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Šogad aprit 133 gadi kopš 
bijušā Latvijas skautu prezidenta, 
ģenerāļa Kārļa Goppera dzim-
šanas dienas. Katru gadu 2. aprīlī, 
Kārļa Goppera dzimumdienā, 
paziņo, kam piešķirta viņa vārdā 
nosauktā fonda balva par jaun-
darbiem, kam paliekama nozīme 
jaunatnes audzināšanā un 
latvietības veicināšanā vai svarīgi 
latviešu kultūras  un zinātnes 
laukā un radīti vai izdoti 
iepriekšējā kalendāra gadā ārpus 
Latvijas.

Pirmo reizi K. Goppera fonda 
balvas piešķīra 1948. gadā Vācijā. 
Balvu literātūrā saņēma Jānis 
Širmanis par grāmatu „Kriksis”. 
Šī grāmata izdota atkārtoti, un to 
iemīļojuši simtiem trimdas lat-
viešu bērnu. Tai pašā gadā mūzi-
kas nozarē balvu ieguva kom-
ponists V. Ozoliņš par divām 
divbalsīgām dziesmām un tēlo-
tājmākslas nozarē mākslinieks J. 
Soikāns par asējumu „Zobena 
pasniegšana”.

Līdz 2008. gadam fonds apbal-
vojis 110 autoru un piešķīris 38 
atzinības rakstus.

World Literature Today minēts, 
ka Goppera fonds piešķiŗ aug-
stāko literāro apbalvojumu lat-
viešu autoriem (one of the highest 

Ģenerāļa Kārļa Goppera fonda  paziņojums

literary honors avilable to authors 
writing in Latvian).

Šogad iesūtīto darbu literātūras 
nozarē nevarēja novērtēt, jo 
nebija izpildīti vērtēšanas notei-
kumi. Tēlotājmākslas nozarē 
darbi nebija iesūtīti.

Vērtēšanai tika iesūtīts uzve-
dums – dziesmuspēle „Vēstule 
no Losas”, kuŗas izrāde notika 
ASV 15. Rietumkrasta latviešu 
dziesmu svētkos 2008. gada 28. 
augustā. Fonda padome atzina šī 
uzveduma ievērojamo nozīmi, 
uzņēmību un autoru kopdarbību 
ieceres īstenošanā. Goppera 
fonda pārstāvji apzinās, ka vaja-
dzētu piešķirt vairākas balvas, 
diemžēl balvu skaits ir ierobežots. 
Nolēma piešķirt balvu mūzikas 

un uzvedumu.
Katras balvas lielums ir ASV $ 1000.
Balvu piešķiršanu apstiprināja 

fonda padomes sēdē 2009. gada 
14. martā, tā notika Latviešu 
centrā Gaŗezers. Šai sēdē arī 
izvērtēja un piešķīra atbalstus 
dažādiem jaunatnes pasākumiem 
un projektiem gan ārpus Latvijas, 
gan Latvijā. Atbalstu piešķīra 
Gaŗezera Vasaras vidusskolai, 
Sagatavošanas skolai, bērnu 
vasaras nometnei un bērnudār-
zam, Kursas vasaras vidusskolai, 
Latviešu skolām Kanadā, bērnu 
nometnēm Saulainē un Sidrabenē 
Kanadā, Saulgriežu vasaras vidus-
skolai Latvijā, bērnu nometnēm 
Saulkalnē un Skrundā Latvijā, 
Latvijas 50 gadu okupācijas 

mūzejam, Gaidu un skautu 
mūzejam Ogrē Latvijā, Skautu 
un gaidu mūzejam Gaŗezerā, DP 
albumam tīmeklī, tautasdziesmu 
dziedāšanas projektam „Lakstī-
gala” Latvijā, skautu un gaidu 
žurnālam „Zīle” Austrālijā, ģen. 
Kārļa Goppera dzimšanas vietas 
mūzejam Plāņu pagasta Maskatos 
un 5. Lielai skautu un gaidu 
nometnei „Beverīna” Latvijā pie 
Valmieras.

Piešķīrumu un balvu kopsum-
ma ir gandrīz $ 30 000, kas 
relātīvi nav liela, bet jāievēro, ka 
daži pieminētie atbalsta saņēmēji 
bez Goppera fonda atbalsta neva-
rētu pastāvēt. Tāpēc ļoti svarīga 
ir ziedotāju atsaucība ASV, Kana-
dā, Austrālijā un Anglijā.  Paldies 
visiem labvēļiem un fonda darba 
veicinātājiem un atbalstītājiem.

Ģenerāļa Kārļa Goppera fonds 
darbojās globāli kopš tā dibinā-
šanas 1947. gada Vācijā sākumā 
Latviešu skautu kustības paspār-
nē, bet no 1994. gada ir neatkarīga 
inkorporēta labdarības korporā-
cija ASV ar pārstāvībām Kanadā, 
Austrālijā, Anglijā un Latvijā. Patla-
ban visi fonda padomes locekļi ir 
skautu un gaidu vadītāji.

Goppera fonda priekšsēdis
Fricis M. Sīpols

Alberts Legzdiņš Andris Ritmanis

Lolita Ritmane

nozarē galvenai mūzikas autorei 
komponistei Lolitai Ritmanei un 
vispārējā nozarē uzveduma iero-
sinātājam, libreta un dziesmu 
vārdu autoram Andrim Ritmanim.

Vispārējā nozarē otru balvu 
nolēma piešķirt Albertam Leg-
zdiņam par ilggadēju darbu un 
daudz dažādu kultūras pasākumu 
vadīšanu un veicināšanu. Kopš 
1961. gada viņš vadījis „Čikāgas 
piecīšus”, bijis viens no uzvedu-
ma „Eslingena” autoriem, vadījis 
vai veicinājis daudz citu izrāžu 

Vītolu fonds septīto dzimšanas dienu sagaida,
kļūdams dubultmiljonārs

Lai apliecinātu 
cieņu un izteiktu 
Rietumu latviešu 
pateicību izciliem 
ārzemju latviešu 
zinātnes, nacionāli 
p o l ī t i s k i e m , 

sabiedriskiem un mākslas dar-
biniekiem, kā arī jaunatnes 
audzinātājiem, kas ar saviem 
darbiem un sasniegumiem ir 
palīdzējuši cittautiešiem izprast 
latviešu tautas vēsturi, ir cēluši 
godā un populārizējuši latviešu 
vārdu, kā  arī snieguši palieka-
mas mākslas vērtības, Pasaules 
brīvo latviešu apvienība 
(PBLA) katru gadu piešķiŗ 
balvu gan fiziskām, gan 
juridiskām personām vai 
organizācijām.

Kandidātus balvas saņemša-

Atgādinājums pieteikt kandidātus 
Pasaules brīvo latviešu apvienības

2009. gada balvai
nai izrauga ārzemju latviešu 
apvienību valdes – Amerikas 
latviešu apvienība (ALA), Lat-
viešu apvienība Austrālijā un 
Jaunzēlandē (LAAJ), Latviešu 
nacionālā apvienība Kanadā 
(LNAK), Eiropas latviešu ap- 
vienība (ELA), Dienvidameri-
kas latviešu apvienība (DLA)    
un Krievijas latviešu kongress  
(KLK) – līdz katra gada 20. jū- 
lijam. Savukārt kandidātus sa-
vas zemes jumta organizācijai 
var pieteikt gan atsevišķas 
personas, gan organizāciju un 
draudžu pārstāvji, iesūtot kan-
didāta vārdu un motīvāciju    
savas zemes centrālai organizā-
cijai (ALAi, LAAJ, LNAK, ELA, 
DLA un KLK) līdz šā gada 30. 
jūnijam.

PBLA

2002. gadā Vītolu fonda di- 
binātāji Vilis un Marta Vītoli 
ziedoja 1 miljonu latu neaiz-
skaŗamajā kapitālā. Stipendijas   
tiek maksātas tikai no procentos 
nopelnītās naudas. Fonds spēja 
sniegt atbalstu izglītības iegūšanā 
75 studentiem. Jau pirmajā dar-
bības gadā, saņemot vairāk nekā 
300 iesniegumu, bija skaidrs, ka 
visiem studēt gribētājiem palīdzēt 
neizdosies. Sekoja uzaicinājums 
lūgt citus ziedotājus dibināt savas 
stipendijas un to administrēšanu 
uzticēt Vītolu fondam. Lai fonds 
strādātu ilgtermiņā, vairāki 
ziedotāji, sekojot Vītolu ģimenes 
paraugam un dibinot stipendijas, 
parallēli ikgadējiem ziedojumi-
em izvēlējās tos ieguldīt neaiz-
skaŗamajā kapitālā.

2008. gada 31. decembrī šajā 
kapitālā bija Ls 1993 782 – pa-
visam nedaudz pietrūka līdz 2 
miljoniem latu.

Pirmdien, 9. martā, fondā vie-
sojās ziedotāja Biruta Heistere. 
Viņa jau 2005. gadā sava vīra 
Daumanta piemiņai dibināja 
Latvijā divas stipendijas.Pagājušā 
gadā Biruta ziedoja jau trim 
stipendijām. 27. martā Birutai ir 

dzimšanas diena, šoreiz viņa sev 
izvēlējās netradicionālu dāvanu 
– ieguldīt līdzekļus neaizskaŗa-
majā kapitālā Daumanta un Biru-
tas Heisteru mūža stipendijām.

Pirmais neaizskaŗamā kapi-
tāla ziedotājs 2002. gada nogalē 
bija Brunis Rubess ar ģimeni. 
Viņš aicināja dzīvesbiedres bērēs 
ziedu vietā ieguldīt līdzekļus In 
Memoriam Biruta Rubess sti-
pendijai.

2004. gadā ziedotājiem piepul-
cējās Ērikas Rītiņas devums, arī 
Alfreds un Sarmīte S. Gravas 
dibināja savu ģimenes stipen-
diju, kā arī vecāku Miķeļa un 
Ievas Gravu piemiņas stipendiju 
un Emmas A. Kampes piemiņas 
stipendiju. Osvalda un Ilgas Kēses 
(Selonijas) stipendiju izveidoja 
viņu bērni Andrejs Kēse, Osvalds 
Uldis Kēse, Irene Sadde un Vija 
Peirsone, fonds Ārkārtējā palīdzī-
ba Latvijas Zemessardzei nodibi-
nāja Jaunsardzes stipendiju.

2005. gadā neaizskaŗamais kapi-
tāls palielinājās ar Vairas Vīķes-
Freibergas, Korp! Spīdola, Kana-
das un ASV latviešu devumu, 
Kārļa Cīruļa, Oskara un Irenes Dum-
pju, Annas Cerbules ieguldījumu.

2006. gadā Jāņa Arvīda Bungs 
un Metas Bungs piemiņas sti-
pendiju nodibināja viņu meita 
Dzintra Bungs, Rasma A. Din-
berga radīja Kornēlija Dinberga 
piemiņas stipendiju.

2007. gadā, dzīvesbiedrei aiz-
ejot mūžībā, Evarists Bērziņš 
izveidoja Evarista un Mārītes 
Bērziņu stipendiju, ziedoja Dau-
gavas Vanagu Toronto nodaļa, 
Jānis Strautnieks sievas piemiņai 
nodibināja In Memoriam Dag-
nijas Strautnieks stipendiju, savu 
ieguldījumu sniedza Paulis un 
Ariadne Dzintari, kā arī Latvijas 
Agronomu biedrības ārzemju 
nodaļa (LAB–AN).

2008. gadā testamenta izpildī-
tāji Māris Bībelnieks un Andrew 
Saulītis nodibināja Viktorijas Mic-
kānes piemiņas stipendiju, Edīte 
Āpše izveidoja Mirdzas un Zel-
mas Lūsis piemiņas stipendiju, 
tapa Leopolda Sīpoliņa stipendi-
ja. Zane Stait-Gardner nodibināja 
Juŗa Melbārža piemiņas stipen-
diju, Biruta Heistere – Daumanta 
un Birutas Heisteru stipendiju.

Neaizskaŗamajā kapitālā ir nogul-
dīti pirmie divi miljoni. Labā 
ziņa ziedotājiem ir tā, ka  ne san-

tims no ziedotās naudas ekono-
miskās krizes laikā nav zaudēts, 
jo fonds sadarbojas ar vairākām 
lielākajām bankām un visi ziedo-
jumi tiek konservātīvi ieguldīti 
ilgtermiņa depozitos uz pieciem 
gadiem. Pirms akciju tirgus 
lejupslīdes fonda nelielais akciju 
portfelis tika laikus pārdots.

Septiņos gados stipendijās 
izmaksāts Ls 1 811 200.

Kas gan var būt brīnišķīgāks 
par pilnvērtīgi nodzīvotu mūžu! 
Kas var sniegt vairāk prieka un 
gandarījuma par aizvadītu dienu, 
gadu, ja ne krietni padarīts darbs, 
īpaši ja tas ir ieguldījums nākotnei?

Vita Diķe
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ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"

VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363

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

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
2009

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 49 reizes gadā

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

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

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

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

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

var arī nesaskanēt.
Redaktore: Ligita Kovtuna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kur pavadīsim atvaļinājumu?
Mēs varam palīdzēt ar ieteikumiem uz visām zemēm.
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Šie putni 
ar zilajām 
kājiņām ir 
sastopami 
tikai 
Galapagu 
salās

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. 

Elza EmIilija Doroteja Augusts, 
dz. Arājs, atskatījās uz saviem 
100 mūža gadiem šā gada 11. 
februārī. Viņa ir dzimusi 1909. 
gada 11. februārī Jelgavā.

Pēdējos gados par E. Augustu 
ir rūpējušās divas viņas meitas 
no Latvijas Zinta un Rita un 
viņas dēls Juris Walnut Creek 
pilsētā, Kalifornijā.

Elzu Auguastu 100. dzimšanas 
dienā sveica Oaklandes Latviešu 
ev. lut. draudzes mācītājs Kārlis 
Žols.

B. Elevāne, I. Reine

Sveicam!

Kāpēc nedrīkst 
pieminēt kritušos 

pie Brīvības 
pieminekļa?

Izlasot Laika 12. numurā Jāņa 
Krēsliņa rakstu ,,Kritušie jāpie-
min kapsētās” gribas jautāt, vai 
tiešām viņš nesaprot, ka nevar 
pieļaut okupantiem un viņu huli-
ganiem būt noteicējiem mūsu 
zemē. Viņaprāt pat nedrīkst 
nolikt ziedus pie Brīvības piemi-
nekļa mūsu kritušo, tostarp mana 

Jaunā Gaita 256
Kūtrība – lūk, vārds ar svaru
Kā lietuvēns, kas nomāc garu.
Kā cīnīties pret šādu spoku,
Tak nevaram
to saukt par joku?

Ja gaišākas dienas
vēlamies sākt,
Tad Jaunā Gaita
mums talkā var nākt.
Ar zinīgiem rakstiem
jau piecdesmit gadu
Tā rosina visus,
kā draugus, tā radus.

Esejas, lugas, dzeja un ziņas
Jaunajā numurā
apgaimos mūs.
Ja pasaulē šodien
no miera ne miņas,
Tad žunrāls kā sengaidīts
paziņa būs.

Jaunās Gaitas līdzinieks,
abonētājs Anglijā

brāļa piemiņai. Tāda attieksme ir 
nožēlojama un par to ir kauns 
visiem Latvijas patriotiem.

Anna B.
Newtown Square, PA

PŪPOLU 
SVĒTDIENAS PRIEKS

Apaļš, mīlīgs kā 
pūpols!

Esmu uzaudzis laikā, kad 
pēriens bija daļa no dzīves. Ne 

Dace Micāne-Zālīte

Sveiciens
no Latvijas

Gaŗas lāstekas piesaulē.
Silta peļķe no kusuša sniega.
Pie malkas strēķa tup,
Acis samiedzis, pluskains runcis,
Ņaud mīlas dziesmas šmaugai kaķei,
Kas sēž uz sētas staba.
Strazds mērī būŗa caurumu,
Bet marta saule
Audzē lāstekas,
Ko ziema ņems un gainīsies,
Kad pavasaris lazdu skaras
Zelta putekšņus ar elpu sūtīs,
Un tu tos vieglā pateicībā saņemsi –

Un tas arī ir
tas sveiciens no Latvijas.

gluži tik rēgulāri kā maltītes, bet 
bieži gan. Tāpēc vienu reizi gadā 
Pūpolu svētdienā bija liels prieks, 
ka pērējs varēju būt es un mam-
mai “atdarīt”, kaut tikai ar pūpolu 
zariņu. Toreiz teica: „Apaļš kā 
pūpols!” Tagad apaļums vairs 
nav cieņā, varētu teikt: „Mīlīgs 
kā pūpols!”

Tā kā Astra Moora no sava 
mīkstā redaktora krēsla pārsē-
dusies uz rakstītāja ķeblīša, tad 
viņa pakļauta tai pašai pozitīvajai 
kritikai kā mēs, pārējie rakstītāji, 
– pelnīti vai nepelnīti. Viņas rak-
stītais iederas ciešanu laikā, tāpēc 
arī vietā Pūpolu svētdienas 
pēriens.

Pats virsraksts, ka latviešu valo-
das zināšana nekrīt no debesīm, 
varētu aizvainot ticīgos laikrak-
sta lasītājus. Vai nebūtu pieticis, 
ka nekrīt no gaisa, mākoņiem, 
kaut vai padebešiem? Pie tam 
jācer, ka mūsu valoda vēl nav 
nonākusi „debesīs”.

Viņa raksta, ka svarīgs ir gala 
rezultāts, bet nepasaka, vai tas ir 
kilogramos vai mārciņās. Vēlas 
standartizētu bezkļūdu latviešu 
valodu. Vai tas nozīmētu, ka 
redakcijas datorā būtu gatavi 
raksti, kur ielikt attiecīgos pilsētu 
nosaukumus un personas, kā to 
dara reklāmu aģentūras? Nesa-
protu arī, ko nozīmē laikraksta 
valodas polītika. Saprotu gan, ka 
Astra Moora vēlētos, lai visi rak-
sta viņai pa prātam. Vai ir pārāk 
smalkjūtīgi pamācīt, kā piederī-
giem jāatvadās no aizgājējiem 
sēru sludinājumos? Daudziem 
periodiskiem izdevumiem ir 
redaktoru slejas, bet nav izdevies 
lasīt, ka tajās kāds redaktors pub-
liski „pērtu” savus rakstītājus. 
Vai mūsu laikraksta rakstītājus 
dabūs pie “cepnes raušiem”, māla 
bļodām un koka karotēm, rādīs 
tikai nākotne. 

Pie mūsu dīķa aug liels, pašu stā-
dīts vītols, pūpolu tur netrūkst.

Žēl, ka Kalifornija tik tālu... 
Pūpolu svētdienā kādus zarus 
aiznesīšu uz kapsētu, ko nolikt 
pie mammas kapa. Bet nav vairs 
Pūpolu svētdienas prieka, pērt 
viņu vairs negribas...

Ivars Galiņš
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Latviešu sieviete ar vairāku gadu pieredzi tautiešu 
aprūpēšanā Amerikā labprāt kļūtu par auklīti latviešu 

atvasītēm un par izpalīdzi mājas darbos.

Ir rekomendācijas.
Lūdzu, sazināsimies pa tālr. +371 26535367

vai 732-549-0445,
Sarmīte

Dzejnieka un žurnālista Ērika 
Raistera (1905 – 1967) Piemiņas 
fonda valde ar gandarījumu var 
ziņot, ka šī gada balvas ieguvēja 
ir dzejniece un kultūrāli sabied-
riskā darbiniece torontiete Lolita 
Gulbe, un vienlaicīgi aicināt uz 
balvas pasniegšanas svētkiem – 
gadskārtējo ĒRPF pavasaŗa sarī-
kojumu. Sarīkojums – tāpat kā 
pērnpavasar – notiks Ņudžersijas 
un Ņujorkas apkaimes tautiešu 
iecienītajā pulcēšanās vietā Prie-
dainē š.g. 25. aprīlī plkst. 2.00 
pēcpusdienā.

ĒRPF balvas piešķīrumu Lolitai 
Gulbei motīvē seši iznākušie 
viņas dzejoļu krājumi un viņas 
aktīvitāte kultūrāli sabiedriskā 
laukā – viņas nolasītie referāti 
(par mūsu kultūrai būtiskām 
temām) latviešu sabiedrībai 
Toronto un citviet (arī Latvijā), 
kā arī viņas pienesums žurnā-
listikā – „Toronto Latviešu bied-
rības Rakstu krājumā” (kopš 
1979.g.) publicētās apceres un 
referāti, kā arī reportāžas laik-
rakstam Latvija Amerikā.

Lolita Gulbe (dz. Roze) dzi-
musi 1931. gadā Jelgavā, kur 
viņas māte bija aktrise, bet tēvs, 
kuŗam arī tuva bija teātŗa pasaule 
un dzeja, bija izvēlējies policijas 
dienesta karjēru. Ja Lolitai un 
viņas brālim Andrejam bērnība 
aizritēja ģimenes drošības aizvējā, 
tad, Otrā pasaules kaŗa bēgļu 
gaitām sākoties, kad tēvs ir 
iesaukts armijā, ģimenei nākas 
pieredzēt biedējošas pārmaiņas. 
Dzimtenes zaudējums un viss 
pārdzīvotais talantīgo padsmit-
nieci jau agri pamudina izteikties 
dzejā, un šī dzejošana turpinās 
cauri Vācijas nometņu vidusskol-
nieces gadiem un jaunās dzīves 
sākumposmam Kanadā. 

