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Filmas režisors Edvīns Šnore 
februāŗa pēdējā nedēļā apmeklē-
ja ASV, lai piedalītos speciālās 
izrādēs ASV Kongresa,  Valsts 
Departamenta darbiniekiem, kā 
arī US-Baltic Foundation pār-
stāvjiem.  Filmas autors tikās arī 
ar padomju režīma pētniekiem 
un vēstunrniekiem no Vašing-
tonas Holokausta mūzeja.

24. un 25. februārī Viskonsīnas 
universitātē divos seansos filmu 
noskatījās 250 studenti. Izrādes 
rīkotāji neslēpa, ka filmas tema-

Filma “Padomju stāsts” / „The Soviet Story” gūst panākumus ASV
tika daudziem bijusi maz zināma 
un vairums bijuši pārsteigti par 
PSRS veikto noziegumu apmē-
riem.

27. un 28. februārī filmu 
“Padomju stāsts” izrādīja Sedo-
nas starptautiskajā filmu festivā-
lā. Interese par filmu bijusi tik 
liela, ka organizēts papildus 
seanss lielākās telpās, lai uzņem-
tu visus interesentus. Festivāla 
direktors arī informēja, ka filma 
“Padomju stāsts” amerikāņu 
skatītājus ļoti aizkustinājusi. 

Daudziem skatītājiem acīs biju-
šas asaras.

Filmas pārstāvis Daris Dēliņš 
darīja zināmu, ka filmas 
“Padomju stāsts” DVD tiks 
izdots 25. martā. Jaunizdotajā 
DVD diskā būs filma ar titriem 
15 valodās (čehu, franču, igauņu, 
italiešu, krievu, lietuviešu, poļu, 
portugāļu, ungāru, ukraiņu, 
somu, spāņu, vācu, zviedru, kā 
arī latviski). Papildus filmai DVD 
ietvertas arī atsevišķas intervijas 
ar filmas personāžu, kas līdz šim 

publikai vēl nav demonstrētas.
Filmas “Padomju stāsts” DVD 

tiks atklāts 25.martā Rīgā Oku-
pācijas mūzejā (OM). Latvijā 
OM būs filmas DVD eksklūzī-
vais izplatītājs un filmu ikviens 
varēs iegādāties OM telpās 
Strēlnieku laukumā 1.

Tāpat filmas DVD varēs iegā-
dāties arī ar interneta starpniecību 
mājas lapā www.sovietstory.com.

“Jaunais filmas “Padomju 
stāsts” daudzvalodu DVD dos 
iespēju cilvēkiem visā pasaulē 

tuvāk iepazīties ar padomju 
režīmu un labāk izprast PSRS 
lomu 20. gadsimta pasaules 
vēsturē,” uzsveŗ filmas autors 
Edvīns Šnore un piebilst: “Civi-
lizētā sabiedrībā nevar būt 
pieņemami, ja kāda valsts ne 
tikai attaisno noziegumus pret 
cilvēci, bet arī slēpj noziedznie-
kus, kas tos ir pastrādājuši. 
Cilvēku spīdzinātāji un slepka-
vas ir nevis jāslēpj, bet jātiesā.”

Daris Dēliņš

Vašingtonas pavalsts meža ielokā gaida jauniešus no 5. jūlija līdz 8. augustam –
mācības latviskā vidē, sporta un vakara nodarbības, rokdarbi un ekskursijas 

sagādās vienreizēju piedzīvojumu! Sveiks, sveiks, sveiks Kursā!

Visus, kuŗiem ir interese, lūdzu rakstīt vai zvanīt  prāv. Dāvim Kaņepam:
tālr.: 310-621-9572; e-pasts: davis_kaneps@verizon.net

vai: 1807 Vanderbilt Lane, apt. B
Redondo Beach, CA 90278

Laikā, kad valsts 
turpina slīdēt dzi-
ļākā un dziļākā 
krizē, pie stūres 
stājies jaunais Mi- 
nistru prezidents 
Valdis Dombrov-
skis ar savu valdī-

bu. Saeima 12. marta pēcpus-
dienā ar 67 par un 21 balsi pret 
jauno valdību apstiprināja. Šajā 
vēlmju un cerību brīdī, kad ik 
dienu     ap tūkstoti cilvēku Latvijā 
zaudē darbu, kad durvis slēdz 
uzņē-mumi, strauji pieaug bez-
darbnieku skaits, arvien grūtāk 
uzņēmumiem un privātperso-
nām atmaksāt milzīgos parā- 
dus, kuŗos viņi pēdējo gadu op- 
timismā un bezrūpībā iestiguši, 
un kad ļoti zemu nokritusies tau-
tas uzticība valstiskajām orga-
nizācijām, mūsu priekšā stāv 
jauniņais un pašapzinīgais Mi- 
nistru prezidents. Novēlam vi- 
ņam, protams, vislabākās sekmes 
jaunajā amatā, bet vai viņa spē-
kos būs glābt valsti no draudīgās 
katastrofas?

Bažas
un ticība 
jaunajām

sejām
Bažas sagādā Ministru kabi-

nets, kuŗā vairākumā paliek sejas 
no bijušās koalicijas. Kaut daži   
ir mainījuši ministrijas, viņi jo- 
projām pārstāv to polītiķu gru-
pu, kas Latviju pašreizējā situā-
cijā  ir noveduši. Vai viņi jaunā 
Ministru prezidenta vadībā spēs 
mainīties?

Bažas māc Starptautiskā valū-
tas fonda ietiepība izvirzīt Lat-
vijai prasības, kas daļēji var 
paralizēt valdības darbu un ka- 

Cerības un šaubas,  jaunajai valdībai darbu sākot

O. Celle
(Turpināts 14. lpp.)

vēt atkopšanos no pašreizējās 
krizes.

Bažas māc jautājums, kā Dom-
brovskis spēs cīnīties ar valsts 
birokratisko aparātu, lai to sa- 
mazinātu līdz 2006. gada apmē-
riem. Tas dažos gados strauji au- 
dzis apjomā un izšķērdībā. God-
maņa valdība demisionēja galve-
nokārt tāpēc, ka koalicijas parti-
jas neļāva viņam drakoniski 
samazināt birokratijas apmērus. 
It sevišķi tas attiecas uz milzīgā 
skaitā izveidotajām valsts aģen-
tūrām un padomnieku pos-
teņiem, kas pirmām kārtām bija 
izveidoti, lai atrastu partiju cil-
vēkiem ienesīgu nodarbošanos 
neatkarīgi no tā, vai šie cilvēki 
bija vai nebija amatam piemē-
roti.

Patiesi,  bažu un šaubu par to, 
cik polītiskie spēki spēs sekmīgi 
sekot jaunā Ministru prezidenta 
pieprasītajam un norādītajam 
kursam, ir varbūt pats aktuālā-
kais un izšķirīgākais jautājums.

Tam visam tomēr iespējams 
pretstatīt  virkni cerīgāku pa- 
zīmju. Vispirms tie ir jaunie 
ministri – pienācēji no malas: 
zemkopības ministrs, alus brū-
vētājs Jānis Dūklavs, kultūras 
ministrs, mūziķis Ints Dālderis 
un aizsardzības ministrs Imants 
Lieģis, starp citu, vienīgais mi-
nistrs, kas nāk no trimdas ko- 
pības, bet Latvijas valstij ir kal-
pojis jau kopš 1992. gada. Arī 
jaunais labklājības ministrs Ul- 
dis Augulis, līdzšinējais šīs mi-
nistrijas parlamentārais sekre- 
tārs, bijis savā laikā sekmīgs un 
produktīvs pašvaldību līmenī.

Par valdībā ienākušajiem Jau-
nā laika polītiķiem – Einaru 
Repši, Lindu Mūrnieci un Arti 

Kamparu jāizsaka cerība, ka viņi 
no savas partijas pagājušā laika 
kļūdām būs ko mācījušies un  
būs efektīvi ministri izvēlētajos 
posteņos. Visvairāk šīs cerības 
saistās ar Einaru Repši, jo viņa 
vadītai Finanču ministrijai būs 
vissvarīgākā loma valsts finanču 
sakārtošanā. Kaut arī Repšem 
darbs jāsāk tikpat kā ar tukšu 
kasi, kas tikpat kā pazudusi 
apkārtstāvošo parādu kalnos, 
noteikta un saprātīga rīcība ša- 
jās grūtībās varēs ļoti palīdzēt. 
Vai Repšes īpašības un raksturs 
ir pietiekami mainījies, to tikai 
redzēsim, kad būs kāds laiks 

pagājis un viņa darbus būs 
iespējams vērtēt.

Daži iepriecinoši 
notikumi

Saeima pārsteidzošā kārtā  
dažus apsveicamus soļus ir spē- 
rusi no savas puses. Vispirms, tā 
atcēlusi pensiju likuma iespējas 
izdarīt grozījumus ar indeksā-
cijas palīdzību. Šogad indeksā-
ciju nebūs, un tā nebūs arī 
vajadzīga, jo inflācija valstī bei-
gusies. Uz to norāda iztikas mi-
nimuma grozs, kuŗa izmaksa 

februārī kritās līdz 172,47 la-
tiem, kas ir gandrīz par diviem 
latiem mazāk, nekā tā bija jan-
vārī (174,41). Šis ir pirmais 
mēnesis pēc vairākiem gadiem, 
kad dzīves dārdzība Latvijā šajā 
gadalaikā ir samazinājusies.

Saeima  lielā (un pārsteidzošā!) 
vienprātībā ir pieņēmusi t. s. 
antimafijas likumu, kas ļauj at-
vieglot vai pat atcelt sodu tiem 
noziedzniekiem, kuŗi ir ar mieru 
liecināt tiesā pret saviem nozie-
guma līdzdarboņiem. 
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 49 reizes gadā

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

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

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

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

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

var arī nesaskanēt.
Redaktore: Ligita Kovtuna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

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

Grupu ceļojumi
pa Ekvadora kalniem

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. 

Uz sienas rakstīts...
Prezidentei Vairai Vīķei Frei-

bergai uzdāvināju N. Bojāra 
grāmatu ,,Baltu civīlizācija”, ie-
rakstot veltījumu ,,Neuzvaramā-
kās tautas prezidentei”. Atceroties 
pēdējo 700-800 gadu vēsturi, 
patiešām var teikt, ka mūsu tauta 
tāda ir bijusi. Četras pasaules 
lielākās valstis – Krievija, Vācija, 
Zviedrija un Polija – cīnījušās, lai 
atņemtu latviešiem Baltijas jūras 
dzintarkrastu. Liktenis mums 
tomēr bijis labvēlīgs, jo pēc 
pēdējiem 50 okupācijas gadiem 
un pārtautošanas spiediena vēl 
esam brīvi. Taču šīs gadsimts var 
mums būt liktenīgs, tā visas 
zīmes rāda tiem, kuŗi prot lasīt, 
kas ,,uz sienas rakstīts”.

PBLA izdod lielas naudas 
sumas t. s. ģimenes centriem. Šo 
centru direktors paziņoja, ka ir 
pret abortiem, bet arī pret abortu 
aizliegšanu. Jājautā, kādu pado-
mu šajā centrā var saņemt jauna 
grūtniece, meklējot palīdzību?  
Arī ārsti ginaikologi, savās kon-
ferencēs spriežot par dzimstību, 
izvairās runāt par abortiem. 
Māte, kas izdarījusi abortu, tātad 
pati iznīcinājusi sava bērna dzī-
vību, varbūt to nožēlo visu mūžu.

Nesen presē bija lasāms raksts, 
ka ģimene, kuŗā ir vairāk nekā 
divi bērni, ir savtīga. Taču šis 
viedoklis attiecas uz tautām, 
kuŗās ir cilvēku pārapdzīvotība. 
Latviešiem divi bērni ģimenē 
nozīmē pašnāvību.

Pašreizējie demografiskie dati 
liecina, ka pēc 50 gadiem latvieši 
Latvijā būs minoritāte, tātad 
nebūs valdnieki savā zemē, par 
kuŗu tik dārgi maksājuši mūsu 
senči. Mūsdienu ideju cīņu laukā 
ir divas frontes: viena ir par 
,,dzīvības civīlizāciju”, otra par 
,,nāves civīlizāciju”. Mēs zinām, 
kuŗā pusē mums jānostājas.

Dr. Eduards Upenieks

Lūdzu, lieciet 
mieru...

Lasot redaktores Astras Mooras 
drūmās piezīmes, kļūst skumji. 
Ja kāds darbs tik ļoti nepatīk, vai 
vērts to turpināt? Bez rakstītājiem 
redaktoriem nebūtu darba. Astra 

Trīs zēni no 
Pārdaugavas

Reiz trīs draugi mācījās 2. 
Valsts gimnazijā  Pārdaugavā. 
Paspējuši pabeigt 1. klasi un 
pavadīt vasaru,  kad pienāca laiks 
atstāt dzimteni un doties nezi-
nāmā svešumā. Vācijā daždās 
pilsētās viņi pabeidza gimnaziju 
un pārcēlās uz dzīvi Ziemeļ-
amerikā. Viens no viņiem 
Kanadā, bet divi ASV. Kā viņi 
atkal sastapās pēc daudziem ga-
diem? Āgrāk vai vēlāk viņus sais-
tīja  žurnāls Jaunā Gaita. Kopējs 
viņiem arī tas, ka visi trīs dzimu-
ši 1929. gada sākumā. Vecākais 

Kļūdas labojums
Laikraksta 8. numurā (21.-27. 

Febr.) Ilzes Šīmanes rakstītā nek-
rologā ieviesusies kļūda. Dr.V. 
Aserītis bija korporācijas Vendia 
loceklis, un goda sardzē stāvēja 
Vendias filistri un atvadu vār-
dus teica Vendias seniors A. 
Smiltnieks. 

Atvainojamies lasītājiem! Red.

Moora ar savām piezīmēm dara 
visu iespējamo, lai šo rakstītāju 
būtu vēl mazāk.

Viņa raksta, ka ir izveidojies 
īpašs laikrakstu stils – īsi, nesa-
mudžināti viegli saprotami tei-
kumi, viegli saprotami vārdi, 
vairīšanās no svešvārdiem. Pati, 
tomēr, lieto divus teikumus vācu 
valodā, lai izskaidrotu, kāpēc nav 
latviski pareizi teikt, ka  pārvalda 
latviešu valodu. Viņa norāda, ka 
rediģēšanā tiek lietoti vispār-
pieņemti starptautiski atzīti 
principi par labu stilu un 
loģisku valodu. Tālāk, ka lielākā 
Laika lasītāju daļa vēlas, lai 
laikrakstā būtu laba, standar-
tizēta bezkļūdu latviešu valoda.

Teikt, ka Amerikā skolojušies 
advokāti, ārsti, arī žurnālisti 
utt., kuŗu zināšanas viņu pro-
fesijā neviens neapšauba, lat-
viešu valodu pietiekami labi 
tomēr neprot, ir ne tikai nepa-
tiess vispārinājums, bet apvaino-
jums, par labu stilu nemaz 
nerunājot. Vēl jau būtu piemēru, 
bet pietiks.

Vienu vēlētos cienījamai redak-
torei ieteikt:”Lūdzu, lieciet mieru 
tiem, kas latviešu valodu 
mācījušies latviešu skolās Vācijā 
un citur ārzemēs! Bez tiem 
(viņām, viņiem) nebūtu Jūsu 
piezīmju lasītāju un Jums nebūtu 
laikraksta, ko rediģēt.”

Latviešu skolas
skolnieks Vācijā

no viņiem ir esejists un māk-
slas kritiķis Nikolajs Bulmanis, 
kas dzimis 15. janvārī  un dzīvo 
Toronto, Kanadā. Otrais ir žur-
nāla Jaunā Gaita galvenais redak-
tors Rolfs Ekmanis, kas dzimis 
10. februārī, bet jaunākais jubilārs 
ir ilggadējais  žurnāla  Jaunā Gaita 
vāku un illustrāciju autors Ilmārs 
Rumpēters, kas dzimis 9. martā 
un dzīvo Ņudžersijā. Tā viņus 
visus trīs, vecos zēnus, saista 80 
gadu ilga radoša dzīve un 
pašaizliedzīga darbošanās žur-
nālā Jaunā Gaita.

IR

Vērtīgs pētījums par 
latviešu valodas 

intonācijām
Dr. philol. Rasma Grīsle ,,Hete-

rotonu vārdnīca un heterotonu 
pētījumi”, Zinātne, 2008./2009. g.

Viens no latviešu valodas retu-
miem un dārgumiem ir skaņu 
valodas distinktīvās zilbju into-
nācijas. Latviešu valoda ir viena 
no nedaudzajām, kas  saglabājusi 
indoeiropiešu seno zilbes intonā-
ciju starpību, kāda ir  vēl tikai arī 
leišu, slovēņu un serbu valodā. 
Latviešu vidus dialektā, kas ir 
mūsu literārās valodas pamatā, 
šķiŗ visas trīs intonācijas: stieptu, 
krītošu un lauztu, piem., mīt: 
‘mīņāt’, ‘mājo’, ‘mainīt’.

Latviešu valodā ir samērā 
daudz vārdu, kas izrunā atšķiŗas 
tikai ar zilbes intonāciju. Tādi ir 
bieži lietojamie, vienādi rakstā-
mie, viscaur vienādi lokāmie vār-
di (un arī atvasinājumi no tiem),  
piem., ,,koncertu zāle” un ,,jāpļauj 
zāle”. Dr. philol. Rasma Grīsle 
šādus vārdus  nosaukusi par he-
terotoniem (termins heterotons 
radīts pēc grieķu adjektīvu 
paraugiem: heterogens, oksitons, 
baritons).

Rasma Grīsle ar zinātniskās 
līdzstrādnieces Antras Miezes 
palīdzību  sakopojusi vairāk nekā 
800 leksisku un gramatisku he-
terotonu vienību – dupletu un 
tripletu –, balstoties uz latviešu 
vidus dialekta triju intonāciju 
izrunu.

Profesors Jānis Endzelīns jau 
1945./46. teicis: ,,Var puslīdz dro-
ši domāt, ka mūsu intonācijām 
nav vairs ilgs mūžs ko dzīvot, jo 
ļaudis jaucas. Ja tēvam un mātei 
dažāda izruna, ko lai bērns 
mācās?”

Tāpēc bija ļoti vēlams sagatavot 
un izdot heterotonu vārdnīcu. 

Senā intonāciju nozīme ir sva-
rīga valodniecībai, īpaši etimolo-
ģijai, kas savukārt dod liecības 
citām zinātnēm, piem., tautu un 
kultūras senvēsturei. 

Maija Sinka,
Rīgas Latviešu biedrības Lat-

viešu valodas attīstības kopas 
koordinātore
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XIII latviešu Dziesmu svētkos 
Hamiltonā ikvienam būs iespēja 
izdejoties ,,Saules svētkos”, ,,Svēt-
ku ballē”, ballē ,,Pēdējais dancis”, 
kur ziņģes un deju melōdijas ar 
seno laiku garšu un smaržu 
atskaņos ,,Hāgenskalna mūzi-
kanti”. Lai iepazīstinātu ar šo 
kapellu, jāizdara maza atkāpe, 
atgriežoties 2008. gadā Rīgā.

Ir samtains vasaras vakars. Sve-
cītēm rokās šķērsojam Vērmanes 
dārzu pa ceļam uz Akmens tiltu 
,,iedegties par Latviju”. Pēkšņi no 
estrādes vilina medusbalss:

„Kā lai šonakt vienaldzīgi klusē, 
Kā lai tādā brīdī projām iet,

Ja visapkārt Vecpiebalgas pusē 
Atkal baltas ūdensrozes zied.”

Paliekam – pievienoties dziedā-
šanai, griezt valsi, tango, polku, 
fokstrotu.

,,Hāgenskalna mūzikanti”

Čikāgas koristi atkal Dziesmu svētku gaidās

XIII latviešu Dziesmu svētkos Hamiltonā
„Līksmojies, līksmojies, Kamēr 

ausīs rīts,
Atkal jaunu rūpju dienu 

Atnesdams sev līdz.”
Ik nedēļas Rīgas pilsētas sest-

dienas danču vakaros Vērmanītī 
spēlē ,,Hāgenskalna mūzikanti” 
– Zane Kriumane, Sandra Lipska, 
Zigmārs Kristsons un vadītājs 
Ilmārs Pumpurs. Vakari gluži kā 
vecmāmiņas laikā, kad tie labie 
gadi bija.

„Atgriezies, atgriezies vēl vienu 
reiz, Mana skaistā jaunība...”

Kapellu 1998. gadā izveidoja 
četri Latvijas Universitātes deju 
kopas „Dandari” mūzikanti, lai 
populārizētu senākas un jaunākas 
ziņģes un danču melodijas. 
Atbilstīgi ir viņu mūzikas instru-
menti: mandolīna, citara, trīsstī-

gu basīte, ermoņikas, vijole. Vēl 
viens instruments ir balss – a 
capella. Tērpi meitenēm darināti 
pēc 1900. gada Berlīnes modes 
žurnāliem.

Tvartu „Nenoskārstai vaj’dzī-
bai” uz labu laimi nopirkām 
Latviešu centra Toronto veikalā 
2005. gadā. Mūziķi cer, ka pirms 
Dziesmu svētkiem paspēs ieska-
ņot vēl vienu jaunu.

„Tādēļ, lai kur mēs, draugs, 
dziesma kopā mūs sauks,

Un mūsu draudzības ceļš 
neaizaugs.”

Ilmāram, pēc izglītības etno-
mūzikologam, nepietiek tikai ar 
teorijām. Interesantākie skaņ-
darbi pierakstīti no sirmiem tau-
tas mūzikantiem, iemācoties 
katra instrumenta īpašās tikpat 

Gandrīz katrā Laika un Latvija 
Amerikā numurā lasām par XIII 
Kanadas latviešu Dziesmu svēt-
kiem Hamiltonā, Kanadā. Tau-
tieši un, protams, īpaši koŗi tiem 
sen jau pošas.

Taču pirms lielajiem svētkiem 
notiks vairāki pašmāju koncerti. 
Ciānas draudzes koris, kuŗā 
dzied visu draudžu dziesmu 
mīļotāji, diriģentes Ingrīdas 
Dženningas (Jenning) vadībā  
gatavojas savam gadskārtējam 

koncertam Pūpolsvētdienā, 5. 
aprīlī. Koncerta programmā būs 
arī dažas Dziesmu svētku Garīgā 
koncerta dziesmas, piemēram, 
Helmera Pavasara „Slavēsim 
Dievu” un citas. Pēc Lieldienām 
koris mācīsies kopkoŗa dziesmas. 
Tikmēr ikvienam ir iespēja melo-
diju iemācīties, klausoties to 
tīmeklī. 

Savukārt Čikāgas vīru koris, ko 
vada diriģente Māra Vārpa, gata-
vojas Pavasaŗa koncertam, kas 

notiks 2. maijā Ciānas lielajā zālē.
Diemžēl Dziesmu svētkos 

Hamiltonā vīru koŗu koncerts 
nav paredzēts,  arī  kopkoncertā 
nav atsevišķu vīru koŗa dziesmu. 
Manuprāt, tā ir liela rīkotāju 
kļūda – vīru koŗiem nav liela 
interese uz svētkiem braukt.  
Tomēr vairāki Čikāgas vīru koŗa 
dalībnieki pievienosies Ciānas 
korim un svētkos būs.

Skanēt skan Ciānas dievnams, 
kur ik nedēļu otrdienās un ceturt-

kā izzudušās technikas vai 
meklēti folkloras krātuvēs un 
mūzeju archīvos. Vaicāts, kādus 
instrumentus spēlē, Ilmārs no-
sauc veselu virkni, vienīgi tauri 
nepūšot, kaut vecaistēvs un viņa 
trīs brāļi pazīstami kā taurētāju 
orķestris Liepājas pusē pie Bārtas.

„Teic, ar kādu prieku vari Zaļot, 
vientuļš, brūklenāj?

Kā tu līdz ar rozēm vari 
Zaļošanu neatstāt?”

,,Hāgenskalna mūzikanti” tiek 
aicināti spēlēt un dziedāt Liepājā, 
Kuldīgā, Madonā, Daugavpilī, 
Rēzeknē, Balvos, Valmierā, Cēsīs 
– pilsētu sarīkojumos un privātās 
ballītēs. Kapellai savs draugu 
pulciņš ir arī Lietuvā, kur vairāk-
kārt mūzicēts svētkos un televī-
zijas programmā ,,Geras upas” 

(Labu omu). Latvijā „Hāgenskalna 
mūzikanti” piedalījušies televīzijas 
raidījumos par senajām ziņģēm 
folkloras programmā „Klēts”.

„Es raugos un redzu: pie debess 
gājputni projām jau trauc,

Un mani uz saulainam tālēm 
līdzi tie sauc.”

Vērmanītī jau metas tumsa. Ar 
Ilmāru viss izrunāts. Esam lielis-
ki izdancojušies un izdziedājušies. 
Skriešus laižamies uz Akmens 
tiltu iededzināt svecītes Latvijai, 
ar prieku par hāgenskalniešiem, 
par Rīgu, par vasaru, par savē-
jiem. Svecīte tiek iededzināta arī, 
domājot par nākamo gadu, lat-
viešiem tālumā un tev, svinot 
XIII latviešu Dziesmu svētkus 
Kanadā, kur ar ,,Hāgenskalna 
mūzikantiem” izdejosim laiku.

Aija Zichmane

dienās koŗiem ir mēģinājumi. 
Koristi sirsnīgi aicina tautiešus 
apmeklēt koncertu 5. aprīlī un 2. 
maijā. Ļoti gaidīti būs Kr. Barona 
skolas audzēkņi, skolotāji un jau-
nieši. Varbūt kādam no viņiem 
radīsies vēlēšanās pievienoties 
koristiem? Koncertu apmeklētāji 
ar savu klātieni apliecinātu patei-
cība koristiem un diriģentēm par 
neatlaidīgo darbu gada gaŗumā 
un pūlēm gādāt, lai koŗa dzies-
mas skanētu arī turpmāk.

Čikāgas vīru kori īpaši spārno 
pērn par godu Latvijas 90 gadu 
jubilejai Latvijas Ārlietu minis-
trijas atsūtītais atzinības raksts, 
ko parakstījis ārlietu ministrs 
Māris Riekstiņš: „Čikagas latviešu 
vīru korim par ilggadīgu un 
sekmīgu darbu, glabājot un kop-
jot  latviešu tautas kultūru, va-
lodu un tradicijas. Par ticību un 
nerimstošu atbalstu Latvijas  val-
stiskuma idejai.”

Juris Valainis

 Ļoti bieži lasām, ka ,,kaut kas 
notiek sēru zīmē”, ,,Draudzīgā 
aicinājuma zīmē” utt. Jānis Kušķis 
savā grāmatā ,,Mūsu valoda” 
raksta, ka nevar saprast, kas tās 
par ,,Krišjāņa Barona zīmēm”, 
,,barikāžu zīmēm” un ,,Rīgas 800 
gadu jubilejas zīmēm”. 

Krievu valodas ietekmē ievie-
sies netikums lietot vārdu kuŗš 
(kotorij), kad jālieto ,,kas”. ,,Kuŗš” 
lietojams, ja ir izvēle – kuŗš no 
diviem, vairākiem u. tml. J. Rainis 
lugā ,,Zelta zirgs” rakstīja ,,Tētiņ, 
kuŗš tai kalnā uzkāps?” (viens no 
daudziem). Lietojot kuŗš ,,kas” 
vietā, var rasties pārpratums. 

Nepareizs ir vārds ,,trimdītis”, 
jo latviešu valodā nav vārda 
,,trimdis” un sieviešu dzimte 
,,trimde”. Mums jāizmanto valo-
das latviskie pamati un latviski 
vārddarināšanas paraugi, ja gri-
bam latviešu valodu attīstīt par 
modernu latvisku valodu.

Latviešu valodai 
jāattīstās, ievērojot 

valodas likumus
Kopš tautas atmodas laikmeta 

latviešiem ļoti sekmīgi veicies 
attīstīt latvisku latviešu valodu. 
Padomju laikā sāka iznīcināt 
latviešu valodu, pielāgot to krievu 
valodai, un šī tendence diemžēl 
turpinās. 

Latviešu valodā ir daudzu 
simtu gadu veci attīstības parau-
gi. Mūsu valoda ir formām ļoti 
bagāta ar simtiem iespēju. Angļu 
valoda ir formām nabadzīga va-

Latviešu valodas zināšanas nekrīt no debesīm
loda, un tai ir pavisam citādi 
attīstības paraugi. Latviešu un 
angļu valoda nav salīdzināmas. 
Piem.: kalns, kalna, kalnam, 
kalnu, kalnā, kalni utt. Angļu 
valodā ir tikai divas formas – hill 
un hills, turklāt ,,hills” nozīme 
jāuzmin no konteksta vai rakstos 
lietojot apostrofus. Formu naba-
dzības dēļ angļu valodai jāaiz-
ņemas vārdi no citām valodām, 
bet ir daudzas valodas, kas vārdu 
krājumu papildina, vārdus dari-
not un atvasinot pēc valodā 
esošiem paraugiem. Latviešu 
valoda ir viena no tām.

Labai pareizrakstībai ne tikai 
jāataino skaņas, lai vārdus varētu 
izrunāt, bet tai jābūt arī tik 
precīzai, lai bez grūtībām varētu 
saprast vārda nozīmi un vārda 
nozīmes nianses. Tādu pareiz-
rakstību veidoja speciālisti valod-
nieki. Parasti nelasām balsī, tāpēc 
par skaņu atainošanu svarīgāka 
ir vārda pazīšana un vārda nozī-
mes saprašana. ,,Ch” svešvalodās 
un arī latviešu valodā apzīmē 
skaņu, nevis divu līdzskaņu 
kombināciju. Latviešu alfabētā 
precīzitātes un skaidrības dēļ 
vajadzīgs gan ,,ŗ”, gan ,,ch”, gan 
,,ō”. Padomju pareizrakstību vei-
doja no Krievijas iebraukušie 
komūnistu funkcionāri, ,,lai 
vienkāršā darba tauta vieglāk 
varētu iemācīties rakstīt”. (Apmē-
ram tā rakstīja J. Loja tā laika 
laikrakstos, kas sameklējami bib-
liotēkās.) Tā saucamā Ulmaņa-
laika Tenteļa pareizrakstības 
izstrādāšanā nepiedalījās valod-
nieki, tā – tāpat kā padomju 
pareizrakstība – bija varas uzspi-
esta, un jau 1939. gadā to skolās 
vairs nevajadzēja mācīt un ievē-

rot, jo tā pilnīgi izjauca latviešu 
valodas gramatisko sistēmu. 

Labā pareizrakstībā rakstīto 
viegli saprot pat kurlmēms cil-
vēks, kas nespēj runāt. Reizēm 
mēdz teikt, ka latviešu valodā 
rakstot tā, kā runā. Nav tiesa. 
Raksta, piem., ,,cits”, bet runā 
,,cic”, Visās formās ,,t” burtu rak-
sta pārpratumu novēršanai. 
Runātais ,,kāc” varētu būt gan 
,,kāds”, gan ,,kāts”, ja mēs lietotu 
fōnētisku rakstību. Laba pareiz-
rakstība ir precīza pareizrakstība, 
kuŗā pilnīgi var parādīt vārda 
nozīmju nianses. Ja rakstīts: 
,,daudz asaru”, mēs nezinām, vai 
,,lijis daudz asaru” (raudāts) vai 
,,noķerts daudz asaŗu” (zivju). 
Valodas skaidrības dēļ rakstos 
tāpēc būtu lietojams ,,ŗ”, vienalga, 
vai to runājot lieto vai nelieto.

Latviešu valodā visi patskaņi 
var būt gan īsi, gan gaŗi, arī 
svešvārdos lietotais patskanis ,,o”. 
Latviešu valodas pareizrakstībā 
tagad to vairs nelieto tāpēc, ka 
krievu valodā nav gaŗu patskaņu. 
Arī likvidējot ,,ō”, padomju ,,valod-
nieki” latviešu valodu sāka pama-
zām pietuvināt krievu valodai.

,,Ch” vai tā aizstājējus blakus 
,,h” burtam lieto visās indoeiro-
piešu valodās, kuŗām ir latīņu 
alfabēts, izņemot chorvatu un 
latviešu valodu. ,,Ch” blakus ,,h” 
svešvārdos lieto, lai vārdu nozī-
mes varētu atšķirt, vārdus varētu 
pazīt un lai nebūtu pārpratumu. 
Latviešu valodā ch atmeta 
padomju laikā, lai rakstību 
pielāgotu tā laika Krievijas lat-
viešu rakstībai, kādu lietoja no 
PSRS iesūtītie latviešu tautības 
komūnistu funkcionāri. Padomju 
okupācijas laikā latvisko latviešu 

valodu visādi mēģināja nonie-
cināt, stāstot, ka tā nabaga, tā 
jādemokratizē, jāinternacionā-
lizē, jāpietuvina ,,lielās krievu 
tautas valodai”. Latvijai sen būtu 
laiks atgriezties Eiropā.

Pasākts kā krievu valodā lietot 
divus vārdus tur, kur latvietis 
iztiek ar vienu, piem., ,,dariet 
zināmu par sevi”, kur latvietis 
teiktu ,,stāstiet par sevi”, ,,pastās-
tiet”, ,,ziņojiet par sevi”, ,,paziņo-
jiet”; arī ,,pieņēma lēmumu”, 
vienkāršāk būtu: izlēma vai 
nosprieda.

Ir pārprasts ,,Konversācijas 
vārdnīcā” un prof. Ernesta Bleses 
rakstītais par vārdu ,,kollektīvs” 
– kopīgs, kopējs. ,,Kopīgs” un 
,,kopējs” ir īpašības vārdi jeb 
adjektīvi. Arī latīņu valodā ,,col-
lectīvus” ir īpašības vārds, ne 
lietvārds, tāpat angļu valodā: col-
lective business, collective bar-
gaining, collective opinion. Ne 
latviešu, ne latīņu valodā viens 
un tas pats vārds parasti nevar 
būt gan lietvārds, gan īpašības 
vārds. ,,Kollektīva” lietošana par 
lietvārdu ir padomju laika atlie-
kas. Mēs varam gan runāt par 
kollektīvu saimniecību, kollektī-
viem līgumiem, kur šie īpašības 
vārdi ir apzīmētāji, bet nekad par 
,,skolas kollektīvu”, kur ,,kollek-
tīvs” ir lietvārds. Latviešu valodā 
mēs runājam par ,,skolas saimi”, 
,,deju kopu”, ,,uzņēmuma saimi” 
utt. – mūsu valoda ir bagāta, tai 
nav jāattīstās krievu valodas 
pavadā. Kollektīvs, protams, nav 
krievu vārds, bet lietojums ir 
krievisks, krievi daudzus svešvār-
dus lieto dīvaini (kolhoz – 
koļektivnoje hozjaistvo).

Tāpat ir ar vārdu ,,briljants” – 

nevar teikt: briljanta runa, bril-
jants raksts. Lietvārds ir arī 
,,prestižs”, ko ļoti bieži lieto kā 
īpašības vārdu.

Šķiet, mēs nevēlamies atcerē-
ties, kāda bija komūnistu partijas 
latviešu valodas polītika: valodas 
demokratizēšana, valodas inter-
nacionālizēšana un valodas pie-
tuvināšana lielās krievu tautas 
valodai. Mērķis bija vienas 
,,padomju tautas” radīšana ar 
vienu padomju – krievu valodu. 
Nepārdomājot un nedomājot 
mēs vēl joprojām šo padomju 
valodas polītiku turpinām.

Latvieši ir gudri cilvēki, ar aug-
stu inteliģences koeficientu, un 
nevajadzētu sevi novērtēt par 
zemu un baidīties, ka nespētu 
iemācīties vēlamās pārmaiņas 
latviešu pareizrakstībā, ja tādas 
notiktu. Pēc pirmā pasaules kaŗa, 
kad nodibinājās Latvijas valsts, 
latviešu valoda kļuva par valsts 
valodu un iestādēs bija jālieto t. s. 
jaunā ortografija, prof. J. Endze-
līns un prof. P. Šmits sarakstīja 
nelielu brošūru: ,,Izrunas un 
rakstības vadonis”. Pēc šīs bro-
šūras izlasīšanas katrs inteliģents 
latvietis spēja rakstīt ,,jaunajā 
ortografijā”.

Grūti saprast, kāpēc Latvijas 50 
gadu mūzejs savās publikācijās, 
kuŗas izdod par ārzemju latviešu 
ziedotiem līdzekļiem, lieto pa-
domju pareizrakstību. Latvijas 
50 gadu okupācijas mūzejam ir 
jāatspoguļo arī valodai nodarītais. 
Diemžēl viens otrs mūzeja dar-
binieks pat lepojas, ka padomju 
laikā mācījies nepareizu latviešu 
valodu un turas pie tās ar nagiem 
un zobiem. 

(Turpinājums sekos)

Astra Moora

(2. turpinājums)

Redaktores piezīmes
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību.

Fragmenti no publikācijām

1963. gads
Pateicības dienā

Pateicības Diena Amerikā ir tie 
paši mūsu Pļaujas svētki. Mūsu 
tautieši tā tos arī svin.

Kad brīvajā Latvijā, rudens 
darbus paveikuši, mūsu lauku 
tēvi sēdās pie galdiem Pļaujas 
svētkus svinēt, tad viņi izjuta 
dziļu prieku par ievākto ražu. 
Viņi izjuta arī dziļu pateicību 
Visu Lietu Radītājam. Netika 
pieminēti paciestie zaudējumi: 
kāds krusas postījums, kāda 
apslīkusi zemāka vieta vai nokal-
tusi augstiene. Neminēja arī paša 
pieliktos pūliņus un izcilus 
centību. Tīrs prieks un patiesa 
pateicība bij Pļaujas svētku 
izjūtas.

Ja mūsu tautieši, kas dzīvo šai 
zemē, atskatīsies šādā garā uz 
pagājušo darba gadu, tad viņi 
saskatīs daudz, par ko pateikties 
un par ko priecāties. Mūsu darbi 
ir nesuši savus augļus.

Tāpat kā lauku saimnieku 
mudina strādāt viņa dvēselē dziļi 
ieaugusi dziņa likt zemei ziedēt 
un augļus nest, tā arī mūs visus 
šai zemē skubina nevis kaila 
mantkārība, bet gan sirsnīga 
dziņa pēc panākumiem, pēc 
darba svētības, kas izpaužas dar-
ba augļos – mūs mudina mūsu 
ilgas piepildīt kādu sapni, ko šie 
darba augļi dara iespējamu.

Sapņu mums ir bijis daudz: 
nodibināt dzīvi, skolot bērnus, 
iekopt savu mājiņu, vai arī 
kopdarbībā uzcelt baznīcu vai 
biedrības namu – un arī iegūt 
skaistus ratus, un apciemot tuvā-
kos draugus un tālākus radus, – 
un papriecāties par plašās pa-
saules skaistumu. Šie sapņi ir 
nākuši dzīvē un bagātīgāk nekā 
iecerēts. Šis pagājušais ražas gads 
ir atkal bijis tāds, ka mēs varam 
salikt rokas dziļā pateicībā. Šādā 
garā sūtu Pateicības Dienas svei-
cienus maniem draugiem un 
paziņām un ikvienam, kam 
priecīgs prāts manus sveicienus 
saņemt.

Nikolajs Āboltiņš

80 stundās
apkārt pasaulei

No septiņas nedēļas ilga 
pasaules ceļojuma atgriezies rūp-
nieks Jānis Bērziņš, Bellastra 
Products īpašnieks. Ceļojums, 
kuŗā viņš apvienoja veikala 
darīšanas un atpūtu, ir īpaši bija 
veltīts Tālajiem austrumiem. 
Lidojuma maršruts veda caur 
Ņujorku uz Angliju (Londona), 
Zviedriju (Stokholma un Upsala), 
Dāniju (Kopenhāgena), Rietum-
vāciju (Frankfurte, Nirnberga, 
Minchene), Italiju (Milana, Flo-
rence, Roma), tad tālāk uz Indiju, 
Taizemi (Bangkoka), Honkongu 
un Japānu (Tokija u. c. pilsētas), 
bet atceļā caur Havaju salām 
(Honolulu) un ASV.

J. Bērziņa rūpnīca ražo Ziem-
svētku eglīšu rotājumus un 
mākslīgas eglītes un pieder pie 
lielākajiem šīs nozares uzņēmu-
miem Kanadā. Bellastras īpaš-
nieks sava pasaules ceļojuma 
laikā kārtoja veikalu lietas Rie-
tumvācijā, Italijā, Hongkongā un 
Japānā. No Hongkongas un 
Japānas Kanadā importē eglīšu 
rotājumus, kuŗu zemās cenas 
iespējamas turienes lētā darba-
spēka dēļ. J. Bērziņš tādēļ apsver 
iespēju iekārtot sava uzņēmuma 
filiāli Tālajos austrumos, lai tur 

pats ražotu šos izstrādājumus. 
Piemērotākā vieta varētu būt 
Hongkonga, jo Japānā pēdējos 
gados ražošanas izmaksas jau 
cēlušās.

Eiropā J. Bērziņa īpašu per-
sonisku interesi saistīja Zviedrija, 
no kurienes viņš ieceļoja Kanadā 
1951. gadā un kur pēc tam vairs 
nebija bijis. Atceļā viņš ilgāku 
laiku uzkavējās Kalifornijā un 
Las Vegas ar sekmēm izmēģināja 
roku spēļu namos. Pasaules 
ceļojuma atsevišķie posmi veikti 
lidmašīnās, lidojumos pavadot 
kopā 80 stundu, pret Žila Verna 
romāna varoņu – pasaules 
apceļotāju 80 dienām.

