājības un patēriņa normām 
turīgā zemē.

Pirms dažiem gadiem man 
iznāca runāt ar Aigaru Štoken-
bergu par iespējamu palīdzību 
trūcīgiem. Es pieminēju, ka 
Vašingtona pavalstī visi pārtikas 
un medikamentu pirkumi ir 

atbrīvoti no apgrozības, resp., 
pievienotās vērtības nodokļiem. 
Štokenbergam šī ideja patika itin 
labi, bet viņš bija pārliecināts, ka 
valsts budžets tādu atbalsta pro-
grammu nespēj uzturēt. Taču, 
ņemot vērā šīs nodokļu atlaides 
popularitāti visās aprindās, es pa 
reizei domās pie tās atgriežos.

Par maizi un pienu
Lai parādītu, cik sarežgītas ir 

valsts pārvaldes, privātā sektora 
uzņēmēju, laiksaimnieku un trū-
cīgo patērētāju attiecības, es 
tagad pievērsīšos iespējamai pro-
grammai, kas vienlaicīgi var palī-
dzēt saimniecībai noturēties vai-
rākās dimensijās. Šo domu nees-
mu sīkumos izpētījis, bet es ceru 
lasītāju aicināt uz nopietnām 
pārdomām.

Pieņemsim, ka visvairāk jāpa-
līdz pārtikas ražotājiem un patē-
rētājiem. Pieņemsim arī, ka 
šodien valdība to var darīt tikai 
ļoti ierobežoti. Zinām arī, ka 
pārtikas un izejvielu cenas visā 
pasaulē krīt, kas apdraud ražo-
tājus, tomēr daudz nepalīdz maz-
turīgiem patērētājiem. Vēlamies 
arī tādus saimnieciskus uzlabo-
jumus, kas pieļauj sekmīgiem 
pārtikas ražotājiem ne tikai 
noturēties pašiem un palīdzēt 
savai nozarei, bet arī maksāt 
nodokļus.

Mans ierosinājums nav pilnīgs. 
Tas, piemēram, pats par sevi ne-
veic lauksaimnieku nodrošinā-
šanu pret neražu, sērgām vai 
lielām cenu svārstībām. Es tomēr 
esmu pārliecināts, ka tas sevi 
attaisnos gan no saimnieciskā, 
gan sociālā viedokļa.

Kā klājas „Čikāgas piecīšiem”?
2008. gads un Piecīši

Rīgā Armands Birkens

2008. gads bija saldsērīgs, 
varbūt tas bija pats saldsērīgākais 
gads manā mūžā.

Kad 2007. gada rudenī nebija 
paredzēts neviens Piecīšu koncerts, 
liktenim bija padomā kas cits.

Oktobrī pienāca ielūgums no 
Īrijas – vai Piecīši varētu tur kon-
certēt? Sākumā es nobalsoju pret 
šo tūri, bet, kad visi pārējie 
ansambļa dalībnieki gribēja 
braukt, un es būtu bijis vainīgais 
šī nodoma izjaucējs, piekritu.  
Nebijām Īrijā nekad bijuši, vie-
nojāmies par trīs koncertiem. 
Īrija tagad ir mājvieta tik daudziem 
latviešiem, šī valsts kļuvusi par 
simbolu jaunai latviešu trimdai. 
Kā mums tur ies? Kā tiksim 
uzņemti? Kādi ir turienes latvieši 
un kā viņiem tur klājas? Kādi ir 
viņu uzskati par Latviju, tās polī-
tiku, ekonomisko stāvokli? Brau-
ciens solījās būt ne tikai koncertu 
tūre, bet sava veida socioloģisks 
pētījums.

Nolēmām braukt „vecajā sastā-
vā“ – tie dalībnieki kuŗi koncertēja 
pirmajās divās Latvijas tūrēs 
1989. un 1991. gadā, ir tikai viena 
izmaiņa. Mūsu ierindā iztrūkst 
humorista, kollēgas Ulža Ievāna, 
jo viņš kopš 2002. gada rudens 
cīnās ar smadzeņu triekas sekām. 
Brauksim Alberts Legzdiņš, 
Janīna Ankipāne, Uldis Streips, 

Lorija Vuda, Alnis Cers un es. 
Esam priecīgi, ka līdzi brauks 
Ievāna sieva Ilze un meita 
Ingrīda. Saldsērīgi. Līdzi brauc 
arī Janīnas, Alberta un Streipa 
ģimenes locekļi. Dublinā satieka-
mies ar Daci Rudzīti un Ligitu 
Kovtunu no Laika avīzes. Esam 
ciešs radu un draugu pulks! Saldi!

Pēc koncertiem Droghedā, 
Dublinā un Limerikā, atklājas, 
ka latvieši Īrijā ir bezgala viesmī-
līgi, sirsnīgi un neatšķiras no 
latviešiem citur. Viņi nonākuši 
Īrijā dažādu iemeslu dēļ, un 
katram ir savs atsevišķs stāsts, 
bet visi ir vienoti savā vēlmē 
strādāt un pelnīt. Tie, kuri visus 
jaunos trimdiniekus vērtē tikai 
negātīvi, manuprāt, kļūdās. Neno-
liedzami, ir skumji, ka latviešiem 
jāatstāj sava dzimtene, lai strādātu 
citā valstī. Šie latvieši nav ne 
slinki, ne pret savu dzimteni. Nav 
pareizi runāt tikai par izbraucē-
jiem, jāņem vērā apstākļi Latvijā, 
ieskaitot valdības rīcību vairākos 
jautājumos, īpaši ekonomikā. Īrijā 
ir darbs, ienākumi, bet trimdi-
niekiem pietrūkst ģimenes un 
draugu Latvijā, kā arī Latvijas 
kultūras, dabas, utt. Sērīgi! Ilgās 
pēc latviešu sabiedrības, tautieši 
tur iesākuši vairākas organizācijas 
un kulturālas vienības. Tā kā 
viņu ir daudz, var atļauties rīkot 
koncertus un aicināt grupas no 
Latvijas un šoreiz no okeāna 
otras puses – no Čikāgas!

Bijām sarunājuši ka ikkatrā pil-
sētā ar dažām dziesmām mūsu 
koncertā piedalīsies vietējie latvie-
šu bērni.  Sadziedāšanās ar bērnu 
ansambļiem ir sena Alberta ideja, 
šoreiz ar īpašām,neparedzētām 
sekām! Kad atgriezāmies Ameri-
kā, uzzinājām, ka Dublinas bērni, 
kuŗi bija sanākuši, tikai lai pieda-
lītos koncertā, ir lūguši vadītājai, 
vai viņi nevar turpināt pulcēties  
un dziedāt, un tā iesācies Īrijas 
bērnu koris! Kori sauc „Mazais 
letiņš“, tāpat kā vienu no Alberta 
bērnu dziesmām. Saldi!

Pati Īrija vairs neliekas kā Īrija. 
Pēdējā vakarā aizgājām uz atvadu 
vakariņām Dublinas slavenajā 
Pub District – Fitsimmons Pub! 
Pati Īrijas, Dublinas sirds! Nu 
tikai būs īsta īru gaisotne! Bet 

mūs apkalpo meitene no Polijas. 
Kāda tur jēga? Tad jau Čikāgā, 
kur ir vairāki labi īru krogi, var 
dabūt autentiskāku īru sajūtu!

Īrijā esot burvīga daba, bet es 
neko tādu īsti aizraujošu nepa-
guvu ieraudzīt. Skaistākais Īrijā 
bija latviešu viesmīlība un atkal 
sadziedāšanās ar labajiem kolē-
ģiem! Saldi!

Ziņas par mūsu koncertiem 
Īrijā aizceļoja uz Latviju. Lai mūs 
noklausītos, uz Īriju bija atbrau-
kuši daži Latvijas latvieši, ieskai-
tot manus draugus un Panoramas 
raidījuma darbiniekus, kuŗi mūs 
filmēja un intervēja. Nepagāja 
ilgs laiks, kad pienāca ielūgums 
no Rīgas uzstāties Rīgas Latviešu 
biedrībā 18. jūlijā, Tautiešu mēne-
ša programmā. Pacilāti pēc Īrijas 
brauciena, mēs uzreiz pieņēmām 
šo ielūgumu! Žēl, ka bija tikai 
viens koncerts, bet tā sanāca. Šis 
bija mūsu pirmais koncerts Lat-
vijā, pilnā sastāvā kopš 1995. 
gada, tikai atkal pietrūka Ulža.

Tajā dienā, kad es ielidoju Rīgā, 
15. jūlijā, Čikāgā nomira mans 
tēvs. Ierados  pilsētā, kuŗā viņš 
pirms 85 gadiem piedzima. Tēvs 
bija slims, un mēs jutām, ka 
viņam nav vairs atlikušas daudzas 
dienas šai saulē. Nezinot vai tēvu 
vairs satikšu, atvadījos no viņa, 
pirms izbraucu. Ceļš uz mājām 
pēc koncerta bija daudzu emoci-
ju un pārdomu pilns. Saldi, 
sērīgi...

Sajūta Rīgā, tāpat kā Īrijā, bija 
izcili skaista un laba, atkal kā 
senos laikos! Publika atsaucīga 
un sajūsmināta, par ko man liels 
prieks. Saldi! Dzirdējām, ka dau-
dzi latvieši būtu gribējuši mūs 
dzirdēt, tāpēc  neapmierināti bija 
tie, kuŗi uz mūsu koncertu neti-
ka, un arī mēs paši, jo nav 
patīkami dzirdēt tādu sašutumu, 
neapmierinātību. Lorija ievadīja 
sarunas par plašāku Piecīšu tūri 
Latvijā ap 18. novembri. Notika 
vienošanās sniegt septiņus kon-
certus sešās pilsētās: Liepājā, 
Ventspilī, Madonā, Jēkabpilī, Cēsīs, 
un Rīgā. Mums īpašs prieks, ka 
pirmo reizi koncertēsim Liepājā, 
kur nebijām uzstājušies pirmajās 
trijās Latvijas tūrēs. Gatavojamies 
mēs, gatavojās rīkotāji – koncert-

apvienība Ave Sol. Mums atkal 
ļoti pietrūkst Ulža Ievāna. Kad 
esam visi kopā, bet viņa nav klāt, 
sirdī tukša, skumja sajūta.

Financiāli sarežģītos laikos Ave 
Sol rīkotāji darīju visu iespējamo, 
lai šī tūre izdotos. Paldies Zandai 
Ķergalvei, Anetei Baumanei un 
Agitai Ikauniecei par ieguldīto 
darbu! Šādām spējīgām sievietēm 
derētu piešķirt lielāku teikšanu 
Latvijas valdībā. Lai neaizmirstam 
pateikties koncertu idejas autorei 
Lorijai! Tāpat kā Īrijā, visos kon-
certos piedalās vietējie bērnu 
ansambļi. Alberts tiem bija uzrak-
stījis jaunu dziesmu „Es taisīšu 
karodziņu“, tā, manuprāt, ir viena 
no Alberta labākajām dziesmām 
ilgā laikā.

Visās pilsētās klausītāji mūs 
uzņem ar lielu siltumu, mīlestību 
un atsaucību, par ko esam bez-
gala gandarīti. Nostalģiju jūt klau-
sītāji, to jūtam arī mēs. Satiekam 
daudzus senus draugus, veidojas 
jaunas draudzības. Pēc mūsu kon-
certa arēnā Rīga, tieši 18. novem-
brī, steidzamies pie Brīvības 
pieminekļa, bijām ielūgti ar 
divām dziesmām piedalīties svēt-
ku programmā. Pie pieminekļa 
prezidents Valdis Zatlers uzrunā 
tautu,dzied paliels apvienots 
jauktais koris un piedalās daži 
solisti un ansambļi. Ja tu mīli 
Latviju un esi patriots, dziedāt 
pie Brīvības pieminekļa 18. novem-
brī, valsts 90. jubilejā, ir notikums, 
kas aizkustina līdz dvēseles 
dzīlēm. Dziedam „Kaŗavīru dzies-
mu“ un „Par mani, draudziņ, 
nebēdā“, tā ir dziesma tieši par 
Brīvības pieminekli. Šo program-
mu skatās visa valsts Latvijas 
televīzijas tiešraidē. Skaisti!

Pirmais Piecīšu koncerts Latvi-
jā notika Cēsīs, tas bija 1989. 
gadā. Šīs tūres pēdējais koncerts 
arī bija Cēsīs – aplis noslēdzies. 
Nezinu, vai mums būs lemts vēl 
kādreiz atkal pilnā sastāvā Latvijā 
koncertēt. Šogad aprit divdesmit 
gadi kopš pirmā koncerta Latvijā. 
Re, kā skrien gadi! Saldi, sērīgi...

Pēc tūres es paliku Rīgā ilgāk 
par pārējiem. Sēdēju Vecrīgā 
kafejnīcā, tikos ar draugiem, kad 
zvana mans mobilais tālrunis. 
Zvana Alberts no savām mājām. 

Ziņas skumjas, smagas: nupat 
miris Uldis Ievāns. Cīņa beigu-
sies, Uldim nu ir miers. Mums, 
kas viņu ļoti mīlējām, skumjas. 
Miris ne tikai izcils humorists, 
viens no Piecīšu dibinātājiem un 
ilggadīgiem dalībniekiem, bet arī 
labs cilvēks un draugs. Ceļš uz 
mājām saldsērīgs, kopā savijas 
skaistas atmiņas un dziļas skum-
jas.  Saldi un sērīgi...

Pēc atgriešanās Čikāgā, atvadī-
jāmies no drauga. Ulža bērēs sanā-
cām atkal visi kopā: Alberts, 
Uldis Streips, Janīna, Alnis, un es. 
Lorija no Rīgas nepaspēja at-
braukt, bet domās bija ar mums.

Tā pagāja 2008. gads. Kas to 
būtu domājis, ka gads būs tā 
piepildīts? Negaidīta, bet skaista 
Piecīšu renesanse. Sajūtas kā 
„vecos laikos“! Nav jau slikti. 
Esmu gandarīts par klausītāju 
atsaucību, mīlestību. Esmu gan-
darīts, ka jaunas paaudzes ir 
iemācījušās mūsu dziesmas un ir 
mūsu fani! Vai gan māksliniekam 
var būt lielāks gods kā tas, ka 
viņa māksla turpina dzīvot?  Man 
ir liels prieks, ka mēs visi, bet it 
seviški Alberts, saņēmām publi-
kas atsaucību, atzinību un mīles-
tību! Cik skaisti redzēt, ka latvieši 
visā pasaulē jūsmo par Alberta 
devumu latviešu mūzikā un 
humorā.

Esmu atbildējis uz pāris no 
uzdotiem jautājumiem.

Par to, ko daru, varbūt parunā-
simies citreiz. Strādāju arī Čikāgas 
latviešu sabiedrībā dažādos amatos. 
Dziedu varenajā Čikāgas Vīru korī. 
Par to, kas būs nākotnē – nezinu. 
Zinu, ka būs dziedāšana, kompo-
nēšana, smiekli. Būs tikšanās ar 
draugiem, kollēgām. Pagājušais 
gads atgādinājis, cik trausla var 
būt dzīve. Novērtēsim cits citu! 
Novēlēsim veselību un kā, redzam, 
mūsu Latvijai vēl arvien ir vaja-
dzīgi darbīgi, dedzīgi patrioti.

Noslēgumā paldies teikšu Alber-
tam, Uldim Streipam, Janīnai, 
Lorijai, un Alnim. Bez viņiem, 
2008. gads nebūtu bijis tik skaists, 
vērtīgs un interesants! Saldi, 
saldi, saldi!

Armands Birkens
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību.

Fragmenti no publikācijām

1962. gads
Dace Epermane – 

Ņujorkas valsts 
prokurora asistente
Simtpiecdesmittūkstošā „pār-

vietotā persona”, kas 1950. gadā 
no Eiropas ar vecākiem kā 12 
gadus veca meitene ieradās 
Savienotajās Valstīs – tagad 
juriste – Dace Epermane uzņē-
musies Ņujorkas valsts prokurora 
L. Lefkovica asistentes pienāku-
mus prokurātūras Ņujorkas birojā.

Kad 1950. gadā Dace pirmo 
reizi ieraudzīja Ņujorku, kur 
viņas uzdevums tagad būs 
noziedzību apkaŗošana, viņu 
sagaidīja ar plašām ceremonijām. 
Šajās ceremonijās tika demon-
strēta Savienoto Valstu labā griba 
palīdzēt „pārvietotām personām” 
atgriezties normālā dzīvē, kas 
padomju varas apdraudētiem 
viņu dzimtenē nebūtu iespējams. 
Simboliski Dace šo Savienoto 
Valstu uzticību Otrā pasaules 
kaŗa liktenīgo rezultātu nevainī-
giem upuŗiem sekojošos gados 
lieliski attaisnoja. Nonākusi ar 
vecākiem Bafalo, viņa ļoti sek-
mīgi beidza vidusskolu un pēc 
tam Bafalo universitātē trīs gados 
ieguva BS gradu, kas normāli 
prasa četru gadu studijas. 1961. 
gadā viņa beidza arī Bafalo uni-
versitātes tieslietu skolu un iegu-
va advokāta prakses tiesības.

Blakus izcilām sekmēm studi-
jās, Dace arvien bijusi ļoti aktīva 
arī organizāciju dzīvē. Viņa ir 
piedalījusies arī ar priekšlasīju-
miem daudzos sarīkojumos un 
1960. gadā Republikāņu partijas 
konventa organizētāji viņu aici-
nāja par solījuma nolasītāju.

Arī viņas jauno uzdevumu šefs, 
Ņujorkas valsts prokurors L. Lef-
kovics, ir republikānis. Pagājušā 
gada novembŗa vēlēšanās viņš kan-
didēja Ņujorkas pilsētas galvas 
amatam, bet zaudēja līdzšinējam 
Ņujorkas galvam demokratam 
R. Vagneram. Prokuratūras ama-
tus Savienotajās Valstīs ieskata 
par par vienu no pateicīgākām 
starta vietām uz augstākiem poste-
ņiem polītiskajā un valsts dzīvē.

Zviedrijā un Dānijā bija notikušas 
ACEN un baltiešu organizāciju 
rīkotās pretkomūnisma izstādes, 
Austrumberlīnes Dzimtenes Balss 
sāka rakstīt, ka Oslo notikšot 
kaut kāda izstāde par Latvijas 
sasniegumiem padomju iekārtas 
laikā. Toreiz latviešu un igauņu 
organizācijas Zviedrijā gatavojās 
uz enerģiskiem pretsoļiem, bet 
runas par izstādi apklusa.

Nupat, janvāŗa sākumā, Oslo 
laikrakstos pēkšņi parādījās 
pasīki sludinājumi, ka norvēģu-
padomju biedrība no rīkojot 
attēlu izstādi „Den latviske Sov-
jetrepubliken”. Telpas gan izstādei 
izraudzītas Oslo centrā, tuvu 
parlamenta namam, bet aizņem 
tikai vienu nelielu istabu.

Ierodoties tajā, atklājās gaužām 
nožēlojams pasākums. Pie sienām 
attēli un tabulas ar gluži kailiem 
apgalvojumiem par ražošanas 
produkcijas milzīgiem pieaugu-
miem utt. Uz galda daži kokgrie-
zumi un latviski izstrādāti māj-
turības priekšmeti. To vidū, lai 
pieglaimotoes iezemiešiem, kāds 
Ibsena darbu sējums latviešu 
tulkojumā. Vēlāk noskaidrojās, 
ka šis sējums nemaz nav nācis no 
Rīgas vai Maskavas, bet pieder 
kādai Norvēģijas latvietei, kas 
priekš daudziem gadiem precēju-
sies ar norvēģi un, nebūdama 
polītiski informēta, naīvā veidā 
savu īpašumu aizdevusi izstādes 
rīkotājiem.

Pa visām 10 izstādes dienām 
tajā iegriezās tikai retais norvēģis, 
tā kā šis neveiklais propagandas 
mēģinājums, kas neapšaubāmi 
vērtējams arī kā pretreakcija 

ka Rīgā katru dienu pārdodot 14 
līdz 15 tonnas parastā sviesta.

Martas Cakares un 
Vilmas Landmanes 

garīgs koncerts 
Čikāgā   

Tā nav sagadīšanās, ka šie 
soprāni dzied vienā koncertā. Jau 
vairākus gadus viņas kopā kup-
lina Čikāgas latviešu sarīkojumus 
un svinīgos dievkalpojumus. 
Tuvāka viņām, šķiet, baznīcas 
mūzika, kā to liecināja arī plašā 
programma šajā koncertā Ciānas 
baznīcā. Vērojot abu soprānu snie-
gumus gadu no gada un jo sevišķi 
šajā vakarā, jāliecina, ka tie attīs-
tībā guvuši redzamus panākumus.

Marta Cakare izlīdzinājusi 
savas balss diapazonu. Tembrs 
skan patīkami glāstošs, un 
kolorētie dziedājumi visos pasāžu 
skrējienos raisījās viegli, kā to 
dzirdējām Hendeļa („Lai prieks”) 
un Mocarta („Alleluja”) dziesmās. 
Saista arī kantilēna un gaumīgi 
veidotie dinamiskie kontrasti. (V. 
Baštiks – kantāte „Draudze”). Visi 
priekšnesumi bija rūpīgi iestudē-
ti, intonācijā un ritmos precīzi.

Atzīstamas sekmes balss attīs-
tībā guvusi arī Vilma Landmane. 
Viņai patīkamas nokrāsas meco-
soprāns, diezgan plašs apjomā, 
kas dod laba repertuāra izvēles 
iespējas. Priekšnesums apgarots, 
jūtu bagāts, stiliski izkopts. 
Niansēti skaisti izskanēja Men-
delsona, Bacha, Vēbera un V. 
Dobrovoļska dziesmas.

Abi soprāni dziedāja arī vai-
rākus duetus. Starp tiem jauki 
izskanēja J. Vītola pastorālā „Nu 
dusi, puisīt” un Šellija „Tas ķēniņš 
ir mans Labais gans”. Vietumis 
gan dominēja pirmais soprāns.

Ērģeļu pavadījumus spēlēja 
Maija Jēkabsone.

Austrālijas latviešu 
skautu un gaidu 

gadskārtējā tikšanās
Kad Melburnas Rīgas (102.) 

skautu vienības vecāku padomes 
priekšsēdis G. Brēmanis Austrā-
lijas latviešu skautu un gaidu 4. 
lielajā nometnē Varandaitē pie 
Melburnas iededzināja lielo 
ugunskuru ar sērkociņu, kas 
ražots priekš vairāk nekā 20 ga-
diem Latvijā un visu laiku gla-
bājies Austrālijā, tad sākās viens 
no skaistākajiem vakariem piektā 
kontinenta skautu un gaidu lie-
lajā nometnē, kādas gadskārtēji 
rīko kādas Austrālijas lielpilsētas 
tuvumā.

Skautu un gaidu dienas šogad 
risinājās Melburnā. Notika ne 
vien lielā nometne ar 45 dalīb-
niekiem, bet arī skautu un gaidu 
vadītāju konference, kuŗas sprie-
dēji no Adelaides, Melburnas un 

Sidnejas bija apmierināti ar savu 
organizāciju līdzšinējo darbību. 
Ir arī pietiekami dalībnieku kā 
skautos, tā gaidās, bet trūkst vadī-
tāju. Austrālijas latviešu skautu 
jendā, kuŗas priekšnieks ir vad. J. 
Liepiņš Sidnejā, skaita 208 locek-
ļu, bet sidnejietes vad. A. Kliešme-
tes vadītajā gaidu jendā ir 147 
dalībnieces.

toru to jau darījusi pieteikto lek-
ciju titulos, skaidri pasakot, kas 
lekcijas saturā konkrēti domāts, 
piemēram, Vientulības un atstā-
tības problēma svešumā, Manto-
šanas tiesības ASV, Zinātniskie 
pētījumi par nāves noslēpumu, 
Arodnieku cīņa pret monopo-
liem un polītiskām partijām, 
Socioloģiska analīze par Milvoku 
latviešu sadzīvi, Amerikas latvie-
šu vēsture utt.

Lektoru centra priekšlasījumu 
sarakstā praktiskās dzīves tematu 
nav daudz. Bet arī vispārīgus, 
teorētiskus jautājumus ir iespē-
jams „atdzīvināt”, ja tos sasaista 
ar konkrētām, aktuālām dzīves 
parādībām. Cerams, ka tā rīko-
sies arī tie 66 „misionāri”, kas 
gatavi doties pa latviešu koloni-
jām sēt dzīves faktos bazētu atzi-
ņu un latviska skatījuma sēklu. 
Viņu uzdevums ir nopietns. Inte-
rese, ko viņi spēs sabiedrībā radīt, 
noteiks ne tikai lektoru centra mūžu, 
bet ietekmēs arī mūsu sabiedris-
kās dzīves stāvokli vispār.

Ar faktiem atspēkos 
apsūdzības

Latviešu nacionālās apvienības 
Kanadā valde nolēma iespiest 
brošūrā polītiskās nozares vadī-
tāja J. Niedras rakstu par žīdu 
minoritātes stāvokli neatkarīgajā 
Latvijas valstī. Raksts bija sastā-
dīts atbildei uz Toronto rabīna 
Guntera Plauta izteikumiem, kas 
bija atreferēti laikrakstos un 
saturēja apsūdzības pret latvie-
šiem par sadarbību ar nacistiem 
žīdu iznīcināšanā un „ilgu anti-
semītisma vēsturi Latvijā”. J. 
Niedras raksts bija piesūtīts 
visiem laikrakstiem, bet izņemot 
30 rindas The Telegram, redakci-
jas to nav publicējušas. Rakstā 
sakopoti statistiski un citi dati 
par žīdu minoritātes faktisko 
stāvokli Latvijā, par 1919. gada 
18. decembŗa likumu, kas nodro-
šināja minoritāšu tiesības, to 
kultūrālo autonomiju Latvijā, kā 
arī pašu žīdu darbinieku atzinu-
mi, kas atspēko rabina Plauta 
apsūdzības. 

Par LNAK pārstāvjiem Dzies-
mu svētku svētku biedrības 
padomē izraudzīja V. Upeslāci 
un J. Niedru un noteica darba 
kārtu LNAK padomes sesijai 
Hamiltonā, priekšplānā izvirzot 
polītiskos un kultūras jautājumus.

Jānis Veselis
Strēlniekam

Pāri laikam, pāri mūžam
Sniedzas Saules koka zari;
Kaŗa troksnim, brīves žūžām
Gaismu meta laimes stari.

Vecais strēlnieks aiziet dusā,
Dieva kamanas slīd tālē,
Iegrimst mierā svētā, klusā,
Zemes lietas gaist un bālē.

Redzēts, dzirdēts, lasīts
*Architekta Visvalža Paegles 

draugi bija nobažījušies par viņa 
likteni nesenajā Etiopijas galma 
revolūcijā. Paegle jau daudzus 
gadus nodarbināts par architektu 
vecā negusa Haileselasi galmā 
Adiabebā. Tagad saņemta vēsts, 
ka latviešu architektu un tā 
ģimeni abesīniešu revolūcija nav 
skārusi.

Publikāciju sagatavojis
P. Karlsons

Dace Epermane iebrauca Amerikā, Ņujorkā, 1950. gadā ar kuģi 
Ballou. No kr.: DP komisijas priekšsēdis Ugo Carusi, Dace 
Epermane, Latvian relief Inc. prezidents Harijs Lielnors un 
Church World Service DP DP komitejas priekšsēdis Dr. Stanley 
Stuber, aizmugurē Helmars Rudzītis
Pēc iecelšanas amatā, jaunā Ņujor-

kas likumības sargātāja Bafalo laik-
raksta korespondentam izteiku-
sies, ka viņas vēlme kā prokurora 
asistentei ir darboties tiesu prāvās. 
Viņa jau pārcēlusies uz Ņujorku, 
bet vecāki – tēvs tautsaimnieks P. 
Epermanis un māte – paliek Bafalo.

Padomju izgāšanās 
ar Oslo izstādi

Jau priekš pusotra gada, kad 

simpatijām, kuŗas pēdējā laikā 
atkārtoti apliecinātas Latvijas lik-
tenim norvēģu presē, jāuzskata 
par pilnīgi neizdevušos. Norvēģu 
valdības aprindās gūts paskaid-
rojums, ka tām gar šo izstādi nav 
nekādas daļas, ka tas ir pilnīgi 
privāta rakstura sarīkojums.

Bez rūpīgāka apdoma sastādīts 
arī krāsainais prospekts „Padom-
ju Latvijas tirdzniecība”, kas 
iespiests latviešu un krievu valo-
dā kā divi atsevišķi izdevumi. 
Lasāma, piemēram, dižošanās, 

Adelaidiete Inta Stūre bija 
viena no priecīgajām Austrā-
lijas latviešu 11. kultūras die-
nu tautasdeju sarīkojumā, 
kur 170 dejotāju sniegumu 
noraudzījās vairāk nekā 2000 
skatītāju

66 „misionāri” 
dodas tautā

Pie Amerikas latviešu apvie-
nības Kultūras biroja V. Haznera 
vadībā sācis darboties jauns 
iestādījums – lektoru centrs. Tas 
apzinājis ASV dažādās disciplīnās 
pāri par 60 lektoru, kas piedāvā 
priekšlasījumus visdažādākajos 
jautājumos. Ar retiem izņēmu-
miem lektori pieejami par brīvu, 
sedzot tiem vienīgi ceļa izdevu-
mus un sagādājot pārnakšņošanu. 
Tādā veidā latviešu sabiedriskai 
un kultūras dzīvei radīts instru-
ments, kas var ne vien to padarīt 
saturā dažādāku un bagātāku, 
bet rosināt arī tās intensitāti.

Ieskatoties lektoru centra pub-
licētajā lektoru sarakstā un 
tematos, kādos priekšlasījumi 
piedāvāti, redzams, ka tie robežo 
no ļoti speciāliem jautājumiem, 
kā himnoloģija, psīcholoģija, 
aviācija vai latviskie mēri, līdz 
tādiem vispārīgiem apzīmēju-
miem kā sabiedriski, polītiski, 
nacionāli, reliģiski, kultūras, jau-
natnes un saimnieciski jautājumi, 
kur bez tuvākas specifikācijas 
nav iespējams spriest, kāda jau-
tājuma iztirzāšanu lektors īsti 
domājis. Jāpieņem tomēr, ka tikai 
ļoti vispārīgi konturējot piedāvāto 
priekšlasījumu robežas, lektori 
nav domājuši runāt tikai „pa 
vējam”, bet arī aiz viņu plaši tver-
tajiem tematu apzīmējumiem 
iecerēta konkrētu, aktuālu prob-
lēmu iztirzāšana. Viena daļa lek-
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Saeimas priekšsēdis Gundars Daudze, tiekoties ar Austrijas 

Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā 
Hermīni Popelleri, pārrunāja Latvijas un Austrijas parlamentāro 
sadarbību un vizīšu apmaiņu. Sarunas gaitā tika skarta arī globālā 
finanču un ekonomiskā krize, kas ietekmē sociāli ekonomisko 
situāciju visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. G. Daudze informēja 
vēstnieci par Latvijas valdības un Saeimas veikto darbu krizes ietekmes 
mazināšanai.

Valsts prezidents Valdis Zatlers un Lilita Zatlere darba vizītē 
apmeklēja Tukumu. Viesi Tukuma 2. pamatskolā un Tukuma Raiņa 
ģimnazijā interesējās par skolu iespējām,  ielūkojās mācību stundu 
norisē. Tukuma Raiņa ģimnazijā uz diskusiju ar Valsts prezidentu bija 
sanākuši dažādu Tukuma skolu skolēni, tika diskutēts par skolēnu 
nākotni, iesaistīšanos polītikā, kā arī par ideju radīšanu un to 
īstenošanu. Skolēni  interesējās, kā varētu motīvēt jauniešus palikt 
Latvijā.

Rīgas pilī notika Valsts prezidenta Vēsturnieku komisijas rakstu 24. 
sējuma “Baltijas reģiona vēsture 20. gadsimta 40.-80. gados” atvēršana. 
Sarīkojuma dalībniekus uzrunāja Valsts prezidents Valdis Zatlers. 
Rakstu krājumā ir ietverti Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas 
un Baltkrievijas vēsturnieku jaunākie pētījumi par temām - Nacistiskās 
Vācijas okupācija Latvijā (1941-1945), Padomju okupācija (1940-
1941) un (1944-1990), baltiešu kaŗavīri Otrā pasaules kaŗa frontēs, kā 
arī par citām aktuālām problēmām.

Krievijas premjērministrs Vladimirs Putins atsūtīja Valdim 
Dombrovskim  apsveikumu  par stāšanos Latvijas Ministru prezi-
denta amatā. Vēstulē teikts:  “Vēlu Jums dažādus panākumus un 
paļaujos uz to, ka Latvijas un Krievijas attiecības attīstīsies labu 
kaimiņattiecību un savstarpējas izpratnes garā.”