Lolita Gulbe – E. Raistera piemiņas fonda 2009. g. balvas saņēmēja

Dzejniece pati kādreiz ir iztei-
kusies, ka viņa nedzejo, lai 
publicētos, bet lai rastu iespēju 
rakstos izteikt sevi, savus dziļā-
kos pārdzīvojumus, izjūtas un 
domas.

Kad jau nodibināta ģimenes 
dzīve (1964.g.) un laulībā ar Valdi 
Gulbi aug trīs bērni, nevilšus 
notiek izšķirīgs pagrieziens – 
piedaloties 1975. gadā LARA 
(Latviešu Amerikas Rakstnieku 
apvienība) rīkotā „Rakstniecības 
un dzejas nedēļā” – seminārā – 
(Kalamazū) topošā dzejniece 
izjūt nepieciešamību pievērsties 
nopietnai savu domu un izjūtu 
sijāšanai, kas vainagojas jauna 
personiska stila atklāsmē un 
vēlmē dzejoļus mērķtiecīgi kārtot 
krājumos publicēšanai. 1981. 
gadā DV apgādā Toronto iznāk 
krājums „Jāiztur”, 1985. gadā 

(turpat) „Varbūt es esmu mežs”, 
1991. gadā „Gredzena acs”, bet 
1996. gadā Jāņa sētas apgādā 
Rīgā „Gājputns”, kas izpelnās 
PBLA KF apbalvojumu. 2002. 
gadā Latvijā, Valmierā, iznāk 
krājums „Zaļi pirkstu nospiedu-
mi”, kuru Jaunā Gaitā izcili 
novērtē erudītā literātūras spe-
ciāliste nelaiķe Inta Ezergaile, bet 
literātūrvēsturnieka Juŗa Silenie-
ka pozitīvu vērtējumu Latvija 
Amerikā gūst 2008. gadā iznāku-
šais krājums „Saules pulkstenis”. 
Jaunajā tūkstošgadē Lolitas Gul-
bes saites ar Latviju kļūst arvien 
ciešākas, rosinot jaunos dzejražus 
Latvijā.

Lolitas Gulbes godināšanas 
sarīkojumu 25. aprīlī piepildīs 
dzeja: laureātes pašas lasījumi un 
iecienīto šis apkaimes „dzejnieku 
parāde”: Gunars Saliņš, Rita 
Gāle, Jānis Krēsliņš, Elza Ķezbere 
(lasīs Šandors Abens), Baiba 
Bičole, Voldemārs Avens, Modris 
Mednis, Inese Račevska, bet no 
attālākām pilsētām aicinātas pie-
dalīties torontiete Ingrīda Vīksna 
un bostonietes Maija Meirāne un 
Sarma Muižniece – Liepiņa. Ar 
Lolitas Gulbes dzejas būtību 
iepazīstinās dzejniece Rita Gāle, 
bet sarīkojuma ievadījumā pēc 
tradicionālajiem piemiņas vār-
diem Ērikam Raisteram, ERPF 
priekšsēde Eleonora Šturma īsos 
vārdos „stādīs priekšā” šīgada 
balvas laureāti. Daudziem dzejas 
draugiem šaipus Kanadas robe-
žām Lolita Gulbe un viņas dzeja 
mazāk pazīstama, kaut gan 
ņujorkiešiem bija iespēja iepazīt 
kā dzejnieci, tā viņas dzeju 2003. 
gadā Dagmāras Vallenas sarūpētā 
dzejas pēcpusdienā „Četri Latvijā 
publicēti autori” (Lolita Gulbe, 
Voldemārs Avens, Ivars Lind-

bergs+, Maija Meirāne), kuŗā 
Lolita Gulbe mums pavēra tik 
patiesu jūtu pasauli un latviska 
gara apdvestu dabas izjūtu, 
caurvītu smeldzīgām svešatnes 
pārdzīvojuma stīgām, kas tūdaļ 
rada atbalsi klausītājos. Program-

mai sekos pasēršana kopā ar 
laureāti un citiem dzejniekiem, 
kā arī izloze par labu nākamās 
balvas fondam. Visus laipni aici-
nām! ERPF valdes vārdā

Eleonora Šturma

Lolita Gulbe

Balvas gaida jaunos īpašniekus

Ieva Puķe un Ģirts Ķesteris – Lilitas Bērziņas un Harija Liepiņa 
balvu laureāti

Teātŗa dienā apbalvoti labākie Latvijas aktieŗi
Starptautiskajā Teātŗa dienā 

27. martā Latvijas Teātŗa dar-
binieku savienība ik gadu piešķiŗ 
balvas, kas nosauktas izcilo aktie-
ŗu Lilitas Bērziņas un Harija Lie-
piņa vārdā. Skatuves mākslinieku 
ieskatā šim apbalvojumam ir 
īpaša vērtība, jo par piešķīrumu 
lemj kollēgas – Teātra darbinieku 
savienības valde. Šogad ar kristal-
la zvaniem un naudas godalgu 
tika apveltīta Valmieras teātŗa 
aktrise Ieva Puķe un Dailes teātŗa 
aktieris Ģirts Ķesteris. Abi skatu-
ves mākslinieki šobrīd ir sava 
talanta plaukumā, abi meistarību 
spodrinājuši nopietnā darbā, tēlo-
jot atbildīgas lomas. Kā Ieva Puķe, 
tā Ģirts Ķesteris iemantojuši ne 
vien kritikas un kollēģu atzinību, 
viņi ir arī skatītāju iemīļoti aktieri. 

Ieva Puķe par Lilitu Bērziņu ir 
tikai lasījusi un klausījusies citu 
skatuves mākslinieku nostāstos, 
bet Ģirtam Ķesterim, kuŗš zēna 
gados dievinājis Harija Liepiņa 
spēli Dailes teātŗa iestudējumos, 
vēlāk nācies būt arī meistara 
partnerim izrādē „Lietus pārde-
vējs”. Saņemot balvas un apsvei-
kumus, abi aktieŗi apliecināja, ka 
izjūt šī brīža nopietnību un 
viņiem piešķirto godu. Svinēt 
Teātŗa dienu nebija laika, Ieva 
Puķe steidzās uz Valmieru, lai 
atveidotu galveno lomu izrādē 
„Ķiršu dārzs”, arī Ģirtu Ķesteri 
gaidīja darbs.

G.S.

Svētdien, 2009. g. 2. augustā
no 11.00 līdz 14.00

„Čarlstona” restorānā
Blaumaņa ielā 38/40, Rīgā,

Apģērbs: vasarīgs, neformāls

Piedalīšanās:15 Ls (bufete)

Pieteikšanās uz 150 vietām līdz 15. jūlijam
pie Astrīdas Jansones, astridajansone@yahoo.com, 
Skype: astridarjansons,
vai Velgas Kalniņas, velgakalnina@gmail.com
Ģirta Zeidenberga, 001 302 529 7442, 
girtszeidenbergs@comcast.net, vai
gzeidenbergs@tilts.org 
Skype: girtszeidenbergs33, vai
Indras Sproģes-Kalviņas, 371-6729-3361, vai
371- 2961 1205, indra.sproge@tpriga.lv,

Rīko Latviešu kultūras biedrība TILTS sadarbībā ar
Edvīna Kalviņa firmu „Techniskie Partneŗi”

Pasaules latviešu saiets
Tiksimies, aprunāsimies, sadraudzēsimies, un 

sarunāsim atkal tikties!

Lūdzu pavēstiet šo ziņu radiem,
draugiem un paziņām, kas šovasar 

dodas uz Latviju, vai atrodas jau tur!
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību.

Fragmenti no publikācijām

1964. gads
Tie paši vēži,
tā pati kulīte

Pēc tam kad Staļina uzticīgais 
kalps Chrušcevs, kas tikpat atbil-
dīgs par masu slepkavībām un 
citām necilvēcībām, kā viņa 
mirušais kungs, gadiem ilgi bija 
nopūlējies ar mirušā diktātora 
degradēšanu, līdz beidzot bija 
sasniedzis viņam līdzīgu vien-
valdnieka stāvokli, Budapeštas 
miesniekam 14. oktobrī pašam 
bija jānokāpj no sarkanā troņa. 
Savā laikā atkratīdamies no varas 
sāncenšiem, atšķirībā no Staļina 
metodes, viņš bija atstājis tiem 
galvu uz pleciem un tagad arī 
pats var cerēt paturēt savu galvu 
uz pleciem. Viņa vietā nāk citi, 
jaunāku gadu gājumu komūnisti, 
tikpat fanātiski marksisti un sar-
kanās diktātūras aizstāvji. Tie ir 
tie paši vēži, tā pati kulīte, tikai 
nosaukums cits.

tikpat asiņaini, kā to būtu darījis 
Staļins. Pēc tam soli pa solim bija 
cenšanās režīmu pastiprināt vi-
sur, lai arī ārēji ne gluži tik brutālā 
veidā, kā to darīja Staļins.

Kā rīkosies Chruščeva pēcnieki 
savstarpējā cīņā pēc vienvaldības 
un autoritātes, šobrīd nav pasa-
kāms. Bet ir iespējams, ka sav-
starpējās cīņas procesā arī viņi 
būs spiesti dot kādus cietuma 
režīma uzlabojumus, lai vēlāk tos 
atkal lūkotu atņemt. Ceļš uz brī-
vību ir ilgs, grūts un ved pa 
līčloču tekām līdz brīdim, kad 
brīvības spēki un apstākļi nobrie-
duši līdz palu līmenim. Nebūsim 
lētticīgi domādami, ka Chrušcevs 
bija labāks komūnists nekā Sta-
ļins, tāpēc ka Staļins bija ļauns, 
vai arī ka Brežņevs vai kāds cits 
varētu būt labāks par Chruščevu, 
tāpēc ka Chruščevs bija ļauns. 
(Apstākļi līdz palu līmenim no-
brieda tikai pēc 25 gadiem, kad 
sākās PSRS sabrukums – Red.)

Latviete dejos
indiešu dejas

Bruklinas mūzikas akadēmijā 
Vijas Vētras deju vakaru rīko 
Daugavas Vanagu Ņujorkas apvie-
nība. Vakara protekciju uzņēmies 
Indijas ģenerālkonsulāts Ņujorkā. 
Programmā indiešu svīta, tagad-
nes dejas mākslinieces choreogra-
fijā un latviešu svīta. Programmas 
beigās spāņu flamenko un mek-
sikāņu dejas.

deju vakaru Vilimantikā, raksta, 
ka „viņa ir dināmiska jauna dejo-
tāja no Latvijas, kas pierādīja, ka 
autoritātīvi pārvalda kā spāņu, tā 
indiešu dejas.” Recenzents G. Stovs 
vēl piebilst, ka viņš neatceras dejo-
tāju, kas viņu būtu „tā ietekmējis 
ar indiešu dejām”. Hartfordā, 
Konektikatā, V. Vētrai bijusi īpašā 
pusstunda turienes televīzijā, ko 
nu jau atkārto piekto svētdienu 
pēc kārtas. Patīkams arī fakts, ka 
visās intervijās laikrakstiem 
māksliniece vienmēr uzsvērusi, 
ka ir latviete un dzimusi Rīgā.

Jāatzīmē vēl, ka Vētra ir pirmā 
latviete, kas sākusi dejot indiešu 
sakrālās dejas baznīcās. Pirmoreiz 
tas noticis Austrālijā, pēc tam 
vairākkārt Anglijā, arī Koventrijas 
katedrālē, un ASV. Vēl priekš 
dažām nedēļām Vētra dejojusi 
junitāriešu baznīcā Bostonā, pie-
dalījusies ar dejām Nerū veltītajā 
dievkalpojumā Longailendā, bi-
jusi viešņa Skenektedijā u. c. 
Māksliniece pasvītro, ka senām 
tautām deja ir parasts reliģijas 
izpaudums. Indijā vēl tagad ir 
tempļi, kur dejo sakrālās dejas, jo 
„var būt tāds pārdzīvojums, kad 
pietrūkst vārdu, lai to izteiktu, 
tad kustība var dot tam īsto iz-
pausmi”. Kādi ir Vijas Vētras 
nākotnes nodomi? „Uz Austrāliju 
laikam neatgriezīšos,” saka dejo-
tāja. Viņa gribētu aizbraukt uz 
Meksiku, lai papētītu acteku 
dejas. Nule saņēmusi aicinājumu 
piedalīties amerikāņu deju festi-

Baltieši no Tokijas 
aizved 7 sudraba un 2 

bronzas medaļas
Lielā propagandas un prestīža 

kauja Tokijas Olimpiskajās spēlēs 
starp ASV un Padomju Savienību 
beidzās tikpat negaidīti kā Chruš-
čeva izsviešana no Kremļa. Kad 
padomju sportisti devās ceļā uz 
Japānu, Maskavas sporta vadoņi 
komūnistiem tipiskajā plātībā 
paziņoja, ka zelta medaļu vairs 
nebūšot tikai 43, kā tas bijis 
Romā, bet pat vairāk nekā 50.

Latviešiem ir tāds teiciens, ka 
lielība naudu nemaksā. Un tieši 
tā arī šoreiz izgāja komūnistiem. 
Padomju Savienības sportisti ne 
tikai neuzrādīja nekādu progre-
su, bet patiesībā ar maziem izņē-
mumiem cieta smagu sakāvi. No 
iecerētajām pussimta zelta meda-
ļām viņi ar grūtībām ieguva 30.

Pavisam baltiešu sportisti, kuŗu 
Tokijā bija krietni pāri 30, ved uz 
mājām septiņas sudraba un divas 
bronzas medaļas. Par patīkamāko 
pārsteigumu jāuzskata Sidnejas 
policista Teodora Boronovska 
trešā vieta džudo cīņā neiero-
bežotajā svara klasē, reprezentējot 
Austrāliju. Otru bronzas medaļu 
saņēma Jānis Lūsis šķēpa mešanā 
(80,57). Sudraba medaļas ieguva 
basketbolisti latvieši Jānis Krūmiņš, 
Valdis Muižnieks, Juris Kalniņš 
un igaunis Jāks Lipso, pie kam 
Krūmiņam un Muižniekam šīs 
bija trešās olimpiskās otrās vietas 
goda zīmes.

Jānim Daliņam – 60 
Jānis Daliņš svin 60 gadu jubi-

leju. Par viņu raksta Arnolds Šmits:
„Jānis Daliņš aiz sava vārda 

ierakstīja sešus pasaules rekordus 
no 20 km līdz 25 jūdzēm, repre-
zentēja Latviju valstu sacīkstēs 
un palika neuzvarēts neskaitāmās 
cīņās visapkārt Eiropai. 

Tas ir patiess lielums, ja kāds 
cilvēks spēj būt pats pirmais 

visai tā laika jaunajai Latvijas 
valstij, kas centās izcīnīt sev 
pienācīgu vietu pasaules pārējo 
brīvo nāciju saimē. Daliņa panā-
kumos sportiskā sajūsma apvie-
nojās ar latviešu tautas nacionālo 
apgarojumu. Tā, liekas, varētu būt 
mums visiem pieņemama atbil-
de, ja mēs mēģinātu jautāt pēc 
Daliņa ārkārtējās populāritātes 
iemesliem. Tie, kas paši ar savām 
acīm esam pieredzējuši „Daliņa 
laikmetu” Latvijā, šo patiesību 
apliecināsim vislabāk.”   

***
Kanadas latviešu vieglatlēts 

Juris Pūce kādās pārbaudes 
sacīkstēs šajā mēnesī sasniedza 
jau starptautiskās klases rezultātu 
diska mešanā – 56,70 metrus. 
Metot ļoti spēcīgā pretvējā, viņš 
jau ar pirmo mēģinājumu spēja 
54,21 m.

Pūce pēc nesenā savainojuma 
izārstēšanas, kas viņam izjauca 
iespēju kandidēt uz piedalīšanos 
Tokijas Olimpiskajās spēlēs, paš-
laik ir atkal ļoti teicamā fiziskā 
gatavībā.

Pēteris Aigars
Bērzu smarža

Pēc košuma, kas vējos klīdis,
Ko gadu paisums ņēmis mums,
Tik jauns kā rīts, kas tikko svīdis,

Kā jauno dienu noslēpums,
Balts bērzs ir manā dārzā plaucis.
Viņš saulgozi ar ēnu jums.

Neviens tā nebij mani saucis
Kā saplaukušais bērza zars.
Varbūt tā smaržā ilgas jaucis

Kāds labsirdīgs un mūžīgs gars,
Lai cilvēkiem, kas rūpju mākti,
Krīt sejā mīlestības stars.

Dzied putni bēdu nepanākti
Par to kā rozēm ziedi birs,
Kā augļi reiz būs grozos vākti,

Bet bērzu smarža nenomirs.

Latvieši nodrošina 
Amerikas Brīvības zvanu

Franklina institūta īpaša komi-
sija Filadelfijā patlaban nodarbi-
nāta ar vēsturiskā zvana nodroši-
nāšanu, pārbaudes celtnes struk-
tūrālo stāvokli, zvana ieskavas 
nestspējas, ieplaisījumu zvanā 
utt. Paradoksālā kārtā Amerikas 
brīvības simbola drošības pār-
baudes notiek divu latviešu inže-
nieŗu vadībā, kuŗi Amerikā iera-
dās tikai pēc Otrā pasaules kaŗa. 
Tie ir Zenons Zudāns un Georgs 
Novickis. Zvana mūžu rēķina no 
1753. gada. Kad iecerētie nodro-
šinājuma darbi būs veikti, zvans 
gan paliks tagadējā novietojumā, 
bet tās simtgadīgā ieskava būs 
atbrīvota no zvana svara slodzes.

 
Okupētajā Latvijā

Rīgā tagad pastāv noteikums, 
ka ielās nedrīkst braukt ar div-
riteņiem. Riteņbraucēju trenētājs 
Harijs Japiņš sakarā ar to, ka 
Emīlija Putniņa Sonka izcīnījusi 
pasaules meistarnosaukumu, iz-
teicies: „Rīgai tagad pašai ir sava 
pasaules čempione riteņbrauk-
šanā, bet viņa nedrīkst parādīties 
ar divriteni uz ielas. Vai nav kuriozi?”

Publikāciju sagatavojis
P. Karlsons

Saasinājušās Maotsetunga 
(tagadējā rakstībā Mao Cze 
Duns – Red.) attiecības ar 
Padomju Savienību. Ņikita: 
„Ja šis tēviņš nepārtrauks 
savu urbināšanos, viņš var 
sagāzt manu imperiju. Ed. 
Keiša zīmējums
Līdzšinējās maiņas Padomju 

Savienības un starptautiskā komū-
nisma vadībā arvien rietumos ir 
uzņemtas ar vēlmēs dzimušām 
cerībām, ka tās nesīs cilvēcīgākus 
vaibstus komūnisma velnišķīgajā 
vieplī. Bet vienmēr šīs cerības ir 
arī pievīlušas, atstādamas lielākus 
vai mazākus kaitējumus pretes-
tībā šai reakcionārākajai un bru-
tālākai moderno laiku mācībai. 
Cietumnieki neiegūst brīvību ar 
to, ja mainās cietumu priekšnieki 
un sargi, jo cietumi ar to nenozūd, 
bet Padomju Savienība ir lielākais 
tautu cietums virs zemes. Šādu 
maiņu gadījumos viņi var gan 
iegūt uz brīdi vai ilgāku laiku 
kādus cietuma režīma uzlaboju-
mus, lai arī tie nerodas aiz sim-
patijām pret viņiem, bet jauno 
priekšnieku aprēķinos nostabili-
zēt savu autoritāti. Un tomēr arī 
šāda veida režīma uzlabojumi 
ieslodzīto morālei, pretestības 
spējām un apņēmībai sagaidīt 
cietuma vārtu atvēršanu var būt 
ievērojama nozīme. Šādā un tikai 
tādā nozīmē 14. oktobŗa pārmai-
ņas Kremlī vērtējamas kā kaut 
kas labāks nekā tas, kas bija līdz šim.

Chruščevs radīja mītu savai 
autoritātei, cenšoties noārdīt Sta-
ļina mītu ar viņa fiziskās iznīci-
nāšanas metožu nosodīšanu. Šajā 
procesā viņš bija spiests dot arī 
kādus režīma uzlabojumus pa-
domju cietumā ieslodzītām tautām. 
Ka viņam ne prātā nenāca atvērt 
cietuma vārtus, rādīja Ungārijas 
revolūcija, kuŗu viņš apspieda 

Vija Vētra klasiskās Indijas dejas pozā no Dienvidindijas

Jānis Daliņš vienā no pēdējiem 
startiem 1947. gadā Nirnbergā 
DP meistarsacīkstēs. Aiz viņa 
A. Siņicins

Vijas Vētras pastāvīgā dzīves-
vieta ir Austrālijā, bet viņa vieso-
jusies arī Eiropā un pagājušā 
vasarā ar deju turneju apceļoja 
lielākos latviešu centrus ASV. 
Ņujorkiešiem šī būs pirmā reize 
iepazīties ar viņas mākslu.

Par dejotājas priekšnesumiem 
lasītas labas atsauksmes. Tā The 
Hartford Times, apcerot Vētras 

vālā Berkšairā, kas notiks nāka-
majā vasarā. Ievadītas arī sarunas 
ar kādu mākslas aģentūru par 
turneju pa Savienotajām Valstīm, 
turklāt ir izredzes strādāt par 
paidagoģi Konektikatas universitātē.

Tā vien liekas, ka turpmāk Viju 
Vētru varēsim saukt par „savējo”, 
un austrāliešiem būs no viņas 
jāatvadas. 

pasaulē – vienalga, kādā atzītā 
nozarē. Taču Jānis Daliņš nebija 
tikai sportists vien, bet spēka, 
sajūsmas un izturības simbols 
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Otrdien, 31. okt./ Egerā
Atkal unterfīreru apmācības. 