Iecere par diviem 
latviešu dievnamiem
Nevienai Austrālijas latviešu 

ev. lut. draudzei vēl nav sava 
dievnama, bet tuvākajos pāris 
gados stāvoklis var mainīties un 
baznīcas varbūt būs divām mūsu 
draudzēm – Adelaidē un Sidnejā. 
Tautieši tur tikuši jau mazliet 
tālāk par iecerēm.

Austrālijas ev. lut. latviešu 
draudžu pārvaldes vadītājs prāv. 
A. Grosbachs no Melburnas nule 
iesvētīja Sidnejas ev. lut. latviešu 
draudzes iegūto māju un tai 
blakus apbūves zemi, uz kuŗas 
draudze cels savu dievnamu, 
kaut šīs būves fondā ir ap 1000 
mārciņu.

Savu dievnamu grib celt arī 
māc. V. Voitkus aprūpētā Adelai-
des ev. lut. latviešu draudze. Baz-
nīcas būves fondā ir ap 2000 
mārciņu. Šī summa līdz minē-
tajam skaitlim pieauga, kad fir-
mas Adelaide Building Co direk-
tors K. Līdums ziedoja 500 
mārciņas.

Karogs nākotnei
Latvijas valsts svētku atceres 

dienā Saulkrastu gaidu vienība 
Sv. Katerinā saņēma vienības 
karogu. Karogu gaidām nodeva 
latviešu organizācijas pārstāvis P. 
Vasariņš, un ceremonijā Kanadas 
gaidu jendas priekšniece A. 
Martinsone gaidu vadītāju R. 
Zalamani apbalvoja ar gaidu 
augstāko atzinības zīmi – Saulīti. 
Sarīkojumā A. Francis un J. Ķīpis 
demonstrēja Latvijas skatu un 
Klīvlendas dziesmu svētku ainu 
diapozitīvus. 

Divu mūzu sabiedrībā
Mineapoles Daugavas Vanagu 

teātris izrādīja Knuta Lesiņa 
pirmo skatuves darbu – divu 
cēlienu komēdiju „Vājuma spēks”, 
godinot viņu 35 gadu darbības 
atcerē. Kalpodams divām mūzām 
– rakstniecībai un mūzikai, viņš 
ar dzīvesbiedri Valdu jau vairāk 
nekā divdesmit gadus dzīvo 
Mineapolē savā „Putnu kalna” 
mājā, viņam ir labi nostādīta 

iezvanītāju domas, viņas dzīvos 
tālāk mūsu sirdīs, to sirdīs, kas 
pārņems brīvās pasaules grožus 
savās rokās.”

Rūta Skujiņa
Pār pelēkzaļo zāli,
ko vilnī rudens vējš,
no nezināmas tāles
nes lapas rudens vējš. 
Pa klaju lauku iedams,
dzird balsi: – Apstājies! –
Vai putns, mājup skriedams,
ir skaļi iekliedzies? 
Un tā nu atkal notiek
kā sena teika melš:
Uz lauka gājējs paliek,
tam simtu gadu ceļš.
Tam simtu gadu ceļi
kā pieci sprīži šķiet.
Jau bērnu bērnu veļi,
kad viņš uz mājām iet.
Un nepazīts tas taujā:
– Kur krūze? Slāpes māc. –
Bet ļaudis viņam taujā:
„No kurienes tu nāc?”
– No lauka mājās nāku,
pie krūtīm mīļos spiest. –
„Tu apmaldījies esi.
Ai, ceļiniek, mums žēl!
No svešas puses esi.
Tev ceļš zem kājām vēl.”
– Vēl ceļš? Šī mana māja.
Lūk, ierī kaķis maļ.–
„Ej, svešiniek, kurp gāji.
Ej drīzāk atpakaļ!”
Iet ceļinieks pa lauku,
kur vilnī rudens vējš.
No nezināmas tāles
nes lapas rudens vējš.

Chronika
* Losandželosā uz 85 mūža 

gadiem atskatījās inženieris Jūlijs 
Kornets. Jubilārs dzimis Piebalgā, 
studējis Rīgas Politechniskā insti-
tūtā, darbojies ievērojamos valsts 
amatos. Bijis Dienvidkalifornijas 
latviešu ev. lut. draudzes priekš-
nieks.

* Medību sezonā diezgan daudz 
uzņēmumu izrāda ievērojamu 
pretimnākšanu saviem darbinie-
kiem, dodot 2 – 3 dienas medību 
priekiem. Šīs priekšrocības 
izmantojuši arī vairāki latvieši. 
Jau agrāk uz fazānu medībām 
Dakotā bija devušies Jānis Bušs 
un inženieris A. Bulders no 
Lensingas, katrs pārvedot mājās 
20 fazānu gaiļus. Mičigenas 
ziemeļos un Kanadas rajonā 
briežus medīja tautieši no 
Kalamazū un Grandrapidiem. 
Veiksmīgākie bija Teodors Zel-
tiņš,, Jānis Bušs, Pēteris Rencis, 
Uldis Kalējs un Ivars Trepiņš, kas 
ieguvuši katrs pa briedim.

* Čikāgā iznācis bērnu žurnāla 
„Mazputniņš” 57. numurs. Tas 
veltīts jaunajām Afrikas republi-
kām. Žurnāla redaktors Laimonis 
Streips stāsta:

„Arī mazajām rokām jāveic 
savi pienākumi latviešu lietas 
labā. Redakcija vēlējās „nošaut” 
divus zaķus, domāju, ka tas ir 
izdevies. Vispirms, lasītājiem 
devām interesantu vielu par 
svešām zemēm, otrkārt 57. nu-
muru piesūtījām Afrikas repub-
likām ar pavadvēstuli. Tajā iztei-
cām prieku par patstāvības iegū-
šanu un informējām par Latvijas 
likteni, uzsverot, ka Latvija no 
brīvas republikas kļuvusi par 
komūnistu okupētu zemi. Šī ir 
pirmā reize, kad „Mazputniņš” 
šādā veidā pielicis arī savu roku 
latviešu likteņu skaidrošanā 
pasaulei.”   

Publikāciju sagatavojis
P. Karlsons

Niagaras jauktā koŗa „Kokle” priekšnieks J. Gulbis karoga kātā 
iesita pirmo zvaigznīti. Korī jau ir daudz jaunās audzes 
dziedātāju, un viņš cer, ka guntiņu un gaidu saimē korim augs 
jauni spēki arī nākotnē. Kanadas gaidu jendas priekšniece A. 
Martinsone apsveic jauno Saulkrastu gaidu vadītāju Marutu 
Masīti. Māc. J. Prauliņš valsts svētku dievkalpojumā iesvēta 
karogu

mūzikas studija ar 40 audzēkņiem, 
kuŗai tuvākajā laikā būs jau 20 
audzēkņu vakars, viņš strādā par 
paidagogu arī kādā šejienes 
mūzikas skolā un joprojām ir 
asprātīgs kā palaikam.

Knuts Lesiņš aizvadītajos gados 
publicējis 11 grāmatas. Pirmā 
bija Valtera un Rapas apgādā 
izdotā noveļu grāmata „Zīmes 
tumsā”, pēdējā ir romāns „Pēdējās 
mājas”, kā arī dzejoļu krājums 
„Smilgas saulrietā”. Par mūziku 
Lesiņš rakstījis Pēdējā Brīdī, 
Latvī, Brīvā Zemē un Tēvijā. 
Angļu valodā publicējies trimdas 
PEN kluba izdevumā Arena. No 
žurnālista gaitām Knuts Lesiņš 
pārgājis uz Nacionālo operu par 
drāmaturgu (1936-1940, 1941-
1944). Viņš atzīst, ka tie bijuši 
jaukākie un atmiņām bagātākie 
gadi Latvijā.

K. Lesiņš studējis mūziku 
Latvijas konservātorijā, kompo-
nējis 15 solo dziesmas, vienu 
koŗa dziesmu, piecas klavieŗu 
prelīdes, kā arī Trio – klavieŗēm, 
čellam un vijolei.

No Knuta Lesiņa darba istabas 
paveras plašs skats uz romantis-
ko „Putnu kalnu”. Rakstāmmašīnā 
stāv aizsākta lapa, rakstnieks 
strādā pie kaut kā jauna. Par savu 
ražīgāko posmu literātūrā viņš 
min Vācijas nometņu laiku, kad 
bijusi sajūsma par uzrakstīto un 
tas devis lielāku stimulu uz jau-
niem darbiem.

ALA priekšsēža prof.
P. Lejiņa telegramma 
prezidenta ģimenei

Kad prezidenta Kenedija 
mirstīgās atliekas bija novietotas 
Baltajā namā, no mirušā prezi-
denta atvadīties ieradās diplomā-
tiskais korpuss. To vidū bija arī 
Latvijas sūtnis Vašingtonā Dr. A. 
Spekke. Pie šķirsta ceļos nome-
ties sirmais Latvijas diplomāts 
apliecināja Latvijas cieņu un 
līdzjutību traģiskā nāvē apklusu-
šajam prezidentam un viņa 
ģimenei.

Amerikas latviešu līdzjutība 
bija izteikta ALA priekšsēža prof. 
Lejiņa telegrammā. Prezidenta 
Kenedija nāve ir zaudējums šai 
zemei un visai pasaulei.

Ar latviešiem Latvijā traģiskajā 
notikumā dalījās „Amerikas Balss”. 
Latviešu raidījumā uz Latviju 
aizlūgumu teica katoļu priesteris 
A. Justs. Viņš, cita vidū, teica:

„Noliecot mūsu galvas Savie-
noto Valstu prezidenta Kenedija 
priekšā, mūsu lūgšana šodien 
paceļas pie Visuvarenā Dieva, 
izteikdama mūsu sāpes un sirds 
skumjas. Prezidents Kenedijs bija 
dedzīgs cīnītājs par taisnību, 
brīvību un pasaules mieru. Nāk-
dams no bagātas ģimenes, viņš 
necentās izpatikt bagātiem, bet 
noliecās pie apspiestiem, atstum-
tiem, vajātiem un pasaules naba-
dzīgiem. Tās idejas, ar kuŗām 
Savienoto Valstu prezidents ap-
garoja pasauli, tās moderno laiku 



LAIKS 52009. ga da 28. marts – 3. aprīlis

Man jāiet ar „slimo grāmatu” 
pie sanitāra līdzi slimajiem (arī 
Mačiņš). Pēc visiem ieeju arī es 
ar savu kaklu. Neesot jau tik 
ļauni. Iedod dzeltenu tableti. Lai 
iejaucot litrā ūdens un skalojot 
ar to kaklu. Pieteicos pie Dahla, 
ka šodien esmu slims. Labi, lai 
guļot istabā. Ilgi gaidām uz 
pusdienām. Beidzot ap 3-iem 
saņemam katrs 4 kartupeļus, 
mazliet mērces, gabaliņu gaļas 
un skābētu gurķi. Te nu nav nekā 
ko ēst! Labi, ka pazīšanās virtuvē... 
Dabūjam abi ar Mačiņu vēl 
katliņu mērces un cepuri ar 
kartupeļiem. Mačiņam šodien 
GvD. Ierīkojamies atkal „šreib-
štūbē”. Atnesu no kantīnes kannu 
alus par RM 4-. Ēdam kartupeļus 
ar mērci un piedzeŗam alu. Pirms 
gulētiešanas vēl rakstu.

Vēstures fakti: 27. okt.
Sākas otrā Kurzemes lielkauja 

(līdz 7. nov.) ap Priekuli. 28. okt. 
– krievi (otro reizi) Aucē.

Trešdien, 25. okt./ Egerā
Plkst. 5.45 Uffz. Hopfens ienāk 

pie mums. Pēc 15 min. „aufste-
hen”. Šodien no visiem vadiem 
izlasa kandidātus tulka amatam. 
No mūsu vada – es, Mačiņš, 
Nodievs, Līviņš. Soļojam uz 
bataljona stābu. Šeit sanāk tādi 
paši vīri no visa bataljona. Atnāk 
arī bataljona komandieris haupt-
mans Fabigs. Tad zem viņa un 
mūsu „spīsa” vadības ejam uz 
apmācību laukumu. Te ņem 
mums atkal visus pamatelemen-
tus no ierindas mācības. Visam 
jāiet „cak,cak”! Dabūjam „hinle-
gen” bez skaita. Katram jāiet arī 
ierindas priekšā un jādod koman-
das (protams vāciski). Pēcpus-
dienā ejam uz pilsētu. Uffz. Dahls 
aizved mūs līdz Adolf Hitler 
Platz. Tad izklīstam pa pilsētu, lai 
17.15 atkal sapulcētos. Frizētavās 

Raimonds Gunārs Slaidiņš
Kaŗa gaitu dienasgrāmata 1944-1945

Garīgais koncerts

strādā jauni puikas. Krietni stin-
gri „apcērpj” matus. Tad vēl 
pastaigājamies iepirkdamies. Pa 
ceļam šurpnākot redzējām gaisa 
uzbrukuma postījumus. Daudzas 
ēkas sagrautas. Milzu bedres. Arī 
milzu skaits degbumbas nobērtas. 
Atpakaļ ejot jau tumsa. Paēdam, 
rakstām. Atkal „ierodas” elektrī-
ba. Pirms gulētiešanas palieku 
bikses zem gultas deķa „izpre-
sēšanai”.

Ceturtdien, 26. okt./Egerā 
No rīta atkal diezgan stingras 

apmācības. Pēc pusdienas, pus 
2-os mums atkal jāstājas. Izdod 
šautenes, katram 5 salūtpatronas. 
Tad soļojam pa šoseju uz Karls-
bādes pusi. Pats haupmanis jāj ar 
zirgu. Pienāk smagā mašīna. 
Tālāk ar to. Braucam līdz kādam 
ciemam Gonitz – apm. 6 km no 
mūsu nometnes. Šeit mūs izdala 
3 grupās. Viena paliek pie tilta, 
divas ciemā. Ieņemam pozicijas. 
Uztaisām no vāģiem barikādes. 
Es kopā ar kādu Avotiņu (no 5. 
kompānijas) aiz kādas sētas. 
Gaidām līdz krēslai. Tad nāk 
„uzbrukumā” ciemam Vērmachta 
vienības. Šaujam, kamēr pietrūkst 
munīcijas. Tad „pēc cīņas” soļo-
jam atpakaļ. Ceļā satiekam 
mašīnu. Tālāk braucam ar to. 
Vakariņas – vājas. Konfektes. 
Pārējie čaļi no mūsu vada bijuši 
pilsētā novākt drupas. Aizeju 
gulēt pirms „zapfenstreich”.

Piektdien, 27. okt./ Egerā
Šodien atkal mūsu „spīss” ņem 

komandēt mūsu jauno „unterfī-
reru” (tulku) grupu. Atkal dabū-
jam krietni daudz „hinlegen” pa 
zemi. Arī LJO sakaru vīriem 
apmācības. Pusdienā aiznesam 
maizi, desas, margarīnu pārejiem 
čaļiem, kas strādā Egerā pie 
drupu novākšanas. Tad pusdie-
nas mums, arī saldais šodien. 
Dabūju 2 porcijas. Pēcpusdienā 

„flakengrup” apmācības pie šau-
jamiem. Tad mājās. Vakarā čaļi 
nāvīgi baumo, ka rīt būšot 
ģenerāluzbrukums Egerai.

Sestdien, 28. okt./ Egerā
No rīta mūsu „štubē” pēkšņi 

ienāk vadītājs Cīrulis! Esot 
vakarvakarā ieradies Egerā. Līst. 
8-os unterfīreru grupa un LJO 
sakarvīri atkal uz apmācību lau-
kuma. Dabūjam „hinlegen” uz 
slapjās lidlauka zāles. Tad stunda 
telpās par šaušanu (vācu valodā 
pasniedz ltn. Šmits). Pirms tam, 
leitnantu gaidot, komponists 
Norvilis māca savu jauno izpalīgu 
dziesmu „Klip, klap...” Tad drēbju 
un zābaku tīrīšana. Pēcpusdienā 
drēbju pārbaude. Visus mūs 
piraksta, jo visiem atrod kabatā 
gružus. Mazgājam „štūbi”. Vadī-
tājs Cīrulis ievelkas mūsu istabā.

Svētdien, 29. okt./ Egerā
Celšanās 8-os. Ejam uz ēdam-

zāli – dziedam latviešu dziesmas. 
Tad 3. „štūbē” mācāmies vācu 
marša dziesmas. Seko „sauber 
machen”. Trauksme – mēs pie 
saviem flakiem. Atsaukums. Pēc 
brīža atkal trauksme. Nogaidām 
apmēram stundu. Kaut kur 
gaŗām rūc mašīnas, bet nekas – 
atsaukums. Soļojam uz barakām. 
Pusdienas. Pēc pusdienām, kas 
gribot iet uz kino, jāstājas ober-
gefr. Grenza vadībā. Ejam uz 
pilsētu. Aizsoļojam par vēlu, jo 
kino sācies pirms stundas. 
Soļojam atpakaļ. Vakariņas.

Pirmdien, 30. okt./ Egerā
Līdz pusdienai apmācības 

„špīsa” vadībā. Citi čaļi joprojām 
šansē pie drupu novākšanas 
pilsētā. Pēc pusdienām tie atkal 
iet tur strādāt. Mēs, unterfīreri, 
paliekam istabās. Rakstu. Šodien 
atkal pa ilgiem laikiem reizi 
kārtīgi pusdienās pieēdos kartu-
peļus. Pievakarē abi ar Mačiņu 

sākam iet uz pilsētu, bet apdo-
mājamies, ka ir par vēlu, un 
nākam atpakaļ. Trauksme. Vadī-
tāja Cīruļa vadībā aizskrienam 
pāri laukiem krietnu gabalu. Kad 
atsaukums – nākam atkal atpakaļ. 
Arī čaļi no drupu darba mājās. 
Šodien man „verpflegung” (pār-
tikas ) dienests. Paikas vecis iede-

vis istabai kukulīti maizes vairāk. 
Es, Mačiņš, Doktenieks sadalām 
to savā starpā. Vakarā un nakti 
mocos ar vēdera graizēm un cau-
reju. Vakarā – kratīšana. Apskata 
visas somas – nezin ko meklē?

(Turpinājums sekos)

Ceļš no Rīgas līdz Engrai Vācijā. 1944. gads

Engras pilsēta, kur notika tālākās gaisa spēku palīgu apmācības, 
pirms mūs sadalīja pa kaujas vienībām

(3. turpinājums)

Tuvojoties Lieldienām, St. 
Pētersburgas latviešu luterāņu 
draudzei par tradiciju kļuvis 
rīkot Garīgo koncertu, kas ievada 
svētku noskaņā. Agrāk koncerts 

koŗa sniegumu. Koncertu atklāja 
draudzes mācītājs Aivars Pelds, 
un visi kopā dziedāja korāli 
„Dievs tev vēlē labu” un vienojās 
lūgšanā. Kopīgi tika dziedāti arī 
korāļi :„Jēzu, saule mana” un 
„Dienu, ko Dievs tev dod”.

Priekšnesumu daļu iesāka 
Ilmārs Vilmanis, koklējot K.V. 
Gluka darbu „Kungs, Tevi lūdzu” 
un G. F. Hendeļa „Pastorāli”. 
Varbūt kādam liekas neparasti, 
ka garīgā mūzika tiek spēlēta ar 
kokli, taču kokles skaņas ir tik 
liegas, ka jebkurš skaņdarbs 
atskaņots uz tās, dod īpašu 
noskaņu un garīgumu. Klasiķu 
darbi gan rakstīti pavisam citiem 
mūzikas instrumentiem, taču 
Ilmārs Vilmanis ir spējis tos 
aranžēt tieši latviešu koklei.

Mūsu iemīļotā soliste Aleksan-
dra Rituma Vladimira Hohlova 
pavadījumā dziedāja Šarla Guno 
“No debess augstumiem pār 
mani” un A. Jurjāna “Lūgšanu” 
no kantātes „Tēvijai” – divus brī-
nišķīgus skaņdarbus lieliskā 
izpildījumā. 

Arī biedrības koris bija sagata-
vojis plašu, skanīgu programmu. 
Kora izpildījumā klausītājiem 
bija iespējams noklausīties Lud-
viga van Bethovena „Tā debess 

izteic”, V. Baštika „Mans sargs ir 
visvarenais Dievs”, F. Fleminga 
„Dievam slava” ar L. Bērziņa 
vārdiem un V. Bašika aranžējumā, 
E. Melngaiļa „Dāvida 19. dzies-
mu”, P. Čaikovska „Leģendu” ar 

Ritums un Ilmārs Vilmanis 
Māras Ritumas klavieru pavadī-
jumā. Viņi dziedāja A. Bukstiņa 
„Tev, kas visa sākums esi”, A. 
Valles „Lūgšanu” un K. Iņķa 
„Mūsu Tēvs debesīs” no Mateja 
Evanģēlija. Četrbalsīgi visas 
dziesmas skanēja tik bagāti un 
neaizmirstami, ka klausītājiem 
bija grūti noturēties neaplaudē-
jušiem pēc katras dziesmas, kaut 
arī sākumā tika atgādināts, ka 
aplaudēt vajadzētu tikai pēc tam, 
kad izpildītāju grupa aiziet no 
skatuves, jo šis ir garīgs koncerts 
klusajā laikā pirms Lieldienām. 
Kad kvartets beidza savu pro-

Izcilais koklētājs un kokļu 
meistars Ilmārs Vilmanis

Soliste Aleksandra Rituma

Biedrības kvartets. No kreisās: pavadītāja Māra Rituma, Andris 
Ritums, Aleksandra Rituma, Ariāna Liepiņa, Ilmārs Vilmanis

tika noturēts Mūsu Glābēja lute-
rāņu baznīcā Pūpolsvētdienā, 
taču pēdējā laikā dažādu apsvē-
rumu dēļ tas notiek St.Pēters-
burgas Latviešu biedrības telpās.

Arī šogad, sestdien, 7. martā 
garīgās mūzikas cienītāji pulcējās 
biedrības zālē, lai klausītos labāko 
vietējo mākslinieku un biedrības 

Ed. Virziņa teksta papildinājumu 
un H. Luetzela „Dievam gods” 
G. Skujiņas aranžējumā. Visas 
dziesmas bija ārkārtīgi melodis-
kas, un diriģents Vladimirs Hoch-
lovs prata no dziedātājiem izvi-
lināt visdažādākās nianses, tā kā 
klausītāji guva patiesu baudījumu. 
Koŗi lieliski uz klavierēm pavadīja 
Māra Rituma.

Taču, liekas, ka vislielāko 
klausītāju atzinību izpelnījās 
vokālais kvartets Aleksandra 
Rituma, Ariāna Liepiņa, Andris 

grammu, tad gan klausītāju 
aplausi negribēja rimties.  

Draudzes Dāmu komiteja bija 
parūpējusies ne tikai par to, lai 
koncerts notiktu, bet arī par to, 
lai pēc koncerta cilvēki varētu 
aprunāties ar mākliniekiem, 
izteikt viņiem atzinību, kā arī 
apspriest dzirdēto, malkojot ka-
fiju. Netrūka arī visdažādāko 
cepumu, kuŗus dāmas pašas 
sacepušas. Tā pēc koncerta ne-
viens nesteidzās mājup, bet 
izbaudīja jauko noskaņu pēc 
iespējas ilgāk.

Gundega Vilemsone
Foto: Gunārs Liepiņš
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Prērijas ārsts
(52. turpinājums)
Tāda ir mana Rida! Viņa visu 

dara lēni, bet pamatīgi. 
Tagad, rakstot šīs rindiņas, 

esmu jau aizvadījis 86 sava mūža 
vasaras. Vai izdosies piedzīvot 
vēl vairāk? To neviens nevar 
pateikt. Būtu zinājis, ka dzīvošu 
tik ilgi, vairāk rūpētos par savu 
veselību! Leģiona gados piesavi-
nājos dažus netikumus: smēķēju 
un neatteicos no stiprākiem dzē-
rieniem. Smēķēšanu atmetu 40 
gadu vecumā un alkoholu vien-
mēr lietoju ar mēru. Esmu bijis 
diezgan aktīvs, slēpojis ar sniega 
un ūdens slēpēm, braucis zvejot 
un medīt, taču nekad neesmu 
rēgulāri vingrojis, tāpēc ir liekais 
svars. Mūsu ģimenē nepētām, 
kuŗi ēdieni vairo cholesterīnu.

Vērtējot nodzīvotos gadus, 
jāatzīst, ka šo to vajadzēja darīt 
savādāk, taču laikam jau nebūs 
cilvēka, kas savā mūžā visu ir 
darījis pilnīgi pareizi un neko 
negribētu mainīt! Neko daudz 
tomēr grozīt negribētu: es pie-
dzimu un uzaugu Latvijas pirmās 
neatkarības gados, kad latvieši 
beidzot bija kungi savā dzimtajā 
zemē. Pārdzīvoju svešnieku oku-
pācijas un Otro pasaules kaŗu, 
tiku ievainots, bet ne sakropļots. 
Spēju svešā zemē izglītoties un 
varēju strādāt savā arodā. Atceros 
Ulža Ģērmaņa vārdus, ka viņš 
visvairāk skumst par savas ģime-
nes atrautību Latvijai. Šīs skum-
jas māc arī mani. Visi dēli ir 
precējušies ar amerikānietēm, un 
mazbērni ir amerikāņi.

Ir trīs galvenie iemesli, kāpēc 
mūsu ģimene zaudēja latvietību: 
vieta, kur dzīvojām, Ridas pieklā-
jība unmans slinkums. Amerikā 
vienmēr esam dzīvojuši ļoti tālu 
no latviešu centriem, sestdienas 

Paulis Dzintars skolām, vasaras nometnēm un 
citām latviešu ģimenēm. Ridai 
vajadzēja palīdzību, un palīdze, 
kas dzīvoja mūsu ģimenē, bija 
vecāka amerikāniete, Singletona 
kundze. Rida negribēja runāt 
valodā, ko kāds klātesošais ne-
saprot. Kamēr dēli bija mazi, es 
bieži strādāju arī naktīs. Brīvajā 
laikā mājās bija tik patīkami no-
snausties vai palasīt kādu grāmatu. 
Nevar teikt, ka es nemaz neno-
darbotos ar dēliem. Braucām 
slēpot, gājām zvejot, taču dēlus 
uzaudzināja Rida. Dēli iespītējās 
un atteicās latviski runāt. Viņiem 
nebija viegli svešā vidē ar 
neamerikāniskiem vārdiem – 
Valdis, Gunars un Egons – un ar 
vecākiem, kuŗi angļu valodā 
runāja ar stipru akcentu. Citu 
ģimeņu, kuŗā runātu latviski, 
tuvumā nebija. Ceturto dēlu 
nosaucām starptautiskā vārdā, 
par Viktoru. Gunārs ir vairāk 
skandinavu vārds. Egona "krust-
tēvs" bija tajos gados slavens 
austriešu slēpotājs Egons Cim-
mermanis. Toreiz likās, ka tas 
labs internacionāls vārds. Mūsu 
dēls viemēr bija nelaimīgs par šo 
vārdu, jo klasē citi skolēni viņu 
apcēla, saucot par egg – olu.

Visiem četriem mūsu dēliem ir 
techniskas dotības, katram mājās 
darbnīca, kuŗā ir visādi darbarīki. 
Protams, šis talants nav mantots 
no manis. Es techniskos darbos 
esmu nepraša.

Vecākais Valdis strādā par 
radiologu, dzīvo Sufolsā, pavalsts 
otrā malā, 500 km no mums. Pa 
brīvceļu brauciens līdz turienei 
ilgst mazliet vairāk par piecām 
stundām, tā ka viņu redzam 
diezgan bieži. Viņa ienākumi ir 
labi, un atliek daudz brīva laika, 
ko viņš pavada, spēlējot golfu vai 
kaut ko gatavojot savā darbnīcā. 

Viņa abi bērni, dēls un meita, 
beiguši kolledžu un mācās 
augstākās skolās.

Otrais dēls Gunārs ir mecha-
niskais inženieris, dzīvo un 
strādā Rapidsitijā. Slimība viņa 
dzīvi ir ļoti ietekmējusi, reizēm 
pat radot mazvērtības komplek-
su. Taču visi viņa orgāni darbo-
jas, lai gan Gunārs ar diabētu 
slimo jau gandrīz 50 gadu.

Trešais dēls Egons ir ģimenes 
atlēts, ģimnazijas laikā bija Dien-
diddakotas meistars grieķu-ro-
miešu cīņā un amerikāņu futbolā. 
Viņš ir ārsts vispārējās slimībās, 
praktizē tajās pašās telpās, kur 
kādreiz praktizēju es, un pārņē-
mis arī labu daļu manu pacientu. 
Viņam ir četras skaistas meitas, 
trīs no tām jau mācās kolledžā.

Pastarītis Viktors arī beidza 
kolledžu ar gradu ekonomikā un 
strādā firmā Feist Enterprises, 
kuŗai ir daudz veikalu un benzīna 
uzpildes staciju mūsu pilsētā un 
apkaimē. Viņš bieži mums palīdz, 
ja nepieciešams. Viņa dēls vēl 
mācās ģimnazijā, meita vienmēr 
gribēja būt skolotāja un tagad 
strādā pamatskolā, kuŗā pati 
agrāk mācījās.

Rapdidistijā esam nodzīvojuši 
vairāk par 40 gadiem. Te ir mūsu 
mājas. Nekur vairs nepārcelsi-
mies, šeit beigsies mūsu dzīves 
gājums. Arī mūsu dēliem te patīk 
labāk nekā citviet Amerikā. 
Vārds "Dzintars" mūsu pilsētā ir 
diezgan populārs.

Nedomāju, ka uzrakstīšu vēl 
kādu apceri par savām ārsta 
gaitām. Ārsta prakse ir diezgan 
vienmuļa, vajadzētu daudz fan-
tazijas, lai par to uzrakstītu inte-
resantu stāstu. Tāpat kā Džordžs 
Vašingtons neesmu spējīgs melot!

Mans otrais vārds ir Felikss – 
laimīgais, un tāds es tiešām esmu 
bijis. Kaŗa gados un pēc tam 

nākotne rādījās tumšās krāsās. 
Vairākas reizes mūžā gandrīz par 
mata tiesu esmu izvairījies, lai 
nenokļūtu viņsaulē. Tagad jau 
aizritējušas 85 mana mūža vasa-
ras, un ceru vēl kādas piedzīvot. 
Nekad nedomāju, ka dzīvošu tik 
ilgi. Būtu to zinājis, par sevi rūpē-
tos vairāk – mazāk ēstu, dzertu 
un pīpētu. Taču tagad ir par vēlu 
ko grozīt! Neizvēlējos ārsta arodu 
labo ienākumu dēļ, un prakses 
laikā nekad nemēģināju ko darīt 
naudas dēļ. Esmu laimīgs, ka lik-
tenis man ļāvis dzīvot Amerikā, 
šai visu iespēju zemē, un Dakotas 
prērijas nebūt nav tā sliktākā vieta.

Savā vecumā neceru uz jauniem 
sasniegumiem. Nenodarbojos ar 
daudz ko, kas agrāk patika, pie-
mēram, ar kalnu un ūdens slēpo-
šanu, medībām un makšķerēšanu. 
Mans vienīgais vaļasprieks tagad 
ir mājas vīna darīšana. Protams, 
ražojums ir jānogaršo! Diemžēl 
atmiņa kļūst sliktāka. Jaunībā 
pietika kādu dziesmu dzirdēt 
tikai dažas reizes, kad to jau 
zināju. Vācu valoda nav aizmir-
susies. Vēl tagad atceros visus trīs 
Horst-Wessel-Lied pantiņus, kaut 
nekad nebija vēlēšanās šo nacistu 
himnu iemācīties. Tā iesēdās gal-
vā pati no sevis tāpat kā daudzi 
citi to laiku "grāvēji". Latviešu 
dziesmas laikam varētu dziedāt 
visu nakti, nevienu dziesmu 
neatkārtojot un dziesmu grāmatā 
neskatoties. Taču angļu valodā 
nezinu gandrīz nevienu dziesmu!

Beigās mazs pielikums par reli-
ģiju. Daudz par to esmu domājis 
un, jo vairāk domāju, jo kļūstu 
lielāks ateists. Tūlīt gan prātā nāk 
vecais joks:

Virsseržants intervē jaunka-
reivjus:

"Vārds, uzvārds?" – "Kārlis 
Akmentiņš."

"Ticība?" – "Ateists."

Virsseržants: "Tu, kuņas bērns, 
es tev prasīju par ticību, ne 
nodarbošanos!"

Visas lielās pasaules reliģijas 
radušās pēdējo pāris tūkstošu 
gadu laikā, kas, salīdzinot ar uni-
versu, ir tikai acumirklis Cilvēki 
tad domāja, ka zeme ir pasaules 
centrs. Cilvēkiem vienmēr bijusi 
vajadzība pēc kādas augstākas 
varas, un tāda vienmēr izdomāta, 
vai nu tas bijis elku Dievs, Zelta 
teļš, Pērkons, Zevs, vai daudzas 
un dažādas citas dievības. Visām 
reliģijām pamatā ir solījums par 
pēcnāves dzīvi, jo mēs nevaram 
samierināties, ka "tas ir viss." Mēs 
taču turpinām dzīvot savos 
pēcnācējos. Vai ar to nepietiek?

Bībelē teikts, ka Dievs radījis 
cilvēku pēc sava ģīmja un līdzības. 
Manuprāt, ir gluži otrādi: cilvēki 
radījuši Dievu pēc sava parauga, 
par paraugu izmantojot sengrieķu 
Zevu. Lai atceramies tikai Mike-
landželo Dievu Sikstas kapellas 
griestos – muskuļainu, sirmu 
veci. Pats esmu to redzējis.

Ticu, ka ir kāda augstāka, 
mums pilnīgi nesaprotama vara, 
kas radījusi un vada universu un 
kuŗai ir pilnīgi vienalga, kas 
notiek uz šīs niecīgās planētas vai 
mūsu katra dzīvē. Pasaules mēro-
gā mēs esam niecīgāki par smilšu 
graudiņiem jūrmalā. Ja cilvēce 
pastāvēs, kas zina, kādu Dievu 
cilvēki pielūgs pēc dažiem tūk-
stošiem gadu?

Protams, šis temats ir pārāk 
plašs un dziļš, lai to iztirzātu 
pāris teikumos. Gribēju šķirties 
no lasītāja, pamudinot viņu 
domāt. Nevēlos nevienu pārlie-
cināt, ticība ir katra personiska 
lieta. Visbīstamākie cilvēki pasau-
lē ir tie, kuŗi skaidri zina Dieva 
gribu un cenšas uzspiest to citiem!

(Nobeigums sekos)

Saulainā pēcpusdienā, ar zie-
diem rotātā Latviešu sabiedriskā 
centra telpās DV apvienība 
Indianapolē 8. martā aicināja uz 
gadskārtējo Latviešu leģiona 
atceres sarīkojumu.  Apvienības 
priekšnieks Gunārs Kancs uzru-
nā īsumā pieminēja polītisko 
stāvokli Eiropā pirms un pēc 
Otrā pasaules kaŗa.

Padomju Krievija 1920. gada 
11. augustā ar Latviju parakstīja 
miera līgumu, ka bez ierunām 
atzīst Latvijas valsts neatkarību, 
patstāvību un suverēnitāti un 
labprātīgi un uz mūžīgiem lai-
kiem atsakās no visām prasībām. 
Tomēr 1940. gada 17. jūnijā  
Padomju Savienības bruņotie 
spēki pārgāja Latvijas robežu un 
okupēja Latviju. Sākās gadu ilgais 
murgs, kad kriminālelementi 
kļuva par ierēdņiem un terrori-
zēja iedzīvotājus. Apcietināšanas, 
deportācijas un slepkavības kļuva 
par ikdienas parādību. Dažu 
mēnešu laikā krievu okupācija 
pārveidoja latviešu līdzšinējos 
uzskatus par personisko brīvību, 
kā arī izdzēsa gadsimtos krāto 
nepatiku pret vāciešiem. Tāpēc 
mūsu tauta priecājās un gavilēja, 
1941. gada 22. jūnijā izdzirdot 
Kēnigsbergas raidītāja paziņoju-
mu latviešu valodā: „Latvieši, 
kaŗš ir sācies!”

Nepilnu divu nedēļu laikā 
Latvijas zeme bija atbrīvota no 

Leģionāru atceres sarīkojums Indianapolē
sarkanajiem okupantiem, un 
tauta pie Brīvības pieminekļa 
sveica vācu kaŗavīrus kā atbrīvo-
tājus no krievu jūga. Pagāja pāris 
gadu, taču Latvijas neatkarība 
atjaunota netika. Tomēr dzīve 
Latvijā iegrozījās mierīgākās slie-
dēs. Zemnieki sēja un ievāca 
ražu, vidusskolās un augstskolās 
turpinājās mācības. 1943. gada 
rudenī fronte austrumos sāka 
tuvoties Latvijas robežai.  Kamēr 
vāciešiem frontē veicās labi, viņu 
nostāja pret Baltijas tautu tiek-
smēm pēc neatkarības bija visu-
mā negātīva. Stāvoklim paslikti-
noties, Vācijas augstākā vadība 

sāka meklēt kaŗotāju rezerves 
Baltijā. Vācieši nevēlējās pārkāpt 
Hāgas konvenciju, kas aizliedz 
mobilizēt armijā okupēto zemju 
iedzīvotājus, tāpēc tika izveidotas 
SS vadībai pakļautais Latviešu 
leģions. SS kaŗaspēka vienībā bija 
brīvprātīgie, taču Latviešu leģio-
nā kaŗavīri tika iesaukti. Latviešu 
vīri pret iesaukšanu neprotestēja, 
jo krievu vilnis strauji tuvojās 
tēvzemei un, lai to apturētu, lat-
vieši bija gatavi cīnīties arī svešā 
armijā. Bruņojumu un ieročus 
taču varēja saņemt tikai no 
Vācijas.

Vinstons Čerčils, kas kādreiz 

bija boļševisma ienaidnieks, Otrā 
pasaules kaŗa laikā sacīja: „Esmu 
gatavs sabiedroties ar pašu velnu, 
lai cīnītos pret Hitleru”, un sadar-
bojās ar Padomju Savienību. 
Latvieši bija gatavi sadarboties ar 
citu velnu, lai Latviju atkal 
neokupētu Padomju Savienība. 
Izveidoja divas divīzijas  – 15. 
divīzijā bija 17 000–19 000 vīru;  
19. divīzijā – 17 000 vīru. Bija arī 
atsevišķi bataljoni un vienības.  
Jauniesaukto apmācība bija ne-
pietiekama, trūka bruņojuma un 
ieroču, tāpēc kaujās tika ciesti 
milzu zaudējumi. Taču mūsu vīri 
cīnījās braši, jo armijas augstākā 
vadība ziņojumos bieži slavēja 
latviešu drošsirdību un cīņas 
sparu.

Ilgāku laiku abas divīzijas 
cīnījās atšķirti, kopā ar vācu 
vienībām. Tikai 1944. gada mar-
tā, lai aizstāvētu augstieni Ostro-
vas rajonā, Veļikajas upes krastā, 
abas latviešu divīzijas cīnījās 
plecu pie pleca. Augstiene tika 
ieņemta un noturēta, pretinieks 
atsists.  Šī notikuma piemiņai un 
godinot latviešu kaŗavīru upuŗus 
un cīņas, DV organizācijas cen-
trālā valde 1952. gadā Londonā 
pasludināja 16. martu par Lat-
viešu leģiona dienu. Sīvas cīņas 
turpinājās gan Latvijas territorijā, 
gan Pomerānijā un pie Dancigas. 
Diemžēl varonība un upuŗi bija 
veltīgi. Vācija sabruka, sākās 

grūtie gūsta un nometņu laiki. 
Mūsu bijušajiem kaŗavīriem bija 
vēl jāpacieš dažādi pazemojumi, 
līdz viņi varēja izbraukt uz taga-
dējām mītņu zemēm, bet Latvijā 
sākās sarkanā terrora laiks.

Otrā pasaules kaŗa laikā apmē-
ram 80 000 leģionāru zaudēja 
dzīvību, apmēram 50 000 tikai 
aizsūtīti uz Sibiriju, no  kurienes 
atgriezās labi ja 10%.

Pēc priekšnieka uzrunas mei-
tenes bijušajiem kaŗavīriem pa-
sniedza puķes. Gardu „kanaku 
paiku” sagādāja Ruta Kārkliņa, 
Rasma Kanca, Nora Ceriņa, 
Māris Kārkliņš un Nikolajs 
Kārkliņš. Jaunieši cienastu piene-
sa tiem, kuŗiem grūti staigāt. 
Esmu bijušais leģionārs un 
kaŗagūsteknis un varu apgalvot, 
ka tik garšīgu „paiku” ne kaŗa 
laikā, ne gūstā netiku ēdis.

Pēc sarīkojuma oficiālās daļas 
izrādīja filmu „Rīgas sargi”. Tajā 
stāstīts par  Latvijas neatkarības 
cīņām un kritiskiem notiku-
miem 1919. gada novembrī; par 
latviešu kaŗavīru atgriešanos 
dzimtenē pēc svešumā pavadī-
tiem gadiem, par draudzību un 
mīlestību, kas spēj pārvarēt visu. 
Beidzot latviešiem ir filma, kuŗā 
mēs esam uzvarētāji, nevis cietēji, 
raudātāji un bārenīši. Filma 
skatītājos izraisa lepnumu par 
Latviju un latviešiem.