Ārlietu ministrs Māris Riekstiņš  Briselē, piedaloties neformālā 
domu apmaiņā par Gruziju, uzsvēra Eiropas Savienības  novērotāju 
misijas klātbūtnes nozīmi Gruzijas territorijā. Pēc Riekstiņa domām, 
tādējādi tiktu veicināta stabilitāte un drošība konflikta zonā. Ministrs 
aicināja kollēgas pievērst uzmanību faktam, ka novērotāju misijas 
mandāts šā gada vasarā beigsies un pēc tam tiks nodrošināta  iespējami 
plašāka novērotāju klātbūtne apgabalā. 

Malmē nodibināta Dienvidzviedrijas latviešu biedrība, kas ap-
vieno valsts dienvidos dzīvojošos latviešus. Par biedrības valdes 
priekšsēdi ievēlēts Mārtiņš Kālis. Nolemts cilvēkus iesaistīt dažādās 
interešu grupās. 

Partija Sabiedrība citai polītikai Eiropas Parlamenta deputātu 
Georgu Andrejevu uzaicinājusi kandidēt EP vēlēšanās partijas sarakstā 
ar pirmo numuru. Andrejevs strādā EP Vides, sabiedrības veselības 
un pārtikas drošības komitejā. Partijas valdes sēdē par SCP valdes 
priekšsēža vietnieku ievēlēts SCP Ekonomikas un finanču darba gru-
pas vadītājs Egons Liepiņš,  par  ģenerālsekretāru – SCP Valsts 
pārvaldes darba grupas vadītājs Aleksejs Loskutovs. 

ASV vēstniecībā atklāta ASV vēstnieku un diplomātu  portretu 
galerija. Izstādē apskatāmas to vēstnieku fotografijas, kuŗi pārstāvējuši 
Ameriku Latvijā no 1922. līdz 1940. gadam un kopš 1991. gada.     

Veikals Jumbo drīzumā Nīderlandē sāks pārdot Normunda 
Skauģa ceptuvē „Lāči” cepto maizi. Ceptuves sadarbība ar 
nīderlandiešiem sākta 2007. gadā. Viņus pārsteigusi „Lāčos” ceptās 
maizes garša un smarža.  

Labu ceļa vēju 
jaunajai valdībai!

Saeima apstiprināja kādreizējā 
finanču ministra Valža Dombrov-
ska izveidoto Ministru kabinetu,  
kas kļūs par otro partijas Jaunais 
laiks vadīto valdību. Tajā līdz ar 
Ministru prezidenta amatu jaun-
laicēniem būs vēl trīs ministru 
portfeļi, Tautas partijai – pieci, četri 
ministri pārstāvēs Zaļo un Zem-
nieku savienību (ZZS), apvienībai 
TB/LNNK) un Pilsoniskai savie-
nībai (PS) būs pa vienam ministra 
portfelim. 

Par valdības apstiprināšanu bal-
soja 67 deputāti, pret - 21. Kopumā 
jaunās valdības koalicijā ir 64 
deputāti, sēdē piedalījās  61 depu-
tāts. Par valdības apstiprināšanu 
nobalsoja visi klātesošie koalicijas 
deputāti, valdību atbalstīja arī 
“vecās koalicijas” biedri no LPP/
LC, lai gan šī partija nav iekļauta 
jaunajā valdībā, un arī Sabiedrības 
citai polītikai līderis Aigars 
Štokenbergs. Pret balsoja opozici-
jas partijas - Saskaņas centrs un 
PCTVL.

Jauno Ministru prezidentu ap-
sveica visu partiju polītiķi.

Pēc Dombrovska uzrunas aptu-
veni stundu ilgās debatēs opozicija 
paredzēja drīzu Dombrovska val-
dības izgāšanos un pārmeta ne- 
spēju izvest valsti no krizes un 
tukšus solījumus, savukārt pozi-
cijas pārstāvji iztirzāja valdības 
plānotos darbus, kas iekļauti 
deklarācijā.

Kreisās opozicijas polītiķi iro-
nizēja, ka valdībā atrasts “jauns 
laimes lācis”, bet “dakteris (Valdis 
Zatlers) jau pavisam drīz šai 
valdībai un Saeimai izrakstīs 
slimības lapu”. Ja tas tomēr ne- 
notikšot, tad Dombrovskis “no- 
slīks pusceļā”, jo “viņu saplosīs ne 
tikai nekompetence, bet arī iekšē-
jie strīdi”.

Ministru kabineta sastāvs:
Ministru prezidents – 
 Valdis Dombrovskis (JL);
ārlietu ministrs – 
 Māris Riekstiņš (TP);
aizsardzības ministrs – 
 Imants Lieģis (pārstāv Pilsonisko 

savienību);
finanču ministrs – 
 Einars Repše (JL);
ekonomikas ministrs – 
 Artis Kampars (JL); 
iekšlietu ministre – 
 Linda Mūrniece (JL);
veselības ministrs – 
 Ivars Eglītis (TP);
reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrs – 
 Edgars Zalāns (TP);
tieslietu ministrs – 
 Mareks Segliņš (TP);
kultūras ministrs – 

Nacionālā simfoniskā orķestŗa 
direktors Ints Dālderis (TP);

izglītības un zinātnes ministre – 
Tatjana Koķe (ZZS); 

vides ministrs – 
 Raimonds Vējonis (ZZS);
zemkopības ministrs – AS Piebalgas 

alus valdes priekšsēdis Jānis 
Dūklavs (bezpartijisks);

labklājības ministrs – ministrijas 
parlamentārais sekretārs Uldis 
Augulis (ZZS);

satiksmes ministrs – līdzšinējais 
ekonomikas ministrs Kaspars 
Gerhards (TB/LNNK).

Valdis Dombrovskis Latvijas 
polītikas praksē ieviesis arī 
jauninājumu – līdz ar  ierasto koa-

licijas līguma un valdības dekla-
rāciju, ko paraksta koalicijas parti-
ju vadītāji, viņš pieprasījis visiem 
koalicijas Saeimas deputātiem 
parakstīties par deklarāciju un 
neatliekamo darbu izpildes plānu. 
Tiesību eksperts Gunārs Kusiņš 
gan apšaubīja šāda memoranda 
parakstīšanas juridiskos aspektus, 
jo tas var būt pretrunā ar Saei-   
mas deputāta statusu, kā arī ar 
Saeimas deputātu Ētikas kodeksu, 
kas nosaka, ka deputātiem nevar 
uzspiest balsojumu pretēji viņu 
gribai.

Bijušais Ministru prezidents   
Ivars Godmanis, kuŗa pārstāvētā 
partija LPP/LC netika iekļauta 
jaunās valdības koalicijā, savā 
pēdējā darba dienā pauda bažas 
par to, vai Dombrovska valdībai 
būs pietiekams atbalsts un vai tā 
spēs pieņemt smagus un nepo-
pulārus lēmumus.

Jaunās valdības deklarācijā da- 
žas sadaļas ir veltītas vairākām 
jomām, kuŗu neizkopšanu pārme-
ta iepriekšējām valdībām: sabied-
rības līdzdalība polītiskos proce-
sos, pilsoniskas sabiedrības vei-
cināšana, informācijas sabiedrības 
attīstība u.c Uzmanība veltīta at- 
sevišķiem resoriem - ārlietām, aiz-
sardzībai, tautsaimniecībai, iekšējai 
drošībai, kultūrai utt.

“Valdība ir gatava pieņemt sa- 
režģītus un tālredzīgus lēmumus. 
Tomēr mūsu iedzīvotāju labklājī-
ba un drošība turpmākajos gados 
būs tieši atkarīga ne tikai no val-
dības pieņemtajiem lēmumiem, 
bet arī no visas sabiedrības, no 
katra cilvēka atbildīgas rīcības, 
sadarbības un atbalsta. Tautsaim-
niecības lejupslīdes pārvarēšana  
un dzīves apstākļu uzlabošana ir 
visu mūsu rokās,” pausts dekla-
rācijā.

Godmanis kandidēs 
Eiroparlamenta vēlēšanās

Partijas LPP/LC valde nolēma 
izvirzīt partijas līdzpriekšsēdi Ivaru 
Godmani iekļaušanai LPP/LC 
kandidātu sarakstā Eiroparlamenta 
vēlēšanās. Godmanis izteicis pie-
krišanu viņa kandidatūras izvir-
zīšanai.

Partijas LPP/LC territoriālās no- 
daļas Eiroparlamenta vēlēšanu sa- 
rakstam iepriekš bija izvirzījušas 
sešpadsmit kandidātus -  bērnu, ģi- 
menes un sabiedrības integrācijas 
lietu bijušo ministru Ainaru Bašti-
ku, LR Saeimas priekšsēža biedri 
Karinu Pētersoni, Saeimas deputā- 
ti Inesi Šleseri, bijušo Latvijas vēst-
nieku Eiropas Savienībā  Juri Kaneli, 
AS Holdings Kolonna valdes priekš-
sēdi Ievu Plaudi, Eiropas un Latvi-
jas Zinātņu akadēmijas akadēmi-   
ķi Egonu Lavendeli, SIA Tirdzniecī-
bas nams Kurši valdes priekšsēdi 
Mārtiņu Artiņu u.c.

Krievijas vēstnieks 
uzrunā skolēnus 

Krievijas vēstnieks Lat-
vijā Aleksandrs Vešņakovs 
viesojās Rīnužu vidussko-
lā. Vēstnieks uzrunā norā-
dīja, ka Latvijas un Krievi-
jas attiecībās nav nepie-
ciešams koncentrēties uz 
vēstures jautājumiem, bet 
vajadzētu skatīties nākot-
nē. Pastāvīga vēršanās pa- 
gātnē traucē nākotni. Lat- 
vijā ir arī prāgmatiski po- 
lītiķi, kas to saprot.

Vešņakovs tieši nepie-
vērsās 16. marta notiku-
miem Rīgā, bet minēja 

divus jautājumus, kas raisa pret-
runas abu valstu starpā - Latvijā 
ieviesto nepavalstnieku statusu,    
kā arī vēstures jautājumus. Taču 
vēlāk, atbildot uz skolēnu jautā-
jumu par 16. martu, diplomāts 
norādīja: Latvijas varas iestādes 
tagad distancējas no 16. marta sa- 
rīkojumiem, lai arī agrāk šis da-
tums bija oficiāla piemiņas diena. 
Pie Brīvības pieminekļa notikuši 
saieti, godu tas nedarot, tomēr 
valsts vara tos  neveicinot un neat-
balstot.

 Vešņakovs skolēniem raksturoja 
Latvijas un Krievijas attiecību 
attīstību. Kādreiz abu valstu attie-
cībās valdījis “ledus periods”, kas 
pirms diviem trim gadiem bei-
dzies. Pašlaik strādājot apmēram  
ar 20 līgumprojektiem, no kuŗiem 
desmit jau esot sagatavoti labā 
līmenī. Ja būs pietiekama polītiskā 
griba, tie var tikt parakstīti jau 
šogad. Darba kārtībā ir arī Valsts 
prezidenta Valža Zatlera vizīte 
Maskavā. Pēc Vešņakova domām, 
arī šis jautājums “nobriedīs”, ie- 
vērojot prezidenta  attieksmi pret 
to. Zatlers Davosas ekonomikas 
forumā esot uzsvēris, ka ekono-
miskās krizes laiks ir piemērots,    
lai attīstītu attiecības ar kaimiņiem.

Apstiprina KNAB vadītāju
Saeima  bez liekām debatēm glu-

ži ikdienišķi par jauno KNAB 
vadītāju apstiprināja Normundu 
Vilnīti. Līdz ar to beidzies nu jau 
ieilgušais laiks, kad šī struktūra 
strādāja bez oficiāli iecelta vadītāja. 
Slēgtā balsojumā par N. Vilnīša 
apstiprināšanu bija 63 deputāti, 
pret 25.

Kopumā uz KNAB vadītāja 
krēslu bija pieteikušies 17 kandidā-
ti, no kuŗiem pēc izvērtēšanas 
dažādās atbildīgās institūcijās val-
dība uzklausīja septiņus. Savukārt 
līdz izvērtēšanai Nacionālās dro-
šības padomē nonāca vairs tikai 
divi. Līdz ar jauniecelto KNAB 
vadītāju Normundu Vilnīti uz šo 
posteni pretendēja arī kādreizējais 
Drošības policijas inspektors, ta-
gad zvērināts advokāts Artūrs 
Zvejsalnieks.

Viens no pirmajiem darbiem 
KNAB šefam jaunajā amatā, 
visticamāk, būs arī līdzšinējo biro-
ja vadītāju pieņemto lēmumu 
caurskatīšana, tostarp  par iespē-
jamo KNAB darbinieku deklarā-
ciju aizslepenošanu. Polītiķi arī   
šajā jautājumā izrādīja apbrīnoja-
mu vienprātību, norādot uz šādu 
mēģinājumu nepieļaujamību.

Tautas partijas frakcijas priekš-
sēdis Māris Kučinskis norādīja,     
ka pat šādi mēģinājumi rada ļoti 
sliktu precedentu. “Tad jau varbūt 
arī Saeima varētu izdomāt kādu 
iemeslu un aizsegties ar slepenī-  
bu un valsts noslēpumu,” viņš 

ironizēja. Deputāts uzsvēra, ka šādi 
mēģinājumi ir nepieļaujami, un 
saistīja tos ar ieilgušo pārejas peri-
odu KNAB vadībā. Viņš izteica 
cerību, ka jaunais KNAB šefs spēs 
orientēties šajā situācijā un līdz-
šinējās sarunās radīto labo iespaidu 
apstiprinās arī ar darbiem, minētā 
slepenības režīma nepieļaušanu 
ieskaitot.

Samērā mierīgais 16. marts
Pēc svinīgā dievkalpojuma Do- 

ma baznīcā 16. martā aptuveni di- 
vi simti pārsvarā vecākā gadagā-
juma cilvēku ar Valsts karogiem un 
ziediem devās gājienā uz Brīvības 
pieminekli. Aptuveni pēc  stundu 
ilgas ziedu nolikšanas iedzīvotāji 
izklīda. aizturēti daži cilvēki, taču 
būtisku starpgadījumu nav bijis.

Policija Daugavas Vanagu un 
partijas Visu Latvijai! organizētā 
gājiena dalībniekiem ļāva ieiet ar 
barjērām nožogotajā laukumā pie 
Brīvības pieminekļa, lai noliktu zie-
dus. Gājiena dalībnieki pie piemi-
nekļa dziedāja “Daugav’ abas ma-
las” un citas patriotiskas dziesmas. 
Pie paša pieminekļa jaunieši ar 
Valsts karogiem  izveidoja “kori-
doru” , pa kuŗu cilvēki gāja nolikt 
ziedus.

Aiz barjērām, kā jau katru gadu, 
tradicionāli pulcējās krieviski 

runājošie jaunieši, kuŗi izkliedza 
dažādus pret gājienu vērstus sauk-
ļus. Jauniešiem rokās bija pār-
svītrots Ādolfa Hitlera attēls, bet 
galvā melnbalti svītrainas cepures. 
Pēc neilga laika šie aktīvisti izklīda. 
Pieminekļa tuvumā uzturējās Lat-
vijas pārstāve Eiropas Parlamen-   
tā (EP) Tatjana Ždanoka. Viņa 
pauda  sašutumu par to, ka aktīvis-
ti, kuŗi vēlējušies ierasties Rīgā no 
Lietuvas, lai protestētu pret 16. 
marta pieminēšanu, neesot ielaisti 
valstī.

Tiesībsargi pie pieminekļa aiz-
turējuši divus antifašistu kustības 
aktīvistus - Josifu Korenu un Edu-
ardu Gončarovu, kā arī Rīgas  
domnieku Viktoru Dergunovu. 
Viņi aizturēti personības noskaid-
rošanai. Dergunovs pirms aiz-
turēšanas paguvis žurnālistiem 
pastāstīt, ka viņš esot saņēmis 
sitienu ar karoga kātu pa galvu, 
tāpēc viņam esot nepieciešama 
mediķu palīdzība. Pie Brīvības 
pieminekļa aizturēti pieci cilvēki 
par agresīvu uzvedību un mēģi-
nājumiem izraisīt kautiņu, pie 
Blaumaņa ielas - astoņi cilvēki par 
atrašanos sabiedriskā vietā neat-
ļautos formas tērpos. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Ministru prezidents
Laiks

(gads, mēnesis)
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Senie romieši bai-
dījās no 15. marta - 
Idus Martias: viņi 
ticēja, ka šis datums 
nesola nekā laba. Un 
patiesi - Jūlijs Cēzars 
tika nodurts 15. mar-
tā... 

Čechiem šī diena bija liktenīga: 
1939. gada 15. martā Lielvācijas 
kaŗaspēks okupēja viņu zemi un tās 
brīnišķīgo galvaspilsētu - zeltaino 
Prāgu (Zlata Praha). Man vairākkārt 
nācies salīdzināt šo 1939. gada 15. 
martu ar 1940. gada 17. jūniju, kad 
otra totālitārā lielvalsts - PSRS gan- 
drīz vai identiskā veidā okupēja citu 
neatkarīgu Eiropas valsti - Latviju. 

Kad Maskavā un zināmās Rīgas 
krievvalodīgo aprindās visādi laipo, 
noliedzot okupācijas faktu un aiz-
stājot šo apzīmējumu ar aneksiju    
vai inkorporāciju, gribas pavīpsnāt: 
no šī termina viņi baidās kā velns    
no krusta. 

Bet līdzības ir acīm redzamas: 
1939. gada 14. martā Hilers ielūdza 
slimīgo, 67 gadus veco Čechoslo-
vakijas prezidentu Emilu Hachu pie 
sevis Valsts kancelejā (Reichskanz-
lei) Berlīnē. Lielvācijas fīrers ap- 
zināti, lai šo vīru pazemotu un no- 
kausētu, lika viņam vairākas stun-
das gaidīt priekštelpā. Beidzot, pulks-
ten 01.30 naktī uz 15. martu, Hitlers 
pieņēma viesi, un ultimāts skanēja: 
ja Hacha tūlīt pavēlēs Čechoslovaki-
jas armijai ielaist tās territorijā 
Lielvācijas kaŗaspēku, viss notiks   

15. marts, 17. jūnijs un 
staļinistu saldais sapnis

bez vardarbības un čechu tautai     
būs dota autonomija un zināma na- 
cionālās brīvības pakāpe, bet pretējā 
gadījumā vācu kaŗaspēks lauzīs jeb- 
kādu pretestību, lietojot ieročus. 

Emilam Hacham uznāca sirds-
lēkme, kad feldmaršals Gērings pie-
draudēja sabumbot Prāgu. Hitlera 
personiskais ārsts Dr. Morels iedeva 
Hacham kādas drapes, un prezi-
dents parakstīja prasīto pavēli - ielaist 
okupantus. Sudetu novads, kur at- 
radās čechu nocietinājumi, jau bija 
zaudēts, un Viduseiropas pēdējā 
demokratija bija ielenkta no trijām 
pusēm. 

Hitlers pārvērta Čechoslovakijas 
serdi par Bohēmijas un Moravijas 
protektorātu Lielvācijas sastāvā. Fī- 
rers Hacham augstsirdīgi piedāvāja 
palikt šī kroplā veidojuma preziden-
ta amatā. Emils Hacha saprata, ka 
viņa pilnvaras līdzinās nullei, bet 
piekrita, cerot “glābt, kas vēl glāb-
jams”. 1945. gada 9. maijā Prāgā ie- 
nāca maršala Koņeva padomju ka- 
raspēks, 14. maijā Hachu apcietināja 
un ievietoja cietuma slimnīcā, kur 
viņš 26. jūnijā nomira. Čechu acīs 
Hacha bija nevis ļaunprātīgs no- 
devējs, bet nožēlojams, vājš cilvēks, 
kas tika iedzīts strupceļā. 

Ļoti nozīmīgs ir uzņēmums, kas 

izdarīts Prāgā 1939. gada 15. martā: 
vācu kaŗavīri brauc vaļējās automa-
šīnās, ielas malā izmisušie čechi vīsta 
dūres, sievietes slauka asaras, bet par 
priekšzīmīgu kartību gādā neat-
karīgās Čechoslovakijas policisti! 

Un kas notika 1940. gada 17. jū- 
nijā? Iepriekšējā dienā Staļins ulti- 
mātīvā veidā prasīja, lai Latvijā tiktu 
ielaists padomju kaŗaspēks, prezi-
dents Kārlis Ulmanis bija spiests 
pakļauties šim ultimātam, un Rīgā 
ieripoja sarkanzvaigžņotie tanki. 18. 
jūnijā avīzē Jaunākās Ziņas bija 
lasāms Kārļa Ulmaņa aicinājums 
tautai: “Es palieku savā vietā, jūs 
palieciet savās.” Un tur bija tādi vārdi: 
“Es vēlos, ka mūsu zemes iedzīvotāji 
ienākošās kaŗaspēka daļas uzlūko ar 
draudzību.”

Ar 1939. gada 15. martu 1940. ga- 
da 17. jūnijs manuprāt ir droši salī- 
dzināms. 

Pie reizes: vai nav brīnums. ka jau 
Baigajā gadā V. Ķuzes saldumu fab-
rikai tika dots nosaukums “17. jū- 
nijs” un arī Doma laukums kļuva   
par 17. jūnija laukumu, un otrreizē-
jās padomju okupācijas gados šie 
nosaukumi palika, bet tālaika plaš-
saziņas līdzekļos par šo datumu ne-
tika bilsts ne vārda atšķirībā no plaši 
svinamā 21. jūlija, kad 1940. gadā 

Latvijā tika “atjaunota padomju 
vara”. 

15. februārī Dienā parādījās Egila 
Zirņa raksts Komūnistu sponsors. 
Raugi, vēsturnieks Gatis Krūmiņš 
atradis archīvā dokumentu, pēc kuŗa 
secināms, ka Kārlis Ulmanis, vēl 
formāli būdams Valsts prezidents, 
1940. gada 12. jūlijā ziedojis 5000 latu 
t.s. Sarkanajai palīdzībai un šī summa 
ieskaitīta Latvijas kompartijas tekošā 
rēķinā. Man šķiet, ka šis “ziedojums” 
bija psīcholoģiska spiediena rezul-
tāts, - Kārlis Ulmanis taču kopš tā 
brīža, kad Višinskis viņam nodiktēja 
Kirchenšteina valdības sastāvu, bija 
čekas, t. i., NKVD, vaņģinieks, var 
teikt - ķīlnieks. Šai sakarā atceros, ka 
Brežņeva laikā nez kā manās rokās 
nonāca nodriskāts žurnāliņa Mūsu 
Īpašums numurs, šķiet, no 1940. gada 
jūnija pašām beigām. Pēdējais! Tur 
bija rakstīts, ka “mūsu īpašumi” tiks, 
cerams, saglabāti, ka Krievijā allaž 
augstu vērtēts latviešu darba tikums, 
visur pazīti latviešu dārznieki, meis-
tari u.tml., Krievijas aizvējā jutīsi-
mies drošāk šajos nemierīgajos lai-
kos... Apbrīnojams naīvums! Šā pā- 
rejas laikposma apstākļi, apjukuma 
un nenoteiktības gaisotne jāievēro, 
iekams Kārlim Ulmanim piedēvē  
apzinātu nodevību vai arī tikai 

zemošanos okupantu priekšā. Viņš 
nezemojās, viņš tika pazemots, - 
apmēram tāpat kā Hitlers 1939. gada 
martā pazemoja Čechoslovakijas 
prezidentu Hachu. 

Laika/BL 7. marta numurā manu 
uzmanību saistīja raksts “Koncerts 
atmiņai”, kur bija pieminēta dzie- 
done Irma Jaunzeme. Šis vārds man 
lika atcerēties: drīz pēc 1940. gada      
17. jūnija Rīgā bija izlipinātas milzu 
afišas, kuŗās bija ziņots, ka notiks 
koncerts: dažādu tautu dziesmas at- 
skaņošot Tamara Hanum un Irma 
Jaunzeme. Acīmredzot PSRS latviešu 
inteliģences apšaušana Irmai Jaun-
zemei gājusi secen, un nu šī dziedo-
ne noderēja par “tautu draudzības” 
apliecinājumu...

Tā kā Latvijas nelabvēļi nemitas 
bubināt par fašisma atdzimšanu 
Dievzemītē, der atgādināt, ka Mas-
kavas apgādā Algoritm izdota vēs-
turnieka V. Molodjakova 368 lap-
puses bieza grāmata: Slepenā sa- 
zvērestība jeb Staļins un Hitlers pret 
Ameriku. 

Apgāda anotācijā teikts, ka grā-
matā aplūkoti pret ASV un Angliju 
vērstas PSRS, Vācijas un Japānas mi- 
litāras alianses priekšdarbi. Un “tikai 
gadījuma pēc Otrais pasaules kaŗš 
nekļuva par kaŗu starp Eirāzijas un 
Atlantijas lielvalstīm”. 

Jā, šis staļinistu saldais sapnis neīste-
nojās tikai tāpēc, ka 1940. gada no- 
vembrī Staļina ģeopolītiskā ēstgri-   
ba Hitleram šķita pārmērīga. 

Franks Gordons

Atzīstos. Pirmo reizi 
pēc ilgiem laikiem  
par Latvijas polītisko 
sistēmu jūtos mazliet 
optimistisks. Ne tikai 
tāpēc, ka 12. martā 
Saeima apstiprināja 

jaunu, bijušās opozicijas partijas 
Jaunais laiks vadītu valdību, no ku- 
ŗas, paldies Dievam, ir pazuduši vai-
rāki cilvēki, ko no turienes vajadzē- 
ja padzīt jau ļoti sen (Veldre, Slakte-
ris, Šlesers), bet arī tāpēc, ka tajā   
pašā dienā Saeimas „gudrās gal-   
vas” izdarīja vēl šo to  visai pārstei-
dzoši pozitīvu.

Piemēram, pēc divu gadu tielēša-
nās deputāti visnotaļ lielā vienprā-
tībā apstiprināja grozījumus Latvi-
jas Kriminālprocesa likumā, lai 
turpmāk Latvijas ģenerālprokurors 
varētu atbrīvot no kriminālatbildī-
bas apsūdzētos, kuŗi palīdz atklāt 
nozīmīgu noziegumu. Tas ir tas, ko 
lasītāji Amerikā un angliski runā-
jošajā Eiropā pazīst ar nosaukumu 
plea bargaining. Tiem, kuŗi piedalās 
Latvijas polītikas ēnas pusē, šī nor-
ma ir kā velnam krusts, jo diezgan 
bieži skandali, kuŗos tieši vai netieši 
iesaistīti polītiķi un viņu krusttēvi,    
ir tik samezgloti, ka palīdzība no 
cilvēkiem, kuŗi šais skandalos ir 
piedalījušies, ir īsta Dieva dāvana. 
Tas attiecas pirmkārt uz pagalam 
necaurspīdīgiem procesiem, kādi 
visus šos gadus risinājušies Ventspi-
lī, kur pilsētas galva Aivars Lem-
bergs pie teikšanas ir bijis jau kopš 
padomju laikiem un ar savu paš-
valdības amatu ir paguvis kļūt pa- 
sakaini bagāts – daudz, daudz bagā-
tāks nekā citi pašvaldību vadītāji. Šis 
cilvēks ir tik bagāts, ka viņam pieder 
pašam sava kabatas partija - Zaļo un 
Zemnieku savienība (ZZS), un tā, kā 
jau paklausīgam pakalpiņam pie-
deras, līdz pēdējam centās novērst 
jauno noteikumu apstiprināšanu. 
Neizdevās, un labi, ka tā. Vēl nesen 
zaļajiem zemniekiem atbalstu snie-

Sākums labs
dza arī Saeimas lielākā partija - 
„Tautas” partija. Tās vadītājs Mareks 
Segliņš bez mitas skandēja, ka liku-
ma grozījumi atbalstītu „stukačus”, 
proti, cilvēkus, kuŗi, savu interešu 
dzīti, apmelo citus. Taču 12. martā 
arī „Tautas” partijas balsis ieripoja 
„par” kontā, un pēcāk partijas frakci-
jas vadītājs Saeimā Māris Kučinskis 
paskaidroja, ka „mēs labojamies. 
Strādājot ar Jauno laiku, mēs kļūs-
tam ar katru dienu labāki.”

Ceru, ka lasītāji piedos, ja es šo 
apgalvojumu uztveršu ar mazticīgu 
smīnu. Tīģeris tomēr savas strīpas 
tik viegli nemaina. Taču, no otras 
puses, pirms 20 gadiem krietns pul-
ciņš PSRS nomenklātūras pārstāvju 
piepeši sevī atklāja grandiozu lat-
viskumu. Kompartijas ideoloģis-   
kais sekretārs pārkvalificējās un kļu-
va par tautā iemīļotu Augstākās pa-
domes un pēc tam arī Saeimas 
priekšsēdi. Latvijas polītika joprojām 
mudž no ļaudīm, kuŗi savulaik zvē-
rējuši pie Ļeņina un Marksa altāŗa, 
bet it īpaši aktīvi ir cilvēki, kuŗi 
kādreiz darbojušies komjaunatnē. Ja 
tas ir bijis kažoks, ko varēja apsviest 
uz otru pusi, tad varbūt arī „Tautas” 
partijas rūpīgi kultivētā pārliecība,  
ka valsts ir privātīpašums, kuŗā 
privātā „elite” var rīkoties saskaņā ar 
principu „pēc manis kaut ūdens 
plūdi!”, ir viegli grozāma.

Tā, piemēram, tajā pašā dienā -  
12. martā deputāti gandrīz tikpat 
lielā vienprātībā krasi apcirpa vienu 
no lielākajām mūsu polītiskās ie- 
kārtas bodītēm, proti, ļoti daudzās 
valsts iestāžu, uzņēmumu un citu 
struktūru valdes un padomes, kuŗās 
izcili atalgotu darbu sev atrada visā- 
di partiju liekēži, tostarp, kā esmu 
rakstījis jau agrāk, toreizējā satiks-
mes ministra bijušā šofeŗa dēls. 
Krietni tiks samazināts valžu un 
padomju skaits, krietni apcirpts ne- 
likvidēto valžu un padomju locekļu 
skaits un krietni apcirptas palikušo 

valžu un padomju locekļu algas. 
Nekādi miljardi tādējādi ietaupīti 
netiks, turklāt noteikumi neattiecas 
uz vairākām ļoti lielām polītikāņu 
barotnēm, piemēram, uz ostām. 
Taču arī tas ir gluži labs signāls, ka 
valdošā „elite” varbūt patiešām ir 
sākusi mainīties. Protams, te sava 
loma ir arī ekonomiskai krizei. Mi- 
nētās valdes un padomes bija brē-
cošas izšķērdības paraugs.

Tiesa, vēl nebūt nav pienācis brī-
dis atslābināties un iedomāties, ka  
nu viss ir labi. Mūsu valsts polīt-
technologi un viņu schēmas nekur 
nav izgaisušas. Tuvojas pašvaldību 
vēlēšanas, un tad nu visi gribēs būt 
labiņie. Vēl 12. martā Saeima atcēla 
pensiju indeksāciju, un tas nozīmē, 
ka šogad pensijas netiks paaugstinā-
tas. Varu derēt, ka vismaz aizkulisēs 
partijas ar pirkstu rādīs Ministru 
prezidenta Valža Dombrovska un 
viņa pārstāvētā Jaunā laika virzie-  
nā – re, kur ļaunie! Kolīdz tika pie 
kloķiem, tā uzbruka tev, godājamais 
pensionār! Ciniķis teiks, ka kād-
reizējās valdošās „elites” partijas tik 
pakļāvīgi akceptējušas V. Dom-
brovska valdību, klusībā cerot, ka   
tas nozīmēs - arī JL kļūs tikpat ne- 
populārs kā pārējās partijas. Pie-
devām nekur nav pazudušas arī 
polītikas grandu intereses. Krimi-
nālprocesa likuma labojumi ir inte-
resanti arī saistībā ar citu plašu skan-
dalu. Tas ir tā dēvētais digitālizācijas 
skandals, kuŗā reizēm minēts arī 
„Tautas” partijas tēva Andŗa Šķēles 
uzvārds.