Tad Norviļa vadībā dziedam. Pēc 
pusdienas visiem jāiet strādāt. Es 
„nolūstu” no ierindas, arī Mačiņš. 
Nīkstu. Nejēdzīgs laiks – līst. Vēl 
nav arī vēders kārtībā. Šodien 
paikā puskukulītis maizes un 
liels gabals marmelādes. Vakarā 
sēžu „šreibštubē”. Norakstu vēs-
tuli LJO stāba šefam Rullim, 
sakarā ar vecāku meklēšanu. 
Pienākusi vesela paka vecu 
vēstuļu, adresētas uz Nometņu 
ielu Rīgā. Arī man no mammas. 
Izrakstīta 20. septembrī. Arī 
Borim vēstule no Tilmaņu Ārijas. 
Ar Stepiņa starpniecību dabūju 
atkal savu pasi no biroja doku-
mentiem (iemainu pret dzim-
šanas apliecību). Tad vakariņas 
un gulēt.

Trešdien, 1. nov./Egerā
No rīta atkal uz unterfīreru 

apmācībām. Ierodas visi bataljo-
na virsnieki. Gaida hauptmani. 
Nevar sagaidīt. Izsauc mani 
pirmo priekšā. Jākomandē vads 
kustībā. Izdaru visu samērā labi. 
Ierodas hauptmanis. Nākamais 
– Nodievs. Šāda eksaminēšana 
turpinās līdz pusdienai, kamēr 
visi cauri. Beigās ierodas arī 
Rullis. Noslēgumā izrādās, ka 
unterfīreru mācības kursu visi 
izturējuši, izņemot 9 čaļus (arī 
Līviņš), kuŗiem jānāk nākamo 
nedēļu vēl uz apmācībām. Pēc 
pusdienām visiem pieraksta tēva 
vārdu, dzīves vietu (pazīšanās 
bleķiem kaklā). Izmaksā arī algu 
– RM 18.–.

Trauksme. Pie flakiem. Drīz 
atsaukums. Tad mājās.

Raimonds Gunārs Slaidiņš
Kaŗa gaitu dienasgrāmata 1944-1945

Koncertapvienības koncerts Toronto

Ceturtdien, 2. nov./Egerā 
Uzšuju dzeltenās unterfīreru 

lentes uz uzplečiem. No rīta 
apmācībās flakistiem ieroču 
tīrīšana. Pusdienas laikā atkal 
trauksme. Pielādējam ieročus, 
kad mūs nomainīt ierodas 4. 
kompānijas flakisti. Uz mežu. 
Pēc atsaukuma pusdienas. Pēc-
pusdienā nekas prātīgs nav jāda-
ra. Izziņo visam bataljonam 
karantīnu sakarā ar biežajiem 
difterijas saslimšanas gadīju-
miem. Visu laiku līst. Vakarā 
blakus „štūbē” mūsu čaļi sit Kār-
kliņu. Nepiedalos. Nāk miegs.

mācības. Vakarā paikā – bumbieri.

Sestdien, 4. nov./ Egerā 
Šodien darba dienests. Es 

„nolūstu”. Drīz tomēr visi nāk 
atpakaļ, jo kāds majors teicis, ka 
karantīnas laikā darba dienests 
nav jāpilda. Izdod pazaudētās 
mantiņas. Es par sekretāru. 
Dabūju bumbierus pieēsties. 
Trauksme, tad vakariņas.

Svētdien, 5. nov./Egerā 
Guļam līdz astoņiem. Tad visa 

diena brīva. Pusdienas laikā 
trauksme.

Pirmdien, 6. nov./ Egerā 
No rīta čaļiem jāiet uz šansi. 

Mani „paikas vecis” izsauc priek-
šā sev par sekretāru. Abi ar 
Mačiņu visu dienu rakstām 
dažādas listes. Vakarā baumas, 
ka Rīga un daļa no Vidzemes no 
boļševikiem atbrīvotas.

Otrdien, 7. nov./Egerā 
Šodien atkal jāpaliek mājās. 

Jāiet uz „šreibštūbi”, kur Stepiņš 
pieraksta dažādus datus – perso-
nas apliecībām. Tad no 10 līdz  
11 sardzē. 10. novembrī mēs 
braukšot no šejienes projām. 
Vecie instruktori palikšot šeit. 
Paldies Dievam, ka tiks no tiem 
riebekļiem vaļā! 

Pēcpusdienā atkal pie „paikas 
friča” par sekretāru. Vakarā pir-
mais sniegs. Man šodien istabas 
dienests.

Vēstures fakti. 8. nov. – Pad. 
latviešu 130. korpuss atstāj Rīgu, 
lai dotos uz Kurzemes fronti (43. 
gvardes divīzijā 8276 vīri un 308. 
div. 7128 vīri). No 22. Pad. Armi- (Turpinājums sekos)

1944. g. 18. novembra parāde Egerā. Priekšā stāv latviešu 
sakaru virsnieks I. Kažociņš

Toreizējais aktīvais Latviešu 
jaunatnes Organizācijas vadī-
tājs Cīrulis, piekomandēts pie 
mūsu vienības. Foto pēc kaŗa

(4. turpinājums)

Svētdien 15. martā izskanēja 
otrais šīs sezonas koncerts, uz 
kuŗu bija aicināti jauni māk-
slinieki no Rīgas – pianiste 
Elizabete Šīrante un baritons 
Armands Siliņš, abi savas kar-
jēras sākumā. Armanda Siliņa 
mūzikālās gaitas iesākās Daugav-
pilī, kur viņš mācījās trompetes 
spēli un sāka dziedāt mācību 
korī. Tur Armands arī sāka ņemt 
savas pirmās vokālās stundas. 
Pēc Daugavpils kolledžas absol-
vēšanas savu vokālo mākslu 
apguvis Jāzepa Mediņa mūzikas 
vidusskolā pie paidagoģes Mar-
garitas Gruzdevas. Kaut arī Siliņa 
CV nerotā Mūzikas akadēmijas 
diploms, viņš ir ne mazums sa-
sniedzis, pateicoties dabas talan-
tam un arī veiksmei. Ir dziedājis 
Ave Sol korī un Latvijas Nacio-
nālās operas korī. 2007. gadā A. 
Siliņš tika nominēts Lielajai 
mūzikas balvai katēgorijā Gada 
debija, jo augsti tika novērtēts 
solo koncerts, ko viņš sniedza 
kopā ar pianisti Elizabeti Šīranti. 
Jaunais dziedonis aizvien aktīvāk 
pierādīja sevi uz Operas skatuves, 
viņa mūzikālās gaitas liecina, ka 
veidojas talantīga mūziķa per-
sonība. Kad Armands dziedāja 
Operas korī, pēkšņi vajadzēja 
aizstāt saslimušos kollēgas, un 
viņam piedāvāja dziedāt solo 
Jāņa Kalniņa kantātē un debitēt 
operā „Bohēma”. Tā bija veiksme 
īstajā brīdī un laikā! Kopš 2006. 
gada viņš ir Latvijas Nacionālās 
operas solists.

Elizabete Šīrante ir absolvējusi 
Em. Dārziņa mūzikas vidussko-
lu, Jāz. Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmiju un Helsinku Sibēliusa 
akadēmiju. Strādā par koncert-
meistari Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijā pūšamo 
instrumentu nodaļā un kamer-
ansambļa klasē. Parallēli strādā 
arī par ir koncertmeistari Latvijas 
Nacionālajā operā. Elizabete 
Šīrante ir piedalījusies vairākos 
starptautiskos konkursos Rīgā, 
Zalcburgā, Viļņā, Sargosas Starp-
tautiskajā konkursā un vairākos 
konkursos Somijā.

Programmas pirmajā daļā kā 
jauku atslodzi starp dziesmām 
Elizabete Šīrante atskaņoja popu-
lāro Jāņa Mediņa Dainu Nr. 6, 
taču otrajā daļā tā vairs nebija 
atslodze, bet intensīvs solo 
priekšnesums, kad skanēja R. 
Šūmaņa klavieŗadrba Davids-
būndlertanze (Dāvida biedrības 
dejas) op.6, pirmās sešas daļas. 
Jaunā pianiste lieliski demonstrēja 
savu technisko meistarību un 
mūzikalitāti. Steinway klavieres 
patiesi dziedāja liriskajos pos-
mos un skanēja biezākās krāsās 
drāmatiskajās un ekspersīvi 
straujajās daļās.

Koncerta pirmajā daļā bija 
izvēlētas latviešu klasiķu un 
romantiķu solo dziesmas. Pirmā 
skanēja Alfr. Kalniņa dziesma 
„Jau aiz kalniem, jau aiz birzēm” 
ar A. Niedras smeldzīgām dzejas 
rindām, „...katris zin’ kur tēva 
mājas...” Tai pretstatā sekoja 

romantiskā „Mēness nakts” un 
pēc tam drāmatiskā „Skan zvani” 
ar virtuozi piepildītām klavieŗu 
starpspēlēm. Visu pirmo daļu 
rotāja latviskie Jāņu vārdi; Jānis 
Kalniņš, Jānis Mediņš, Jānis Iva-
novs un daļas nobeigumā skanēja 
Jāzepa Vītola dziesma „Klausies, 
spulgacīt”. Lieliska dziesmu izvē-
le, atskaņoja arī ne mazāk skaisto 
A. Maskata „Lietus romanci” no 
O. Vācieša cikla „Klavierkoncerts”, 
ko pirmo reizi pirms trim ga-
diem Toronto dzirdējām Latvijas 
Radio koŗa dziedājumā.

Koncerta otrajā daļā skanēja 
angļu komponistu R. Vaughan 
Williams dziesmas no cikla 
„Song of travel” pēc R. L. Ste-
venson poēmas ar tādu pašu 
nosaukumu, komponētas 1901. 
– 1904. gados. Ciklā ir 9 dzies-
mas, no kuŗām koncertā dzir-
dējām četras. Cikla dziesmas, ko 
satura ziņā varētu salīdzināt ar 
Šūberta naīvo „Skaisto dzirnav-
nieci” vai heroisko „Ziemas ceļu”, 
izskanēja raksturā smagnējāk, 
tipiskā angļu manierē. Tām seko-
ja Gerald Finzi divas dziesmas no 
cikla „Let Us Garlands Bring” ar 
V. Šekspīra tekstu. Finzi, pats 
būdams labas balss īpašnieks, 
pievērsa lielu uzmanību katram 
vārdam un izvēlējās piemērotu 
literatūru. Viena no komponista 
dramātisma un meistarības pa-
raugiem ir dziesma „Come away, 
come away, death” un ne mazāk 
nozīmīga, taču pavisam cita rak-
stura dziesma ir „Who is Silvia?”, 

abas A. Siliņš atskaņoja oriģināl-
valodā, kas nebūt viņam nebija 
viegls uzdevums. Elizabetei 
Šīrantei klavieŗu pavadījumos ne 
reti bija noteicošā loma, radot 
gan graciozu tēlu, gan rotaļīgu 
putnu dziesmu, ūdenskrituma 
pasāžas, zirdziņu pakavu ritmu, 
gan dziļāku personisku pārdzī-
vojumu atmosfairu, ko papildi-
nāja dziedoņa skaistais balss 
tembrs un legato dziedājums.

Operu āriju mīļotāji varēja 
apmierināt savas vēlmes, klauso-
ties, R. Vāgnera Volfganga ro-
manci no operas „Tanheizers”, V. 
A. Mocarta Figaro āriju no 
operas „Figaro kāzas”, Dž. Verdi 
Rigoleto āriju no operas „Rigo-
leto” un Ž. Bizē Toreadora kuple-
jas no operas „Karmena”. Nevar 
nepieminēt Figaro āriju, kurā A. 
Siliņš jutās patiesi savā elementā, 
gan mūzikālais izpildījums, gan 
artistiskums, skatuviskā stāja un 
balss skanējums bija bez vainas. 
Pēc šī priekšnesuma viņš arvien 
vairāk atraisījās un līdz koncerta 
beigām kopā ar pianisti sasnie-
dza varenu kāpinājumu un vēl 
dziļāku drāmatismu. Bizē Torea-
dora kuplejās ar izcilu virtuozitāti 
izcēlās pianiste, pabeidzot kon-
certu uz varenas nots.       

Kanadā abi jaunie mākslinieki 
koncertēja pirmo reizi. Neapšau-
bāmi viņiem ir liels potenciāls, 
dotības un talants. A. Siliņš ir 
apveltīts ar skaistu balsi, viņam 
piemīt arī skatuviska elegance un 
inteliģence, taču mūsu klausītāji 

ir pieraduši just tuvāku kontaktu 
ar mākslinieku, redzot dziedātāja 
acis un eksperesiju, kas liek 
noticēt pārdzīvojumam. Šoreiz 
to traucēja nošu pults, kas atradās 
māksliniekam tieši priekšā, kaut 
arī abiem ir neliela pieredze 
kamermūzikā, koncerts bija 
drošs un apsveicams solis abu 
mākslinieku tālākai veiksmei.

Pēc atgriešanās Latvijā abiem 
mūziķiem, ir ātri jāielec Rīgas 
ritmā un laikā. Armandam jau ir 
operas izrādes – Dž. Pučini 
„Bohēma”, tad Papageno loma 
Mocarta operā „Burvju flauta” 
un vēl Mazeto loma jauniestu-
dējumā „Dons Žuans”. Elizabetei 
jāuzstājas Latviešu biedrības 
namā, koncertā kas veltīts viņas 
skolotājam, profesoram Arnim 
Zandmanim, kā arī jāatgriežas 
koncertmeistares darbā.

Liela pateicība visiem koncerta 
rīkotājiem, dakterim A. Rubenim 
un Ē. Yost par mākslinieku silto 
uzņemšanu savās mājās, kā arī 
visiem koncerta klausītājiem un 
atbalstītājiem Hertai un Ēvaldam 
Lejiņiem.

Toronto koncertapvienībai šinī 
sezonā vēl paredzēts tikai viens 
koncerts, un tas notiks 19. aprīlī 
Glena Gūlda studijā. Tas būs 50. 
gadu jubilejas koncerts, kuŗā 
piedalīsies 12 latviešu un kana-
diešu mākslinieki. Koncerts vel-
tīts TLK dibinātājam, komponis-
tam prof. Tālivaldim Ķeniņam.

H. Gintere

jas rezerves, II Baltijas frontes 
karaspēka. 10. nov. – Hitlers 
paraksta rīkojumu gatavoties 
Ardennes ofensīvai Rietumos.

Trešdien, 8. nov./Egerā
Naktī salstu, jo vakarā nav 

iekurināta krāsniņa, un istabā 
tikpat auksts kā ārā. No rīta visi 
kratāmies, jo esam nosaluši. Man 
šodien atkal jāpaliek pie pārtikas 
veča. Saņemu no Leona vēstuli.

Trauksme. Jāiet slēgtās kolonās. 
Mēs daži čaļi paliekam pie sardz-
es, tad abi ar Mačiņu ejam 
atsevišķi pāri laukiem. Pēc 
atsauksmes atpakaļ. Vakarā palī-
dzu „šreibštūbē” pie personu 
apliecību rakstīšanas. Gulēt ap 22.

Ceturtdien, 9. nov./Egerā
No rīta paredzēts iet uz 

atutošanu, bet sakarā ar Feldhern-
halles gājiena atceri šodien notiek 
mazas svinības. Katrai kompānijai 
apmācību laukumā tiek sarīkots 

akts. Ltn. Kažociņš ņem mani, 
„Ziedu”, Mačiņu un Kleinu pie-
dalīties pie visu 5 kompaniju 
svinībām. Mums četriem jāno-
stājas ierindas priekšā un pēc 
kopīgi nodziedātas „Pie tēvu 
zemes...” man jāsaka: „Vadoņa 
Ādolfa Hitlera vārdi...” un tūlīt 
Sedlinieks no lielas mapes nolasa 
kādu Hitlera teikumu, pēc tam 
tūlīt Mačiņš lasa kādu Hitlera 
teikumu, utt. Tad seko Kažociņa 
runa. Pēc tam kompānijas šefs 
uzsauc „Sieg Heil!” Seko Vācijas 
un Latvijas himna. Tāda proce-
dūra pie visām 5 kompānijām. 
Esam nosaluši pēc velna. Pa star-
pu tiek izsludināta trauksme, bet 
to  tūlīt atsauc. Pusdienas. Pēc-
pusdienā atkal esmu sekretārs 
pie mēteļu izdošanas. Arī pats 
saņemu vienu. Vakarā čaļi atra-
duši mazgājamā barakā siltu 
dušu. Nomazgājamies. Tad ap-
mainu jaunu veļu un gulēt.

Piektdien, 3.nov./Egerā 
No rīta ejam palīgā atvest no 

noliktavas apģērba gabalus. Pēc-
pusdienā apmācības – kaujas 
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Prērijas ārsts
(Nobeigums)
Šķiet, latviskuma saglabāšana 

Amerikas kausējamā katlā ir kā 
Dona Kichota cīņa ar vējdzirna-
vām: tā nav uzvarama. Par vienu 

Paulis Dzintars vai divām paaudzēm to gan var 
novilcināt. Rapidsitijā mūsu 
draugi ir norvēģu, zviedru un 
vācu ieceļotāju pēcnācēji, kuŗu 
senči šeit ieradās pirms apmēram 
100-120 gadiem. Nezinu nevie-

Divi ģimenes ārsti – Paulis un Egons Dzintari; tēva darbu 
turpina dēls

Paulis Dzintars un daļa klīnikas personāla 1991. gada 28. jūnijā, Paulim aizejot pensijā

Paulis Dzintars savā vīna pagrabā

No kreisās: Viktora Dzintara ģimene – uz grīdas sēž dēls Aivans, viņam aizmugurē māsa Amanda, 
viņai līdzās Viktors, aizmugurē Viktora sieva Leslija; Egona Dzintara ģimene – uz grīdas sēž mei-
tas Kelsija un Marisa, aizmugurē meita Keita, Rita un Egons un meita Aleksa; vidū – Paulis un 
Ariadne Dzintari; aizmugurē dēls Gunars ar sievu Suzanu; labā pusē Valdis un Linda Dzintari, 
viņu bērni Ēriks un Elize
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nu ģimeni, kuŗā vēl tiek lietota 
senču valoda. Kādreiz kāds 
"norvēģis" pasaka "uff-da", kas 
nozīmē nolādēts, sasodīts vai 
kaut ko tamlīdzīgu. Katrā ziņā 
tas ir vārds, ko sabiedrībā drīkst 
lietot, kaut arī ne pārāk bieži!

Patlaban pasaulē vērojamas 

Nu kā tad tā var būt? Bet ir, un 
tāda situācija, izrādās, var būt 
ļoti piņķerīga.

Padzirdējām, ka no Latvijas 
nesen ieradušies aktieŗi. Ielidojuši 
Mineapolē, lai sāktu izrāžu tūri 
Amerikas Rietumu pusē, bet 
iesēdināti atkal lidmašīnā atceļam 
uz Latviju. Neesot pareizās vīzas. 

Bet mēs taču bijām uzlūgti uz 
daždažādu  augstu amatpersonu 
pieņemšanām un  klausījāmies 
paziņojumus, ka iebraucējiem 
no Baltijas, un vairākām citām 
valstīm vīzas vairs nevajadzēšot. 
Jā, bet…

Izrādās, ka iebraucējiem māk-
sliniekiem vīza tomēr ir vajadzīga. 
Šīs vīzas (P-3 Performers’ visa) 
iegūšana prasa naudu, laiku un 
lielu nervozēšanu. To var aplie-
cināt Latviešu kultūras biedrības 
TILTS locekļi, kuŗi mākslinie-
kiem no Latvijas ir uzņēmušies 
izkārtot viesizrādes Amerikā. Šie 
mūsdienu birokrātijas celmlauži 
ir pieredzējuši dziļi iesakņojušās 

Ir vīza, un tomēr nav
papīru stumdītāju ierašas un 
neatsaucību.

Pirmkārt, ir jāpierāda, ka māk-
slinieks ir “culturally unique”, bet 
P-3 vizas pieprasīšanas veidlapas 
norādījumos ietilpst prasība pie-
vienot veselu gaŗu rindu pavai-
rotu dokumentu. Vispirms esot 
jāievēro, ka vīzas pieprasījumu 
nedrīkst izdarīt vairāk nekā sešus 
mēnešus pirms paredzētās izrā-
des ASV. Pieprasījums ar attie-
cīgo dokumentāciju  un $250 ir 
jānosūta uz Amerikas Mūziķu 
federāciju (AFM, American 
Federation of Musicians). Ska-
tuves māksliniekiem jāgriežas 
pie attiecīgās Amerikas skatuves 
mākslinieku organizācijas. Žūk-
snis, kas jāsagatavo šim sūtīju-
mam ietveŗ vēstuli no tūres 
organizātora, vēstuli no māksli-
nieka, ka viņš piedāvājumu 
uzstāties pieņem; mākslinieka 
izglītības un sasniegumu 
apraksts; pārliecinoši pierādī-
jumi, kāpēc paredzētām izrādēm 
ir svarīga mākslinieka tautība; 

paredzētais maršruts; preses atzi-
numi; iepriekšējo priekšnesumu 
atsauksmes un to programu 
novilkumi; mākslinieka pases 
kopija, un vēl citi pierādījumi un 
aprādījumi, kopskaitā ap 25 
lapām.