EVKLeģionāri dodas pie Brīvības pieminekļa 16. martā Rīgā
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(Turpinājums sekos)

(6. turpinājums) Krizes laika komentāri

Latviešu kreditsabiedrība turpina zaļot un zelt

Gundars Ķeniņš Kings

Kaut es 
arī vēlētos 
samazināt 
pievieno-
tās vērtības 
nodokļus 
visai pār-
tikai un 
m e d i k a -
ment iem 

pēc Vašingtona pavalsts parauga, 
vēlos atlaist nodokļus, ko Latvijā 
maksā par pārtiku. Es uzskatu 
maizi un pienu – dienišķo maizi 
– par visas civilizācijas materiālo 
pamatu. Pēc Otrā pasaules kaŗa 
grūtajos gados lēta maize uzturēja 
frančus, bet pienu dzert, man 
šķiet, ļoti vēlams visiem, īpaši 
maziem bērniem. Šī atlaide ir 
vienkārša, visiem saprotama, un 
tā neprasa īpašu administrātīvu 
gudrību vai pārvaldes aparātu.  

Valsts ienākumu zaudējumi te ir 
mazi, un tos atsveŗ kaut vai 
ilgtermiņa ieguldījums bērnu 
attīstībā. Protams, šīs atlaides 
visvairāk palīdzēs tiem, kam 
pietrūkst naudas tieši pārtikai, 
šajā gadījumā maizei un pienam. 
Man neskauž tas, ko apēdīs un 
izdzers turīgie. Arī tie nepārēdī-
sies, bet dzīvos veselīgāk. Man 
patiktu, ja šīs atlaides attiektos uz 
visiem patērētājiem, jo šīs atlaides 
nostiprina pārtikas pieprasījumu 
un palīdz lauksaimniekiem grū-
tos laikos, kad daudzi no viņiem 
dzīvo no rokas mutē. Tiem, kas 
iebilst, ka šīs atlaides palīdzēs arī 
importētājiem, es teikšu, ka 
graudkopība un piensaimniecība 
Latvijā ir dabīgi izdevīgas noza-
res. Tiem, kas ir norūpējušies par 
tirgotāju pelņu, es iesaku likumu 
papildināt ar maksimāli pieļautu 
uzcenojumu tam, ko saņem 

lauksaimnieks. Tas ir vienkārši, 
un to ir viegli kontrolēt. Ja valdība 
šo priekšlikumu pieņemtu, tā 
varētu pat atgūt kaut daļu  no 
tautas uzticības.

Saimnieciskā 
lejupslīde

Amerikā turpinās saimnieciskā 
lejupslīde. Kaut arī pirmajās 
marta dienās manā dārzā uzzie-
dēja pirmā pienenīte, īsti saulains 
pavasaris ir gaidāms tikai tālākā 
nākotnē. Tāpat kā pirmo ziedu, 
arī labo ziņu nav pietiekami 
daudz, lai varētu izdarīt optimis-
tiskus pareģojumus.  

Akciju tirgus joprojām svārstās 
un turas uz apmēram pusi no 
vēsturiski augstākā Dow Jones   
vērtības līmeņa, tas nozīme, ka 

ieguldītāju akcijas šodien ir 
vērtas apmēram tik, cik tās bija 
vērts pirms gadiem desmit.  
Dažiem tā ir katastrofa, citiem 
tas ir kritiens, kas raksturīgs ris-
kantiem ieguldījumiem. Taču ir 
pat tādi, kas arī tagad kaut ko  
iegūst.  Tā slavenā lēto (daudzkārt 
Ķīnas) preču Wal-Mart lielveika-
lu firmas apgrozījums un peļņa 
pagājušā gadā ir cēlusies. Ja arī 
akciju vērtība Amerikas tirgos 
vēl var kristies zemāk, visam, kas 
ir pārdots, ir savi pircēji;  un 
biržās neapšaubāmi ir atrodami, 
gan kaut nedroši, tomēr pievilcīgi 
pirkumi. Vairums ieguldītāju 
tomēr gaida lielāki skaidrību, un 
tāpēc savas akcijas nepārdod.  
Viņi nezina, ko pirkt, kur ieguldīt.  
Viņi tagad vairāk krāj un ietaupa, 
un Amerikā ietaupījumi nesen 
pieauguši par nozīmīgiem 5 pro-
centiem.

Bezdarbnieku proporcija, ko 
varam tikai ļoti aptuveni salī-
dzināt ar nodarbes informāciju 
no Latvijas, ir apmerām 8% no 
strādājošiem un strādāt gribētā-
jiem. Manuprāt, nozīmīgs ir tas, 
ka 9 no 10 amerikāņu darbinie-
kiem strādā un pelna, bet puse 
no viņiem ir tomēr ļoti norū-
pējušies par to, ka viņi drīzumā 
varētu savu darbu zaudēt. Tas pa 
daļai ir uzkrātu baiļu rezultāts. 
Pārrunājot negātīvo, varam pie-
runāt nelaimi.

Bažās un bailēs izjūtam vairāku 
faktoru mijiedarbību. Neapšau-
bāmi strauja ražošanas un 
tirdzniecības samazināšanās 
apvienota ar chaotisko kredita 
situāciju, citādi pozitīvi noska-
ņotos amerikāņos vairo pesi-
mismu.

Grandrapidu latviešu biedrības 
namā 8. martā pulcējās vanagi 
un vanadzes, lai tāpat kā katrā 
gada sapulcē pārrunātu iepriek-
šējā darbības gadā paveikto un 
plānotu nākotnes darbus. Diem-
žēl  DV apvienības darbība kļu-
vusi pieticīgāka, kam par iemeslu 
ir biedru sarukums un noveco-
šana. Pēc apvienības dibināšanas 
vanagu un vanadžu galvenais 
mērķis bija  Latvijas neatkarības 
atgūšana. Rosīga bija kultūras 
dzīve – rīkoja novada vakarus, 
rakstnieku pēcpusdienas, Salac-
grīvas skolā ierosinājām patrio-
tisku domrakstu sacensību un 
nosūtījām diplomus labāko sace-
rējumu autoriem; apvienība bija 
Latvijas Brīvības fonda dalībniece.  
Tāpat kā agrāk vanagi un vana-
dzes atbalsta slimos leģionārus, 
trūcīgās daudzbērnu ģimenes, 
sūta līdzekļus pusdienām bēr-
niem Latvijas skolās. Sākumgados 
Grandrapidu DV apvienībā bija 

Grandrapidu Daugavas Vanagu apvienības gada sapulce
vairāk nekā 100 biedru, tagad – 
56 (38 vanadzes un 28 vanagi), 
taču lielākā daļa vairs nespēj 
aktīvi darboties.

Lielāko palīdzības darbu uzņē-
mušās vanadzes. No viņu rīkotā 
Bērtuļu un Ziemsvētku tirdziņa 
gūst vislabākos ienākumus. Tiem 
gatavojoties, jāiegulda daudz 
darba un laika,  tāpēc vanadzes 
un sabiedrība, kas viņas atbalsta, 
pelna lielu pateicību.

Vanadzes 1941. gada 14. jūnijā 
aizvesto piemiņas dievkalpojumā 
katru gadu pušķo dievnama altāri 
ar pīpenēm un bērzu zariem, kā 
arī palīdz sagatavot mielastu, ko 
rīko līdzekļu iegūšanai Latvijas 
50 gadu okupācijas mūzeja at-
balstam. Grandrapidu latviešu 
organizācijas mūzejam nosūta 
apmēram 6000 dolaru. Latvijas 
50 gadu okupācijas mūzeja pār-
stāvis Grandrapidos ir Dr. Zig-
frids Zadvinskis. Katru ceturto 
gadu DV apvienība ir prezidējošā 

organizāciju padomē un atbildīga 
par Latvijas valsts dibināšanas 
atceres sarīkojumu, kam vana-
dzes gatavo mielastu.

Vanagu vienīgie ienākumi ir 
biedru naudas un gadskārtējais 
karnevāls, kurā jauki izklaidējas 
visas paaudzes, taču liela atliku-
ma no tā nav, jo jāīrē telpas, 
jāmaksā mūziķiem un par deko-
rācijām. Vanagi ir atbildīgie rīko-
tāji arī Ziemsvētkos, kā arī Kur-
zemes cietokšņa un Lāčplēšu 
piemiņas  atcerē dienā, kad uz 
altāŗa baznīcā novieto Makša 
Jansona darināto svečturi un 
mirušo kaŗavīru atdusas vietā 
noliek puķes. Apvienība atbalsta 
Latvijas 50 gadu okupācijas 
mūzeju, Kurzemes brāļu kapus 
Lestenē, ziedo Kalpaka mūzeja 
atjaunošanai, stipendijām bēr-
niem, kuŗi mācās Gaŗezera 
Vasaras vidusskolā un Kalamazū 
sestdienas skolā.

Nozīmīgs ir Jāņa Jansona vadī-

tās Sporta kopas darbs. Tiek 
rīkotas šaušanas sacensības, Gaŗ-
ezera vidusskolas audzēkņiem 
tās notiek īpaši ierīkotā šautuvē. 
Šaušanas teōriju māca instruk-
tors Lou Van Keverings. Šaušana 
ir sports, kas disciplīnē, attīsta 
koncentrācijas spējas un veido 
drošsirdīgus dzimtenes aizstāvjus, 
kad tas vajadzīgs.

Grandrapidu DV apvienība  
saņēmusi Latvijas Ārlietu minis-
trijas atzinības rakstu. Vilšanos 
sagādā sadarbība ar vanagiem 
Latvijā. Vanagiem ārpus Latvijas 
ir tikai viena DV organizācija ar 
centrālo valdi. Latvijā ir vairākas 
DV organizācijas un tieksme 
veidot vēl vairākas. Taču  palīdzī-
bas darbs jāturpina, sevišķi 
atsevišķiem leģionāriem. Tomēr 
grūti saprast, kāpēc trūcīgai 
ģimenei, kam ir tikai viena govs,  
par ziedotajiem 500 dolariem  
jaiegādājas slaucamais aparāts.

Revīzijas komisija atzinīgi vēr-

tēja DV apvienības pagājušā gada 
darbību. Vienbalsīgi pieņēma 
nākamā gada budžetu. Valdē  
paliek līdzšinējie locekļi: apvie-
nības priekšnieks – Maksis Jan-
sons, vietnieks – Elmārs Kalna-
raups, sekretārs Samuels Knochs 
III, kasieris – Kārlis Spolītis, 
Kultūras nozares vadītāja – 
Julieta Rumberga, Sporta kopas 
vadītājs – Jānis Jansons, Revīzijas 
komisijā – Andris Runka, Irena 
Vanuška un Eriks Ziediņš. Vana-
džu kopas priekšniece – Olga 
Jansone, kasiere Anita Knochs, 
sekretāre – Irene Vanuška.

Galvenā saimniece arī turpmāk 
būs Marija Pastare ar savu ģime-
ni, viņai vienmēr palīdz Olga 
Mālere. Ziemsvētku kartītes apvie-
nības biedriem  izsūta Valija Pole, 
dzimumdienas – Velta Asne.

Lai  Dievs palīdz un dod dar-
baprieku strādāt arī turpmāk!

Julieta Rumberga

Latviešu Klīvlandes kreditsa-
biedrība gadskārtējā biedru sa-
pulce 7. maijā piedalījās 151 
biedrs. Sapulci atklāja kreditsabied-
rības valdes priekšsēdis Ojārs 
Mantenieks un to vadīja latviešu 
un angļu valodā. Viņš  iepazīstināja 
ar visiem sešiem valdes un abiem 
revīzijas komitejas locekļiem, kā 
arī lūdza valdes sekretāri Ritu 
Saboliku (Sabolik) nolasīt iepriek-
šējā gada sapulces protokolu.

Ojārs Mantenieks ziņoja, ka 
ievērojumi augusi kopbilance, 
par 11.9%: no $24.4 uz $27.7 
miljoniem; aizdevumi palielinā-
jušies par 10.8%: no $13.0 uz 
$14.4 miljoniem. Gada ienākumi 
auguši pat vairākkārt: no $51 280 
uz $151 184, kaut arī kreditsa-
biedrība gada beigās izdalīja labu 
daļu peļņas saviem 1090 biedriem, 
jauniešu stipendijām un latviešu 
labdarības un reprezentācijas 
mērķiem ziedoja $23 329. Un 
visi šie panākumi laikposmā, kad 
bankās valdījis chaoss, ieguldītā-
jiem zaudējot caurmērā gandrīz 
pusi savas naudas.  O. Mantenieks 
ieteica noskatīties CNBC televī-
zijas programmu The House of 
Cards par banku krīzi, ko  tīmeklī 

var atrast: cnbc.com Viņš pateicās 
kreditsabiedrības valdei un dar-
biniekiem par profesionālo darbu 
un biedriem par uzticēšanos 
kreditsabiedrībai.

Kasiere un biroja menedžere 
Guna Forakere (Foraker) izskaid-
roja, ka individuālie un IRA 
noguldījumu konti katrs ir 
apdrošināts par $500 000, pusi 
no šī apdrošinājuma garantē 
NCUA valdības iestādes, otru 
pusi Excess Shares. Tiem, kuŗi 
kreditsabiedrībā ieguldījuši vairāk 
nekā pusmiljonu dolaru, kasiere 
var izskaidrot, kā ģimenei iespē-
jams apdrošinājums par ieguldī-
juma summu līdz $1 000 000.  
Kreditsabiedrības kapitāla attie-
cība ir 9.8%, un vēlo maksātāju 
reģistrā ir tikai četri konti. Bauer 
Financial, kā arī Callahan Asso-
ciates Klīvlandes latviešu kredit-
sabiedrību jau daudzus gadus 
novērtējusi ar piecām zvaigznēm. 
Tagad iespējams elektroniski 
pārsūtīt naudu uz latu kontiem 
Latvijas bankās, sākot ar $500  
minimumu. Par šādu pakalpo-
jumu jāmaksā tikai $12.50.

Kreditsabiedrības valdes vice-
priekšēdis Zigurds Reineks 

darbojušies pagātnē un turpinā-
sim to darīt arī nākotnē.

Aizdevumu nodaļas vadītāja 
Karmena Cickovska ziņoja, ka  
izsniegti 112 aizdevumi $2 789 000 
vērtībā.

Revīzijas komitejas pārstāvis 
Aivars Baumanis paskaidroja, ka 
līdztekus iekšējai revīzijai labas 
atsauksmes ir arī no valsts un 
privātfirmas auditoriem, kuŗu 
vērtējumiem viņš pievienojās.

Andris Celcherts vadīja vēlēša-
nas, kuŗās bija jāpārvēlē trīs valdes 
locekļi  – Guna Forakere, Ojārs 
Mantenieks un Zigurds Reineks.

Visus trīs ar aklamāciju ievēlēja 
uz trīs gadiem un revīzijas 
komitejā uz vienu gadu apstip-
rināja  Leu Junkeri (Lea Junkers) 
un Aivaru Baumani. Viņiem pie-
vienosies trešais loceklis – Francis 
Bauers.

Gunas Forakeres un Ritas 
Sabolikas vadībā notika bagātīga 
izloze. Pēc mācītājas Dr. Sarmas 
Eglītes galda lūgšanas sapulces 
apmeklētāji baudīja Stancato’s 
restorānā pasūtinātās pusdienas, 
ko papildināja tortes un atspir-
dzinājumi.

Vilmārs Kukainis

Klīvlandes latviešu kreditsabiedrības valdes un revīzijas komite-
jas locekļi un biroja darbinieces. Pirmā rindā no kreisās: 
sekretāre Rita Sabolika, juridiskā padomdevēja Nora Hurleja 
kreditsabiedrības galvenā kasiere un biroja vadītāja Guna 
Forakere, Nora Renerte, Inta Konsenta; otrā rindā: Karmena 
Cickovska, Alfrēds Grava, kreditsabiedrības prezidents Ojārs 
Mantenieks, Māra Renerte, Andris Celcherts, kreditsabiedrības 
prezidenta vietnieks Zigurds Reineks, revīzijas komitejas locek-
lis Aivars Baumanis; nav revīzijas komitejas priekšsēdes Leas 
Junkeres

pastāstīja, ka valde, profesionāli 
strādājot, ir izvairījusies no spe-
kulātīviem riskiem, kuŗi bankām  
sagādājuši lielus zaudējumus.

Tāpēc mums nav vajadzīga 
nekāda valdības drošības palīdzī-
bas nauda, jo mēs paši esam sevi 
nodrošinājuši. Mēs esam labi 
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Pēc triumfālās 2008. gada rene-
sanses Čikāgas Piecīši nolēmuši 
turpināt savu pasaules apceļoju-
mu, paziņojot, ka šoruden ansam-
blis ar 35 koncertu turneju dosies 
uz Afriku. Tā ir viena no retajām 
vietām, kur Piecīši savā pastāvē-
šanas laikā vēl nav koncertējuši.

Turneju Afrikā kārto Afrikas 
Vanagi un to atbalsta Afrikas 
Brīvo Latviešu Apvienība (ABLA) 
Afrikas Latviešu Apvienība (ALA), 
Pretorijas Bravurīgo Latviešu 
Apvienība (PBLA), apvienība 
Latvieši Džungļos un Tuksnešos 
(LDTA), un The Chicago Latvian-
African Friendship Committee 
(CLAFC). Par turnejas sponso-
riem jau pieteikušies Lāču Maize, 
Latvijas Pīrāgs, Melnais Balzams, 
Melngalvju Nams un Kaopektate.

Katrs Piecītis uzņēmies kādus 
pienākumus, lai sagatvotos  brau-
cienam. Alberts Legzdiņš skatās 
„The Lion King“ filmu seriju, 
Janīna Ankipāne nopirkusi jaunu 
lielkalibra medību bisi un Alnis 

Čikāgas Piecīši uz Afriku!

Pirmais Marts – vīriešu  diena

Gaŗezeram tuvākā nākotnē
paredzami ziedu laiki

Amerikas valsts pateicība St. Pētersburgas latviešu biedrībai

Cers mācās spēlēt dažus Afrikas 
stīgu instrumentus, lai dziesmām 
piešķirtu autentisku noskaņu. 
Mikrobioloģijas profesors Uldis 
Streips līdzi ņems savu mik-
roskopu, jo  nevar vien sagaidīt 

vecās „Tarzana“ filmas un no tām 
mācās afrikāņu dejas, viņa cer, 
ka turnejā būs arī iespēja labi 
izdejoties.

Starp koncertiem būs  safari ar 
medībām. Legzdiņš ir atzinies, 

nepiepildītiem sapņiem. Alberta 
sieva Skaidrīte paskaidrojusi, ka 
viņu mājās, dzīvojamā istabā pie 
sienas, tieši blakus Kovaļevskas 
gleznai, ir vieta izbāzta ziloņu 
galvai. Armands lolo cerības 
džungļos palidināties no koka uz 
koku, liriski jodelēdams, tieši kā 
to filmās darīja Tarzans.

Līdzi brauks arī avīzes Laiks 
redaktore Ligita Kovtuna ar 
fotografu, lai visus piedzīvojumus 
aprakstītu un iemūžinātu. Tūres 
laikā katrā Laika avīzē pirmajā 
lappusē būs sīks apraksts ar 
fotogrāfijām par  katru koncertu 
un katru blakus nodarbību.  
Tūres noslēgumā avīze izdos spe-
ciālu krāsu numuru, kas veltīts 
tikai šim vēsturiskajam braucie-
nam. Negribēdams atpalikt no 
Kovtunas, Čikāgas Ziņu redak-
tors Ilmārs Bergmanis arī pietei-
cies braukt līdzi un gādāt, lai  ČZ 
lasītājiem arī netrūktu rakstu un 
fotografiju. Abu izdevumu lasītāji 
noteikti daudz ko iegūs no šīs 

sīvās žurnālistiskās konkurences.
Afrikas latvieši uzskata, ka viņi 

visu laiku tiek ignorēti, un jūtas 
pagodināti ka slavenais, leģendā-
rais, izcilais, talantīgais, atraktī-
vais un iemīļotais ansamblis 
brauks viņus iepriecināt. Ir zinā-
ma cerība, ka pēc Čikāgas Pie-
cīšiem arī citi latviešu mākslinieki 
un ansambļi sāks braukt uz 
Afriku. Piecīši ne jau pirmo reizi 
būs celmlauži, šoreiz – pa īstam! 

Nairobi Latviešu Biedrības 
priekšnieks Kalamabūtū (Kala-
mabootoo) Liepiņš sajūsmā sau-
cis: „Mēs jūs gaidām atplēstām 
rokām!“ Biedrības Dāmu komite-
jas priekšniece Šanīkua (Shanee-
kqua) Ābele, solījusi sagādāt cie-
miņiem eksotiskus, gardus vietē-
jos ēdienus, kādus ansambļa dalīb-
nieki vēl dzīvē nekad nebūs ēduši.

Šis brauciens tik tiešām sola 
daudz! Novēlam Čikāgas Piecī-
šiem visu to labāko un gaidīsim 
viņus mājās!

AB
iespēju tuvāk iepazīties ar Afrikas 
bakterijām. Lorija Vuda skatās 

ka jau sen gribējis nošaut ziloni. 
Tas ir viens no viņa dzīves 

American Gas and Oil Digest 
1. aprīļa numurā ziņots, ka zem 
Gaŗezera un 200 pēdu platā 
joslā parallēli tam ,,Ciema Lat-
vija” īpašumā atrasti ļoti bagāti 
gāzes un naftas krājumi. Pētījumi, 
lietojot vismodernāko techniku, 
izdarīti pēdējo divu mēnešu lai-
kā, un rezultāti ir ārkārtīgi 
iepriecinoši. Aprēķini liecina, ka 
šajā vietā iespējams izūknēt 
apmēram divarpus miljonu naf-
tas mucu dienā, ar ko patēriņam 
Amerikā pietiktu nākamiem 
simt gadiem. Īpašumi jau novēr-
tēti un panākta vienošanās ar 
,,Ciema Latvija” īpašniekiem, 
zem kuŗu īpašuma ir gāzes un 
eļļas krājumi.

Vairākas pēcvēlēšanu aptaujas 
liecina, ka St. Pētersburgas un 
apkaimes latvieši ekonomisku 
iemeslu dēļ nesenās vēlēšanās 
lielā pārsvarā balsojuši par demo-
kratiem un viņu izraudzīto pre-
zidentu.  Šādas ziņas satricināju-
šas vietējos tautiešus, kuŗi dzīvoja 
svētā pārliecībā, ka latvieši balso 
tikai par tradicionāli pretkomū-
nistiski noskaņoto republikāņu 
partiju. Taču šī neparedzētā lat-
viešu vēlētāju nosliece netika 
nepamanīta jaunievēlētās valdī-
bas aprindās.  Demokratu vadītā 
kongresa deputāti, patīkami pār-
steigts par šādu neticamu latviešu 
polītisku pavērsienu, nolēma 
daļu no paredzētās atbalsta nau-
das Floridas ekonomikas uzlabo-
šanai, vairākus simtus tūkstošus 

Naftas kompānijas pārstāvji 
piedāvājumu par īpašumu novēr-
tēšanu un naftas iegūšanu iz-
skaidros Gaŗezera paju īpašnieku 
pilnsapulcē maijā. Līgumā no-
teikts, ka Gaŗezera vērtība nāka-
mos 25 gados  būs 100 000 dola-
ru mēnesī (pēc tam līgumu varēs 
grozīt, pielāgojot cenām) un to 
noslēgs, ja visi Gaŗezera paju 
īpašnieki piekritīs piedāvājumam.  
Atraduma vieta Gaŗezera īpašu-
mā atrodas starp šautuvi un veco 
skolas ēku.

Tātad jāgaida pašu īpašnieku 
balsojums maija pilnsapulcē.

Jānis Dabars

dolaru, kā pateicību atvēlēt tieši 
St. Pētersburgas latviešu biedrībai. 
Sajūsmā par dāsno piešķīruma 
biedrības valdes locekļi marta 
sākumā aicināja visus biedrus uz 
ārkārtas sēdi, kuŗā notika dzīvas 
pārrunas par piešķirtās naudas 
mērķtiecīgu sadali. Tā kā biedri 
ir vienisprātis, ka vietējo tautiešu 
spēki izsīks apmēram desmit 
gadu laikā, tad drudžaini bija 
jāatrod veids, kā pienācīgi atalgot 
strauji novecojošos vēlētājus. 
Atkal sprieda par nesen loloto, 
bet naudas trūkuma dēļ noraidīto 
ieceri iegādāties izpriecas kuģi, 
jo ceļot pa pasauli ar kuģi ir viens 
no visvairāk iecienītiem tautiešu 
atpūtas veidiem. Ierosināja arī 
rīkot vēl pāris balītes jau tā 
sarīkojumu pārslogotā ziemas 

sezonā, kad visi tā sauktie sniega 
putni ir saradušies baudīt Flo-
ridas jauko siltumu.

Visbeidzot gandrīz vienbalsīgi, 
atturoties vienīgi dažiem sīkstiem 
simpatizētājiem republikāņu par-
tijai, biedri nobalsoja sarīkot vien-
reizējas, grandiōzas dzīres. Jau 
tuvākā nākotnē Sv. Pētersburgas 
latviešu biedrības valde rīkos 
demokratu uzvaras un valsts 
pateicības balli, uz kuŗu  aicinās 
demokratiski noskaņotus tautie-
šus no plašas apkaimes. Pats maes-
tro Ilmārs Dzenis ar savu orķestri 
atskaņos līksmu deju mūziku, 
biedrības dāmas pasniegs neaiz-
mirstamus gardumus, un viesi 
varēs priecāties līdz vēlai stundai 
vai vismaz līdz saules rietam.

O.C.

Nelaikā no amata aizgājušais 
premjers Ivars Godmanis, bija 
iecerējis savu vārda dienu pirmajā 
martā izsludināt par Starptautisko 
vīriešu dienu ar oficiālas svina-
mās dienas statusu. Tas dotu 
līdzsvaru 8. martā svinamai 
Sieviešu dienai, kas atkal guvusi 
populāritāti. Ziedu vietā vīrieši 
varētu gaidīt dāvanas gan naudā, 
gan graudā. Vēl premjers bija 
iecerējis šajā dienā apbalvot kādu 
no saviem vārda brāļiem Ivariem 
par īpašiem saniegumiem vals-
tiskumā. Šogad kandidāti būtu 
bijuši Ivars Mazurs un Ivars 
Galiņš. Abi beiguši bijušo Jāņa 
Poruka 18. pamatskolu (pie 
Ūdenstorņa Čiekurkalnā). Abi 
studējuši medicīnu, viens tikko 

beidzis, otrs tikko sācis. Abi 
nodarbojušies ar celtniecību. 
Viens cēlis džeza populāritāti 
Latvijā, otrs mājas Amerikā. 
Balva bija paredzēta 1 miljona 
latu apmērā, kas nāktu no valsts 
kases par peļņu, kas iegūta, 
pārdodot Parex banku. Kan-
didāti saņemtu par abiem pusi, 
un balvas iedibinātājs pārējo. Kā 
ziņo labi informētās aprindas, 
tad Ivaram Godmanim vēl viss 
neesot pagalam. Pēc divkārtēja 
premjēra amata, viņš iecerējis 
spert lielo soli un kandidēt par 
Valsts prezidentu. Trīs lietas – 
labas lietas. Kas dzīvos, tie redzēs, 
kas nē – tie nē...

Lasītājs

Ivars Galiņš

VESELĪBA 
SMAIDA, GAIDA

 
Kad vēlam labu veselību,
Tur rinda lielu neskaidrību:
Ko ir veselīgi ēst?
Ko drīkst dzert, kā slāpes dzēst?
Mēģināšu pantos likt,
Kā pie skaidrības reiz tikt.

***
Pirmais, ko no rīta dari,
Paskaties, ko rāda svari.
Svars, ja atkal nācis klāt,
Pirms vēl steidzies gultu klāt,
Kāp no svariem veikli nost,
Sāc ap savu māju jozt.

***
Rīta ziņās ieteikumi:
Vārīt auzu pārslu tumi. 
Atļauts baudīt vēl arvienu
Kefīru un rūgušpienu.
Nav veselīgi pīrādziņi silti,
Jo klāt tiem bīdelētie milti.

***
Visām gaļām jābūt liesām,
Pirmkārt, tikai putnu miesām:
Pīli, zosi, tītaru vai cāli,
Tikai saudzīgi ar sāli.
Ādas, taukus jāņem nost,
Tikai liesumā drīkst kost.
Pie galerta un mūzikantu gaļas
Der spināti un salātlapas zaļas.
Veselīgas sakņu zupas,
Pākšķaugi un cūku pupas.

Ieteikts visiem skriet un peldēt,
Liekās kalorijas deldēt.
Bet, ja šķiet, – viss iet uz pekli,
Jādomā par pieminekli...

***
Diktors ziņo: visā mūsu zemes lodē,
Ūdens dzeršana nu modē.
Lai tiktu  laikmetīgo lokā,
Ūdens pudelei ir jābūt rokā.

***

Čukst sapnī daiļas ziemeļmeitas,
Kas piemirsušas uzvilkt kleitas,
Ka tie, kas esot viegli svarā,
Tādi esot arī garā.
Lai nebaidoties negausības posta,
Par īsu ja nav bikšu josta,
Jo tie, kam piešķiŗ ordeņlenti,
Liels vairums esot korpulenti.
Un tālāk šajos sapņos jaukos
Ir cepeši ar kartupeļiem taukos.
Ķeizarkumosam tiek zuši, laši, nēģi...
Pag, šķiet, aizvērti tiek logu slēģi

Un kāds tad viegli sit uz pleca:
“Ko sēdi te kā beka veca,
Ņem mājās atlikušo picu,
Man jāslēdz ciet ir kafejnīcu.
Nāc atkal rīt ar jaunu jaudu –
Tik atstāj krietnu dzeŗamnaudu!
Centies izdzīvot bez naida,
Jo veselība smaida, gaida”...

***
Cukurs kaitē asinsritei,
Labāk uzticēties bitei.
Pētījumi vēl ir tādi –
Ieteic tumšo šokolādi.
Vienmēr jābūt labā omā,
Tiem, kas ilgāk dzīvot domā.

Uz brokastgalda vājaispiens un klijas,
Bet citas domas virsū plijas: 
Vai gana nav man badošanās moku?
Laiks atmest visam tam ar roku!
Šurp  svārkus! – Prom uz kafejnīcu,
Tur pasūtināt bagātīgu picu.
Tai viršu uzdzert tumšo alu,
Tad  gaidīt savai veselībai galu...
Ja kaites nenāk, ja tām gaita gausa,
Var pasniegties pēc jauna kausa.
Palīdzēs tas sapņiem ļauties,
Ne ar drūmām domām kauties.

***
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidents Valdis Zatlers pieņēma sešu tiesnešu svinīgo 

zvērestu. Zvērestu Zatleram pirmdien nodeva Rīgas pilsētas 
Ziemeļu rajona tiesas tiesnese Kristīne Vanaga, Rīgas rajona tiesas 
tiesnese Madara Ābele un Administrātīvās rajona tiesas tiesneši 
Laila Apšeniece, Sandija Audzere, Indra Meldere un Māris Šļakota. 
Valsts prezidents novēlēja tiesnešiem veiksmi, prieku un 
gandarījumu viņu profesionālajā darbā.

Saeimas priekšsēdis Gundars Daudze devies oficiālā vizītē uz  
Poliju. Tiekoties ar Polijas Republikas Sejma maršalu B. Komorovski, 
kā arī ar Polijas Republikas Senāta maršalu Bogdanu Borusieviču, 
tika apspriestas abu valstu divpusējās attiecības un parlamentārā 
sadarbība. 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, piedaloties Eiropas 
Savienības (ES) Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 
padomes sanāksmē Briselē, pieprasīja tūlītēju Eiropas Komisijas 
(EK) rīcību, paredzot pārejas atbalsta pasākumus, lai risinātu 
ārkārtas situāciju piena nozarē. J. Dūklavs norādīja, - lai gan EK 
ieviestie tirgus atbalsta pasākumi sniedz daļēju atvieglojumu 
pārstrādes uzņēmumiem, kritisko faktoru ietekme Latvijā ir tik 
dziļa, ka šie atbalsta pasākumi tomēr nenodrošina nepieciešamo 
atbalsta līmeni piena pārstrādei. 

Nacionālā teātŗa zālē 28. martā tiks dibināta  jauna partija. Šai 
norisē klāt būt iecerējis arī eksprezidents Guntis Ulmanis. Bijušajam 
prezidentam simpatiski esot jaunie cilvēki, kas grib strādāt valsts 
labā.

Lai taupītu valsts budžeta līdzekļus un par 20% samazinātu 
izdevumus, tiek apsvērta iespēja bezalgas atvaļinājumā sūtīt 
Saeimas darbiniekus. Saeimā strādā 504 darbinieki, kuŗu algas ir 
vienas no mazākajām valsts pārvaldē, taču arī uz parlamentu 
attiecas prasības samazināt budžeta izdevumus.

Latvijas pasta nodaļās var iegādāties Kokneses fonda izdoto 
ziedojuma zīmi 5, 10, 20 vai 100 latu vērtībā. Ar šo zīmi var 
atbalstīt Kokneses Likteņdārza izveides otrās kārtas darbus. 
Krievkalna pussalā Daugavā top dvēseļu dārzs 20. gadsimta 
totālitārajos režīmos cietušajiem.

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība nolēmusi 2. 
aprīļa protesta gājienā pa Rīgas ielām aicināt valdību atteikties no 
paidagogu algas samazināšanas par 20%. Gājienā varētu piedalīties 
ap 6000 dalībnieku.

Visā Latvijā 25. martā pieminēja komūnistiskā genocīda 
upuŗus. Tika pacelts Valsts karogs sēru noformējumā  pie visa 
veida iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju 
ēkām, kā arī pie dzīvokļu namiem. 

Rīgā bija ieradusies Vācijas jūras spēku fregate Hessen ar 
235apkalpes locekļiem. Fregate kopā ar Latvijas Jūras spēkiem 
piedalījās mācībās Rīgas jūras līcī.

92 gadu vecumā mūžībā aizgājis viens no Latvijas Centrālās 
padomes (LCP) aktīvistiem – Haralds Ozols. Viņa uzdevumos 
1944. gadā bija nodrošināt nelegālos radiosakarus starp LCP un 
Zviedriju. Ar šifrētām telegrammām varēja paziņot Kurzemes 
bēgļu laivu ierašanās laiku un vietu, kā arī sniegt informāciju par 
situāciju vācu okupētajā Latvijā.  

Valsts prezidents Briselē
 Maršala fonda Briseles forumā 

Valsts prezidents Valdis Zatlers -  
viens no paneļdiskusijas dalīb-
niekiem - piedalījās vakara sesijā 
“Eiropa 20 gadus pēc Dzelzs 
priekškara krišanas”. Diskusijas 
pārstāvji dalījās  savos vērtējumos 
par  1989. gada notikumiem Eiro-
pā un par iemesliem Dzelzs 
priekškara krišanai, kā arī sprieda, 
vai, raugoties no mūsdienu ska-    
tu punkta, NATO un ES paplaši-
nāšanai ir bijusi cita alternātīva un 
kā ir attīstījušās Rietumvalstu un 
kaimiņvalstu attiecības ar Krieviju.

Atceroties Latvijas Tautas frontes 
darbību, Valsts prezidents uzsvēra, 
ka latviešu galvenais mērķis bija 
panākt neatkarīgu valsti mierīgā, 
legālā ceļā, tādējādi nodrošinot 
pasaules kopienas uzticību. Dalība 
NATO bija svarīga ne tikai drošības 

garantēšanai. Tā bija likumsakarī-
ga atgriešanās Eiropā un pievie-
noanās pasaules efektīvākajai dro-
šības organizācijai. Savukārt, no- 
vērtējot Eiropas valstu attiecības   
ar Krieviju,  prezidents norādīja, ka 
joprojām ir sava veida vērtību 
“priekškars” starp Latvijas un Krie-
vijas iedzīvotājiem, jo to veicina 
atšķirīgās informācijas telpas. Tas 
arī atspoguļojas dažādajā izpratnē 
par demokratiju. 

Diskusijas nobeigumā  prezi-
dents sacīja, ka svarīgi ir ne tikai 
pievērst uzmanību veiksmes stās-
tiem, starp kuŗiem  jāmin arī Lat-
vijas atgriešanās Eiropā, bet arī 
atskatīties uz pēdējos divdesmit 
gados pieļautajām kļūdām, kuŗas  
jālabo. Viņš īpaši norādīja uz 
Eiropas nespēju nodrošināt stabi-
litāti Balkānos un nepieciešamību 
nodrošināt šā apgabala valstu 
integrāciju Eiropas polītiskajās     
un drošības struktūrās.

Paneļdiskusijā, ko vadīja Wash-
ington Post komentētāja Anna Apl-
bauma, piedalījās arī Zviedrijas 
ārlietu ministrs Karls Bilts, Vācijas 
iekšlietu ministrs Volfgangs Šaubls 
un ASV Senāta pārstāvis Džordžs 
Voinovičs.

Foruma ietvaros Valsts prezi-
dents piedalījās arī Lietuvas prem-
jērministra A. Kubiļus organizē-
tajā diskusijā par totālitāro režīmu 
noziegumu izvērtēšanu.

Iesniedz kandidātu 
sarakstus EP vēlēšanām 

Centrālajā vēlēšanu komisijā 
(CVK) pirmā savu deputātu kan-
didātu sarakstu Eiropas Parlamen-
ta (EP) vēlēšanām iesniedza ap- 
vienība TB/LNNK. Kandidātu 
saraksta līderis ir pašreizējais EP 

deputāts, TB/LNNK priekšsēdis 
Roberts Zīle.

Sarakstā ar otro numuru iekļauts 
Saeimas deputāts Dzintars Rasnačs, 
tālāk Rīgas domes deputāts Einārs 
Cilinskis un Rīgas Stradiņa 
universitātes lektors Jānis Tomels, 
bijusī Tieslietu ministrijas 
parlamentārā sekretāre Baiba 
Broka, Konkurences padomes 
loceklis Raimonds Jonītis, folkloras 
kopas “Skandinieki” vadītāja Julgī 
Stalte.

EP vēlēšanu programmā par 
prioritātēm tēvzemieši izvirza 
Latvijas nacionālo drošību, kuŗas 
vārdā sola ieņemt stingru nostāju 
par vienotu Eiropas enerģētiskās 
drošības polītiku, kā arī vienotu 
attieksmi pret Krieviju un citiem 
totālitāriem režīmiem. Pēc TB/
LNNK domām, ES kompetencē 
jābūt jautājumiem, kuŗos tā var 

rīkoties efektīvāk nekā individuāla 
dalībvalsts.

Tēvzemiešu priekšvēlēšanu pro-
grammā ir arī sadaļa, kas veltīta 
nepavalstnieku jautājumam un 
Krievijas “tautiešu atbalsta polī-
tikai”.

“Mēs arī turpmāk skaidrosim 
Baltijas valstu īpašo vēsturisko 
situāciju un norādīsim ES, ka 
krievvalodīgo iedzīvotāju mobi-
lizēšana Latvijā, citās Krievijas 
kaimiņvalstīs ir Krievijas apzināta 
polītika ar mērķi saglabāt ietekmi 
valstīs, kuŗas bijušas iekļautas 
PSRS,” teikts TB/LNNK priekš-
vēlēšanu programmā.

Pēc TB/LNNK domām, EP 
tribīne nedrīkst tikt izmantota 
Latvijas un citu dalībvalstu suve-
rēnitātes graušanai, tāpēc TB/
LNNK stingri nostāsies pret cen-
tieniem panākt vēlēšanu un citu 
tiesību piešķiršanu Latvijas 
nepavalstniekiem.

JL līderis EP 
vēlēšanās būs Kariņš

Partijas Jaunais laiks  līderis jūni-
jā gaidāmajās Eiropas Parlamenta 
(EP) vēlēšanās būs Saeimas de- 
putāts un bijušais ekonomikas 
ministrs Krišjānis Kariņš. Arī ar 
otro un trešo numuru JL sarakstā 
būs Saeimas deputāti Ainars Lat-
kovskis un Ingrīda Circene. 

EP vēlēšanu intriga
Viena no EP vēlēšanu intrigām 

varētu būt PCTVL pārstāves Tat-
janas Ždanokas un Saskaņas centra 
galvgala kandidāta Alfrēda Rubi-
ka cīkstēšanās. SC vadība neslēpj, 
ka par saraksta līderi izvēlēts             
A. Rubiks, vēloties cīnīties ar 
Latvijas krievu presē ievērību 
guvušo, bet EP maz pamanīto savu 

tautiešu aizstāvības akciju rīkotāju 
T. Ždanoku. Bijušā kompartijas 
līdeŗa ieskatā EP būtiskākais būs 
cīnīties pret dubultstandartiem 
starp vecajām un jaunajām dalīb-
valstīm, kā arī par godīgu lauk-
saimniecības tiešo maksājumu sa-
dali. Jāmazina arī līdzekļu izšķēr- 
dēšana un korupcija pašās ES 
institūcijās. 

Citu partiju lokomotīves: Tautas 
partijai – Richards Pīks, ZZS – 
Baiba Rivža, SCP – Georgs Andre-
jevs, PS – Sandra Kalniete, LPP/LC 
– Ivars Godmanis, LSDSP – Atis 
Lejiņš. 