Korupcijas novēršanas un apka-
ŗošanas birojam (KNAB) beidzot     
ir jauns priekšnieks, un pats pir-
mais, ko Normunds Vilnītis pazi-
ņoja pēc apstiprināšanas šajā poste-
nī, - amatu saglabās abi KNAB 
direktora vietnieki Juta Strīķe un 
Alvis Vilks. Juta Strīķe savulaik vi-
siem mūsu valsts lielajiem un maza-
jiem korumpantiem pateica chres-

tomatiskos vārdus: „Šie cilvēki var 
nešaubīties par to, ka mēs viņiem 
atnāksim pakaļ.” Tātad, visticamāk, 
tikai un vienīgi bailes no J. Strīķes 
lika aizejošajam valdības vadītājam 
Ivaram Godmanim vienpersoniski 
nolemt, ka nākamais KNAB priekš-
nieks nedrīkst būt neviens, kas tur 
strādā. Nu knābis atkal būs spējīgs 
netraucēti „aiziet pakaļ” tiem, kuŗi  
to ir pelnījuši, un varbūt beidzot   
mēs nokļūsim arī tik tālu, ka tiks 
aiziets pakaļ ne tikai mazajām ziv-
tiņām, bet arī lielajām polītkorum-
pētās vides haizivīm, kuŗu dēļ Pa- 
saules banka savulaik atzina, ka 
Latvija ir „nozagta”.

Viegli nav, un viegli nebūs. Valdis 
Dombrovskis stājas amatā brīdī,   
kad nudien šķiet, ka visi striķi ir 
pārtrūkuši. Valdībai būs jāatrod 
daudzi simti miljoni latu, ko apcirpt 
no jau tāpat visai sīkstā valsts budže-
ta. Ar pensiju indeksācijas atcelša- 
nu vien nepietiks, jostu ciešāk sa-
vilkt tomēr nāksies visiem, kuŗi ir 
kaut kādā ziņā atkarīgi no valsts 
maizes, - policistiem, skolotājām, 
ārstiem, medicīnas māsām, robež-
sargiem, trūcīgām ģimenēm un 
jaunām māmiņām. Lēmumi nebūs 
populāri, taču tie ir gan nenovērša-
mi, gan neizbēgami. Un tāpēc būtis-
ki ir, pirmkārt, valdībai rīkoties 
atklāti. Cilvēkiem ir jāsaprot, kāpēc 
tiek darīts tas, kas tiek darīts. Nost ar 
kādreizējā Ministru prezidenta un 
„stabilitātes garanta” Kalvīša attieks-
mi, ko perfekti rezumēja viņa atzi-
nums: „Ar opoziciju mēs nerēķinā-
mies,” – un nerēķinājās arī ar pilso-
nisko sabiedrību, ko Kalvītim reiz 
labpatika nosaukt par „kvaukš-
ķiem”. Tautas uzticēšanās Saeimai 
un valdībai patlaban ir tuvu nullei, 
un tas lielā mērā ir tāpēc, ka 
valdošie nekad nav atraduši par 
vajadzīgu paskaidrot, ko viņi dara. 
Un nepaskaidro droši vien tāpēc, 
ka paši apzinās pietiekami bieži 

darām to, ko nevajag darīt.
Otrkārt, vēl nozīmīgāk, cīnoties 

pret ekonomisko krizi, valdība ne-  
drīkst aizmirst jēdzienus godīgums 
un tiesiskums. Kādreizējais valdības 
vadītājs un tagadējais finanču mi-
nistrs Einars Repše kādā intervijā 
sacīja, ka viņš pret negodīgumu un 
tiesiskuma trūkumu vairs nevēloties 
iet „krusta kaŗā”. Jā, viņa premjērēša-
nas laikā gadījās arī ekscesi, taču, 
jācer,  E. Repše nav aizmirsis, ka viņa 
veidotais Jaunais laiks polītikā ienā-
ca tieši ar augsti paceltu godīguma 
karogu. Starp citu, Finanču minis-
trijas paspārnē darbojas arī Valsts 
ieņēmumu dienests, kuŗā strādā 
viens otrs cilvēks, kuŗa vārds locīts 
sakarā ar dažādiem skandaliem. Ja  
E. Repše šādiem cilvēkiem ļaus mie-
rīgi strādāt tālāk, tas būs signāls, ka 
arī JL ir gatavs pielāgoties valdošajai 
konjunktūrai... Neviena krize nav tik 
masīva, lai polītiķi drīkstētu aiz- 
mirst demokratiskas republikas un 
pilsoniskas sabiedrības pamatprin-
cipus. Korupcijas novēršanas un ap- 
kaŗošanas birojam jāļauj strādāt. 
Valdošajai koalicijai daudz vairāk 
jāieklausās sabiedrībā, ne tikai savos 
sponsoros un financētājos. Negodīgi 
cilvēki no valsts virtuves jāpadzen 
laikus, nevis tikai pēc tam, kad par 
viņiem ir spriedušas visas iespējamās 
tiesas. Tiem Saeimas deputātiem, 
kuŗi joprojām domā, ka vienīgais 
iespējamais (valsts samaksātais) viņu 
palīgs var būt sieva vai meita, laiks 
prasties vai arī no Saeimas pazust.

Vēl pirms dažiem mēnešiem ne- 
šķita, ka ir kaut mazākās cerības jel 
kam īpaši mainīties. Ivara Godmaņa 
vadītā valdība bija precīzi tā pati,     
ko pirms tam vadīja Kalvītis, un tai 
bija precīzi tie paši „tikumi”, ja nu 
vien Godmanis nebija tik plātīgs     
kā priekštecis. Patlaban veidojas 
jauns sākums. Cerēsim, ka pēc turp-
mākajiem pāris mēnešiem nenāk-
sies atkal teikt – esam pievīlušies.

Kārlis Streips



LAIKS 112009. ga da 21. marts – 27. marts

Domas par kritiķi Jāni Rudzīti

 “Atbraucu ar pārliecību…”
Ar Astrīdu Jansoni tikās Inese Raubišķe

Ar Astrīdu Jansoni esmu iepa-
zinusies laikā, kad mēs visi esam vai-
rāk vai mazāk satraukušies, bažīgi … 
vai pat izmisuši. Un arī Astrīda - 
savulaik atgriezusies Latvijā, patrio-
tisma mudināta, tagad jūtas stipri 
vīlusies. Žēl. Jo viņa - Latvijas pavalst-
niece - ir īsts atradums savai valstij. 
Proti, stipra personība ar bagātu 
(skarbu) pagātni, aizstāv demokrati-
jas pamatprincipus, ir sociāli aktīva 
un atbildīga, precīzi formulē un bez 
liekas diplomātijas izsaka savu vie-
dokli (mūsu sarunas laikā ne reizi 
nedzirdēju tik kaitinošo frazi “tas 
jums zināšanai, bet ne publicēšanai”).
Un vēl - Astrīda aizkustinoši emocio-
nāli pārdzīvo visu, kas notiek Latvijā. 
Diemžēl par šādiem cilvēkiem mēs 
presē lasām maz, jo viņi nepieder pie 
tiem, kas laužas pēc publiskas pa- 
zīstamības. Viņu pašapliecinājums ir 
darbs (ar vērā ņemamu pievienoto 
vērtību).

Ceļš uz svešatni
Par mūsu ģimeni īstenībā var teikt, 

ka aizbraucām gana netīšām. Mūsu 
mājai Doles salā tikpat kā trāpīja 
krievu aviobumba, izsitot milzu bed-
ri dažus metrus no ēkas, cita - ar 
šķembu klājienu kā pļautin nopļāva 

visu apkārt… Mēs būtu pagalam, ja 
tajā laikā nebūtu paglābušies pagra-
bā. 1944. gada oktobŗa sākumā pār-
cēlāmies uz Rīgu radu dzīvoklī, pa- 
tiesībā meklējām ceļu tālāk uz Kur-
zemi, nez kāpēc ticot, ka krievi līdz 
turienei neaizies. Bet tad kādu vaka-
ru pie mums ienāca divi leģionāri  
un pateica, ka pāris stundu laikā 
mums jabūt gataviem aizbraukt… 
Nākamajā dienā jau bijām uz kuģa, 
kas pēdējais devās no Rīgas uz Vāci-
ju. Kaŗam beidzoties, domas bija   
par Kanadu, Austrāliju, taču visur 
tikām izbrāķēti, divi vecāki un sešas 
meitas bija liela ģimene, kuŗai grūti 
atrast sponsorus. Taču laimējās, un 
Luterāņu baznīcas federācija mums 
palīdzēja nonākt Amerikā, līdz 
Minesotai. Tur mūs sagaidīja kāds 
farmeris, kas cerēja darbā pieņemt 
ģimeni ar sešiem puikām, bet, 
ieraudzījis tik daudz skuķu, saķēra 
galvu. Es biju tāda gruntīgāka, un 
mani paturēja par fermas puiku. 
Faktiski es strādāju divās fermās: 
tīrīju kūtis, laboju jumtus, šķipelēju 
labību, traktoru gandrīz dubļos 

pazaudēju, mājās līmēju 
tapetes, mazgāju veļu, 
uzpasēju farmeŗa piecus 
bērnus un … trīs mēnešu 
laikā nopelnīju 5 dolarus, 
kuŗi tāpat bija jāiemet 
baznīcas ķeselē. Kad 
ģimene baznīcai bija 
atmaksājusi ceļa parādu, 
no Minesotas pārcēlāmies 
uz Klīvlandi - vakaros 
gāju skolā, bet dienā 
strādāju. Daudzi Latvijā 
domā, ka mums gājis 
viegli, ātri esam tikuši pie 
bagātības. Jūtu arī tādu kā 
neiecietību, gandrīz vai 
nepatiku pret tiem, kas 
pārcēlušies uz Latviju.

Mēs atgriezāmies, 
tēvzemes mīlestības 

mudināti
Pirmo reizi atbraucu uz 

Latviju 1975. gadā un pēc 
tam jau to darīju katru 
gadu …1993. gadā atbrau-
cu uz palikšanu, iestājos 
Latvijas ceļā un vēlēšanās 

tikai ar nelielu balsu pietrūkumu 
netiku Saeimā. Bet, kad Egils Levits 
sāka darbu par sūtni, bija mana kārta 
strādāt Saeimā. Tolaik jau televīzija 
sāka rādīt, kas notiek Saeimā, un es 
sapratu, ka tur nav mana vieta. Un, 
kad Valdis Birkavs uzaicināja mani 
uz savu biroju aprunāties par darbu 
Saeimā, es atklāti pateicu, ka man 
nav pieņemams tur ieviesies darba 
stils, šis norādes ar īkšķi, kā partijas 
biedriem konkrētos jautājumos 
jābalso. Turklāt nodarbojos ar to, kas 
pēc manām domām Latvijai nozī-
mīgs, - strādāju Finanču ministrijā, 
tulkoju grāmatvedības standartus, 
likumus, palīdzēju rietumniekiem 
licencēt un pārbaudīt jaunos revi-
dentus. Vārdu sakot, atteicos spēlēt 
“polītiskās spēles”. Pēc kāda laika 
man piezvanīja un piedāvāja vēl 
vienu darbu - komercdirektora vietu 
jaunā Rīgas viesnīcā, kuŗai nosau-
kumu, starp citu, devu es, - “Radi un 
draugi”.

 Šobrīd es esmu 
pat ļoti bezpartejiska

Es nezinu, cik ilgi vēl varēšu dzī-
vot Latvijā. Atbraucu pārliecībā, ka 
pēc desmit gadiem piecelsimies 
kājās. Bet nu mēs esam bezdibeņa 
malā, un visu nevar novelt tikai uz 
globālām krizēm. Kas atbildēs par 
izputināto rūpniecību un lauk-
saimniecību? Kāpēc ir tik netaisnī- 
ga algu nesamērība, par kādiem 
nopelniem, piemēram, Latvijas 

Bankas prezi-
dents saņem  
tik lielu algu, 
tāpat arī Rīgas 
pilsētas galva? 
Mums vajag 
tiesāt visas ie- 
priekšējās val-
dības. Kauns, 
grēks un nozie-
gums. No Lat-
vijas ceļa es aiz-
gāju jau tad, 
kad tas iekāpa 
Šlesera kabatā, 
Jaunais laiks 
mani uzņēma 
pēc sešus mē- 
nešus ilgām pār 

domām, bet, kad vēlējos aktīvi dar-
boties, sapratu, ka esmu bijusi 
vajadzīga tikai statistikas dēļ. Ma- 
nās acīs viņi visi ir nothing special. 
Tas pats ar Pilsonisko savienību. Jau 
vairāk nekā pirms gada uzrakstīju 
viņiem vēstuli ar dažiem ieteiku-
miem partijas programmai, tie nau-
du neprasīs, bet samazinās nodokļu 
maksātāju naudas nelietderīgu iz- 
mantošanu. Ja šī jaunā partija ievē-
rotu šos ieteikumus, par to balsotu 
lielākā daļa ne tikai manu draugu, 
radu un paziņu, bet arī daudzi citi 
Latvijā un partijai nāktos mazāk 
izdot līdzekļus vēlēšanu reklāmas 
kampaņai. Lūk, mani ierosinājumi:
• Izbeigt polītisku amatu dāvinā-
jumus.
• Izbeigt kompensācijas ministriem, 
kas atkāpjas no amata vai tiek atcelti. 
Ja ministrs savu darbu nav darījis 
labi, viņš nav pelnījis kompensāciju, 
it sevišķi tad, ja tūliņ sāk saņemt 
deputāta algu.
• Izbeigt algas maksāšanu amatper-
sonām, kas sēž cietumā vai ir ap- 
sūdzēti un savā amatā nestrādā.
• Valsts institūciju amatos iecelt vie-
nīgi konkursos izmeklētus profe-
sionāļus, ne caurkritušus polītiķus.
• Izbeigt valsts un pašvaldību uz- 
ņēmumu padomēs sūtīt polītiķus, 
kas ir jau polītiski ievēlētas amatper-
sonas.
• Vienkāršot valsts iestāžu darbu un 
izbeigt nevajadzīgu birokratiju.

• Sociālās mājās dzīvokļus dot tikai 
maznodrošinātiem cilvēkiem, nevis 
par kaut kādiem nopelniem cil-
vēkiem ar labi atalgotu darbu.
• Vienkāršot skolu programmas un 
ieviest vienādas, lētākas grāmatas,  
ko skolās var lietot gadu pēc gada, lai 
bērnu vecākiem būtu vieglāk bēr-
nus izglītot.
• Izbeigt polītisko prostitūciju ar 
līdzekļu piešķiršanu tikai tām 
pašvaldībām, kuŗu vadība ir „ pa- 
reizā” partijā.
• Valsts un pašvaldības amatper-
sonām pieļaut tikai vienu amatu, 
nevis piecus, kā iepriekšminētā 
gadījumā, vai 12, kā citā pašvaldībā.
• Izbeigt nelietderīgus deputātu 
braucienus uz ārzemēm.
• Pārraidīt Saeimas plēnārsēdes; ie-
viest atklātu balsošanu.
• Vēlēšanu likumu grozīt tā, lai vie-
na persona varētu kandidēt tikai 
vienā vēlēšanu apgabalā. Lokomo-
tīvju sistēma mūsu apstākļos neder. 
Apgabals ievēlē cilvēku, kas tur ne- 
dzīvo un kam tas ir pilnīgi vienal-
dzīgs. Tātad šim apgabalam par-
lamentā nav savas pārstāvniecības 
un neviens par to neatbild. Diemžēl 
no Pilsoniskās savienības atbildi ne-
esmu saņēmusi. Tāpēc esmu un 
būšu šodienas LR bezpartejiska 
pavalstniece.

“Nu tak nāc un palīdzi mums!”
Ar šādiem vārdiem pie manis 

vērsās Okupācijas mūzeja direktore 
Gundega Michele. Un es piekritu, 
tagad esmu sekretāre Okupācijas 
mūzeja biedrībā. Darbs ir interesants 
un, galvenais, nepieciešams. Mūzeju 
apmeklē ne vien ārvalstu diplomāti 
un viesi, bet arī daudz skolu jaunat-
nes. Mainās ekspozīcijas, tiek veikti 
pētījumi, izdotas grāmatas… Man 
patīk, ka par mūzeju interesējas un 
tajā arī strādā samērā daudz gados 
jaunu cilvēku. Dzīvojot Amerikā, 
daudz līdzdarbojos un arī pati 
organizēju dažādus publiskus pa- 
sākumus (arī ziedojumu vākšanu), 
par kuŗiem ne man, ne citiem pat 
prātā nenāca saņemt kādu atlīdzību 
naudā. Joprojām to daru arī šeit 
Latvijā un rosinu strādāt citus.

 Astrīdas enerģiskums fascinē un 
liek arī padomāt, vai tādu Latvijas 
cienīgu cilvēku nekļūst arvien mazāk? 
Un vai arī tur būtu vainojami globālie 
procesi?

Simt gadi ir gaŗš laika posms. 
Pirms simt gadiem - 1909. gada     
24. martā dzimis Jānis Rudzītis 
Bērzaunes pagasta „Susurēnos”.   
Pats Rudzītis sniedz savu biogra- 
fiju grāmatā „Trimdas rakstnieki”, 
kas iznākusi 1947. gadā Vācijā. Te 
varam smelt zināšanas par viņa vēr-
tējumiem, aprakstot savu dzīvi       
laikā pirms Latvijas atstāšanas               
1944. gadā. Pēc Madonas ģimnazi-
jas beigšanas viņš studēja baltu valo-
das Latvijas Universitātē un kļuvis 
par izglītotu filologu. J. Rudzītis 
stāsta, ka viņam daudz nozīmējusi 
mūzika. Viņš jaunībā spēlējis vijoli 
un sapņojis par konservātoriju. 
Studiju gados viņš dziedāja studentu 
biedrības „Dziesmuvaras” korī un 
līdz ar kori viesojies Igaunijā, Lietuvā, 
Somijā un Skandinavijas valstīs.

Otra interese viņam saistījās ar 
dzeju. Viņš atzīstas, ka dzejojis pats, 
bet savus dzejoļus nav publicējis. 
Sakarā ar pētījumu par latviešu 
modernās dzejas metriku, kas ie-
spiesta žurnālā Daugava 1936. gadā, 
viņš konstatē, ka literātūras vēsturē 

tai laikā nav sastopami nopietnāki 
pētījumi par modernās dzejas 
metriku. Ar studiju par J. Medeņa 
metriem sākās 1936. gadā viņa 

recenzenta gaitas. Turklāt J. Rudzītis 
strādāja Latvijas Radiofonā lite-
rātūras nodaļā. Viņa dzīves stāstā 
pavīd vēl epizods, kad no 1942 līdz 
1943. gadam pieslēdzas redaktora 
gads līdzās Kārlim Skalbem Latvju 
Mēnešrakstā. 

Kad 1944. gadā nācās atstāt Lat-
viju, radās jaunas situācijas. Vācijā   
J. Rudzītis darbojās par latviešu va-
lodas skolotāju no 1946. līdz 1949. 
gadam Lībekas latviešu bēgļu ģim-
nazijā un piedalījās sabiedriskā 
darbā. Pārcēlies uz dzīvi Zviedrijā 
1950. gadā, Rudzītis atrada sev vie- 
tu Upsalā. Bija iespēja nodoties sa- 
vām interesēm, jo zviedru darba 
tirgū viņš neiesaistījās. Laikraksts 
Latvija izvēlējās viņu par savu 
Zviedrijas redaktoru, dodot uzde-
vumu recenzēt latviešu grāmatas   
un nodoties rakstniecībai.

Tai laikā Rudzītis arī ceļoja un 
sarakstīja divas grāmatas par saviem 
ceļojumiem („Tālos ceļos, savos 
ļaudīs” un „Starp Provinci un Ei- 
ropu”). Radās darbi, kas prasīja 
redaktoru, piemēram, „Teodors 

Reiters un viņa koŗi”, J. Medeņa dze-
jas izlase „Miķeļnīcas”, E. Ādamsona 
raksti un vēl Jāzepa Vītola atmiņas, 
kas gaidīja redaktoru. Ir grūti visu 
apskatīt nelielā rakstā. Kāds ir Jāņa 
Rudzīša devums, kad viņš šķiŗas no 
šīs pasaules 1970. gadā? – Kā viņu 
novērtē jaunākās paaudzes? 

Latviešu vēstures 3. sējumā, kuŗa 
iznākusi Latvijā 2001. gadā, var iz-
sekot J. Rudzīša novērtējumiem, at- 
saucēm un spriedumiem apmēram 
37 gadījumos, un tas tālu pārsniedz 
citu kritiķu novērtējumus, kam 
mazāks biežums visā grāmatā. At- 
zinumu un novērtējumu par                    
J. Rudzīša esejām lasām 489. lpp.: 
„Literārajā esejā daudz darījis Jānis 
Rudzītis (1909 – 1970), viņa esejas 
un apceres par literātūru pēc auto- 
ra nāves iznāca plašajā Ofēlijas 
Sproģeres sakārtotā sējumā „Raksti” 
(1977). Tajā sakopoti raksti par 
literātūru un rakstniekiem, taču vai-
rākām apcerēm ir izteikta esejistis-
ka ievirze (..) 1948. gadā bija pub-
licēta atsevišķā grāmatā Rudzīša 
eseja „Spīdola Nāves salā”. Taču arī 

daudzas no viņa recenzijām uzlū-
kojamas par mākslas darbiem.”

Trimdas literātūrā Jānis Rudzītis 
nozīmē daudz, jo viņš ar recenzijām 
un apcerēm nodrošināja pēctecību 
daudziem literāriem darbiem un 
viņa darbības rezultātā veidojās un 
pieauga jaunākā literātūra trimdā. 
Tai pašā laikā, arī trimdai ieilgstot, 
radās plaisa paaudžu starpā, ko var 
vērot tikai notālēm. Jānis Rudzītis 
kļūst par konvencionāli noskaņotas 
publikas pārstāvi, kas, vārdā neno-
saukts, tomēr liek nojaust savu 
klātieni tad, kad gados jaunākā 
paaudze, gribēdama lauzt sev ceļu, 
veidoja savu profilu, it kā rotaļāda-
mās ar humoru par pagājušu laiku 
simboliem, kam pienāktos pietāte.

Reiz Upsalā 20. gs. 50. gados, kad 
bija sācies lielās meklēšanas laiks, 
svešumā klīstot, Jānis Rudzītis uz- 
runāja tā laika latviešu jaunatni un 
runas nobeigumā novēlēja jaunie-
šiem kļūt par argonautiem, kas 
meklē un atrod senās grieķu teikās 
minēto zelta aunādu.

Mirdza Krastiņa

Astrīda Jansone un aktrise Lidija Freimane 1990. 
gadā, kad Klīvlandes Daugavas Vanagu teātris 
viesojās Latvijā

Astrīda Jansone ar dzīvesbiedru 1973. 
gadā Vašingtonā amerikāņu tautas deju 
festivālā
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Par latvisko un kristīgo eposā “Lāčplēsis”

(Turpinājums sekos)

Ivo Pavlovičs

Arnis Skujiņš Dziesma divritenim
Atmiņu tēlojums

Kangars ir tautas nodevējs, bet 
kādā plānā? Vai tādā, ka liekas 
kristīties un kļūst par aizrautīgu 
Kristus sekotāju? Nē, viņš nodod 
tautu un vispārcilvēciskās vērtī-
bas. Līkcepure liek zvērēt kaut ko 
konkrētu - Pērkonu aizliegt, tapt 
par tautas nodevēju, palīdzēt no- 
maitāt tautas varoņus, svešas ti-  
cības mācītājus ievest, klausīt 
svešiniekiem un mudināt uz to 
tautu, kaut un dedzināt nepa-
kļāvīgos un visbeidzot ieviest 
pilnīgu verdzību. Kā lasām eposā, 
arī Kangara paša pārdomās par 
dzīvi un vērtībām viņš atklājas kā 
aprēķinātājs un viņā nav cēlu,  
augstu ideālu. Pumpurs viņu pat 
nosauc par svētuli. No vienas 
puses, viņš ir dziednieks un palīgs 
cilvēkiem dažādās vajadzībās, bet 
viņa palīdzība ir vērsta uz peļņas 
gūšanu. Pēc darījuma ar Līkce-
puri Kangars jūtas nelāgi, bet 
mierina sevi ar domām, ka viss 
būs labi. Izvērtējis visus par un 
pret, viņš konstatē, ka personis-
kais labums ir augstākā vērtība:
  ... viņu muļķībā pastāv
 Labums mans, un tiešām tas 

manim vairāk ģeld nekā 
 Tauta, tēvzeme; negribu varonis 

būt tāds,
 Kuram, cīnoties tautas un 

tēvzemes labumā, tomēr
 Pašam ir lielākais grūtums, rai-

zes un trūcība jācieš.
Tā jau tas dzīvē notiek, ka dzī-

šanās pēc pašlabuma un iešana uz 
kompromisiem, glābjot savu ādu, 
nedod gaidīto mieru. Tā arī ar 
Kangaru. Tikko viņš apcer savu 
gaišo nākotni, tā ierodas Spīdala 
un atklāj, ka viņa nodevību ir re- 
dzējis Lāčplēsis. Viņi kaļ kopīgus 
plānus par Lāčplēša pazudinā-

šanu. Kad šī sazvērestība notiek, 
ārā zibeņo un ir baisi. No rīta iero-
das arī Ditrichs un satiek Kan-
garu.
 Abi šie vīri nu skatījās tuvāki acīs 

viens otram -
 Redzi, vienādas dvēseles tiekas 

pa jūru un zemi!
Viņi atklāj viens otru sev 

radniecīgu. Viņi ir vienā garā - 
ļaunajā garā. Atcerēsimies Līkce-
pures vārdus par to, ka viņam 
pieder daudzi jaunās ticības mā- 
cītāji. Vēlāk Kangars kopā ar 
Ditrichu savervē Kaupu. Kangars 
savu nodevēja misiju veic teica-
mi. Ar Lāčplēsi viņš tiekas, kad 
pazūd Laimdota. Viņiem ostā ir 
asa saruna. Pēc šīs sarunas mēs 
par Kangaru kādu laiku neko 
nedzirdam. Tikai pašā eposa no- 
beigumā, sestajā dziedājumā, mēs 
atkal ieraugām Kangaru, kas 
rušinās savā piemājas dārziņā. 
Cilvēki pie viņa vairs nenāk, un 
svešajiem arī viņš vairs nav 
vajadzīgs. Viņš šeit tēlots kā tāds, 
kuŗam nav cerības un kuŗš ir 
skaudīgs uz citiem. Te viņu ap- 
meklē Ditrichs un vēlas noskaid-
rot Lāčplēša spēka noslēpumu. 
Kangars to izdibina ar ļauno spē-
ku palīdzību un atklāj Ditricham, 
skaidri apzinoties, ka viņš stāv 
ļaunā pusē, tomēr nespēj vairs 
neko mainīt. Viņš saka:
 Arī mēs kā nodevēji
 Nolādēti paliksim.
 Tomēr ļaunam būs joprojām
 Darīt atkal ļaunumu.

Kad nu Kangars visu ir pateicis, 
noslēpumu atklājis, viņš nevēlas 
nekādu algu un atlīdzību par savu 
pakalpojumu. Sākumā viņš kļūst 
par nodevēju, glābdams savu dzī-
vību un vēlēdamies gūt materiālu 

labumu, bet beigās, lai gan jau 
dzīvo trūkumā, nevēlas algu, bet 
dara ļaunu, it kā inerces dzīts, it   
kā tāpēc, ka darīt ļaunu ir viņa 
sūtība un būtība. 

Tagad ej, es esmu galā,
Pateicības negribu.
Ar šiem vārdiem Kangars aiziet 

no eposa darbības lauka, bet viņa 
atstātais ļaunums un nodevība 
turpina savu darbu. Interesanti, 
ka, runājot par nodevību, Kangars 
saka “mēs”, nevis “es”. Varētu jau-
tāt: ”Kā gan Ditrichs varētu būt 
nodevējs, viņš taču nav latvietis, 
bet ir vācietis - iekaŗotājs? Kas       
ir tas, ko viņš nodod?” Viņš ir 
vispārcilvēcisko vērtību node-  
vējs - tāpat kā Kangars. 

Kaups
Otrs tēls, kuŗu arī mēdz saukt 

par nodevēju, ir Kaups jeb, kā  
mēs viņu pazīstam pēc vēstures, 
lībiešu virsaitis Kaupo. Par viņu 
mēs varam lasīt “Indriķa chronikā” 
un “Atskaņu chronikā”. Viņš ir 
sekmējis kristīgās ticības ievieša-
nu Latvijas territorijā 13. gadsim-
tā. Kaupo nomira 1217. gadā vā- 
ciešu, lībiešu un letgaļu kaŗagā-
jienā Igaunijā, kaujā smagi ievai-
nots. Vēsturisku tēlu interpretācija 
padara sarežģītāku šo tēlu analizi 
un izpratni. Ilona Miezīte savā 
referātā “Kaupo tēls latviešu li- 
terātūrā” saka: “ Drāmatiskas un 
pretrunīgi vērtējamas vēsturiskas 
personības vienmēr saistījušas li- 
terātu uzmanību. Un bieži vien 
literārās tradicijas iedibinātās le- 
ģendas kļūst dzīvākas par vēstu-
riskajiem faktiem. Tā noticis arī  
ar Kaupo. Viņa tēls devis iespēju 
risināt sarežģītus sociālus un mo- 
rāli ētiskus jautājumus – vara un 
atbildība, ticības ideāls un polī-

tisks aprēķins, jūtas un pienā-
kums, sociālo, nacionālo un vis-
pārcilvēcisko aspektu attiecības 
tautas attīstības vēsturē, bet vis-
pirms, protams, nodevības pro-
blēmu.” Līdz Merķelim literārajā 
tradicijā Kaupo tika uzskatīts par 
pozitīvu tēlu, bet Merķelis iedi-
bina šo nodevēja tēla tradiciju, ko 
turpina arī Pumpurs savā “Lāč-
plēsī”. Kaupo tātad ir nodevējs, 
taču ne zemisks nodevējs, bet 
subjektīvi dziļi godīgs cilvēks ar 
cildeniem nolūkiem, kas ticis   
pretinieku viltības apstulbināts   
un neizprot notiekošo. Viņš nav 
tāds kā Kangars, kas saistās ar 
tumsības spēkiem, zvēr tiem kal-
pot un zvēr nodot tautu. Kaups     
ir jaunās mācības savaldzināts un 
ar to aizrāvies:
 Glūnīgais Vāczemes priesteris 

bija drīzumā pratis
 Kaislīgo virsaiti valdzināt savos 

mācības tīklos.
Jā, Ditrichs arī par ticību runā, 

bet vairāk tā ir kultūras, ne ticī- 
bas sludināšana. Vēlāk, stāstot par 
Kaupa vizīti pie pāvesta, tiek at- 
spoguļots Kaupa kultūršoks, kas  
ir izšķirīgais moments viņa pār-
iešanai svešajā ticībā.

Kaupa apmulsis bij tiešām,
Redzēdams tos greznumus,
Kuri Pētera pilī Romā
Tam priekš acīm stādījās.
Vāji likās viņa dievi,
Viņa tēvu cienāmie,
Pret to dievu, kas še tautām
Piešķir tādu laimību.
Tādēļ tas ar neiespēja
Pretoties šai spožībai,
Apsolīja, mājās nākot,
Kristīties ar savējiem.
Neviens viņu nespiež, neviens 

viņam nedraud. Viņš ierauga 

jaunās ticības pārākumu, un tieši 
tas izraisa viņā vēlēšanos pie-
vienoties šai ticībai. Viņš notic, un 
ticība ir arguments, kuŗam neru-
nā pretī. Arī Lāčplēsis nerunā pre-
tī šim argumentam. Pievēršanās 
jaunajai ticībai un sadarbošanās  
ar vāciešiem nesagrauj Kaupa 
cieņu Lāčplēša acīs.

Lāčplēs’s arī vēl arvienu
Kaupu ļoti cienīja.
Respektu pret Kaupu Lāčplēsis 

saglabā līdz galam. Arī tad, kad 
Tumšais bruņinieks un vēl vairā-
ki bruņinieki atnāk pie Lāčplēša, 
tieši Kaupu pazīdams, viņš tos 
ielaiž savā pilī un uzņem ar ķēniš-
ķu godu. Kaupa nāk, it kā lai 
runātu par mieru, bet patiesībā,  
lai nogalinātu Lāčplēsi. Kaupa 
personība te spilgti neiezīmējas 
cilvēciskā plāksnē. Viņš kalpo    
par starpnieku, lai nodotu kādu 
vēsti eposa lasītājam. Kaupa kļūst 
par reliģiski motīvētu nodevēju. 
Viņam tiek solīti garīgi labumi:

Arī Kaupu aicināja
Pie šī darba palīgā,
Apsolīdams Dieva vārdā
Viņam debess valstību.
Kaupa ir uzticējies jaunajai mā- 

cībai un arī tās sludinātājiem. 
Kaupa nekritiskā uzticēšanās Dit-
richam padara viņu par nodevē-
ju. Varētu pat teikt, ka Kaupa tē- 
lots kā lētticīgs un naīvs nodevējs. 

Psīcholoģiski visai interesantais 
Kaupo tēls nodarbina latviešu 
literātus vēl joprojām, šajā sakarā 
ievērību pelna Ārija Geikina lu- 
ga “Leģenda par Kaupo” un nu  
jau vairākus gadus presē izskanē-
jusī informācija par ieceri vei-    
dot pilnmetrāžas aktieŗfilmu 
“Kaupo”.