Bet tas jau vēl nav viss. 
Pieņemot, ka AFM atsūta atbildi, 
ka viņiem nav iebildumu pret šī 
mākslinieka viesošanos, tad šis 
apliecinājums jānosūta ASV 
pavalstniecības un imigrācijas 
aģentūrai ( USCIS, US Citizenship 
and Immigration Services), pie-
vienojot $350, un bez viņu pie-
prasītās formas jāpievieno 
arī AFM paketes kopija. Un tad 
sākas gaidīšana uz P-3 vīzas 
piešķiršanu. Ja gribot gaidīšanu 
saīsināt, varat nosūtīt uz USCIS 
$1000, kas nodrošinātu P-3 vīzas 
apstiprināšanu divu nedēļu laikā. 
Starp citu, ja tas pats mākslinieks 
paredz iebraukt ASV vairāk par 
vienu reizi, pat tā paša gada laikā, 
šis process ir jāatkārto.

Dārdzība, kas saistās ar P-3 
vīzas izkārtošanu, vispārējie ceļa 
izdevumi – ieteicams arī iegā-
dāties apdrošināšanu lidojuma 
atsaukšanas gadījumam –  varētu 
nobaidīt turpmākus mākslinieku 
izsaucējus un uzņēmējus. (Pla-
šākam paskaidrojumam par P-3 
vadlīnījām, lūdzu skatīt artists-
fromabroad.org un uscis.gov).

Atgriezīsimies pie teātrinie-
kiem, kuŗi netika tālāk par 
Mineapoli. Tā kā viņi bija saņē-
muši apliecinājumu, ka viņu P-3 
vīzas ir novērtēšanas posmā (in 
process), biļetes lidojumam jau 
iepriekš iegādātas, viesizrāžu da-
tumi sarunāti un apstiprināti, 
viņi ar itin mierīgu apziņu bija 
sēdušies lidmašīnā. Diemžēl 
paredzētās tūres atcelšana sagā-
dāja ne tik vien vilšanos, bet arī 
lielus līdzekļu zaudējumus.

 Te ir vērts ievērot, ka dažreiz, 
sarīkojumus plānojot, ir izteikta 
doma māksliniekiem iebraukt kā 
tūristiem un neko par izrādēm 

neminēt. TILTS vadība uzsveŗ, 
ka visi šīs organizācijas sarīkojumi 
top izkārtoti ASV likumības ie-
tvaros.

Kad latviešu pārstāvji pagājušā 
gada decembrī tikās ar Ohio 
senātoru Džordžu Voinoviču 
(George Voinovich) un vaicāja 
par P-3 vīzas radītām grūtībām, 
senātors teicās par šo procesu 
nezinām. Viņš apsolījās ievadīt 
sarunas ar kollēgām, lai atvie-
glotu i P-3 vīzu pieprasīšanu. 
Viņš arī ieteica sazināties ar 
attiecīgo pavalstu senātoriem, lai 
virzītu uz priekšu šo jautājumu 
atrisināšanu.

 
Mākslinieki no Latvijas allaž ir 

piešķīruši mūsu ikdienai spo-
žumu, un mēs ceram, ka arī 
turpmāk šie mīļi gaidītie ciemiņi 
pie mums viesosies. Bet cik ilgi 
vēl atradīsies cilvēki, kas uzņem-
sies šāda veida birokratisku 
jezgu?

Anda Sūna Cook
andanbill@aol.com).

lielas pārmaiņas. Jau manas 
dzīves laikā bijušas vairāk pār-
maiņu nekā pēdējos pāris tūkstoš 
gados. Neiespējami pareģot, kāda 
pasaule izskatīsies tālākā nākotnē. 
Vai būs viena valoda, viena brūn-
gana rase? Viena reliģija (kristi-
ānisms, musulmanisms, vai kas 

cits pavisam nedzirdēts?). Kat-
ram lasītājam ir tiesības uz savu 
fantaziju.

Vai ir debesis un elle – nepaies 
ilgs laiks, kad es to uzzināšu. 
Taču kā lai par to paziņoju citiem?

Paldies tiem lasītājiem, kuŗi 
izlasīja šo stāstu līdz galam!
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ļiem Rīgā 

kritušās par 9,6%. Pašlaik dzīvokli 
iespējams iegādāties par 776 
eiro/m2, tātad cenas ir par 52% 
zemākas nekā 2007. gada vasarā. 
Savukārt laukos nekustamo īpa-
šumu cena pēdējo divu gadu 
laikā ir sarukusi par 45%. It īpaši 
attālākos novados zemes tirgus ir 
tikpat kā apstājies, taču ieska-
toties, piemēram, Gulbenes rajo-
na laikraksta „Dzirkstele” slejās, 
uzzinām, ka sāk palielināties 
ārzemnieku interese par zemi un 
mežiem. Par zemes iegādi inte-
resējoties Krievijas, Zviedrijas un 
Spānijas iedzīvotāji. Lauku vien-
sētu Gulbenes pusē iespējams 
iegādāties, sākot ar USD 10 000. 
Cenas strauji kritušās arī popu-
lāro ezeru krastos. Piemēram, 
Latgalē, Rušona ezera krastā, kur 
viensēta vēl pirms dažiem gadiem 
bija nopērkama par USD 60 000, 
tagad tiek piedāvāta par cenu, 
kas uz pusi mazāka, bet, piemē-
ram, 3 ha apbūves gabals Rāznas 
Nacionālajā parkā, Viraudas ezera 
krastā pat par USD 22 000.

Kas bija vainīgs pie straujā 
cenu kāpuma pirms četriem ga-
diem? Kā izsakās finanču minis-
tra padomnieks Andris Miglavs: 
„ No vienas puses, bankas lobēja 
šo tirgu, no otras – ļāva sabiedrībai 
piepildīt sapni par dzīves apstākļu 
uzlabošanu.” Vietā būtu arī pie-
bilsts, ka savu ārtavu deva arī 
nekustamā īpašuma spekulanti, 
kā arī vērtētāji, kas kārkliem 
apaugušu purvainu zemes pleķi 
Pierīgā novērtēja par simtiem 
tūkstošiem latu, radot illūziju un 
bagātības kalnus tā īpašniekam, 
kas savukārt izraisīja veselu ķēdes 

(7. turpinājums) Krizes laika komentāri
Gundars Ķeniņš Kings

Dainis Mjartāns

M a n u -
prāt, jāvai-
no arī pre-
z i d e n t a 
vē l ē š anu 
kampaņās 
n e m i t ī g i 
teiktais par 
drausmīgo 
s aimnie-

cisko stāvokli un gaidāmo bez-
darbu, kā arī prezidenta Baraka 
Obamas bieži izteiktie biedi, lai 
pārliecinātu par lielāku atbalstu 
savām reformām un iespējami 
lielākam grūdienam saimniecis-
kās rosības iedzīvināšanai. Jāpie-
zīmē gan, ka tautas baidīšana 
tagad liekas atslābusi, taču jāat-
ceras – nelaimi pierunāt ir viegli, 
atgūt zaudēto optimismu ir 
daudz grūtāk.

Lai cik liels ir šis grūdiena 
financējums ar  valsts parādiem 
rekorda augstumā, kā jau esmu 
teicis agrāk, paredzētie izdevumi 
nespēs ātri pacelt nodarbinātības 
līmeni. Daudzi no projektiem 
kalpo citiem, polītiski svarīgiem 
mērķiem, bet citi uz nodarbi 
atsauksies ļoti nevienādi.

Rūpniecības kritums ir vēro-
jams visā pasaulē, arī Baltijas 
valstīs. Bezdarbnieku skaits vis-
vairāk pieaug tieši rūpniecībā.    
Amerikas autorūpniecība visumā 
nav spējīga konkurēt pat ar 
samērā jaunām japāņu un vācu 
fabrikām pašā Amerikā, bet 
tādas lielfirmas kā General Eletric 
ātrus uzlabojumus nesagaida.  
Bagātās Microsoft firmas vadības 
solījumi izdarīt lielus ieguldīju-
mus būtībā ir sagtavošanās nevis 
jaunas ražas pļaujai, bet pavasara 
sējai. Kā var spriest no komen-
tāriem par prezidenta.

Obama jūsmīgo runu zemes 
darbu mašīnu Caterpillar ražo-
tājā pilsētā Peorijā, arī tur darba 
vietas rūpniecībā atjaunosies 
lēnām un nepilnīgi. Svarīgākais 
šajā attīstībā nebūs jauns preču 
pieprasījums, bet uzlabojumi, 
kas ceļ darba ražību.

Latvijā nav labāk.  Kā lasām 
Barometra Nr. 10 janvāra pētīju-
mos,  uzskatus Latvijā raksturo 
dziļš pesimisms. To tagad vairo 
neziņa par gaidāmā Valda Dom-
brovska valdības spēju iestrādā-
ties atbildīgos uzdevumos un 

paveikt steidzamus “ugunsdzēsē-
ju” darbus saimnmiecībā. Vēl 
nezinām, ko jaunais kapteinis ar 
nepieredzējušu komandu varēs 
un nevarēs šajā vētrainajā laikā.  
Šī neziņa kavē. Tā nesola nekā 
laba, jo tā mazina uzņēmēju un 
lauksaimnieku ieguldījumus un 
banku aizdevumus.

Kopš Barometra janvāra aptau-
jām Latvijas saimniecība ir tur-
pinājusi savu lejupslīdi. Jau jan-
vārī 87% no iedzīvotājiem uzska-
tīja, ka Latvijas attīstība aiziet 
nepareizā virzienā. Ekonomiskais 
stāvoklis biežāk nekā agrāk tiek 
novērtēts par ļoti sliktu.  Prognoze 
2009. gadam bija drūma, jo 
daudzi eksperti atsacījās izteikt 
savu pārliecību vai neziņu par 
tuvāko nākotni.

Tikai 1% cerēja atrast labu 
darbu, bet neviens šīs iespējas 
nevērtēja par ļoti labām. Ja 
novembrī tās par ļoti sliktām 
vērtēja 29% iedzīvotāju, tad jan-
vārī to proporcija sasniedza jau 59%.

Pieaug to iedzīvotāju uzskati, 
kas savas ģimenes materiālo 
stāvokli uzskata par sliktu (49% 
janvārī, 41% decembrī). Tikai 

6% to vēl uzskata par labu. Vēl 
9% domā, ka tas nākamā gadā 
uzlabosies.

Nepārsteidz, ka šajā situācijā 
valdības darbs tiek vērtēts negā-
tīvi.  Tikai 4% bija apmierināti ar 
valdības darbu janvārī (pirms 
tam 10-17%), pilnībā ar to neap-
mierināti bija jau 64% (decembrī 
to bija 51%).

Iepriecina, ka tauta nav zaudē-
jusi humora izjūtu. Tas, ko dzir-
dam, lielāko tiesu gan ir karātavu 
humors. Ne velti The Economist 
28. februārī raksta, ka pēc liela 
rosības sarukuma Latvijas tirdz-
niecībā pieprasījums pieaudzis 
tikai sporta krekliņiem ar vieglā 
svara finanču ministra Ata Slak-
teŗa lipīgo skaidrojumu par krīzi 
Latvijā:  NASING SPEŠAL!

Nepārsteidz arī tas, ka, pat tikai 
pat sevi runājot, pieaug labi 
situētu iedzīvotāju negātīvā at-
tieksme pret savu nākotni. Daļa 
no tiem ir augsti valsts ierēdņi, 
kuŗu darbi pēkšņi kļuvuši nedro-
ši. Daļa no tiem ir uzņēmēji, kas 
sagaida lejupslīdi savu preču un 
pakalpojumu pieprasījumā. Tas 
man atgādina patiesību, ka gan 

saimnieka turība, gan viņa naba-
dzība parasti atspoguļojas viņa 
saimes labklājībā.

Citiem vārdiem, šodien šie 
uzņēmēji un saimnieki nesaredz 
iespējas uzlabot ne savu, ne savu 
darbinieku un savas saimes 
materiālo stāvokli. Es sagaidu, ka 
situācija kopumā novedīs pie ļoti 
stingras jostu savilkšanas un 
augošas tautas neapmierinātības 
par izšķērdību valdības darbā. 
Piemēram, es nevaru saprast 
jaunu, importētu automašīnu 
iepirkšanu ministriem. Ja nu 
tiešām auto mašīnas ir tik nepie-
ciešamas, būtu labāk iztikt ar 
vecām un dod darbu pašu tautas 
mechāniķiem!

Tik diemžēl nedaudzi optimis-
ti, kas ir izveidojuši labas attie-
cības ar saviem partneŗiem ārze-
mēs, ir tie, kas savu un savu dar-
binieku situāciju uzskata par 
stabilu vai puslīdz stabilu. Tas 
man atgādina viņu ārkārtīgi 
svarīgo lomu Latvijas saimniecis-
kā un polītiskā attīstībā. Manu-
prāt, viņi vienīgie savās rokās tur 
atslēgas Latvijas labākai nākotnei.  
Lai viņiem veicas!

Nekustamais īpašums krizes žņaugos
reakciju. Apbūves gabala īpaš-
nieks savu zemes gabalu ieķīlāja 
bankā, par iegūto naudu nopirka 
dārgu dzīvokli Rīgas centrā, dār-
gu mašīnu, devās dārgos atvaļi-
nājumos utt. Pašreizējos krizes 
apstākļos, kad ieķīlātais zemes 
gabals, kā arī iegādātais dzīvoklis 
zaudējis 40% no vērtētāju uzpūs-
tās summas, atliek vienīgi parāds 
bankā, jo ieķīlātajam zemes 
gabalam vai nopirktajam dzīvok-
lim atrast pircēju nav iespējams. 
Eksperti uzskata, ka 18% no 
amerikāņiem, kas ņēmuši hipo-
tēkas kredītus, šodien bankai ir 
parādā vairāk, nekā ir vērts viņu 
iegādātais nekustamais īpašums. 
Dati par Latvijas kredītņēmējiem 
un viņu ieķīlāto īpašumu vērtības 
kritumu oficiāli nav pieejami, 
taču stāvoklis vismaz Rīgā varētu 
būt daudz drāmatiskāks.

Ja ieskatāmies reklāmas sludi-
nājumos, tad šķiet, cenas apbūves 
gabaliem un dzīvokļiem Rīgas 
centrā būtiski nav samazinājušās, 
taču tas ir maldīgi, jo daudzi 
īpašnieki joprojām pieprasa par 
savu īpašumu 2007. gada cenu, 
taču pircēji izpaliek. Tirgus lie-
kas kā sastindzis. Pamatots ir 
jautājums, vai šādos apstākļos ir 
iespējams iegūt bankas kreditu 
mājokļa pirkšanai? Portāls 
„Nams24”, veica eksperimentu. 
Noskatījās visādā ziņā jauku 
dzīvokli par 40 000 eiro. Piezva-
nīja uz DnB NORD banku, lai 
pārliecinātos, vai banka tiešām 
gatava arī nestabilā ekonomiskajā 
situācijā izsniegt kreditu. Izrādās 
– pat ļoti labprāt. Galvenā prasība 
– lai nebūtu kreditsaistību un 
būtu stabili ikmēneša ienākumi, 
kas vienai personai pārsniedz 
valstī noteikto iztikas minimumu 
250 latu apmērā (ko apliecina 
apzīmogota bankas izziņa par 
ienākumiem pēdējo sešu mēnešu 
laikā). Financējums tiek piedāvāts 
80% apmērā no īpašuma tirgus 
vērtības, kredītam eiro valūtā 

procentu likme 7% gadā. Turklāt 
banka esot izstrādājusi jaunu 
produktu „Ekonomisko kreditu”, 
kuŗam nav noteiktas fiksētās 
likmes, t. i., likmi var noteikt 
robežās no 2,35% līdz 3,35% uz 
piecu gadu termiņu. Līdzšinējās 
tendences nekustamo īpašumu 
tirgū un sarežģītā valsts ekono-
miskā situācija samērā droši ļauj 
prognozēt, ka cenas privātmāju 
tirgū turpinās samazināties. Kaut 
arī celtniecības izmaksas sama-
zinās, pašlaik iegādāties jau gata-
vu dzīvojamo māju ir lētāk, nekā 
uzbūvēt jaunu. Arī jauno pro-
jektu attīstītāji, meklē jaunas 
iespējas, kā uzrunāt pircēju. 
Pērkot dzīvokli, iespējams 
saņemt gan atlaides, gan kreditu, 
gan bezprocentu līzingu. Kā arī 
īrēt ar izpirkuma tiesībām. 
Praktiski tas nozīmē attīstītāja 
un projekta financētājas bankas 
ciešu sadarbību, lai radītu nau-
das plūsmu un izdzīvotu. Savu-
kārt pircējam pastāv iespējas 
izvēlēties un iegādāties jaunu 
mājokli ar izdevīgākiem nosacī-
jumiem nekā iepriekšējos gados.

Jau tā grūtajos ekonomiskajos 
apstākļos Saeimas budžeta un 
finanču komisija atbalstījusi 
izmaiņas likumā, kas paredz, 
sākot no 2011. gada 1. janvāra 
ieviest pievienotās vērtības 
nodoklis (PVN) par apbūves 
zemes pārdošanu. Izmaiņas liku-
mā esot vajadzīgas, jo Eiropas 
Komisijas norādījusi, ka Latvija 
nav pienācīgi ieviesusi Briseles 
direktīvu. Likumprojekts paredz 
papildināt likumu un noteikt, ka 
apbūves zeme ir tikai tie zemes 
gabali, kam ir izsniegta būvatļauja 
vai veikta inženierkomunikāciju 
izbūve un ko reāli plānots 
apbūvēt. Līdzšinējie īpašnieki, 
gan var nedaudz uzelpot, jo 
zemesgabals kļūst par apbūves 
zemi, ja atļauja būs izsniegta pēc 
2010. gada 31. decembra.

Nākotnē PVN administrēšanai 

izmantos Būvniecības informā-
cijas datubāzi, kurā būs apkopota 
informācija par pašvaldību 
izsniegtajām būvatļaujām.

Cik ilgi turpināsies krize?
Pieprasījums pēc dzīvokļiem 

nekur nav pazudis, cilvēki Latvijā 
arī krizes apstākļos vēlās uzlabot 
savu dzīves līmeni, bet, redzot 
straujo cenu kritumu tirgū, 

patēriņa un budžeta samazinā-
šanās, grūtības ar eksportu, im-
porta sadārdzināšanās, grūti pie-
ejamie krediti – tā ir reālitāte, kas 
var kļūt par Latvijai visgrūtāko 
pārbaudi kopš tās atgriešanās 
kapitālismā.” Ģ.Rungainis uzska-
ta, ka nekustamo īpašumu tirgus 
vidējais cikliskums ir 18,3 gadi, 
un tādēļ ātra stabilizācija nav 
gaidāma. Cenu kāpums viņa 
ieskatā varētu atsākties ne ātrāk 

pircējs, protams, nogaida, cerot 
uz vēl lielāku cenu pazemināšanos. 
Ja ņemam vērā ārvalstu nekus-
tamā īpašuma tirgus križu datus, 
tad krize ilgst vidēji 4,5 gadus. 
Investīciju baņķieris Ģirts Run-

kā pēc 6 gadiem. Viens gan ir 
skaidrs, tiem, kas līdz šim ir 
nogaidījuši, ir iespēja beidzot lēti 
nopirkt dzīvokli vai citu nekusta-
mo īpašumu.

gainis gan uzskata, ka strukturālā 
krize varētu turpināties vēl 3 – 6 
gadus. „Bezdarba pieaugums, 

Dainis Mjartāns
Izmantoti portālu Varianti.lv, 

Nams 24 un City24 materiāli 
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Mētropolītena operā Ņujorkā 
iestudēta komponista Džona 
Adamsa (John Adams) opera 
Doctor Atomic, kam ļoti īpatnējs 
gan saturs, gan mūzika, gan 
inscenējums. Tajā darbojās vēstu-
riskas un izdomātas personas, 
mūzika drūma un nervoza, to 
nespēj atdzīvināt pat nedaudzie 
mīlestības skati. Pati atombumba 
attēlota kā drūms briesmonis. 
Ņujorkā redzētas un dzirdētas 
daudz labākas operas, bet šī ar 
savu monstrozitāti atstāja neaiz-
mirstamu iespaidu.

Aizritējušā gadsimta 30. gadu 
vidū Rīgas pirmā valsts ģimnazijā 
fizikas un ķīmijas skolotājs bija 
Jānis Kupfers. Viņš stāstīja, ka 
atomā slēpjas lieli spēki, kuŗus 
cilvēce varbūt kādreiz varēs iz-
mantot, iegūstot neizsmeļamu 
enerģijas avotu.

Pie šī temata atkal nācās atgrie-
zties. Otrais pasaules kaŗš bija 
beidzies, 1945. gada augustā strā-
dāju kādā sarkanarmijas slimnīcā 
Polijā, Eilavā, (agrāk tā atradās 
Austrumprūsijā). Pie slimnīcas 
personāla ziņojumu dēļa bija 
piesprausta zīmīte krievu valodā, 
ka amerikāņi 1945. gada 6. 
augustā uz Hirosimas pilsētu 
Japānā nometuši atombumbu un 
tuvākajās dienās sagaidāma Japā-
nas kapitulācija. Man tā likās 
svarīga ziņa: Amerika ieguvusi 
pasaules varu un varēs diktēt 

 Lietot vārdu ,,nepilsoņi” ir pat 
polītiski nepareizi. Valodniece 
Valentīna Skujiņa apgalvo, ka 
pavalstnieki ir tikai monarchijās. 
Latvija pirmās neatkarības laikā 
nebija monarchija, bet tajā 
dzīvoja Latvijas pavalstnieki. 
,,Uzņemt pilsonībā” izklausās 
vairāk nekā dīvani. Pavalstniecību 
piešķiŗ vai atņem, pilsoņi esam 
visi, bet pavalstnieki tie, kam 
kabatā Latvijas pase. Neviens līdz 
šim tā arī nav varējis izskaidrot, 
ko nozīmē vārdkopa ,,pilsoniska 
sabiedrība”. Varbūt domāta ,,civī-
lizēta sabiedrība” vai ,,pieklājīga, 
labi audzināta sabiedrība”? Nezi-
nu, ko nozīmē ,,atvērta” sabied-
rība, ,,atvērts cilvēks”. Varbūt 
atklāts, sirsnīgs cilvēks? Tagad 
bieži arī piemin kaut kādus 
,,caurspīdīgus” likumus.