Apskatnieka Daiņa Lemešonoka 
komentārs un prognoze:

Jaunajam laikam, Tautas partijai 
un ZZS EP vēlēšanām jāvirza arī 
tie neaizstājamie cilvēki, kuŗiem 
tepat mājās būtu pilnas rokas 
darba. Droši vien kāds polītiskais 
spēks šīs vēlēšanas tāpēc labprāt 
ignorētu: iespējamais ieguvums no 
izcīnītā eiromandāta joprojām ir 
neskaidrs ne tikai lielai daļai 
vēlētāju, bet arī daudziem partijas 
biedriem. Tomēr atteikšanās no 
cīņas varētu būt  pārāk liels trieciens 
partijas reputācijai. Godmaņa 
pēkšņā dalība liecina, ka viņš un 
arī partija tomēr ir samierinājušies 
ar iedalīto grēkāža lomu un neuz-
skata par vajadzīgu pacietīgi gaidīt 
brīdi, kad tagadējās koalicijas 
sašķobīšanās ļaus atgriezties 
valdībā. 

Eirovēlēšanas nāk ar mulsu-     
mu – ne balsotājs tā īsti apjauš, ko 
vajag prasīt no topošajiem Brise-
les/Strasbūras laimnešiem, ne arī 
kandidātos jūt skaidrību, kā tie 
pavalstniekos  uztaustīs un raustīs 
pareizās dvēseles stīgas. Tāpēc nav 
īstas pārliecības, ka 6. jūnijā dalība 
būs lielāka nekā iepriekšējo reizi 
(42% balsstiesīgo).  

Damokla zobens 
pār „zelta” Dienvidu tiltu 

Valsts kontrole secinājusi: Rīgas 
domes neprasmīgas projektu vadī-
bas un neekonomiskas rīcības dēļ 
Dienvidu tilta būvniecības izmak-
sas no plānotajiem 108,84 mil-
joniem latu (pirmai kārtai - 64,79 
miljoni, otrai kārtai - 44,05 miljoni 
latu) ir pieaugušas līdz 570,14 mil-
joniem latu. Kopumā izšķērdēti 27 
miljoni latu. 

Revīzijā konstatēts, ka lielākā 
daļa sadārdzinājuma saistāma ar 
izvēlēto būvdarbu financēšanas 
modeli, kas paredz tilta būvniecībai 
ņemtā aizņēmuma atlikto maksā-
jumu līdz 2010. gadam, tādējādi 
Dienvidu tilta būvniecības izmak-
sas palielinot par 264 miljoniem 
jeb par 87%.

Uzsākot Dienvidu tilta būvnie-
cības projekta izstrādi, nav veikta 
saprātīga plānošana. Pirms pieņē-
ma lēmumu par tilta būvniecības 
uzsākšanu, pašvaldība nav notei-
kusi ne projekta īstenošanas gaitu, 
ne termiņus, ne sasniedzamos re- 
zultātus. Konstaēti arī citi pārkā-
pumi. Par revīzijā konstatēto in- 
formēta prokurātūra.

Valsts kontroles atzinumi radī-
juši lielu satraukumu Rīgas domē.  
RD plāno šo lēmumu mēneša laikā 
pārsūdzēt Augstākās tiesas Senātā. 
RD amatpersonas noliedz naudas 
izšķērdēšanu  un domā,  ka tilts 
uzbūvēts lēti un kvalitātīvi. Valsts 
kontroles atzinumu par 27 miljonu 
latu izšķērdēšanu RD amatperso-
nas dēvē par “faktu interpretāciju”, 
kas tiks apstrīdēta.

Valsts prezidents Valdis Zatlers 

norādījis, ka Dienvidu tilta celt-
niecības revīzija būs lieliska iespēja 
jaunajai valdībai pierādīt, ka  VK 
ziņojumam seko arī tās ieteikumu 
un atbildīgo cilvēku izvērtēšana. 
Pēc valsts kontrolieres Ingunas 
Sudrabas domām, vainīgos naudas 
izšķērdēšanā var atrast, jo uz visiem 
dokumentiem ir vairāku cilvēku 
paraksti, kuŗi dokumentus lasījuši 
un apstiprinājuši.

Šķēle ceļas pirms sešiem, 
strādā 10 – 12 stundas...

Bijušais Ministru prezidents, 
Tautas partijas dibinātājs Andris 
Šķēle piedalījās TV raidījumā      
100. pants un vērtēja pašreizējo 
ekonomisko situāciju Latvijā, kā   
arī atbildēja uz klausītāju jautā-
jumiem.

Pēc Šķēles domām, ieņēmumu 
samazināšana iedzīvotājiem ir 
daudz nepatīkamāks ceļš nekā lata 
devalvācija. Latvijas uzņēmumi, 
kuŗi vēlas eksportēt preces, sa-
stopas ar barjēru - augsto Latvijas 
valūtas kursu, turklāt daudzas val-
stis devalvē savu valūtu. Savukārt, 
ja nebūs eksporta, tad nebūs no- 
dokļu valsts budžetā un nevarēs 
segt lielos aizņēmumus ārzemēs. 
Devalvācija ir “karstais kartupelis”, 
par kuŗu polītiķi nav īsti gribējuši 
debatēt. Tomēr polītiķu izvēle ir 
turēt fiksētu valūtas kursu un 

devalvēt iedzīvotāju ieņēmumus, 
samazinot algas un budžeta izde-
vumus. Tas ir sociāli daudz sma-
gāks un nepatīkamāks ceļš nekā 
lata devalvācija. Kuŗš ceļš mazāk 
sāpīgs - par to jālemj polītiķiem.

Raksturojot pašreizējo stāvokli 
valstī, Šķēle atzina, ka ekonomika 
esot apstājusies un atrodoties ļoti 
smaga kritiena priekšā - krītas 
nodokļu ieņēmumi, samazinās 
darbavietu skaits un algas. Uz 
jautājumu, kas par to vainojams, 
Šķēle atzina, ka savulaik polīti-
ķiem un bijušajam Ministru prezi-
dentam Aigaram Kalvītim (TP) 
vajadzējis būt piesardzīgākiem. 
Šķēle gan esot brīdinājis par pārāk 
straujo tempu, tomēr, “kad lietas 
iet labi, tos, kas saka “būsim 
piesardzīgi”, tik ļoti nemaz neņem 
vērā”.

Klausītāji jautāja: ko Latvijas 
daudzie miljonāri un Šķēle pats 
varētu darīt Latvijas ekonomikas 
atveseļošanā un varbūt katrs mil-
jonārs varētu ziedot apmēram 
divdesmit miljonus. Bijušais val-
dības vadītājs neapmulsa un atbil-
dēja, ka viņš ceļas sešos, strādā 10 
līdz 12 stundas un, būdams uz- 
ņēmējs, iedzīvotājiem rada dau-
dzas darba vietas. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Valsts prezidents piedalās ASV Vācijas Maršala fonda Briseles 
foruma paneļdiskusijā “Eiropa 20 gadus pēc Dzelzs priekškara 
krišanas”. Attēlā: ASV senāta pārtāvis Džordžs Voinovičs, Latvijas 
prezidents Valdis Zatlers, Zviedrijas ārlietu ministrs Karls Bilts, 
Vācijas iekšlietu ministrs Volfgangs Šaubls
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

“Varbūt kaut kas 
mainīsies, kad sa-
bruks Putina režīms. 
Izskatās, ka daudz 
vairāk par diviem 
gadiem nav atlicis 
ko gaidīt. Tad būs 

kaut kāda jauna revolūcija,” inter-
vijā Latvijas Avīzei teicis Pāvels 
Felgenhauers - Maskavas laikrak-
sta Ņezavisimaja Gazeta militārais 
apskatnieks, kuŗa analitiskās spējas 
rietumvalstīs tiek augstu vērtētas. 

Tādā pašā toņkārtā skan cita 
pazīstama Maskavas polītologa - 
Efektīvās polītikas fonda direktora 
Gļeba Pavlovska brīdinājums: “Ja 
Krievijas varas iestādes netiks galā 
ar ekonomiskās krizes sekām, 
mums draud valsts apvērsums. 
Vladimiru Putinu var nogāzt no 
premjērministra amata.” Intervijā 
avīzei Moskovskij Komsomoļec 
(MK) Pavlovskis norāda: “Izeja no 
krizes Putina komandai ir izdzī-
vošanas jautājums. Ja viņi izgāzī-
sies, viņu režīms tiks nojaukts līdz 
pamatiem(..) Ja runa ir par sociālā 
protesta avotiem Krievijā, meklē-
jiet to varas gaiteņos. “ 

Viņaprāt Krievijā ir neliela cil-
vēku grupa, kas gribētu izdarīt ap- 
vērsumu. Daļēji te minams privā-
tais bizness, cilvēki federālās varas 
virsotnē, galvaspilsētas aprindas, 
daži gubernātori. Viņi “nāks ārā 
tikai tad, ja jutīs, ka vara netiek   
galā, raustās un kļūst vājāka”.

Grīļojas un spurojas
Pavlovskis neizslēdz varbūtību, 

ka polītiķi un biznesmeņi, kas 
ieinteresēti sazvērestībā, var tikt 
vaļā no premjērministra Putina, 
atbalstot prezidentu Medvedevu. 

Pavlovska brīdinošā balss radusi 
visai piktu atbalsi melnsimtnie-
ciskajā nedēļas laikrakstā Zavtra, 
kuŗa redaktors Aleksandrs Procha-
novs nācis klajā ar ievadrakstu 
Valsts bez saimnieka. Prezidenta 
administrācijas vadītāja vietnieks 
Vladislavs Surkovs apgalvo, ka 
Krievijas elite esot saliedēta, tā 
izvedīšot mūs no krizes un varas 
aprindās neesot manāma šķelšanās. 
Kur tad ir tā sazvērestība, vaicā 
Prochanovs. Viņaprāt Putins pie-
ļāvis traģisku kļūdu, atteikdamies 
no prezidentūras trešā termiņa. 
“Sazvērestība”, ko piemin Gļebs 
Pavlovskis, dabiski izriet no fakta, 
ka pastāv divi varas centri, kuŗi 
viens otru vājina, uzsveŗ Procha-
novs. 

Vārdu sakot, Krievijā nav saim-
nieka, un Prochanovs sava raksta 
nobeigumā pūšļo: Staļins nāks. 

Tīmekļa vietnē www. snd-su. ru 
kāds analitiķis, kas slēpjas zem 
iniciāļiem A. L., uzsveŗ, ka divas 
galvas vēl nav pāris. Viņaprāt 
Krievijas ģerboņa divgalvainais 

ērglis ir kropls mutants, kas sācis 
grīļoties, kamēr plašā valsts tiek 
izzagta. Tuvojas cīņa par Kremļa 
mantojumu. Putina un Medvedeva 
tandems “uz āru” gan ir konsoli-
dējies, bet prezidenta un premjēr-
ministra apkārtējā loka ļaudis jau 
sākuši kauties. Pastiprinās ten-
dences, kas iezīmējušās brīdī, kad 
Medvedevu pasludināja par pēc-
nieku. 

Redzīgais A. L. konstatē, ka “tur 
augšā” sākusies nikna cīņa par varu 
un situācija atgādinot 1917. gada 
Februāŗa revolūcijas priekšvakaru: 
visi gribot komandēt, un interventi 
gaidot, kad viņus ielūgs galma 
apvērsumu uzvarētāji. Visi šie plāni, 
nobeigumā raksta A. L., saskanot 
ar Bžezinska recepti: “Uz Krievijas 
rēķina, pret Krieviju un uz Krievijas 
drupām.”

Var manīt, ka A. L. ir imperista 
Prochanova gara radinieks. 

Acīmredzot divgalvainā Krievija 
grīļojas... bet joprojām spurojas: 
Ariels Koens (Cohen) no amerikāņu 
Heritage Foundation iesaka prezi-
dentam Obamam nebūt vieglprā-
tīgam un paturēt prātā, ka Krievija 
uztur militāras bazes gan Eiropā, 
gan Eirāzijā. No Gruzijas atlauztajā 
Abchazijā Kremlim ir kaŗa flotes 

baze Očemčirā, militārs lidlauks 
Bomborā, Alpu triecienspēku baze 
Kodoru aizā. Dienvidosetijā tiek 
būvētas divas kaŗa bazes. Krievija 
panākusi, ka Kirgizstānas prezi-
dents, saņemdams no Kremļa 
prāvu financiālu subsidiju, liedzis 
Savienotajām Valstīm turpmāk iz-
mantot militāro lidlauku Manas 
savu Afganistānā izvietoto spēku 
apgādei. 

Kremlis, brīdina Koens, vēlas gūt 
pretsvaru Savienotajām Valstīm, 
nostiprinot ciešas saites ar Ķīnu, 
Irānu, Sīriju un Venecuēlu. Vidus-
jūras austrumu piekrastē Sīrija 
nodevusi krievu kaŗa flotes rīcībā 
ostas Tartusā un Latakijā. Krievija 
mango sev tiesības noenkuroties 
Lībijas un Jemenas ostās. 

Un kur tad nu vēl atkarība no 
Krievijas gāzes piegādēm! 40 pro-
centus Vācijas gāzes patēriņa sedz 
Krievija, un 2020. gadā šī atkarība 
būs mērojama 60 procentos. . . 

Ariels Koens iesaka ASV admi-
nistrācijai uzturēt spēkā un pa- 
plašināt transatlantisko vienotī-
bu, neielaisties sarunās ar Krie-
viju par savstarpējiem ierobežo-
jumiem kodolieroču jomā, kamēr 
Kremlis joprojām veicinās Irānas 
nukleāros tīkojumus. Viņaprāt 

Savienotajām Valsītim nekādā 
ziņā nav jāatmet pretraķešu 
sistēmas izveide Polijā un Čechijā, 
citādi Krievija to uztvers kā ASV 
vājuma pazīmi un sadūšosies 
turpmākai agresijai pret saviem 
kaimiņiem. Savienoto Valstu pie- 
nākums ir visnotaļ stiprināt Gru-
zijas un Ukrainas territoriālo 
integritāti un suverēnitāti. Nobei-
gumā Koens norāda, ka saim-
nieciskās lejupslīdes apstākļos 
Kremlim vajadzīgs ārējais ienaid-
nieks, lai saglabātu savu dzelžaino 
tvērienu iekšzemē. Demokratijas 
deficita apstākļos Kremlim vaja-
dzīga konfrontācija ar Rietumiem, 
lai saglabātu režīma leģitimitāti un 
populāritāti. Tāpēc Amerikai un 
tās sabiedrotajiem jābūt modriem 
un gataviem aizstāvēt brīvību. 

Koena apcerējumu papildina 
Klifords Levijs (Clifford J. 
Levy) laikrakstā New York Times, 
norādot, ka Krievijas prezidents 
Medvedevs pieteicis plaši izvēr-
stu pārbruņošanos (rearmament) 
2011. gadā. Tā būšot atbilde uz 
briesmām, kas apdraudot Krie-
vijas drošību. Zīmīgi, ka Obamas 
administrācija Medvedeva pietei-
kumu “bruņoties līdz zobiem” 
uztvērusi itin mierīgi, norādot, 
ka šī dižošanās domāta “iekšējam 
patēriņam”. 

Patiešām - grīļojas un spurojas.

Franks Gordons 

Tuvojoties pašval-
dību vēlēšanām, kas 
šogad paredzētas 6. 
jūnijā, virs Latvijas 
vai, pareizāk sakot, 
virs Rīgas ceļas jauns, 
briesmīgs rēgs, kuŗu 

sauc Ainārs. Polītiskās dzīves 
vērotāji nojautīs, par kuŗu Aināru 
ir runa. Jā, tas ir bijušais satiksmes 
ministrs un tagadējais Saeimas 
deputāts Ainārs Šlesers, kuŗa acis ir 
pagriezušās Latvijas galvaspilsētas 
virzienā. „Mans mērķis ir pārņemt 
varu Rīgā,” – tā paziņoja A. Šlesers. 
Un: „Man nav nekādu šaubu, ka es 
būšu Rīgas mērs.” Un: „Es neredzu, 
kuŗam būtu labāka iespēja kļūt par 
Rīgas mēru.”

Jācer, ka gandrīz vai jebkuŗam 
cilvēkam Ainārs Šlesers ir chres-
tomatisks piemērs tam, kā mūsu 
valstī darbojas polītiskā sistēma. 
Cilvēks 1988. gadā pabeidza vi-
dusskolu ar speciālitāti – štanču un 
presformu ražošana. Kādu laiku 
uzturējās Norvēģijā, kur trāpījās 
pareizajā vietā un pareizajā laikā. 
Norvēģiem Latvijā bija ar nekusta-
mo īpašumu saistītas intereses, un, 
viņu biznesā iesaistīts, vidusskolas 
absolvents visnotaļ ātri kļuva 
bagāts. Apņēma sievu, kuŗa mūs-
dienās arī ir polītiķe, un piedevām 
pieņēma viņas uzvārdu, – pirms 
tam Ainārs bija Leščinskis. Savu  
un ģimenes turību nodrošinājis, 
cilvēks pievērsās polītikai un no- 
dibināja Jauno partiju. Pagājušā 
gadsimta 90. gadu beigās viņš kādu 
brīdi bija ekonomikas ministrs  
Viļa Krištopana valdībā, savukārt 
kopš 2002. gada novembŗa - mi-
nistru prezidenta biedrs, bet vis-
vairāk, visaktīvāk un visnozīmī-
gāk – satiksmes ministrs. 2006. ga- 
da martā viņu no amata padzina 
toreizējais Ministru prezidents 
Aigars Kalvītis. Reaģējot uz 
atklāsmi, ka A. Šlesers piedalījies 

Rēgs, kuŗu sauc Ainārs
sarunās par Jūrmalas domes de- 
putāta piekukuļošanu, lai „savē-
jais” varētu kļūt par pilsētas galvu, 
Kalvītis pateica būtībā pravietis-
kus vārdus: „Neviens ministrs ne-
var strādāt, ja viņam nav sabiedrī-
bas uzticības.” Taču tā paša gada 
rudenī notika nākamās Saeimas 
vēlēšanas, un par sabiedrības uz- 
ticību vairs neviens un, protams, 
arī Kalvītis vairs neuztraucās. 
Cilvēks savā Satiksmes ministrijā 
varēja darboties un rīkoties tālāk. 
Līdz notikumiem šā gada februārī 
un martā, kad viņa pašreizējā - 
Latvijas Pirmā partija nonāca 
pelnītā opozicijā.

Un šis cilvēks nu vēlas uzkun-
dzēties Latvijas svarīgākai pilsētai 
un kļūt par tās galvu. Jautājumā par 
Jūrmalas skandalu pats stāsta 
varonis ir teicis tā: „Esmu godīgi 
strādājis, un man nav ko nožēlot.” 
Tas ir paraugs dzīvei parallēlā 
pasaulē, ko mūspusē var saukt arī 
par bedri, kuŗā darbojas polītikāņi. 
Lai nu par ko Šlesers ir varen lepns, 
bet par Rīgas lidostu gan, un tā 
nudien ir kļuvusi par reģionālas 
nozīmes lidostu ar grandioziem 
attīstības plāniem. Taču vismaz 
daļēji tas ir izdevies, izmantojot 
atlaižu polītiku, kas dažām avio-
līnijām (pirmām kartām uzņēmu-
mam airBaltic, kuŗā Latvijas val-
dībai pieder kontrolpakete) nodro-
šināja grandiozas atlaides – tik 
ievērojamas, ka citas aviosabied-
rības, tostarp British Airways, šo 
tirgu pameta. Eiropas Komisijas 
konkurences komisāre, jautāta,    
vai šī polītika atbilst Eiropas 
Savienības konkurences notei-
kumiem, atbildēja šādi: „Nē, nē un 
vēlreiz nē!” Nezinu, lasītāji, - vai 
jums tā liekas neskaidra atbilde? 
Man noteikti ne. Bet Šlesers savā 
parallēlajā pasaulē prāto, ka Eiropas 

Savienība nekas nozīmīgs vis nav. 
Tajā pašā pasaulē viņš atradās        
arī tad, kad Valsts kontrole pazi-
ņoja par nebūšanām Latvijas 
robežpunkta iekārtošanā uz Krie-
vijas robežas. Toreiz Šlesers pa- 
ziņoja, ka Valsts kontrolierei 
Ingunai Sudrabai robežpunktā 
acīmredzot ir kādas personiskas 
biznesa intereses. Tas beidzās ar 
nudien savdabīgu situāciju, kad 
valsts galvenā auditore iesūdzēja 
valdības ministru tiesā par goda un 
cieņas aizskaršanu.

Vēl, protams, ir cita lieta, par ko 
esmu rakstījis jau agrāk, – Šlesera 
pārliecība, ka amatos ir jāieceļ radi, 
draugi, radu draugi, draugu draugi, 
draugu radi, radu draugu radi … 
nu, varētu turpināt bezgalīgi, es 
tikai atgādināšu, ka Latvijas folk-
lorā šī viņa paraža ir iegājusi ar 
jēdzienu „šofeŗa dēls”. Vai no kriti-
kas par šo pieeju Šlesers ir kaut ko 
mācījies? Kur nu! Lūk, viņa teiktais: 
„Protams, es likšu savus cilvēkus 
amatos! Kā jūs domājat, - kā es 
varu reālizēt pārvaldi, ja man nav 
savas uzticamas komandas? Es to 
pasaku jau šodien.”

No štanču un presformu ražotāja 
diez kādas latīņu valodas zināšanas 
nevar sagaidīt (lai gan Šlesers kādu 
brīdi ir bijis saistīts arī ar Latvijas 
Kristīgo akadēmiju, kur vismaz ar 
senvalodām viņam droši vien 
nācies sastapties). Tāpēc viņš var- 
būt nezina, ko nozīmē jēdziens 
„nepotisms”. Bet tie, kuŗi to zina, ar 
viņa rīcību nav mierā. Satiksmes 
ministriju tagad ir pārņēmuši tēv-
zemieši, un viņu vadītājs Roberts 
Zīle jau ir paguvis pateikt, ka tiem, 
kuŗi darbojas dažādos ar satiksmes 
jautājumiem saistītos amatos, 
nebūt nebūdami speciālisti šajā 
jomā, nāksies no šiem amatiem 
atteikties. (R. Zīle: „Piemēram, 

aviācijas uzņēmumi nodarbojas ar 
ļoti specifisku biznesu. Es nebūt 
nesaku, ka visiem tajos strādātā-
jiem jābūt lidmašīnu pilotiem. 
Varbūt kāds viņiem ir ļoti labs 
menedžeris, taču nav pieļaujams, 
ka Latvijas Gaisa satiksmes valdē 
strādā ar šo jomu absolūti nesaistīti 
cilvēki. Vismaz Eiropas kontekstā 
tas šo uzņēmumu padara, maigi 
sakot, neizprotamu.”)

Šlesers savukārt jau ir paguvis 
pateikt, ka viņš tāpat izturēsies pret 
tēvzemiešu ļaudīm, kad būs kļuvis 
par Rīgas galvu. Vai tas mazliet 
neatgādina divus pusaudžus - „ja 
tu man tā, tad es tev šitā”? 

Beidzot jāpienāk brīdim, kad 
tomēr tiek pielikts punkts dažu 
polītikāņu pārliecībai, ka Latvijas 
Republika ir privātuzņēmums, viņi 
- šī uzņēmuma īpašnieki un tāpēc 
var rīkoties, kā vien labpatīkas. 

Visā pasaulē ir polītiķi, kuŗiem ir 
„sava uzticama komanda,” bet 
komandā ir profesionāļi, nevis 
ļaudis, kuŗiem gadījies piedzimt 
„pareizajā” ģimenē. Protams, amats 
apmaiņā pret ziedojumu attiecīgajai 
partijai nav nezināms jēdziens arī 
ārvalstīs, piemēram, Amerikas 
Savienoto Valstu vēstnieki Latvijā 
nereti bijuši „Džordža draugi”, 
nākamais, iespējams, būs „Baraka 
draugs”. Bet arī šie cilvēki tomēr 
nebūs gluži no atvilktnes izvilkti, 
turklāt viņus vētī ASV Senāts. 
Amerikā dzīvojošie lasītāji varbūt 
atceras, ka vēstnieka amatu kādreiz 
neieguva „Bila draugs”, tāpēc ka 
daži senātori nebija apmierināti ar 
viņa dzīves stilu. Šlesera gadījumā 
šāda vētīšana nav notikusi nekad, 
un tāpēc attiecīgo amatu varēja 
ieņemt leģendām apvītais „šofeŗa 
dēls” (starp citu, pēc pāris mēnešu 
aizvadīšanas attiecīgā amatā viņš 
paziņojis, ka no tā aizies, bet pretī 

vēlas prāvu kompensāciju, – arī tas 
mūsu valstī ir „ierastais” polīti-
kāņu dzīves veids).

Patlaban ir visas iespējas Latviju 
izvest no banānu republikai līdzī-
gās vides, kuŗā to ieveduši polīti-
kāņi un pirmām kārtām jau 
„stabilitātes garants” Kalvītis. Pat 
viens no Kalvīša pārstāvētās „Tau-
tas” partijas līdeŗiem sacījis, ka ta- 
gad, kad valdību vada Jaunais laiks, 
„Tautas” partija kļūstot „labāka”. 
Taču tas nenozīmē, ka tiem, kuŗi 
nevēlas kļūt „labāki”, pienācis laiks 
pārcelties uz pašvaldību. Rīgas 
dome jau tāpat nav vieta, kur viss 
notiek godīgi, atklāti un atbilstīgi 
vislabākajiem ētikas principiem... 
Un tur nebūt nav vajadzīgs galva   
ar tik ļoti savdabīgu izpratni par 
polītiku. Latvijas polītikāņu vidē 
populārs ir princips „viss, kas nav 
aizliegts, ir atļauts”, proti, ne mirkli 
nav jādomā, vai kāda rīcība ir 
godīga, ētiska un morāla. Šlesera 
gadījumā nav pat svarīgi, vai kaut 
kas ir aizliegts. Viņš valsti redz kā 
vienu milzīgu investīciju projektu, 
un pie velna absolūti ar visu, kas 
traucē naudasmaisus! Tas attiecas 
arī uz Šlesera tik ļoti nemīlētajiem 
putniem, tāpēc varam secināt, ka 
naudas kalšanas labad viņa 
apsvērumos arī vides aizsardzībai 
nav ne mazākās vietas.

Kāpēc rēgs, ko sauc Ainārs, tik 
ļoti vēlas kļūt par Rīgas galvu? 
„Varu atbildēt: tāpēc, ka gribu 
pierādīt sev – es to varu.” Pašap-
liecināšanās nav peļama. Cilvēkam 
ar vidusskolas izglītību vēlme paš-
apliecināties droši vien ir svarīgāka 
nekā dažam labam citam, un Ai- 
nāram Šleseram kā privātpersonai 
es ne mirkli nevēlu sliktu. Bet 
pašapliecināšanās nedrīkst notikt 
uz visu Rīgas iedzīvotāju rēķina. Šis 
nu ir rēgs, kam jāvēl tikai viens – 
izkūpēšana.

Kārlis Streips
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Pastāsti, lūdzu, – kā tu nonāci 
Zviedrijā un ar ko nodarbojies?

Uz Zviedriju atbraucu no Aus-
trālijas 1976. gadā ar Eiropas tur-
nejai sevišķi izveidotu teātŗa grupu 
Mālu ansambli. Izrādījām pašu 
sarakstītu izrādi Varbūtības. Uzstā-
jāmies latviešu publikai gan Angli-
jā, gan Zviedrijā, gan Vācijā.

Jaunieši Austrālijā allaž ilgojas 
”redzēt lielo pasauli”. Tā mēs – 
grupiņa jaunu latviešu – nolēmām 
ar teātŗa izrādi apceļot Eiropas 
latviešu centrus. Man arī bija spē-
cīga vēlēšanās apciemot Latviju,   
ko pazinu tikai pēc vecāku no- 
stāstiem un grāmatām.

Zviedrijā paliku studēt Stok-
holmas universitātē, kas tajā laikā 
bija vienīgā vieta ārpus Padomju 
Savienības, kur varēja iegūt gradu 
baltu valodās – pie profesores Vel-
tas Rūķes-Draviņas. Mani vien-
mēr interesējusi latviešu literā-  
tūra, un baltu valodu studijas      
deva iespēju šajā laukā iedzi-
ļināties. 

Trimdā dzīvojot, mums vien- 
mēr bijusi dubulta dzīve – no vie-
nas puses, ikdienas maizes darbs 
un vakaros un brīvajās dienās      
darbs ar latviešu kultūru un sa- 
biedrību. Tā arī es šodien vēl jo- 
projām strādāju par ierēdni Zvied-
rijas  patentu valdē, bet brīvajā lai-
kā nodarbojos ar latviešu literā-
tūru un sabiedrību.

Tu saņēmi PBLA balvu par sa- 
vu pētījumu. Kāpēc tieši šāda ta- 
va pētnieciskā darba izvēle?

PBLA man pērn piešķīra Krišjā-
ņa Barona balvu par manu pē- 
tījumu, doktora disertāciju, ar no- 
saukumu Displaced literature 
(Images of Time and Space in 
Latvian Novels Depicting the First 
Years of the Latvian Postwar Exile) 
par to, kā latviešu trimdas romāni 
attēlo dzīvi pirmajos gados trimdā. 
Pētījuma nosaukumu grūti latvis-
ki pārtulkot; angļu vārdu displaced 
mēdz latviski tulkot ar vārdu pār-
vietots, bet patiesībā tas angliski 

Kā mēs šeit un šajā laikā esam dzīvojuši...
Juris Rozītis sarunā ar Ligitu Kovtunu

drīzāk nozīmē ”no savas īstās vietas 
izkustināts”.

Tātad jēdziens ”pārvietota” per-
sona patiesībā ir nevis cilvēks,   kas 
aizvests no vienas vietas uz citu,  
bet gan cilvēks, kam patiesībā nāk-
tos atrasties citā vietā. Tāpat trim-
das rakstnieki rakstīja vidē, kas nav 
tā, kuŗā tiem patiesībā vajadzēja 
atrasties.

Trimdas literātūrā sazīmējamas 
vismaz divas garīgas telpas – tā, ku- 
ŗā patiesi atrodas, kuŗa ir jauna un 
sveša, un tā, kuŗā it kā dabiski 
nāktos atrasties, bet kuŗa ir ar varu 
atņemta un nav vairs sasniedza-
ma.

Tematu man piedāvāja, jo pieda-
lījos pētniecības projektā, kas tie-
cās apskatīt to, kā kultūra un valo-
da atspoguļo vēsturiskos un polī-
tiskos apstākļus, kuŗos tā rodas.

Šis temats ļoti labi sakrita ar ma- 
nām interesēm, jo ne tikai man 
vienmēr bijusi tuva latviešu trim-
das kultūra kā parādība, bet mani 
nodarbina cilvēka tieksme savu 
pasauli saprast tieši ar stāstījuma 
palīdzību.  

Vai tu seko līdzi mūsdienu 
latviešu literātūrai un kā vērtē 
šodienas latviešu prozas proce-
sus?

Kad esmu mācījis vai referējis 

par latviešu literātūru, palaikam 
esmu lūdzis, lai publika nosauc 
pazīstamus latviešu literātus 
dažādos kultūrvēsturiskos laikme-
tos – gan 19. gadsimtenī, gan pir-
mās brīvvalsts laikā, gan padomju 
okupācijas gados, gan trimdā. 
Rezultāts parasti viens un tas pats: 
starp nosauktajiem rakstniekiem 
parasti ir krietni vairāk dzejnieku 
nekā romānu rakstnieku – vismaz 
trīs pret vienu. Latviešu kultūrā 
tradicionāli bijis vieglāk savu ap- 
kārtni izpaust īsos atklāsmes 
zibšņos nekā gaŗā stāstījumā, kur 
jāiezīmē pasaules un sabiedrības 
likumības un cilvēka vieta tajās. Arī 
latviešu prozā ir raksturīgas īsfor-
mas, piemēram, Blaumaņa vai 
Ezeriņa noveles, Skalbes pasakas, 
Ziedoņa epifānijas, kas bieži vien 
drīzāk radniecīgas latviešu lako-
niskajām tautasdziesmām nekā 
tautas pasakām. Arī gaŗākas prozas 
formas palaikam sastāv no īsiem, 
patstāvīgiem prozas fragmen-   
tiem – kā, piemēram, Jaunsudra-
biņa Baltā un arī Zaļā grāmata vai 
Brigaderes triloģija.

Katrs stāsts, katrs romāns ir daļa 
no plašāka, visietvērēja stāsta, ko 
autors izjūt vai tikai intuitīvi no- 
jauš un kas pasauli un dzīvi saliek 
kaut kādā kārtībā vai vismaz autoru 

ieliek  visuma kopsakarībā. Ma- 
nuprāt, latviešu rakstnieki šodien 
vēl meklē lielo, šodienas dzīvi 
izskaidrotāju stāstījumu, no kuŗa 
smelties stāstus, kas izpauž mūsu 
dzīvi šodien. Tāpēc šodienas rakst-
nieku stāstījumi mēdz būt saskal-
dīti un šķautnaini. Latvieši prozas 
rakstnieki vēl meklējas, kā izpaust 
šodienas īstenību. Kopumā paliek 
iespaids, ka nav viegli pilnībā at-
rast rezonanci ar šodienas īste-
nību.  

Tu līdzdarbojies arī Zviedrijas 
latviešu sabiedriskajā dzīvē. Tā- 
tad - uzskati to par vajadzīgu un 
nozīmīgu?

Latviešu sabiedrība Zviedrijā pē- 
dējos divdesmit gados ir krasi mai-
nījusies. Otrā pasaules kaŗa bēgļu 
paaudze un viņu atvases skaitā sa- 
rūk, un daudzi latvieši no Latvijas 
dažādu iemeslu pēc pārcēlušies uz 
dzīvi Zviedrijā. Pastāvošās orga-
nizācijas tomēr ir šo ”veclatviešu” 
veidotas un uzturētas. ”Jaunlatvieši” 
tajās maz darbojas. Šīs organizā-
cijas vairs tikai nepilnīgi uzrunā 
šodienas Zviedrijas latviešu vaja-
dzības. Šī man ir likusies lielākā 
sabiedriskā problēma, ar kuŗu 
esmu pēdējos gados nodarbojies. 
Jāpārliecina ”veclatvieši”, ka paš-
reizējā organizāciju struktūra nav 
akmenī kalta, ka to varam mainīt 
un ka tai jābūt elastīgākai. Savu-
kārt jāpārliecina ”jaunlatvieši”, ka 
organizācijās var atrast vērtīgu 
līdzekli, ar kuŗu veidot Zviedrijas 
latviešu sabiedrību, lai tā dinamis-
ki atbilstu šodienas prasībām.

Kā liekas, sabiedrība tagad ir tik-
tāl nobriedusi. Tieši pēc atgrie-
šanās no referātu turnejas Anglijā 
notika sēde, kuŗā piedalījās vairāk 
nekā septiņdesmit cilvēku no   
abām grupām, kas vairākas stun-
das diskutēja par šiem jautāju-
miem. Nolēma izveidot darba 
grupu, kas ierosinās jaunus mo- 

deļus Zviedrijas latviešu sabiedris-
kajam darbam.

Sabiedriska organizēšanās ir sva-
rīga latviešu tautai gan Latvijā,     
gan diasporā (vārds, ko ”veclat-
vieši” lāgā nemīl). Ar latviešu orga-
nizāciju starpniecību mēs paturam 
saites ar Latvijas sabiedrību un va-
ram piedalīties tās procesos un 
palīdzēt to veidot. Diemžēl sabied-
riskais darbs prasa daudz laika, ko 
gribētos veltīt citiem laukiem, 
piemēram, literātūrai.  

Tavi iespaidi par latviešu 
rosībām Lielbritanijā?

Ceļojums pa Lielbritaniju man 
daudz ko deva. Referēju piecos lat-
viešu centros. Bija interesanti no- 
vērot latviešu dzīvi un sabiedrību 
citā zemē. Pirmkārt, jākonstatē     
ka vairākums publikas bija gados 
vecāki cilvēki. Pat manas paau-
dzes cilvēkus visos centros (atskai-
tot Londonu) satikām tikai pa vie-
nam, diviem, kur nu vēl jaunākus.

Tomēr Lielbritanijas sabiedrības 
lielais spēks ir viņu daudzie īpašu-
mi, kuŗus tie visus trimdas gadus   
ir spējuši iepirkt un uzturēt. Tas 
dod zināmu drošību šīs sabiedrī-
bas pastāvēšanai. Zviedrijas latvie-
ši visos šajos gados nav sev iegā- 
dājušies namu vai pat kārtīgas tel-
pas, kuŗās rēgulāri tikties. Tādā zi- 
ņā Zviedrija laikam būs izņēmums 
visā trimdas latviešu kopienā.

Lielbritanijā gandrīz visur sū- 
dzējās par kontakta trūkumu ar 
”jaunlatviešiem”. Tur, kā liekas, 
Zviedrijas latviešu sabiedrība ir 
tālāk tikusi.

Ko novēli latviešu literātiem un 
kultūras darbiniekiem?

Latviešu literātiem un kultūras 
darbiniekiem varu citēt vārdus, ko 
ja atmiņa neviļ, Imants Ziedonis 
teicis kādā zviedru televīzijas pro-
grammā, ko uzfilmēja 1970. gadu 
beigās. Ja pareizi atceros, viņš teica 
apmēram tā: „Māksliniekam jāat-
stāj patiesa liecība par to, kā mēs 
šeit, šajā laikā esam dzīvojuši.”

Latvijas Zinātņu akadēmija, sa-
kopojusi iesniegtos universitāšu, 
zinātnisko institūtu un centru 
priekšlikumus, nosaukusi nozīmī-
gākos Latvijas zinātnes sasniegu-
mus 2008. gadā.

Teorētiskajā zinātnē: 
*Atklāts jauns šūnas mecha-   

nisms, kas nosaka ļaundabīgo au- 
dzēju spēju atjaunoties pēc pretvē- 
ža terapijas. Molekulārā līmenī tas 
paveŗ jaunas iespējas efektīvākai 
cīņai pret vēzi (akadēmiķe Jeka-
terina Ērenpreisa, Latvijas Biome-
dicīnas pētījumu un studiju centrs 
sadarbībā ar Sauthemptonas uni-
versitāti, Heidelbergas universitāti, 
Vācijas Radiobioloģijas institūtu). 

*Izstrādāti sintezes paņēmieni 
bioloģiski aktīvo savienojumu tīru 
optisko izomeru iegūšanai, izpētī-
tas to īpašības, kas paplašina iespē-
jas radīt efektīvākus ārstniecības 
līdzekļus (akadēmiķi Ivars Kal- 
viņš un Edmunds Lukevics, LZA 
korespondētājlocekļi Maija Dam-
brova, Aivars Krauze un Grigorijs 
Veinbergs, Latvijas Organiskās 
sintezes institūts). 

*Pabeigts oriģināls komplekss 
pētījums par nevardarbīgās preto-
šanās metodēm, stratēģiju, taktiku 
Latvijā ilgstošā laika posmā, valstij 
demokratiskā ceļā atgūstot neat-
karību un starptautisko atzīšanu. 

Latvijas zinātnes sasniegumi 2008. gadā  
Pētījums Valsts pētījumu pro-
grammas “Letonika: pētījumi par 
vēsturi, valodu un kultūru” ietva-
ros publicēts monografijā „Valdis 
Blūzma, Tālavs Jundzis, Jānis 
Riekstiņš, Heinrichs Strods, Džīns 
Šārps. „Nevardarbīgā pretošanās: 
Latvijas neatkarības atgūšanas ceļš 
1945- 1991”’. 

*Atklāts iepriekš nezināms 
kustību traucējumu sindroms (lī- 
dzinās parkinsonismam) intrave-
nozās narkotikas – metkatinona 
(efedrona) lietotājiem un noskaid-
roti tā cēloņi – mangāna savieno-
jumu pārmērīga uzkrāšanās orga-
nismā (profesors Viesturs Liguts, 
Dr. Ainārs Stepens, Rīgas Stradiņa 
universitāte sadarbībā ar Oksfor-
das universitāti). 

*Pirmo reizi modelēta kvantu 
interference no oglekļa nanocau-
rulītēm kā jauna perspektīva kvan-
tu informācijas apstrādes ierīce 
(Dr. Vjačeslavs Kaščejevs, LU 
Cietvielu fizikas institūts sadarbībā 
ar Kembridžas universitāti un Va- 
šingtonas universitāti). 

Praktiskajos lietojumos: 
*Latvijā pirmo reizi veikta si- 

multāna aizkuņģa dziedzeŗa un 
nieres transplantācija (vadītājs 
akadēmiķis Rafails Rozentāls, 
Paula Stradiņa klīniskā universitātes 
slimnīca). 

*Izstrādāts un reālizēts saules 
enerģijas izmantošanas iekārtu 
testēšanas poligons (vadītājs LZA 
kor.loc. Pēteris Šipkovs, Fizikālās 
enerģētikas institūts). 

*Izstrādāta un īstenota jauna 
informācijas technoloģija pārva-
des elektrotīkla un ģenerācijas ilg-
spējīguma nodrošināšanai (vadī-
tājs LZA kor.loc. Jurijs Merkur- 
jevs. Rīgas Techniskā universitāte, 
Fizikālās enerģētikas institūts). 

*Izstrādātas jaunas metodes 
antioksidantu iegūšanai no bio-
masas un to izmantošanai bio-
dīzeļdegvielas stabilizēšanai (va- 
dītājs akadēmiķis Valdis Kampars, 
Rīgas Techniskās universitātes 
Lietišķās ķīmijas institūts, Latvijas 
Valsts Koksnes ķīmijas institūts). 

*Pirmoreiz Latvijā izdota plaša 
„Valodniecības pamatterminu 
skaidrojošā vārdnīca” (2000 ter-
minu) ar terminu skaidrojumiem 
latviešu valodā un ekvivalentiem 
angļu, vācu un krievu valodā. 
Vārdnīca izmantojama vienotas 
valodniecības terminoloģijas ie- 
viešanai. Sastādījusi autoru kopa 
akadēmiķes Valentīnas Skujiņas 
vadībā. 