Austrālijā vadīju ilgus gadus 
bez divriteņa, bet ar savu dzīves 
draugu. Man jau pensijas gadi 
draudzīgi māja ar roku. Kas ga-
diem braucis ar automašīnu, tas 
divritenim vairs nederot. Bet 
manī iezagās viltīga doma. Mēs 
jau katrs sevī slēpjam kādu klusu 
sapni. Ja nu es par spīti vecumam 
brauktu ik dienas uz darbu ar 
divriteni? Vingrinājumu un vese-
lības dēļ. Plaušām, sirdij, kājām. 
Architekts darbā parasti sēž. Arī 
autoratos es sēžu. Mājās es arī 
guļu. Kas atliek? Jāt ar zirgu vairs 
nav modē, un zirga veselība man 
maz vien ko rūp. Tātad divrite-
nis. Mana dzīvesbiedre par to 
negribēja ne dzirdēt. Pār ielām 
un ceļiem valda nežēlīgais dik-
tātors – auto. Agrāk vai vēlāk tas 
noslauka pie malas spītīgo riteņ-
braucēju. Es tomēr nopirku jau-
nu divriteni ar ātruma pārnesu-
miem un rokas bremzi. Mūsu 
pilsēta nav liela, bet ir kalnaina. 
Uz darbu universitātē man jā- 
brauc kilometri pieci. Kādas ie-
las un ceļus es arī izvēlētos, no 
kalniem nevaru izvairīties. 

Jau pirmā rītā, no kalna lejup 
traucoties, man uzbruka un 
matos atkārtoti ieklupa melnrai-
ba žagata. Tai laikam tuvējos 

kokos šupojās ligzda. Galvas 
kaska tolaik nebija jāvalkā. Man 
matu jau tā vairs nebija daudz, 
tāpēc pa to ceļu es turpmāk vairs 
nebraucu. Varbūt gadu es cīnī- 
jos uz darbu un atpakaļ mājās. 
Cīnījos? Jā. Ar satiksmes karali 
auto un ar kalniem. Pret kalnu 
braukt ar divriteni nav viegli.   
Arī pārslēdzot ātrumus, stāvākās 
vietās jākāpj no riteņa un tas jā- 
stumj. Tāpēc, no kalna lejup trau-
coties, gribas izmantot visu ener-
ģiju un ļaut ritenim laisties, cik 
ātri un tālu tas nes. Bet tas ir 
saistīts ar briesmām. Bērni iet uz 
skolu tajā pašā laikā, kad es   
braucu uz darbu. Skolasbērni,   
arī pieaugušie, satiksmi vērojot, 
redz spēkratus, bet retos div-
riteņus neredz. Un divritenis le-
jup drāžas bez skaņas, kas bērnus 
brīdinātu. 

Rīts toreiz bija dzidrs un pie-
liets ar saules zeltu. Pārvarējis 
stāvu kalnu, es laidos kā putna 
spārniem lejup pa stāvu, taisnu, 
gaŗu un tukšu ielu. Skolas jau 
sākušās. Neredz neviena gājēja. 
Tad tas notika. Pēkšņi. Aiz ielas 
malā stāvoša auto uz ielas iznāca 
liels vilku sugas suns. Kādu soli 
vai divus man priekšā. Acumirklī 
es sapratu, ka suns skatās projām, 

mani neredz un nedzird. Es sa-
pratu arī, ka pat spiežot rokas 
bremzi, es vairs nevaru suni nesa-
braukt. Savādi, bet, kas notika 
pēc tam, par to man nav un 
nekad nav bijis nekādas atmiņas. 
It kā nekas nebūtu noticis. 
Medicīnā to sauc par retrogrado 
amnēziju.

Man bija tik labi. Kaut kur dzi-
ļi zemapziņā skaistas jausmas, 
krāšņas ainas, līgojoša laimes 
dvesma. Es biju morfija ietekmē 
slimnīcā. Biju jau izoperēts. Man 
iedragātā pieres kaula šķembas 
saliktas pa vietām.

Kad atžirgu, varēju tikai iztē-
loties, kas bija noticis. Pēc sa-
dursmes biju lidojis pa gaisu. 
Kritienā ar pieri trāpījis ietves 
malu un zaudējis samaņu. Kāds 
bija izsaucis ambulanci. 

Slimnīcā drīz atnāca kārtīb-
nieks. Viņam esot kušķis suņa 
spalvu, kas bijis pieķēries pie div-
riteņa ķēdes. Ar to viņš varētu 
atrast vainīgo suni un tā īpašnie-
ku sūdzēt tiesā par sāpju naudu 
un izdevumiem, ja es to tā vēlē-
tos. Suns nedrīkstot būt uz ielas 
bez īpašnieka ar pavadu. Mani 
kauli tāpēc ātrāk nesadzītu, un es 
tikai atmetu ar roku.  Roka man 
nebija ievainota. Es palūdzu mā- 

siņai, lai atnes man rakstām-
papīru. Viņai bija tikai vēstuļu 
papīrs. Ar to man nepietika. Vai-
rāk papīra man atnesa mana 
dzīvesbiedre. Man vēl arvien deva 
stipru sāpju remdinātāju narkozi, 
kas mani darīja sapņainu. Kamēr 
mani kauli dzija, mans ķermenis 
gulēja slimnīcā, bet mans gars 

braukāja ar divriteni, klejoja kaut 
kur izdomu tālēs un roka uz- 
rakstīja romānu par dzīves skais-
tāko dēku – jaunību (romānu 
pēcāk izdeva grāmatā – „Dīvains 
cilvēks”).

Izveseļojies es liku divriteni sa-
labot un būtu ar to atkal braucis 
uz darbu, bet manas dzīves un 
likteņa līdzgaitniece manu div-
riteni atdeva daudzbērnu kaimi-
ņiem. Viņa negribēja kļūt par at-
raitni pirms laika. Manai dzīvei 
bija atņemts prieks, bet tas varbūt 
mani paglāba no vēl lielākas ne-
laimes. Es aizgāju ilgā pensijā.

Mēs katrs spēlējam savu likte-
ņa piešķirto lomu, katrs pēc sava 
rakstura. Man liktenis bija iedalījis 
riteņbraucēja lomu, un es nodzie-
dāju savu dziesmu divritenim.

Arī bez divriteņa dzīve ritēja 
tālāk. Pēc gadiem tālu, tālu aiz- 
gāja mans dzīvesdraugs, mana   
laime. Arī es aiziešu, kad pienāks 
mans laiks, zinot, ka mans mūžs 
nav bijis veltīgs, bez dziļākas jē- 
gas. Es dzīvē biju panācis un iegu-
vis kaut ko vērtīgu un skaistu – 
vienu sirdi, vienu zelta sirdi. 
Veltas.

Ir vērts iet visu mūžu, ja kaut tik 
vienu sirdi spēj gadu gaitās gūt. 

Autors ar sievu Veltu un dēlu 
Māri iebraucēju nometnē Grē-
tā, 1950. gadā
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Šos vārdus iz- 
teica mūziko-  
logs Arnolds Klo-
tiņš, Latviešu 
mūzikas balvas 
Dibinātāju pado-
mes priekšsē-
dis, kad jau tre-
šo gadu pēc kār-

tas bija paziņoti gadskārtējie 
laureāti. Tātad 2008. gada bal-
vas piešķirtas četriem izciliem 
mūziķiem. Tie ir – mecosoprāns 
Antra Bigača – par ilggadēju 
latviešu mūzikas populārizāci-
ju izcilā sniegumā; saksofo-  
nists, Latvijas Mūzikas akadēmi-
jas rektors Artis Sīmanis – par 
ieguldījumu saksofona mūzi-
kas izkopšanā Latvijā; koŗdi-
riģente Terēze Broka – par mū- 
ža ieguldījumu Latgales un Lat-
vijas koŗu kultūrā; komponists 
un diriģents Andris Vītoliņš – 
par mūža ieguldījumu latviskas 
mūzikālās vides uzturēšanā ār- 
zemēs un Latvijas evaņģeliski 
luteriskās mūzikas līmeņa cel-
šanā. 

Dibinātāju padomes pārstāvji 

„Latviešu mūzika ir mūsu pašapziņas jautājums!”
skaidro, ka pēc valstī ieviestā 
taupības režīma un ienākumu 
procentuālā samazinājuma 
katrs laureāts ar ģenerālsponsora 
AS UniCredit Bank gādību 
saņems naudas balvu 500 latu 
apmērā. Kamēr apbalvošanas 
ceremonija un laureātu kon-
certs vēl tikai tiek plānots, 
žurnālistiem preses konferencē 
bija dota iespēja tikties ar 
Latviešu mūzikas balvas Dibi-
nātāju padomes pārstāvjiem, ar 
Konkursa komisijas eksper-
tiem un pašiem šāgada lau- 
reātiem.

„Man šobrīd ir tāda sajūta,   
ka balva piešķirta par to, ka es 
elpoju, ka ik dienas ēdu rupj-
maizi,” sacīja Antra Bigača. 
„Latviešu mūzikas atskaņoša-
na ir tik vajadzīga, jo neviens 
cits tautas garu nevar izpaust 
labāk kā skaņu māksla. Soli pa 
solim esmu paplašinājusi savu 
repertuāru, dziedājusi Latvijā 
un tautiešiem ārzemēs, un es to 
darītu arī tad, ja šādas balvas 
nebūtu.”

Pagājušā gada Latviešu mūzi-

kas balvas laureāts, šogad Kon-
kursa komisijas eksperts pia-
nists Ventis Zilberts apstipri-
nāja: „Es arī ēdu rupjmaizi. 
Pārskatot koncertu program-
mas, konstatēju, ka sadarbībā   
ar Antru Bigaču kopumā esam 
atskaņojuši 25 latviešu kom-
ponistu 80 darbus.” 

Savukārt Jāzepa Vītola Latvi-
jas Mūzikas akadēmijas rek-
tors, profesors, saksofona spē-
les meistars un festivāla Sakso-
fonia dibinātājs un organizētājs 
Artis Sīmanis savu veikumu 
latviešu mūzikas laukā rakstu-
roja kā sadarbību ar 15 latviešu 
komponistiem, gan interpre-
tējot saksofonam rakstītos     
viņu skaņdarbus, gan veidojot 
instrumentālās mūzikas pār-
likumus šim instrumentam, 
tāpat rosinot komponistus 
rakstīt jaundarbus tieši sakso-
fonam. „Ārzemju koncertos 
vienmēr spēlēju galvenokārt 
latviešu mūziku,” teica laureāts. 
Turklāt viņš oponēja Konkur- 
sa komisijas pārstāvim Pēte- 
rim Vaskam, kas pārmeta jau-

najiem latviešu mūzikas atska-
ņotājiem, ka tie nelabprāt savā 
repertuārā ietveŗot jauno lat-
viešu komponistu skaņdarbus. 
„Es uzskatu par savu pienā-
kumu studentiem arvien atgā-
dināt, ka jāsadarbojas ar savas 
paaudzes komponistiem, kom-
ponistiem jāmeklē atskaņotāji 
savu līdzaudžu vidū.”

Ērģelnieks, komponists un di- 
riģents Andris Vītoliņš, 2008. 
gada mūža balvas laureāts, uz- 
svēra: „Svarīgi, lai mēs neiedo-
mātos, ka mums latviešu mūzi-
kā nekā nav ko teikt. Nav jāko-
pē rietumnieki, bet ir jāatrod 
kas jauns, – tas visu mūžu ir 
bijis mans mērķis.”

Kaut arī preses konferencē 
nepiedalījās Terēze Broka, arī 
viņas mūža darbam koŗu va- 
dīšanā un jaunu diriģentu un 
mūzikas skolotāju sagatavo-
šanā tika izteikts augsts no- 
vērtējums. 

Mūzikoloģe Rūta Paula uz- 
svēra, ka apbalvotie mūziķi 
katrs savā veidā ir pratuši 
konkrētā vidē radīt latvisku 

atmosfairu, tieši viņu ietekmē 
top jauni skaņdarbi, latviešu 
mūzika skan koncertu reper-
tuārā. 

Ar UniCreditBank sponsorē-
jumu Latviešu mūzikas balva 
pieņemas spēkā un populāri-
tātē, kļūstot par būtisku atskata 
brīdi gada mūzikas notikumu 
ritējumā. Visus trīs gadus,        
kopš notiek šis izvērtējums un 
balvu piešķiršana, pasākumam 
raksturīgi nopietni profesio-
nālie kritēriji un augstas māks-
linieciskas prasības. Pati balva 
pirms trim gadiem radusies ar 
domu par ieguldījumu latviešu 
mūzikas šodienā un nākotnē,  
ar šo domu tā aizvien piln-
veidojas, apliecinot mūsu tau-
tas mūzikālo talantu daudz-
veidību un augsto profesionā-
lismu. 

2008. gada Latviešu mūzikas 
balvas pasniegšanas ceremo-
nija un laureātu koncerts notiks 
15. aprīlī Rīgas Latviešu bied-
rības Zelta zālē, sākums 18.00.

Gundega Saulīte

Elīnas Garančas triumfs Romeo lomā
Marta sākums ir bijis auglīgs 

laiks vairākiem jaunajiem lat-
viešu operdziedoņiem. Ņujorkas 
Mētropolītena teātrī A. Dvoržā-
ka operā „Nāra” debitēja tenors 
Aleksandrs Antoņenko; dažas 
dienas vēlāk kopā ar soprānu 
Maiju Kovaļevsku viņš piedalījās 
šī slavenā operteātŗa jubilejas 
koncertā. Bet Londonas Kara-
liskajā Koventgārdena operā V. 
Bellīni operā „Kapuleti un 
Monteki” pirmizrādi Romeo 
lomā izdzīvoja mecosoprāns 
Elīna Garanča. Starp citu, tas  
jau ir otrais mākslinieces darbs 

šajā teātrī, pirmais bija spoži 
atveidotā Dorabella Morcarta 
operā „Tā dara visas” 2007. gada 
jūlijā.

Tā kā piedzīvoju laimi būt klāt 
7. marta izrādē, par šo notiku-
mu un Elīnas Garančas veiku- 
mu gribu pastāstīt mazliet 
vairāk. 

Tieši pirms gada, marta sā- 
kumā, Rīgā, Lielajā ģildē, varē-jām 
klausīties mūzikāli aizrāvīgu šīs 

operas koncert atskaņojumu kad 
sava dzīvesbiedra diriģenta Kare-
la Marka Šišona vadībā, kopā ar 
Latvijas Nacionālo simfonisko 
orķestri, akadēmisko kori 
„Latvija” un internacionālu solis-
tu sastāvu pirmo reizi jaunā 
Romeo pārdzīvojumus atklāja 
Elīna Garanča. Jau aprīlī viņa pie-
dalījās šīs Bellīni operas kon-
certatskaņojumā Vīnē. Tur Džul-
jetas lomā bija šobrīd pasaulē 
populārā Anna Netrebko. Tieši 
šis koncertvariants tiek ieska- 
ņots Deutsche Grammaphon dis-
kā. Starp citu, Londonas pirm-

izrādes dienās Koventgārdena 
suvenīru veikaliņā tam bija 
ierādīta goda vieta, līdzās arī 
Elīnas jaunākais veikums – solot-
varts Bel Canto. 

Minētajā vakarā operas izrā-  
de „Kapuleti un Monteki” ma-
estro Marka Eldera vadībā bija  
1984. gada iestudējuma atjauno-
jums, kuŗam raksturīga stila 
tīrība un monumentālas līnijas 
ne vien scēnografijā ar kāpnēm, 

durvīm un marmora kolonnām, 
bet arī mizanscēnu lakoniskā 
skaidrībā un personāža kostīmu 
krāsu kontrastos. 

Komponists šo operu rakstījis, 
galvenās partijas paredzot di- 
vām sieviešu balsīm – soprānam 
(Džuljeta) un mecosoprānam 
(Romeo). Ar šo nosacījumu jārē-
ķinās iestudējumā, meklējot gan 
balsu saskaņu, gan sabalansējot 
aktieriskās iespējas. Londonas 
iestudējumā tika solīts Annas 
Netrebko un Elīnas Garančas 
duets, taču tieši šajā vakarā slave-
no krievu soprānu nebija lemts 
dzirdēt. Līdz ar to Džuljetas lomā 
debitēja talantīga japāniete Eri 
Nakamura - trausla, smalka būtne 
ar teicamu vokālo sniegumu, 
Koventgārdena jauno solistu  
programmas audzēkne. Varbūt 
tas bija viņas dzīves izšķirīgais 
vakars, nokļūstot uz slavenās 
skatuves un spējot noturēties visa 
ansambļa augstajā meistarības 
līmenī. Abu jauno varoņu – mīlē-
tāju dueti skanēja izcilā saskaņā, 
bet savstarpējās attiecības starp 
ārēji sīko meiteni un slaiko, stalto 
jaunekli ar melncirtaino zēngal-
viņu ļāva ieraudzīt gandrīz vēl 
bērnus – pusaudžus, kas tvīkst 

savu pirmo jūtu mulsumā. Brī-
nišķīgo belkanto dziedājumu pa- 
pildināja ārēji apvaldīts, iekšēji 
emocionāli piepildīts tēlojums. 

Romeo tēlā Elīnas Garančas 
vokālā meistarība spoži savieno-
jas ar iespaidīgu, pilnasinīgu tē- 
lojumu. Viņa pārliecina ne vien 

stājā un žestos, bet arī brīvi 
rīkojoties ar rapieri: jauneklis 
dedzīgi metas cīņā ar pretinie-
kiem. Un tas izdodas veikli, pat  
ar zināmu pārgalvību. Bet, izdzie-
dot zaudējuma sāpes un vis-
dziļāko izmisumu un mūžīgu 
uzticību, vokālā un aktieriskā sa- 
plūsme skatītājus tuvināja katar-
sei. Te nu ir mūžīgais mērķis un 
radīšanas jēga – cauri sāpēm un 
ciešanām sniegt augstāko māks-
las baudījumu. Šādus piepildītus 
mirkļus izdodas piedzīvot tik   
ļoti reti. Taču šis vakars bija viens 
no retajiem! 

Pēc pēdējām mūzikas taktīm 
sākās aplausu un ovāciju vētra. 
Atzinība japāņu soprānam un 
nevaldāma sajūsma par Elīnas 
Garančas sniegumu. Versmainas 
gaviles brāzās no skatītāju zāles 
uz skatuvi, lai kaut kā  atalgotu 
mākslinieci par tikko piedzīvoto 
neatkārtojamo aistētisko baudu. 

Pēc brīža vienreizības apjaus-
mas tūlīt klāt arī lepnums par 
talantīgās un mērķtiecīgās latvie-
tes gaitu pretī pasaules oper-
mākslas virsotnēm. Skatoties uz 
nopietno un nosvērto publiku,  
kas tagad, finālā, uzgavilē Elīnai 
no Latvijas, tā vien gribējās vi- 
ņiem paskaidrot: „Šī brīnišķīgā 
būtne ir mūsējā!” Neko jau ne-
teicu, klusēju. Tomēr lepnums   
par Latvijas talantiem, kas gūst 
panākumus visā plašā pasaulē, 
saglabājās, to es pārvedu līdzi no 
Londonas, un šī apziņa spēj sasil-
dīt sirdi, kad dzimtenē nākas sa-
stapties ar kārtējām nejēdzībām. 

Katrā ziņā ar nepacietību gaidu 
maiju, kad Elīna Garanča Ņu- 
jorkas Mētropolītenā dziedās   
Dž. Rosīni operā „Pelnrušķīte”. 
Šo izrādi būs iespējams vērot tieš-
raidē daudzu valstu kinoteātŗos, 
arī Rīgā. Kino biļete man jau ir 
kabatā.

Gundega Saulīte

Jaunā tvarta vāciņš - Deutsche Grammaphon ieskaņotā 
V. Bellīni opera "Kapuleti un Monteki"

Džuljeta - Anna Netrebko, Romeo - Elīna Garanča

Aktieriski un vokāli spožais 
Romeo
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Kāpēc 16. martā jādemonstrē 
pie Brīvības pieminekļa, piemi-
not dienu 1944. gadā, kad divas 
vāciešu komandētas latviešu SS 
divīzijas pirmo reizi savienojās? 
Šādas demonstrācijas rīko aprin-
das, kas nevēl Latvijai labu vai 
nav izpratušas Otrā pasaules kaŗa 
vēsturiskos notikumus. 

Vai mums tas patīk vai nepatīk, 
pasaulē šādas demonstrācijas 
uzskata par hitlerisma slavinā-
šanu, jo SS vienības tiek uzskatī-
tas par Hitlera režīma polītikas 
galvenajām un nežēlīgākajām 
īstenotājām. Lielam  skaitam lat-
viešu, ko vācieši ar varu iesaistī-

Kritušie jāpiemin kapsētās
ja savos bruņotajos spēkos, no- 
ziedzīgi bija pievienots SS brīv-
prātīgo apzīmējums, lai gan no 
starptautisko tiesību viedokļa 
okupētās zemēs uzvarētājs ne- 
drīkst nodarboties ar mobili-
zāciju. 

Leģionāri patiesībā bija Hitlera 
režīma upuŗi, un, lai ko daudzi 
no viņiem savā sirdī domāja, par 
Latvijas neatkarību viņi necīnī-
jās, bet bija tikai lielgabalu barī-
ba Hitlera režīma plānos.  Pro-
tams, daļa vācu bruņotajos spē-
kos iesaistīto latviešu labprātīgi 
un varonīgi cīnījās pret padom-
ju armiju, jo viņi bija piedzīvo-

juši PSRS nežēlīgo okupāciju 
1940. un 1941. gadā, kad notika 
masveida deportācijas, slepka-
vības, nāvessodi.  Jāzina arī, ka 
hitleriskajai Vācijai nebija ne- 
kādas intereses atjaunot Baltijas 
valstu neatkarību. Gluži pretēji, 
tās bija paredzētas kolonizāci- 
jai, ģermānizācijai un hitlerisma 
ideoloģijai rasistiski un polītiski 
nevēlamu iedzīvotāju likvidēša-
nai. Vācijai vajadzēja lielgabalu 
barību, tāpēc sāka mobilizēt ne 
tikai latviešus, bet arī citu tautību 
cilvēkus.

Bieži tiek aizmirsts, ka Hitlera 
kaŗaspēkos bojā gāja gandrīz      

100 000 Latvijas vīriešu. Liels 
skaits latviešu gāja bojā arī pa-
domju armijā, kaujās par Staļina 
imperiju, reizēm cīnoties pret 
saviem tautas brāļiem vācu uni-
formās, nevis par neatkarīgo Lat-
viju. Līdz šim maz pētīts, cik 
Latvijas iedzīvotāju hitleriešu un 
padomju armiju kaŗa tiesas no- 
tiesāja uz nāvi par izvairīšanos no 
mobilizācijas vai par dezertēšanu. 

Leģionārus un kritušos biedrus 
vēl dzīvi palikušie un citi 16. 
marta demonstrāciju organizētāji 
lai piemin kapsētās, nevis pie 
Brīvības pieminekļa. 

Jānis Krēsliņš vecākais 

Atkal klāt „nelaimīgais” 16. 
marts. Domāju, ka neviens vien 
šo dienu gaidīja ar zināmu ne-
miera izjūtu. Kaut vai tāpēc vien, 
ka vēl atmiņā ir 13.janvāŗa no-
tikumi. Turklāt vēl nav teikts, vai 
līdz tam laikam vara, kuŗai va- 
jadzētu uzņemties atbildību par 
kārtību, nebūs jau citās rokās vai 
tajās pašās vecajās un mēs atkal 
nezināsim, ko vainot, ja kas no- 
tiks, - vai septiņus ģenerālus vai 
histerisko ministru?

Mums esot sarežģīta vēsture? 
Muļķības! Mēs paši to sarežģī-
jam, lai kaut kā attaisnotu savu 
neizlēmību un “bakstīšanos” – 
no vienas puses tā, no otras – ši- 
tā. Ir patiesības, kas ir vienkār-
šākas par cirvi. Viena no tādām 
ir okupācija 1940. gadā. Ja bija 
okupācija, un mums nevienam 
un lielākai daļai arī pasaulē par 
to vairs šaubu nav, - tad katra 
pilsoņa svēts pienākums taču  
bija cīnīties pret okupantiem. 

 Mums toreiz bija visai maz 
sajēgas par nacismu. Pat pie-
augušajiem, kur nu vēl jaunatnei 

„Sarežģītā vēsture”
un pusaudžiem. Informāciju   
par notikumiem Vācijā un Krie-
vijā, par nacismu un komūnis-
mu mēs smēlāmies galvenokārt 
no polītiskiem anekdotiem un 
karikatūrām, ar kuŗām toreiz bija 
pilnas gan avīzes, gan žurnāli. 

Trīsdesmitajos gados Rīgā iz- 
nāca karikatūrista Civis (īstajā 
vārdā Sergejs Civinskis) zīmēju-
mu albums, kuŗā bija salīdzinā-
tas (jeb vienotrai pielīdzinātas) 
nacistiskā Vācija un komūnis-
tiskā Krievija. Vienā atvēruma 
lapā Vācija, otrā Krievija. Atšķi-
rība bija tikai detaļās.( Māksli-
nieku arestēja 1940. gadā, nošā-
va 1941. gadā.)

1940. gadā Latvijā iesoļoja krie-
vu armija. Lai kā arī to armiju 
sauktu - par „sarkano”, par „pa-
domju” vai vēl kā, tā bija krievu 
armija. Krievijas armija, kas nāca 
no Krievijas un runāja un dzie-
dāja krievu mēlē. 

Tā bija dīvaina okupācija. Lie-
kas, sākumā reti kuŗš to uztvēra 
nopietni – it kā tas būtu uz da- 
žām dienām, uz dažām nedēļām. 

Viss notiekošais šķita kaut kas 
nereāls, pat smieklīgs. Naida  
pret krieviem nebija. Sākumā 
bija smīni, tad nicināšana, bet 
drīz vien sākās represijas un ter-
rors, tad bailes un pēc tam arī 
naids.

Laiks bija saspringts un po- 
lītizēts. Jau vairākus gadus vis-
apkārt kaŗoja, un tas, ka kaŗš 
starp Krieviju un Vāciju nav vairs 
gadu, bet gan mēnešu jautājums, 
bija katram puikam zināms, un 
mēs domājām un runājām, kas 
ar mums notiks, ko mēs darīsim. 
„Sitīsim krievus!” (Iebrucējus, 
bez šaubām.) Cita varianta ne-
bija. Kā būtu bijis un kā mēs  
būtu domājuši un runājuši, ja 
pirmie mūs būtu okupējuši vā- 
cieši? Kas to tagad var pateikt? 
Bet notika tā, kā notika, un mū- 
su mūžsenais ienaidnieks vācie-
tis tapa par vienīgo reālo spēku, 
no kuŗa mēs varējām gaidīt 
atbrīvošanu no sarkanajām bries-
mām. Vai to tik grūti saprast?

Un tad bija 14. jūnija nakts,  
kas izkliedēja pēdējās illūzijas 

par latviešu “gaišo nākotni” zem 
krievu zābaka. 

Man krievus sist neiznāca. 
Gandrīz vai pretēji. Es, Sibirijā 
zvejodams zivis un medīdams 
zvērus, „stiprināju Krievijas va- 
renību”. Bet mani līdzaudži, sko-
lasbiedri un draugi nokļuva   
kāds leģionā, cits gaisa izpalīgos, 
un kuŗš tagad ņemsies apstrī-
dēt, ka viņi situši tos, kuŗus 
vajadzēja sist? Taču viņiem uz 
mūžu tika piešķirts „slikto zēnu” 
statuss, un viņi vēl joprojām 
netiek no tā vaļā. Bet vai tad 
leģionāri patiesībā nebija galve-
nā organizētā antikomūnistiskā 
pretošanās kustība? Kopā ar vā- 
ciešiem pret krieviem? Slikti! Bet 
vai kopā ar krieviem pret vā- 
ciešiem būtu labāk? Par latvie-  
šu likteni vāciešu uzvaras ga- 
dījumā ir tikai minējumi – “kā 
būtu, ja būtu”. Bet, kas ar mums 
notika pēc krievu uzvaras, mēs 
izbaudījām pusgadusimta gaŗu-
mā. Tātad leģionāru cīņa bija 
taisnīga un attaisnojama. Un,  
ja vēl līdz šim Pasaule to nav sa-

pratusi un atzinusi, tad tā ir  
mūsu vēsturnieku, polītiķu un 
diplomātu un arī žurnālistu 
vaina. Ja ne noziegums. Vai   
vienreiz par visām reizēm šo 
jautājumu nevajadzētu atrisi-
nāt? Un, jo vairāk mēs lišķēsim 
un melosim sev un citiem par 
mūsu vēsturi, jo sliktāk būs 
mums un tiem, kas nāks pēc 
mums. Vai viņi nespļaus uz mūsu 
kapiem par viņu varonīgo senču 
nievāšanu un nomelnošanu?

Vašingtonā ir uzcelts piemi-
neklis 100 miljoniem komūnis-
tiskā terrora upuŗu. Bet ne tikai 
upuŗiem. Arī tiem, kuŗi cīnījās 
pret komūnismu. 

I. Knaģis,
publicists

lielākā iedzīvotāju masu de- 
portācija no Latvijas 

Kalendārā 25. marts ir atzī-
mēts kā Komūnistiskā geno-
cīda upuŗu piemiņas diena, jo 
1949. gada 25. marts melniem 
burtiem ierakstīts tautas vēstu-
riskajā atmiņā. 

Elvīra Sietniece 1949. gadā    bija 
sasniegusi tikai astoņu gadu ve-
cumu. Viņa stāsta, ka 25. martā ap 
plkst. 8.00 no rīta posusies   ceļā uz 
Mūŗu skolu Kurmenes pagastā. 
Tēvs tajā laikā jūdzis zirgu, lai 
brauktu uz mežu. Pēkšņi tēvs tei-
cis, ka mājas apkārtne esot zaldā-
tu ielenkta, lai tik nākot atpakaļ 
istabā, jo laikam nekāda iešana uz 
skolu nesanākšot. Tā arī bijis. Pēc 
pāris minūtēm istabā ienākuši  
divi zaldāti un virsnieks, likuši tē- 
vam uzrādīt dokumentus un tei- 
kuši, lai ģimene 25 minūšu laikā  
ir kārtībā braukšanai uz Sibiriju.   
Par liecinieku piedalījies kāds 
Kurmenes pagasta iedzīvotājs (jau 
miris). 

Tā tika izsūtīta astoņgadīgā mei-
tene ar māti, tēvu, māsu un vec-
mammu. Ar kravas automašīnu 
viņus aizveda uz Bauskas apriņ- 
ķa Skaistkalnes pagastu, tur ievie-
toja kādā šķūnī, kur jau gaidīja 
citas izsūtīšanai atvestās ģimenes. 

1949. gada 25. marts

Tālāk viņus veda uz Vecumnieku 
staciju, kur jau gaidīja ešelons ar 
lopu vagoniem. Elvīras ģimene 
nav sapratusi, kāpēc tiek izsūtīti, jo 
tēvs par darbošanos Aizsargu 
organizācijā jau bija izcietis sodu 
Soļikamskā pēc iepriekšējās de- 
portācijas. Šoreiz ģimeni no 
Latvijas saulainās pavasaŗa dienas 
ieveda Omskas drēgnajā ziemā. 

 Savukārt Daina Deķere togad 
mācījās Salas pamatskolā, un 
bruņoti vīri pēc viņas ieradās 

skolas internātā. Kravas auto-
mašīnā mazā skolniecīte ierau-
dzīja vairākus skolasbiedrus, sa-
vus vecākus un citus pagasta ļau-
dis. Pa ceļam sastapa vēl vairākas 
smagās automašīnas un zirgu  
pajūgus, kuŗu ceļa mērķis bija  
dzelzceļa Krustpils-Jelgava nelie-
lā Daugavas stacija.

No šejienes aptuveni 2000 
cilvēku nonāca Sibirijas plašumos 
– Omskā, Tomskā, Vorkutā...

 Viens no Latvijas Polītiski 

Aptuveni 2000 lauku ļaudis 1949. gada 25. martā Golgātas ceļu uz 
Sibiriju sāka no mazās Daugavas dzelzceļa stacijas Sēlpils pagastā. 
Netālu no tās uzlikts piemiņas akmens izsūtītajiem
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Pie Brīvības pieminekļa 16. martā

represēto apvienības un fonda 
“Sibirijas bērni“ dibinātājiem 
Ilmārs Knaģis, kas uz Sibiriju ir 
izsūtīts divas reizes - 1941. gada 
14. jūnijā, būdams 15 gadu vecs 
pusaudzis, kopā ar ģimeni un 
atkārtoti 1949. gada martā, zina 
teikt, ka masu deportācijas 1949. 
gadā skārušas ne tikai Baltijas 
valstis, bet arī visu Padomju 
Savienību, jo nometinājuma 
vietās Sibirijā viņi satikuši dažādu 
tautību cilvēkus, un liela daļa 
bijuši izsūtīti atkārtoti. 