Vērojams kāds fainomens – 
krievu laikā mēs ienīdām uzspies-
tos padomju likumus, bet tagad, 
kad iespēja no tiem atbrīvoties, 

Latviešu valodas zināšanas nekrīt no debesīm

Gaismas pils pagalmā
Pēcpusdiena ar architektu Gunāru Birkertu

Opera par atombumbu

tie ir kļuvuši nostaļģiski mīļi. 
Tulkotāja un redaktore Silvija 
Brice ,,Neatkarīgā Rīta Avīzē” 
pauž savu nezināšanu par Endze-
līna pareizrakstību, pat lepojās, 
ka to nezina. 

Dzimtenes latviešu valoda vēl 
pilna padomju netīrumu, un daži 
to lepni dēvē par valodas attīstību. 
Parādās darbi, kas pilni ar 19. 
gadsimta vācu barbarismiem, ko 
latviešu valodā dēvē par ,,švauk-
stismiem”.

Rasma Grīsle raksta: ,,Atgūto 
vārda brīvību daudzi saprot kā 
vaļu publiski lietot vārdus, kādi 
vien šaujas prātā, – barbarismus, 
kroplīgi darinātos, arī bezkau-
nīgos.” Dzejniece Zinaīda Lazda 
saviem audzēkņiem reiz teica, ka 
mēs daudz ko publiski nedarām. 
Tāpēc arī nevajadzētu publiski 
lietot rupjus vārdus...

Latvijas presē vēl aizvien raksta 
čipsi, komiksi, džīnsi. Dzelzs 
priekškara laikā to vēl varēja sap-
rast, jo daudzus vārdus no angļu 

valodas pielāgoja krievu valodai. 
Diemžēl Latvijā daži valodnieki 
neparko nevēlas atzīt, ka kļūdī-
jušies. Datortechnikas laikmetā 
ieviesušies dīvaini, nepārdomāt 
vārdi ,,lejupielādēt”, ,,sistēma tiek 
beidzēta”.

Ārsts mācās katru dienu līdz 
mūža galam. Arī latviešu valoda 
ir jāmācās visu mūžu jebkuŗas 
profesijas pārstāvim. Mēs pārāk 
bieži runājam par savām tiesī-
bām, bet aizmirstam pienākumus.

Rīgas Latviešu biedrības Lat-
viešu valodas attīstības kopai 
derētu analizēt latviešu preses 
valodu un norādīt uz kļūdām 
tāpat kā tas notika Endzelīna 
laikā. Varbūt varētu piešķirt 
nelielas naudas balvas par pareizu 
latviešu valodu vai kā citādi 
žurnālistus rosināt strādāt rūpī-
gāk. Latviešu valodas attīstības 
kopā darbojas daudzi jauni cil-
vēki, viņi veido jaunu latviešu 
valodas vārdnīcu, kuŗā ievēros 
Endzelīna pareizrakstību. Par 

laimi Latvijā ir cilvēki, kuŗi sap-
rot, ka tā ir pārāka par padomju 
laikā pieņemto. Valodas okupācija 
ir visnoturīgākā, bet gan jau 
pārvarēsim arī to.

Nobeigumā gribu pieminēt 
valodnieka Jāņa Kušķa rakstu 
,,Cik latviešu nopērti?” ,,Neatka-
rīgā Rīta Avīzē” 2004. gada 28. 
septembrī, kuŗā viņš atgādina 
žurnālista un rakstnieka Viktora 
Avotiņa iebildumus pret domu, 
ka latviešiem sava valoda neesot 
jāmācās, citējot angļa polītiķa Vin-
stona Čerčila vārdus: ,,Es liktu mācī-
ties angliski un tad labākajiem 
ļautu mācīties latīniski, lai viņus 
pacildinātu, un grieķiski, lai darī-
tu viņiem sevišķu prieku. Bet 
vienīgais, par ko es viņus pērtu, 
būtu angļu valodas nezināšana. 
Par to es pērtu bez žēlastības.”

V. Avotiņš rētoriski jautā: ,,Cik 
latviešu nopērti par latviešu va-
lodas nezināšanu? Neviens.”

Rakstnieks aizrādījis uz nolai-
dīgu attieksmi pret latviešu va-

lodu: ,,Vieni lieto kroņa argo. 
Citi, sargājot savu apziņu no 
kroņa varas, runā lamuvārdiem, 
rusismiem, anglismiem pilnu un 
cietuma žargonam tuvu valodu.” 

Jānis Kušķis ne bez pamatota 
uztraukuma raksta, ka mūsu 
valodā nav manāmi kaut cik 
ievērojami uzlabojumi. Latviešu 
valodu nomāc ģermānismu sērga 
– to jau ir kāds tūkstotis. Vides 
sargi uztraucas par dažādiem 
piesārņojumiem, bet arī valoda 
ir jāattīra. Sen par nederīgiem 
atzīti vārdi luste, lustēt, lustēties, 
lustīgs, placis, smeķīgs un sim-
tiem līdzīgu, tomēr nemitīgi tiek 
pieminētas mākslinieku lustes, 
džeza fanu lustes, pat Jāņos rīko 
lustīgu dziedāšanu, vēl biežāk – 
lustīgu ziņģēšanu kā kārklu 
vāciešu laikos. J. Kušķis atgādina, 
ka mums ir latviešu vārdi prieks, 
jautrība, priecāties, līksmot, jautrs. 
Valodnieks piekrīt Viktora Avo-
tiņa viedoklim, ka mūsu valoda 
ir iekšēji apdraudēta, un aicina 
atbrīvoties no verdzības un pade-
vības arī valodas lietošanā.

Astra Moora

Astra Moora
(Nobeigums)

Redaktores piezīmes

pārējām valstīm savus miera no-
teikumus. Atceros, ka krievu 
žēlsirdīgām māsām skicēju ato-
ma uzbūvi, lai izskaidrotu, kas ir 
atombumba, bet piepeši mana 
skice no galda pazuda.

1946. gada sākumā nokļuvu 
Bavārijā, nelielā ciemā Adels-
dorfā, amerikāņu kaŗagūstekņu 
– ārzemnieku nometnē. Gūstekņi 
bija dažādu tautību, arī latvieši. 
Nometnē kāds  austrietis, Vīnes 
universitātes lektors, lasīja lekci-
jas augstākā matēmatikā (par 
diferenciāļiem  un integreāļiem), 
arī kvantu teoriju, ko attīstījis 
dāņu zinātnieks Nilss Bors (dzi-
mis 1885. gadā; 1922. gadā saņē-
mis Nobela prēmija fizikā). Šī 
teorija izskaidro atomu spektru 
un atomu elektronu čaulu uzbūvi. 
No Adelsdorfas latviešu klausītā-
jiem jāpiemin Viktors Līnis 
(1916-1988), kam liktenis bija 
lēmis spožu matēmatiķa karjēru 
Kanadā.

Nākamos gadus, kad studēju 
inženieŗzinātnes Štutgartē, atom-
fizika bija okupācijas varas stin-
gri aizliegts temats. Vācu mācīb-
spēkiem bija zināms, ka zināt-
nieki, kuŗi Hitlera Vāciju atstāja 
– Alberts Einšteins, Līze Meitnere 
un citi bija amerikāņu atombum-
bas zinātnisko pamatu autori. 

Arī dānis Nilss Bors no 1943. līdz 
1945. gadam dzīvojot ASV, pie-
dalījies atombumbas radīšanā.

1962. gadā, turpinot mechani-
kas studijas maģistra gradam 
Ņujorkā, Kolumbijas universitātē, 
lekcijas notika fizikas ēkā (Pupin 
Building), jo mechanikas fakul-
tātei savas ēkas tad vēl nebija. 
Reiz grupai studentu šīs ēkas 
pirmā stāva laboratorijā profe-
sors Keijans (Kayan) stāstīja, ka 
šajā telpā izdarīti pirmie mēģi-
nājumi, apliecinot atombumbas 
iespējamību. Šim amerikāņu kaŗa-
laika projektam dots segvārds 
Manhatana. Vēlāk  eksperimeti 
pācelti uz kādu Čikagas universi-
tāres sporta laukumu, jo lielpil-
sētas vidū tie atzīti par pārāk 
bīstamiem.

80. gadu sākumā strādāju kādā 
uzņēmumā, kuŗā atdalīja cietas 
daļiņas no gāzēm un šķidrumiem. 
Kādu dienu uz mana galda bija 
pieprasījums: vai mūsu firma 
varētu konstruēt iekārtu, kas no 
tuksneša smilšu virskārtas  atda-
lītu kādu radioaktīvu vielu. 
Attīrāmas daudzas kvdrātjūdzes. 
Pieprasījumam bija pievienoti 
visi vajadzīgie dati. Ievadīju datus 
sava datora programmā, un pēc 
pāris stundām redzēju, ka neva-
ram attīrīt radioaktīvos putekļus 

no tuksneša smiltīm ne tuvu 
vēlamam procentam. Droši vien 
vēl tagad atombumbu izmēģi-
nājumu laukiem visapkārt ir 
uzraksti Off limits.

Japāņi 80. gadu beigās Hirosimā 
plānoja celt jaunu elektrospēk-
staciju. Hitači firmas projektētāji 
gribēja izmēģināt jaunu būves 
veidu, iztiekot bez tvaika: saberz-
tās ogles dedzina un deggāzes 
tieši darbina gāzes turbīnas, 
līdzīgi, kā tas notiek reaktīvās 
lidmašīnas motorā. Šķidrā deg-
viela nerada pelnus, bet no 
akmeņogļu sadegšanas produk-
tiem jāizņem pelni, lai tie 
nenodeldētu turbīnas lāpstiņas. 
Tas jādara pie liela spiediena un 
augstas temperātūras. Biju jau 
šādas attīrīšanas iekārtas kons-
truējis vairākiem izmēģinājumu 
projektiem, bet šoreiz tas bija 
vajadzīgs lielai spēkstacijai. Uzņē-
mums, kuŗa konsultants biju, 
saņēma pasūtinājumu  konstruēt 
vajadzīgās iekārtas, kuŗas tad 
būvēja japāņi paši pēc mūsu fir-
mas aprēķiniem un zīmējumiem. 
Man bija jābrauc uz Japānu 
piedalīties konferencēs Osakā. 
Pa ceļam varēju apskatīt Hiro-
simu. Tur ostā uz saliņas būvēja 
jauno spēkstaciju. Pilsēta bija 
uzcelta no jauna, bet stacijas 

tuvumā 86 000 bojāgājušo un 61 
000 ievainoto piemiņai viens 
kvartāls  atstāts neatjaunots. Virs 
drupām rēgojas kādas lielākas 
ēkas atomsprādzienā samudži-
nāts dzelzs skelets, kas atgā-
dināja milzu zirnekli. Pēc Hiro-
simas izpostīšanas uz netālo Kure 
aizbēguši daudzi iedzīvotāji, kuŗi 
palikuši dzīvi, un dzirdēju bries-
mu stāstus par radiācijas slimību 
un kropli dzimušiem bērniem.

Pēc daļējas pensionēšanās man 
atlika vairāk laika sabiedriskam 
darbam, un no 1992. līdz 1896. 
gadam vadīju Ņujorkas latviešu 
ev. lut. draudzes palīdzības fondu. 
Iespēju robežās palīdzējām arī 
latviešiem Latvijā. Rīgā runāju ar 
palīdzības darbos Černobiļā cie-
tušo latviešu biedrības priekš-
nieku. Biedrībai bija birojs ,,Kaķu 
namā” Vecrīgā. Viņa stāsti par 
radiācijas slimību daudz neat-
šķīrās no Japānā dzirdētajiem.

Tā mans jaunības sapnis par 
cilvēces zelta laikmentu sabruka 
baigās īstenības piekšā. Vēl gan 
tuvākā vai tālākā nākotnē gai-
dāmi divi citi notikumi: vai nu 
citu enerģijas avotu trūkuma dēļ 
atkal cels atomspēkstacijas, vai 
zinātnieki izpētīs, kā iegūt elek-
trību tieši no atoma.

Derētu arī lasīt operas Doctor 
Atomic recenziju bez atmiņām 
un emocijām.                                                                  

Raimonds V. Dzelzkalns

Ļoti labi apmeklēts bija Latviskā 
mantojuma fonda sarīkojums, 
kur architekts Gunārs Birkerts 
stāstīja par saviem darbiem, īpaši 

par Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas celtniecību. Pēcpusdienu 
ievadīja Dr. Helmi Rožankovska, 
saistošā stāstījumā iepazīstinot 
ar architekta Birkerta personību 
un viņa ģimeni.

Uz ekrāna parādījās Gunāra 
Birkerta projektētās celtnes un 
autors klausītājiem deva iespēju 
ieskatīties un ieklausīties viņa 
domu radošajā procesā. Vairākus 
gadu desmitus Gunārs Birkerts 
bijis viens no visvairāk meklētiem 
un atzītiem architektiem gan 
Amerikā, gan arī ārpus tās. Par 
to liecina daudzās valdības, 
banku, universitāšu, bibliotēku 
un komerciālās celtnes. Kādu 
daļu no to attēliem varēja skatīt 

arī pēcpusdienas apmeklētāji. Par 
Rīgā iecerēto Okupācijas mūzeja 
piebūvi architekts norādīja uz 
kontrastiem. Melnais simbolizē-
jot nebrīvību, bet baltā piebūve 
brīvības izpausmi.

Stāstu par Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas celtniecību Gunārs 
Birkerts iesāka vārdiem:”Es mīlu 
Latviju. Es mīlu Latvijas zemi, arī 
to zemi, ko var saspiest saujā.”

Kad 1990. gadu beigās vairāki 
konkursi par Nacionālās biblio-
tēkas celšanu bija neveiksmīgi, 
toreizējā valdība bija aicinājusi 
Birkertu uzņemties bibliotēkas 
plānošanu. Simboli un priekšstati, 
kas ietekmējuši ieceres rašanos 
un plānošanas gaitu bijuši: Dau-

gava, Purvīša bērzi, Kalmītes 
rijas, arī Ordeņa pilis. Bet galve-
nokārt Raiņa „Zelta zirgs” ar 
Stikla kalnu un Saulcerīti. Sākot-
nēji projekts saucies „Stikla kalns”, 
kas vēlāk pārdēvēts par „Gaismas pili”.

Pēcpusdienas apmeklētāji varēja 
skatīties divas īsfilmas. Pirmā par 
Nacionālo bibliotēku, profesionā-
li uzņemtu ar angliski ierunātu 
tekstu. Otrā pamatakmens likša-
nas norise ar koŗa “Kamēr” piedalīša-
nos, amatpersonu runām. Šajā 
filmā redzams arī projekta autors 
Gunārs Birkerts ar kundzi Silviju.

Pēc dzirdētā un skatītā, bija 
tāda sajūta, it kā mēs būtu bijuši 
Gaismas pils pagalmā. LMF 
priekšniece Dr. Ingrida Gutberga 

pasniedza architektam ziedus un 
teica atzinības vārdus. Ar spēcī-
giem aplausiem to apliecināja arī 
pārējie pēcpusdiens dalībnieki.

Dr. Helmi Rožankovska pieteica 
savu 500 dolaru ziedojumu bib-
liotēkas celšanai, viņai ar tādu 
pašu ziedojumu pievienojās Duļev-
sku ģimene. Bija vēl citi ziedoju-
mu pieteicēji, bet pēcpusdienas 
rīkotāji nebija šadai akcijai gata-
vojušies. Izskanēja doma, ka 
Bostonas sabiedriskās organizāci-
jas varētu radīt Gaismas pils 
atbalsta grupu. Lai gan ziedojuma 
summas iepretī projekta izmak-
sai (ap 200 miljonu dolaru) nav 
lielas, tomēr, pārfrazējot dzejnie-
ka Jāņa Raiņa teikto, katram būtu 
roka jāpieliek, lai lielais darbs uz 
priekšu tiek.

Ivars Galiņš

Arhitekts Birkerts stāstījuma 
laikā par Gaismas pili
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Valsts prezidents Valdis Zatlers kopā ar Dānijas Karalistes 

vēstnieku Latvijā Ufi Volfhekelu un vairākiem desmitiem riteņbrau-
cēju devās simboliskā braucienā ar velosipēdu no Līvu laukuma        
uz Ārzemju mākslas mūzeju, kur atklāja ceļojošo izstādi “Sapņi uz 
riteņiem”. Uzrunājot riteņbraukšanas cienītājus un izstādes “Sapņi   
uz riteņiem” apmeklētājus, Valsts prezidents atklāja, ka pirmo reizi 
mūžā braucis ar velosipēdu pa savu dzimto pilsētu Rīgu. Viņš 
uzsvēra, ka vienmēr vajag uzdrīkstēties un braukt ar riteni, kaut vai 
uzvalkā un ar šlipsi.

Institūta Norstat veiktā aptaujā  konstatēts, ka 34% Latvijas 
iedzīvotāju atbalsta tautas nobalsošanas rīkošanu par Saeimas at- 
laišanu un 31% iedzīvotāju vairāk atbalstītu nekā neatbalstītu šādu 
iespēju. 17% respondentu neatbalsta parlamenta atlaišanu, jo esot 
jāsniedz atbalsts Valža Dombrovska (JL) valdībai, 9% - atbalstītu 
atlaišanas referenduma ierosināšanu šā gada rudenī, 8% - neatbalsta 
Saeimas atlaišanu. Vienlaikus aptuveni 95% aptaujāto par svarīgāko 
pašreizējās sociālekonomiskās krizes pārvarēšanai Latvijā min 
ekonomiskās lejupslīdes apturēšanu. Saeimas atlaišanu un ārkārtas 
vēlēšanu rīkošanu izejai no krizes norādījuši samērā maz aptaujāto - 
tikai 40%.

 Afgānistānā šaušanas nodarbību laikā vieglus ievainojumus 
guvis Latvijas kaŗavīrs. Viņš savainots, neveicot operācionālos uzde-
vumus, bet piedaloties šaušanas nodarbībās.  Ievainojumi gūti, iespē-
jams, ar lodes šķembu, jo  ierocim bijis defekts. Kaŗavīram tūlīt 
sniegta pirmā medicīniskā palīdzība, pēc tam viņš nogādāts hospi-
tālī, bet drīz sācis veikt savus dienesta pienākumus.

Latvijas Banka laidusi apgrozībā sudraba piemiņas monētu 
“Cūciņa”.  Monētas reverss veidots pēc Emīlijas Adumānes grafikas 
darba, kas uzvarēja bērnu zīmējumu konkursā “Mana sapņu mo- 
nēta”. Monētas ģipša modeli veidojusi Ligita Franckeviča.

Bijušais Ministru prezidents Guntars Krasts pievienojies īru 
uzņēmēja Deklana Genlija dibinātai partijai Libertas Europa, kuŗā 
ietvertas trīs partijas – Mūsu Zeme, Sociālā taisnīguma partija un 
Pensionāru un senioru partija.

Kopš 1. aprīļa Rīgas sabiedriskajā transportā par braucieniem 
var norēķināties, izmantojot jauno elektronisko norēķina sistēmu jeb 
e-talonus. Saglabāta arī iepriekšējā norēķina kārtība ar papīra 
biļetēm.  

Sestdienas naktī slavenajam Rīgas graustam Marijas ielā 6 
nobruka ceturtā stāva loga karnīze. Grausts ilgstoši apdraudējis 
sabiedrisko drošību un degradējis pilsētas ainavu. Pieņemts lēmums 
par grausta piespiedu sakārtošanu.

Naktī no 28. uz 29. martu plkst. 3 Latvijā  notika pāreja uz vasaras 
laiku. Pulksteņu rādītāji bija jāpagriež par stundu uz priekšu.  

Latvija ir drošs 
NATO sabiedrotais

30. martā apritēja pieci gadi,  
kopš Latvija ir pilntiesīga NATO 
dalībvalsts. „Latvija ir bijusi ļoti 
drošs un profesionāls alianses 
sabiedrotais.” Tā, svinot piekto ga-
dadienu, kopš Latvija iestājusies 
NATO, un pie Rīgas pils svinīgi 
paceļot Latvijas un NATO karogus, 
sacīja Valsts prezidents Valdis Zat-
lers. „Latvija šobrīd var justies tik 
droši kā nekad agrāk savā pastā-

vēšanas vēsturē. NATO uzticas 
mums, un mēs uzticamies NATO. 
Mūsu drošība ir labās rokās,” pie-
bilda prezidents.

Kopš esam alianses dalībvalsts, 
mūsu kaŗavīri apgūst iemaņas 
NATO militārās operācijās un 
aizsardzības skolās. Integrācija 
NATO veicinājusi mūsu bruņoto 
spēku izaugsmi, attīstību un pro-
fesionālitāti. Latvijas kaŗavīru snie-
gumu atzinīgi novērtē ne tikai 
NATO dalībvalstu ģenerāļi, bet arī 
Afgānistānas, Kosovas un Bosnijas 
iedzīvotāji. Latvijai - pilntiesīgai 
NATO dalībvalstij - ir bijusi iespē-
ja ietekmēt alianses dienaskārtību 
starptautiskās drošības jautājumos, 
un tas devis savu ārtavu, lai uzla-
botu attiecības ar Krieviju. 