*Vairāki jaunie zinātnieki saņē-
muši LZA un AS Latvenergo  bal-
vas  par nozīmīgu ieguldījumu 
Latvijas enerģētikā un inženieŗ-

zinātnēs. Viņu pētījumi ievēro- 
jami paaugstinājuši Latvenergo 
konkurētspēju Baltijas enerģijas 
tirgū.

Alfrēda Vītola vārdbalvu saņēma 
Dr. habil. sc. ing. Jānis Dirba par 
zinātnisko darbu kopu ”Elektro-
dinamiskie procesi elektrotech-
niskajās iekārtās un elektrisko 
mašīnu diagnostika”. Profesors 
Jānis Dirba ir Rīgas Techniskās 
universitātes Elektrisko mašīnu un 
aparātu katedras vadītājs, saraks-
tījis 152 zinātniskos un metodis-
kos darbus, tostarp septiņas grā- 
matas. Viņš ir 12 izgudrojumu 
autors. 

2008. gada balvu jaunajiem zi- 
nātniekiem par panākumiem 
enerģētikā saņēma Dr. sc. ing. 
Mārtiņš Kalniņš par darbu 
“Energosistēmu režīmu optimi-
zācijas matēmatisko modeļu iz- 
strāde tirgus ekonomikas apstāk-
ļos”. M. Kalniņš ir AS “Augst-
sprieguma tīkls” Centrālā dispe-
čeru dienesta elektroinženieris.     
29 gadu vecumā viņš jau ir zinātņu 
doktors, 15 publikāciju autors. 

Dr. sc. ing. Gatis Junghāns balvu 
saņēma par darbu “Energosistē-
mas darba īpatnības liberālizēta 
tirgus apstākļos”. Gatim Junghā-
nam arī ir 29 gadi un jau krietni 
daudz ieņemto un ieņemamo 

amatu. Viņš  uzrakstījis  deviņas 
publikācijas un ieguvis vienu pa-
tentu. 

Dr. sc. ing. Vadims Strelkovs 
balvu saņēma par darbu ”Izolēti 
strādājošu energosistēmu auto-
matiskā vadība”. 29 gadus vecais  
RTU Enerģētikas un elektrotech-
nikas fakultātes docents Vadims 
Strelkovs ir 13 publikāciju autors, 
piedalās sešos projektos.

AS LatvenergoAttīstības daļas 
vadītājs, 34 gadus vecais Dr. sc. ing. 
Oļegs Linkevičs balvu saņēma par 
darbu “Koģenerācijas elektrostaci-
ju darbības režīmu optimizācija”. 
Oļegs Linkevičs uzrakstījis 25 
publikācijas un piedalījies 13 
konferencēs. 

Mģ. Svetlana Orlova ir RTU 
doktorande, apbalvota par darbu 
kopu “Aksiālo induktormašīnu 
(AIM) magnētiskās ķēdes opti-
mizācija, pamatojoties uz mag-
nētiskā lauka aprēķinu un anali- 
zi”. Svetlana Orlova strādā par asis-
tenti Fizikālās enerģētikas insti-
tūta Elektrofizikālo procesu mo- 
delēšanas laboratorijā. Viņai ir      
24 gadi, septiņas publikācijas un 
viens LV patenta pieteikums. 

Publikāciju sagatavojis
 P. Karlsons
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P R Ā T A M  U N  D V Ē S E L E I
Par latvisko un kristīgo eposā “Lāčplēsis”Ivo Pavlovičs

Eposs “Lāčplēšis” - latviešu 
tautas pašapziņai

Tagad, vairāk nekā simt ga-
dus pēc eposa “Lāčplēsis” klajā 
nākšanas, laiks ir parādījis, ka 
Pmpura radītie un pārradītie 
tēli dzīvo. Viņam ir izdevies at-
rast to stīgu, kas skan unisonā 
ar visu tautu. Turklāt ne vien 
viņa laikmetā, bet cauri lai-
kiem līdz mūsdienām. Var ti-
kai piekrist tam, ko saka lite-
rātūrzinātnieks Ojārs Lāms 
Latvijas Universitātes akadē-
miskā apgāda 2007. gadā pub-
licētā eposa angļu valodas iz-
devuma komentārā: “A. Pum-
pura “Lāčplēša” kā nacionālā 
eposa nozīme meklējama ne 
tikdaudz šī darba mākslinie-
ciskajā savdabībā un vērtībā, 
bet gan tajā ietekmē, ko šis 
darbs atstājis uz nākamo laiku, 
kļūstot par ierosmju avotu 
nacionālās mākslas un literā-

tūras tālākajā attīstībā, gan      
par nacionālās identitātes stūŗ-
akmeni vispār, taču A. Pum-
pura “Lāčplēsis” ne jau uzreiz 
kļuva par tāda veida darbu. 
Pagāja vairāki gadu desmiti, 
līdz pilnīgi tika novērtēts             
A. Pumpura veikums.”

Pumpura “Lāčplēsis” ir sek-
mīgs mēģinājums apzināties 
latvisko identitāti un formulēt 
to ar atsauci uz vēsturi un 
mutvārdu tradiciju, kas vēl ti-
kai tiek apzināta. Tā sākās ar 
meklējumiem pēc latviskuma, 
bet beidzās ar latviskuma jē- 
dziena radīšanu. Tā domā 
literātūrkritiķis Guntis Berelis. 
Lai gan darbā ir minētas vēstu-
riskas personas un notikumi, to 
jēga ir nevis mācīt vēsturi, bet 
pateikt, ka latvieši ir tauta lī- 
dzās citām tautām ar savu vēs-
turisko un garīgo mantojumu 
un tai ir savas tiesības uz brīvu 

pašnoteikšanos tās vēsturiskajā 
territorijā. Turklāt Pumpurs 
grib atgādināt, ka vārds “latvie-
tis” nozīmē nevis zemniekus un 
zemāko kārtu, bet tautu.

Virspusēji skatoties, šis darbs 
padziļina plaisu starp latvisko 
un kristīgo apziņu, jo kristīgās 
ticības sludinātāji un verdzinā-
tāji ir vieni un tie paši - krust-
neši. Krustnešu tēlojums ir ne- 
pievilcīgs, bet vai tad tās ir ti-
kai Pumpura fantazijas? Palasot 
“Atskaņu chroniku”, var redzēt, 
ka pats šīs chronikas autors bez 
problēmām saista Kristus vārdu 
ar laupīšanu un kaušanu. To- 
mēr uzmanīgs eposa “Lāčplē-
sis” lasītājs redz, ka Pumpurs 
nošķiŗ kristietību un Kristu no 
tiem, kuŗi iekaŗo un verdzina. 
Pumpurs it kā saka: “Es neesmu 
pret Kristu un kristietību, bet 
man ir jāpasaka tas, ko Kristus 
vārdā ir nodarījuši krustneši un 

joprojām dara vācieši.” Visas 
daudzās dievības un mītoloģis-
kie elementi ir ar mērķi parādīt, 
ka latviešiem ir pagātne, kas 
sniedzas laikā pirms krustnešu 
ienākšanas. Galu galā pirmie, 
kuŗi klasificēja un vāca tautas-
dziesmas un citu mutvārdu 
folkloru, klasificēja un apzināja 
dievības, bija kristieši - mā- 
cītāji. 

Kristīgā apziņa “Lāčplēsī” ne- 
apšaubāmi ir atspoguļota vājāk 
nekā latviskā apziņa. Tas ir 
saistīts ar latviešu kā tautas 
ieaugšanu kristietībā, kas noti-
ka samērā lēni. Iemesli šai 
lēnajai ieaugšanai kristietībā      
ir meklējami divkopienu sa- 
biedrībā, kur latvieši bija zemā, 
kalpu kārta un ienācēji lielā 
mērā šādu kārtību vēlējās pa- 
turēt. Bija arī miermīlīgas misi-
jas mēģinājumi pēc bīskapa 
Alberta (1199-1229). Pāvesta 

sūtnis Baldvīns mēģināja di- 
bināt patstāvīgas valstis, kas 
būtu tiešā atkarībā no pāvesta, 
bet šejienes vācu bīskapu un 
īpaši ordeņa centieni iznīcināja 
šos nolūkus, un 13.gs. otrā pusē 
kuršu un zemgaļu kristīšana 
notika reizē ar šo cilšu neat-
karības un cilvēku iznīcināšanu. 
Šāda misija traucēja kristīgās 
vēsts izplatīšanu un veicināja 
naidu gan pret iekaŗotājiem, 
gan pret viņu nesto ticību. 
Vēsturnieks Ludis Adamovičs 
savā darbā “Latviešu ieaugšana 
kristietībā” raksta, ka par lat-
viešu kā tautas ieaugšanu kris-
tietībā var runāt, tikai sākot ar 
brāļu draudžu ienākšanu. Šādās 
domās ir arī vēsturnieks Gvido 
Straube. 

Ceru, ka mans pienesums kal-
pos par ierosmi latviskās un 
kristīgās apziņas šķietamo pret-
runu kliedēšanai.

Gunārs Ievkalns, Baltie va-
saras mākoņi, Pirmā daļa – 
Saknes, Otrā daļa – Nelūgtie 
viesi, apgāds Zvaigzne ABC, 
1.d. – 336 lpp., 2.d. – 224 lpp.

1927. gadā Sabilē dzimušais 
rakstnieks un žurnālists Gunārs 
Ievkalns jauno romānu diloģiju 
Baltie vasaras mākoņi iesāk 
braši: Glānu dzimtas galvas 
bērēs 1923. gadā viņš pirmajās 
trīs lappusēs sapulcina un vār-
dā nosauc pusotru duci aizgā-
jēja tuvinieku – dēlu, meitu, 
ieprecēto un mazbērnu - ,tā ka 
lasītājam pamats nobīties: var-
būt tūdaļ ķerties pie ciltskoka 
zīmēšanas, lai būtu kur iemest 
aci un vēlreiz pārbaudīt, kas ir 
kas, ar viņiem visiem tiekoties 
tālākajā lasīšanas gaitā. Vai, 1. 
nodaļu sacerot, rakstnieka no-
doms bija veidot episku diž-
darbu un daudzu gadu desmitu 
gājumā būtu apcerēti vairāku 
paaudžu likteņi, gluži kā vācu 
Budenbrokos un angļu Forsaitu 
sāgā?

Nē, lasītājs var nomierināties, 
ciltskoks nav jāzīmē. Pat ja 
Glānu Kārlim ir trīs dēli un pie-
cas meitas, pēc bērēm par pir-
mās grāmatas norišu galvena-
jiem veidotājiem ātri vien 
izvirzās vecākais dēls Ģederts 
ar sievu Justīni un viņa brālis 
Gusts, kas par dzīvesbiedri ap- 
ņem no Rīgas uz Sabili at- 
braukušo frizieri Olgu. Intrigu 
rada sava veida brāļu kaŗš. 
Ģedertam - vecākajam dēlam 
nāktos kļūt par Rudzātu māju 
mantinieku, bet viņam ar Justī-
ni nav bērnu, kam savukārt 
nodot mājas tālāk. Gustam ar 
Olgu bērni ir, bet Gusts tiek 
uzskatīts par saimnieku šķiras 
nodevēju, apprecot savai cilmei 
nepiemērotu sievu. Kas nu kur 
dzīvos, kam kas piederēs, kā 
problēmu risināt? Pirmās daļas 
darbība risinās no jau minētā 
1923. gada līdz baltvācu repat-
riācijai, bet otrās daļas – pa-
domju un nacistu okupāciju 
laikā līdz 1919. gada depor-
tācijām. Otrajā daļā padaudz 

Ar liriskumu saldināta epika
jauna personāža.

Darbība risinās Sabilē, Kan-
davā un šo abu piemīlīgo Aba-
vas ielejas pilsētiņu apkārtnē. 
Pati Sabile – mūsdienu skatījumā 
toreiz, starpkaŗu gados, šķiz-
dama stipri archaiska, ar mī- 
lestību, kāda vien var būt tur 
dzimušam, uzgleznota 1. grā-
matas 4. nodaļā. Diloģijas no- 
saukumā minētie baltie vasaras 
mākoņi 1. grāmatā parādās vis-
maz četrreiz (79., 83., 85., 293. 
lpp.), bet 2. grāmatā vismaz 
vienreiz (131). Šie mākoņi allaž 
tiek vēroti no tilta pār Abavu 
Sabilē un allaž tiek saistīti ar 
pārdomām par cilvēku dzīvi     
un likteņiem. Šie  mākoņi ienes 
pa liriski saldam momentam 
citkārt lietišķajā, reizumis pat 
skarbajā notikumu risinājumā. 
Kad Olga Pirmā pasaules kaŗa 
bēgļu laikā strādājusi par fri-
zieri Ukrainā, kāds klients viņai 
stāstījis par „tādu mazu sapņu 
pilsētiņu Sabili”. Lūk:

„ - Kas tad ir vajadzīgs, lai 
cilvēks justos laimīgs? – viņš 
patētiski vaicāja un pats tūdaļ 
atbildēja: - Ziniet, dažreiz pie-
tiek ar to vien, ka tu vari dzim-
tajā pusē brīdi apstāties uz tilta. 
Apstāties, palūkoties lejup, pa- 
domāt... Re, kā ūdeņi plūst, – 
gluži kā tava dzīve! Saplūst mel-
nā atvarā... Bet turpat tālāk ir 
rāms līcītis. Un ūdenī atmirdz 
mākoņi... balti, balti... Ticiet 
man, pasaulē labā ir daudz 
vairāk nekā ļaunuma.”

Romānos, kas plešas cauri  
laikmetiem un paaudzēm, kva-
litātes noteicēja ir autora pras-
me iezīmīgus notikumus at- 
sevišķu cilvēku dzīvē skatīt uz 
ik laikmetam raksturīga sa- 
biedriskās dzīves fona. Te Gu- 
nāram Ievkalnam sekmes it tei-
camas. Vajadzīgos vides un    
laikmeta izpētījumus viņš ir 
paveicis, bet viņš neļauj pētī-
jumu iznākumam ilgāk nonākt 
priekšplānā. Laikmets, kaut ar 
mīlestību iezīmēts, ir tikai 
skatuve, uz kuŗas darboties 
aktierim – cilvēkam. Apskatoties 
kaut vai, cik veikli darbībā 

autors iekļāvis savu pētījumu 
par Jāņa Čakstes prezidentū- 
ras laika Latvijas avīzēm un to 
izplatīšanu Sabilē! (1.d. 89-91). 
Izcili aprakstīta ir Ģederta 
došanās Rīgā pie speciālista,    
lai noskaidrotu neauglības ie- 
meslus. (1.d. 213- 217). Citu 
pēc cita te izlasām valodas pa- 
raugus blakus ārsta durvīm 
piestiprinātā uzrakstā, dakteŗa 
izteiksmes ziedus sarunā ar 
pacientu, higiēnas standartu 
ārsta prakses tualetē, kautrī-
gumu pavisam citā pakāpē, ne- 
kā, jādomā, tas ir mūsdienās...

Otrās grāmatas virsrakstā 
nosauktie nelūgtie viesi, pro-
tams, ir pag. gs. 40. gadu krievu, 
tad vācu, tad atkal krievu oku-
panti. Vācietis un divi krievi 
iekļauti arī romānā vārdos 
saukto katēgorijā. Volfs ir Glāna 
meitas Tīnas vīrs, vācbalts, kas 
2. nodaļā izšķiŗas nedoties re-
patriantiem līdzi uz Vāciju, bet 
palikt Latvijā, tad 5. nodaļā viņš 
uz Vāciju tomēr aizbrauc, to- 
mēr 26. nodaļā – vācu laikā – 
Sabilē atkal atgriežas. Saša un 
Koļa savukārt ir divi krievu kaŗa 
gūstekņi. 

Okupāciju laika šausmīgākie 
notikumi Ievkalna romānā at- 
tēloti pieklusināti. Viens no 
iemesliem varētu būt tas, ka 
provincē tie neizpaudās tik spil-
gti, cik galvaspilsētā. Bet vai 
varētu arī būt, ka autora dziļākā 
iedaba liedz viņam šausmas 
sevišķi izcelt? Sabiles žīdu sapul-
cināšana sinagogā un pēc tam 
nošaušana (58 - 60) notēlota ne 
jau bez līdzjutības, bet arī necik 
drāmatiski. Ievkalna dabā nav 
sakairināt un tad atslābināt 
lasītāja nervus ar īpaši izvēlētiem 
izteiksmes līdzekļiem, ar kāpi-
nājumiem un kritumiem. Žīdu 
šaušanas aprakstu autors beidz 
ar samērā kuslu rindkopu:

„Otrā rītā šīs nakts baisie 
notikumi tomēr uzpeldēja, no- 
kļuva ļaužu valodās, ceļoja no 
mājas uz māju, apaugdami ar 
biezu izdomu un pieņēmumu 
kārtu. No šīm baumām izrietēja, 
ka Sabiles žīdiņi nekur tālu 

prom nav vesti, bet gan visi 
sagūluši tepat Sabiles pievārtē. 
Pie mazās Kārones upītes iete-
kas Abavā. Un viņu mieru nu 
tagad sargājot staltākās Kurze-
mes dižegles.”

It kā nobijies, ka šausmīgu 
notikumu attēlojumu, stāstot 
par šausmīgu laikmetu, viņam 
varētu būt sanācis par maz, 
autors tad nu veselu asinspirti 
sarīko 2. grāmatas priekšpēdējā 
nodaļā, stāstot par krievu otr-
reizējās ienākšanas laiku Latvijā 
(202.).

Jāsaka, ka no abām grāmatām 
Gunāram Ievkalnam spilgtāka 
padevusies pirmā. Gan personu 
īpašības un rīcība tur vairāk 
iesaista lasītāju, gan notikumi 
tur parādīti izvērstāk. Haralda 
un Malvas „brūtēšanās” 2.d. 15. 
nodaļā it kā atbalso Gusta un 
Olgas cerēšanos iepriekšējā pa- 
audzē, tomēr atbalss vai at- 
blāzma tā vien ir. Otrā daļa ir 
epizodiskāka, mazāk izstrādāta. 
Lēšot tīri aritmētiski, varam 
konstatēt, ka 1. grāmatas 334 
lappuses iedalītas 19 nodaļās, 
turpretim 2. grāmatas veselas 
32 nodaļas plūs epilogs aizņem 
tikai 224 lappuses. Sagurums?

Interesanti, vai Baltie vasaras 
mākoņi saglabāsies kā diloģija 
jeb vai tā, nevērojot autora 

cienījamos mūža gadus, vēl iz- 
pletīsies par triloģiju (padomju 
laiki!) vai pat tetraloģiju (Lat-
vija pēc neatkarības atjauno-
šanas). Ka varētu palikt tikai 
diloģija, liekas norādām patie-
su aizkustinājumu izraisītājs     
2. grāmatai pierakstītais epi-
logs, ko uz mirkli nedaudz iz- 
bojā tikai plakātiskais teikums: 
„Valstī, kas pasaulei centās aiz-
mālēt acis ar humānisma un 
cildenu ideālu programmām, 
īstenībā no humānisma nebija 
ne vēsts.” (Vai to vēl nezinā-
jām?) 

Ne latviešu Budenbroki, ne 
Forsaitu sāga Baltie vasaras 
mākoņi gluži nav, tomēr nav arī 
pamata oponēt apgāda pašre-
klāmai uz abu grāmatu vākiem, 
ka „šo grāmatu ar lielu aizrautību 
lasīs katrs, kam Latvija nesākas 
tikai ar viņa paaudzi vien”. 
Obligāta lasāmviela tā ir sabil-
niekiem un cilvēkiem, kas 
Sabiles pusē reiz dzīvojuši vai 
šo pusi pazīst.

Kad, lūdzu, cienījamais ap- 
gāds Zvaigzne ABC sāks sekot 
visu citu cienītu apgādu pa- 
raugam un uzrādīs savu izde-
vumu titullapā vai pasītē iz- 
došanas gadu?

Eduards Silkalns

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 
„LATVIJAS GRĀMATA”. 

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv
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Vienā laik-
raksta lapā 
sabirst dažādi 
kultūras dzīves 
notikumi – 
raibi un krā-
saini. Šoreiz 
tos kā krāsai-
nus stikliņus 

saliksim mozaīkā - lai pavasaŗa 
saules stari tajos izgaismo 
dažnedažādas krāsas – vieglas 
skumjas, piemiņas gaismu, sirds 
siltumu, prieku un pārdomas. 
Tieši šīs krāsas raksturīgas 
pagājušās nedēļas notikumiem. 

Veltījums 
mākslinieka mūžam

Teātŗa mūzejā atklāta ļoti 
plaša gleznu izstāde „Dzīve 
mākslā”, kas veltīta māksli- 
nieka Andŗa Merkmaņa ( 1943-
2006) daiļradei. Dzimis, audzis 
un  par personību izveidojies 
mākslinieku ģimenē, Andris 
Merkmanis,  ejot mākslā pats 
savu ceļu,  bija daudzpusīgs un 
spilgts visās radošajās izpaus-
mēs. 

Viņa māte bija Dailes un 
Nacionālā teātŗa aktrise Vilma 
Vārna, tēvs – skatuves gleznotājs 

Leonīds Merkmanis. Arī dēla 
dzīvē šīs mākslas – glezniecība 
un teātris, tāpat kino - ieņēma 
pašu svarīgāko vietu. Andris 
Merkmanis veidojis skatuves 
ietērpu izrādēm visos Latvijas 
drāmatiskajos un mūzikālajos 
teātŗos, visvairāk Operetes teāt-
rī, viesojies arī Krievijā. Strā-
dājis Rīgas kinostudijā, kur ar 
viņa līdzdalību tapušas filmas 
„Ezera sonāte”, „Teātris”, „Agrā 
rūsa”, „Vilkatis Toms”, „Vecā 
jūrnieka ligzda”.  Mākslinieks 
darinājis arī skatuves kollēgu 
portretus, gleznojis cirka ainas, 
Vecrīgas skatus.

Andŗa Merkmaņa mākslas 
pasaule izstādes zālē atklājas 
koša un teātrāli izteiksmīga, tajā 
daudz siltas gaismas. Skatītāji 
var atsaukt atmiņā izrādes, ko 
savulaik veidojis scēnografs 
Andris Merkmanis, un var prie-
cāties par daudzveidīgo glez-    
nu klāstu, kas atklāj, iespējams, 
agrāk nepamanītas autora per-
sonības šķautnes. Ekspoziciju 
Teātŗa mūzejā līdz ar māksli-
nieka atraitni Olgu iekārtojuši 
viņa draugi un kollēgas, aplieci-
not cieņu talantam un mākslas 
spēkam, kas uzrunā arī tad, kad 
paša autora vairs nav mūsu 
vidū. 

Pavasaŗa mozaīka
Dāvana Strazdmuižas 

internātskolas audzēkņiem
Rīgas Latviešu biedrības Baltā 

zālē sanāca kupls apmeklētāju 
pulks, kad uz labdarības koncer-
tu aicināja Jāzepa Mediņa mū- 
zikas skolas kamerorķestris 
„Armonico”. Jauno mūziķu mēr-
ķis bija savākt naudas ziedoju-
mu Strazdmuižas internātskolai, 
kas dibināta 1872. gadā un šo- 
brīd, tāpat kā pašā sākotnē, ir 
skola vājredzīgiem un neredzī-
giem bērniem. Līdz ar pamat-
izglītības un vidējās izglītības 
iegūšanu bērni šai skolā dar- 
bojas arī dažādos pulciņos, 
piedalās mākslas festivālos. Par 
skolēnu mūzikālo apdāvinātību 
varējām pārliecināties, kad kon-
certā brīnumdzidrās meiteņu 
balsīs skanēja Daces Robules 
dziesma ar Vitauta Ļūdēna tekstu 
„Sudraba kalējs”, ko dziedāja 
meiteņu vokālais trio. 

Naudas ziedojums paredzēts 
jauna mikroautobusa iegādei,  
un, koncertam beidzoties, skolas 
vadība pateicībā jaunajiem mūzi-
ķiem apliecināja, ka nu šis mēr-
ķis ir kļuvis gluži reāls. 

Priecēja ne vien materiālais 
ieguvums, - visu koncertu sildīja 

arī jauno siržu siltums un dedzī-
gā mūzicēšana. Labdarības ideja 
Latvijā aug un attīstās pamazām, 
iespējams, ne tik ātri, kā mums 
pašiem gribētos. Tāpēc jo svarīgi, 
ka šoreiz tā iesēta  mūzikas skolas 
audzēkņu sirdīs, un, jaunajiem 
mūziķiem izaugot un pilnveido-
jot savu talantu, līdzi būs augusi 
arī apziņa par svētību, ko nes 
dāvinājums cilvēkiem, kuŗiem 
tas ļoti  nepieciešams.    

Jāzepa Mediņa mūzikas skolas 
kamerorķestris „Armonico” jau 
piecus gadus darbojas diriģenta 
Normunda Dreģa vadībā. Tā ir 
aktīvi koncertētāja talantīgu jau-
niešu kopa, kas spēlējusi ne vien 
Rīgas lielākajās koncertzālēs un 
citās Latvijas pilsētās, bet pie-
dalījusies arī mūzikas festivālos 
Francijā un starptautiskos pro-
jektos, piemēram, festivālā Fran-
cijas pavasaris. 2008. gadā izdots 
arī pirmais „Armonico” tvarts. 

Šā ziedojumu koncerta pro-
grammai bija izvēlēta daudzvei-
dīgi skaņdarbi, kas apliecināja 
jauno mūziķu un viņu diriģenta 
spējas gan interpretēt klasisko 
repertuāru, gan atskaņot latvie-
šu komponistu darbus. Imanta 
Ramiņa, Jēkaba Mediņa, Ingmā-
ra Zemzaŗa, Dzintras Kurmes-
Gedricas, Andŗa Baloža kom-

pozicijas skanēja svaigi un 
jauneklīgi, vairāki no šiem dar-
biem tapuši tieši šim orķestrim. 
Savukārt koncerta beigu daļā, 
atskaņojot divus tango karaļa 
Astora Pjacollas darbus, mūziķi 
apliecināja spējas aizrauties 
pavisam atšķirīga stila un tem-
peramenta mūzikā. 

Līdz ar orķestri priekšnesu-
mos piedalījās arī solisti. Gan 
jaunieši no orķestrantu vidus, 
gan pieaicinātie jauno mūziķu 
draugi – Nacionālās operas flau-
tists Miks Vilsons, akordeoniste 
Inita Āboliņa, soprāns Kristīne 
Gailīte. Mūzikas spēks vienoja 
dažādas paaudzes, saviļņoja zālē 
sēdošos, un galu galā – sarīko-
jums savu mērķi bija sasniedzis.

Pēc koncerta skatītāji uzzināja, 
ka tieši todien ir diriģenta Nor-
munda Dreģa četrdesmitā dzi-
mumdiena, un katrs orķestŗa 
dalībnieks viņu apveltīja ar vienu 
rozi. „Man šajā dienā likās svarīgi 
izdarīt kādu labu darbu. Liekas, 
tas būs izdevies,” atzina diriģents.  

Billes stāsts 
Nacionālajā teātrī

Nacionālā teātŗa Aktieŗu zālē 
iestudēta izrāde „Bille” pēc Viz-
mas Belševicas autobiografiskā 
stāsta motīviem. Vēstījums par 
vienkārša Grīziņkalna meitēna 
vērojumiem un pārdzīvojumiem 
Latvijas brīvvalsts laikā režisora 
Valža Lūriņa drāmatizējumā un 
iestudējumā īsā laikā iemantojis 
skatītāju atsaucību. Liels nopelns 
izrādes panākumu pamatā ir      
arī Billes atveidotājai aktrisei 
Dacei Bonātei, kas atklāj iekšēji 
bagātu, jūtīgu un sirsnīgu dvē-
seli. Nozīmīga ir arī viņas part-
neŗu - aktieŗu Līgas Vītiņas un 
Mārča Maņjakova līdzdalība, viņi 
piespēlē – atveido daždažādas 
lomas, taču visvairāk prātā pa-
liek kā Billes vecāki, kas bērna 
atmiņās ir mūžam jauni, skaisti, 
mīlestības pilni. 

Nomales bērna dzīvē ir gan 
trūkums, gan bēdas, nākas pie-
redzēt arī pazemojumu un 
netaisnību, taču ko vērts ir viens 
vienīgs prieka pilns vakars, kas 
iegūts, bezrūpīgi tērējot tēva    
doto divlatnieku! Savukārt aina, 
kuŗā stāstīts par Billes un 
vecāsmātes ceļojumu uz Rīgas 
centru 18. novembŗa vakarā, kad 
ielu malās deg neskaitāmas 
liesmiņas skārda trauciņos un 
„katrā logā pa Ulmanītim” (tas   
ir – Valsts prezidenta portretam), 

izvēršas par tēlainu kulmināciju. 
Tajā ir gan goddevīga attieksme 
pret svētkiem, pret savu valsti, 
gan mazā meitēna piedzīvojumu 
kāre, kas beidzas ar negaidītu 
vilšanos: izrādās, atpakaļceļā   
viņa tramvajā aizmigusi un nav 
izbaudījusi visus piedzīvojumus 
pilnā mērā. 

Šīs izrādes atmosfairas radīša-
nā piedalās arī komponists Val-
dis Zilveris, katru ainu rakstu-
rojot ar kādu sadzīves dziesmu 
vai tālajiem gadiem raksturīgu 
melodiju. Līdz ar to dziedāts tiek 
daudz, mūziķis pats spēlē kla-
vieres un akordeonu, iekļaujoties 
tēlotāju ansamblī. 

Iestudējums pavisam vienkār-
šiem līdzekļiem atklāj laikmeta 

nospiedumus maza bērna dvēse-
lē, un tas atbalsojas zālē sēdošo 
atmiņās vai priekšstatos par lai-
ku, kuŗā augusi un pasauli iepazi-
nusi šī Bille. Un pat tie, kas nav  
šo laiku piedzīvojuši, atminas 
savu bērnību, savus priekus un 
vilšanās reizes, savus nedarbus 
un bērna sapņus. Bet Vizmas 
Belševicas skanīgā un neatkār-
tojami bagātā valoda aktieŗu dia-
logos ir vērtība pati par sevi. 

Latviešu stāsti Jaunajā 
Rīgas teātrī turpinās!

Nu jau vairāku teātŗa sezonu 
gaŗumā režisors Alvis Hermanis 
Jaunajā Rīgas teātrī iedibinājis 
izrāžu veidu, ko nosacīti varētu 
saukt par Latviešu stāstiem. Tāds 
nosaukums bija viņa iecerētajam 
un īstenotajam izrāžu ciklam, 
kuŗā katrs ansambļa aktieris bija 
dzīvē nolūkojis, izpētījis un 
pārvērtis priekšnesumā kāda 
konkrēta sastapta cilvēka dzīves 

stāstu vai spilgtu epizodu. Tur-
pinājums bija izrāde „Latviešu 
mīlestība” – arī dokumentālā ceļā 
tapusi variācija par temu „kā    
mīl latvieši”. It kā polemizējot ar 
mūsdienu latviešu drāmatiķiem, 
teātŗa mākslinieki pierādījuši 
vērību ieraudzīt cilvēka kodolu 
un pozitīvo vērtību, kaut pret-
runīgu, un no šī vērojuma iz-
veidot stāstu, kas uzrunā un aiz-
kustina skatītāju. Un visi šie dzī-
vē ieraudzītie stāsti precīzi at- 
spoguļo mūsdienu cilvēku do-
mas, problēmas un centienus. Pie 
šīs stāstu serijas pieder arī Viļa 
Daudziņa monoizrāde „Vectēvs”, 
kas ir triju Otrā  pasaules kaŗa 
kaŗavīru stāsts viena aktieŗa 
pasniegumā. Visi trīs atainotie 
cilvēki ir reālas, dzīvē sastaptas 
personas, bet aktieris meistarīgi 
vienā acumirklī pārveidojas, trīs 
reizes mūsu acu priekšā kļūdams 
par pilnīgi citu personu. 

Arī jaunā izrāde „Zilākalna 
Marta”, ko režisors Alvis Hermanis 
izveidojis pēc Jāņa Arvīda Plauža 
grāmatas par slaveno zintnieci  
un pēc aculiecinieku atmiņām, 
pieder pie šā teātŗa stāstu vir- 
ziena. Tajā velti gaidīt drāmatur-
ģisku pamatu. Divpadsmit atšķi-
rīgi cilvēki sapulcējas ap gaŗu 
galdu, itin kā nākuši pie Martas 
uz pieņemšanu. Katrs ar savu 
nelaimi, bet visus vieno cerība, ka 
šī tikšanās dzīvi pavērsīs uz labu. 
Viņi visi cits caur citu stāsta par 
klāt neesošo dziednieci, par brī-
numainiem, gandrīz neticamiem 

notikumiem. Tiek kopīgi ēsta 
maize, iedzerts piens, tiek grēdās 
krauti cukura graudi – tās ir vie-
las, ko Marta parasti apvārdojusi. 
Vēl ieraugām čūskas – katrs lat-
vietis vienu tādu glabā savā azotē, 
katrā ziņā šī metafora paliek 
atmiņā. Tāpat kā sākusies, izrāde 
arī beidzas, katrs aiziet uz savu 
pusi. Bet vai problēmas pēc šī 
kopīgā „psīchoterapijas seansa” 
mazinājušās? 

Visiem notikumiem ap galdu 
un uz tā raksturīga ironiska 
attieksme pret cilvēku kopumu, 
kas to vien dara kā gaida glābiņu 
no malas, gaida brīnumu, kādu 
irracionālu risinājumu, bet neuz-
ticas paši saviem spēkiem. Izrādes 
vēstījums ir rūgti ironisks, mūs-
laiku sabiedrības spoguļattēls ne- 
ko pievilcīgs vis neizskatās. Tā 
skaudri un tieši Alvis Hermanis 
izpauž savu attieksmi pret noti-
kumiem Latvijas dzīvē.

Gundega Saulīte

Mākslinieks Andris Merkmanis

Skats no izrādes "Bille". No kreisās: Līga Vītiņa, Dace Bonāte un 
Mārcis Maņjakovs

Jauniešu kamerorķestris "Armonico" un diriģents Normunds 
Dreģis
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 ... lielāks gods nekā namam ir tā 
cēlējam.

 Jo katru namu kāds cēlējs uzceļ,
 bet, kas visu ir uzcēlis,
 ir Dievs.

(Vēst. ebr. 3:3-4)

Latvijas un latvju tautas liktenis 
kā grods pavediens ir ievijies      
visas pasaules tautu ciešanu 
vainagā. Ir vairākas mūsu tau-   
tai ļoti smagas dienas, ko mēs 
nevaram un nedrīkstam aizmirst. 
Viena no tām ir Māras diena – 
25. marts. Šogad pieminam 60. 
gadskārtu kopš tās 1949. gada 
pavasaŗa dienas, kad notika otrā 
latviešu tautas masveida depor-
tācija. Todien lopu vagonos tika 
sadzīts un no dzimtenes izvests 
44 271 Latvijas iedzīvotājs. Vi- 
ņiem atņēma visu mantu, dau-
dzas ģimenes tika izšķirtas. Daļa 
veco, slimo cilvēku un mazo 
bērnu gāja bojā jau ceļā. Daudzi 
izsūtītie neizturēja smagos dzīves 
apstākļus un vergu darbu, un 
viņu pēdējā atdusas vieta palika 
Sibirijas sniegos, tālu no dzim-
tenes. Daļai vardarbīgi izsūtīto 
pēc lielā despota Staļina nāves 
laimējās atgriezties dzimtenē pie 
izpostītajām mājām un druvām. 
Tikai tiem komūnistu režīma 
upuŗiem, kam Dievs palīdzēja 
izdzīvot līdz pagājušā gadsimta 
deviņdesmito gadu sākumam, 
izdevās pieredzēt Latvijas Repub-
likas neatkarības atjaunošanu. 
Izdzīvojušos vienoja lielā patei-

cība Dievam par dāvāto žēlastī-
bas laiku un lūgšana par likteņ-
biedriem, kam nebija lemts to 
sagaidīt.

Kā Dieva brīnums, kas uzzie-
dina arvien jaunus ziedus, repre-
sijas izcietušajiem komūnisma 
genocīda upuŗiem, apvienojo-
ties mācītāja Gunta Kalmes 
vadībā, dzima jauna Augšām-
celšanās draudze, kas līdz pat šim 
laikam ir vienīgā no jauna 
dibinātā evaņģeliski luteriskā 
draudze atjaunotajā Latvijā.

1991. gadā jaunā draudze diev-
kalpojumu noturēšanai saņēma 

Rīgā, Lielajos ka-
pos, Jaunās ka-
pellas drupas – 
daļēji sabrukušas 
sienas bez jumta. 
Šī kapella, ko 
projektējis archi-
tekts Neiburgers 
1863. – 1891. g., 
cēlis būvdarbu 
vadītājs K. Fels-
ko un inženieris   
F. Engelsons, ir 
neoromānikas 
stila architektūras 
piemineklis, kas 

z i n ā t n i s k a j ā s 
publikācijās mi- 
nēta kā viena no 
skaistākajām Eiro-
pas kapsētu ka- 
pellām, kuŗa ko- 
mūnistu valdīša-
nas laikā tika no-
vesta drupu stā-
voklī.

Mācītājs Guntis 
Kalme aicināja 
polītiski represēto 
draudzi vienoties 
kopīgam uzdevu-
mam – sagrauto 
sakrālo celtni at-
jaunot par diev-
namu un par 
piemiņas vietu 
Staļina laikā ko- 
mūnisma režīma 
noziegumos bojā 
gājušiem un arī 

Sibirijas lēģeŗos  un nometnēs 
izdzīvojušiem. Augšāmcelšanās 
draudze pieņē-ma devīzi „Dievam 
un dzimtenei”.

Pirmie dievkalpojumi notika 
drupās zem klajas debess starp 
gruvešu kaudzēm, pie altāŗa, ko 
salika   no turpat drupās pacel-
tiem akmeņiem, un sēdēja uz 
sakritušiem ķieģeļiem pārlik-
tiem dēļu gabaliem. Uz pirmās 
Ziemsvētku eglītes zariem krita 
īstas sniegpārslas, pavisam īpaši 
skanēja starp sniega kupenām 
draudzes dziedātā „Klusa nakts, 
svēta nakts”.

Kopš tām dienām ir pagājuši  
19 gadi. Baznīca ir atjaunota         
ar nesavtīgu draudzes darbu un 
ziedojumiem, kā arī ar daudzu 
kristiešu ziedojumiem gan Lat-
vijā, gan ārzemēs. Sākotnēji 
neticamā vīzija ir kļuvusi par 
īstenību, jo tas ir saskaņā ar   
Dieva prātu.

Ir izveidota arī īpaša represēto 
piemiņas vieta, kur izlikts Sibiri-
jas moku vietu saraksts, mācītāja 
Gunta Kalmes rakstīts represēto 
ticības apliecības teksts, dzelzce-
ļa sliežu krusts ar dzeloņstiepļu 
vainagu. Atjaunojot baznīcu, ir 

veikti nepieciešamie pasākumi – 
izbūvētas pārseguma konstrukci-
jas, uzlikts jumta segums, ielikti 
logi, durvis, sakārtots interjers.   
Ir iegādātas jaunas, labskanīgas 
ērģeles, mākslinieki izveidoja 
skaistu altāŗa vitrāžu ar Kristus 
tēlu. Tomēr darāmā vēl ir ļoti 
daudz – jāizbūvē griestu segums, 
jāuzlabo elektroinstallācija un 
apkures sistēma, jāsakārto lūg-
šanu zāles interjers u.c. Drau-

dzes sapnis ir arī krāsainas vit-
rāžas baznīcas sānu logos, lai 
iemūžinātu represijās bojā gāju-
šo piemiņu ar kristīgās ticības 
simboliem, kas sniedza apcie-
tinātajiem un izsūtītajiem garī- 
gu spēcinājumu gan cīņā par 
elementāru izdzīvošanu, gan 
brīdī, kad grūtībās nedrīkstēja 
zaudēt cilvēcību.

Visiem šiem darbiem vajadzī-
gos līdzekļus mēs vieni sagādāt 
nevaram, tāpēc, ja arī jums nav 
vienaldzīgs mūsu represēto pie-
miņas dievnama veidols un at- 
dzimšana, būsim priecīgi, redzot 

jūs mūsu atbalstītāju, palīgu un 
draugu lokā, un būsim ļoti pa- 
teicīgi par jebkuŗu izrādīto 
atsaucību un palīdzību, ko ies-
pējams nosūtīt kā ziedojumu   
pēc norādītajiem mūsu bankas 
rekvizītiem. Lai Dievs svētī ik-
vienu atsaucīgu dvēseli. Mēs arī 
sirsnīgi aicinām visus, kuŗus lik-
tenis ir aizvedis dzīvot ārpus 
Latvijas, - ja atbrauksit apciemot 
dzimteni, atnāciet arī uz Aug-

šāmcelšanās baznīcu, 
pieminiet tos tūkstošus, 
kam bija jāiet Sibirijas 
moku ceļi.

Tā kā mūsu baznīca ir 
Lielajos kapos (adrese 
Klusā iela 2, Rīga, LV – 
1013) - turpat tās tuvumā 
atrodas arī Latvijas diž-
garu – Krišjāņa Valde-
māra, Krišjāņa Barona, 
Andreja Pumpura un 
citu pirmās atmodas dar-
binieku atdusas vietas, 
pie kuŗām arī varēsit 
iedegt piemiņas svecītes. 
Par dievkalpojumiem   
un citiem pasākumiem 
Augšāmcelšanās baznīcā 
var uzzināt mājaslapā 
www.celies.lv. 