Tikai desmitā daļa no Sibirijas 
atgriezās Latvijā. Šodien starp 

dzīvajiem ir vienīgi „Sibirijas 
bērni”, kuŗiem jau ābeļziedu bal-
tums matos. 25. martā viņi atkal 
sanāks kopā Latvijai traģisko 
notikumu iemūžinātājās piemiņas 
vietās. Sēlijas novada ļaudis 
pulcēsies pie piemiņas akmens 
Daugavas dzelzceļa stacijā, 
Krāslavā – pie pieminekļa „Māte 
Latgale raud”, bet Latvijā ir sim-
tiem tādu vietu, kur noliekt galvu 
to sāpju ceļu gājēju priekšā, kuŗu 
vietā varēja būt jebkuŗš, kas tolaik 
dzīvoja Latvijā. 

Teksts un foto
Valija Berkina
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Diskusijā piedalījās Latvijas 
Bankas padomes locekle, ekono-
mikas zinātņu doktore Valentī-
na Zeile, Ekonomiskās progno-
zēšanas centra eksperte, ekono-
mikas zinātņu doktore Raita 
Karnīte, Latvijas Bankas Sabied-
risko attiecību pārvaldes preses 
sekretārs Mārtiņš Grāvītis, laik-
rakstu Laiks un  Brīvā Latvija 
galvenā redaktore Ligita Kovtu-
na, polītisko un ekonomisko 
notikumu komentētājs Ojārs 
Celle. Sarunu pierakstījis Pēteris 
Karlsons.

Parex banka un Banka Baltija  
nebija dvīņu brāļi  

R. K.: Pret Parex banku man 
nav nekādu simpatiju, nepatīk tās 
apkalpošanas kultūra, un savu 
naudu es tur neglabāju. Taču, ob- 
jektīvi vērtējot, Parex banka bija 
daudzkārt stabilāka par Skandi-
navijas bankām, ja runājam par 
to, kāda bija banka pati par sevi, 
un aizmirstam mātes bankas. 
Skandinavu garantijas bija mā- 
tes bankas, un, ja mātes bankas 
būtu pateikušas, ka ārpus esošām 
bankām neko nedara, tad Skan-
dinavijas meitas banku situācija 
Latvijā būtu daudzkārt riskantāka 
nekā Parex bankai.

To visu var raksturot ar aiz- 
ņēmumu un aizdevumu attiecī-
bas skaidrojumu.  Parex bankai tā 
bija zem viena, bet Skandinavi- 
jas bankā tā bija tuvu pie divi vai 
pat pāri. Citās ārzemju bankās šī 
attiecība bija pat seši pret četri. 
(Bankas bija aizdevušas daudz 
vairāk līdzekļu, nekā noguldītāji 
bija nodevuši to rīcībā.– Red.) Tas 
nozīmēja, ka šādā bankā situāci-
ja ir kritiska. To neviens nezināja 
un neanalizēja.  Parex bankai iz- 
devīgi bija noturēt ļoti augsto tir-
gus daļu. Iemesls bankas krišanai 
bija ekonomisks. Skandinavijas 
bankām bija mātes bankas, bet 
Parex bankai nebija ne mātes 
bankas, ne arī citu financētāju. 
Pasaules finanču sistēma ir mo- 
nolīta, un bija zināms, kā apgūt šo 
tirgu. Šajā tirgus apgūšanas schē-
mā vietējām bankām nebija vie-
tas - ne Parex bankai, ne Aiz-
kraukles bankai. Tā arī radās ban-
kas problēmas. Speciālisti bankas 
pārņemšanas brīdī teica, ka ban-
kai nav nekādas vainas, jo tur jo- 
projām glabājas valsts nauda. Ja 
būtu vaina, vai tad nauda varētu 
glabāties?

O. C.: Acīmredzot banku uz-
reiz vajadzēja aiztaisīt ciet, pirms 
sākās naudas aizplūšana.

 R. K.: Tieši tā, jo tur glabājās 
valsts nauda. Jādomā, Parex ban-
kai bija vairāk problēmu nekā 
Skandinavijas bankām  šā garan-
tiju trūkuma dēļ. Banka krita tai 
brīdī, kad lūdza garantijas. Ja ga-
rantijas būtu dotas laikus, mums 
nebūtu Parex bankas problēmas, 
ne arī milzīgo zaudējumu saistī-
bā ar Starptautisko valūtas fon-
du. SVF polītika nav radoša, tā ir 
ierobežojoša – paaugstināt no- 
dokļus, samazināt algas, ierobe-
žot jebkādus saimnieciskos sti-
mulus. Ierobežošanai tagad nav 
īstais laiks. To varēja darīt                 
90. gadu sākumā, kad cilvēki  
dega par brīvības ideju. Tagad 
pārkāpj likumu un samazina 
darba algu bez iemesla. To ne-  
drīkst darīt. Ierobežošanu sa- 
biedrība būtu piecietusi 90. gadu 
sākumā lielās idejas vārdā.

 Tagad sabiedrība ir pateikusi, 
ko tā dara, ja tai kaut kas nepa-
tīk, – cilvēki brauc prom. Prom 
aizbrauc sabiedrības krējums.    
Ne jau miljonāri ir sabiedrības 
krējums, bet inteliģence. SVF po- 
lītika skaŗ ārstus, kuŗi spiesti ņemt 
aplokšņu naudu, zinātniekus, 
valsts pārvalžu un izglītības dar-
biniekus, kuŗus tagad atlaiž 
tūkstošiem. Labi sagatavotie spe-
ciālisti ārzemēs darbu var atrast. 

O. C.: Vai Latvijas valsts īsteno-
tā banku kontroles un pārvaldes 
polītika ir bijusi apmierinoša? 
Zviedru bankas var labi pelnīt 
Latvijā. Vai tās nevarētu pie-
spiest,lai mazāk iekasē par pakal-
pojumiem? Ir tāds jēdziens – kon-
troles trūkums. Zviedri aizņēmās 
naudu Japānā, kur gandrīz neva-
jadzēja maksāt procentus, un gā- 
za iekšā Baltijā un Austrumeiropā. 
Nolūks bija – šeit labi nopelnīt.
Turklāt šeit notika lielas spekulāci-
jas ar nekustamo īpašumu. Cilvē-
ki pirka dzīvokļus un pārdeva 
tālāk, katrs mēģināja nopelnīt. 
Daudzās mājās vakaros redzami 
tikai pāris apgaismotu logu, pārē-
jie dzīvokļi stāv tukši. Firmas, kas 
ar to nodarbojas, bankrotē. Vai to 
visu nevajadzēja piebremzēt? 

R. K.:  Mēs varētu vainot Latvi-
jas valsti nolaidībā, ja mēs būtu 
vienīgie tādā situācijā pasaulē.   
Arī lielās valstis šajā krizes situā-
cijā pieļāvušas tādas pašas kļūdas 
un kritušas daudz pamatīgāk. 
Mums banku aizņēmumu-aizde-
vumu attiecība palika kaut kur   
ap divi. Aizdevumi divas reizes 
pārsniedz aizņēmumus. Ameri-
kā šī attiecība bija trīsarpus, un to 
arī uzskatīja par galveno krizes 
cēloni. Es rūpīgi sekoju krizes 
norisei Amerikā kopš tās sākuma 
2004. gada vidū. 

O. C.: Toreizējais ASV Federā-
lās rezerves sistēmas priekšsēdis 
Alans Grīnspens mākslīgi nolaida 
lejā federālo banku diskontu lik-
mes, lai valstī stimulētu naudas 
aizņemšanos un mākslīgi „uzsil-
dītu” lejup slīdošo ekonomiku. 

R. K.: Es to Latvijā saucu par 
„ciparu būvēšanu”. Citi par to 
smejas, jo mums vajadzēja „gāzi 
grīdā”, tāpēc ka tikai tad mēs 
attīstīsimies. Koncepcija, ka Lat-
vijā aug cenas tāpēc, ka tuvoja-
mies Eiropas līmenim, bija nepa-
reiza. Cena ir ekonomikas sastāv-
daļa, cenas var noturēt tādas, 
kāda ir ekonomika. Cenām, kas 
radušās uzslāņojumu rezultātā, 
jākrīt atpakaļ. 

V. Z.: Celles kungs, ilgu laiku 
dzīvojis Amerikā, arī nonācis pie 
jautājuma, kas skaŗ cēloņus. Taču 
mēs nemaz nerunājam par cē- 
loņiem, bet runājam par sekām 
tās dažādās izpausmes formās. 
Burbulis vispirms plīsa Amerikā, 
pēc tam Īslandē. Kāpēc viss 
sabruka? Nebija taču satricināju-
mu - ne kaŗa, ne cunami. Pamatā 
bija cilvēku rīcība, kuŗas motī-
vācija bija alkatība, risks, iespē-
jams, arī negodīgums. Līdzekļus 
ielika riskantos darījumos ar 
mērķi pelnīt. Zuda morālo vērtī-
bu aspekts.  Pirmais par negātī-
vajām sekām sāka runāt Soross.  

O. C.: Soross jau nebija nekāds 
svētais, arī viņam grēku netrūka. 
Daudz ļauna viņš ir nodarījis 
Lielbritanijai, Taizemei un citām 
valstīm.

R. K.: Nav īsti skaidrs par    
Parex bankas financēšanu no 
budžeta. Tika teikts, ka Parex 
bankas problēmu risināšanai 
valsts aizdod naudu par labiem 
procentiem. Taču valsts aizņē-
mās šim mērķim. Var aizņem- 
ties tāpēc, ka aizdod uz labiem 
procentiem.

V. Z.: Ja runājam par brīvā tir-
gus ekonomikas filozofiju, tad 
katrs uzņēmējs rīkojas atbilstoši 
likumdošanai un viņa vēlme ir 
maksimāli pelnīt. Tāda vēlme bija 
arī komercbankām. Tās uzrauga 
speciāla institūcija - Finanču un 
kapitāla tirgus komisija.

O. C.: Kapitālistiskai pasaulei   
ir tendence reizēm sevi sagraut, lai 
pēc tam atkal atkoptos. 1929. ga- 
da krachs iedzina Ameriku dziļā 
bedrē, tas būtībā beidzās tikai ar 
Otro pasaules kaŗu. Nāca Rūz-
velts ar savu polītiku, kuŗas būtība 
bija atļaut mazajam cilvēkam 
nopelnīt naudu. Bankas kontro-
lēja ļoti stingri. Kontroli sagrāva 
Rēgans. Nākot pie varas 1980. 
gadā, viņš atzina, ka alkatība ir 
laba īpašība. Budžetu sabalansēt 
nespēja ne abi Buši, ne Klintons. 
Amerika ir pārāk bagāta valsts,  
lai sevi izputinātu. Vienmēr atro-
das kāds glābšanas mechanisms. 
Latvijai tāda mechanisma nav un 
tāpēc pašai jāmāk sevi pasargāt. 
Mūsu likumi nav spējuši mūs 
pasargāt no nelaimēm. Varēja jau 
paredzēt, ar ko beigsies īpašumu 
spekulācija. 

R. K.:  Nevienu ekonomisko 
procesu nevar nošķirt no polī-
tiskiem procesiem un,  otrādi,  – 
polītiskos no ekonomiskajiem. 
Latvijā ir maz resursu, tēlaini 
sakot, - pārāk maza bļodiņa, no 
kuŗas varētu izņemt vajadzīgās 
bumbiņas (bumbiņas – materiā-
lie labumi, bļodiņa – vieta, kur 
ieliktas valsts vērtības, – red.). Ār- 
zemju analitiķi secinājuši, ka kri-
zes eskalāciju radījusi dolaru 
drukāšana. Savukārt tās cēlonis 
bija polītiķu vēlēšanās noturēties 
pie varas ar šiem labajiem cipa-
riem. Tas pats notika Latvijā. Un, 
ja mums kaimiņos ir valsts, kur 
naudas atmazgāšana ir populā-
ra..., radās jautājums – kāpēc Lat-
vijā mājokļu cenas uzkāpa tik  
augstu, ka pārsniedza pat Vācijas 
līmeni, kur cilvēku izpeļņa vai-
rakkārt pārsniedz rocību Latvijā.

Te patiešām skaidrojums varē-
tu būt tāds, ka vainīga ir no aus-
trumiem nākusī nauda. Bija vien-
alga, par kādu vērtību tā tiek 
atmazgāta. Tas iekrita laikā, kad 
prezidents Putins sāka valsts eko-
nomikas tīrīšanu. Tas, ko dēvē 
par nacionālizāciju un  Putina 
vardarbību pret ekonomiku, pa- 
tiesībā bija lietu sakārtošana un 
nolikšana savā vietā. Jo kāpēc gan 
dažiem cilvēkiem, kuŗi stāvējuši 
tuvāk privātizācijas procesiem, 
vajadzētu, piemēram, iegūt zemes 
dzīļu bagātības? To pieļāva arī 
Latvijā. Tas vēl ilgi atsauksies uz 
Latvijas ekonomiku. Latvijā ze-
mes īpašniekam pieder viss, kas 
atrodas zem viņa zemes. Teikšu, 
ka Latvijā tomēr ir nafta. Esmu 
redzējusi, kā to urbj ārā, un to 
aptaustījusi. Taču pie šīs naftas 
netiekam klāt, jo tā pieder četriem 
zemniekiem. Viņi saka; ja gribat 
urbt, maksājiet! Tiek pieprasīta 
fantastiska summa, un tad jau 

naftas urbšana vairs neatmaksā-
jas. Var atbildēt: ja jūs izvirzīsit 
tādus nosacījumus, es neurbšu, 
un tad jau nesaņemsit nevienu 
santimu. Bet to ir grūti aprēķi-
nāt. Cilvēki rēķina, nevis cik viņi 
ir ieguvuši, bet cik varētu iegūt un 
nav ieguvuši. 

O. C.: Tās ir potenciālās vērtī-
bas, no kuŗām nav lielas jēgas, ja 
nav praktiskā lietojuma. Likumu 
par zemes dzīlēm droši vien  va- 
jadzētu mainīt. 

R. K.: Profesionāļiem ir intere-
santi vērot  procesus, kas pašlaik 
notiek Latvijā. Līdzīgs jautājums 
ir par smiltīm un granti. Mal- 
dīgs ir priekšstats, ka Latvijā nekā 
nav. Tas nav taisnība. Minēšu ar 
minerālvielām bagātos technis-
kos ūdeņus, ko varētu pārdot. 
Naftai ir laba kvalitāte, un tā 
neatrodas pārāk dziļi. Būvma-
teriāli, pazemes gāzes krātuves. 
Daļa no tām ir privātizēta, cilvēki 
skatījušies tālāk.

O. C.: Likumi izveidoti tā, lai 
viņiem palīdzētu. Bet vai varam 
cerēt, ka kādreiz tiksim vaļā no 
oligarchu kontrolētas valsts?

R. K.: Teicu jau, ka bļoda ir 
maza un bumbiņu skaits, ko pa- 
ņemt, ir neliels. Tur jau ir tā pro-
blēma, ka Latvijā ietekmīgākie 
ekonomisti un ietekmīgākie po- 
lītiķi ir viens un tas pats.  „Viens 
un tas pats” nav jāliek pēdiņās, tā 
ir fiziski. 

O. C.: Polītiķi ekonomiku pielāgo 
savām vajadzībām.

Par Starptautiskā 
valūtas fonda „spilvenu”

Ligita Kovtuna: Jautājums ir 
par Starptautisko valūtas fondu. 
Lasītāji ir neizpratnē. Bija infor-
mācija: atbrauca SVF un teica, ka 
būs jāsamazina pensijas. Pēc 
Valža Dombrovska nominēšanas 
par Ministru prezidenta amata 
kandidātu viņš atzina, ka SVF 
neprasa samazināt pensijas. Vis-
pār ir tāds viedoklis, ka SVF ir 
liels bubulis un Latvijai nebūs 
labi. Ekonomiste Inese Vaidere 
savā rakstā mūsu lasītājiem saka: 
jā, tagad ir spilvens – Starptautis-
kais valūtas fonds. Kaut arī ko- 
merciestāde, tomēr rūpējas, lai 
grūtībās nonākušās ES dalībvals-
tis nesabruktu. Tātad – jautājums 
ir tikai par to, kā šie 7,5 miljardi 
eiro tiks izmantoti, un summa 
nemaz nav drāmatiski liela. 
Māstrichtas līguma noteikumi 
atļauj aizņemties 60% iekšzemes 
kopprodukta. Latvijai šī summa 
nesasniedz pat pusi. Ko lai no tā 
saprot mūsu ārzemju tautieši? 

V. Z.:   Nevajadzētu visās nelai-
mēs vainot Starptautisko valūtas 
fondu. Paši vien esam radījuši 
budžeta deficitu, rezerves neuz-
krājām, un, kad atklājās, ka līdze-
kļi vēl jāiegulda komercbankas 
glābšanā, radās jautājums – no 
kurienes tos ņemt? Pasaulē vēl 
nav ekonomiskās krizes, ir fi- 
nanču krize. Tā radīja savstarpēju 
neuzticēšanos, aizņemšanās iesp-
ējas strauji kritās. Ir radītas insti-
tūcijas – SVF, Pasaules Banka, - 
kas ierodas tad, kad tos aicina. Un 
aicina, kad vajadzīgs šis „spilvens”,  
kā saka Vaideres kundze, darbī-
bas nodrošināšanai. Loģiski, ka 
katrai valstij jāveic sava saimnie-
ciskā darbība atbilstoši saviem  
budžeta ieņēmumiem. Nevar 

ilgstoši radīt budžeta deficitu, 
nezinot, kā to nosegt. Budžeta 
deficitu sedz ar tiem pašiem 
aizņēmumiem, valdības vērtspa-
pīriem utt. Kad ieņēmumi kritās 
un parādījās Parex bankas pro-
blēmas, atlika tikai viens ceļš – 
aicināt SVF aizdot mums šos 
līdzekļus. Visu laiku bijām dzī-
vojuši tādā režīmā, ka valdības 
ārējie aizņēmumi bija zemi – ap- 
mēram 9-12% apmērā. SVF ietei-
ca darīt to, ko šajā situācijā prasa 
loģika. Ja negribat samazināt iz- 
devumus, palieliniet ieņēmumu 
daļu. Ieņēmumu palielināšanā 
mēs secinājām, ko polītiķi no 
vienām vēlēšanām līdz nākamām 
nav izdarījuši. Nodokļu slogs bija 
jāpārnes no darbaspēka uz ka- 
pitālu un patēriņu. Tas tagad tiek 
stingri piedāvāts. 

O. C.: Vai tagadējā Saeima to 
varētu izdarīt, jo tur sēž oligarchi? 

V. Z.: Neprognozēsim, vai 
tagadējā Saeima to varētu izda-
rīt. Oligarcham arī ir tikai viena 
balss.

O. C.: Bet viņam ir teikšana par 
kādu noteiktu cilvēku grupu.

V. Z.: Tā jau ir visur pasaulē. 
O. C: Mazā zemē tas ir vairāk 

izjūtams. Ja valsts ir atpalikusi, tad 
SVF „receptes” iedarbojas sliktāk. 

R. K.: Brīdī, kad Parex banka 
krita, cilvēki, kuŗi par to bija 
atbildīgi, apgalvoja, ka ir labi un 
bankā joprojām stāv nauda. Mīts 
par naudas izlietojumu un tās 
nozīmi  tautsaimniecībā ir jāklie-
dē. Eiropas Komisija ir brīdinā-
jusi, ka aizdodamā nauda nav 
domāta uzņēmējiem un ekono-
mikas „sildīšanai”. Tā ir domāta 
banku finanču sistēmas notu-
rēšanai. Taču tas vēl nenozīmē, ka 
nauda aiziet līdz uzņēmējam. 
Šībrīža pasaules prakse liecina, ka 
nauda nenonāk līdz uzņēmējam, 
jo bankas  to nedod. Jo nav jau arī 
kam dot – nav tirgus un efektīvu 
projektu. 

Mums palīdzība bija vajadzīga, 
jo citādi būtu izputējusi ne tikai 
Parex banka, bet arī citas bankas. 
Jautājums ir nevis par SVF 
prasībām, bet gan par to, ka jāprot 
novērtēt šīs sekas. Neesmu 
dzirdējusi nekādu vērtējumu.

M. G. : Jāpiemin vēl viena izde-
vumu pakete. Aizevums ir dots 
finanču sistēmas stabilizēšanai, 
otrs – budžeta caurumu lāpīšanai. 
Kad decembrī valdība pārņēma 
Parex banku, tad aina, kas pavē-
rās, neko nedarot ar budžetu, 
būtu tāda, ka valdība stāvētu 
vesela miljarda latu budžeta defi-
cita priekšā. Tas būtu 10% iekš-
zemes kopprodukta laikā, kad 
komerciālajā tirgū Latvija aiz-
ņemties nevarēja. Tagad varam 
visādi vērtēt SVF nosacījumus, to 
iepriekšējo vēsturi, pieredzi citās 
valstīs. Taču mums jāsaprot, ka 
alternātīva, Latvijai ejot pie SVF 
un citiem palīdzētājiem vai aiz-
devējiem, būtu nonākt situācijā, 
kad jau martā nebūtu naudas 
pensijām un algām.

R. K.: Kad Latvijā vairs nebūs 
neviena latvieša, tad varēsim vērtēt, 
vai tas bijis pareizi vai nepareizi. 

V. Z.: Vai bija kāda alternātīva?
R. K.: Pirmām kārtām jau 

nevajadzēja ļaut Parex bankai 
krist, dodot valdības garantijas. 

  
Publikāciju sagatavojuši 
P. Karlsons un O. Celle 



LAIKS 2009. ga da 21. marts – 27. marts16

N O V A D U  Z I Ņ A S

Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

Sastādījis Ēvalds KrollsKrustvārdu mīkla
1

7

10

16

28

37 38

29 30 31 32

17

22 23

18 19

11

8

12

20

24

23

39

40 41

3534 36

25 26 27

21

13 14 15

9

2 3 4

6

5

Līmeniski.1. Svinīgs sarīko-
jums ar lūgtiem viesiem, bez de- 
jošanas. 4. Apdzīvota vieta Cēsu 
raj. 8. Balsti, uz kuŗiem nostiprina 
lielgabalu stobrus. 10. Liels neor-
ganizētu cilvēku kopums. 11. Ties-
vedības dokumentu kopums. 12. 
Ietvari filmām. 16. Tādas, kuŗās 
nemaz nav mitruma. 18. Gada-
laiks. 20. Liels vēsturisks sace-
rējums par tautas dzīves noti-
kumiem. 22. Drāmatisks sace-
rējums. 23. Lapu koks. 24. Tropu 
mežastepe. 28. Skaņdarbs par 
Kristus ciešanām plašam atskaņo-

tāju sastāvam. 30. Pilsēta Šveicē. 
33. Saite (kā) nostiprināšanai 
vēlamā stāvoklī. 37. Dzīva orga-
nisma pamatvienības. 38. Neuz-
ņēmīgs. 39. Sūreņu dzimtas ilg-
gadīgs lakstaugs ar skābu garšu. 
40. Daudzgadīgi asteŗu dzimtas 
augi ar dzeloņainām lapām. 41. 
Viens no trim musketieŗiem.

Stateniski. 2. Šķīrējtiesnesis. 3. 
Bikšu daļa. 4. Bieza, taukaina masa 
ārstniecībai. 5. Liela daudzaiŗu 
laiva. 6. Neliels grauzējs. 7. Sacerē-
jums, it īpaši skaņdarbs. 9. Pilsēta 
Etiopijā. 12. Vieta, kur izmaksā un 

glabā naudu. 13. Viena mūziķa 
atskaņots skaņdarbs. 14. Masa 
plaisu aizdarei. 15. Donavas piete-
ka Slovēnijā. 17. Kvēle (pārn. noz.). 
19. Sievietes vārds (martā). 21. 
Mākslas aizbildnis ēģiptiešu mī- 
tol. 24. Apdzīvota vieta Liepājas 
raj. 25. Liela, dziļa brūce. 26. Koka 
loks ar āķiem ūdens spaiņu ne- 
šanai. 27. Pilsēta Dobeles raj. 28. 
Alkoholisks dzēriens no augļu 
sulām un ruma. 29. Telpas dzīvok-
lī. 31. Skudrām līdzīgs kukainis,  
kas dzīvo siltās zemēs. 32. Sen-
pilsēta Turcijā, Mazāzijas pussalā. 
34. Metra pamatvienība mūzikā. 
35. Sievietes galvassega. 36. Pilsēta 
Ēģiptes Z, Nīlas deltā. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 11) 
atrisinājums

Līmeniski. 4. Astma. 10. Ro- 
berts. 11. Purmale. 12. Burra. 13. 
Kupenas. 14. Atteikt. 15. Sijas. 16. 
Vidzeme. 18. Avalona. 19. Elka-
dievs. 26. Karalis. 27. Taivana. 28. 
Trapene. 29. Intriga. 32. Sendienas. 
38. Dimants. 39. Skotele. 40. Amē-
ba. 41. Kandava. 42. Iesauka. 43. 
Andra. 44. Santims. 45. Sarkans. 
46. Zobot.

Stateniski. 1. Noguris. 2. Pede-
dze. 3. Straume. 5. Skujiņa. 6. 
Mērkaķi. 7. Gustavs. 8. Smiekli. 9. 
Alūksne. 17. Elksnenes. 18. Avo-
tainas. 20. Akata. 21. Arkas. 22. 
Sliet. 23. Mirte. 24. Varis. 25. 
Vagas. 30. Ķilavas. 31. Mandāts. 
32. Stīvums. 33. Domingo. 34. 
Embargo. 35. Skrejas. 36. Atsaukt. 
37. Sloksne.                          

Šajā krizes skartajā laikā nodar-
boties ar kultūras projektiem ir  
teju vai greznība. Taču Latvijas 
sabiedrisko organizāciju darbs nav 
mērījams naudas vienībās, tā ir 
brīvā laika ziedošana tautas vēstu-
res un kultūras pētniecībai. Viena 
no tādām organizācijām ir biedrī-
ba „Latgales tradicionālās kultū- 
ras centrs „Latgaļu sāta””. Jau pirms 
diviem gadiem domubiedru gru-
pa sāka vākt informāciju Varakļā-
nu novada sieviešu tautastērpa 
rekonstruēšanai. Līdz mūsdienām 
autentisks novada tautastērps nav 
saglabājies, tāpēc, izmantojot fon-
dus un literātūru, kontaktus ar 
etnografijas speciālistiem un audē-
jiem, pamazām tika savākti ma- 
teriāli, kas deva iespēju Dekšāru 
pagasta un Varakļānu audējiem 
tautastērpu atjaunot. Ar Valsts Kul-
tūrkapitāla fonda atbalstu ideja  
tika īstenota. Varakļānu kultūras 
namā projekta īstenotāji Marika 
Zeimule kopā ar šī raksta autoru   
8. martā iepazīstināja ar veikto 
darbu – rekonstruētu 19. gs. Varak-
ļānu novada sieviešu goda tērpu. 

Projekta īstenotāji konsultējušies 
ar Latvijas Nacionālā vēstures mū- 
zeja lietpratēju I. Ziņģīti, kā arī ar 
etnografijas speciālistiem Rēzeknē 
un citviet Latvijā. Analizēti Mado-
nas novadpētniecības un mākslas 
mūzeja un Latvijas Nacionālā vēs-
tures mūzeja Etnografijas nodaļas 
fondos pieejamie materiāli. Apzinā-
ta pag. gs. 20./30. gadu literātūra,  
kā arī trimdas latviešu izdevumi. 
Izveidota sadarbība ar Varakļānu 
rokdarbniecēm. 

„Mēs ceram, ka, restaurējot Va- 
rakļānu novada sieviešu goda tēr-
pu, esam devuši stimulu mūsu 
tautastērpa atdzimšanai un tas 

Atdzimis Varakļānu novada tautastērps

rotās Varakļānu novada dziedātā-
jus un dejotājus,” sacīja biedrības 
„Latgaļu sāta” vadītāja Marika 
Zeimule. „Vēlamies uzsvērt, ka   
Varakļānu etnografiskais novads 
stiepjas tālāk nekā pašreizējās ro- 
bežas un ietveŗ sevī arī Dekšāru 
pagastu. ”

Varakļānu novada 19. gs. sievie-
šu goda tērps attiecas arī uz 
Krustpils etnografisko novadu. 
Novadā ietverta Vidzemes vidie-
ne, Augšzeme un mūsdienu Lat-
gales rietumu daļa. Krustpils no-
vada mākslinieciskā kultūra ir 
bijusi tik augsta, ka tā ietekmējusi 
visus apkārtējos (Odzienas, Kals-
navas, Mētrienas, Barkavas, Atašie-
nes, Stirnienes, Varakļānu, Rudzātu 
un Vārkavas) pagastus. Tāpēc mi- 
nēto pagastu tautastērpos ir redza-
ma visnotaļ liela līdzība. Līdz mūs-
dienām Latvijas Nacionālā vēstu-
res mūzeja fondos saglabājušies 

divi Varakļānu villaiņu paraugi. 
„Latgaļu sātas” tautastērpa dari- 
nātājas restaurējušas Varakļānu vil-
laines paraugu ar celos augstu 
apaudu (celaini). Villaines gaŗums 
ir 200 cm, platums - 85 cm. Ana-
lizējot Latvijas Nacionālā vēstures 
mūzeja Etnografijas nodaļas fon-
dus, projekta īstenotāji uzgāja 
vienīgo Varakļānu novada sieviešu 
goda tērpa jostas paraugu. Jostu 
noauda varakļāniete Veronika 
Locāne. 

Vislielākā neskaidrība bija par 
Varakļānu novada brunču raks-
tiem. Līdz šim bija zināms viens 
kvalitātīvs paraugs, kas atrodas 
Latvijas Nacionālā vēstures mūze- 
ja Etnografijas nodaļas fondos. 
Veicot pētījumus Varakļānu nova-
da sieviešu goda tērpa restaurē-
šanai, tika atrasts vēl viens brunču 
drānas paraugs. Audēja Rēzeknē 
savukārt šo paraugu ieguvusi no 

kādas audējas Viļānos, kas to 
dēvējusi par Varakļānu brunču 
rakstu. Lai iegūtu skaidrību, brun-
ču drēbes paraugu parādīja Latvi-
jas Nacionālā vēstures mūzeja 
lietpratējai I. Ziņģītei, un viņa 
atcerējās, ka savulaik ar identisku 
paraugu pie viņas vērsusies kāda 
audēja no Dagdas, nosaucot to par 
Varakļānu brunču rakstu. Tā kā 

vairākas personas šo rakstu no- 
saukušas par Varakļānu brunču 
rakstu, tad projekta īstenotāji sāka 
Varakļānu sievas goda tērpu dari-
nāt pēc jaunatrastā parauga. Ļoti 
labi saskaņā ar krāšņo goda villai-
ni tajā savijas zaļā, sarkanā un 
dzeltenā krāsa. Jācer, ka ieguldītais 
darbs nebūs velts un rekonstruē-
tais Varakļānu tautastērps ieņems 
savu vietu Latvijas etnografijas 
apritē, 

Dainis Mjartāns

Koknesē svinīgi atklāja jauno peldbaseinu. Līdz ar to pabeigta 
Kokneses sporta centra celtniecības otrā kārta. Centrs, kuŗa izveidei 
iztērēti vairāk nekā divi miljoni latu, kļuvis par lielāko un modernāko 
sporta būvi Aizkraukles rajonā.

Marta sākumā Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto 
spēku vadība, kā arī zemessargi un skolu jaunatne godināja Latvijas 
nacionālā kaŗaspēka pirmo komandieri Oskaru Kalpaku. Pirms 90 ga-
diem – 1919. gada 6. martā – viņš krita sadursmē pie “Airītēm”. Pulkveža 
dzimtajā pusē Madonas rajonā divas dienas norisinājās piemiņas 
sarīkojumi.

Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā pēc 1. marta samazinājies 
pacientu skaits. Pacientu skaita sarukums draud ar iespējamu mazo 
slimnīcu slēgšanu. Aizvadītajā gadā parādnieki Smiltenes slimnīcai 
kopumā nesamaksāja aptuveni 4,5 tūkstošus latu.

Ogres kultūras namā interesenti varēja baudīt džeza mūzikas kon-
certu, kas bija rīkots par godu diriģenta un Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavalieŗa Jāņa Zirņa 65. jubilejai.