NATO ir mūsu aizsardzības mu-
gurkauls. Mēs piedalāmies alianses 
kollektīvās drošības sistēmā. Tas 
mums dod drošības garantijas un 
nepieciešamības gadījumā ļauj pa- 
ļauties uz visas alianses militāra-
jiem spēkiem, turklāt mazinot 
iespēju rasties drošības apdraudē-
jumam. 

Par NATO jubileju un nākotni
Pieminot NATO 60. gadskārtu 

un domājot par alianses nākotni, 
prezidents atzina, ka līdzīgu vecu-
mu sasniegušas vairākas pēckaŗa 
starptautiskās organizācijas, taču 
NATO jubileja ir īpaša, jo militā-
rās alianses parasti nepiedzīvo     
ilgu mūžu. Lielākoties tās darbību 
beidz, mainoties draudu līmenim, 
pārkārtojoties būtiskiem starp-
tautiskās sistēmas elementiem. 
NATO pārdzīvojusi ne vien Var-
šavas paktu, bet arī krasu starp-
tautiskās sistēmas maiņu. Alianses 
dzīvotspējas pamats ir tās bals-
tīšanās uz vērtībām, nevis uz drau-
diem un tās dibināšanā liktais 
ilgtermiņa izdevīgums. 

NATO 60. dzimšanas diena būs 
robežšķirtne starp pagātni un nā- 
kotni. Sagaidāms, ka aprīļa sāku-
mā NATO jubilejas galotņu ap- 
spriedē valstu un valdību vadītāji 
sāks izstrādāt jaunu alianses stra-
tēģisko koncepciju, nosakot, kāda 
alianse būs pēc gadu desmitiem. 
Transatlantiskās organizācijas 

pamatdokuments ir Vašingtonas 
līgums, savukārt stratēģiskā kon-
cepcija nosaka NATO ilgtermiņa 
uzdevumus un spējas. 

Ne visas valstis, kas ir būtiskas 
NATO partneres, vēlas un var tajā 
iestāties. Aliansei vienmēr būs 
nozīmīgas attiecības ar tādām 
kaimiņvalstīm kā Krievija. Arī 
mums ir kopīgas intereses, kas 
nosaka iespējamos sadarbības vir-
zienus. Taču mēs nedrīkstam 
aizmirst, ka ir arī jautājumi, kuŗos 

mūsu viedokļi atšķiŗas, piemēram, 
kaŗš Gruzijā. Ir jautājumi, kuŗus 
nedrīkstam izlikties neredzam.

Latvijas interesēs ir stiprināt 
NATO nākotnes potenciālu un 
kopā ar citām dalībvalstīm pareizi 
un veiksmīgi to izmantot starp-
tautiskā miera un drošības veici-
nāšanai.

Prezidenta uzdevumus 
Saeima izpildījusi daļēji

Valsts prezidenta Valža Zatlera 
Saeimai un valdībai dotie uzdevu-
mi izpildīti, taču ne pilnā apmērā. 
Saeima ir grozījusi vēlēšanu liku-
mus, likvidējot tā dēvēto „loko-
motīvju” principu,  Saeima 8. aprīlī 
pieņems Satversmes grozījumus. 
Tiesa, tie nebūs tādā redakcijā, kā 
to piedāvāja Zatlers. Saeimas Ju- 
ridiskā komisija Zatlera piedāvā-
tos grozījumus sadalīja divās daļās 
- vienu, kas rēgulē Valsts preziden-
ta tiesības, “nolika plauktiņā”, 
savukārt otru, kas paredz tautas 
tiesības atlaist Saeimu, virzīja turp-
mākai izskatīšanai. Patlaban šie 
grozījumi pieņemti otrajā lasīju-
mā.  Saeima ir formāli izpildījusi 
arī prasību izveidot starptautiskā 
aizdevuma uzraudzības institūciju, 
šos pienākumus uzticot Saeimas 
Publisko izdevumu un revīzijas 
komisijai.

Arī uzdevumus valdībai var uz- 
skatīt vismaz daļēji par izpildītiem. 
Saeima ir apstiprinājusi KNAB 
priekšnieku, šajā amatā ieceļot 
valdības virzīto Normundu Vilnīti. 
Izveidota jauna valdība, kuŗai ir 
plašāks atbalsts Saeimā, Ministru 
kabinetā strādā arī dažas “jaunas 
sejas”, bet radikālā reorganizācija 
nenotika

Prezidents 31. marta vakarā teica 
uzrunu tautai un paziņoja, vai viņš 
atlaidīs Saeimu.
Atbalsts Rietumbalkānu valstīm

Rīgā notika Baltijas valstu un 
Balkānu valstu – Albānijas, Maķe-
donijas, Bosnijas un Hercegovinas, 
Chorvatijas un Melnkalnes vadī-
tāju sanāksme. Polītiķi apmainījās 
viedokļiem par drošību Eiropā un 
NATO operāciju Afgānistānā.

Balkānu valstīm ir svarīgs NATO 
dalībvalstu iedrošinājums integ-

rācijas procesā, īpaši tas attiecas uz 
Baltijas valstīm, kuŗām ir veiksmīga 
integrācija. Baltijas vals-tīm jauno 
Eiropas valstu demo-kratiju 
atbalstīšana to ceļā uz  NATO un 
ES ir kļuvusi par vienu no 
ārpolītikas stūŗakmeņiem. 
Sagaidāms, ka NATO drīzumā   
tiks uzņemta Albānija un Chor-
vatija. 

Latvijas ārlietu ministrs Māris 
Riekstiņš, pēc kuŗa iniciātīvas tika 
sasaukta sanāksme, uzrunājot tās 
dalībniekus, sacīja: 

„Par spīti pašreizējām ekono-
miskajām un finanču problēmām 
Eiropā un ārpus tās, ir svarīgi 
nezaudēt no redzesloka visbūtis-
kākos jautājumus, kas saistīti ar 
mūsu valstu drošību, jo tā nozīmē  
drošību arī mūsu ekonomikai un 
mūsu tautām.” 
Prezidents pateicas represētiem 
Pieminot 1949. gada komūnis-

tiskā genocīda upuŗus, Valsts pre-
zidents Valdis Zatlers Rīgas pilī 
tikās vairāk nekā ar 90 polītiski re- 
presēto organizāciju pārstāvjiem 
no visiem Latvijas novadiem. Pre-
zidents pateicās visiem represē-
tajiem un viņu ģimenes locekļiem 
par nacionālo lepnumu, izturību 
un Latvijas vēsturiskās atmiņas 
saglabāšanu nākamajām paau-
dzēm, kā arī novēlēja labu veselību 
un možu garu. 

Vēlāk pie Brīvības pieminekļa 
Latvijas prezidents nolika ziedus 
un uzrunāja klātesošos. Uzrunā 
prezidents aicināja visus represētos 
stāstīt par savu likteni, iet uz sko-
lām, stāstīt savās ģimenēs, ievietot 
tīmeklī. “Mums visiem šī vēsture ir 
jāsaglabā. Lai nevienu mirkli ne-
viens neiedomātos to pārrakstīt, 
aizmirst vai norakstīt uz visiem 
laikiem. Mums ir lepnums par 
savu valsti, mēs esam stipri, pārlie-
cināti par savas valsts nākotni. Un 
jūs rādīsit šo priekšzīmi citiem. 
Jūsu laiki ir bijuši daudz grūtāki, 
nekā ir šodienas grūtības. Jūs esat 
pierādījuši, ka to var izturēt, 
pārvarēt un cīnīties tālāk. Paldies 
jums visiem,” teica prezidents.

 Eiro Latvijā varētu ieviest 
agrāk par 2012. gadu

Ja Eiropas Savienība (ES) atļaus 
Latvijai apiet izstrādātos kritērijus, 
tad eiro valūtu Latvijā varētu ieviest 
agrāk par 2012. gadu. To intervijā 
žurnālam Klubs sacīja Parex ban-
kas valdes priekšsēdis Nils Meln-
gailis. Viņa ieskatā eiro ieviešana 
būs atkarīga no ES polītikas, no tā, 
kā ES skatīsies uz Austrumeiropas 
turpmāko attīstību. Viens veids, kā 
palīdzēt mums iziet no šīs krizes, 
būtu ātrāka eiro ieviešana. Šobrīd 
Latvija diemžēl vēl neizpilda visus 
formālos nosacījumus, kas nepie-
ciešami, lai ieviestu eiro. 

Pēc Melngaiļa domām, lata 
devalvācija pašreizējās problēmas 
neatrisinātu. “Ļoti liels īpatsvars 
kreditu izsniegti eiro, un  grūti ie- 
domāties, kā Latvija polītiski varē-
tu izturēt tādu sociālo spriedzi. Ja 
no devalvācijas var izvairīties, tas 
jādara.”

Valža Dombrovska (JL) valdības 
deklarācijā par eiro ieviešanas ter-
miņu minēts 2012. gads, nodroši-
not arī Māstrichtas kritēriju izpildi 
tuvā nākotnē. Tomēr Latvijā un 
citās Austrumeiropas valstīs sāku-
sies diskusija par iespējām ieviest 
eiro paātrināti. 2011. gada sākumā 
Latvija iegūs iespēju Eiropas Ko- 
misijai demonstrēt savus rādītā- 
jus, kas atbilstu eiro ieviešanas 

prasībām jeb tā dēvētajiem Māst-
richtas kritērijiem. Inflācija jau 
nākamā gada sākumā samazināsies 
līdz nepieciešamam rādītājam, arī 
Latvijas ārējais parāds un procentu 
likmes atbildīs izvirzītajām pra-
sībām.

Par euro un eiro
Vairākus gadus ilga Latvijas 

sarakste ar Eiropas Centrālo banku 
(ECB) par tiesībām atveidot vie-
noto valūtu atbilstoši latviešu valo-
das normām. Valdība pieņēmusi 
ziņojumu, apstiprinot visus ar eiro 
ieviešanu saistītos likumus, pre-
cīzēts arī tā rakstības jautājums.  
Pēc Latvijas pievienošanās eiro 
zonai vienoto valūtu gan no 
Saeimas tribīnes, gan plašsaziņas 
līdzekļos  varēs saukt par eiro un 
vienīgā joma, kuŗā būs jālieto 
nosaukums euro, būs normatīvie 
akti. Cenu zīmēs veikalos būs 
jālieto vispārpieņemtais valūtas 
apzīmējums eur. 

Pēc  ilgas diskusijas par to, vai 
euro latviskojams ar eiro vai eira, 
Zinātņu akadēmijas Terminolo-
ģijas komisijas vadītājas Valentīnas 
Skujiņas ieskatā labākais euro lat-
viskojuma variants ir eira. Pēc ko-
misijas locekļa Alda Lauža domām, 
nav būtiski, ka euro atšķiŗas no 
vārda Eiropa, jo latviešu valodā  
tiek lietota arī Lietuva un lits, taču 
vārda lokāmībai ir ļoti liela no- 
zīme. Pirms Latvijas iestāšanās ES 
šķita, ka eiro ir sveša nauda, tāpēc 
arī nav bijuši iebildumi pret eiro. 
Bet, ja eiro būs Latvijas nauda, 
skaidrs, ka ar eiro vien visos 
locījumos nepietiks. Nav skaidrs ne 
vārda skaitlis, ne locījums. 

 Jaunlatvija – 43. partija Latvijā
Latvijas Nacionālajā teātrī 28. 

martā notika jaunas partijas di- 
bināšanas kongress. Tās nosau-
kums ir Jaunlatvija, un tā ir 43. 
reģistrētā partija Latvijā. Par 
Jaunlatvijas dibināšanu balsoja   
221 kongresa dalībnieks. Pārsvarā 
tie ir gados jauni cilvēki. Par par-
tijas valdes priekšsēdi atklātā 
balsojumā tika ievēlēts Didzis 
Šmits. Kongress arī apstiprināja 
Šmita izraudzītos partijas valdes 
locekļus.  

Kongresā par goda viesi piedalījās 
bijušais Valsts prezidents Guntis 
Ulmanis. Pašreizējo situāciju Lat-
vijā viņš raksturoja ar kādreizējā 
Igaunijas prezidenta Lennarta  
Meri vārdiem: “Tiešām ir lieli sūdi, 
bet tas ir labs mēslojums nākotnei.” 
Ulmanis uzsvēra, ka Jaunlatvijas 
dibinātāji patīkami atšķiŗas no 
daudzu pag. gs. 90. gados radušos 
partiju veidotājiem. 

Kongresā uzrunu teica arī aka-
dēmiķis Jānis Stradiņš. Zināt-   
nieks uzsvēra, ka tā ir milzu uz- 
ņēmība - dibināt partiju uz Nacio-
nālā teātŗa skatuves, kur savulaik 
dibināta Latvijas valsts un kur pat-
laban rosās Žurka Kornēlija. Stra-
diņš atgādināja, ka vārdu “jaun-
latvietis” lietojis Krišjānis Valde-
mārs, kuŗa mērķis bija veidot Lat-
viju par turīgu un izglītotu ļaužu 
valsti. Stradiņa ieskatā latviešu 
nācijai kopumā ir vecu cilvēku 
psīcholoģija, tāpēc jaundibināmai 
partijai būs krietni jāpiepūlas,          
lai salauztu Latvijas provincālismu. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Triju Baltijas valstu prezidenti NATO jubilejas svinībās Šauļos. No k.r.: 
Valdis Zatlers, Valds Adamkus un Tomass Hendriks Ilvess
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VĒROJUMI UN PĀRDOMASPirms 47 gadiem 
Padomju Savienība 
izmantoja boļševi-
zēto Krieviju par 
tramplīnu, lai ne 
tikai šantāžētu, bet 
reāli apdraudētu 

Kubas galveno sāncensi un pre-
tinieku - Savienotās Valstis. To- 
reiz par mata tiesu tika novērsts 
visīstākais kodolkaŗš. Drīz tālai-
ka ASV prezidents Kenedijs - JFK 
krita no mistiska šāvēja rokas, 
Ņikita Chručšovs bija padarīts 
par nekaitīgu brīvkungu - pensio-
nāru, bet Kubas diktātors Fidels 
Kastro, deviņreizdeviņus gadus 
sasniedzis, joprojām ir šīs salas 
comandante - latviski vārds ko-
mandants atgādina lēģeŗus, Him-
lera vai Berijas valstību. Fidela 
brālis Rauls, kas tagad Havanā 
īsteno tekošo vadību, arī jau 
pārkāpis 75 gadu slieksni, un viņa 
veiktā tīrīšana rāda, ka atkusnis 
atlikts. . . 

Latīņamerika kopš laika gala 
tiek dēvēta par ASV sētaspusi, 
dolardižvalsts šai sētaspusē brī-
žiem uzvedas kundziski, un 
turienes nezūdošo antiamerikā-
nisko noskaņu avots ir ne tikai 
aizskartais lepnums un maz-
vērtības komplekss, bet arī vis-
prastākā skaudība: tie sasodītie 

1962. gada atraugas ASV sētaspusē
gringos, viņiem viss izdodas, bet 
mēs, cilājot kājas salsas vai sam-
bas ritmā, tomēr netiekam tā īsti 
uz priekšu. 

Interesanti, ka Rīgas krievva-
lodīgais laikraksts Vesti Segodņa 
nesen, ziņojot par Kubas koman-
danta vecuma mijkrēsli, izvēlējās 
virsrakstu Fideļu plocho, birdinot 
asaras par tuvu un mīļu cilvēku 
un dēvējot Kubu par Brīvības salu 
(ostrov Svobody) bez pēdiņām! It 
kā Vesti Segodņa vēl arvien sauk-
tos Sovetskaja Latvija. 

Labs ir. Tagad Fidela Kastro 
vietā dolardižvalsti ērcina Hugo 
Čavezs, kuŗa eksportprece ir  
nevis cukurs, bet nafta, tāpat kā 
Venecuēlas jaunajam lielajam 
draugam - Irānas Islāma Repub-
likas prezidentam Achmadi-
nedžadam. 

Laika/BL lasītājiem priekšstats 
par Venecuēlu bieži vien saistās  
ar Vītola fonda dibinātāju, kas 
šajā zemē kļuvis turīgs un dāsni 
palīdz mazturīgiem tautiešiem 
dzimtenē. 

Taču globālā plāksnē jeb grie-
zumā Venecuēlas faktiskais dik-
tātors Čavezs, kam izdevies at- 
kārtota referenduma rezultātā 
nodrošināt sev prezidenta piln-

varas uz mūžu, kļuvis par nopiet-
nu draudu ne tikai ASV intere-
sēm, bet arī dolardižvalsts dro-
šībai. 

1962. gada atraugas: mūsdie- 
nu Krievija gan demonstrātīvi 
sūta savus kaŗakuģus “ciemos”   
uz Venecuēlu un rīko kopīgus 
kaŗa aviācijas manevrus, bet 
Čaveza galvenais balsts daudz-
šķautnainajā konfrontācijā ar 
ASV tagad ir Irāna, kuŗai ASV ir 
Lielais Sātans, bet “cionistiskajam 
veidojumam” (Izraēlai) tiek ie- 
dalīta Mazā Sātana loma. 

Tīmekļa vietnē www. Frontpa-
gemagazine. com lasāma intervija, 
ko devis Čaveza bargākais kriti-
ķis - Alehandro Peņa-Eskluza, 
kādreizējais Venecuēlas prezi-
denta amata kandidāts. Patlaban 
viņš ir apvienības UnoAmerica 
prezidents un bezbailīgi tiecas 
saliedēt opoziciju, kuŗas rindās ir 
daudz studentu. 

A. Peņa-Eskluza vēlas, lai Latīņ-
amerika seko ASV, Vacijas un Ja- 
pānas priekšzīmei gan demokra-
tijas, gan attīstības virziena ziņā. 
Viņaprāt jācīnās pret jauno ko- 
mūnisma veidu, ko simbolizē 
Hugo Čaveza “bolivariskais so- 
ciālisms”. 

Pret šo jauno kumūnisma pa-
veidu vēršas apvienība UnoAme-
rica, kuŗas ietvaros tiekas dele-    
gāti no Arģentīnas, Bolīvijas, Ko- 
lumbijas, Urugvajas, Venecuēlas, 
Brazīlijas, Salvadoras un Peru. 

1990. gadā Fidels Kastro kopā 
ar tagadējo Brazīlijas prezidentu 
Lula de Silvu (kas tagad kļuvis 
krietni mērenāks - F. G. ) izveidojis 
jaunu organizāciju - Sao Paulo 
Forum, kuŗā apvienojušies visi 
kreisie spēki, tostarp Kolumbijas 
t. s. narkoterroristi - FARC. Maz-
liet vēlāk šiem spēkiem pievie-
nojās Čavezs, kuŗš, kā uzsveŗ 
Peņa-Eskluza, nodrošinājis sev 
agresīvās Irānas atbalstu un kopā 
ar islamofašistiem saķitējis anti-
amerikānisku aliansi, kuŗā līdz ar 
Venecuēlu piedalās Bolīvija, 
Ekvadora un Nikaragva. 

Peņa-Eskluza brīdina, ka Ča- 
vezs drīz izraisīs krizi, kas atgā-
dinātu Fidela Kastro izraisīto 
1962. gada krizi, ar to atšķirību, 
ka Chručšovs tomēr bija reālistis-
ki domājošs valstsvīrs, bet Ach-
madinedžads ir neaprēķināms, 
apsēsts islāmists. Un minēto La- 
tīņamerikas valstu biedrošanās   
ar Irānu, atkārto Peņa-Eskluza, 
nopietni apdraud ASV drošību. 

Hugo Čavezs Venecuēlā, Evo 
Moraless Bolīvijā, Rafaels Korrea 
Ekvadorā un Daniels Ortega 
Nikaragvā faktiski ir diktātori, 
kaut gan formāli viņi skaitās pre-
zidenti, precīzē Peņa-Eskluza. 

Tīmeklī lasāma arī amerikāņu 
žurnālista Toda Bensmana (Todd 
Bensmann) liecība: viņš atgādina, 
ka 2007. gadā, tiklīdz Daniels 
Ortega pa otram lāgam nāca pie 
varas Nikaragvā, Achnadinedžads 
naski lika tur uzvīties Irānas 
karogam - cik vien iespējams, tu- 
vāk Savienotajām Valstīm. Irā-
nas prezidents piedalījās Ortegas 
svinīgajā inaugurācijā. Irānas 
vēstniecība iekārtojusies stingri 
apsargātā savrupmājā Nikarag-
vas galvaspilsētas Managvas 
ekskluzīvajā Las Colinas rajonā. 
Ko Irānas diplomāti dara šai 
nabadzīgajā valstiņā? Interesējas 
par banānu plantācijām? Cita tur 
nekā nav...

Žurnālists no Teksasas Tods 
Bensmans brīnās, kāpēc Vašing-
tonā DC, kur lēmēji nobažīju-  
šies par Irānas ietekmi Venecu-
ēlā, tik maz uzmanības veltīts 
islāmofašistu aktīvitātēm Nika-
ragvā. 

Kaut tik neatkārtotos 1962. gads!

Franks Gordons

Pagājusī nedēļa 
ritēja komūnistiskā 
genocīda upuŗu pie-
miņas gaisotnē – ir 
pagājuši 60 gadi 
kopš 1949. gada 25. 
marta deportācijām. 