Mūsu bankas rekvizīti:
SEB bankas Rīdzenes 
filiāle kods 310101900,
LVL konts LV77 UNLA 
0002 0007 0163 1;
USD konts LV76 UNLA 
0002 0050 7198 4;

EUR depozīta konts LV69 UNLA 
0050 0042 4015 8.
Par ikvienu atsaucību un sap-

ratni esam bezgala pateicīgi, 
priecīgi un savstarpējai sadarbībai 
atvērti.

Ar cieņu
Latvijas ev.lut. Augšāmcelšanās 

draudzes vārdā
mācītājs Guntis Kalme

Kontakta e-pasta adrese: aneta.
svike@gmail.com, tālr. 
+37129190019

 guntiskalme@hotmail.com,
 tālr. +37128884021

25. marts - Komūnistiskā terrora upuŗu piemiņas diena

Cerības un šaubas,  jaunajai valdībai darbu sākot
Tas dod lielākas iespējas sek-

mīgi pabeigt prāvas un notiesāt 
daudzus, kuŗiem pēc pašreizē-
jiem likumiem līdz šim bijis 
ārkārtīgi grūti pierādīt nozie-
gumus. Par ko šeit ir runa, ne-
sen pateica bijušais valstsvīrs 
Gundars Bērziņš: „Šis likums 
jāsauc īstajā vārdā – tas ir Lem-
berga un Šķēles likums.” Šeit 
Bērziņš acīmredzot domājis lie-
lo prāvu pret ventspilnieku un 
arī par apsūdzībām digitālā       
TV ieviešanas procesā.

Vēl viens iepriecinošs, ja tā 
varētu teikt, notikums bija vē- 
rojams tautsaimniecībā, kad 
2009. gada janvārī ārējās tirdz-
niecības bilance uzlabojās līdz 
147 miljoniem latu no 224 mil-
joniem latu iepriekšējā decem-
brī. Tas nozīmēja, ka Latvijas 
eksports ir samazinājies daudz 
mazāk nekā imports.

Valstij jākļūst gudrākai
Daudzas no Latvijas saimnie-

ciskām problēmām ir saistāmas 
ar visas pasaules aptvērēju krizi. 
Mūsu valstij savā rīcībā un nā- 

kotnes plānos jākļūst gudrākai, 
lai tā šo krizes laiku izmantotu, 
attīstot savas konkurētspējas un 
veidojot jaunus tirgus, kuŗos 
ieiet, kad  krize būs pārgājusi. Šis 
ir viens no jaunās valdības sva-
rīgākajiem uzdevumiem – jau 
visdrīzākā laikā veicināt un īpaši 
atbalstīt tos saimnieciskos reso-
rus, kas nākotnē varētu būt ļoti 
daudzsološi.

Nekad vēl kopš neatkarības 
atjaunošanas nevienai valdībai 
nav bijusi tāda iespēja izvēlēties 
tautas un valsts nākotnes ceļu. 
Cerēsim un gaidīsim šīs valdības 
turpmāko rīcību. Kā nesen to 
vārdos izteicis kāds latviešu 
mediķis: „Mūsu valsti var izglābt 
tikai gudri un godīgi vadītāji.”

Ar strauju augšupeju un lie-
lām cerībām Latvijā iesākās jau-
nais gadu tūkstotis. Tā pirmie 
septiņi gadi pagāja vēl nepiedzī-
votā uzplaukumā. Latvijas iekšē-
jais kopprodukts no 4,75 miljar-
diem latu 2000. gadā pieauga  
līdz 13,96 miljardiem 2007. ga- 
dā. Skaitot uz ikvienu Latvijas 

iedzīvotāju, tas bija pieaudzis 
vairāk nekā trīs reizes – līdz  
6132 latiem. Kur palikuši šie 
milzīgie ienākumi? Atbilde būtu 
ļoti sarežģīta un detalizēta. Viens 
atbildes veids, ka tos „notral-
linājuši” mūsu polītiķi, īsti pa-
tiess nebūtu, jo kāda daļa ienā-
kumu tiešām atlika iedzīvotā-
jiem un izpaudās viņu turības 
pieaugumā. 

Tomēr neproporcionāli liela 
daļa  ieguvumu nokļuva valdošo 
polītisko interešu pārstāvju ro- 
kās – baroja savējos. Nekontrolē- 
tā izšķērdība veicināja ļoti strau-
ju inflācijas pieaugumu, uz ko 
norāda tas, ka, 2000. gada cenās 
pārrēķinot, minētie 13,96 mil-
jardi latu pārvērstos tikai 8,7 mil-
jardos un patiesais pieaugums, 
atskaitot inflāciju, bijis nevis 
vairāk kā trīs reizes, bet gan tikai 
nepilnas divas.

Turklāt valsts nebija veicinājusi 
eksporta izaugsmi, tādējādi vei-
cinot naudu aizņemties un iepirkt 
importētās preces. Parāds, kuŗu 
kā nastu sev uzkrāva optimis-

tiskie  iedzīvotāji un uzņēmēji, 
tuvojās 20 miljardiem latu. Starp-
laikā valsts neko neietaupīja, bet 
veidoja deficita budžetu, sim-
tiem miljonu iztērējot valsts dar-
binieku algu pieaugumos un 
prēmijās.  Ja valdības šajos septi-
ņos vai astoņos gados būtu strā-
dājušas saprātīgāk, Latvijā būtu 
uzkrāts rezerves kapitāls miljar-
da vai vēl vairāk latu vērtībā, un 
šodien valsts saimniecībai ne- 
trūktu rezervju, ar kuŗām pār-
varēt grūtības.

Varam secināt, ka mūsu tauta 
un tās izraudzītā vadība ziedu 
laikos neprot saprātīgi saim-
niekot. Tikai tad, kad visapkārt 
valda krize un lielas grūtības, 
mēs sasparojamies un sakostiem 
zobiem kaut kā tās pārvaram. 
Ttagad  ir pazīmes, ka jaunā 
valdība ieviesīs apstākļiem pie-
mērotu saimniekošanu un grū-
to posmu pārvarēs. Bet vai mēs 
no piedzīvotā kaut ko būsim 
mācījušies un turpmāk dzīvosim 
saprātīgāk?    

O. Celle    
              

(Turpināts no 1. lpp.)

Draudzes namā šodien

Pirmais atjaunotās draudzes 
dievkalpojums

Mācītājs Guntis Kalme
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(Turpināts no Nr. 12) Latvijas krize lietpratēju skatījumā 
Apaļā galda diskusija redakcijā

(Turpinājums sekos)

Diskusijā piedalījās Latvijas 
Bankas padomes locekle,            
ekonomikas zinātņu doktore 
Valentīna Zeile, Ekonomiskās 
prognozēšanas centra eksperte, 
ekonomikas zinātņu doktore 
Raita Karnīte, Latvijas Bankas 
Sabiedrisko attiecību pārvaldes 
preses sekretārs Mārtiņš Grā-
vītis, laikrakstu Laiks un  Brīvā 
Latvija galvenā redaktore Ligita 
Kovtuna, polītisko un ekono-
misko notikumu komentētājs 
Ojārs Celle. Sarunu pierakstījis 
Pēteris Karlsons.

Par Starptautiskā 
valūtas fonda spilvenu

V. Z.: Par Parex banku lai spriež 
valdības institūcijas un Finanču  
un kapitāla tirgus uzraudzības 
komisija, kam ir detalizēta 
informācija, kā banka veidojusi 
savu biznesu. Šī lieta ir procesā 
un ir ļoti sarežģīta. Banka sin-
dicētos kreditus aizņēmusies no 
64 subjektiem – sindikāta lo- 
cekļiem. Aizņēmums ticis pār-
financēts daudzas reizes. Tas   
viss liecina vai nu  par biznesa 
stratēģijas nepilnībām, vai arī  
par šo cilvēku alkatību – nemi-
tīgi  pelnīt un pelnīt. 

O. C.: Varbūt banka tika „ies-
mērēta” Latvijas valdībai, lai sin-
dikāts neciestu zaudējumus.

V. Z.: Par to lai atbild valdība. 
Arī šoreiz, tāpat kā tas bija ar 
Banku Baltija, notikusi finanču 
un polītisko intererešu saaug-
šana. Kā ir noticis, tā noticis, 
atpakaļceļa nav, un ļausim, lai 
valdība īsteno savu stratēģiju. 
Cerēsim, ka banku varēs novest 
līdz pārdošanai un līdzekļi, ko 

valdība ieguldījusi, atnāks atpa-
kaļ kaut vai „pa nullēm”. Tad 
varēsim teikt, ka valdībai bija 
vērts to darīt. 

V. Z.: Valstī notiekošie procesi 
sabiedrībai ir jāskaidro. Atcerē-
simies privātizācijas „tēvu” Jāni 
Nagli. Tagad viņš ir uzņēmējs. 
Reiz viņš teica: nevajadzēja glābt 
nevienu banku. Bankas ir tirgus 
subjekts, un, ja kāda ir bankro-
tējusi, tad tā ir bankas atbildība. 
Bet banku glābšanas ideoloģiju 
mums uzspieda lielvalstis – 
Amerika, Lielbritanija, Francija, 
Vācija. Valdības glābj privātuz-
ņēmējus. Iznāk savādi. Kad uz- 
ņēmējs pelna, viņš saka - neķe-
rieties klāt manam uzņēmu-
mam. Kad viņš bankrotē, tad  
gan atceras nicināto institūciju – 
valsti un lūdz to nākt palīgā. 

R. K.: Jāskatās, kā tas viss 
notiek. Valsts pārņem banku un 
to pārdod. Viens ir zaudētājs. Bet 
cits iegūst mantu ar labu 
klientūru, un tas ir ļoti svarīgi. 
Parex bankai bija milzīga klien-
tūra. Ja runā makroekonomikas 
katēgorijās, vai ir kāds zaudē- 
tājs vai vispār kāds par kaut ko   
ir maksājis? Iznāk kā dzērājam – 
glābj ar to pašu, ar ko viņš sasli-
mis, uzdzeŗ virsū. Tā ir pasaulē. 
Pasauli postā iegrūda nauda, un 
tā tiek glābta atkal ar naudu. 
Nauda klejo pa pasauli. Šajā 
procesā uzvarēs tās valstis, kas 
pateiks – nāc pie manis, man ir 
labi. Nauda ekonomikai vienmēr 
vajadzīga. 

Varētu jautāt – kāpēc nauda 

klejo, kāpēc tā „iegāja” nekusta-
majos īpašumos? Citur naudai 
nebija kur iet. Nekustamo īpa-
šumu tirgus ir visvairāk kon-
kurētspējīgs. 

O. C.:  Vai Nils Melngailis atra-
dīs pircēju Parex bankai?

M. G.: Vispirms jānokārto sin-
dicēto kreditu jautājums. Tikai 
tad būtu posms, ko var saukt par 
pirmspārdošanas posmu. Jo tas 
notiks ātrāk, jo būs labāk. 

R. K.: Kāpēc jāsaka - jo ātrāk, 
jo labāk? Varbūt viss jānokārto  
īstajā brīdī? Ja grib atgūt naudu, 
tad šāda filozofija neder nevie-
nam privātam uzņēmējam. Viņš 
teiktu: ar valsts aizsardzību, ar 
resursiem, ar lielo naudu, kas tur 
ieguldīta, Parex vajag „uztaisīt” 
par perfektu un dārgu banku 
šobrīd.

V. Z.: Ļausim notikumiem iet 
savu gaitu un par visu spriedī-
sim, kad process būs beidzies. 

Kas būtu jādara nākamajam 
finanču ministram?

O. C.: Vai tagad valstij nebūtu 
vajadzīgs gudrs, tālredzīgs finan-
ču ministrs, kas spētu tikt galā ar 
šiem sarežģījumiem? Radās ie-
spaids, ka iepriekšējo finanču mi-
nistru kāds mācījis no malas. Vai 
Latvijas Bankai būtu kāds viedok-
lis šajā jautājumā?

V. Z.: Tā ir polītiķu darbības 
sfaira.

M. G.: Mēs neesam runājuši 
par kandidātiem uz šo posteni, 
bet gan par to, kas jebkuŗam 
kandidātam konkrēti būtu jā- 
dara, kārtojot finanču lietas. 

Katram kandidātam būtu cieši 
jāturas pie uzsāktās program-
mas, strādājot ar SVF un citiem 
palīdzētājiem. Pirmais priori-
tārais uzdevums ir turēt finanču 
deficitu pašreizējās robežās, lai 
programma varētu turpināties. 

O. C.: Vai finanču ministram ir 
jābūt Latvijas patriotam, kas pir-
mā vietā liek valsts intereses, nevis 
klausa, ko viņam iečukst ausī?

M. G.: Tagad valsts intereses ir, 
lai mēs nebankrotētu, lai dabūtu 
„aizvēju” jautājumu sakārtoša-
nai, ko iepriekšējos gados dažā-
du iemeslu pēc neesam pratuši 
vai varējuši. Tāpēc jau mums 
vajadzīga šī programma un tā 
„jānotur uz sliedēm”. Tas ir gal-
venais, kas jādara finanču mi-
nistram vai, pareizāk sakot, viņa 
komandai.

O. C.: Vai Einars Repše varētu 
būt labs finanču ministrs?

V. Z.: Varētu būt labs. Repše 
labi zina banku  un finanču lie-
tas. Pēc rakstura ir stingrs un 
izlēmīgs. Viņam sāp Latvijas 
valsts liktenis. Par Valdi Dom-
brovski varu teikt tikai pašu 
labāko, viņš arī nāk no Latvijas 
Bankas speciālistiem. Viņš varētu 
būt jaunās polītiķu paaudzes 
prototips

O. C.: Arī labs partneris  sarunās 
ar Starptautisko valūtas fondu. 

Par skatīšanos pagātnē 
un nākotnē

O. C.: Ārzemju ekonomikas 
eksperti apgalvo, ka Latvija ir 
otra valsts pēc Īslandes, kas iekri-
tusi tādā bedrē. Viņi uz Latviju 

skatās tā, it kā tā financiāli varētu 
pilnīgi  pazust. Taču, ja papētī 
statistiku, var redzēt, ka stāvoklis 
nav tik bezcerīgs. Nodokļos Latvijā  
februārī iekasēts vairāk nekā 
janvārī Tas it kā neliecina par 
krizes padziļiāšanos.             

R. K.: Lai gan vajadzētu sa- 
biedrībai sniegt pozītīvu infor-
māciju, tiek draudēts, ka būs vēl 
sliktāk. Ierobežojumu ir daudz. 
Universitātei financējums sama-
zināts par 40%. Bet mūsu spe-
ciālistus pasaulē gaida atples- 
tām rokām. 

V. Z.: Dažādas ekonomiski so- 
ciālās grupas krizi izjūt dažādi. 
Pirmie ir nekustamā īpašuma 
tirgus attīstītāji un nekustamā 
īpašuma spekulanti.

R. K.: Zaudējumi ir īpatnēji. 
Mūsu ekonomiskā sistēma ir 
izkropļota. Tā nepaguva nostabi-
lizēties. 

V. Z.: Cietuši arī kreditu ņēmēji. 
Esmu piedalījusies Saeimas Bu- 
džeta komisijas sēdē, kur izska-
tīja šos jautājumus. Tur teica, ka 
skaļākie kliedzēji ir tie, kuŗi 
vairākās bankās paņēmuši kre-
ditus. Agrāk nebija kreditu reģis-
tra, kaut gan mēs mudinājām 
tādu izveidot jau pirms četriem 
pieciem gadiem... Komercbankas 
atbildēja: gan jau mēs paši ar 
saviem aizņēmējiem tiksim galā. 
Taču, kad parādījās pirmās krizes 
pazīmes un viens nenomaksāja 
kreditu, otrs, tad radās interese 
par aizņēmējiem. Tagad šis kre-
ditu reģistrs ir, un tur var redzēt 
tos, kuŗi ņēmuši kreditus vairā-
kās bankās, tās savstarpēji nein-
formējot.

Latvijas Kaŗa mūzejā 13. mar-
tā ieradās ap 60 ārzemju dip-
lomātu, viņu ģimenes un dar-
binieki no 16 valstīm, ieskaitot 
ASV, Kanadu, Vāciju, kā arī DV 
CV priekšnieks Juris Augusts un 
CV pārstāve Latvijā Solvita 
Sekste. Baumoja, ka Krievijas 
vēstnieks esot apciemojis vairākas 
vēstniecības un mēģinājis viņus 
atrunāt no semināra apmeklē-
šanas.

Admirālis Andrejs Mežmalis, 
reaģējot uz kreiso dezinformā-
ciju un centieniem izjaukt        
16. marta gājienu pie Brīvības 
pieminekļa, lūdza Daugavas 
Vanagu atbalstu sarīkot infor-
mācijas semināru angļu valodā 
ārzemju diplomātiem, lai viņi 
iegūtu informāciju par pagāt-
nes notikumiem Latvijā un arī 
par 16. marta nozīmi.

Ielūgumus 35 ārzemju vēst-
niecībām, pārstāvniecībām Lat-
vijā un ārvalstu un vietējai pre-
sei izsūtīja ar Latvijas Kaŗa mū- 
zeja direktores Aijas Fleijas un 
Andreja Mežmaļa parakstiem. 
Andrejs pieaicināja arī Andri 
Stakli (agrāk dzīvojis Detroitā) 
un šo rindu autoru lektoru 
lomās. 

Ar īsu uzrunu semināru at- 
klāja Aija Fleija un Andrejs 
Mežmalis. 

Lielā ekrānā varēja sekot mū- 
su tekstam, ko rūpīgi Power 
Point veidā bija sakārtojis An- 
drejs Mežmalis. Mums katram 
bija atvēlēta pusstunda, bet vēl 
paspējām katrs ietvert kādus 

LATVIEŠU INFORMĀCIJAS SEMINĀRS DIPLOMĀTIEM

faktus vai papildu informāciju, 
kas neparādījās tekstā. 

Tā kā biju pirmais runātājs, 
bija jāsāk no sākuma, latviešu 
tautas sākuma. Mans temats 
bija „Baltieši un latvieši”, kas 
bija sadalīts šādi – kur sākotnē 
dzīvoja baltieši? Kas bija proto-
balti? Kad proto-balti ieradās 
Eiropā? Proto-baltu imigrācija. 
Balti un baltiešu valodas. Seno 
baltu reliģija.

Andris Staklis stāstīja par 
latviešu kultūru šādā sadalī-
jumā – Latvija un latvieši, dai-
nas un seno latviešu dzeja, 
latviešu simboli un to nozīme, 
rokdarbi un tautastērpi, svi-
namās dienas un tradicijas 
pagātnē un tagadnē. Bija arī 

interesants starpgadījums. Kad 
Andris stāstīja par latviešu  
seniem simboliem un ekrānā 
parādījās pērkonkrusts, tad    
trīs reizes nozibsnīja foto spul-
dze. Vēlāk kāds man sacīja,     ka 
fotografs varētu būt no Krie-
vijas vēstniecības. Jāceŗ, ka An- 
dris neparādīsies pie mūsu   
austrumu kaimiņiem kādā de- 
zinformācijas izdevumā, it kā 
populārizējot šo simbolu un tā 
nozīmi saistībā ar 16. martu.

Andrejs Mežmalis kopsavil-
kumā pievērsās baltiešiem no 
2000. gada pirms Kristus līdz 
1000. gadam pēc Kristus, Bal-
tiešu Krustnešu kaŗiem no   
1196 līdz 1299. gadam, Pirmā 
pasaules kaŗa, Latvijas Brīvības 

cīņām, Otrā pasaules kaŗa, 
padomju okupācijas Latvijā    
un Austrumeiropā un Latvijas 
neatkarības atgūšanas. Andrejs 
arī ļoti rūpīgi izskaidroja              
16. marta nozīmi latviešu tautas 
dzīvē un par dezinformāciju, ko 
tik dāsni izplata mūsu tautas 
nīdēji. Andrejs savā daļā bija 
ietvēris arī dokumentus, kas 
apstiprināja, ka Latviešu leģions 
nav bijusi ne īstā SS sastāvdaļa, 
ne brīvprātīga vienība. 

Nobeigumā Andrejs Mežma-

lis pateicās apmeklētājiem un 
aicināja pie uzkodām, ko bija 
sagatavojis slavenais LIDO      
ar DV priekšnieka Zigurda 
Rīdera pūlēm. Šai tikšanās brī-
dī dzirdējām atzinīgus vār-   
dus no vairāku vēstniecību 

pārstāvjiem. 
Liela pateicība pienākas DV 

Kanadā un DV CV par atbal-
stu, Austrālijas latvietim Jānim 
Vējiņam par grāmatu „Latvia 
Through the Centuries” dāvi-
nājumu; tās pasniedzām vi- 
siem ārzemju vēstniecību pār-
stāvjiem, kuŗi piedalījās semi-
nārā. Lielākais paldies pienā-
kas Andrejam Mežmalim, kas 
ierosināja  šo semināru un 
sagatavoja visus materiālus, 
apzināja potenciālos apmek-

lētājus un savā ziņā sekmēja 
atspēkot kreiso spēku dezin-
formāciju un naidīgo nostāju 
pret mūsu tautu, valsti un mūsu 
vēsturi.

Ivars Švānfelds

Andris Staklis stāsta par senajiem latviešu simboliem

No kreisās Andris Staklis, Andrejs Mežamalis un Ivars Švānfelds
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Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)Krustvārdu mīkla
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Līmeniski. 1. Plūdmale. 5. 
Gubas, kaudzes. 9. Nodar-
bošanās, arodi. 11. Apģērba 
daļas. 12. Glūņas. 13. Upe 
Lietuvā. 14. Divsaruna. 15. 
Darināt ar īpašu rokdarbu 
paņēmienu. 18. Panākt, iegūt. 
21. Koka ierīces trokšņa ra- 
dīšanai. 23. Aizbāžņi. 24. 
Vēlētas amatpersonas senajā 
Romā. 25. Apdzīvota vieta 
Trapenes pagastā. 26. Skeleta 

elements. 28. Pretlikumīgs.   
30. Lauka nocietinājumi (mil.). 
34. Saistīt (ar auklu). 35. 
Amatnieks, kas apstrādā jēl-
ādas. 36. Iedarbinot ieroci, pa- 
nākt, ka tas izmet šāviņu. 39. 
Priekšmeti, kam piedēvē ma- 
ģiskas spējas. 40. Irdena, traus-
la. 41. Žigla, veikla. 42. Pavalsts 
ASV dienvidos. 43. Sasaistīts, 
savalgots. 

Stateniski. 1. Lokāma mate-

riāla gabali. 2. Vīrieša vārds. 3. 
Salikteņa daļa ar nozīmi paš-, 
pat-. 4. Kļūt nekustīgam, stī-
vam. 5. Apdzīvota vieta Bār-
kavas pag. 6. Vieta Beļģijā, kur 
cīņas notika nepārtraukti visā 
Pirmā pas. kaŗa laikā. 7. Kus-
tināt, plivināt. 8. Ir savstarpējā 
sakarā (ar ko). 10. Valgs. 16. 
Tiepīgs. 17. Pilsēta Nigērijā. 
19. Sievietes vārds (jūl.). 20. 
Šauri celiņi. 21. Ķermeņa daļa. 
22. V-Āzijas tautu dziesminie-
ki. 26. Plātīgi, apnicīgi runā. 
27. Daiļas. 28. Emocionāls 
iespaids. 29. Valsts A-Eiropā. 
31. Pagasts Alūksnes raj. 32. 
Apgabala pārvaldnieks senajā 
Persijā. 33. Nevajadzīgi. 37. 
Sievietes vārds (sept.). 38. Labi 
pazīstams; mīļš. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 12) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Rauts. 4. Zaube. 
8. Lafetes. 10. Pūlis. 11. Aktis. 
12. Kasetes. 16. Sausas. 18. 
Vasara. 20. Epopeja. 22. Luga. 
23. Osis. 24. Savanna. 28. 
Pasija. 30. Ustere. 33. Atsaite. 
37. Šūnas. 38. Imūns. 39. 
Skābene. 40. Usnes. 41. Atoss. 

Stateniski. 2. Arbitrs. 3. 
Stara. 4. Ziede. 5. Barkass. 6. 
Pele. 7. Opuss. 9. Asosa. 12. 
Kase. 13. Solo. 14. Tepe. 15. 
Sava. 17. Uguns. 19. Alise. 21. 
Pta. 24. Saka. 25. Vāts. 26. Nēši. 
27. Auce. 28. Punšs. 29. Istabas. 
31. Termīts. 32. Efesa. 34. Takts. 
35. Aube. 36. Tanta.     

Kad satiekamies 
vai sazināmies tī- 
meklī ar Brīvās 
Latvijas izdevēju 
kopas pārstāvi  Ai- 
ju EBDENU, viņai 
vienmēr ir ko teikt 
par kārtējo aktī- 
vitāti vai kādu pa-
veikto labo darbu 
latviešu un Latvijas 
labā. 

Martā Latvijas vēs-
turē ir divi svarīgi 
datumi: 16. martā – 
Latviešu leģionāru 
diena un 25. martā - 
Komūnistiskā ge- 
nocīda upuŗu pie-
miņas diena, kad 
mums katram ir 
iespēja paveikt kā- 
du labu darbu, lai 
šie latviešiem būtis-
kie traģiskie notikumi neiz-
zustu no Latvijas kultūr-
vēsturiskās atmiņas. A. Eb- 
dena mudina mūs ikvienu zie-
dot Latvijas Okupācijas mūze-
jam, kas ne tik sen nosvinēja 
pastāvēšanas 15 gadus un kas 
glabā tūkstošiem liecību vai-
rāk nekā par 50 gadu ilgo laik-
posmu, kad Latvijas Repub-
lika bija PSRS un nacistiskās 
Vācijas okupēta. 

24. martā Latvijas Okupā-
cijas mūzejā atklās izstādi    
par 1949. gada 25. marta 
deportāciju. Izstādes apmek-

Ziedosim Latvijas 
Okupācijas mūzejam!

lētāji varēs aplūkot tā laika 
liecības: dokumentus, foto-
grafijas un priekšmetus no  
mūzeja fondiem par padomju 
okupācijas varas lielāko ter- 
rora akciju pret Latvijas iedzī-
votājiem, kad uz Sibiriju de- 
portēja vairāk nekā 42 000 cil-
vēku. Lielākā daļa - 40 176 bija 
latvieši, 790 krievi, 590 poļi, 
252 baltkrievi, 140 lietuvieši, 
92 igauņi un 85 citu tautību 
cilvēki. Sibirijas lēģeŗos nomi-
ra 5231 izsūtītais. Ar to visu 
varēs iepazīties izstādē.

Laiks var izdzēst vēsturi 

mūsu atmiņā. Nedrīkst ļaut 
tam notikt! 

Latvijas Okupācijas mūzeja 
nākotne ir mūsu ikviena rokās, 
jo financējums, kādu mūzejs 
saņem no valsts un Rīgas do-
mes, ir nepietiekams. Palīdzi 
veidot Latvijas Okupācijas mū- 
zeja nākotni, zvanot pa ziedo-
jumu tālruni: 9 000 67 89 (mak-
sa par zvanīšanu 1 lats). Latvijas 
Okupācijas mūzeja atbalstītāji 
jau ir TVNET (www.tvnet.lv), 
portāls: draugiem.lv, DELFI, 
laikraksts Diena un citi.

Valija Berkina

Pastkarte no Latvijas Okupācijas mūzeja

Ventspils 9220 pensionāri un invalidi, kā arī 135 bērni invalidi 
saņems Lieldienu pabalstu. Šim nolūkam no šā gada pilsētas budžeta 
izlietos 187 100 latu. Sociālais dienests pabalstus piegādās mājās.

Cēsu kristiešu draudzes līdz šim divreiz nedēļā financēja siltas 
zupas šķīvi un maizi 45 trūkumcietējiem. Nu jau gandrīz nedēļu zupu 
dala katru darbdienu, jo trūkumcietēju skaits arvien pieaug. 

Jaunpils draudzes mācītājs Jānis Smilgainis piedalījies misijas 
ceļojumā uz Afrikas valsti Ugandu. Kopā ar citiem mācītājiem un 
draudžu locekļiem viņš nodarbojās ar sludināšanu šīs valsts sirdī 
Kampalā.

Vairāk nekā 20 personu grupa no Gulbenes pilsētas un rajona 
devusies astoņu dienu ilgā atpūtas braucienā uz Izraēlu. Šo iespēju snie-
gusi rajona izglītības pārvalde.

Kopš marta Vidzemes slimnīcā Valkā iedzīvotājiem pieejams 
jauns pakalpojums — medicīniskā aprūpe dienas stacionārā. Pakal-
pojums kļūs lētāks, un lielākajai pacientu daļai tas ir nozīmīgi.

Līdz ar vairākām lielākajām Latvijas pilsētām šogad pirmo reizi 
Frankofonijas dienu atzīmē arī Valkā. Valkas ģimnazijā šajā mācību 
gadā ir iespēja apgūt franču valodu, jo ir izveidots valodas pulciņš. 
Frankofonijas dienā gūts priekšstats par Eiropā otru lielāko valsti, par 
milzu atšķirībām valsts dažādos novados.

Arī Ventspils augstskolā notika Frankofonijas dienas. To atklāšanā 
piedalījās arī Kanadas vēstnieks Latvijā Skots Heteringtons.

Bedrainās Ogres ielas uztrauc ne tikai ogrēniešus un pilsētas vie-
sus, bet arī novada domes ceļa speciālistus. Viņi nonākuši dilemmas 
priekšā - remontēt pilsētas ielas tagad, riskējot iztērēt visu šā gada ielu 
remontam paredzēto budžetu, vai atlikt remontu uz pavasari, kad uz-
labosies laika apstākļi un darbs būs kvalitātīvāks.

Līgatnes papīrfabrikā noticis traģisks nelaimes gadījums. Darba 
dienas sākumā 45 gadus vecs darbinieks smagi traumēja roku, iegrūžot 
to starp papīrmašīnas ruļļiem. Kollēgu ātrā rīcība viņu, iespējams, 
paglāba no nāves, jo mechanisms laikus tika apturēts.

Latvijā notika akcija, atbalstot mazās skolas, kuŗas paredzēts slēgt, 
- „Skolu vienības uguns” (rīkoja Visu Latvijai!), kuŗā piedalījās vairāk 
nekā 151 skola visos novados. Skolu pagalmos pie ugunskura sapulcē-
jās skolas sargi - skolēni, skolotāji un bērnu vecāki. Sadevušies rokās, 
nodziedāja Latvijas valsts himnu. 

Rēzeknē nodibināta jauna polītiskā partija “Vienota Rēzekne”, kas 
jau reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistra Polītisko partiju reģistrā. 
Pašlaik reģistrētas 49 polītiskās partijas un to apvienības. Polītiskās 
partijas dibinātāji var būt 18 gadu vecumu sasnieguši Latvijas pavalst-
nieki. Dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par 200. 

Krustpils un Atašienes katoļu draudžu priesteris Viktors Naglis par 
ieguldījumu sakrālās kultūras un tautas mākslas vienotības veicināša-
nā saņēma Jēkabpils rajona padomes iedibināto Gada balvu kultūrā. Tā 
ir pirmā reize Latvijā, kad kāds mācītājs saņem īpašu balvu kultūrā. 

Krustpils pils – Jēkabpils Vēstures mūzejs ierindojies 10. vietā 
Latvijas Piļu un muižu asociācijas sakopotajā informācijā par 
apmeklētāju skaitu 2008. gadā pilīs un muižās, kur apmeklētāju skaits 
pārsniedzis 10 tūkstošus. Pirmajā trijniekā ir Turaidas mūzejrezervāts, 
Cēsu pils komplekss un Livonijas ordeņa pils – Ventspils mūzejs.

Latvijas Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) ar 1. aprīli sāksies 
reorganizācija, jo vispārējās taupības rezultātā par 38% samazināts 
PVD budžets. Samazinās arī administrācijas un apkalpojošo 
personālu. 

Kopš naturālizācijas procesa sākuma 1995. gada 1. februārī līdz 
2008. gada 31. decembrim ar Ministru kabineta rīkojumu Latvijas 
pavalstniecībā uzņemtas 130 790 personas. Par Latvijas pavalstniekiem 
kļuvuši vairāk nekā 70 dažādu tautību pārstāvji, tostarp krievi – 68,1%. 
No valstī dzīvojošiem 634 159 krieviem Latvijas pavalstnieki ir 57,9% 
jeb 367 181 persona. 

Liepājas domes Sociālais dienests līdz marta vidum palīdzējis 
norēķināties par komūnālajiem maksājumiem 1687 liepājnieku 
ģimenēm, piešķiŗot dzīvokļa pabalstus par kopējo summu Ls 350 000. 
Sociālajā dienestā nedēļā tiek apkalpoti vairāk nekā 200 iedzīvotāji, 
kuŗiem pienākas sociālā palīdzība. 

Pieciem mazuļiem - trīs puisīšiem un divām meitenītēm bija lemts 
piedzimt tieši Liepājas dzimšanas dienā - 18. martā. Pēc tradicijas šajā 
dienā dzimušos apsveic pats domes priekšsēdis Uldis Sesks.

Liepājā notika bezmaksas seminārs par biznesa iespējām 
Uzbekistānas tirgū. To organizēja Liepājas pilsētas domes Attīstības 
pārvalde sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

Liepājas dome saņēmusi vides ministra, Nacionālo peldvietu un 
jachtu ostu novērtējuma komisijas priekšsēža Raimonda Vējoņa vēstuli, 
kuŗā sniegta informācija, ka komisija nolēmusi uz Starptautisko žūriju 
virzīt Liepājas plūdmales „Pie stadiona” un Dienvidrietumu plūdmales 
pieteikumus.

Bunkas pagastā tika sarīkots Sēklu tirgus. Nepieredzēti liels 
pieprasījums bija pēc dārzeņu sēklām. Buncenieki iegādājās gurķu, 
tomātu, pupiņu, zirņu, salātu un citas sēklas. 

Teātŗa dienas noskaņās pašā marta nogalē Liepājā arī šogad 
notiks nu jau trešais starptautiskais amatieŗteātŗu festivāls “Te un 
nekur citur”, kas pulcēs amatieŗteātŗus no Latvijas, Čechijas, Lietuvas 
un Igaunijas. Skatītājiem būs iespēja par brīvu noskatīties septiņas 
jaunas izrādes.

Liepājas mūzeja nodaļā „Liepāja okupāciju režīmos” var 
iepazīties ar mākslinieka Jāņa Tamuža (1896–1991)  mākslas manto-
jumu. Atklāšanas sarīkojumā mākslinieks un mākslas vēsturnieks 
Jurģis Skulme sniedz ieskatu par Jāni Tamužu un viņa darbiem.

Īsziņas sagatavoja M. Linde, V. Berkina R. Mielava
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L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Izcilais žurnālists, bijušais 
,,Čikāgas Ziņu” redaktors Alberts 
Raidonis šogad martā svinēja 
savu 95. dzimumdienu. Viņš dzi-
mis 1914. gada 20. martā Nirzas 
pagastā Latgalē. Beidzis Ludzas 
valsts komercskolu, dienējis 
Latvijas armijā, iegūstot rezerves 

Alberts Raidonis – 95 gadu jubilārs

Sniegaines prieki Katskiļu kalnos

Dr. Paulis Dzintars stāsta  par  savu  grāmatu

leģionā, pēc kaŗa viņš nokļuva 
gūstekņu nometnē Vācijā, vēlāk 
Belģijā. Par spīti  grūtajiem ap-
stākļiem, A. Raidonis nometnes 
preses izdevumos „Nameja gre-
dzens”, „Staburags”, „Laika grie-
žos” un citos ar patriotiskiem 
rakstiem aicināja nepadoties 
izmisumam, bet domāt par nā-
kotni un cerīgāku rītdienu, tādē-
jādi iedvesmojot un stiprinot  
savus likteņbiedrus.

Pēc gūsta A. Raidonis 1946. 
gadā nokļuva Hanavas latviešu 
nometnē, strādāja Bēgļu palīdzī-
bas organizācijas birojā (IRO) un 
rakstīja rakstus trimdas preses 
un nometnes izdevumiem. 1950. 
gada pavasarī viņš ieceļoja Ame-
rikā un apmetās uz dzīvi Čikāgā. 
Šeit jau bija nodibinājies sabied-
riski un kulturāli aktīvs latviešu 
centrs, un visiem darba pilnas 
rokas. 1952. gadā, gatavojoties I 
ASV latviešu Dziesmu svētkiem,  
to reklāmēšanai sākās latviešu 
radioraidījumi, un A. Raidonis 
bija dedzīgs šo raidījumu atbals-
tītājs un darbinieks, kā arī Dzies-
mu svētku komitejas loceklis.

Gadu gaitā A. Raidonis darbo-
jies Čikāgas latviešu organizāciju 
apvienībā, Latviešu preses bied-
rībā, Daugavas Vanagu apvienī-
bā, Katoļu apvienībā un korpo-
rācijā Lacuania. Daudzkārt viņš 
bijis ALAs kongresu delegāts un 
pārstāvējis čikāgiešus arī citos 
saietos vai sanāksmēs un par 
tiem rakstījis. Nedēļas nogalēs A. 

Raidonis strādāja A. Kalnāja grā-
matu spiestuvē par burtlici un 
vakaros Ziemeļrietumu universi-
tātē studēja polītiskās zinātnes. 
Iegūtās zināšanas izmantotas, 
publicējot daudz rakstu par 
Baltijas valstu okupāciju, sagata-
vojot un latviešu saietos vai radio-
raidījumos lasot referātus par 
sabiedriskiem un polītiskiem  
tematiem.

Nenovērtējams ir A. Raidoņa 
nopelns grāmatniecībā. Viņš bijis 
redaktors daudzām grāmatām, 
žurnāliem, rakstu krājumiem, 
Dziesmu svētku vadoņiem, orga-

žurnālus ,,Strēlnieks”, ,,Ziemeļ-
nieki”, ,,Aglonas Vēstis” u. c.  
Daudz viņa rakstu publicēti laik-
rakstā ,,Laiks”, ,,Latvija Amerikā” 
un citos izdevumos.

Alberta Raidoņa ģimenes mājas 
plašās bibliotēkas plauktos varēja 
atrast daudz retu izdevumu, 
avīžu un žurnālu komplektus, kā 
arī polītisku karikatūru izgriezu-
mus no vietējiem laikrakstiem 
un daudz citu materiālu. Vairāk-
kārt pārvācoties, neskaitāmas grā-
matas un žurnāli nosūtīti Latvijas 
bibliotēkām vai nodotas Čikagas 
latviešu biedrības bibliotēkai.

gradi, Čikāgas universitātē iegūts 
doktora grads filozofijā, viņa ir 
profesore Indianas valsts univer-
sitātē Terra Houte, kur lasa lekci-
jas par pasaules literātūru. Laura 
stāsta: ,,Savam tēvam varu pateik-
ties ne tikai par nesavtīgu mīles-
tību, bet arī par gudrību. Esmu 
studējusi pie pasaulē slaveniem 
profesoriem un ieguvusi doktora 
gradu, taču visvērtīgāko izglītību 
ieguvu no saviem vecākiem. Tētis 
iemācīja mani mīlēt grāmatas. 
Par šīm vērtīgajām dāvanām 
būšu viņam mūžam pateicīga.”

Alberts Raidonis  dzīvoja skais-
tā dzīvoklī  tuvu Ciānas baznīcai, 
priecājās par draugu apciemoju-
miem, bet tagad, gadu nastai 
pieaugot, pārcēlies tuvāk meitai 
Pērlei un dzīvo Čikāgas debes-
skrāpja 14. stāvā, no kuŗa var 
raudzīties uz pilsētu un Mičigenas 
ezera viļņiem. Jubilārs vēl aizvien 
pilns energijas, ik pirmdienu 
klausās latviešu radioraidījumus,  
seko polītiskām norisēm šeit un 
Latvijā. Viņš vienmēr palicis uz-
ticīgs dzimtenei un, kaut vairāk 
nekā sešdesmit gadu dzīvo sve-
šumā, ir Latvijas pavalstnieks. 
Tiesa, Latvijā kopš tās atstāšanas 
nav iznācis būt, taču jubilārs ar 
pārliecību saka: ,,Manas domas 
ik dienas lido uz to vietu, no 
kuŗas esmu nācis, un savā ikdie-
nā to vienmēr pieminu.”

Juris Valainis

Alberts Raidonis ar ģimenes 
mīluļiem, kaķiem Tobiju un Pītu

Jubilārs ar meitām. No kreisās: Laura Raidone, Alberts Raidonis, 
Pērle Raidone

virsnieka pakāpi. Pēc kaŗadie-
nesta strādājis par grāmatvedi 
Šoseju un zemesceļu departa-
mentā. Dzīvodams kultūrāli 
aktīvajā Rēzeknē, viņš iesaistījās 
pilsētas sabiedriskā dzīvē, darbo-
jās Latgales teātrī un citos kultū-
ras sarīkojumos, rakstīja vietējā 
presē. Kopā ar rakstnieku Albertu 
Sprūdžu izdeva un vadīja avīzi 
„Rēzeknes Ziņas”. A. Raidoni 
1943. gadā iesauca Latviešu 

nizāciju un dažādu jubileju izde-
vumiem. Populāro ikmēša žur-
nālu ,,Čikāgas Ziņas” Alberts 
Raidonis rediģēja un sagatavoja 
iespiešanai gandrīz 20 gadu, arī  

Jubilārs ar dzīvesbiedri Broņis-
lavu, kas jau mūžībā, izaudzinājis 
un izskolojis divas meitas – Pērli 
un Lauru. Pērle strādā firmā, 
kuŗā apmāca jaunus uzņēmumu 
vadītājus. Laurai ir divi maģistra 

Ziemas mēnešos uzkrātā ener-
ģija izsprāga kā sniega bumba 
Sniegaines nedēļas nogalē Kat-
skiļos. Tā uzliesmoja sestdienas 
rītā ziemas nometnes atklāšanā 
un kvēloja ik mirkli dažnedažādās 
nodarbībās. Jau kopš 2002. gada 
Sniegaine ir kļuvusi par ierastu 
tikšanās vietu februāŗa gaŗajā 
nedēļas nogalē. Sākumā to vadīja 
Kristīne Džeksone (Jackson), pēc 
tam Sandra Slokenberga un nu 
jau ceturto gadu to organizē 
Valda Grinberga.