Latgales kultūrvēstures mūzejs Rēzeknē līdz 31. martam 1. - 6. klašu 
skolēniem piedāvā mūzejpaidagoģijas programmu “Latvijas bērni 
deportācijā”. Skolēniem būs iespēja pēc dokumentiem, fotografijām, 
mūzeja krājuma priekšmetiem, izsūtīto atmiņām iepazīt šo bērnu likteni 
Sibirijā. 

Ilūkstē pie 2. vidusskolas sākušies zemes darbi, lai liktu pamatus 
Ilūkstes sporta un atpūtas centram. Zem viena jumta atradīsies sporta 
zāle, baseins, pirts, kafejnīca, viesnīca. Būvdarbos tiks ieguldītas piešķir-
tās valsts investīcijas - gandrīz 190 000 latu. Visam projektam nepiecie-
šami daudz lielāki līdzekļi, tāpēc Ilūkstes novada dome pieteiks projek-  
tu ES struktūrfondiem. 

Daugavpils universitātes Sistēmatiskās bioloģijas institūta docen-
tam Pēterim Evartam-Bunderam Latvijas Botaniķu biedrības pilnsa-
pulcē Rīgā pasniegta Latvijas Botaniķu Gada balva nominācijā „Latvijas 
gada atradums”. Balva piešķirta par zemā grīšļa (carex supina) jaunu 
atradni Daugavpils pilsētas territorijā Liginišķos. Pirmo reizi zemo grīsli 
Latvijā konstatēja 1975. gadā Mežciemā, Daugavpilī, gadu vēlāk 
Daugavpils rajonā, netālu no apdzīvotās vietas Peski. 

Preiļu slimnīcā līdzekļu taupīšanas nolūkos uz mēnesi slēgta viena 
no divām slimnīcas terapijas nodaļām. Saistībā ar maksas pieaugumu 
samazinājies pacientu skaits. Medicīniskais personāls dosies samaksātā 
atvaļinājumā.

Daugavpilī Latvijas lidsabiedrība airBaltic (dibināta 1995. g., Latvijai 
pieder 52,6% akciju, bet airBaltic vadībai - 47,2%) 6. martā slēdza biroju 
Daugavpilī (atklāja 2007. g. novembrī) un Liepājā (2008. g. martā). 
Kritušies pārdošanas apmēri, tāpēc nolemts veikt optimizāciju. 2008.
gadā no Liepājas lidostas airBaltic veica rēgulāros lidojumus uz Rīgu, 
Kopenhāgenu un Hamburgu, taču oktobrī lidojumus pārtrauca. No 
Daugavpils lidsabiedrība lidojumus neveica. airBaltic 2008. gadā 
pārvadāja 2 590 357 pasažieŗus, par 29% vairāk nekā 2007.gadā.

Daugavā pie Daugavpils marta vidū varētu sākties straujāka ūdens 
līmeņa celšanās, prognozē Daugavpils domes civīlās aizsardzības 
speciālisti. Iespējams, ka maksimālais ūdens līmenis Daugavā Daugavpils 
apkārtnē šogad varētu sasniegt 6-6,5 metrus un īpašus applūšanas drau-
dus neradīt. Kritiskais ūdens līmenis Daugavā Daugavpils rajonam ir 5,7 
metri, Daugavpils pilsētai - 9,4 metri. Savukārt Jēkabpilī, ko tāpat arī 
apdraud pavasaŗa plūdi, par kritisko ūdens līmeni Daugavā tiek uzska-
tīti 6,5-7 metri. 

Dobeles rajona Īles pagastā 17. martā notika atjaunotā nacionālo 
partizānu bunkura iesvētīšana. Pirms 60 gadiem šeit notika kauja, kuŗā 
tika iznīcināts bunkurs un Īles partizānu grupa. Ziedus nolika Virkus 
kapos un bunkura vietā Īles pagastā. 

Liepājai - tūristu iecienītai vietai – radušās lielākas izredzes, ko, šķiet, 
veicinājusi paranormālo parādību pētnieku brigāde no Ghost Hunters 
International rosība Kaŗostas cietumā. Ar speciāliem mēraparātiem 
konstatētas dažādas skaņas un citas liecības par spoku iespējamo klātieni. 
Katrs interesents raidījumu var noskatīties tīmeklī: http://www.wisevid.
com/view_video.php?viewkey=19a6e4b9a248c1daca18

Liepājas mūzejā atklāja mākslinieces Skaidrītes Elksnītes (1929 – 
2002) darbu izstādi „Garīguma vertikāle”, kas veltīta gleznotājas 80 gadu 
jubilejai. Izstādē lielākoties skatāmi darbi no privātkollekcijas un Liepā-
jas mūzeja krājuma.

Lai lieki netērētos un apsveikumus pilsētas dzimšanas dienā nesūtī-
tu katram liepājniekam uz mājām, divas ļoti lielas atklātnes ir izveido-   
tas un noliktas pašā centrā - Rožu laukumā, kur tās var apskatīt ikviens 
liepājnieks vai pilsētas ciemiņš.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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LELBAs pārvaldes reģionāli papla-
šināta sēde notika 13. un 14. feb-
ruārī Sanfrancisko, Ziemeļkalifor-
nijā. Sēdi, vadot svētbrīdi, atklāja 
pārvaldes priekšnieces vietniece 
mācītāja Anita Vārsberga Pāža.

Iepazīstināja ar LELBAs XII 
sinodē, 2008. gada 18. oktobrī 
ievēlētiem trim jauniem pār-
valdes locekļiem – Tiju Abulu, 
Baibu Liepiņu un mācītāju Kārli 
Žolu – un diviem Revīzijas 
komitejas locekļiem – Vilmu 
Bolšteinu un Uldi Pūliņu. Šī bija 
pirmā pārvaldes sēde, kuŗā viņi 
piedalījās.

Archibīskaps Elmārs E. Rozītis 
ziņoja, ka 17. janvārī piedalījies 
mācītājas Jānas Jērumas-Grīn-
bergas konsekrācijā Lielbritanijas 
(angļu) luterāņu Baznīcas bīska-
pes amatā. Viņa ir pirmā latviešu 
mācītāja, kas ir tik augstā amatā.

Prāvests Oļģerts Sniedze 
pastāstīja, ka saslimuši vairāki 
Austrumu apgabala mācītāji. Ir 
arī priecīga ziņa – mācītāja Jogita 
Mingina (no Vācijas) 8. janvārī 
tika ievesta amatā Bostonas 
Trimdas draudzē. Bostonas 
Trimdas draudze rīkos Apgabala 
dāmu komiteju sanāksmi 18. 
aprīlī; Katskiļu Brāļu kapos 23. 
un 24. maijā paredzēti kapusvētki 
ar urnu izvadi.

Prāvests Ivars Gaide ziņoja, ka 
Hamiltonas latviešu skolai, kas 
darbojas draudzes telpās un 
rēgulāri piedalās īpašos dievkal-
pojumos, 8. februārī būs 60 dar-
bības gada svētki. Kanadas 
latviešu XIII Dziesmu svētkos 
Hamiltonā 5. jūlijā notiks oikū-
menisks dievkalpojums, kuŗa 
beigās pirmo reizi atskaņos R. 
Jermaka kantāti „Paceliet sirdis” 
ar Ivara Gaides vārdiem, pieda-
loties Latvijas jauniešu korim 

LELBAs pārvaldes sēde Sanfrancisko

Grandrapidu latviešu biedrības gada sapulce

„Balsis” un solistiem.
No 20. līdz 24. maijam Ever-

green konferenču centrā, Oakhur-
stā, Ziemeļkalifornijā, notiks Apga-
bala konference, kā arī iesvētāmo 
jauniešu saiets un teologu dienas. 
Piedalīsies Rīgas Lutera draudzes 
mācītājs Juris Rubenis.

Palīdzības Latvijā nozari turp-
māk vadīs prāv. emer. Vilis 
Vārsbergs un māc. Biruta Puiķe. 
Pārvalde pārstrādājusi līdzšinējās 
līdzekļu sadales prioritātes, jo 
veselības apdrošināšanu luterāņu 
mācītājiem Latvijā tagad pārņem 
Latvijas Baznīca (LELB). Sadar-
bībā ar mūsu pārstāvjiem un  
māsu draudzēm Latvijā izvērtēs 
jaunas iespējas dažādiem lab-
darības pasākumiem. Pirmkārt, 
atbalsts tiks veltīts cilvēku vaja-
dzībām, otrkārt, Latvijas Baznīcas 
programmām, treškārt, celsmes 
un teoloģiskas literātūras sagā-
dāšanai un pēdīgi Latvijas diev-
namu piemērošanai mūsdienu 
vajadzībām.

Jau iepriekšējās sinodes laikā 
sāka vākt ziedojumus, lai pēc 
nelaimes gadījuma paralizētajam 
Gatim Priedolam palīdzētu iegā-
dāties īpaši aprīkotu automobili 
braukšanai uz skolu Cīravā, kur 
viņam iespējams apgūt grāmat-
veža profesiju. Pārvalde nolēma 
šim nolūkam ziedotos līdzekļus 
papildināt no palīdzības nozares 
kases, lai sasniegtu nepieciešamo 
$17 000 summu. Bērnunamam 
Zvannieki piešķīra $3000 elektrī-
bas rēķina segšanai  par sešiem 
mēnešiem.

Palīdzība Sv. Pēterburgas drau-
dzei (Krievijā) un Sibirijas lat-
viešiem ir atšķirta no palīdzībai 
Latvijā ziedotajiem līdzekļiem 
un paliek prāv. emer. Māŗa 
Ķirsona pārziņā. Pārvalde patei-

cās Dacei Bergai par kalpošanu 
Lejas Bulānos un vēlas, lai viņas 
darbs turpinātos, taču, nebūs 
iespējams paaugstināt līdzšinējo 
atbalstu –$5000 gadā. Atgādinot 
iepriekšējās sinodes rezolūciju, 
pārvalde mudina draudzes zie-
dot palīdzības darbam Sibirijā.

Mācītājs Tālivaldis Šmits bija 
iesniedzis pārskatu par ārmisijas 
darbu Indijā. 2008. gadā ziedoju-
mos no 23 draudzēm un 11 
atsevišķām personām saņemti 
$21 760, uz Indiju nosūtīti $22 
880. Tāpat kā līdz šim, arī 2008. 
gadā māc. Tālivaldis un Anna 
Šmiti ziedojuši $8500 vai 39% no 
ziedojumu kopsummas. Ārmisi-
jas darbs turpinās līdzšinējos 
apmēros, kaut ziedotāju skaits 
samazinās. Mācītājs T. Šmits rak-
sta, ka būtu labi, ja varētu atļauties 
darba lauku paplašināt. Jāsāk arī 
meklēt jaunus ārmisijas vadītājus, 
jo pašreizējie drīz var doties 
pensijā.

Mācītāja Daira Cilne sākusi 
plānot nākamās Draudžu dienas, 
ko, iespējams, rīkos ASV austru-
mu krastā 2010. gada maija 
beigās, par lektoru aicinot Rīgas 
Lutera draudzes mācītāju Kas-
paru Simanoviču. Mācītāja Silvija 
Zalte-Sīpoliņa solījusi dalīties 
pārdomās par meditāciju un Tija 
Ore jauniešiem mācīt liturģiskas 
dejas.

Mācītāji Anita un Ivars Gaides 
izdevuši jau desmito meditātīvo 
brošūru, kas ir piemērota dāvana, 
apmeklējot slimniekus un vec-
ļaudis.

Toronto Sv. Andreja draudzes 
paspārnē notikusi sanāksme ar 
nolūku apzināt un varbūtēji 
palīdzēt grūtībās nonākušiem 
tautiešiem Toronto. Šī mērķa 
organizācijas izveidei no valdības 

saņemti $10 000.
Ziemsvētku laikā Jaunatnes 

nozares vadītājs diakons Dags 
Demandts, seši šejienes jaunieši 
un 16 Latvijas jaunieši piedalījās 
projektā „Dodiet, un jums tiks 
dots” – ciemojās Latvijas bāreņu 
namos, pansionātos, apmeklēja 
vairākas trūcīgas ģimenes un 
palīdzēja viras virtuvēs. Projektu  
atbalsta LELBA, Latviešu nacio-
nālā apvienība Kanadā, Latvijas 
ev. lut. Baznīcas jaunatnes noza-
re, draudzes un citas organizācijas, 
kā arī  atsevišķas personas ASV 
un Kanadā. Raksturojot projekta 
veiksmīgo norisi, Dags citēja 
Jāņa evaņģēlija vārdus: „Es esmu 
vīna koks, jūs tie zari.”

Teoloģijas nozares vadītājs 
mācītājs Kārlis Žols pastāstīja 
par šogad maijā plānoto Rietum-
krasta garīdznieku un draudžu 
darbinieku sanāksmi, kuŗā mācī-
tājs Juris Rubenis runās par 
tematu „Garīdznieka garīgā dzī-
ve”, kā arī par cilvēku garīgo dzīvi 
vispār. Garīdzniekiem būs iespēja 
pārdomāt, kas ir garīgā dzīve, jo 
tikai pašiem par to esot pilnīgā 
skaidrībā, viņi spēj pilnvērtīgi 
palīdzēt citiem. Sanāksmē pieda-
līties aicināti arī citu apgabalu 
garīdznieki.

LELBAs pārstāve Luterāņu 
imigrācijas un bēgļu palīdzības 
organizācijā LIRS (Lutheran 
Immigration and Refugee Service) 
ir mācītāja Kristīne Sūna-Koro. 
LIRS savulaik arī daudziem 
latviešiem palīdzēja ieceļot ASV 
no bēgļu nometnēm Vācijā. 
Tagad LIRS prioritāte ir darbs ar 
bēgļu un imigrantu bērniem. 
LIRS ir luterāņu sociālo darbi-
nieku tīkls visā valstī, galvenokārt 
atbalstot bērnus, kuŗiem atrasta 
mājvieta pagaidu ģimenēs, vai 

kuŗi atrodas ieslodzījuma vietās. 
ASV 2008. gadā uzņēma apmē-
ram 60 000 bēgļus, 8000 saņēma 
LIRS palīdzību. 2009. gadā pare-
dzams vēl lielāks bēgļu pieplū-
dums, tostarp apmēram 12 000 
bēgļu no Afgānistānas un Irakas, 
kur daudzi tiek vajāti kristīgās 
ticības dēļ. Ekonomiskās krizes 
dēļ LIRS ienākumi samazinās, 
bet aprūpējamo skaits, iespējams, 
pieaugs par 25%.

Māc. Sūna-Koro aicināja drau-
dzes apsvērt iespēju uzņemt kādu 
bēgļu ģimeni, kā tas jau noticis 
Filadelfijas Sv. Jāņa draudzē, un, 
sadarboties ar LIRS lokālām 
aprūpes organizācijām, piedāvā-
jot palīgus, ziedojot mājsaimnie-
cības priekšmetus, pārtiku u.tml. 
Sadarbībā ar LIRS darbiniekiem 
sagatavota ziedojumu lūgumvēs-
tule, ko piesūtīs draudzēm. Pār-
valde piekrita LIRS ziedojumu 
akcijas īstenošanai, bet LELBAs 
gadskārtējo dalības maksu nolē-
ma nepaaugstināt. Pārvaldes 
priekšniece prāv. Lauma Zušēvica 
paredz pēc Lieldienām atsākt 
darbu pārvaldē.

Pārvaldes locekļi pirms sēdes, 
sazinoties ar elektronisko pastu,  
nolēma: XII Sinodes dievkalpo-
jumos ziedotos $1800 sadalīt 
līdzīgi ārmisijai un palīdzībai 
Latvijā; no Pastorālā fonda 
palīdzēt segt māc. Edgara Petrē-
vica ārstēšanas izdevumus; lielā-
ko daļu Linkolnas draudzē gla-
bāto LELBAs apgāda grāmatu 
nosūtīt Latvijas bibliotēkām; 
,,Ceļa Biedra” redaktoram izmak-
sāt $2200 jauna datora iegādei. 
Pārvalde apstiprināja māc. Kris-
tīni Sūnu-Koro par LELBAs 
pārstāvi LIRS valdē (Board of 
Directors).

Juris Pūliņš

Latviešu biedrības pilnsapulce 
notika biedrības namā 1. martā 
pēc dievkalpojuma baznīcā. Vis-
pirms dāmu pulciņa priekšniece 
Valija Raucepa ar palīdzēm visus 
sanākušos pamieloja. Biedrības 
priekšniece  Dr. Līga Gonzalesa 
sapulci ievadīja ar lūgšanu un 
aicināja ar klusuma brīdi godināt 
mūžībā aizgājušos biedrus. Pērn 
miruši: Elza Radziņa (dibinātāja 
un ilggadēja biedre), Stenlijs 
Gorsvāns (rakstnieka Jāņa Gor-
svāna brālis), Antons Bogdans, 
Berta Maine (godabiedre un 
ilggadēja biedrības sekretāre), 
Ināra Kalnaraupa (čakla dāmu 
pulciņa darbiniece), Aina Tālber-
ga (dibinātāja, godabiedre un 
ilggadēja dāmu pulciņa vadītāja). 
Diemžēl mūsu skaits un darbo-
šanās spējas ar katru gadu 
sarūk. 

Grandrapidu latviešu biedrības 
valdes locekļus ievēl uz diviem 
gadiem. Šogad vēlēšanas nebija 
jārīko, sanākušie biedri noklau-
sījās valdes locekļu ziņojumus 
un pārrunāja nākamā gada dar-
bību. Sapulci vadīja Ivars 
Petrovskis.

Līga Gonzalesa pateicās valdes 
locekļiem un visiem, kuŗi atbal-
stījuši biedrības darbību. Kultūras 
nozares vadītāja Rūta Puriņa 

pateicās sarīkojumu apmeklētā-
jiem, valdei un dāmu pulciņam 
par labu sadarbību. Dr. Z. 
Zadvinskis ierosināja vismaz 
reizi gadā aicināt māksliniekus 
no Latvijas, kaut arī rastos 
financiāli zaudējumi.

Nama pārzinis Andris Runka 
pastāstīja par remontdarbiem, 
no kuŗiem lielākais bijis auto 
novietošanas laukuma atjauno-
šana, un paskaidroja, ka nākamais 
svarīgais darbs ir biedrības nama 
jumta atjaunošana. Telpas izīrē-
jot, iegūst papildienākumus 
biedrības nama uzturēšanai. 
Biedrības valde  iegādājusies jau-
nu filmu projektoru.

Kasieris Vitālijs Tarbuns rūpīgi 
reģistrē ienākumus un izdevu-
mus, un revīzijas komisijas pār-
stāvis apliecināja, ka kasieŗa 
darbs bijis priekšzīmīgs. Biedrības 
nauda ieguldīta mūsu pašu 
kreditsabiedrībā, kas maksā lie-
lākus procentus un ko vada Ivars 
Petrovskis. Biedrība ar ziedo-
jumiem atbalstījusi Latvijas 50 
gadu okupācijas mūzeju Rīgā, 
grāmatas ,,Sibirijas bērni” izdo-
šanu, Sabiedrību ,,Delna” Latvijā, 
Gaŗezeru, piešķiŗot stipendijas 
bērniem mācībām tā skolās, 2x2 
nometni. Biedrības locekļi pie-
dalījās Tautību svētkos (Ethnic 

Heritage festival) Grandrapidu 
pilsētas mūzejā. Biedrības sekre-
tāre Ausma Linde rūpīgi proto-
kolē valdes sēdes un pilnsapulci. 
Lidija Tarbuna izdod biedrības 
apkārtrakstus, lai visi laikus 
uzzinātu par sarīkojumiem. 
Apkārtrakstā ievieto arī maksas 
sludinājumus.

2008. gadā ALAs atzinības rak-
stus saņēma Brigita Valta un 
Vitālijs Tarbuns. Par biedrības 
goda biedriem atzina Ēriku 
Stamu, Līgu Gonzalesu un Julietu 
Rumbergu.

Biedrības bibliotēku ilgus 
gadus pārzina Valija Raucepa, 
taču grāmatu lasītāju skaits sarūk. 
Bibliotēka atvērta divas reizes 
nedēļā, arī pensionāru saieta 
laikā, kas notiek katra mēneša 
pēdējā pirmdienā plkst. 12.00 
dienā. Biedrības telpas rūpīgi 
kopj  Daina  Lukaševiča.

Katram darot savu pienākumu, 
varam priecāties, ka biedrība ir 
sekmīgi darbojusies. Pateicību 
pelnījusi visa latviešu sabiedrība, 
kas cenšas apmeklēt sarīkojumus, 
un  dāsnie ziedotāji, kad biedrības 
namam vajadzīgi lielāki remonti. 
Ko gan mēs iesāktu bez biedrības 
nama un baznīcas!

Julieta Rumberga 16. marts kanālmalas apstādījumos Rīgā
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L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Ārzemju latviešu presē palai-
kam lasām par literārām kopām, 
kas darbojas vairākās pilsētās. 
Šķiet, ka vairums no tām izvei-
dojušās dažādos laikposmos.  
Taču archīvos atrodas ALAs 
Kultūras biroja Rakstniecības un 
preses nozares vadītāja Hugo 
Puriņa 1972. gada augustā rak-
stīta vēstule latviešu draudžu un 
organizāciju vadītājiem. Atbal-
stot izsludinātā „Latviešu valo-
das gada” ideju, H. Puriņš aicināja 
dibināt literāras grupas, lai 
saglabātu latviešu valodas pras-
mi, kas ir ,,nepieciešams priekš-
noteikums latviskās kultūras un 
latviskuma saglabāšanai svešu-
mā”. Viņš ieteica, ka šādus pul-
ciņus varētu veidot 8-10 biedri, 
kas paši izvēlētu vadītāju, un reizi 
mēnesī kādā grupas dalībnieka  
mājās pārrunātu iepriekš izlasītu 
latviešu grāmatu. Viens no gru-
pas dalībniekiem par šo grāmatu 
var sagatavot referātu, pēc tā 
notiktu pārrunas. Grupas dalīb-
nieki paši izvēlas, ko lasīt, kā arī 
vienojas par sanāksmes datumu 
un vietu. 

 Gribas domāt, ka H. Puriņam 
paraugs bijis klīvlandiešu grā-
matu klubs, kas toreiz  jau sešus 
gadus bija sekmīgi darbojies. 
1969. gada aprīlī to nodibināja 
neliela entuziastu grupa: Dr. 
Erna Bērziņa, Līga un  māc. Ivars 
Gaide, Silvija un dr.Verners 
Rutenbergi un Maija Zubija 
(Zuby). Tagad, pēc četrdesmit 
gadiem, tā dalībnieku skaits  
pieckāršojies. Izlasīto grāmatu 
sarakstā ir vairāk nekā 250 lite-
rāru darbu.  Pirmais lasītais un 
pārrunātais darbs bija Lilijas 
Zariņas ,,Sarkanā migla”, pēc tam 

Klīvlandes latviešu grāmatu klubam 40 gadu jubileja

Vanadžu un vanagu sapulces Klīvlandē

latviešu literātūras klasiķu sace-
rējumi pamīšus ar trimdas auto-
ru izdevumiem un pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas tur 
izdotie  rakstnieku darbi.

Pārmaiņas latviešu sabiedrībā 
un dalībnieku personiskajā dzīvē 
ietekmējušas pulciņa darbību. 

grāmatu. Reizēm viesojušies arī 
grāmatas autori – Viktors Straubs, 
Indra Gubiņa, Astrīda Stahnke, 
Ināra Manteniece, Arturs Rube-
nis,  Ilgvars Spilners u. c. 

Pēdējā laikā arvien grūtāk 
atrast, izvēlēties un iegādāties 
jaunas grāmatas lasīšanai. Trūkst 

braukdama, vienmēr atved grā-
matu kaudzi. Pagājušā gada bei-
gās radās izdevība aizņemties 
grāmatas no Čikāgas pulciņa, jo 
tā dalībnieki jau bija izlasījuši 
Aivara Kļavja ,,Rīgas kuprīti”. 
Jāpateicas Rutai Eichenfeldei, kas 
gādāja, lai čikāgieši mums uzti-

tas Bataragas sagatavotais grā-
matu saraksts ar norādījumiem, 
kur tās var pieprasīt (Latvian 
Dimensions, Fall-Winter 2008). 

Klīvlandes pulciņa 40 gadu 
jubilejas sanāksmē 6. martā pār-
runājām Aivara Kļavja triloģijas 
,,Viņpus vārtiem” otro  grāmatu 
,,Rīgas kuprītis” (pirmās nosau-
kums ir ,,Adiamindes āksts”,  
trešā vēl nav iznākusi). ,,Rīgas 
kuprītis” izrādījās ciets rieksts. 
Tik ciets, ka neviens negribēja 
par to referēt, un bija jāizlīdzas ar 
informāciju internetā par autoru 
un viņa paša skaidrojumu par šo 
darbu. Kritikas netrūka, galve-
nokārt  par sarežģīto fābulu, dau-
dzajām personām un darbības 
lēkāšanu turp un atpkaļ pāri 
vairākiem gadsimtiem. Daži lasī-
tāji tomēr atzina, ka vācu muiž-
niecība un latviešu zemnieki 
attēloti ticami, izvēlētie vēstures 
fakti intersanti, bet neapmierina,  
ka stāstījums ir  no mums svešā, 
vāciešu redzes viedokļa. Dr. 
Andrejs Ķīsis, kas šoziem Rīgā  
bija paspējis labāk  iepazīties ar 
triloģijas abām grāmatām, domā, 
ka ,,Rīgas kuprītis” un ,,Adiamin-
des āksts” ir simboli. Kuprītis 
personificē naudu, kas piešķiŗ 
varu un iespējas darīt labu. 
Diskusiju beigās nosprieda, ka 
šīs grāmatas ir vērts izlasīt, un 
tūlīt pieteicās vairāki lasītāji. 
Čikāgiešiem būs jāpagaida, līdz 
dabūs atpakaļ savas grāmatas!

Pulciņa jubileju svinējām, mie-
lojoties ar Silvijas Rutenbergas 
cepto kliņģeri, un klubiņa dibi-
nātājai pasniedzām pašaudzētas 
kallas.

Maija Grendze

Klīvlandes grāmatu kluba 40 gadu jubilejas sanāksmē. Priekšā Anda Sūna Kuka (Cook), sēž no 
kreisās: Arturs Rubenis, Ilona Ķīse, Dzintra Kukaine, Silvija Rutenberga, Maija Grendze, 
Valentīna Logina, Jānis Resnis, Ināra Zariņa; stāv: Baiba Caunīte, Vilmārs Kukainis, Ilga Rubene, 
Andrejs Ķirsis, Uldis Borgs, Arturs Grava, Ilze Lāce, Ausma Grava, Vita Borga, Rasma Dinberga, 
aizmugurē Ausma Prātiņa, Maija Ziedaine, Biruta Briede

Praktiski nav iespējams satikties 
katru mēnesi. Jāsamierinās ar 
4-6 sanāksmēm gadā, kuŗas 
reizēm jārīko draudzes telpās, un 
tādos gadījumos tajās piedalās 
plašāka publika. Parasti kāds no 
pulciņa dalībniekiem lasa refe-
rātu un vada pārrunas par izlasīto 

pārskatāmu sarakstu par Latvijā 
iznākušo literātūru, un nav 
zināms, kā grāmatas pasūtināt 
no izdevējiem vai grāmatveika-
liem. Klīvlandiešiem vairākkārt 
palīdzējusi kādreizējā pulciņa 
dalībniece Astrīda Jansone, kas 
tagad dzīvo Rīgā un, ciemos 

Klīvlandes DV apvienības 
priekšnieks Zigurds Reineks 8. 
marta rītā apsveica vanadžu 
gadskārtējās sapulces 18 dalīb-
nieces un pateicās viņām par 
teicamo darbu, lai visa apvienība 
varētu zaļot un zelt. Ar īsu klu-
suma brīdi pieminēja mūžībā 
aizgājušo vanadzi Miliju Āboliņu.  
Par sapulces vadītāju ievēlēja DV 
globālo goda priekšnieci Ritu 
Kauguru, par sekretāri un balsu 
skaitītāju Veltu Šulcu. Kopas 
priekšniece Vita Reineka sīki 
pastāstīja par vanadžu darbību.  
Rita Kaugura aicināja arī turpmāk 
nopietni strādāt, lai varētu godam 
veikt visus darbus. Kasiere Ingrī-
da Reineka ziņoja, ka kasē skaidrā 
naudā ir $276. Ilga Rubene patei-
cās par vanadžu veikumu sarīko-
jumos, īpaši rudens bazārā. 
Saimniece Vera Kubuliņa lūdza 
lielāku palīdzību saimnieciskos 
darbos un ieteica vanadzēm 
pašām pirms sarīkojumiem pain-
teresēties, kāda palīdzība tieši 
nepieciešama. Velta Šulca pastās-
tīja, kā šādos gadījumos rīkojas 
Austrālijas vanadzes.

Priekšniece Vita Reineka apņē-
mās vēl vienu gadu būt priekšnie-
ce un sadarboties ar savu aizstā-
jēju. Kopas saimnieces palīdze 
turpmāk būs  Irma Zaķe, atbildīgā 
par sarīkojumiem un priekšnesu-
miem – Ilze Hāznere. Īpašu uzde-

vumu veicējas amatu likvidēja.
Plkv. O. Kalpaka piemiņas diev-

kalpojumu vadīja mācītāja Dr. 
Sarma Eglīte, pēc dievkalpojuma 
notika gadskārtējā DV apvienības 
biedru sapulce, kuŗā ieradās 43 
dalībnieki. Sapulci atklāja apvie-
nības priekšnieks Zigurds Rei-
neks, ar īsu klusuma brīdi piemi-
not mūžībā aizgājušos septiņus 
biedrus:  Miliju Āboliņu, Andreju 
Bērziņu, Jāni Mazzariņu, Fridriku 
Kildišu, Augustu Heinsonu, Vis-
valdi Viesiņu un Jāni Ansonu.  
Par sapulces vadītāju ievēlēja DV 
ASV  zemes valdes priekšnieku 
Zigurdu Rīderu, par sekretāru 
Vilmāru Kukaini. Vispirms vana-
džu kopas priekšniece Vita Rei-
neka  ziņoja par rosīgo vanadžu 
darbu, pieminot daudzos sarīko-
jumus, kuŗus vanadzes rīkojušas 
vai atbalstījušas. Sunseta kapsētā 
15. martā tika pieminēti mūsu 
varonīgie leģionāri, 4. maijā baz-
nīcā Kurzemes cietokšņa aiz-
stāvji. Vanadžu tradicionālais 
pavasaŗa sarīkojums nenotika, 
toties DV apvienība izmantoja 
iespēju sarīkot The Soviet Story 
filmas izrādi, par referentu uzai-
cinot Eiropas Savienības parla-
menta deputātu Ģirtu Kristovski.  
Kopā ar Golfa kluba biedriem  
21. jūnijā rīkotas Jāņu svinības  
un ar citām organizācijām augus-
ta beigās  Bērnu svētki.  Rudens 

sezonu atklāja 14. septembrī ar 
tradicionālo vanadžu bazāru.  9. 
novembrī notika Lāčplēšu piemi-
ņas sarīkojums kopā ar apvienī-
bas 57. gada svētkiem, uzrunu 
teica Latvijas militārais atašejs 
plkv. Juris Bezzubovs.  Apvienība 
piedalījās Ziemsvētku tirdziņā 7. 
decembrī, pirms svētkiem apcie-
moti un apdāvināti vecie un 
savrup dzīvojošie tautieši. Labi 
izdevās Jaungada balle ar priekš-
nesumiem, vienīgi varēja būt  
vairāk apmeklētāju.

Zigurds Reineks ziņoja, ka 
saņemta Valijas Nilles mantoju-
ma daļa –$43 083. Izdevās 
Astrīdas un Zigurda Rīderu 
rīkotā gleznu pārdošana – 
ieņemts $10 386; no šīs summas 
$7333 nodeva smagi slimo leģio-
nāru aprūpei Latvijā, pārējo 
ieskaitīja apvienības kasē. Sarmī-
te un Alfreds Grava smagi slima-
jiem leģionāriem ziedojuši $5000.  
Mācībām Gaŗezera skolās 21 
jaunietim piešķirta stipendija – 
$4615, šo summu  dubultoja DV 
ASV zemes valde. Latvijas Ārlietu 
ministrija par godu Latvijas 
valsts dibināšanas 90 gadu atcerei 
DV apvienībai atsūtīja  pateicības 
raksts par sekmīgu darbību. No 
Kurzemes Brāļu kapiem Lestenē 
saņemts savu mūžu nokalpojušais  
karogu, ko ielogos un līdzās 
Pateicības rakstam novietos 

draudzes nama Zaļajā zālē.
Biedrzinis Jānis Zaķis ziņoja, 

ka š. g. 1. janvārī  apvienībā bija 
202 biedri – 100 vanagi un 102 
vanadzes. Sarīkojumu nozares 
vadītājs Oļģerts Kubuliņš  atzina, 
ka sarīkojumos ieradušies vairāk 
apmeklētāju nekā iepriekšējā 
gadā. Aprūpes nozares vadītājs 
Vilnis Kubuliņš ziņoja, ka  2008. 
gada vanadžu bazārā vietējai 
aprūpei ieņemts $3583; Ziem-
svētku ziedojumu vākšanas akci-
jā – $4931,  par $46 vairāk nekā 
iepriekšējā gadā; šī nauda 
nosūtīta DV ASV kasierim. 
Izdots $7189;  kasē  ir $10 307.  