Pie policistu un aizsargbarjēru 
aplenktā Brīvības pieminekļa 
represētie un citi iedzīvotāji, kā arī 
augstākās valsts amatpersonas 
nolika ziedus, Valsts prezidents 
Valdis Zatlers Rīgas pilī tikās 
vairāk nekā ar 90 polītiski represēto 
organizāciju pārstāvjiem no visas 
Latvijas. Un, protams, izsūtītos 
pieminēja daudzviet Latvijā, ne 
tikai Rīgā. DVD formātā klajā 
nāca Edvīna Šnores dokumentālā 
filma „Padomju stāsts” (Soviet 
Story), kas jau paspējusi nokaitināt 
Krievijas ideologus tā, ka 25. mar-
tā Maskavas pilsētas galvam Ju- 
rijam Lužkovam piederošais Krie-
vijas televīzijas kanālis TVC 
demonstrēja filmu “Baltija, kādas 
“okupācijas” vēsture”. Ne velti 
vārds „okupācija” filmas nosau-
kumā likts pēdiņās, jo tajā stāstīts, 
cik laba Latvijai bijusi dzīve 
Padomju Savienībā un cik daudz 
esam zaudējuši, iegūstot savu 
neatkarīgu valsti.

Savukārt Eiropas Parlamenta 
(EP) plēnārsesijā Strasbūrā tā 
priekšsēdis Hanss-Gerts Poterings 
23. martā, atklājot EP plēnārsesiju, 
aicināja pieminēt 100 tūkstošu 
Baltijas valstu iedzīvotāju de- 
portāciju uz Sibiriju 1949. gada 
martā: “Šonedēļ mēs pieminam 
60 gadus kopš aptuveni 100 
tūkstošu Baltijas valstu iedzīvotāju 
deportācijas uz Sibiriju. Šis mil-
zīgais deportāciju vilnis sākās 
1949. gada naktī no 24. uz 25. 
martu; desmitiem tūkstošu igau-
ņu, latviešu un lietuviešu veselām 
ģimenēm tika vardarbīgi aizvesti 

Ko nozīmē vārds „savējie”? 
no mājām, viņiem tika atņemtas 
pilsoniskās tiesības, cilvēktiesības 
un bieži vien – arī dzīvība skar-
bajos un necilvēcīgajos dzīves 
apstākļos padomju ieslodzījuma 
nometnēs. Totālitārā komūnistis-
kā režīma nežēlīgais spēks skāra 
gandrīz katru ģimeni Lietuvā, 
Latvijā un Igaunijā, kā arī citās 
bijušajās Padomju Savienības 
republikās. Gandrīz katrā ģimenē 
ir kāds, kas gājis bojā Sibirijā,       
ko vajājis Valsts drošības dienests, 
ko apcietinājis vai nomocījis 
totālitārais režīms. Tā nav sena un 
neskaidra pagātne: pieredzētais 
joprojām saglabājas daudzu cil-
vēku dzīvā atmiņā. Tāpēc tā ir 
mūsu – eiropiešu - morāla atbil-
dība un pamatpienākums, godi-
not daudzo upuŗu piemiņu, ap- 
liecināt mūsu stingro un skaidro 
nosodījumu visiem noziegumiem 
pret cilvēci Padomju Savienībā, 
kuŗus pastrādājis totālitārais 
komūnistu režīms. Turklāt upuŗi 
pelna ne mazāk kā objektīvu, dzi-
ļu un pamatīgu pagātnes izvēr-
tējumu, jo samierināšana nav 
iespējama bez patiesības un 
piemiņas.”

Tikmēr tie, kas sevi dēvē par 
antifašistiem, cīnītājiem par cil-
vēktiesībām un bezmaz par Lat-
vijas nākotnes sargiem, mēģināja 
25. martu padarīt par kārtējo  
publisko skandalu, lai Krievijas 
televīziju operātori kārtējo reizi 
mūsu valsti varētu „atmaskot” 
pasaules acīs. Neizdevās.

Tomēr, raugoties uz šiem un 
daudziem citiem notikumiem 
Latvijā, aizvien biežāk gribas jau-
tāt – vai esam sadalījušies divās 
nometnēs: „savējos” un „svešajos”, 
un ko īsti ar šiem vārdiem sa-
protam?

Krizes ēnā polītiķi bieži piemin 

savējo atbalstīšanu. Bijušā valdības 
vadītāja Ivara Godmaņa teiktais: 
“Vajag aizstāvēt savējos [ražotājus], 
viņus stimulējot, nevis aizliedzot 
kaut ko citiem,” - nepārsteidz, bet 
bijušā satiksmes ministra un ta-
gad Saeimas deputāta Aināra Šle-
sera vārdi par savējo aizstāvēšanu 
šķiet pavisam dīvaini, lai gan 
pirmajā brīdī var šķist, ka vēlē-
šanu tuvums polītiķim licis kaut 
ko beidzot saprast. „Centrāltirgus 
ir kļuvis par ofšoru zonu, kur 
latviešu zemnieks var labākajā 
gadījumā pārdot preces starp-
niekiem. Ir jāatdod tirgus mūsu 
zemniekiem. Ja nevaram iekaŗot 
Eiropas valstu tirgus, tad jāat-  
kaŗo savējais. Vairs nevienu ār- 
valstu preci [tirgos] – tās jāatļauj 
pārdot tikai veikalos. Ja ne – mūsu 
zemkopība izmirs,” sacīja Šlesers. 
Tiesa gan, Latvijas polītikas bul-
dozers – kā viņu dēvēja iepriekšē-
jo vēlēšanu LPP/LC reklāmas   
klipi – piemirsis pavisam vienkār-
šu patiesību: ja tirgū nevarēs 
nopirkt nevienu citā zemē audzē-
tu augli vai dārzeni, tad pircējiem 
nāksies doties uz lielveikaliem. 
Starp citu, lielveikalu ķēdes ne-
pieder Latvijas uzņēmējiem, un, 
tām iegūstot šāda veida mono-
polu, cenas citzemju augļiem un 
dārzeņiem neizbēgami kāps.

Jaunais zemkopības ministrs 
Jānis Dūklavs ir nācis klajā ar 
pavisam interesantu paziņoju-  
mu – ja Eiropa būs gatava maksāt 
kompensāciju tiem zemniekiem, 
kas ir gatavi atteikties no piena 
ražošanas, tad viņš tādam risi-
nājumam piekritīs. Kā zināms, no 
cukura ražošanas Latvija jau ir 
„tikusi vaļā”, acīmredzot tagad 
kārta zemniekiem, kas ražo pienu. 
Pasaules ekonomiskā un finanču 
krize, skandinavu banku dāsnie 

krediti, mūsu pašu vadoņu pavir-
šā attieksme pret zemkopību un 
lopkopību un, visbeidzot, zemnie-
ku centieni, ņemot kreditus, izvei-
dot modernu piena lopkopību, ir 
noveduši tiktāl, ka šodien varam 
sev uzdot mūžīgo jautājumu: „Būt 
vai nebūt?” Šķiet, gan vecajiem, 
gan jaunajiem polītiķiem Latvijas 
zemnieki ir kā sprungulis riteņos 
varas elites ceļā uz gaišāku nākot-
ni. Nepamanīts paliek acīm re-
dzamais, ka atrast pavisam jaunu 
nišu Eiropas un Latvijas tirgū sim-
tiem zemnieku saimniecību diez 
vai būs iespējams un, protams, 
nodokļi valsts maciņā no piena 
ražotājiem vairs neieplūdīs. Pār-
strādātāji gan varēs pirkt Eiropā 
ražotu piena pulveri un turpināt 
savu biznesu. Laikam jau tāpēc  
28. martā tika nodibināta jauna 
partija Jaunlatvija, pie kuŗas šūpu-
ļa stāvējuši un, visticamāk, arī 
turpmāk stāvēs pārtikas pār-
strādātāju bosi.

Pagājušajā nedēļā šo rindu au-
tore runāja ar jauno kultūras mi-
nistru Intu Dālderi. Saruna bija 
gaŗa, bet prātā palikusi tās daļa, 
kas saistībā ar naudu un kultūras 
izdzīvošanu pirmajā brīdī var lik-
ties mazāk svarīga. Daudzi jaunie 
mūziķi, izglītības pamatus iegu-
vuši Latvijas Mūzikas akadēmijā, 
tālāk mācīties dodas uz citām 
valstīm, iegūst tur maģistra gradu 
un paliek svešajā zemē, lai gan 
konkurence un dzīve tur nemaz 
tik salda nav, – vairākas valstis 
Eiropā neatzīst Latvijā iegūtos 
mūziķu gradus un visus eksāme-
nus bieži vien nākas kārtot no 
jauna. Tomēr sarunās vairāki mū- 
ziķi apgalvo, ka Latvijā neatgrie-
zīsies, jo te viņus negrib, viņi ir 
nevajadzīgi konkurenti, tāpēc 
dzimtenē var atrast tikai slikti 

samaksātu darbu bez cerībām uz 
izaugsmi. Kultūras ministrs pie-
krita, ka daļēji tā esot gan un ka 
tagad jaunieši dodas mācīties uz 
citām valstīm jau pēc 9. klases 
beigšanas un par atgriešanos ne- 
domā. Pēdējā laikā situācija gan 
pamazām uzlabojoties, „savējo 
klana” rindas vairs neesot tik 
ciešas, tomēr nevajadzīgās konku-
rences sindroms joprojām palie-
kot dzīvs.

Tātad savējie un svešie? Noti-
kumos ar genocīda upuŗu piemi-
ņu un visu, kas ap to savērpies, ir 
skaidri redzams divu ideoloģiju 
un pasaules uzskatu pretnosta-
tījums, kam būtībā nav saistības 
nedz ar tautību, nedz pavalstnie-
cību, jo arī starp latviešiem un 
Latvijas pavalstniekiem ir cilvēki, 
kuŗu Dievs un Bībele ir sociālisms, 
ko- mūnisms un internacionālisms 
„tautu tēva” Staļina izpratnē. Jau-
tājums ir cits: kuŗa ir tā robeža,  
kas mūs šķiŗ, ja runājam par savu 
dzimteni, savu zemi un savu tautu? 
Ikdienas sīkais izdevīgums? Kilo-
grams desas un garda alus kauss? 
Bet varbūt tās ir cerības, ka vara 
un nauda ir mūžīgā indulgence, 
ko cits citam nodrošina tās nesēji? 
Ne velti pirms kāda laika rakstīju, 
ka ar valsti var notikt tikai tas, kas 
var notikt ar mums. Polītiķi 
lielākoties redz tikai sevi un „savus 
savējos”, jo arī mēs bieži jo bieži 
domājam tikai par sevi. Starp citu, 
Latvija bija pieteikusies piedalīties 
starptautiskajā Zemes stundā,   
kad visi bija aicināti uz stundu 
izslēgt gaismu, lai paši sev atgā-
dinātu, ka globālās klimata pār-
maiņas var vest pretī iznīcībai. 
Latvijas elektroenerģijas patēriņš 
šajā stundā samazinājās par vienu 
procentu. Vai tas ir daudz vai maz, 
katram jāizdomā pašam.

Sallija Benfelde
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Ar Birutu Heisteri tikās Ligita KovtunaSaņēmuši priecīgo vēsti, ka ar 
Anglijas tautietes Birutas Heiste-
res ieguldījumu, papildinot Dau-
manta un Birutas Heisteru sti-
pendijas, Vītolu fonds 9. martā 
pārsniedzis otro miljonu, devāmies 
apciemot Birutu viņas Rīgas dzī-
voklī.  „Runāsim tikai par Vītolu 
fondu, nekādā ziņā ne par mani...” 
jau sarunas sākumā sacīja Biruta 
Heistere. Un mūsu sarunas šai 
Rīgas pēcpusdienā rit par Latviju, 
par bērniem un jauniešiem, par 
dzīves patiesajām vērtībām.

Visvairāk – par vienu patiešām 
patiesu vērtību, par izglītību un 
izglītošanos. Biruta ļoti labi zina, 
cik liela nozīme ir izglītībai un cik 
ļoti sāp, ja šī iespēja ir liegta. Dīpīšu  
bērns, kam jau 13 gadu vecumā 
jāsāk darba dzīve, jo vēstures vir-
puļi viņu iemetuši pieaugušo pa- 
saulē, - patiešām apzinās, ka mā- 
cīties ir prieks. Sūri strādājot An- 
glijas slimnīcas virtuvē, viņa sev 
pateikusi: „Visu mūžu tā nebūs!” - 
un cītīgi apguvusi grāmatvedības 
zinības, jo allaž labi veicies ar 
matēmatiku. Skolas gados Latvijā 
ielikti labi pamati, arī mammīte, 
būdama zinīga sieviete, varējusi 
daudz palīdzēt. Grāmatvedības zi- 
nāšanas lieti noderējušas, arī kopā 
ar vīru Daumantu strādājot pašu 
izveidotajā firmā Anglijā. Nozīmī-
gākais ieguldījums Heisteriem 
vienmēr šķitis ieguldījums bērnu 

Par vērtībām, ko kodes un rūsa nemaitā

izglītībā – savu bērnu – Lias un 
Andŗa, bet tagad, kad viņi izsko-
loti, – to latviešu bērnu izglītībā, 
kuŗiem šī iespēja liegta. 

„Kāpēc jūs nolēmāt iesaistīties 
Vītolu fondā?” jautāju. „Cik vien 
iespējams, vēlos reāli palīdzēt!”-  
pavisam vienkārši atbild Biruta. 

Viņa priecājas par saviem „Latvi-
jas bērniem”- Artūru, kas šogad 
beigs Rīgas Technisko universitāti, 
un Renāru, kuŗš šajā augstskolā   
vēl studē, par Edīti – topošo ārsti. 
Vita Diķe man pastāsta, ka Birutas 
rūpes par stipendiātiem nebei- 
dzas tikai ar naudas ieskaitījumu – 
ar šiem jauniešiem viņa bieži tie-
kas  sadzīvē, arī svētkos  cits citu 
atceras. Šai gadā būs vēl viens Dau-
manta un Birutas Heisteru stipen-
diāts – līdzekļi studijām tiks kā- 
dam bērnam no Birutas dzimtās 
puses - no Klintaines pagasta. 

Jautāju, kā Biruta jūtas Rīgā, kur, 
pēc maniem vērojumiem, viņa pa-
vada daudz laika, vai jūtas te droši. 
„Pilnīgi droši!”  pārliecinoši atbild 
Biruta, piebilstot, ka visvairāk prie-
ka sagādā iespēja apmeklēt operu. 
Pašas skaistais soprāns kuplina 
„Straumēnu” kori,  kuŗa mēģināju-
miem nekad nav žēlots laiks ceļā 
no Londonas uz „Straumēniem”. 
Biruta ir priecīga par iespēju bau- 
dīt kultūras dzīvi Latvijā, par ie- 
spēju palīdzēt angļu valodas mācī-
bās un zinībās, ko pati savā dzīvē 
cītīgi apguvusi. 

Mūsu sarunā no Birutas puses 
neieskanas neviena kritiska nots – 
it kā nebūtu ko kritizēt? Sarunas 
gaitā tomēr pajautāju – nu, kas ir 
tas, kas tevi visvairāk tracina, 

tuvplānā redzot dzīvi Latvijā? 
„Tracina? Nu nē, mani varbūt 
sarūgtina tas, ka cilvēki, kuŗiem ir 
izdevies nopelnīt naudu, negrib    
ar to dalīties... Vismaz nodokļus 
būtu kārtīgi maksājuši! Man ir tik 
žēl, ka samazina algu tiem, kam tā 
jau tāpat ir neliela, man žēl, ka 
cilvēki nevar izskolot savus 
bērnus.”

Heisteru atpakaļceļš uz Latviju   
ir bijis ilgs un grūts, līdzīgi kā 
daudziem citiem. Būdami  padom-
ju režīmam „nevēlamas personas”, 
Daumants un Biruta Latviju pir-
mo reizi varēja apmeklēt tikai    
1989. gadā – bija „angļu” tūristi. 
Drīz sākās „jaunie laiki”, kad viņi 
pilniem malkiem tvēra iespēju būt 
Latvijā. Pēc 48 gadus rokrokā aiz-
vadītas kopdzīves aizgāja Dau-
mants...Biruta cik spēdama jopro-
jām īsteno abu kopīgi izloloto sap-
ni par Latviju. Gudru un izglītotu. 

Ja arī jūs vēlaties pievienoties 
Vītolu fonda ziedotājiem, apmek-
lējiet mājaslapu www.vitolufonds.
lv vai rakstiet:

Vītolu fonds
Lāčplēša ielā 75
Rīga 
LV-1011
Tālr. +37167280122, fakss +371 

67828523, e-pasts: info@vitolu-
fonds.lv 

No kreisās stipendiāts Renārs Sūcis, Biruta Heistere, stipendiāte 
Edīte Kulmane un stipendiāts Artūrs Šimkūns

Latvijas Radio 2 apritējis 14 
gadu. Jūsu vadītajam radio ir ar 
ko lepoties, jo neilgajā pastāvē-
šanas laikā pēc dažādu aptauju 
datiem esat populārākais radio 
Latvijā. 

 Par LR 2 programmas “smagu-
ma centru” kļuvusi populārāko 
latviešu dziesmu programma 
“1000 dziesmas” un raitais “Ce- 
ļojums” ar mūziku, kas pavada   
ceļā no darba uz mājām. Pēdējos 
gados arvien populārāka kļūst 
“Lauku stunda” un “Rīta program-
ma”, kas klausītājiem rada tonusu 
un dod uzmundrinājumu visai 
dienai. 

2000. gada 1. janvārī LR 2 pārgāja 
uz pilnas diennakts raidīšanu. 
Nakts raidlaiks no plkst. 23.00 līdz 
6.00 tiek aizpildīts ar melodisku 
latviešu mūziku koncertos “Zvaig-
žņu gaismā” un “No nakts uz rītu”. 

Katrs darbinieks ir profesionālis 
kādā jomā un iegulda savu ener-
ģiju, lai LR 2 būtu Latvijas klausī-
tāju iecienīts. Piemēram, kom-
ponistam Gunāram Freidenfel-
dam padodas tematiskie gadalaiku 
koncerti, nemaz nerunājot par     
jau leģendāro “Rupjmaizi” un ļoti 
iecienīto koncertu “Bez mīlestības 
nedzīvojiet”. Mūzikoloģe Daiga 
Mazvērsīte vada “Latvijas mūzikas 
jaunumus”, dodot vārdu iesācē-
jiem, un “Latvijas radio fonotēkā”, 
atskaņojot nepublicētus ierakstus 
retro stilā. LR 2 ir vairāki veltījuma 
koncerti : “Labo vārdu lidlauks”, 
“Labie vārdi vienīgi jums” un ap-
sveikumi “Daudz laimes dzimša-
nas dienā”. Populāritāti ieguvis    
„LR 2 tirgus”, kur ik darbdienu   
(15. oo – 16. oo) tiek lasīti klausī-
tāju sludinājumi: pērk, pārdod,    
īrē, izīrē, maina, dāvina. Atliek      
tik piezvanīt raidījuma laikā uz 

Latvijas Radio 2 ir tilts starp latviešiem pasaulē
Ar Latvijas Radio 2 direktoru Arminu Roni sarunājas Valija Berkina

tālruni 90006031 (maksa par zva-
nu Ls 2, 00 + PVN), un sludinājumu 
dzirdēs visā Latvijā, bet pēc rai-
dījuma tas būs izlasāms arī LR 2 
tīmeklī. 

 Ļoti svarīgi, protams, ir jaunāko 
ziņu lasījumi, kuŗi LR 2 skan pie-
cas minūtes pirms katras apaļās 
stundas, kā arī tematiskās – sporta, 
kultūras, lietišķās un citas ziņas. 
Galvenie ziņu diktori ir ilggadējie 
Latvijas Radio diktori Sandra 
Glāzupa un Gunārs Jākobsons. 

Tātad LR 2 visu diennakti skan 
latviešu mūzika. Vai patiesi ir tik 
daudz dziesmu latviešu valodā, 
ar kuŗām var aizpildīt radio ētera 
laiku? 

Mēs ievērojam seno patiesību,  
ka latvieši ir dziedātāju tauta. LR 2 
fonotēkā ir apmēram 20 000 dzies-
mu latviešu valodā. Diennaktī pār-
raidām caurmērā 250 dziesmas. 
Tas nozīmē, ka unikālu mūzikālo 
programmu varam izveidot gan-
drīz trīs mēnešu gaŗumā. LR 2 pēc 
atskaņoto melodiju daudzuma po- 
pulārākais komponists ir maestro 
Raimonds Pauls. Lai palaistu ēterā 
visas R. Paula dziesmas, kas gada 
laikā skanējušas LR 2, būtu nepie-
ciešamas 35 diennaktis. Savukārt 
Guntars Račs ir ražīgākais dziesmu 
tekstu autors. Viņa dziesmu atska-
ņošanai būtu nepieciešamas 18 
diennaktis. Abu dziesmas ir dzir-
damas arī populāritāti ieguvušajā 
latviešu dziesmu aptaujā „SEB 
Muzikālā banka”, kur gada nobei-
gumā tiek noteiktas 15 visvairāk 
iecienītās dziesmas. 

Mēs esam ne tikai latviešu 
dziesmu fona radio, bet arī latvie-
šu klausītāja draugs. LR 2 darbinie-
ki nes nacionālās mūzikas ideju 
radio: lai skanētu viss labākais,     
kas Latvijā radīts latviešu valodā. 

Krāsainību mūzikai piešķiŗ raidī-
jumu vadītāju atšķirīgā gaume un 
repertuāra izvēle: skan gan šlāgeŗi, 
gan rokenrols, gan 70. gadu estrā-
de, arī jaunākās latviešu dziesmas. 
Mūsu veikumu latviskuma uztu-
rēšanā plašsaziņas līdzekļos novēr-
tējusi Tieslietu ministrija un Valsts 
valodas centrs, kas rīkoja akciju 
“Latviešu valodai draudzīga vide - 
2008”, kur par laureātu kļuva 
Latvijas Radio 2.