Bērnu smaidu un smieklu 
pavadīti,mēs braucām ar ragavi-
ņām, dekorējām cepumus, dzie-
dājām, slidojām, arī uz lielā ezera! 
Bērni gleznoja, zīmēja rakstus, 
dekorēja Sirsniņu dienas apsvei-
kuma kartītes, pina draudzības 

jostiņas kopā ar vecākām mei-
tenēm Kiku Grinbergu, Anneli 
Bičevski, Madelēnu Miniātu, un 
Lauru Nīgali. Vecāki ar bērniem 
varēja izdejoties Sirsniņu dienas 
ballē.

Tas viss nebūtu iespējams bez 
vecāku līdzdalības, izdomas un 
atbalsta. Astrīda Neimane un 
Annija Reinberga demonstrēja 
jogas nodarbības, Rich Skulte 
pavadīja dziedāšanu Ūves Hod-
gins un Māras Ast vadībā un arī 
sacerēja īpašu dziesmu sniegai-
niešiem! Annija Reinberga gādā-
ja par cepumu dekorēšanu un 
Pēteris Bičevskis rūpējās par sil-
tumu, piedāvājot atspirdzināju-
mus. Gleznošanas nodarbības 
vadīja Indra Avena, kamēr Valda 

Grinberga ar citiem bērniem 
dekorēja apsveikumu kartītes. 
Latvju rakstu nodarbībā tika 
izrādīts priekšnesums ar Moder-
no Meiteni (Astrīdu Neimani) 
un Maiju (Gundegu Seng), kas 
atgādināja par tautas rakstu 
nozīmi un pielietojamību arī 
mūsdienu tehnoloģijas pārņem-
tajā dzīvē.

Talantīgiem vecākiem ir talan-
tīgi bērni un otrādi. Talantīgais 
sporta direktors Mārtiņš Ģērma-
nis kārtējo reizi vadīja Karoga 
zagšanu, kur uzvaras kāre uzban-
goja arī vecāku vidū, un viņi 
devās laukumā izbaudīt spēles 
garu. Vakara programma sākās 
ar slaveno Madelēnas un Paula 
Miniātu leļļu teātri, kas priecēja 

bērnus un vecākus. Vēlāk talan-
tīgie vecāki kopā ar MC Pēteri 
Blumbergu un tiesnešiem Gintu 
Grinbergu, Arti Tirzmali un 
Mārtiņu Veidi vērtēja bērnu 
priekšnesumus. Jāatzīst, ka vaka-
ra nagla bija Krusas Neimligeres 
(5 gadi) uzstāšanās.

Nācās kārtējo reizi pārliecinā-
ties, ka Sniegaines dienas (arī 
naktis) ir daudz gaŗākas, jo var 
paspēt vairāk nekā, esam iedo-
mājušies. Kad bērni devās pie 
miera, nodarbības turpinājās 
vecākiem, piedaloties alus 
degustācijā ar Matīsu Puriņu un 
Mārtiņu Veidi, un izgaršojot vīna 
smalkās atšķirības Ūves Hodgins 
un Jonathan Bemis vadībā. Tika 
iekārtota mākslas izstāde ar 

bērnu gleznojumiem, kas papil-
dināta ar Ginta Grinberga skulp-
tūrām, Matīsa Puriņa fotografijām 
un Gundegas Seng gleznām.

Sniegaini apmeklēja 36 vecāki 
un 36 bērni. Viņi, kā vienmēr, 
baudīja Janīnas Briģes viesmīlību 
un garšīgās maltītes. Jaunākā 
dalībniece bija divus gadus veca 
un vecākajai bija 13 gadi. Snie-
gaines enerģiju katrs dalībnieks 
aizveda mājās uz Hamiltonu un 
Guelph, Kanadā, uz Ņūdžersiju, 
Ņujorku, Virdžīniju, Bostonu, 
Merilandi un Pensilvāniju 
Amerikā. Nākamā gada Snie-
gaines datums ir jau kalendāros 
atzīmēts, un es nebrīnīšos, ka 
cīņa par piedalīšanos sāksies jau 
tagad.

Gundega Seng

Mineapoles-St. Paulas latviešu 
literātūras lasīšanas pulciņš šogad 
sāka sava desmitā gada darbību. 
Iepriekšējos deviņos gados izla-
sītas un pārrunātas vairāk nekā 
90 latviešu autoru grāmatas. 
Pulciņa dalībnieki sanāk kopā 
reizi mēnesī, izņemot vasaru. 
Parasti lasītāju saietā ierodas 
9-14 dalībnieku. Pulciņu  vada 
skolotāja un sabiedriskā darbi-
niece Skaidrīte Štolcere. Sanāk-
smēs vienmēr cītīgi piedalījusies 
Natalija Videniece, kuŗai ir 102 
gadi. Viņai ir ļoti plašas zināšanas 
par latviešu literātūru un viņa 
mums pastāsta par tikšanos ar 
daudziem latviešu literātiem,  
māksliniekiem un sabiedriskiem 
darbiniekiem.

Esam lasījuši un iztirzājuši lat-
viešu literātūras klasiķu, ārzemju 

un Latvijas latviešu rakstnieku 
darbus. Tikšanās reizēs tiek pār-
runāti arī aktuāli notikumi Lat-

vijā, sevišķi par latviešu valodu, 
teātri un plašo grāmatu klāstu, 
kas katru gadu ir ļoti bagātīgs. 
Gadu gaitā par tradiciju kļuvis, 
ka kādam no pulciņa dalībniekiem 
viesojoties Latvijā, tiek atvesta 
dāvana citiem – kāda interesanta 
grāmata.

Pirmo reizi bija izdevība ielūgt 
un pie  mums  viesojās  grāmatas  
autors – dr. Paulis Dzintars no 
Dienviddakotas. Viņš pastāstīja 
par grāmatas ,,Prērijas ārsts” tap-
šanu, ko nebija nemaz domājis 
izdot. Pamatā tai bija  viņa mātes 
dienasgrāmatas piezīmes, ko viņš 
papildinājis, jo vēlējies atstāt 
savai ģimenei liecību par vecā-
kiem, savu dzīvi un darbu.

Dzīvē notiek visādas sagadīša-

nās, šīs piezīmes nonāca Laika 
redaktores Astras Mooras  rokās. 
,,Prērijas ārsts” tiek iespiests tur-
pinājumos laikrakstā, un 2008. 
gadā izdota apgādā Nordik. 
Grāmatā atspoguļotas latviešu 
ārsta Pauļa Dzintara gaitas, sākot 
no studijām Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultātē līdz pensijas 
gadiem Dienviddakotā. Autora 
stāstījums ir raits, grāmatu lasot, 
jāpriecājas par latviešu valodas 
skaistumu. Ar to ieteicams iepa-
zīties visiem latviešu ārstiem, lai  
viņi uzzinātu, cik grūti Eiropā 
studējušiem bija iegūt ārsta 
tiesības Amerikā. Tiem, kuŗi stu-
dijas sākuši un beiguši ASV, ir 
pavisam cita pieredze. Cerēsim, 
ka lasīsim kādeiz arī citu kollēgu 
atmiņas. Tās noteikti ir jāraksta.

Dr.  Jānis J. Dimants

Sēž (no kriesās): Ingrīda Otto, dr. Paulis Dzintars, Natālija 
Videniece; otrā rindā: Maija Stumbre, dr. Aina Galēja-
Dravniece, Rūta Prauliņa, dr. Jānis Dimants; trešā rindā: Anda 
Drone Kampione, Rita Drone,
Ilze Grotāne, Skaidrīte
Štolcere, Aina Rozenberga,
Dr. Visvaldis Nagobads
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(Turpināts 19. lpp.)

Šā gada 8. martā  pēc dievkal-
pojuma Sv. Pāvila latviešu ev. lut. 
draudzes baznīcā Detroitas 
priekšpilsētā Farmington Hills 
draudzes sabiedrisko sarīkojumu 
ēkas telpās notika gadskārtējā 
Detroitas Daugavas Vanagu 
apvienības pilnsapulce. To atklā-
jot, DV apvienības priekšsēdis 
Vilis Kalniņš visupirms klātesošos 
aicināja ar klusuma brīdi godināt 
iepriekšējā gadā mūžībā aizgā-
jušos apvienības biedrus – Jāni 
Lielkāji, Pēteri Skrastiņu un 
Ādolfu Treici.

Par pilnsapulces vadītāju un 
sekretāri ievēlēja DV apvienības 
ilggadējos biedrus Tālivaldi Stūri 
un Astru Kalniņu. Ierastajā die-
naskārtībā sekoja iepriekšējā 
gada pilnsapulces protokola 
pieņemšana.

Savā atskaitē DV apvienības 
priekšsēdis Vilis Kalniņš ziņoja 
par apvienības darbu aizvadītajā 
gadā, īpaši pakavējoties pie aprū-
pes darba, kā šeit ASV, tā arī 
Latvijā. No atskaites varēja seci-
nāt, ka Detroitas DV apvienība, 
savus, iepriekšējā gada mērķus ir 

Detroitas Daugavas Vanagi joprojām ierindā

Indianapoles DV apvienības pilnsapulce

Kalamazū Latviešu biedrības gada sapulce

sekmīgi izpildījusi. Liels paldies 
pienākas tautiešu atsaucībai, 
atbalstot DV apvienības līdzekļu 
vākšanas akcijas, kuŗu rezultātā 
tiek aprūpēti trūcīgo ģimeņu 
bērni Latvijā.

Kaut gan skaudra reālitāte gadu 

no gada liek mums apzināt apvie-
nības biedru skaita samazināša-
nos, aizejot Mūžības ceļu, tomēr 
joprojām Detroitas DV apvienī-
bas rindās kopskaitā ir 150 biedri, 
no tiem 72 vanadzes. Ik gadu 
esam ļoti iepriecināti par jaunu 

biedru pievienošanos Detroitas 
DV apvienībai un vienlīdz DV 
organizācijai vispār. Tā arī šoreiz  
kopsapulces gaitā tika paziņots 
par kārtējā jauna biedra iestāša-
nos DV apvienībā. Aplausu 
sveikts, Mārcis Jansons saņēma 
Detroitas DV apvienības priekš-
sēža Viļa Kalniņa pasniegto krū-
šu nozīmi. Tika paziņots arī par 
DV apvienības biedra Valža 
Vītola pievienošanos DV Mūža 
biedru saimei.

Detroitas DV apvienības vana-
džu kopas vadītājas Dzidras 
Tropas ziņojumā tika uzsvērts 
vanadžu rūpīgais darbs, nodro-
šinot apvienības gadskārtējo sarī-
kojumu saimniecisko aprūpi. 
Pateicība tika izteikta rindai kriet-
no palīdžu no kopas vanadžu 
vidus.

Kopsapulces turpinājumā se-
koja atskaite par iepriekšējā gadā 
budžeta izpildīšanu un jauna, 
tekošā gada budžetu. Jaunais 
budžets tika vienbalsīgi pieņemts. 
Revīzijas komisijas atskaitē seko-
ja pozitīvs apliecinājums par 
apvienības aizvadītā gada finanču 

Detroitas Daugavas Vanagu apvienības 2009. gada valde. No 
kreisās: Vitauts Vītolinš, Valija Rēvalde, Rasma Rumella, Astra 
Kalniņa, Elmārs Vītoliņš, Vilis Kalniņš (apvienības priekšsēdis), 
Dzidra Tropa (apvienības vanadžu kopas vad.), un Tālivaldis Stūris

darbību, kases stāvokli un doku-
mentācijas atbilstību veiktajam 
darbam.

Turpinājumā bija apvienības 
priekšsēža un valdes locekļu 
vēlēšanas. Ar atkārtotiem ierosi-
nājumiem un aklamāciju nobal-
sojumā Detroitas DV apvienības 
vadībā tika ievēlēti iepriekšējā 
gada valdes locekļi. Vilis Kalniņš 
piekrita arī turpmāk vadīt Detroi-
tas DV apvienību.

Pēc DV kopsapulces oficiālās 
daļas bija pienākusi reize patīka-
mam momentam. Tieši šajā  die-
nā Detroitas DV apvienības 
priekšsēdim Vilim Kalniņam 
apritēja 85. mūža gadskārta. Viņš 
tika sveikts ar svecēm rotātu 
kulinārijas meistardarbu – torti, 
klātesošiem vēlot jubilāram kopā 
ar kundzi Astru „Augstu laimi, 
prieku” un „Daudz baltu dieni-
ņu”. Ar glāzi dzirkstoša vīna atli-
kusī pēcpusdienas daļa aizritēja 
omulības atmosfairā, kur nerimās 
stāsti un atmiņas par aizvadīta-
jiem gadiem.

Dzidra Tropa

Gadskārtējā Indianapoles DV 
apvienības pilnsapulce un valdes 
locekļu vēlēšanas notika 15. feb-
ruārī Latviešu sabiedriskā centra 
telpās. Sapulci atklājot, apvienības 
priekšnieks Gunārs Kancs aici-
nāja ar klusuma brīdi pieminēt 
pērn mūžībā aizsauktos apvienī-
bas biedrus Helmutu Brugmani, 
Robertu Circeni, Georgu Grantu, 
Leu Irbi un Valdi Valciņu.

DV apvienības biedru skaits 
samazinās, kļūstam vecāki, taču 
iepriekšējais darbības gads bijis 
sekmīgs. Visi DV sarīkojumi bija 
labi apmeklēti, teicama ir sadar-
bība ar citām latviešu organizā-
cijām. Pagājušā gadā, sadarbo-
joties ar centra valdi, uz jaunā 
ekrāna sākām izrādīt latviešu fil-
mas. Ceram, ka mūsu sabiedrība 
šo pasākumu atbalstīs.

Priekšnieks pieminēja stāvokli 
„Gaŗezerā”, kur pērn bija lielāks 
budžeta iztrūkums. Tā kā DV 
organizācija ir lielākā „Gaŗezera” 
paju īpašniece, arī mūsu apvie-

nība ziedoja līdzekļus iztrūkuma 
segšanai.  „Gaŗezers” un tā Vasa-
ras vidusskola ir centrs visiem 
latviešiem, kuŗi dzīvo tuvējās 
apkārtējās pavalstīs.  Paredzams, 
ka arī nākotnē mūsu apvienībai 
„Gaŗezers” būs vairāk jāatbalsta. 
Uzrunas beigās G. Kancs sirsnīgi 
pateicās visiem darbiniekiem par 
labo sadarbību pagājušā gadā.

Pēc priekšnieka uzrunas noklau-
sījāmies atsevišķo nozaru pār-
stāvju un revīzijas komisijas 
ziņojumu, pieņēma jauno budže-
tu, ievēlēja apvienības priekšnieku 
un valdes locekļus.

Nozaru vadītāju ziņojumi lie-
cināja, ka pagājušais darba gads 
apvienībai bijis sekmīgs. Apvie-
nībā patlaban ir 119 biedru. 
Pagājušā gadā iestājušies divi 
jauni biedri, miruši pieci. 2008. 
gada budžets nav pārsniegts.

Apvienība ar ziedojumiem 
atbalstīja latviešu skolu un 
„Gaŗezeru”, piešķīra stipendijas 
trīs GVV skolēniem, pieciem 

jauniešiem, kuŗi mācījās GSS, 
vienam GVN. Pabalstu saņēma 
divas jaunietes, kuŗas piedalījās 
ALAs rīkotajā „Sveika, Latvija!” 
ceļojumā. Kopā izdots 3500 do-
laru. Sekmīgi darbojas sieviešu 
ansamblis IDVASA diriģentes 
Aijas Vinteres-Brugmanes vadībā.

Latviešu leģiona atceres sarī-
kojumā 9. martā Terēzes Inveisas 
un Valdes Burģes vadībā bija 
sagatavoti mūzikāli priekšnesumi 
un tika deklamēti dzejoļi. Labi 
izdevās pikniks „Cūku bēres”, 
kaut arī sliktā laika dēļ tas notika 
telpās. Lāčplēša dienas atceres 
vakarā 1. novembrī ar mūzikāliem 
priekšnesumiem iepriecināja 
Ēriks Kīns, Edmunds Mednis un 
Pēteris Freimanis. Viņi atskaņoja 
arī deju mūziku pēc sarīkojuma 
oficiālās daļas. 23. novembrī un 
13. decembrī notika DV apvie-
nības rīkotās filmu izrādes 
Sabiedriskā centra telpās. Apvie-
nība piedalījās 1941. gada 14. 
jūnijā uz Sibiriju izvesto un 

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
akta rīkošana un kopējā Ziem-
svētku eglītes sarīkojumā.

Revīzijas komisijas pārstāvis 
ziņoja, ka apvienības kases grā-
matas ir priekšzīmīgā kārtībā, 
visi ieraksti un skaitļi saskan ar 
dokumentiem.

Ieteica apvienības 2009. gada 
budžetu pieņemt bez grozīju-
miem, kā arī pateikties apvienības 
kasierei Rasmai Kārkliņai par 
teicamo darbu. Sanāksmes dalīb-
nieki pateicās R. Kārkliņai, ilgi 
aplaudējot, un, atklāti balsojot, 
pieņēma budžetu.

Par apvienības priekšnieku ar 
aklamāciju atkārtoti ievēlēja 
Gunāru Kancu. Ar aklamāciju 
ievēlēja arī jauno valdi, tajā dar-
bosies: Andris Bērziņš, Aida 
Ceriņa, Nora Ceriņa, Andrejs 
Kancs, Māris Kārkliņš, Rasma 
Kārkliņa, Ruta Kārkliņa, Ēriks 
Krūmkalns, Ilze Millere, Kristaps 
Pūtelis, Ērika Vītoliņa un Markus 
Vītoliņš; Revīzijas komisijā: Mar-

ģers Caune, Visvaldis Irbe un 
Gunārs Vanags. DV ASV dele-
gātu sanāksmē Indianapoles 
apvienību pārstāvēs Rasma 
Kārkliņa un Andrejs Kancs.

Kopsapulces beigās bija ilgākas 
pārrunas par „Gaŗezera” finan-
ciālo stāvokli. Ar katru gadu 
izdevumi ir lielāki, bet ienākumi 
samazinās, tāpēc budžetā rodas 
robi.  Ir jāmācās darīt vairāk ar 
mazāk līdzekļiem, lai „Gaŗezers” 
varētu pastāvēt. Priekšnieks aici-
nāja visus sapulces dalībniekus 
atbalstīt šo mums visiem tik 
svarīgo pasākumu ar padomu un 
līdzekļiem.

Pilnsapulce noritēja sadrau-
dzības un saticības garā.  Sapulci 
vadīja Ēriks Krūmkalns, proto-
kolēja Ērika Vītoliņa. Pēc sanāk-
smes dalībnieki pakavējās pie 
tases kafijas un dāmu sagādātām 
uzkodām.  

EVK

Kalamazū Latviešu sabiedriskā 
centrā 15. februārī notika Kala-
mazū Latviešu biedrības biedru 
sapulce, ko atklāja priekšsēdis 
Kārlis Kaugars.

Sapulcē piedalījās Velta Aistara, 
Viestarts Aistars, Gvido Auziņš, 
Gaida Balode, Velta Bērzkalne, 
Maira Bundža, Dzintars Gen-
drikovs, Jānis Grants, Marta 
Gulbe, Zigfrīds Jirgens, Liena 
Kaugara, Ģirts Kaugars, Kārlis 
Kaugars, Aira Lielzuika, Pēteris 
Lielzuika, Aina Līzenberga, 
Liesma Krautmane, Mirdza 
Miķelsone, Vilis Miķelsons, 
Rasma Plāte, Biruta Puiķe,  
Malda Pūtele, Jānis Pūtelis, Baiba 
Stepe, Uldis Šmidchens, Mirdza 
Zeimele.

Par sapulces vadītāju ievēlēja 
K. Kaugaru.

Kasieris Jānis Grants pateicās 
grāmatvedim Agrim Krautma-
nim par teicamo darbu. Budžets 
nav pārsniegts; lielākais izde-
vums bijis ēkas sildīšana un 
tīrīšana. 2008. gadā izdots par 
$2000 mazāk nekā 2007. gadā un 
jau samaksāta apdrošināšanas 
nauda par 2009. gadu.

Biedrzine Baiba Stepe ziņoja, 
ka Kalamazū latviešu biedrībā ir 
306 biedri. Biedru naudu samak-
sājis 131 biedrs.

KLB Ziņu redaktore Maira 
Bundža pastāstīja, ka 2008. gadā 
četras reizes izdotas ,,Kalamazū 
Latviešu Biedrības Ziņas”, kas 
izsūtītas uz apmēram 270 latviešu 
adresēm Kalamazū un apkaimē. 
Nākotnē paredzēts tās piesūtīt 
vēl vairāk latviešiem.

Sarīkojumu daļas vadītāja 

Malda Pūtele pateicās visiem, ar 
kuŗiem sadarbojusies, desmit 
gadu būdama KLB valdes locekle. 
2008. gadā KLB rīkoja astoņus 
sarīkojumus, krāmu tirgu un 
dārza talku: 24. februārī – Afrikas 
vakarā Grantu ģimene stāstīja 
par savu ceļojumu (atlikums 
$475); 11. martā – Ingrīda Cāzere 
rādīja filmu par Hercogu Jēkabu, 
Gambiju un Tobago (atlikums 
$0); 17. septembrī – Leldes Stum-
bres lugas ,,Kronis II” izrāde 
(atlikums $143); 18. oktobrī  
filma ,,Rīgas sargi” (atlikums 
$906); 19. oktobrī literārais 
sarīkojums – Jāņa Medeņa 100 
gadu atcere, referēja Dr. Vidvuds 
Medenis, dzejoļus lasīja Ilze 
Šīmane (atlikums $91); 1. novem-
brī – Baltoween (atlikums $46); 
16. novembrī – Latvijas valsts 

dibināšanas atceres sarīkojums 
(atlikums $849);  31. decembrī 
vecgada ballē ieradās 225 apmek-
lētāji, rīcības komitejā strādāja 
Dainis Matisons, Ilze Lazdiņa, 
Ksenija Broka, Anna Brauna  
(atlikums $4600).

Īpašuma pārraudzības komite-
jas loceklis Imants Minka ziņoja, 
ka sadarbojies ar Jāni Pūteli, 
Gvido Auziņu un Dāvidu Graubi, 
izdarot ēkas uzlabojumus. Ēku 
rēgulāri īrē korporācijas no 
universitātes, indieši, ķīnieši un 
meksikāņi. Īpašuma pārraudzības 
komitejas loceklis Jānis Pūtelis 
ziņoja, ka latviešu centra ēku 
celta pirms 22 gadiem un daudz 
kas labojams. Jumts vēl ir pie-
tiekami labā stāvoklī, bet tā 
atjaunošana  maksātu $18 000, ja 
pārklātu veco ar jaunu segumu, 

un  $36 000, ja veco noplēstu un 
liktu pilnīgi jaunu jumu. Jauna 
ekonomiskāka apkures sistēma 
izmaksātu $30 000. Izdevies 
ietaupīt izdevumus par apkuri 
un vēsināšanu, jo uzlabota 
izolācija. Šie darbi, kuŗus veica 
Arnis Minka ar sievu, izmaksāja 
$4000. Ietaupījums būs apmēram 
$1000. Gvido Auziņš ar palīgiem 
uzlaboja gaisa ventilāciju galve-
najā telpā, noliktavās iekārtots 
vairāk plauktu, atjaunotas flīzes 
gaiteņos. Nākotnē plāno ielikt 
jaunas, uzlabot vannas istabas un 
pārkrāsot galveno sarīkojuma 
zāli.

Revīzijas komisijas pārstāvis 
Dzintars Gendrikovs ziņoja, ka 
ar kopā Dzintaru Abulu un Jāni 
Poni pārbaudījis visas KLB 
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Montreala
M. Štauvers

DV Montre-
alas nodaļas 
gada sapulce 
notika 21. mar-
ta pēcpusdienā 
Latviešu centrā. 
To vadīja priekš-
nieks Valdemārs 
Paegle. Pēc atklā-

šanas vārdiem viņs teica lūgšanu 
un uzaicināja ar klusuma brīdi 
pieminēt mirušo vanagu Orestu 
Kreišmani un vanadzi Annu 
Skujiņu. Par sekretāru vienbalsīgi 
izraudzīja M. Štauveru. Bet par 
balsu skaitītājiem revidentus Jāni 
Verneru un Voldemāru Ozolu. 
Iepriekšējās sapulces pierakstu, 
ko bija atsūtījusi saslimušā pie-
rakstītāja H. Ozoliņa, nolasīja M 
Štauvers. To pieņēma ar atzīmi, 
ka tajā nav minēta pieņemtā 
rezolūcija, kas lūdza delegātu 
sapulci atbrīvot no biedru mak-
sas slimos un biedrus, kas sasnie-
guši 90 gadu vecumu. Tas nebija 
izdarīts, jo delegāts V. Paegle 
nebija varējis piedalīties.

Priekšnieks savā ziņojumā 

L A T V I E Š I  K A N A D Ā

* Kanadas 
latviešu centrā-
lās organizā-
cijas Latviešu 
n a c i o n ā l ā s 
a p v i e n ī b a s 
Kanadā (LNAK) 
padomes sesija 
notiks 4. un 5. 
aprīlī Latviešu 

centrā. Sesijā par klausītājiem 
aicināti piedalīties visi ieintere-
sētie latvieši.

* Toronto Latviešu pensionāru 
apvienības 19. marta sanāksme 
Latviešu centrā bija veltīta vietējo 
literātu darbu lasījumiem. Savus 
jaunākos darbus lasīja dzejnieces 
Indra Gubiņa un Lolita Gulbe, 
prozas sacerējumus lasīja Dr. 
Vilis Mileiko un Maruta Voitkusa, 
feļetonu ventiņu „mēlē” lasīja 
Rūdolfs Norītis, dzejniece Inta 
Purva atklāja savus piedzīvojumus 
un pārdzīvojumus DV Mēneš-
raksta redaktores darbā. Visi 
autori saņēma atzinīgu klausītāju 
atsaucību un ziedu veltes. 

* Toronto Latviešu Koncertap-
vienības 50 gadu jubilejas kon-
certs notiks 19. aprīlī plkst. 19 
Glenn Gould studijā un būs veltīts 
Koncertapvienības dibinātāja, 
komponista prof. Tālivalža Ķeni-
ņa 90 gadu jubilejas svinībām. 
Informācija un biļešu pasūtinā-
šana pie Aijas Kārkliņas, tālr. 
416-512-7348, e-pasts: aijak@
rogers. com.

* DV Kanadas nodaļu delegātu 
sapulce notiks 25. aprīlī plkst. 9 
Latviešu centra Mākslas galerijas 
zālē. DV Kanadas vanadžu 57. 
salidojums notiks 26. aprīlī plkst. 
10 Latviešu centra DV Toronto 
nodaļas mītnē. 

Toronto
R. Norītis * Toronto latviešu Mednieku 

un Makšķernieku kluba biedru 
gada sapulce notiks 25. aprīlī 
plkst. 10 kluba lauku īpašumā 
„Bērzaine”. Tradicionālā „tītaru” 
šaušana „Bērzainē” notiks 2. 
maijā plkst. 10. Šaušanas treniņi 
kluba īpašumā jāpiesaka kluba 
pārstāvim, tālr. 905-274-6695.

* Toronto latviešu hokeja spēlē-
tāji 27. martā plkst. 19 sacentīsies 
ar lietuviešu spēlētājiem Central 
Arena hokeja zālē 50 Montgomery 
Road.   

Hamiltona
*Hamiltonas Latviešu biedrība 

nesen gada sapulcē pārvēlētā 
valdē priekšsēža pienākumus 
turpinās pildīt līdzšinējais priekš-
nieks Arnolds Smiltnieks un viņa 
vietniece Ilze Villiamsone, sekre-
tārs Ivars Kops, kasiere Māra 
Leja un biedrzine Māra Zand-
berga. Biedrībā pašreiz ir 129 
biedri. 

Otava 
* DV Otavas nodaļas biedru 

gada sapulce notiks 29. martā 
plkst.12.30 latviešu ev. lut. Miera 
draudzes namā pēc dievkalpoju-
ma, kas sāksies plkst. 11. 

* Otavas latviešu ev. lut. Miera 
draudzes dāmu komitejas lietoto 
mantu tirdziņš notiks 2. maijā 
draudzes namā no plkst. 9 līdz 
13. Ziedoto mantu pieņemšana 
30. aprīlī no plkst. 18 līdz 21 
draudzes namā. Dāmu komitejas 
gada sapulcē ievēlētā valde 
konstruēšanas sēdē priekšsēdes 
pienākumus uzņēmās turpināt 
līdzšinējā priekšniece Mirdza 
Pārupe, viņas vietnieces – Ligita 
Galdiņa, sekretāres – Ingrīda 
Mazute, kasieres – Daina Brauna, 
aprūpes darba koordinētājas – 

(Turpināts no 18. lpp.)

Daila Andersone. Dāmu komite-
jas gadskārtēji rīkotās Lieldienu 
brokastis šogad notiks 12. aprīlī 
draudzes namā pēc dievkalpoju-
ma, kas sāksies plkst. 8.

* Otavas Latviešu senioru klu-
ba valde pēc gada sapulces kon-
struēšanās sēdē priekšsēdes 
pienākumus uzņēmās turpināt 
līdzšinējā priekšsēde Ligita 
Miezīte, viņas vietniece ir Edīte 
Teilore, sekretāre – Ligita 
Galdiņa, kasiere – Maruta Pierce 
un biedrzine – Vija Hay.

Kalamazū Latviešu biedrības gada sapulce

grāmatas un dokumentus, kuŗi ir 
teicamā kārtībā. 

K. Kaugars aicināja godināt 
mirušos KLB biedrus ar klusuma 
brīdi.

2009. gada budžetu pieņēma ar 
aklamāciju.

Četri valdes locekļi bija pār-
vēlējami – Maira Bundža, Kārlis 
Kaugars, Imants Minka, un 
Malda Pūtele bija jāievēlē. K. 
Kaugars un M. Pūtele vairs 

nekandidēja. Ar aklamāciju ievē-
lēja Mairu Bundžu, Dzintaru 
Gendrikovu un Imantu Minku. 
Revīzijas komitejā bija ar mieru 
darboties Jānis Pone; nolēma 
noskaidrot, vai arī Dzintars Abuls 
vēlas darbu turpināt. Nolēma, ka 
valdei ir tiesības apstiprināt revī-
zijas komiteju.

Balsojot nolēma biedru naudu 
nepaaugstināt; arī turpmāk KLB 
biedru nauda būs 25 dolari 
gadā.

Pārrunājot nākotnes darbību, 

Ģirts Kaugars jautāja, kur ņems 
nākamajos gados centra uzturē-
šanai nepieciešamos $50 000, jo 
centra fondā ir tikai $33 000. I. 
Minka skaidroja, ka apkures 
pārbūvei jāalgo profesionāli dar-
binieki, bet jumtu atjaunot varētu 
arī brīvprātīgs darbaspēks. Jānis 
Pūtelis ieteica iekrāt līdzekļus, 
ēku īzīrējot un prasmīgi apsaim-
niekojot. Malda Pūtele ieteica 
izpētīt, kā var centru likumīgi 
izīrēt, saglabājot bezpeļņas sta-
tusu.

Sprieda arī par sarīkojumiem 
nākotnē. Laba atsauksme ir par 
filmu un lugu izrādēm. 
Ziemsvētku eglītes sarīkojumā 
varētu piedalīties visa sabiedrība, 
ne tikai latviešu skola. Par Latvijas 
valsts dibināšanas atceres sarī-
kojumiem domas dalījās. Uz 
latviešu Happy Hour ieradušies 
apmēram 20 apmeklētāju. I.  
Minka iesteica rīkot  vidējās un 
jaunākās paaudzes pārstāvju 
tikšanos, piemēram, kopīgu 
slēpošanu vai riteņbraukšanu.

Biruta Puiķe pateicās par 
pastkastīšu atjaunošanu.

Pēc pilnsapulces valdē sadalīja 
amatus: Jānis Grants – priekšsēdis, 
Gvido Auziņš – vicepriekšsēdis, 
Dzintars Gendrikovs – kasieris, 
Māra Skrupskele – sekretāre, 
Baiba Stepe – biedrzine; Maira 
Bundža – apkārtraksta redak-
tore, Imants Minka – ēkas 
pārzinis,  Jānis Pūtelis – ēkas 
apsaimniekošanās komitejas 
pārstāvis. 

M. B.

izteica atziņu, ka darbs nodaļā 
turpinājies apmierinoši. Lako-
nisko ziņojumu pieņēma bez 
pārrunām. Kasieŗa K. Čaka ziņo-
jumu nolasīja A. Caune, kasieris 
pēc nopietnas sirds oparācijas 
atveseļojas slimnīcā,. Kā ziņots, 
nodaļas kapitāls samazinājies par 
$ 5789.59 (gandrīz par trešo 
daļu). Divas cepures aizvadītajā 
gadā nēsājis Elmārs Bārdiņš. 
Pirmkārt, viņš, bijsi aprūpes 
nozares vadītājs, rīkojis 3 ziedo-
jumu vākšanas akcijas, kas iene-
sušas $ 3265 (vairāk nekā iepriek-
šējā gadā). Sīkais pārskats un 
salīdzinājumi ar iepriekšējo 5 
gadu cipariem, iepriecināja visus. 
Otrkārt, viņš uzņēmies biedrziņa 
amatu, pēc līdzšinējā Imanta 
Truša atteikšanās. Vanadžu saimē 
mirusi 1, bet  izstājusies arī 1, 
līdz ar to nodaļā vēl ir 10 vana-
dzes, no kuŗām 3 ir mūža bied-
res. Vanagu saimē viens miris, 
no pārējiem 42 mūža biedri ir 13, 
bet divi ir atbrīvoti no biedru 
maksas. Biedru maksas pilnā 
apmēra sūtāmas DV KV un tas, 
kā izteicās vairāki dalībnieki, 
neesot pieņemami. Tas bija pir-
mais strīdus ābols ar DV augstāko 
vadību.  

Palīdzības nozares vadītājs 
Ojārs Rozentāls izklāstīja detāli-
zētus datus par nosūtīto summu 
sadali palīdzībai Latvijā. Revīzijas 
komisijas priekšnieks Alberts 
Caune ziņoja, ka revīzija kasē 
izdarīta 17. februārī. Visi doku-
menti atrasti labākā kārtībā. 
Komisija ieteica kasierim K. 
Čakam izteikt īpašu pateicību, 
ko sapulce arī darīja.

Par nodaļas priekšnieku aiz-
klātā balsojumā atkal ievēlēja V. 
Paegli, kas bija saņēmis 16 balsis. 

Valdē bez līdzšinējiem – Hedijas 
Ozoliņas, Konstantīna Čaka, 
Ojāra Rozentāla, Elmāra Bārdiņa, 
Glorijas Morris, Ausmas Valteres 
– vēl ievēlēja Mārtiņu Štauveru 
un Jāni Paliepu. Visus ar aklamā-
ciju. Valde amatus sadalīs savā 
pirmā sēdē. Tāpat ievēlēja visus 
līdzšinējos revīzijas komisijas 
locekļus – Albertu Cauni, Volde-
māri Ozolu un Jāni Verneru.

Pieņēma budžetu 2009. gadam, 
sabalansētu $ 7365 apmērā ienā-
kumos un izdevumos, ņemot no 
kapitāla $ 4895. Tajā uz $ 4 000 
(no $ 7 000) tika samazināta 
summa palīdzībai Latvijā.

Tas nenācās viegli, jo nodaļa 
arvien izcēlusies ar savu darbu 
šaja laukā. Un tā nu, kad bija 
jāizrauga delegāts gaidāmai dele-
gātu sapulcei 25. aprīlī, radās 
jaunas domstarpības ar DV KV.  
Vairākiem runātājiem īpaši 
sāpēja sirds, ka nodaļa netiekot 
ievērota un tādēļ viņi pauda 
domu, ka delegāts uz Toronto 
nebūtu sūtāms. Jautājumu lika 
uz balsošanu. Par sūtīšanu iztei-
cās tikai 3, pret – 13, bet atturējās 
1. Tā nu nodaļā savu delegātu uz 
sapulci nesūtīs un delegātu neiz-
raudzīja. Sapulce gan uzdeva 
priekšniekam nosūtīt sapulcei 
nodaļas ieteikumu atbrīvot no 
biedru maksas tos, kas sasnieguši 
90 mūža gadus un kam ir 
veselības traucējumi.

Sapulce ilga nepilnas divi stun-
das. Pēc tās vanadzes cienāja 
dalībniekus ar desiņām un skā-
biem kāpostiem. Tos bija gata-
vojis pats priekšnieks V Paegle. 
Galdā cēla arī dažādas saldmai-
zītes un kafiju. Pie galdiem 
dalībnieki kavējās ilgāku laiku 
vispusīgās pārrunās.

Darbs sekmīgi rit  un ritēs  uz  priekšu
Bostonas Latviskā mantojuma fonda gada sapulce

Bostonas LMF sāk savu 41. 
darbības gadu. Gada sapulces 
dalībnieki ievēlēja amatpersonas: 
priekšniece Dr. Ingrida Gutberga, 
pr. vietnieks Ivars Galiņš, kasiere 
Līga Aldiņa ar grāmatvedi Silviju 
Ūdris, sekretāre Antra Thrasher 
un noguldījumu pārzinis Sta-
ņislavs Duļevskis. Fonds amat-
personas ievēl uz divi gadiem. 

Pēc darbības pārskatiem varēja 
spriest, ka Fonds darbojies sek-
mīgi. Pagājušajā gadā notikuši 3 
izcilas kvalitātes srīkojumi. Sak-
sofonista Arta Sīmaņa un ērģel-
nieces Kristīnes Adamaites kon-
certs, Ilzes Raudsepas ilustrēts 
priekšlasījums par Anšlavu Eglīti, 
vijolnieces Vinetas Sareikas un 
pianistes Ināras Zandmanes kon-

certs. Populārākais bija priekšla-
sījums par Anšlavu Eglīti: „Ar 
vārdu, ar spalvu, ar otu”.

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

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

Pateicība saņemta arī par atbal-

stu Starptautiskai Mūzikas no-
metnei Latvijā. LMF gadskārtēja 
Oskara balva tika piešķirta pia-
nistam Reinim Zariņam.

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

Īpašu ievērību pelna Rīgas Pai-
dogoģijas un izglītības vadības 
augstskolas izdotais rakstu krā-
jums par LMF priekšnieci Ingri-
du Gutbergu: „MŪZIKA – PIR-
MAIS UN PĒDĒJAIS DRAUGS”. 
Krājumā apcerēta Ingridas per-

sonības izveide un izglītības ceļš, 
viņas mūzikālais devums un 
organizātoriskais, paidogoģiskais 
darbs gan latviešu, gan cittautu 
sabiedrībā. Grāmatas beigās 
redzamas Anša Grūbes fotogrā-
fijās redzam, kā Ingrida Gutberga 
saņem Triju Zvaigžņu ordeņi, 
attēlu kopā ar Latvijas prezidenti 
Vairu Vīķi-Freibergu, arī Ingridas 
Gutbergas Triju Zvaigžņu ordeņa 
virsnieces diplomu. Izdevumā 
lasāms: „Latviskā Mantojuma 
fonda darbības aktivitāte ir izcila 
pasaules mērogā, un to ar lep-
numu apzinās arī Latvijas 

mūziķi”.
Traģiskākais notikums bija, 

kad bijušajai fonda priekšniecei 
Dr. Helmi Rožankovskai Ģetza-
menes kapsētā bija jāstāv pie 
diviem šķirstiem un reizē jāat-
vadās no dzīves drauga un dēla.

Nākotnē paredzēts architekta 
Gunāra Birkerta illustrēts stās-
tījums par Nacionālās bibliotēkas 
celšanu un citiem viņa plānotiem 
projektiem. Paredzēts arī pianis-
ta Reiņa Zariņa klavieŗkoncerts 
draudzes namā.

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

Ivars Galiņš
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2008. gada 22. novembrī, 
aukstā, bet saulainā dienā, 
Katskiļos, kalngalā pie ezera, 
greznā un vēsturiskā Mohonk 
Mountain House viesnīcā 
Ņupalcā (New Paltz) Ņujorkas 
pavalstī, mācītājs Oļģerts Sniedze 
salaulāja Serenu Stūrmani un 
Jāni Puponu. Jaunais pāris iepa-
zinās pirms divdesmit gadiem, 
mācoties vidusskolā Ņujorkas 
pavalsts galvaspilsētā Albanijā, 
pēc tam viņu ceļi šķīrās, bet lik-
tenis abus atkal savedis kopā 
daudzus gadus vēlāk.

Serena absolvējusi Lincoln 
Memorial University, iegūstot 
žēlsirdīgās māsas speciālitāti, 
studijas turpināja Skidmore 
College un ieguvusi bakalaura 
gradu Women’s Studies, pēc tam 
jurisprudences doktora gradu 
Case Western Reserve University 
School  of  Law. Viņa strādā par 
advokāti Manhatenā, Mount 
Sinai Hospital, kur viņas amats ir 
Senior Risk Manager.