Ārējās informācijas vadītājs 
Vilmārs Kukainis savus pienā-
kumus ir veicis apzinīgi. Iekšējās 
informācijas vadītājs Arturs 
Rubenis lūdza laikus iesniegt 
rakstus ,,Ziņotājam”. Finanču 
nozares vadītājs Ēriks Reineks 
izkaidroja budžeta pārskatus: 
budžets šim darbības gadam 
tāpat kā 2008. gadam plānots 
$11 000.  Darbības gada atliku-
mu sadalīs:  leģionāru atbalstam 
$2000, daudzbērnu ģimenēm 
Latvijā $1200, trūcīgo skolēnu 
ēdināšanai $1000, Latvijas 50 
gadu okupācijas mūzejam $500, 
Gaŗezeram $500 un Kentas valsts 
universitātes latviešu studentu 
stipendijām $100. Revīzijas komi-
tejas ziņojumu nolasīja Uldis 

Kronītis, atzīstot darbību par 
sekmīgu.

Apvienības amatpersonu vēlē-
šanās par priekšnieku ar aklamā-
ciju ievēlēja Zigurdu Reineku un 
valdē līdzšinējos locekļus – Lai-
moni Krūmiņu, Oļģertu un Vilni 
Kubuliņus, Vilmāru Kukaini, 
Pēteri Noviku, Ēriku Reineku, 
Arturu Rubeni un Jāni Zaķi; 
revīzijas komitejā – Uldi Kronīti, 
Kristīnu Kubuliņu un Jāni Vaski.  

Apstiprināja vanadžu kopas 
valdi:  priekšniece Vita Reineka,  
vietniece Valda Zemesarāja; 
sekretāre Velta Šulca, palīdze Ilga 
Rubene; kasiere Ingrīda Reineka, 
palīdze Līga Zemesarāja; sarīko-
jumu un priekšnesumu vadītāja 
Ilga Rubene, palīdze Ilze Hāznere; 
saimniecības vadītāja Vera Kubu-
liņa, palīdzes Rute Krūmiņa, 
Vaira Kubuliņa, Nellija Kronīte, 
Biruta Roskija un Irma Zaķe. 
Valde izraudzīsies delegātu DV 
ASV 59. delegātu sapulcei un 
vanadžu salidojumam Gaŗezerā. 

Pārrunāja, kā atbalstīt leģionā-
rus, daudzbērnu ģimenes un 
trūcīgos skolēnus Latvijā. Sapul-
ces beigās nodziedāja ,,Nevis 
slinkojot un pūstot”. Vanadzes 
bija sagādājušas cienastu, vanagi 
– atspirdzinājumus; pirms mie-
lasta mācītāja Sarma Eglīte teica 
lūgšanu.

Vilmārs Kukainis

cētu piecus ekemplārus. Laižam 
grāmatas no rokas rokā, tomēr 
visiem nekad nav iespējams tās 
dabūt un  līdz sanāksmei izlasīt. 
Būtu lietderīgi uzzināt, kā šo 
problēmu risina citas literārās 
kopas. Noteikti palīdzēs ALAs 
Izglītības nozares vadītājas Ani-
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Montreala
M. Štauvers

Montrealas 
latviešu apvie-
nībai un DV 
nodaļai 12. 
marts bija ļoti 
aizņemta diena. 
To ievadīja abu 
organizāciju 
kopīgi sarīkotais 

piemiņas akts veltīts plkv. Oska-
ram Kalpakam, Leģiona dienai 
16. martā un lielākajai latviešu 
izvešanai uz Sibiriju 25. martā. 
Ievadā apvienības priekšnieks V. 
Paegle uzaicināja visus 50 dalīb-
niekus pieminēt traģiskos noti-
kumus ar klusuma brīdi. Īsos 
ievadvārdos viņš pakavējās pie 
katra notikuma un lasīja vairākus 
dzejoļus. Priekšplānā bija novie-
tots sēru lentām rotāts Latvijas 
karogs. Prof. Staņislavs Jerumanis 
teica iejutīgus un cildinošos vār-

L A T V I E Š I  K A N A D Ā

* Toronto Lat-
viešu pensionā-
ru apvienības 
12. marta sanāk-
sme Latviešu 
centrā bija vel-
tīta plkv. Oska-
ra Kalpaka gads-
kārtējai piemi-

ņai un Latvijas brīvības cīnītāju 
godināšanai. To ievadīja norises 
vadītāja Liene Martinsone ar 
informātīvu uzrunu. Program-
mas daļā patriotiskas dziesmas 
dziedāja apvienības vīru ansam-
blis „Pusstunda” diriģentes Īrisas 
Purenes vadībā. Koŗa dalībnieki 
Kārlis Pavasars un Imants Lapiņš 
deklamēja varoņus cildinātājus 
dzejoļus. Par nacionāli patīkamo 
un labo sniegumu koris, diriģente 
un deklamētāji saņēma klausītāju 
nedalītu atsaucību un ziedu veltes. 

Toronto
R. Norītis

Apvienības 26. marta sanāksmē 
plkst. 13 Latviešu centrā Latvijas 
viešņa, Nacionālā teātŗa aktrise 
Inta Tirole stāstīs par dzīvi 
Latvijā. Viņa viena aktieŗa izrādē 
izrādīs komēdiju „Šampinjonu 
derība”. Informācija un biļešu 
iegāde Latviešu centra birojā, 
tālr. 416-759-4900.  Ar izrādēm 
viņa viesosies arī Hamiltonā 22. 
un 24. martā.

* Sv. Andreja ev. lut. latviešu 
draudzes koŗa 57. gadskārtējais 
koncerts diriģenta Arvīda Purva 
vadībā notiks 28. martā plkst. 18 
Sv. Andreja baznīcā. Draudzes 8. 
martā paredzētās 60 gadu jubile-
jas svinības notiks 22. martā 
plkst. 11. Svinīgais dievkalpojums 
ar sekojošu draudzes pēcpusdie-
nu baznīcas sarīkojumu telpās.

* Toronto Latviešu biedrības 
Zinātņu kopas referātu un pār-
runu pēcpusdienā 22. martā 
plkst. 15 Latviešu namā, 491 
College Street, savus darbus lasīs 

Maija Vītola, Gunta Reinolde, 
Andrejs Kūlnieks, Vija Malēja, 
Eva Otaņķe un Dainis Karnups. 

* Latviešu aprūpes mājas „Kris-
tus dārzs” iemītniece Veronika 
Peters mirusi 7. martā. Viņa dzi-
musi 1915. gada 18. oktobrī. 
Turaidas kapsētā 11. martā izva-
dīja prāv. Dr. F. T. Kristbergs. Par 
aizgājēju sēro dēls Kārlis un mei-
ta Anna Pūliņa ar ģimenēm, 
„Kristus dārza” vadība un iemīt-
nieki, draugi un laikabiedri 
Kanadā un ASV.

* Latviešu aprūpes mājas „Kris-
tus dārzs” iemītniece Milda 
Nonacs mirusi 10. martā. Viņa 
dzimusi 1920. gada 6. februārī 
Liepājā. Aizgājēju pārpelnoja 16. 
martā, sēru aizlūgumu bēru mājā 
vadīja prāv. Dr. F. T. Kristbergs. 
Pelnu urnu apglabās Anglijā, kā 
to aizgājēja vēlējusies. Par aizgā-
jēju sēro tuvinieki un draugi, 
„Kristus dārza” vadība un iemīt-
nieki.

Uldis Ievāns dzimis Lizuma 
pagastā „Ievānos”, 1938. gada 4. 
aprīlī, bet nekļūst par lauksaim-
nieku, jo pārceļas uz Rīgu no 
kuŗienes 1944. gadā bēg uz Vāciju. 
Nonāk Špakenbergas DP nomet-
nē kur piedalās skautos, apmeklē 
latviešu skolu, un vēlās dziedāt 
korī. To vada slavenais diriģents 
Alfrēds Kalnājs, bet tas jau pēc 
pirmā mēģinājuma lūdz Uldi ar 
savu klātbūtni mēģinājumus 
turpmāk netraucēt, jo mūzikālas 
dāvanu Uldim neesot.

Ieceļojis Amerikā, Uldis ar 
vecākiem apmetas Kalamazū 
pilsētā, kur jau veidojās prāva 
latviešu kolonija. Pēc vidusskolas 
beigšanas viņš iestājas Rietum-
mičiganas universitātē un beidz 
to ar inženieŗa gradu papīra rūp-
niecībā. Ņēmis aktīvu dalību 
latviešu sabiedrībā, uzstājies vie-
tējā teātrī un sastāvējis skautu un 
roveru saimē.

1959. gadā Uldis iestājas kor-
porācijas Talavija konventā. Tur 
viņš pilda dažādus amatus: 
seniors, sekretārs un maģistrs 
literarum.

Tajā pašā 1959. gadā Uldis 
pārceļas uz Čikāgu un kopā ar 
draugiem Ģirtu Puriņu un Jāni 
Rinkušu izīrē vecpuišu dzīvokli, 
kur norit pusbohēmiska dzīve. 
Tas iedvesmojis vēlākos Čikāgas 
Piecīšu mēģinājumus.

Uldis saistās darbā Container 
Corp. of America. Tur nostrādā 
32 gadus par kokšķiedru inže-
nieri. Viņš firmas uzdevumā 
daudz ceļo un publicējas profe-
sionālajos žurnālos un mācību 
grāmatās. Divus gadus dienējis 
amerikāņu armijā.

1960. gados slavenā Rainbow 
Gardens zālē Čikāgas un apkārt-

nes jaunieši rēgulāri pulcējas, un 
bez dejošanas, uzved arī jautrus 
literārus uzvedumus. Vienā no 
tādiem vakariem noskatījos, kā 
Uldis Ievāns un Jānis Rinkušs 
uzved humoristisku skeču seriju.

Pēc izrādes ar draugu Modri 
Avotiņu ejam sasveicināties ar 
abiem jokdariem. Atrodam, ka 
mums daudz ir kopīga humora 
un jautrās mūzikas gaume. Pēc 
gada un daudziem mēģināju-
miem esam tik labi sadraudzē-
jušies, ka nolemjam riskēt un 
kāpt uz skatuves. Tā sākās Piecīšu 
laiks.

Kādā Čikāgas Piecīšu jaungada 
ballē Ņujorkā, jauniete Ilze Zel-
tiņa ievēro Čikāgas dziedātājus 
un neizlaiž no sava redzesloka 
Uldi Ievānu, ar kuŗu nākamos 42 
gadus pavada laulībā. Drīz vien 
ģimeni kuplina meita Ingrīda un 
dēls Indulis, kam seko tālāks 
ģimenes sazarojums, kad Indulis 
apprec Dženiferu un iepriecina 
vectētiņu Uldi ar dvīņiem Mar-
kusu un Natāliju.

Nākamos gados Uldis ar Piecī-
šiem apciemo gandrīz visus lat-
viešu centrus ASV, Kanadā, vēlāk 
arī Austrālijā un Latvijā. Šajos 
gados Uldim bija lieli nopelni 

ansambļa veidošanā un izaugsmē. 
Ar zinātnisku rūpību Uldis pētī 
latviešu laikrakstu chronikas, lai 
no tām izzvejotu izrādēm derīgu 
sadzīves materiālu. Uldim bija 
trāpīgs izteiciens: “Laiks skrien 
uz priekšu, bet arī Latvija 
Amerikā nestāv uz vietas.” Uldim 
pietika laika spēlēt arī Čikāgas 
latviešu biedrības teātrī, 17 gadus 
mācīt Kr. Barona skolā un aktīvi 
piedalīties korporācijā Talavija.

Uldis aizgāja pensijā 2001. 
gadā. Nelaimīgā kārtā pēc 2002. 
gada Dziesmu svētkiem Čikāgā 
Uldis pārcieta smagu sirdstriekas 
lēkmi, tikai brīnumainā kārtā 
ārstiem izdodas viņu izglābt. Pēc 
gaŗāka atveseļošanās perioda 
Uldis jau var piedalīties dēla 
Induļa un vedeklas Dženiferas 
kāzās. Priecīgs malko sarkanvīnu 
un pat uzdejo kādu mierīgāku 
tango. Diemžēl pēc mēneša 
pēkšņa smadzeņu trieka Uldi 
atkal noved uz operācijas galda. 
Rezultātā ir paralizēta visa kreisā 
puse, no paralizes Uldis nekad 
vairs neizveseļojās.

Nākamos sešus gadus viņš 
pavada aprūpes namā, kur bieži 
to apmeklē ģimene un draugi. 
Visumā Uldis savu slimību 

Pieminot Uldi Ievānu

Dagnija Greste
1942. g. 4. augustā – 2009. g. 2. martā

pārdzīvo optimiski.
Viņš daudz lasa laikrakstus, 

grāmatas un rēgulāri seko ziņām 
datorā par notikumiem Latvijā. 
Viņam bija arī aktīva loma 
slimnīcas sadzīvē, pat kandidējot 
vicprezidenta amatam slimnieku 
pašvaldībā. Uldis pielietoja savu 
iedzimto humora sajūtu un bieži 
izsmīdināja ciemiņus un slim-
nīcas personālu.

2008. g. 29. novembrī latviešu 
sabiedrību satrauc ziņa, ka Uldis 
ir miris. Seko izvadīšana Svētā 
Pētera draudzē, ko vadīja prāvests 
Vilis Vārsbergs. Goda sardzē stāv 
korporacija Tālavija, daudzu 
organizāciju pārstāvji saka atvadu 
vārdus. Noslēgumā Armands 
Birkens dzied Ulža mīļāko 
dziesmu „Pa to ceļu.”

Ulža humorista talants latviešu 
mazās skatuves laukā paliks 
nepārspēts. Cerams, ka tagad 
viņam būs laiks kāpt uz Lielās 
skatuves, kopā ar Modri Avotiņu 
un Ģirtu Puriņu.

Uldis Ievāns ir apbalvots ar 
ALAs goda rakstu  – par “īpašiem 
sasniegumiem ilggadīgā latviešu 
humora un satīras attīstībā, kā 
arī to skatuviskā veidošanā.” 

Alberts Legzdiņš

Dzirdot par 
g l e z n o t ā j a s 
Dagnijas Gres-
tes aiziešanu 
mūžībā, uzreiz 
prātā nāk Māŗa 
Čaklā dzejas 
rindas: „Cik 
maz mēs viens 
par otru zinām? 

Maz, pavisam maz. It kā kopīgus 
svētkus svinam, it kā kopīgas 
darbdienas...”

Tiesa gan, ar Dagniju neesam 
kopīgi svinējuši svētkus, nedz arī 
darbdienu soļus līdzās minuši, 
tomēr krietni pailgi kopīgus dar-
bus gan esam darījuši, kopīgas 
domas domājuši – par trimdas lat-
viešu kultūras, jo sevišķi par tēlo-
tājas mākslas archivēšanu, saglabā-
šanu, izplatīšanu un populārizēšanu. 
Viņa tālajā Austrālijā, es – dzimtenē.

Cilvēkiem nemaz nevajag bieži 

tikties, lai tie justos tuvi. Tā, šķita, 
ir noticis mūsu starpā. Cik atce-
ros, tas sākās, gatavojot konfe-
renci „Trimda, kultūra, nacionālā 
identitāte”, kuŗā viņa stāstīja par 
latviešu māksliniekiem Austrālijā. 
Toreiz pabrīnījos par Dagnijas 
enerģiju, kultūras jautājumus 
kārtojot. Šo vajadzību strādāt 
sabiedrības labā viņa laikam 
mantojusi no sava tēva Aleksan-
dra Arvīda Zariņa, literāta, kuŗš 
bija Austrālijas latviešu sabiedrī-
bas centrā, strādājot gan „Austrā-
lijas Latvieša” Sidnejas redakcijā, 
gan organizējot pirmās Kultūras 
dienas 1951. gadā, gan rīkojot 
citus pasākumus.

Savukārt Dagnija Greste pēc 
mācībām Sidnejas Nacionālajā 

mākslas skolā (1960 – 1963), 
Karaliskajā Melburnas technolo-
ģiju institūtā (1965), Sidnejas 
Skolotāju kolledžā (1972) savas 
mākslas priekšmetu skolotājas 
darba dienas, visu savu brīvo 
laiku ziedojusi latviešu sabiedrī-
bai. 1983. gadā iestājusies Austrā-
lijas Latviešu mākslinieku apvie-
nībā, Dagnija 15 gadus bija tās 
sekretāre. Viņa gatavoja dekorā-
cijas un tērpu skices Sidnejas 
latviešu teātrim, illustrācijas lat-
viešu grāmatām un dažādiem 
izdevumiem, mācīja latviešu bēr-
niem zīmēt un gleznot. Viņa paspē-
jusi uzaudzināt arī trīs bērnus.

Brīvā laika bija pamaz, un 
tomēr Dagnija gleznoja, ierosmi 
rodot, kā pati raksta, „pakavējoties 

un ieskatoties lietās sev apkārt”. 
Ziedu gleznojumi, ļoti tuvu cil-
vēku portreti, ainavas  – tie bija 
žanri, kuŗos viņa strādāja, atklājot 
dekorātīvi krāsainu, tonāli ļoti 
labi noskaņotu, apgarotu pasaules 
uztveri. Bez grupu izstādēm, 
kuŗās viņa piedalījusies, sarīkotas 
darbu skates Sidnejā 1965. , 1971. 
un 1977. gadā un Rīgā 1995. 
gadā, galerijā „Daugava”. Pagājušā 
gada vasarā viņas „Ainavu no 
balkona” skatījām trimdas māk-
slinieku darbu izstādē Valmierā.

Pēdējo gadu lielākais un svarī-
gākais darbs Dagnijai Grestei 
bija albuma „Austrālijas latviešu 
mākslinieki” sagatavošana un 
iespiešana. Pat smagā slimība 
(krūts vēzis sevišķi ļaundabīgā 

formā) šo ieceres īstenojumu 
nespēja pārtraukt. Te gan milzu 
paldies sakāms viņas vīram 
Ojāram, kuŗš beidzamos gadus 
ziedoja sievai un viņas mūža dar-
bam. Pagājušā gada 27. decembrī, 
klātesot eksprezidentei Vairai 
Vīķei–Freibergai šis iespaidīgais 
albums ieraudzīja dienas gaismu. 
Darbs bija paveikts, bet arī spēki 
bija izsmelti.

Aizgājis ir liela garīga spēka 
cilvēks, kuŗš visu savu mūžu ir 
veicinājis, lai svešā malā sagla-
bātos latviešu kultūra un māksla. 
Minētājā albumā lasāmi šādi 
Dagnijas Grestes rakstīti vārdi:

„Varbūt starp debesīm un zemi 
man ir divas mājas, bet dzimtene 
– tikai viena!”

Dziļā cieņā noliecot galvu,
Māris Brancis

dus plkv. O. Kalpakam un skan-
dēja pāris dzejoļus. Lūgšanu vadī-
ja V. Paegle. Sekoja kopīgi nodzie-
dāta Latvijas himna. Biedrzine 
Ilga Strautiņa ziņoja, ka dzimša-
nas dienas marta mēnesī svin 
sešas apvienības dalībnieces, no 
kuŗām ieradušās bija divas – D. 
Peize un A. Gūtmane. Pianista 
pienākums veica Augusts Pušpurs. 
Karogu iznesa Elmārs Bārdiņš.

Sekoja pusdienu maltīte, ko 
bija sagādājušas saimnieces, arī  
kafijas un cepumu galds, jubilāru 
dāvināts.

Akta daļai sekoja pensionāru 
apvienības pilnsapulce, ko vadīja 
M. Štauvers. Pierakstīja H. Ozoli-
ņa, bet par balsu skaitītājiem bija 
nozīmēti revizijas komisijas locek-
ļi, kam gan darboties nevajadzēja, 
jo visi balsojumi tika piņemti ar 
aklamāciju. Sanāksmē piedalījās 
30 dalībnieki.

(Turpināts 24. lpp.)
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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:
BOSTONA (MA) 

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

FILADELFIJA (NY)
• 28. martā 9.30 no rīta Filadel-

fijas 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 latviešu skola 
301 N.Newtown Street Rd (Rt 
252) Newtown Square, PA; kon-
taktinformācija: Silvija Mezgai-
le@610-277-8072 vai roosters4@
comcast.net

KALAMAZŪ (MI)
• 2009. gada 7.martā mūžībā 

aizgājis Eriks Bērstis. Viņš dzi-
mis 1920. gada 2. jūlijā St.Pēters-
burgā, Krievijā. Ieceļojis ASV 
1949. gadā, un pēc gada pārcēlies 
uz dzīvi Kalamazū. Visu mūžu 
bijis dziesmu mīļotājs, tā arī 
aktīvs koŗa „Dziesmu vairogs’ 
loceklis. Bijis Kalamazū latviešu 
draudzes loceklis un iesaistījies 
draudzes darbā. Darbojies arī 
skautu vienībā un bijis ALAs 
Zelta biedrs. Par aizgājēju skumst 
dzīves biedre Lūcija (Bergholcs), 
ar kuŗu mūža derība slēgta 1948.
gadā, dēls Viktors, meita Inta 
Loen ar vīru, seši mazbērni un 
divi mazmazbērni, kā arī Kalama-
zū latviešu saime, kas viņu patei-
cībā piemin kā klusu un izpalī-
dzīgu darba rūķi. Aizgājēju uz 
pēdējo dusu no Apvienotas drau-
dzes dievnama izvadīja draudzes 
mācītāji B. Puiķe un L. Vīksne. 
Atvadu dziesmu dziedāja vīru 
koris, klavieŗu solo spēlēja dēls 
Viktors. E.Bērsti guldīja Riversia-
des kapsētā.

• 22.martā pēc dievkalpojuma 
Apvienotās draudzes sabiedriskās 
telpās Dr.L. Muižnieces referāts 
par dzejnieci Liānu Langu.

• 27. martā plkst.18.00 Latvisko 
ēdienu gatavošanas stunda Apvie-
notās draudzes sabiedriskās tel-
pās. Lieldienu olu krāsošana. 
Piedalīšanās $5.00

• 29. martā plkst. 11.30 Drau-
dzīgā aicinājuma sarīkojums KLS 
izkārtojumā. Priekšnesumā ludzi-
ņas uzvedums. Siltas pusdienas. 
Ieejas maksa $15.00, pensionā-
riem un jauniešiem (14-21 g.v.) 
$10.00, bērniem ieeja brīva.

Māc. R. Franklins pasniedz 
latviešu valodas mācības vecā-
kiem un pārējiem pieaugušajiem 
plkst. 11.00 KLA telpās katrā 
pirmā un trešā svētdienā.

Apvienotās draudzes klajā lais-
tā B. Abulas sagatavotā Kalamazū 
latviešu draudžu vēstures grāma-
ta saņemama baznīcas priekš-
telpā. Cena $30.00.

 
KLĪVLANDE (OH) 

• 29. martā Rīgas “Mūzikālā 

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

un duetu koncerts, piedalās 
Alekss Šrāders un Daniels Maks.

LOSANDŽELOSA (CA)
• 4. aprīlī plkst. 7.30 latviešu 

namā pianista Reiņa Zariņa kon-
certs. Ieeja $20; jauniešiem līdz 
18 gadiem ieeja brīva

• 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 
melodijas u. c. dziesmas dažādās 
valodās. Š. R. Zanda atskaņos V. 
A. Mocarta ,,Turku maršs” un A. 
Skarlati kompozicijas. Izziņas: 
516-432-2066.

MINEAPOLE (MN)
• 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)

• 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 vēstules” 
izrāde Jonkeru baznīcā. Lomās 
Latvijas aktieŗi Mirdza Martin-
sone un Juris Kalniņš. Ieeja $20. 
Rīko Andris Magurs un ŅLOP.

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

• 29. martā pēc dievkalpojuma 
Salas baznīcā Pavasaŗa sarīko-
jums. Programmā Hofstras uni-
versitātes Mākslas fakultātes 
emeritus profesora Normunda 
Treija priekšlasījums ,,Ar āmuriem, 
uguni un ūdeni”, ko papildinās 
slīdītes. Pēc referāta pusdienas, 
kafija un izloze. Rīko Salas 
novada dāmu komiteja. 

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

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

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

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KRUSTMĀTE RITA 

KRUSTTĒVS ARTURS 
UN BRĀLĒNS ARTURS (ARTIE)

Par viņu sēro 
BĒRNI JURIS, ILZE UN ANDRIS

UN RADI UN DRAUGI ASV UN LATVIJĀ

No mums šķīries, Dieva mierā aizgājis

PĒTERIS RUDZĪTIS
dzimis 1956. gada 2. decembrī,

miris 2009. gada 4. janvārī

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā māte

GAIDA SKAIDRĪTE 
KĻAVIŅA,
dz. MEŅĢELE

dzimusi 1922. gada 6. jūnijā Vildogas pag., Latvijā,
mirusi 2009. gada 5. martā Ņudžersijā, ASV

Virs zemes šīs
Vairs nemeklējiet mani,
No zvaigznēm tālajām
Nu sveicinu es jūs…

Sak`, zemīte ļaunu dara,
zeme dara visu labu:
Zeme deva ēsti, dzerti,
glabā manu augumiņu.

Viņu mūžīgā atmiņā paturēs
KORPORĀCIJU KOPA DEITONĀ (OH)Sit tibi terra levis

Mūsu biedrs un draugs, Tērvetijas filistris

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

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



LAIKS 212009. ga da 21. marts – 27. marts

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

Sieviete 65
ar medicīnas izglītību,

autovadītājas apliecību,
vīza 10 gadi,

IR REKOMENDĀCIJAS, vēlas 
aprūpēt slimu vai vecu cilvēku. 

Tālrunis Latvijā 26-333-606.

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

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

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

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,

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

Fakss: (371) 67502251
jurjans@apollo.lv

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)

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

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.

Saiņu vākšanas datumi rietumos un vidienē
2009. aprīlī – Latvijā pirms Jāņiem!

Losandželosā –  Svétdien, 26. aprīlī no 9.30-11 no rīta
Latvießu sabiedriskā centrā- 1955 Riverside Drive, LosAngeles, CA

Indianapolē – otrdien, 28. aprīlī, no 5-6 vakarā
Latviešu sabiedriskā centrā – 1008 W. 64 Street, Indianapolis, IN

Čikāgā – trešdien, 29. aprīlī, 12.30-1.00 pp
St. Pēteŗa Baznīcas telpās, 450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL

Milvokos – trešdien, 29. aprīlī, no 4-5 pp
Latviešu draudzes telpās – 1853 N. 75 St., Milwaukee, WI

Mineapolē – ceturtdien, 30. aprīlī, plkst. 12os pp
Latviešu draudzes telpās – 3152 17th Ave., S. Minneapolis, MN 55407

Latvijas Ciemā – sestdien, 2. maijā, 10.30 no rīta
10740 Kurzeme Rd, Three Rivers, MI

Kalamazū – sestdien, 2. maijā, plkst. 12os pp
Latviešu Sabiedriskā Centrā, 100 Cherry Hill Dr., Kalamazoo, MI

Grand Rapidos – sestdien, 2.maijā, 6os vakarā
Latviešu Sabiedriskā Centrā, 504 Grand Ave., NE, Grand Rapids, MI

Saginavā – svētdien, 3. maijā, 11os no rīta
Latviešu draudzes telpās, 128 N. Elm, Saginaw, MI

Detroitā – svētdien, 3. maijā, 5os pp
Sv. Pāvila latv. Baznīcā, 30623 W 12 Mile Rd., Farmington Hills, MI

Klīvlandē – pirmdien, 4. maijā, 9os no rīta
Latviešu draudzes telpās, 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107

Pieņemsim ar UPS sūtītās pakas līdz 8.maijam.
Ja dzīvojat attālākā vietā, vai nevarat uz kādu no vākšanas vietām 
aizbraukt, lūdzam mums piezvanīt; mēs centīsimies Jums palīdzēt! 
• Lūdzam nepārsniegt 40 mārciņu paku svaru un 45 eiro vērtību. 

Ja vēlaties saņemt reģistrācijas numurus pa telefonu,
lūdzam zvanīt uz: (973)-744-6565 vai (201) 760-6427.

Papildus info.: anita@lasl.com Liels paldies!

LATVIAN
AMERICAN
SHIPPING LINE

50 Locust Lane
Upper Saddle River, NJ 07458

MINDEI
Lūdzu atsaukties cilvēkus, kuŗi 1944. gada 5. oktobrī ar kuģi „Mindei” 
atstāja Rīgu un devās uz Vāciju. Kuŗā ostā kuģis piestāja un vai uz tā 

atradās arī Rīgas bērnu nama (Kapseļu ielā) un Majoru (Jūrmalas) bērnu 
nama bērni, kuŗus evakuēja no Latvijas? Kur viņi tika izvietoti un

kas ar viņiem notika tālāk?

Ļoti lūdzu sniegt informāciju un rakstīt:
G. Jaunzemis

p.k.3, Rīga, LV-1029
Latvija

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

Plkst. 3 pēcpusdienā
Ņudžersijas latviešu biedrības pilnsapulce.

Dāvināsim cits citam draudzību un jaukas tikšanās mūsu avīzes slejās!

Ziņas par tautiešu dzīvi
mītnes zemēs un Latvijā,
izcilu politisku komentētāju – 
Franka Gordona, Ojāra Celles 
un Kārļa Streipa viedokļi,
ekonomistu un kultūras
apskatnieku vērojumi un 
vērtējumi –ik nedēļu.

Par Jūsu dāvanu īpaši priecāsies 
tautieši dzimtenē.

Laika abonementa maksa 
Latvijā par vienu gadu – Ls 70
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(Turpināts no 20. lpp.)
SANFRANCISKO (CA)

• 21. martā no plkst. 4.00 līdz 
10.00 Ziemeļkalifornijas latviešu 
skolas vadība ielūdz uz budžeta 
sarīkojumu ,,Nakts zem zvaig-
znēm” draudzes namā (425 
Hoffman Ave.). Kokteiļi plkst. 
4.00, vakariņas plkst. 6.00. Ieeja 
par 50 dolaru ziedojumu; pen-
sionāriem, studentiem, darbinie-
kiem $40 vai arī mazāka summa, 
par ko var vienoties pie ieejas. 
Būs dīdžejs; lūgums pieteikties 
iepriekš, rakstot vai zvanot sko-
las priekšniecei Katrīnai Smitai, 
e-pasts: kksmith_email@yahoo.
com; tālr.: 950-233-0570. Var, 
protams, ierasties arī bez pieteik-
šanās, neviens netiks atraidīts. 

• 5. aprīlī plkst. 2.00 draudzes 
namā (425 Hoffman Ave.) pianis-
ta Reiņa Zariņa klavieŗkoncerts. 
Ieeja $20, studentiem $10.

• 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, sest-
dienās no plkst. 11.00 līdz 5.00.

ST.PĒTERSBURGA (FL)
• 28. martā plkst. 14.00 Biedrī-

bas 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 Blumen-
tāle. Lugu iestudējis Richards 

Rollis. Laipni aicina Sv. Pēters-
burgas 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 Vilma-
nis. Par dejotprieku gādās iecie-
nītais mūziķis Ilmārs Dzenis. 
Saimnieces cienās ar siltām vaka-
riņām. Rīkotāji rūpēsies par bez-
maksas dzērieniem. Ieejas ziedo-
jums sākot ar $15. 

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

• 17. aprīlī plkst. 10.00 Biedrības 
telpu un apkārtnes sakopšanas 
talka. Būsim atsaucīgi, piedalī-
simies 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. Trim-
das dr.: 22. martā dievk. ar 
dievg. 29. martā dievk. Dievk. 
sākas plkst. 11.00. Māc. J. Mingina.