Jānis absolvējis Cooper Union 
Manhatanā, ieguva bakalaura 
gradu inženieŗzinātnēs un Ņujor-
kas firmā Milrose Consultants 

Jauna, darbīga latviešu ģimene Ar Dieva palīgu vadīts draudzes darba gads

Latviešu slēpotāji Taho ezera kalnos

Jaunais pāris kopā ar Ņujorkas tautasdeju kopas ,,Jumis” dejo-
tājiem. Priekšā sēž (no kreisās): Amanda Ērgle, Silvija Ozola;  
stāv: Margo Ķirse, Marta Prāmniece, Ove Variks, Kristīne 
Varika, Jānis Pupons, Serena Stūrmane Pupona, Marta Ķirse, 
Ēriks Niedrītis; aizmugurē: Andris Krūmkalns, Kārlis Ķirsis, 
Vija Garveja, Maikls Garvejs

Inc. ir celtniecības konsultants.
Jaunais pāris dzīvo Ņujorkā. 

Jānis jau vairākus gadus dejo 
tautasdeju kopā ,,Jumis”, Serena 
aktīvi iesaistījusies Ņujorkas 

iekšpilsētas latviešu sabiedrības 
dzīvē. Serenas vectēvs ir dzimis 
Latvijā.

Ē. N.

Pie skaistā Taho ezera (Lake 
Tahoe) no 7. līdz 14. martam 
kalnos atkal  skanēja latviešu 
valoda – vairāk nekā 50 slēpo-
šanas cienītāju Čikāgas slēpotāju  
kluba priekšnieka Pēteŗa Plūmes 
vadībā  jau 12. reizi sabrauca no 
dažādām vietām, lai veselu nedē-
ļu atpūstos un izklaidētos. Kat-
ram ir savas vēlmes un prasmes, 
ne visi dodas slēpot uz tiem 
pašiem kalniem. Slēpošanas 
prieks nav lēts, maksa par kalna 
vai uzbraucamās gondolas un 
krēsla lietošanu katrā vietā ir 
citāda. Populārajā Heavenly Val-
ley vienas dienas biļete maksā  82 
dolari, pensionāriem 70 dolaru, 
lēzenākās vietās apmēram puse 
no šīs summas. Ziemas olimpia-
des kalnos Squaw Valley  rēgulāra 
biļete maksā 76.50 dolaru, pen-
sionāriem, kuŗu vecums ir 76½  
gadu un vecākiem slēpošana ir 
par brīvu. Šis izbraukums bija 
viens no jaukākajiem, laikapstākļi 
lieliski. Visas dienas spīdēja saule!

Iepazīšanās vakars notika 8. 
marta vakarā izbraukuma vadī-
tāja un kluba priekšnieka Pēteŗa 
Plūmes divās istabās. Bija prieks 
satikt vecos draugus Ralfu un 
Dzidru Edlerus no Vācijas, Irēnu 
Zīdu no Toronto un kuplu skaitu 
jaunu, tostarp Jāni un Signi no 
Latvijas, Mārci, kas ieradies 
apmācībās Navy Seals, Kalifornijā. 
Valdīja omulība, tikšanās prieks 
un skanēja dziesmas! Tās bija tik 
„sajūsmas pilnas”, ka tuvējo ista-
bu iemītnieki sūdzējās par skaļu-
mu (acīredzot – dziesmu nemīļo-
tāji). Viesnīcas vadība ieteica 
dziedāšanu turpināt brokastu 
kamīntelpā, kur gan pietrūka 
sirsnīgās tuvības, bet bija ērtāk. 
Arī pārējos dziesmu vakaros 
pulcējāmies kamīntelpā.

Citvakar kādreizējais čikāgietis 
Jānis Karps un detroitiete Līga 
Jēkabsone svinēja dzimumdienu 
– ēdām milzīgu torti, dzērām 

vīnu un dziedājām dziesmas no 
Olgas Griķes sagatavotās, skaistās 
267 lappušu biezās dziesmu 
grāmatas „Dziesmas sirdij”.

Visvairāk slēpojām Heavenly 
Valley, Kirkwood un Alpine 
Meadows kalnos, arī devāmies 
uz attālo Squaw Valley, kur noti-
ka ziemas olimpiada. Dažas gru-
pas brauca arī uz Sierra Ranch, 
Homewood un Northstar slēpo-
šanas vietām. Pusdienās satikā-
mies kalnu restorānos, bet vaka-
ros izmēģinājām laimi kazino. 
Gandrīz visur, kur slēpojām, ir 
ļoti skaista apkārtne: stāvi, skuj-
kokiem apauguši, piesniguši kal-
ni un zaļganzilais, nekad neaiz-
salstošais Taho ezers. Pie Taho 
ezera arī vasarā ierodas daudz 
tūristu, daudziem amerikāņiem 
te ir vasaras mājas.

Kādreiz dūšīgās slepotājas 
Diana Brūna un Irēna Zīda šoreiz 
izvēlējās citu sporta veidu – 
braukšanu ar sniega kamanām.  
Citi devās uz Nevadas dabiski 
karstajiem ūdeņiem peldēties un, 
pirtī sautējoties, atpūtināt slēpo-
jot sagurušās kājas.

Atvadu vakarā Pēteris Plūme 
pateicās visiem, kuŗi varēja  
atbraukt, un aicināja Līgu Jēkab-
soni šo vakaru vadīt. Viņa ap-
sveica slēpotājus un ciemiņus, 
pateicās Peterim Plūmem, kas 
veltījis daudz pūļu, lai izbrau-
kums izdotos, kā arī Čikāgas slē-
potāju klubam, kas gādā, lai  šādi 
izbraukumi ik gadu varētu notikt.  
Čikāgieši iepriecināja ar dziesmu 
,,Tādi vīri kungam tika”. Līga, 
programmu pieteicot, paziņoja, 
ka bijušais PBLA priekšnieks  
Jānis Kukainis nerunās, bet vēlo-
ties parādīt savu dziedāšanas ta-
lantu, nodziedot solo āriju Nessun 
dorma. Savukārt Aija Kukaine 
pastāstīja, kā atšķirt Aidaho kar-
tupeli no Mičigenas kartupeļa, 
Vērts padomāt par viņas ierosi-
nājumu – uzrakstīt Čikāgas 

slēpotāju kluba vēsturi. Līga  
pavēstīja, ka Ivars Bērziņš kādreiz 
mācījies pie slavenā pantomīmas 
meistara Marsela Marso un kopā  
ar savu jauno audzēkni Juri Bluķi 
rādīšot pantomīmu „Slēpošana 
pret vēju”. Savukārt Juris Gertners 
demonstrēja jogas pozicijas un 

Kalamazū Latviešu Apvienotās 
Ev.lut. draudzes gada sapulci 
vadīja draudzes priekšnieks R. 
Ķeņgis, un to ar lūgšanu atklāja 
draudzes mācītāja B. Puiķe. 
Uzsākot darba gaitu, ar klusuma 
brīdi pieminēja mūžībā aizgājušos 
draudzes locekļus Natāliju Anto-
nu, Viktoru Aserīti, Arvīdu Bār-
zdeli, Eriku Bērsti, Aleksandru 
Cāzeru, Rūdolfu Jankavu, Almu 
Kalnāju, Irēni Lejiņu, Armandu 
Pētersonu, Agitu Toli, Ēriku 
Turku un Robertu Zaķi. Ir noti-
kuši 55 dievkalpojumi, no tiem 
33 ar dievgaldu. Sadarbībā ar 
Dāmu komitejas aprūpes grupu 
māc. B. Puiķe ir apmeklējusi 
draudzes locekļus aprūpes 
namos, slimnīcās ievietotos un 
mājās, sniegdama tiem garīgo 
stiprinājumu un kopīgi aizlūdzot 
par tiem. Čakli darbojusies 
Dāmu komiteja D. Koplandes 
(Copeland) vadībā, galvenokārt 
veltījot darbu un līdzekļus aprū-
pei un palīdzībai. Katru rudens 
un ziemas mēnešos gatavoto 
zupas pusdienu ziedojumi sada-
līti Rīgas Misiones draudzes (3) 
un vietējai Gospel Mission (1) 
zupas virtuvēm. Sekmīgi veiku-
sies arī Ziemsvētku laikā „eņgeļu 
koka” akcija, kuŗā draudzes 
locekļi varēja ziedot drēbes kādai 
trūcīgai gimenei. Ar stipendiājm 
atbalstīti draudzes locekļu bērni 
Gaŗezera vasaras skolās, apsveik-
ti KLS skolas absolventi, nodots 
ziedojums Draudzīgā aicinājuma 
atcerē gan KLS, gan Gaŗerzea 
skolām. Ir izveidota sadarbība 
arī ar māsu draudzi Sesavā un 

segti palīdzības saiņu nosūtīšanas 
izdevumi Zvannieku bērnu 
namam, par ko rūpējusies L. 
Kaugara. Aizgājušā gadā ir veikti 
ievērojami darbi dievnama uztu-
rēšanā: remontēta sabiedrisko 
notikumu telpa, ieliekot jaunus 
logus, aizkarus un atvietojot gries-
tu apgaismojumu. Piešķirtas sti-
pendijas draudzes jauniešiem 
Gaŗezera vasaras skolu apmeklē-
šanai, ir laista klajā B. Abulas 
sagatavotā Kalamazū latviešu 
draudžu vēstures grāmata angļu 
valodā, kuŗa saņemama no 
draudzes kasieŗiem, cena $ 30. 
Ņemot vērā angliski runājošo 
draudzes locekļu vēlmi, notikuši 
4 dievkalpojumi anglu valodā, 
tāpat angļu valodā katru svētdie-
nu pirms dievkalpojuma no plkst 
9.15 līdz 9.45 notiek arī Bībeles 
stundas. Iepriecinoša ir KLS sko-
lēnu piedalīšanās dievkalpojuma 
pirmā daļā, kad tos uzrunā 
draudzes mācītāja. Tāpat skolēni 
lasa dievkalpojuma paredzētos 
Sv. Rakstus. Sabiedriskās norisēs 
atzīmējami A. Kukaines pārzinā-
tie ikmēneša referāti, kā arī lat-
visko ēdienu gatavošanas klases. 
Tomēr kā melns mākonis drau-
dzei pāri savilcies financiālai 
stāvoklis, 2009. gadā daļa līdzekļu 
būs jāņem no rezervēm. Ilgas 
pārunas bija, kā šo stāvokli labot. 
Galvenā doma, kas izskanēja, –  
varētu dievnama telpas izīrēt 
kādai citai draudzei, kas tad dotu 
zināmus ienākumus. Uzticoties  
Dieva vadībai, sapulci pabeidza 
ar kopēju lūgšanu.

Ilze Šīmane

Slēpotāji  Lake Tahoe, no kreisās: Z. Zadvinskis, A. Linde, P. Zadvinska, J. Valainis
stāvēja uz galvas. Lailu pa laikam 
visi sparīgi uzdziedāja. 

Vakara vadītāja Līga pasniedza 
apbalvojumus – Vijas Bērziņas 
dāvātos  Laika 2009. gada mākslas 
kalendārus izbraukuma vadītā-
jam Pēterim Plūmem, jaunākajam 
dalībniekam Didzim Beitleram  
un gados vecākajam šī izbrau-
kuma slēpotājam un dziedātājam 
ar skaļāko balsi Jurim Valainim.

„Olimpiskās medaļas” – Zelta 
rūķīšus saņēma Juris Beitners 
par ekstrēmo slēpošanu, Ivars 
Bērziņš par vislabāko grimu, 
Jāna un Pēteris Āboliņi  par 
lomām drāmā „Zem krēsla”. 
Atzinību par labākajiem kostī-
miem ieguva Karena un Jānis 
Karpi; Dzintra un Ralfs Edleri – 
par labāko ārzemju filmu „Divi 
eiropieši karstā vannā”; par labā-

ko aktieri gondolā atzina Ivaru 
Bērziņu; labākais skaņu efekts 
izdevās  Ilgvaram Jēkabsonam.

Izdalīja aptaujas lapas ar 
jautājumiem: kāpēc patīk pieda-
līties izbraukumos un kur to 
rīkot nākamgad. Saņemtās 24 
atbildes liecināja, ka  14 vēlētos 
braukt  uz Snowmass, Kolorado, 
citi pievienotos vairākumam. 
Izbraukumos piedalās,  lai satiktu 
latviešus un kopā ar viņiem 
slēpotu un  draudzības vakaros 
dziedātu latviešu dziesmas. Viena 
no atbildēm: „Slēpojot ar čikā-
giešiem es iegūstu inspirāciju un 
drošu sajūtu, ka tad, kad vairs neva-
rēšu staigāt, es varēšu slēpot!”

Parasti izbraukumos top dze-
joļi. Nezinu, vai kāds radās arī 
šoreiz.  Citēšu 2008. gada pantu, 
kuŗā paustas mūsu vēlmes:

,,Es nenācu šai vietā
savu miegu izgulēt,
Braucu dziedāt, braucu slēpot,
jaunus draugus iepazīt.
Visa mana naba niez,
kā es gribu kustēties,
Kad sekoju Miezīš’ Zigim,
vairs nabiņa neniezēja.
Viņš pa priekšu līkumoja,
dāmas pakaļ klunkuroja,
Sniga sniegi putināja,
vējš aiz ausīm kutināja.
Slava, slava slēpotājiem,
Slava, slava aleluja!
Mēs mūžam slēposim!”

Atceroties skaistās dienas kal-
nos un jaukos dziesmu vakarus, 
gribas pievienoties Aijas Kukai-
nes vārdiem: ,,Šī nedēļa bija viena 
no skaistākajām!”

 Juris Valainis
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Sieviete 65
ar medicīnas izglītību,

autovadītājas apliecību,
vīza 10 gadi,

IR REKOMENDĀCIJAS, vēlas 
aprūpēt slimu vai vecu cilvēku. 

Tālrunis Latvijā 26-333-606.

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

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

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

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

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

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

LŪ DZAM IE GAU MĒT – abo ne men tu uz sāk ša nas,
pa ga ri nā ša nas un ad re šu mai ņas veic 3–4 ne dē ļu lai kā.
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S A R Ī K O J U M I

Sērās un pateicībā par viņas dzīvi
BĒRNI ANITA, EDVĪNS, ARTŪRS,

ĒRIKS, JĀNIS AR ĢIMENĒM

Mīlestībā viņu piemin
DĒLS JĀNIS, PATTY UN MAZDĒLS EVANS

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

LAIMDOTA RŪSE,
dzim. GRAUDS (GRIŠKO)
dzimusi 1927. gada 22. janvārī,
mirusi 2009. gada 24. februārī

Mūžībā aizgājusi

TAMĀRA EDĪTE
JAUNDZEMS

dzimusi 1917. gada 26. aprīlī Tirzā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 8. janvārī San Francisco

Jo spožie mirkļi nepazūd,
Tie tikai citur dodas.
Un, kur tie satiekas, varbūt
Reiz jauna zvaigzne rodas

Vakarzvaigzne mirgo klusi,
Sirds ir mieru ieguvusi...

Saldu dusu mūsu mīļai Kutiņai vēlē
IEVA, VELTA, IVARS, JĀNIS, ARTURS

UN ĢIMENES

Par viņu sēro un mīlestībā piemin:
BĒRNI ELGA, AIVARS UN VALDIS

BRĀLIS JĀNIS AR ĢIMENI
MĀSA LILIJA AR ĢIMENI

GUNARS BRUVELIS
ANGELA KLIDZEJS

STEFANS BRUVELIS

NEDA GRĪNUPS
dzimusi 1911. gada 8. decembrī Rīgā, Latvijā,

mirusi 2009. gada 5. februārī, Farmingville NY, ASV

Mūžīgā miegā aizmiga mūsu mīļā

LAIMA ANNA BĪVIŅŠ,
dz. ŠULCS

dzimusi 1930. gada 1. decembrī Jelgavā,
mirusi 2009. gada 16. februārī Willimantic, Ct

Mūsu mīļā tante 

AUSTRA LEGZDIŅŠ
dz. BRUVELIS

dzimusi 1912. gada 5. jūnijā Bulduros

un mūsu mīļais onkulis, gleznotājs

PĒTERIS ZIRNIS, Austras dēls,
dzimis1944. gada 2. februārī Strenčos

Miruši abi ugunsgrēkā 2009. gada 28. janvārī Oostburg, Wisconsin
Paldies, tante Austra, par Tavu Dzīves Vadību un

onkuli Pēteri par Tavām skaistām gleznām! Ar Dievu!

Aijā, debess baltā saime,
Vaļā veri zvaigžņu māju,
Lai nes viegli, zili vēji
Dvēselīti lidotāju.
A. Brigadere

Vakarzvaigzne izdziest klusi,
Sirds ir mieru ieguvusi.

BOSTONA (MA) 
• 27. martā plkst. 7.30 Bostonas 

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

FILADELFIJA (PA) 
• 7. aprīlī plkst. 11.00 Filadelfijas 

pensionāru kopas saiets Brīvo 
latvju biedrības telpās. Valdes 
ziņojumi, prof. Edmunda Bun-
kšes referāts ,,Ģeografija kā lite-
rātūra”, dzimumdienu svinības 
un kafijas galds. Viesi arvien 
laipni gaidīti.

KALAMAZU (MI) 
• 29. martā plkst. 11.30 Drau-

dzīgā aicinājuma sarīkojums 
KLS izkārtojumā. Priekšnesumā 
ludziņas uzvedums. Siltas pusdi-
enas. Ieejas maksa $15.00, pen-
sionāriem 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 
laistā B. Abulas sagatavotā Kala-
mazū latviešu draudžu vēstures 
grāmata saņemama baznīcas 
priekštelpā. Cena $30.00.

KLĪVLANDE (OH)
• 29. martā Rīgas “Mūzikālā 

teātŗa 7” viesizrāde – A. R. Gēr-
nija luga ,,Mīlestības vēstules”; 
lomās Mirdza Martinsone un 
Juris Kalniņš. 

• 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. Losandže-
losas latviešu nama adrese: 1955 
Riverside Dr. Los Angeles CA 
90039-3704; tālr.: 323-669-9027; 
DKLB informācijas tālrunis: 
323-663-6267. DK LB Informā-
cijas biļetens tīmeklī: www.
biletens.com

ŅUJORKA (NY)
• 27. martā plkst. 7.00 Ņujorkas 

latviešu organizāciju padomes 
(ŅLOP) pilnsapulce DV namā 
Bronksā. Visas ŅLOP biedru orga-
nizācijas aicinātas izraudzīt piln-
sapulcei delegātus, kuŗi vēlētos 
darboties ŅLOP valdē. Sīkāku infor-
māciju 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 āmu-
riem, uguni un ūdeni”, ko papil-
dinās slīdītes. Pēc referāta pusdi-
enas, kafija un izloze. Rīko Salas 
novada dāmu komiteja. 

PRIEDAINE (NJ)
• 28. martā plkst. 1.00 Ņudžer-

sijas latviešu kreditbiedrības 
pilnsapulce; plkst. 3.00 Ņudzer-

sijas latviešu biedrības piln-
sapulce. Priedaines mājaslapa: 
www.priedaine.org

SAGINAVA (MI) 
• 25. aprīlī pavasaŗa sarīkojums 

Trillium Banquet telpās (6415 
State Str.). Kokteiļu stunda plkst. 
5.00, plkst. 6.00 čellista Ērika 
Lenša un vijolnieka Aleksa 
Aplgeita (Alex Applegate) priekš-
nesumi, pēc tam bufetes veida 
vakariņas un dejas. Deju mūziku 
atskaņos J. Skābardis un J. Stūris. 
Galdus var rezervēt astoņu per-
sonu grupa, pārejās vietas pēc 
izvēles zālē. Lūgums pieteikties 
līdz 17. aprīlim; dalības maksa, 
samaksājot iepriekš, $35 per-
sonai, sarīkojuma dienā $40. 
Pieteikties, sazinoties ar S. 
Ģībieti, 2744 Reppuhn Drive, 
Saginaw, MI 48603, tālr.: 989-
793-6671; R. Martinsonu, 3746 
Chilton Drive, Saginaw, MI 
48603, tālr.: 989-792-9716 vai J. 
Skābardi, 3630 E. Curtis Road, 
Birch Run, MI 48415, tālr.: 989-
777-1607. Čekus izrakstīt: 
Latvian Club of Saginaw.

SANFRANCISKO (CA)
• 5. aprīlī plkst. 2.00 draudzes 

namā (425 Hoffman Ave.) pia-
nista Reiņa Zariņa klavieŗkon-
certs. Ieeja $20, studentiem $10. 

• Līdz 2. maijam Raimonda 
Staprāna izstāde Michael R. Hac-
kett & Tracy Freed galerijā 250 
Sutter Street Suite 400; tālr.: 415-
362-7152. Galerija atvērta darb-
dienās, izņemot pirmdienas, no 
plkst. 10.30 līdz 5.30, sestdienās 
no plkst. 11.00 līdz 5.00.

ST.PĒTERSBURGA (FL)
• 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 
vakariņām. Rīkotāji rūpēsies par 
bezmaksas dzērieniem. Ieejas 
ziedojums 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 
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Mīlestībā viņu piemin
SHIRLEY BAROBS, MĀSA MARITA PETERSONS, 

BĒRNI ILZE, BRIGITA, JĀNIS
MAZBĒRNI JESSICA, RAQUEL, FELIPE, KĀRLĪTIS

DEITONAS DRAUDZE 

Mīļā piemiņā Haraldu patur ASV
KRUSTMEITA RŪTA SCHULLER AR ĢIMENI,

DRAUGI ILGA UN BORIS MANGOLDS
ARNIS MANGOLDS AR ĢIMENI

JĀNIS UN OTTAVIA KLEINBERGI, 
ANDRIS UN INĀRA KLEINBERGI,

JURIS VĪTOLS, VILIS UN MARTA VĪTOLI

Sērās piemin
SAN DIEGO LATVIEŠU EV.LUT. DRAUDZE

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais
vīrs, brālis, tēvs un vecaistēvs

EDGARS BAROBS
dzimis 1925. gada 19. februārī Rīgā,

miris 2009. gada 28. februārī Edinā, Minesotā
Atvadu svētbrīdis būs Washburn-McReavy Funeral Chapel,

5000 W. 50th & Hwy 100, Edina, MN 952-920-3996
sestdien, 4. aprīlī, plkst. 2.00

Dieva mierā aizgājis mūsu biedrs

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

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

Mūžīgā mierā aizgājis mūsu mīļais

HARALDS OZOLS
dzimis 1917. gada 17. februārī Vijciemā,

miris 2009. gada 18. martā Ikšķilē

Izsakām visdziļāko līdzjutību
mūsu māsīcas

ĪRAS RAMIŅAS-NADLER
ģimenei, mūžībā aizvadot

meitu, māsu un māti.

Mūžībā aizgājuši mūsu draudzes locekļi:

Biruta Ports
dzimusi 1918. gadā 3. maijā Latvijā,

mirusi 2008. gada  23. martā San Diego, Kalifornijā
 

Arturs Augusts Zariņš
dzimis 1909. gada 27. februārī Liepājā,

miris 2008. gada 4. maijā Carlsbad, Kalifornijā
 

Herta Plikshe, dz. Kušils
dzimusi 1907. gadā 13. oktobrī Rīgā,

mirusi 2008. gada  23. novembrī Lemon Grove, Kalifornijā
 

Marija Marta Ratermanis
dzimusi 1908. gadā 23. novembrī Piltenē,

mirusi 2008. gada  31. decembrī San Diego, Kalifornijā

Lai Tava dvēsele atgriežas!

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma.
Labi darbi, mīļi vārdi –
Tie palika šaipusē.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
LIDIJA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
DŽAMAIKAS NOVADS

Piemiņā paturēs 
INDIANAS LATVIEŠU PENSIONĀRU BIEDRĪBA

Dieva mierā aizgājusi mana draudzene

TAMĀRA
JAUNDZEMS,

dz. AVOTS
* 1917. gada 26. aprīlī Tirzā, Latvijā,
+ 2009. gada 8. janvārī San Francisco

Mūžībā aizsaukts
Ņujorkas ev.lut. draudzes Džamaikas novada

priekšnieka vietnieks un sekretārs

ILMĀRS RIEKSTIŅŠ
dzimis 1926. gada 22. augustā Rīgā,

miris 2009. gada 19. janvārī Elmont, N.Y.

2008. gadā mūžībā aizgājuši mūsu biedri:

JĀNIS SUBRIS
VALDIS VALCIŅŠ

LEAH IRBE

• Bostonas latv. ev. lut. 
Trimdas dr.: 29. martā plkst. 
11.00 dievk. 5. apr. plkst. 11.00 
Pūpolsvētd. dievk. ar dievg. 9. 
apr. plkst. 11.00 Zaļās ceturtd. 
dievk. ar dievg. 10. apr. plkst. 
7.00 vakarā Lielās piektd. dievk. 
ar dievg. 12. apr. plkst. 9.00 
Lieldienu dievk., pēc dievk. 
brokastis. 18. apr. plkst. 5.30 
LELBAs Austrumu apgabala 
dāmu komitejas konferences 
dievk. 19. apr. dievk. nebūs. 26. 
apr. plkst. 11.00 dievk. Māc. J. 
Mingina.

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr: 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. 
Ziedonis 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): 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 Lieldienu dievk. 

ar dievg.; pēc dievk. Lieldienu 
brokastis. Māc. diak. F. Sīpols, 
tālr.: 248-433-3435. Ērģeļn. Dr. 
Silvija Lizlova un Laila Upīte.

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

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: 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.: 29. martā diev-
kalpojums plkst. 10.00. Draudzī-
gais aicinājums. 5.aprīlī plkst. 
10.00 Pūpolu svētdienas dievkal-
pojums ar dievgaldu. Kafija. 9. 
aprīlī plkst. 18.00 Zaļās ceturtdi-
enas dievkalpojums ar dievgaldu. 
10. aprīlī plkst. 18.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums. 12. 
aprīlī plkst. 8.00 Kristus Augšām-
celšanās dievkalpojums ar diev-
galdu. Lieldienu brokastis – 
groziņi.
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Igauņi mūs apsteidz arī 
volejbola spēlē

Beigušās Baltijas apvienotās 
Schenker līgas sacensības volej-
bolā. Pirms trim gadiem nodi-
binātajā līgā, kas nes Eiropā un 
Baltijā pazīstamas loģistikas fir-
mas vārdu, piedalās labākās 
Latvijas, Igaunijas un viena 
Lietuvas vīriešu vienība. Visās 
līdzšinējās kausa izcīņās uzva-
rējusi Tallinas Selver komanda. 
Arī  šogad Selver, kuŗā spēlē arī 
latvietis Agris Leitis, finālcīņā 
pārliecinoši ar 3:0 pieveica Tartu 
Pere Leib, kuŗas rindās savukārt 
cīnījās Austris Štāls. Latviešu 
labākajiem klubiem nācās tikai 
savā starpā sadalīt bronzas godal-
gas. VK Rīga/Lāse-R ar 3:1 pār-
spēja Ozolnieki/Biolars. Ārpus 
finālčetrinieka palika spēcīgā SK 
Elvi /Kuldīga vienība, zaudējot 
jelgavniekiem izslēgšanas spēlēs. 
Vai par mierinājumu var uzskatīt, 
ka Schenker nobeigumā Tartu 
divās no septiņām nominācijām 
labāko balvas ieguva Andrejs 
Zavorotnijs no Riga/Lāse kā labā-
kais uzbrucējs un Raimonds 
Vilmanis no Biolar kā labākais 
bloķētājs? Divus kausus savā 
īpašumā ieguva Tartu Pere Leib 
talants Olivers Venno kā labākais 
līgas spēlētājs un punktu guvējs. 
VK Rīga/Lāse-R treneris Rai-
monds Vilde uzskata, ka volej-
bola saimniecība Ziemeļu kai-
miņiem ir labāk sakārtota. Par to 
liecinot jauno spēlētāju papildi-
nājums Tallinas Selver vienībā, 
kā arī tas, ka igauņi neaizraujas 
ar spēlētāju meklēšanu ārpus 
savas valsts, kā to nupat redzējām 
Cēsu Alus komandā, bet atrod 
iespēju paturēt pārbaudītus vīrus, 
kuŗiem blakus aug pašmāju 
maiņa. Latvijas izlases treneŗa 

Raimonda Vildes asistents Uģis 
Krastiņš – viņš ir arī Rīgas kluba 
otrais treneris – pēc sacensībām 
minēja gan pašu financiālās lik-
stas, gan veiksmīgo igauņu 
komandas komplektāciju, gan 
igauņu labāku organizētību.Te 
gan jāpiebilst, ka Agris Leitis 
devās uz Tallinu tāpēc, ka rīdzi-
niekiem viņš kā cēlājs nebija 
gana labs. Tā nu iznāk, ka igauņi 
mūs apsteiguši visās volejbola 
saimniecības jomās, ieskaitot 
jauno volejbolistu sagatavošanu. 
Igaunijā jaunatnes treneŗi, kuŗi 
atraduši un trenējuši nacionālās 
izlases spēlētājus, saņem ievēro-
jami lielāku algu. Jaunatnes līgai  
atrasti atbalstītāji, nodibināta 
skolu līga, kuŗu atbalsta Sporta 
biedrība Kalev, un tml.

Citi volejbola jaunumi
Italijas klubs Navarras Asystel 

izcīnījis Eiropas Volejbola kon-
federācijas – CEV – kausu sie-
viešu klubu vienībām, finālcīņā 
pārliecinoši ar 3:0 (18, 21,13) 
sagraujot slavenā treneŗa G. 
Karpoļa klubu Uraločka no 
Jekaterinburgas. Karpoļs gan 
vairs ar trenēšanu nenodarbojas, 
bet ir šī kluba prezidents. Redzot 
Eiropas volejbola meistarsacīkšu 
sacensībās Italijas jauniešu  izlasi, 
kuŗā spēlēja divas meitenes 
augumā virs diviem metriem, 
fantastisko aizsardzības meistari 
Kareru Saru (Carrara Sara) libe-
ro pozicijā, vērojot, ar kādu 
pašatdevi meitenes trenējās, var 
spriest par Italijas volejbola klubu 
augsto klasi. Jauniešu motīvācija 
abās valstīs ir līdzīga, gan Krie-
vijas, gan Italijas sieviešu līgās 
profesionālie klubi spēlētājām 
labi maksā.

Bijušais Latvijas izlases volej-
bolists Boriss Kolčins atkal 

uzaicināts par Krievijas izlases 
treneŗa Danieles Baņjoli asisten-
tu. Italietis Baņjoli trenē Maskavas 
Dinamo, Kolčins – Novourengas 
Fakel, kas kārtu pirms fināla ir 
Krievijas superlīgas vadībā. Kol-
čins savulaik strādāja Italijā, pēc 
tam 2002. gadā bija Krievijas 
izlases trenera asistents, kad tā 
uzvarēja Pasaules līgā un 2004. 
gadā Atēnās Olimpiadā izcīnīja 
bronzas medaļas.

***
Latvijas vīriešu volejbola izla-

sei no 30. maija līdz 1. jūnijam 
Roterdamā jāspēlē Pasaules 
meistarsacīkšu kvalifikācijas otrā 
kārtā ar Nīderlandes, Turcijas un 
Igaunijas izlasi. Latvieši iekļuva 
otrajā kārtā, Rīgā zaudējot 
zviedriem, kuŗi savukārt zaudēja 
norvēģiem.

LVF Treneru komisija 18. 
martā par Latvijas Nacionālās 
vīriešu izlases galveno treneri 
apstiprināja Raimondu Vildi, par 
viņa asistentu – Uģi Krastiņu. 
Par galveno treneri juniorēm tika 
apstiprināts Andris Vitauts Kļa-
viņš, junioriem – Uģis Krastiņš.

 Andris Kļaviņš
   

Biatlonisti beidz 
sezonu

Biatlons ir viens no tiem sporta 
veidiem, kam Latvijas sporta 
līdzjutēji jo īpaši seko līdzi 
Olimpiskajās spēlēs un klusībā 
cer uz augstiem rezultātiem, 
varbūt pat medaļām. Taču, kā 
veiksies  nākamgad  Vankuverā, 
vai būs kaut mazākās cerības 
pacīnīties vismaz par pirmo 
desmitnieku? Vēl ir pietiekami 
daudz laika un visu var vērst par 
labu, taču pagaidām situācija nav 
iepriecinoša. Kaut cik atzīstamus 
rezultātus sasniedz tikai Ilmārs 
Bricis, citi valsts izlases dalībnieki 

no viņa krietni atpaliek. Cerams, 
ka līdz Vankuverai Bricim un arī 
pārējiem mūsu sportistiem izdo-
sies iegūt labu sportisko  formu.

Pēc divu gadu pārtraukuma 
biatlonā atgriezies Oļegs Maļu-
chins. Viņš ne tikai grib piedalīties 
Olimpiskajās spēlēs, bet cer... uz 
medaļu. Oļegs izrēķinājis, ka 
slēpošanas ziņā 5% atpaliks no 
līdeŗa, bet šaus ar 95% precīzitāti 
un zemāk par 12. vietu Olim-
piskajās spēlēs nepaliks. Liet-
pratēju ieskatā Oļegam ir pārāk 
lielas ambīcijas, kuŗām nav reāla 
pamata. 

Ja Bricim arī 39 gadu vecumā 
izdosies nostartēt tādā līmenī kā 
pagājušajā sezonā un Maļuchina 
aprēķini darbosies arī praksē, tad 
pieliekot klāt vēl Lībieti un 
Bērziņu vai Piksonu, var iznākt 
diezgan laba vienība. Tas jau gan 
ir tikai teorētiski. Ievērojot Mada-
ras Līdumas rezultātus, varētu 
domāt arī par konkurētspējīgas 
jauktās stafetes vienības izveidi.

Oļega Maļuchina viedoklis par 
stāvokli Latvijas biatlonā:

„ Latvijas biatlonā ir problēmas 
no pašas augšas līdz pat apakšai. 
Pēc mūsu labajiem rezultātiem 
uz emociju fona nebija izdarīts 
tas, ko vajadzēja izdarīt. Ja 
kamaniņās un bobslejā sistēmu, 
speciālistus un varbūt zināmā 
mērā arī mērķtiecību izdevās 
saglabāt, tad biatlons to visu 
zaudējis.

Biatlons beidzās, kad aizgāja 
Žoržs Tikmers.Viņš atkāpās no 
Biatlona federācijas prezidenta 
amata pēc 2002. gada Soltleik-
sitijas Olimpiadas. Viņš bija gudrs 
cilvēks, līdz ar viņa aiziešanu 
beidzās arī biatlona ziedu laiki. 
Iespējams, viņš to sajuta. Taga-
dējais federācijas vadītājs Bērziņš 
ir ļoti vājš. Tieši viņš ir viens no 
galvenajiem vaininiekiem tam, 

kādā situācijā Latvijā šobrīd ir 
biatlons.”

***
Pasaules kausa izcīņas priekš-

pēdējā posma biatlonā Tron-
heimā, desmit kilometru iedzī-
šanas sacensībās sievietēm uzva-
ru izcīnīja vāciete Andrea Hen-
kele. Vienīgā Latvijas biatloniste, 
kas bija kvalificējusies iedzīšanas 
braucienā, Madara Līduma, jau 
pirmajā šautuvē pieļāva četras 
kļūdas, nokrītot uz priekšpēdējo 
vietu. Nākamajās divās šautuvēs 
Madara pieļāva pa vienai kļūdai 
un pēdējā ugunslīnijā kļūdījās 
vēl trīs reizes. Finišā Līduma 
palika pēdējā – 57. vietā, Henkelei 
zaudējot vairāk nekā septiņas 
minūtes.

Latvijas Hokeja 
federācijas kongresā
Latvijas Hokeja federācijas 

(LHF) gadskārtējā kongresā par 
LHF prezidentu uz vēl vienu 
četru gadu termiņu atkārtoti tika 
ievēlēts Kirovs Lipmans. Uz LHF 
prezidenta amatu pretendēja 
Lipmans un Viesturs Koziols. Par 
pašreizējo federācijas vadītāju 
Lipmanu nobalsoja 28 LHF 
biedri, par Koziolu – tikai četri.

Pēc pārvēlēšanas Lipmans 
teica: “Paldies, ka uzticējāt man 
arī turpmāk vadīt Latvijas hoke-
ju. Es turpināšu cītīgi strādāt, lai 
hokejs plauktu Latvijā un nestu 
Latvijas vārdu pasaulē.”

Par LHF valdes locekļiem tika 
ievēlēti Guntis Ulmanis, Mareks 
Segliņš, Helmuts Balderis, Valen-
tīns Bļugers, Andris Deniņš un 
Imants Rākins. Par LHF valdes 
locekļu kandidātiem apstiprināja 
Aigaru Kalvīti, Jāni Kaverski un 
Irīnu Pīgozni.

P. Karlsons

(Turpināts no 23. lpp.)
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19. aprīlī plkst. 10.00 Baltā 
svētdiena. Skautu un gaidu svētki. 
Ziedot pārtiku. 26. aprīlī 
plkst.10.00 Labā Gana svētdienas 
dievkalpojums ar dievgaldu. 
Prāv. L.Zušēvica. Kafija.

Bībeles stunda 8. aprīlī plkst. 
15.00, ciemā Latvija 22. aprīlī 
plkst.16.00. Bībeles stundas angļu 
valodā katru svētdienu plkst. 
9.15. Māc. B. Puiķe

• Klīvlandes Apvienotā ev. 
lut. dr.: 29. martā dievk. Drau-
dzes māc. Dr. S. Eglīte.

• Lansingas latv. ev. lut dr.: 5. 
apr. plkst. 2.00 Pūpolsvētd. dievk. 
ar dievg. University Lutheran 
Church (1020 S. Harrison Road, 
East Lansing, MI). Māc. L. Vīk-
sne. Pēc dievk. draudzes piln-
sapulce un kafijas galds.

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

dievg. 12. apr. plkst. 9.00 no rīta 
Lieldienu dievk.; pēc dievk. 
Lieldienu brokastis latviešu 
namā. 19. apr. plkst. 11.00 Baltās 
svētd. dievk. 26. apr. plkst. 11.00 
dievk. Māc. D. Kaņeps.

• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: 
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.: 29. martā plkst. 
11. 00 dievk.; pēc dievk. sadrau-
dzība. 5. apr. plkst. 10.00 Pūpol-
svētd. dievk. ar dievg. un uzrunu 
bērniem, piedalīsies teol. Natālija 
Geserti (Gessert); pēc dievk. 
tikšanās ar viesi. 9. apr. plkst. 
2.00 Zaļās ceturtd. dievk. ar 
dievg. 10. apr. plkst. 6.30 Lielās 
piektd. dievk. ar dievg., piedalīsies 

prof. Stīvens Polsons (Paulson). 
12. apr. plkst. 8.00 Lieldienu 
dievk., dziedās draudzes koris, 
pēc dievk. pankūku brokastis. 
16. apr. plkst. 10.30 Bībeles stun-
da. 19. apr. plkst. 10. 00 Baltās 
svētd. dievk., pēc dievk. sadrau-
dzība. 26. apr. plkst. 10.00 dievk. 
ar dievg., pēc dievk. sadraudzība. 
30. apr. plkst. 10.30 Bībeles stun-
da. 3. maijā plkst. 10.00 dievk. ar 
dievg. un uzrunu bērniem; 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.: 29. martā plkst. 
11.00 draudzes dievnamā Īst-
bransvikā mūzikas un meditā-
cijas dievk. 5. apr. plkst. 8.30 
Pūpolsvētd. 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 Īstbransvikā, dziedās 
draudzes koris; pēc dievk. 
groziņu brokastis. 19. apr. plkst. 
8.30 dievk. Leikvudā (Igauņu 
baz. 607 E. 7th St.). 26. apr. plkst. 
11.00 dievk. draudzes dievnamā 
Īstbransvikā (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 
Glenwood Ave, East Orange, NJ 
07017). 26. apr. plkst. 2.30 St. 
Mark lut. bazn. (100 Harter Road, 
Morristown, NJ 07960). 9. maijā 
plkst. 11.30, Christ Church (66 
Highland Ave., Short Hillls, NJ 
07078).

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 29. 
martā Jonkeru bazn. plkst. 10.00 
dievk., diak. I. Kaņeps; Salas 
bazn. plkst. 10.30 dievk., māc. L. 
Saliņš, pēc dievk. tautiskā pēc-
pusdiena. 5. apr. plkst. 10.30 
Salas bazn. Pūpolsvētd. dievk ar 
dievg., māc. L. Saliņš; Jonkeru 
bazn. plkst. 10.00 Pūpolsvētd. 

dievk. ar dievg., diak. I. Kaņeps. 
9. apr. plkst. 1.00 Salas bazn. 
Zaļās ceturtd. dievk. ar dievg., 
māc. L. Saliņš; plkst. 7.00 Jonkeru 
bazn. Zaļās ceturtd. dievk. ar 
dievg., diak. I. Kaņeps; Īstoranžā 
plkst. 1.00 dievk. ar dievg., diak. 
I. Kaņeps. 10. apr. plkst. 7.00 
Salas bazn. Lielās piekt. dievk. ar 
dievg., māc. L. Saliņš; Jonkeru 
bazn. plkst. 7.00 Lielās piektd. 
dievk. ar dievg., diak. I. Kaņeps. 
12. apr. plkst. 8.00 Salas bazn. 
Lieldienu dievk., māc. L. Saliņš, 
pēc dievk. olu meklēšana bēr-
niem; Jonkeru bazn. plkst. 8.00 
Lieldienu dievk., diak. I. Kaņeps, 
pēc dievk. Lieldienu brokastis.

• 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