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr: 22. martā plkst. 11.00 
Kvēkertaunā dievk. 5. apr. plkst. 
3.00 Lankasterā Pūpolsvētd. 
dievk. ar dievg. 10. apr. plkst. 
4.00 Kvēkertaunā Lielās piektd. 
dievk. ar dievg. 12. apr. plkst. 
11.00 Kvēkertaunā Lieldienu 
dievk. 26. apr. plkst. 11.00 Kvē-
kertaunā dievk. Māc. Dr. A. Zie-
donis un māc. Dr. R. Ziedone. 
Bībeles stundas Kvēkertaunā: 15., 
22. un 29. aprīlī plkst. 10.00, 
māc. Dr. A. Ziedonis.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile, 
Farmington Hills, MI, 4833): 22. 
martā plkst. 10.00 dievk. ar dievg. 
29. martā plkst. 10.00 dievk. 5. 
apr. plkst. 10.00 Pūpolsvētd. 
dievk ar dievg. 9. apr. plkst. 7.00 
vakarā Zaļās ceturtdienas dievk. 
ar dievg. 10. apr. plkst. 7.00 
vakarā Lielās piektd. dievk. ar 
dievg. 12. apr. plkst. 10.00 Liel-
dienu dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
Lieldienu brokastis. Māc. diak. F. 
Sīpols, tālr.: 248-433-3435. Ērģeļn. 
Dr. Silvija Lizlova un Laila Upīte.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: 22. martā plkst. 2.00 dievk. 
ar dievg. (Shep. of the Coast Luth 
Church, 1901 Commercial Blvd., 
Ft. Lauderdale), viesmāc. I. Gaide, 
ērģ. Dr. A. Gaide, piedalīsies 
diak. A. Venta. Pēc dievk. kafijas 
galds.

• Džamaikpleinas Trīsvienī-
bas ev. lut dr.: 22. martā plkst. 

11.00 baznīcas iesvētīšanas atce-
res dievk., māc. Dr. J. Keggi; pēc 
dievk. izloze un siltas pusdienas. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227) 22. 
martā dievk. plkst. 11.00. 29. 
martā plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg., pēc dievk. ALJAs rīkotas 
pusdienas.

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: 22. martā plkst. 10.00 dievk. 
5. apr. plkst. 10.00 dievk. 10. 
apr. plkst. 5.00 Lielās piektd. 
dievk. 12. apr. plkst. 8.00 dievk.; 
pēc dievk. Lieldienu brokastis 

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.: 22. martā dievkal-
pojums plkst.10.00. Kafija. Refe-
rāts. 29. martā dievkalpojums 
plkst. 10.00. Draudzīgais aicinā-
jums. Bībeles stundas Kalamazū, 
ciemā „Latvija” 25. martā plkst. 
16.00. Bībeles stundas angļu valo-
dā katru svētdienu plkst. 9.15, 
Dž. (Jody) Galena. Māc. B. Puiķe

• Klīvlandes Apvienotā ev. lut. 
dr.: 22. martā un 29. martā dievk. 
Draudzes māc. Dr. S. Eglīte.

 • Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 22. martā dievk. 29. martā 
dievk. ar dievg. 5. apr. plkst. 
11.00 Pūpolsvētd. dievk. ar dievg. 
10. apr. plkst. 11.00 Lielās piektd. 

Mīlestībā Tavi 
SOLVEIGA, EDDIE UN KĀRLIS

Mūsu kopējais ceļš par ātru pārtrūka...

JĀNIS KRŪMIŅŠ
no Jaunlejniekiem, Allažos

dzimis 1939. gada 20. februārī Rīgā,
miris 2009. gada 31. janvārī, Miami, Floridā

Sirdī Tevi vienmēr paturēsim un nekad neaizmirsīsim.

Par viņu sēro
MEITAS ASTRĪDA, RUTA AR VĪRU PAUL, DĒLS JĀNIS

MAZBĒRNI SILVIJA, RICHARD AR SIEVU JENNIFER
KATRĪNA, MIĶELIS, ALEKSANDRA, MODRIS, 

JĒKABS, JASON

Par viņu sēro
SIEVA HILDA,

MEITA SYLVIA AR VĪRU GREG
DĒLI EDMUND AR CATHY,

RICHARD AR KATHY, 
ROBERT AR LORI

MAZBĒRNI MATTHEW, STEPHEN,
JESSICA, BRIAN, ZACHARY, ANA

Mīlestībā un pateicībā mūžīgi piemiņā paturēs
MEITA VELGA AR PETER, VEDEKLA MAIJA

MAZBĒRNI AIJA, RITA, DAINA, MĀRA,
LAILA, UN MĀRCIS AR ĢIMENĒM

RADI LATVIJĀ

No mums šķīries mūsu mīļais paps un opaps

ANSIS KRAMĒNS
dzimis 1908. gada 26. maijā Nīcā, Latvijā,
miris 2009. gada 16. februārī Čikāgā, ASV

No mums šķīries mūsu vīrs, paps un opaps

MIĶELIS BAIDS
dzimis 1921. gada 1. novembrī Nīcā, Latvijā,
miris 2009. gada 20. februārī Čikāgā, ASV

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais Tētis

ALFREDS E. BRAUNFELDS
dzimis 1920. gada 13. aprīlī Talsu apriņķī, Ārlavas pagastā,

miris 2009. gada 20. februārī, Princeton, NJ

Te paliek ābele, ko iestādīji,
Un vārds, ko kādam teici mierinot,
Lai godīgs darbs bez skaļuma ir vainags,
Pie zemes vārtiem ko līdzi dot.

Jūsu sirdis lai neizbīstas!
Tieciet Dievam un ticiet man!
Manā Tēva namā ir daudz mājokļu.
Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis:
Es noeimu jums vietu sataisīt?

Jāņa evanģelijs 14:1- 2

Augšā aiz zvaigznēm, tur tiksies reiz mīļi
Tie, kas šeit pasaulē šķīrušies būs...
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dievk. ar dievg. 12. apr. plkst. 
9.00 no rīta Lieldienu dievk.; pēc 
dievk. Lieldienu brokastis lat-
viešu namā. 19. apr. plkst. 11.00 
Baltās svētd. dievk. 26. apr. plkst. 
11.00 dievk. Māc. D. Kaņeps. 

• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: 
22. martā dievk. ar dievg.; pēc 
dievk. filma Unnatural Causes 
un pārrunas Kaijas Zušēvicas 
vadībā. 29. martā dievk. ar dievg. 
5. apr. Pūpolsvētdienas dievk. ar 
dievg. 7. apr. plkst. 7.00 draudzes 
padomes sēde. 9. apr. Zaļās 
ceturtd. dievk. ar dievg. 10. apr. 
plkst. 11.00 un plkst. 7.00 Lielās 
piektd. dievk. ar dievg. 12. apr. 
plkst. 8.00 Lieldienu rīta dievk. 
ar uzrunu bērniem, pēc dievk. 
tautasdeju kopa ,,Metieniņš” 
aicinās brokastīs. 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 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.: 22. martā plkst. 
11. 00 dievk. draudzes dievnamā 
Īstbransvikā. 29. martā plkst. 
11.00 draudzes dievnamā Īstbran-
svikā mūzikas un meditācijas 
dievk. 5. apr. plkst. 8.30 Pūpol-
svētd. dievk. Leikvudā (Igauņu 
baz. 607 E. 7th St.). 9. apr. plkst. 
1.00 Zaļās ceturtd. dievk. ar 
dievg. Leikvudā. 10 apr. plkst. 
6.00 Lielās piektd. dievk. ar dievg. 

dr. dievnamā Īstbransvikā (12 
Gates Ave East Brunswick). 12. 
apr. plkst. 8.00 Lieldienu rīta 
dievk. draudzes dievnamā Īst-
bransvikā, dziedās draudzes 
koris; pēc dievk. groziņu brokas-
tis. 19. apr. plkst. 8.30 dievk. 
Leikvudā (Igauņu baz. 607 E. 
7th St.). 26. apr. plkst. 11.00 
dievk. draudzes dievnamā Īst-
bransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick). Māc. I. Pušmucāne-
Kineiko.

• Ņudžersijas latv. ev. lut. dr.: 
9. apr. plkst. 1.00 dievk. ar dievg. 
Holy Trinity baznīcā (153 Glen-
wood Ave, East Orange, NJ 07017). 
26. apr. plkst. 2.30 St. Mark lut. 
bazn. (100 Harter Road, Morris-
town, NJ 07960). 9. maijā plkst. 
11.30, Christ Church (66 Highland 
Ave., Short Hillls, NJ 07078). 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 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. Informā-
cija: www.nydraudze.org

• 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

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

Viņu mīļā piemiņā patur
MARTINS, JACQUELINE UN ELISE

MAIGA UN HAROLD
AUSMA UN ELISABETH

Mīlestībā piemin
LAUMA, MARTINS, PHYLLIS, MARTIN,

INGA ZUNTE, AIVARS, ERIKS, INDRA RUŅĢIS
ŽANIS, MARINA, PETER KULMARS,

ROBERT HUGHES, DAVID, FRANK CHRISTIES

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā māte, vecāmāte, tante

LILIJA PALKAUNIEKS,
dzim. FIŠERS

dzimusi 1920. gada 12. maijā Ilzenes pag. Latvijā,
mirusi 2009. gada 4. februārī Wappingers Falls, New York

Mierā aizgājusi mūsu mīļā māsa, mammiņa, vecmāmiņa, tante

ELZA ZUNTE
dz. KULMARS

dzimusi 1923. gada 10. aprīlī "Jāča mājās" Talsos, Latvijā,
mirusi 2009. gada 6. martā Stanford, Kalifornijā

Kad mana dvēsele šķirsies
no dziesmu lejas šīs – 
tā mīlestības dziesmu
sev līdzi aiznesīs.

Vadiet mani dziedādami,
Nevadiet raudādami,
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama. 
T.dz.

1938. gada 7. februārī Valmierā 
dzimušais bostonietis Kārlis 
Grinbergs pieskaitāms pie Bos-
tonas garīgās un kultūrālās dzīves 
pilāriem. To liecināja arī kuplais 
pavadītāju pulks, kas pildīja 
Trimdas draudzes baznīcu bēru 
dievkalpojumam. Dievkalpojumu 
vadīja mācītāja Jogita Mingina, 
ērģelnieks bija Pēteris Aldiņš, 
kuŗš arī pavadīja Mārtiņa Aldiņa 
stabules atskaņojumu (J.S. Bacha 
Sheep May Safely Graze) un 
dziedāto Jāņa Kalniņa “Par katru 
stundu Dievam pateicos”. Atvad-
vārdus teica Trimdas draudzes 
priekšniece Annele Amoliņa, 
Astrīda Ramrath no draudzes 
„Palīdzība Latvijai” komitejas, 
Aivars Oga no Bostonas skau-
tiem, Rūta Straumane no Mākslas 
draugiem Bostonā, Andris Jan-
sons no draudzes Piesaules 
labvēļu sabiedrības. Šķirstam 
garāmslīdošajā rindā varēja 
saskatīt vismaz 7 bēriniekus, kuŗi 
saņēmuši Triju Zvaigžņu ordeņa 
dažādu pakāpju apbalvojumus. 
Sekojošā bēru mielasta laikā, pēc 
Kārļa Grinberga dēla Ginta un 
meitas Ingas atvadvārdiem netrū-
ka ne runātāju, nedz arī dziesmu 
pieteicēju.

Kārļa Grinberga lielākais de-
vums latviešu sabiedrībai ir tas, 
ko viņš veicis kā profesionāls 
architekts. Otrkārt, viņa dziedoņa 
karjēra, kas bija tik plaša, ka 
prasītu īpašu apceri. Treškārt, 
viņa organizatoriskais darbs, 
atbalstot un rīkojot Latvijas 
mākslinieku viesošanos Bostonā. 
Tā sākotnēji bija darbība pret 

Kārļa Grinberga dzīves priekškaram aizveroties
toreizējās sabiedriskās domas 
straumi, bet tāpēc vēl jo vērtīgāka. 
Kārlis saprata, ka, atbalstot un 
uzņemot Latvijas māksliniekus, 
ne tik vien cēla šo mākslinieku 
pašapziņu, bet Padomju režīmam 
kaitēja vairāk, nekā mākslas 
sakaru noniecināšana. Daudzus 
gadus Kārlis atbalstīja palīdzību 
māsu draudzēm un sniedza 
palīdzību visos iespējamos vei-
dos. Ziedu vietā bērinieki bija 
aicināti ziedot draudzes „Palīdzī-
ba Latvijai” nozarei. Ziedojumu 
kopsumma būs pāri 4000, – 
dolariem.

Turpmāk šo rindu rakstītāja 
nekrologs, ko izmantoja arī 
draudzes mācītāja Jogita Mingina 
savā bēru runā.

Dzirdot vārdus Kārlis Grin-
bergs, daudziem no mums tas 
izklausās tik sveši. Kā mīļam 
bērnam, Kārlim bija daudz vārdu 
gan ģimenē, gan draugu vidū.

Kārlis un viņa personība skāra 
daudzus no mums, kuŗi esam 
klāt un daudzus, kuŗi šajā brīdī 
nevar būt klāt.

Šķiet, nāve ir cilvēces lielākais 
pārpratums. Tā nenāk, tā nebrauc. 
Tā nav kalsnā sieva ar izkapti. 
Nāves jau nav...

Bet ir gan brīdis, kad cilvēks 
beidz dzīvot. Kārlim pienāca 
brīdis, kad slimība bija viņa 
ķermeni tiktāl pieveikusi, ka 
dzīvībai vairs nebija vietas, kur 
patverties.

Kārļa dzīves stāstam ir daudz 
paralēļu ar mums, jo Kārlis bija 
mūsējais. Mūsējais viņš paliks arī 
vienmēr. 

Dzīves sākums un daži bērnības 
gadi Latvijā, Otrais Pasaules kaŗš, 
bēgļu laiki, nometņu dzīve Vācijā. 
Tad jauns dzīves sākums Ameri-
kā. Skolas gaitas. Ģimenes dzīve, 
profesionālā izglītība, darbs, lat-
viešu sabiedrība.

Dieva dotos talantus Kārlis 
neapraka, kā stāstīts Bībelē, bet 
tos cītīgi kopa un pilnveidoja. 
Plašs bija Kārļa interešu apvārsnis. 
Īpaša vieta viņa dzīvē bija 
mūzikai.

Viņš reiz teica, ka nezinot, vai 
esot dziedošs architekts, vai archi-
tekts, kuŗš dzied?

Viņa izkoptais baritons ir 
skanējis gan Dziesmu svētkos, 
daudzos koncertos un latviskos 
pasākumos ne tikai Bostonā, bet 
arī tālu no tās.

Bija laiki, kad draudzes un 
organizācijas itin kā sacentās 

Kārļa aicināšanā papildināt to 
sarīkojumus, jo viņš neprata un 
arī negribēja atteikties.

Studiju gados Kārlis strādāja 
pie daudzām pazīstamām archi-
tektu firmām. Tur gūto pieredzi 
viņš lika lietā, nodibinot pats 
savu uzņēmumu. Viņam bija 
labas zināšanas praktiskajā būv-
niecībā, gūtas Amerikas sākuma 
gados, strādājot uz būvēm. 
Vēlākos gados Kārlis izveidoja 
arī savu būvfirmu.

Kārlis dzīvi iesaistījās arī 
latviešu sabiedrībā, īpaši Trimdas 
draudzē, kur daudzus gadu des-
mitus bija Padomes un Valdes 
loceklis. Viņa rokai arī pieder 
neskaitāmi zīmējumi un plāni, 
kas saistīti ar draudzes baznīcu 
un namu, īpaši cīnoties ar 
vietējām birokratijām par nama 
piebūves atļaujām. Kad jaunieši 

Piesaulē cēla baznīcu, Kārlis bija 
galvenais pamatu mūrētājs.

Kārlis bija un palika zemnieka 
dēls. Viņš gan nekopa Latvijas 
zemi, bet strādāja tās kultūras un 
mākslas laukos. Tēvu zemes mī-
lestību Kārlis neizteica vārdos, 
bet darbos. Tie izpaudās arī 
Latvijas mākslinieku aicināšanā, 
uzņemšanā, sarīkojumu rīkoša-
nā un cita veida palīdzībā laikos, 
kad tā bija īpaši vajadzīga. Ar 
viņa un viņa dzīvesbiedres Astras 
viesmīlību iepazinās ļoti, ļoti 
daudzi Latvijas mākslinieki. 
Gribas pieminēt, piemēram, 
komponista Imanta Kalniņa 
ielūgšanu noklausīties viņa sim-
fonijas atskaņojumu Bostonā, 
Viktora Hausmaņa referātu viņu 
mājās, kad Bostonas sabiedriskās 
organizācijas to uzskatīja par 
nevēlamu.

Kārļa pietrūks ne tikai viņa ģime-
nei un lielajam radu pulkam, bet 
daudziem draugiem un laikabied-
riem, kam bija lemts iet paralēli 
vai krustot viņa dzīves ceļu.

Kārļa fiziskiem spēkiem izsīk-
stot, viņu atstāja tas, kas allaž 
bijis viņa dzīves stiprums. Kārli 
atstāja viņa balss. Pēdējās mūža 
dienās viņš vēlējās runāt, bet viņa 
balss vairs neklausīja...

Kārļa Grinberga dzīves ceļš ir 
galā.

Mums, kas Kārli mīlējām, paliek 
viņa garīgās dzīves portrets.

Pieliksim to pie savas dzīvoja-
mās telpas ēteriskajām sienām, 
lai domās un atmiņās uz to ilgi 
vēl varētu paskatīties.

Ivars Galiņš
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Arnoldam Šmitam – 
100

Šajās dienās Latvijas sporta 
draugi piemin izcilo žurnālistu 
Arnoldu Šmitu, kam apritētu 100.

Arnolds Šmits dzimis 1909. 
gada 14. martā Rīgā, bērnību 
pavadījis Lēdurgā. Arnolda mātes 
tēvs bijis rakstnieku Kaudzīšu 
Reiņa un Matīsa radinieks. Iespē-
jams, ka rakstītāja talantu Šmits 
mantojis no abiem slavenajiem 
radiniekiem.

Mācījies Lēdurgas draudzes 
skolā un Rīgas pilsētas 1. ģimna-
zijā. Šmita biografi zina teikt, ka, 
braucot vasarās uz Lēdurgu, 
zēnam vienmēr līdzi bijusi arī 
futbola bumba. Skolā Šmitam 
patikuši arī citi sporta veidi – 
aizrāvies ar vieglatlētiku, spēlējis 
basketbolu. Izcēlies ar labiem 
domrakstiem. Pirmais sacerējums 
par sporta tematiku nodrukāts 
Liepājā izdotajā žurnālā Mūsu 
Sports 1927. gadā.

Žurnālista karjēru Arnolds 
Šmits sāka pagājušā gs. 30. gadu 
sākumā ar rakstiem Sporta 
Pasaulē. Pēc emigrēšanas uz 
Vāciju strādāja  trimdas laikraks-
tos Latviešu Vēstnesis, Latvija, 
Latvju Sports. 50. gadu sākumā 
Šmits emigrēja uz Austrāliju, 
iestājās Latviešu sporta un 
fiziskās audzināšanas padomē, 
organizēja latviešu sporta dzīvi, 
daudz rakstīja. Austrālijas Latvietī 
vadīja sporta nodaļu. Vēlāk kļuva 
par Laika, Trimdas Sporta, 
Universitas un citu laikrakstu 
korespondentu. Kopā ar Vili Čiku 
A. Šmits sarakstījis sportam vel-
tītas grāmatas „Sporta Latvija”, 
„Sporta smaids”, „Zelts, sudrabs, 
bronza”, „Neaizmirstami sporta 
brīži un zvaigznes”.

Arnolda Šmita ieguldījums žur-
nālistikā ir milzīgs. Ļoti izteik-
smīgi to novērtējis Alfrēds Vin-
čels kādā Šmita darba jubilejā:

Arnolda Šmita vārds ir jēdziens, 

tam, ko viņš raksta, mēs nešaubīgi 
ticam. Šmita raksti ir daiļskanīgi 
ne tikai valodas plūduma un 
lietpratīgo spriedumu dēļ, bet jo 
sevišķi tādēļ, ka viņš nekad nekļūst 
neobjektīvs un ļoti smalkjutīgi 
prot pieskarties arī vissāpīgākajam 
jautājumam. Neviens sportists, 
šķiet, nevarēs sacīt, ka Šmits tam 
nodarījis pāri. Tādēļ arī Arnolds 
Šmits ir visu sporta ļaužu cienīta 
un respektēta personība, kuŗa 
draugu skaits nav aprēķināms. 
Šmits ir ne vien izcils žurnālists, 
bet arī skolotājs jaunajai audzei. 
Viņa paspārnē darbu sācis un 
mācību baudījis ne viens vien 
mūsdienu sporta avīžnieks.

Arnolds Šmits aizgāja no 
mums 1978. gadā Filipa salā 
netālu no Melburnas, kur ģime-
nei bija vasaras mājiņa. Nopļāvis 
zāli savā un kaimiņa dārzā, viņš 
saļima ar sirdstrieku.

Arnolds Šmits apbalvots (pēc 
nāves) ar Pasaules brīvo latviešu 
apvienības Kultūras fonda goda 
diplomu, ar trimdas Lielo sporta 
nozīmi, ievēlēts par Jāņa Daliņa 
piemiņas fonda locekli. (Pēc 
Guntara Saivas raksta žurnālā 
Sports).

BMX
Olimpiskais čempions BMX 

Māris Štrombergs izcīnījis trešo 
uzvaru pēc kārtas NBL meistar-
sacīkstēs ASV. Štrombergs fināla 
braucienā jau no pirmajiem 
metriem ieguva pārsvaru un to 
saglabāja līdz pat finiša līnijai, 
līdz ar to palielinot pārsvaru cīņā 
par NBL čempiona titulu.

Basketbols
Pagājušā gada Latvijas vice-

meistars basketbolā – ASK Rīga 
parakstījis līgumu ar amerikāņu 
spēlētāju Šonu Kolsonu. 33 gadus 
vecais saspēles vadītājs Kolsons 
pēdējos gadus pavadījis, spēlējot 

dažādos Eiropas klubos, nepilnu 
sezonu aizvadījis arī Nacionālajā 
basketbola asociācijā (NBA), 
pārstāvot Atlantas Hawks un 
Hjūstonas Rockets vienību. Kol-
sona iepriekšējā darbavieta bija 
Turcijas klubā Erdemirspor, kuŗa 
sastāvā viņš valsts meistarsacīk-
stēs vidēji spēlē guva 7,5 punktus 
un izdarīja 2,6 rezultātīvas 
piespēles.

Hokejs
Kontinentālās hokeja līgas 

(KHL) kluba Rīgas Dinamo 
īpašnieku padomes sēdē tika 
izskatīts jautājums par jaunas 
ledus arēnas būvniecību vienības 
treniņiem un mājas spēlēm.

Sēdē noklausījās arī  vienības 
galvenā treneŗa Jūliusa Šuplera 
pārskatu par aizvadīto sezonu un 
kluba ģenerālmenedžera Nor-
munda Sējēja ziņojumu par 
potenciālo vienības sastāvu 
nākamajai sezonai.

Rīgas Dinamo KHL meistarsa-
cīkšu kopvērtējumā ierindojās 
augstajā desmitajā vietā. Gūtos 
panākumus Dinamo Rīga pado-
me vērtēja ļoti atzinīgi.

Sarīkot 2014. gada 
pasaules meistar-
sacīkstes būs grūti
Izcīnīt tiesības uz 2014. gada 

pasaules hokeja meistarsacīkšu 
organizēšanu Latvijā būs ļoti 
grūti, jo mums ir nopietni kon-
kurenti, atzinis Latvijas Hokeja 
federācijas (LHF) prezidents 
Kirovs Lipmans.

“Nebūs viegli, jo Baltkrievija 
ļoti nopietni gatavojas un jau 
tagad mobilizē visus iespējamos 
spēkus, lai šīs meistarsacīkstes 
dabūtu sev. Arī Ungārija ir spē-
cīga konkurente, tāpat kā Čechija. 
Mazliet vājāka ir Ukraina,” sacīja 

Lipmans.” Paredzu, ka galvenā 
cīņa izvērtīsies tieši starp mums, 
Baltkrieviju un Čechiju. Ungārijai 
ļoti daudz kas būs atkarīgs no tā, 
kā viņi nospēlēs šā gada pasaules 
meistarsacīkstēs. Ja tomēr neie-
gūsim 2014. gada meistarsacīkšu 
organizēšanas tiesības, tad neap-
stāsimies un turpināsim cīņu par 
pārējiem gadiem, jo brīvs ir 2015. 
gads un visi turpmākie. Ja mēs 
tagad atteiktos no savas kandi-
dātūras 2014. gadam, tad nākotnē 
mums būtu grūti kandidēt. Krize 
ir šobrīd. Domāju, ka to ir 
iespējams pārvarēt, tāpēc ir ļoti 
grūti paredzēt, kas būs 2014. 
gadā. Tie tomēr ir pieci gadi. 
Iespējams, ka 2014. gadā mūsu 
valsts ekonomika būs pavisam 
citādā stāvoklī nekā tagad. Eko-
nomiskā krize valstī nekādā 
veidā nav ietekmējusi to, vai 
tomēr nebūtu labāk atsaukt 
Latvijas kandidātūru 2014. gada 
pasaules meistarsacīkšu rīkošanai.”

Čechija un Latvija jau iepriekš 
ir uzņēmušas pasaules meistarsa-
cīkstes, savukārt Ungārijā, Ukrai-
nā un Baltkrievijā augstākās līgas 
turnīrs līdz šim vēl nav noticis. 
Latvijā pasaules meistarsacīkstes 
notika 2006. gadā.

Šā gada pasaules meistarsa-
cīkstes hokejā notiks Šveicē. 
2010. gadā turnīru rīkos Vācija, 
2011. gadā pasaules labākie ho-
kejisti pulcēsies Slovakijā, 2012. 
gadā – Somijā, 2013. gadā – 
Zviedrijā.

Jānis Miņins par 
nākotni

Latvijas labākā bobsleja pilota 
Jāņa Miņina četrinieks pagājušajā 
gadā uzvarēja Eiropas meistarsa-
cīkstēs, šogad Pasaules kausa 
kopvērtējumā ieguva otro vietu, 
marta sākumā Leikplesidā pa-
saules meistarsacīkstēs izcīnīja 
bronzas godalgas – pirmās meda-

ļas Latvijai bobslejā pēc valsts 
neatkarības atjaunošanas. Pasau-
les kausa izcīņas posmā Vistleras 
trasē, kuŗā pēc gada tiks sadalītas 
Olimpisko spēļu medaļas, Miņi-
na četrinieks triumfēja, sasnie-
dzot absolūto pasaules ātruma 
rekordu bobslejā.

Par nākotnes iecerēm Jānis 
saka tā: „Līdz Olimpiadai noteik-
ti startēšu, par to nav nekādu 
šaubu. Pēc Olimpiskajām spē-
lēm? Man ir ap trīsdesmit gadu. 
Bobslejā tas ir pats ziedu laiks, 
un it kā nemaz nevajadzētu pat 
sākt domāt par promiešanu, bet, 
ja situācija būs tāda, ka nespēšu 
ģimenei nodrošināt normālus 
dzīves apstākļus, ja man būs 
jāskaita santimi, tad neticu, ka 
palikšu sportā. Ja lielie priekšnieki 
to nespēs saprast, tad katram 
mums ir sava izvēle, un man tā 
nebūs par labu bobslejam. 
Entuziasma laiks ir beidzies. 
Tāpat arī bobslejs kā vaļasprieks 
ir beidzies. Illūzijas man sen ir 
sabrukušas, un tagad ir sākusies 
reālā dzīve.”

Pēc Miņina domām, jācīnās 
par augstām vietām. Pēc iespējas 
vairāk jātaupa un pēc iespējas 
labāk jābrauc. Ja sportists gata-
vojas Olimpiadai, viņam vaja-
dzētu domāt tikai par sportu, 
bet, ja viņam jādomā, kur atrast 
līdzekļus ģimenei, tad nekas labs 
nav gaidāms.

Pēc Miņina teiktā, viens no 
Latvijas izlases stūmējiem Ainārs 
Podnieks mēnesī saņem 136 
latus. „Tā ir viņa alga. Vai tas ir 
normāli? Viņš ir stabils otrās 
ekipāžas stūmējs un cilvēks, kuŗš 
jebkurā laikā var ielēkt manā 
četriniekā. Lai pamēģina kāds 
izdzīvot par šādu naudu. Tas pats 
ir ar Reini Rozīti, lai gan viņam ir 
nedaudz vairāk naudas, taču arī 
nekā diža nav. Man ļoti gribētos, 
ka lielie sporta priekšnieki kārtīgi 
padomā un iedziļinās mūsu 
problēmās.”

P. Karlsons

Ar klusuma brīdi tika pieminēti 
četri 2008. gadā mirušie apvie-
nības dalībnieki.

Pieņēma iepriekšējās pilnsa-
pulces pierakstu, ko nolasīja H. 
Ozoliņa. Pārskatu par darbību 
2008. gadā sniedza V. Paegle. 
Aprises tajā bijušas līdzīgas 
iepriekšējam gadam. Uzņemti  2, 
bet miruši 4 biedri. Patlaban 
apvienībā ir 74 biedri ( 39 dāmas 
un 35 kungi). Kopējais saietu 
apmeklētāju skaits bijis 480 (iepr. 
g. 600). Nav noturēta neviena 
valdes sēde.

Visi darbi izkārtoti pa tālruni. 
Divu saietu izdevumus seguši 
dzimšanas dienu jubilāri. Sarīko-
ta viena ziedojumu vākšanas ak-
cija par labu Brāļu kapiem Les-
tenē. Par mirušajiem ievietots 
kopējs bēŗu sludinājums laikrak-
stā „Latvija Amerikā”. Izmaksātas 
2 iemaksas bēru mielastu sarīko-
šanai. Pateicības sāņēma Sabied-
riskais centrs, diakons D. Demandts, 

visi referenti, saimnieces un ik-
viens darbinieks un labvēlis, kas 
veikuši iespējamo apvienības 
labad.

Kasieris Konstantīns Čaks atve-
seļojas slimnīcā pēc nopietnas 
sirds oparācijas. Viņš saņēma 
sapulces nedalītu pateicību par 
paveikto darbu un vēlējumu  
atgriezties savā darbā. Viņa vietā 
ar kases ziņojumu iepzīstināja A. 
Caune. Pēc tā ieņemti $ 2678.00, 
izdoti $ 5584. 22. Iztrūkums $ 
2906.22, kas ņemts no pamatka-
pitāla, tas samazinājies uz $ 6681.84. 
Pārskatu pieņēma zināšanai.

Revīzijas komisijas priekšnieks 
A Caune ziņoja, ka revīzija 
kasieŗa veselības dēļ nav izdarīta. 
Sapulce uzdeva tai to izdarīt, 
tiklīdz apstākļi to atļaus. Pieņēma 
budžeta projektu ar $ 2550 
ienākumu un $ 3305 izdevumu, 
iztrūkumu $ 735 ņemot no 
kapitāla.

Par apvienības priekšnieku 
ievēlēja Valdemāru Paegli, bet 

par dāmu komitejas priekšnieci 
Hediju Ozoliņu. Valdei vairs 
nekandidēja Imants Steprāns. 
Viņa vietā nominēja Augustu 
Pušpuru, kuŗu kopā ar līdzšinē-
jiem locekļiem – Mariju Steprāni, 
Māru Rudzīti, Hediju Ozoliņu, 
Jāni Verneru, Valdemāru Ozolu, 
Elmāru Bārdiņu, Ilgu Strautiņu 
ievēlēja ar aklamāciju. Revīzijas 
komisijā tāpat ievēlēja Albertu 
Cauni, Edvīnu Skapstu un Aus-
mu Valteri Ilgas Porukas vietā, 
kas amatam vairs nekandidēja.

Dažādos jautājumos aktuāla 
izrādījās jaunu darbinieku iesais-
tīšana apvienības darbā. Sapulce 
ilga 55 minūtes.

Latviešu sabiedriskā centra 
11. marta valdes sēdē, ko vadīja 
priekšnieks A. Vītols, iztirzāja 
saimnieciskos un drošības jautā-
jumus. Nolēma atbalstīt organi-
zāciju padomes Stipendiju fondu, 
atvēlot $ 250 katram šī gada sti-
pendiātam. Godināja 3 dzimšanas 
dienu jubilārus.

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
(Turpināts no 19. lpp.)

Aleksandra Klementīne 
Meijere (Meyers) no 
Fokspointas (Fox Point), 
Viskonsinas pavalstī, 
kvalificējās septiņām pel-
dēšanas disciplīnām 12 
gadu un jaunāku meiteņu 
vecumgrupā. Viskonsinas 
pavalsts peldēšanas 
meistarsacīkstes notika 
februāŗa beigās Madiso-
nā. Aleksandra ieguva 
pirmo vietu 100, 200, 500 
un 1000 jardu brīvā stila 
un pirmo vietu 100, 200, 
un 400 jardu kompleksa 
(četru stilu) peldējumos. 
Viņa uzstādīja sešus 
pavalsts rekordus, labojot 
trīs pirms 20 gadiem sa-
sniegtos rekordus.

Aleksandra savā vecum-
grupā ir viena no desmit 
ātrākām peldētājām ASV 
katrā disciplīnā, kuŗā 
viņa piedalījās.