LR 2 skan arī ārzemju latviešu 
dziesmas no populārās grupas 
„Čikāgas piecīši”, Ilmāra Dzeņa un 
citu repertuāra. To, ka LR 2 ir tau-
tas radio, apstiprina aktīvie klau-
sītāji, kas raksta vēstules tīmeklī, 
sūta pa gaisa pastu, zvana, cep 
pīrāgus un ada cimdus. Ar latvie- 
šu dziesmu mostamies, ar latvie-  
šu dziesmu gulēt ejam. LR 2 iz-
veidoto formātu ļoti augstu novēr-
tējuši ne tikai Latvijas klausītāji,   
bet arī Eiropas Raidorganizāciju 
apvienība. 

Arī ārzemēs dzīvojošie latvieši 
klausās LR 2. Tas nojaušams, 
dzirdot ēterā mūzikālo sveicienu 
apmaiņu ar visu pasauli, kur mīt 
latvieši. 

Tā kā LR 2 var dzirdēt tīmeklī, 
mums ir daudz klausītāju visā 
pasaulē, no kuŗiem rēgulāri saņe-
mam atsauksmes. Komponista    
un dziesminieka Alfrēda Vintera 
(pagājušajā gadā viņam apritēja    
90 gadi) dziesmas rindas skan:   
”No dzimtenes sveiciens – cik    
mīļš sirdī tas, kad tālu no dzimte-
nes esi tu pats...” Ar šādu devīzi 
katru svētdienas rītu no plkst. 
10.00 – 12.00 skan īpašs raidījums 
“Latviešiem pasaulē”, kur tiek 
lasītas vēstules un sūtīti dziesmoti 
sveicieni latviešiem visā pasaulē. 
Atkārtojums skan svētdienas nak-

tī 2.00 – 3.00, bet, lai izlasītu un 
noklausītos jau izskanējušos svei-
cienus, izmantojiet sadaļu “Arc-
hīvs”! Visvairāk mūzikālu sveicienu 
esam saņēmuši no Īrijas, Ameri-
kas, Anglijas, Vācijas, Nīderlandes, 
Zviedrijas, Austrālijas, Kanadas, 
kopumā vairāk nekā no 40 valstīm. 
Rakstiet mums! Pasta adrese: LR2 
raidījums “Latviešiem pasaulē”, 
Doma laukums 8, Rīga, LV-1505, 
Latvija; e-pasta adrese – lr2@latvi-
jasradio. lv. 

Pagājušajā gadā svinējām Lat-
vijas 90 gadu jubileju, kuŗā lielu 
ieguldījumu sniedzāt arī jūs per-
soniski, ierosinot rīkot koncertu 
“Mana dziesma Latvijai”. Ar LR2 
atbalstu notika arī akcija „Nāc 
līdzi Ziemsvētkos”. 

Ideja dzimst tad, kad pēc tās 
rodas vajadzība. Sagaidot nozīmī-
go Latvijas jubileju, valsts līmenī 
notika dažādi svinīgi sarīkojumi, 
un mēs domājām, kā Latvijas   
Radio varētu iesaistīties šajā 
svarīgajā notikumā. LR 2 rīkoja vēl 

nebijušu latviešu dziesmu tautas 
aptauju “Latvijas likteņdziesma”, 
aicinot balsot par aizvadītajos 90 
gados tautā populārākajām un 
visvairāk iemīļotajām 90 dzies-
mām, kas izturējušas laika pārbau-
di un kas radušās tad, kad mums 
tās ļoti vajadzēja, un kas dzirdamas 
vēl aizvien. Tā arī radās ideja par 
koncertu „Mana dziesma Latvijai”. 
Mūs atbalstīja „Producentu apvie-
nības 7” direktors Aigars Dins-
bergs. Koncerti ar tautā vispopu-
lārākajām 20 dziesmām skanēja 
13., 15. un 16. novembrī Latvijas 
Nacionālajā teātrī, kur pirms 90 
gadiem proklamēta Latvijas valsts. 
Bet Latvijas 90. dzimšanas dienā 
18. novembrī koncerts ar tautā 
iemīļotām dziesmām tika atska-
ņots LR 2 ēterā. Izmantojot iz- 
devību, vēlos teikt paldies laikrak-
stu Brīvā Latvija un Laiks redak-
cijai un lasītājiem tuvumā un 
tālumā par lielo atsaucību un lielo 
darbu latviskuma uzturēšanā un 
kopšanā. 

Latvijas Radio 2 direktors Armins Ronis (centrā) gan ikdienā, gan 
svētkos ir kopā ar savu radošo saimi
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Arī šovasar Latvijā notiks divas 
pasaules latviešu 3x3 nometnes  –  
Ziemeļvidzemē, Valmieras rajona 
Naukšēnos, no 28. jūnija līdz 5. 
jūlijam un Kurzemē, Liepājas rajona 
Kazdangā, no 19. līdz 26. jūlijam.

Naukšēni atrodas Igaunijas pie-
robežā, tāpēc nometnes vadmotīvs 
ir robežas. Runāsim par robežām, 
kuŗas jāsaglabā, un robežām, kuŗas 
jānojauc un jāpārvar – katram pa- 
šam sevī, ģimenei, dzimtai, Latvijai, 
sabiedrībai.  Joprojām kopsim lat-
viskās un ģimeniskās vērtības,  do- 
māsim un dzīvosim zaļi. Nometnē 
gaidām visu vecumu latviešus no 
visiem kontinentiem.  Nometnes 
dalībniekiem būs iespēja nodarbi-
nāt gan prātu, gan rokas, kā arī vie-
noties latviskās dziesmās un dan-
čos. 

 Līgas Rupertes un Māras Tupeses 
vadītajā ģimeņu seminārā runāsim 
par to,  kā ģimenei pārvarēt ikdie-
nas un lielās dzīves izaicinājumus. 

Pieredzējusī valodniece Dace 
Dalbiņa vadīs ievirzi tiem, kuŗi vēlas 
uzlabot latviešu valodas zināšanas.

Latvijā gaida latviskās 3x3 nometnes
Ilga Reizniece vadīs ievirzi ,,Folk-

lora ģimenei”; plānota atsevišķa 
ievirze  ,,Folklora  jauniešiem”.  Jānis 
Mednis un Ligita Roze  mācīs dari-
nāt rotas,  jaunākajai paaudzei – 
Uģis Drava. Seno tekstiliju noslē-
pumus atklās Inese Krūmiņa, kopā 
ar Viju Liepu darināsim archai-
oloģisko kreklu, Sandra Stare un 
Sandra Vorkale ierādīs, kā pīt ce-
pures no doņiem un kļavlapām. 
Kamēr vīri taisīs koka laivu, sievas 
ievirzē ,,Latviskā virtuve” noskaid-
ros, kas jāēd latvietim. 

Vides mācībā runāsim par līdz-
svarotu dabas izmantošanu saim-
nieciskajā darbībā un ikdienas dzī-
vē,  dabas daudzveidīgo dziedi-  
nošo spēku atklāsim pļavas mācī-
bā, ko vadīs ventiņu stāstniece Līga 
Reitere.

 Vismazākie nometnes dalībnieki, 
3-6 gadu veci bērni, kopā ar vecā-
kiem būs gaidīti Cepļu ģimenes 
,,Bēbīšu skolā”. Bērni līdz 13 gadu 
vecumam darinās vilnas lellītes, 
apgūs vilku mācību un animāciju. 
Ārija Liepiņa-Stūrniece ik vakaru 
stāstīs vakara pasaciņu.

Naukšēnu novadam ir bagātas 
kultūras tradicijas. Novada mācībā 
uzzināsim šai vietai raksturīgo.  

Polītikas ievirzē kopā ar Jāni Pe- 
niķi un Laumu Vlasovu noskaidro-
sim, vai polītika ir teātris, bet Kārļa 
Krūmiņa vadītajā ,,Teātŗa ievirzē” 
pierādīsim, ka teātris pavisam no- 
teikti nav polītika.

Naukšēnu 3x3 gaidām dalībnie-
kus, kuŗi vēlas aktīvi dalīties savā 

dzīves, darba un ideju pieredzē, 
piedāvājot tematus pārrunām un 
referātiem.

Kazdangas 3x3 nometnē, kuŗas 
moto būs  Austras koks, liela daļa 
ieviržu būs veltītas folkloras un se- 
no latviešu amatu apguvei. Austras 
koks ir cilvēces zināšanu un 
priekšstatu sakopojuma modelis. 
Tas simbolizē  priekšstatu par pa-
sauli: koka saknes pazemes pasau-
li, stumbrs – viduspasauli – vidi, 
kuŗā mēs uzturamies, bet lapotne 
simbolizē augšējo - debesu pasauli, 
uz kuŗu visi tiecas.

Nometnē kopā ar Māru Mellēnu, 
Daci Prūsi, Ingu un Zani Stafec-
kām, Ilgu Reiznieci, Vivitu Skuruli 
u. c. varēs iedziļināties folkloras 
gudrībās, vingrināt balsi un izlocīt 
kājas. Keramiku mācīs Anna Mētra 
un Gundega Peniķe, rotkalšanu 
Andris Gaŗokalns, Andris Grebis, 
dzintara rotu darināšanu Armands 
Ausmanis.

Lia Mona Ģibiete rādīs un stāstīs, 
kā mūsdienās tikt pie sava tautas-
tērpa, Sandra Stare mācīs darināt 
cepures no doņiem un kļavlapām.

Būs archaioloģijas ievirze (vadītājs 

Guntis Zemītis), astroloģijas un 
meditācijas nodarbības (Džineta 
Skrinda un Ilmārs Lancenieks), 
dziedniecība (Ilze Ābele), darbosies 
ziepju darbnīca, notiks sveču lie-
šana, varēs apgūt ģitarspēles pama-
tus, aušanu bez stellēm, gleznot,    
pīt klūdziņas, darināt mīkstās 
rotaļlietas no vilnas, spēlēt teātri 
utt. 

Kustību teātri vadīs Lilija un 
Edgars Lipori, nūjošanu ierādīs 
Kristina Bernāne.

Līgas Rupertes un Māras Tupe-
ses (ASV) vadībā būs iespēja ie- 
dziļināties ģimenes un savstarpējo 
attiecību psīcholoģijas zinībās.  Mā- 
cītājs Māris Ķirsons no Kanadas 
vadīs ētikas un reliģijas ievirzi, baltu 
valodas varēs pētīt kopā ar valod-
nieku Austri Grasi. 

Bērni kopā ar Lailu un Jāni 
Kirmuškām veidos animācijas fil-
mu,  zīmēs, veidos darbiņus no pa- 
pīra, pērlītēm, apgleznos stiklu, do-
sies ganiņu gaitās, pavisam maza-
jiem kopā ar vecākiem notiks 
,,bēbīšu skola”. 

Nometnes laikā uzņems filmu 
pēc Kazdangas rakstnieka Māteru 
Juŗa romāna  ,,Sadzīves viļņos”. 
Katru dienu iznāks avīze.

Daudzveidīgajās nometnes va-
kara programmās varēs iepazīties  
ar Kazdangas puses ļaudīm, būs 
dižo stāstnieku vakars, Imanta Kal-
niņa dziesmu vakars, jauniešiem 
brīvais mikrofons, vijolnieces Ras-
mas Lielmanes un pianista Venta 
Zilberta koncerts. Tradicionālajā 

daudzinājumā piedalīsies folkloras 
kopas ,,Vilki” un ,,Vilcenes”.

Katru pēcpusdienu būs sporta 
nodarbības, notiks tradicionālais 
nakts basketbols un nakts orien-
tēšanās, zolītes turnīrs. Un, protams, 
latviskie danči un nīkšana ar pār-
runām un dziedāšanu. Vienas die-
nas ekskursijā varēs iepazīt Liepā-
jas puses ievērojamākās kultūrvēs-
turiskās un dabas vērtības, satikt 
interesantus, uzņēmīgus ļaudis.

Informācija par Kazdangu atro-
dama pagasta mājaslapā:  www.
kazdanga.lv

Uz nometni jāpiesakās līdz 1. jū- 
nijam. Ārzemju latviešiem dalības 
maksa ir 250 ASV dolaru personai  
(bērniem līdz 7 gadu vecumam 
puscena); 625 ASV dolaru kodol-
ģimenei. 

ASV, Kanadas un Eiropas dalīb-
niekus lūdzam pieteikties, rakstot 
vai zvanot Arnoldam Rupertam, 
2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, 
MI 49503, USA; tālr.: 616-456-8023, 
tālrakstis: 616-456-5963; e-pasts: 
liga3x3@inserv.net

Austrālijā pieteikumus pieņem 
Arnis Siksna, 4 Marmindie St., 
Chapel Hill,Q 4069, Australia; tālr.: 
61-7-3378-0319;  e-pasts: a.siksna@
mailboxuq.edu.au  

Papildinformācija:
par Naukšēnu nometni:  daiga.

rokpelne@valmiera.lv 
par Kazdangas nometni:  daiga.

bitiniece@kurzemnieks.lv 
par abām nometnēm:   www.3x3.

lv

Daiga Bitiniece 

Naukšēnos  – robežas

Kazdangā – Austras koks

Valdonis Frickauss lasītāja vēstulē 
Brīvās Latvijas 7. (1088.) numurā 
aizrāda, ka, recenzējot „90 Latvijas 
gadi 1918-2008” esmu alojies, Brīvās 
pasaules latviešu apvienības (BPLA) 
pārdēvēšanu par Pasaules brīvo lat-
viešu apvienību (PBLA) saistot ar 
Latvijas neatkarības atgūšanas laiku. 
V. Frickausam ir taisnība: ārzemju 
latviešu jumta organizācijas nosau-
kuma maiņa notika krietni senāk. 
Turpretim, kad Latvija atguva neat-
karību, izraisījās diskusija, vai orga-
nizācijas vārds būtu jāmaina otrreiz, 
šoreiz tajā svītrojot „brīvo”. Ja arī pašā 
Latvijā dzīvojošie tautieši tagad kļuva 
brīvi, vai bija pareizi turpināt par 
brīviem saukt ārzemēs dzīvojošos? 
Vai Latvijas latviešiem tas nebija 
apvainojums? Pārrunu iznākumā 
tomēr tika saglabāts PBLA līdzšinē-
jais nosaukums. 

„Vēsturnieks pēc izglītības, literāts 
pēc aicinājuma” Vilis Seleckis plaša 
apjoma krimiķī „Sārta asins baltā 
sniegā” rāda, ka, Latvijai atgūstot 
brīvību, brīvi nekādā ziņā nav kļu-
vuši visi Latvijas iedzīvotāji. Bijušie 
čekisti un savervētie čekas pakalpiņi        
jeb stukači savas sarkanās pagātnes  
vaņģībā dabū dzīvot līdz mūža 
galam. Lūk, daži citāti: 

"No čekas aiziet nevar. Ne tu, ne es. 
To atceries. Ar dokumentiem par 
mūsu darbiem un nedarbiem ir pil-
ni Krievijas archīvi." (279. lpp.)

„Es tikai gribēju tev vēlreiz atgā-
dināt, ka no tās iestādes, kuŗā mēs 
abi jaunībā piehaltūrējām... no tās, 
draudziņ, nekad nevar aiziet. Ar to 
mēs būsim saistīti uz mūžu. Tā nav 
laulība, ko var noslēgt un izšķirt. Es 
tev neesmu sieva – šodien apprecos, 
bet rītdien izšķiŗos. Tas paraksts, ko 
toreiz liki zem tā papīriņa, paliks uz 

Sarkanās pagātnes valgos
Vilis Seleckis. „Sārta asins baltā sniegā”, apgāds Zvaigzne ABC, 536 lpp.

mūžu. Uz mūžu! Kā stigma, pierē 
iededzināta zīme.” (366.)

„Tolaik mēs, naīvie laucinieki, uz 
barikādēm stāvēdami, spriedelē- 
jām, ka līdz ar čekas un komūnistu 
varas likvidēšanu būsim uzvarējuši 
galīgi un uz visiem laikiem. Bet nekā, 
raugi. Laikam nekad nevar uzvarēt 
galīgi un uz visiem laikiem, jo 
sakautais naidnieks maina ādas un 
kažokus, atkopjas, uzkrāj spēkus     
un – skaties! – atkal gāžas tev virsū.” 
(507.)

Pēdējais citāts gluži vai uzprasās 
dzejiska papildinājuma Raiņa vār-
diem: „Daba tikai krāsas maina. 
Kodols paliek nemainīgs.”

Nu jau septīto gadu kopš atgrie-
šanās no Austrālijas trimdas dzīvoju 
Latvijā un no daudziem sarunu 
biedriem, Latvijas latviešiem, esmu 
dzirdējis līdzīgus ieskatus: kas reiz 
sarkanajos valgos kaut cik ievēro-
jami sapiņķējies, no tiem pat vēl 
tagad netiek vaļā. Gan bīdamies, ka 
varētu tikt uzskatīts par neglābjami 
naīvu, esmu izmēģinājis pretargu-
mentu: padomju laikos cilvēks 
režīmam varbūt gan kalpoja, tomēr 
to darīja kā plašāk nepazīstams ne-
cils ierēdnis, turpretim tagad, mūža 
gadiem uz priekšu ejot, „izsities” uz 
augšu, allaž tiek pieminēts un 
parādīts plašsaziņas līdzekļos... Vai 
tad tādam cilvēkam nerūpētu pozi-
tīva paštēla veidošana, un vai tā 
nebūtu viņa motīvācija strādāt 
pašreizējās iekārtas labā? Uz tādu 
jautājumu esmu saņēmis pretī līdz-
cietīgu smaidu un apgalvojumu,      
ka „tie paši, kas spicē bija toreiz, tur 
ir vēl tagad”. Drusku naīvajam 
skatījumam tiek likts pretī nepār-
protami cinisks. 

Bet par romānu. – Izbijušais čekas 

pulkvedis Pāvels Rudovs neatkarī-
gajā Latvijā pārtapis par ietekmīgu 
uzņēmēju. Viņa ļaudis griežas pie 
zvērināta advokāta Māŗa Pakera, lai 
tas rakstītu prasību Vācijas tiesai par 
to, ka vācu žurnālists kādā savā 
publikācijā Rudovam cēlis neslavu, 
stāstot, ka viņš ar čekas melno naudu 
pamatā, bet vēlāk caur masveida 
korupciju ticis pie lieliem īpašu-
miem, turklāt šādas nebūšanas esot 
mūsdienu Latvijai raksturīgas. Taču 
par līdzīgiem atklājumiem vēl ne- 
publicētā manuskriptā pirms ga-
diem desmit nogalināts Pakera tēvs: 
grāmatas nosaukumā minētā sārtā 
asins baltajā sniegā ir tēva asins. 
Pakers kļūst par detektīvu, dzenot 
pēdas gan pazudušajam manuskrip-
tam, gan sava tēva slepkavām. Ie- 
vērojama loma romānā ir dzej-
niekam Jānim Ziedukalnam, kas 
„čekas āķi norijis tik dziļi, ka nevar to 
izspļaut, nesaplosot visas savas 
iekšas” (440). Pateicībā par pakalpo-
jumiem čeka no viduvēja talanta 
iztaisa dzejnieku, izdod grāmatas, 
maksā honorārus un prēmijas. 
Ziedukalns tiek iesaistīts arī trimdi-
nieku uzmeklēšanā un pievilināša-
nā veidos, kādi vairākumam šo rin-
du lasītāju jau būs labi pazīstami. 
(229. – 230.) Tas viss padomju laikos, 
bet neatkarīgajā Latvijā tas pats 
Ziedukalns kļuvis par Saeimas depu-
tātu un „tagad izskatījās tik varens, 
tik uzpūtīgs, ka i tuvoties bail” 
(443.).

Trīsdesmit deviņās nodaļās ar epi-
logu iekārtotajam romānam pa vidu 
mijas mazākiem burtiem iespiesti 
izraksti it kā „no Ziedukalna dienas-
grāmatas”. Raiti uzrakstītās numu-
rētās nodaļas virza uz priekšu aktu-
ālo darbību un uztur intrigu, bet 

dienasgrāmata iepazīstina ar pagāt-
nē notikušo un piešķiŗ „dziļumu”. 
Dienasgrāmatas vietā gan precīzāk 
būtu bijis runāt par memuāriem, jo 
dienasgrāmatā taču neraksta, pie-
mēram, par to, kas noticis pirms 
desmit gadiem!

Romāns ir plašs un sarežģīts, 
uzpeld un atkal aizgrimst daudzas 
blakuspersonas. Kauslīgie brāļi Frei-
muti vispirms parādās 16. nodaļā, 
tad 29., visbeidzot 37. nodaļā. Lasī-
tājiem, kas iedrošināsies diždarbam 
ķerties klāt, gribas ieteikt nelasīt ar 
ilgiem starplaikiem, jo tad draud 
aizmirsties iepriekš lasītais.

Iestrādāti daudzi vērojumi un vēr-
tējumi par mūsdienu Latviju, gan-
drīz visi negātīvi. Daži piemēri:

„Vismaz trešā daļa policistu ir krie-
vi, kas apguvuši latviešu valodas 
pamatus, taču latviski runā reti un ar 
grūtībām.” (111.)

Rīgas domē „zagšanas iespējas   
stipri knapākas, nekā maļoties pa 
valdības namu un ministrijām”. 
(23.6)

Par neatkarības laika sākumu ru- 
nājot, „visi bija kā traki palikuši, teāt-
ŗus klapēja ciet, to vietā prieka mājas 
un naktslokālus atvēra...”. (246.)

Kur retumis grāmatā iezogas filo-
zofiskas pārdomas (kāpēc Dievs 
pieļauj ļaunumu? Vai cilvēks drīkst 
tiesāt un atriebties? – 106. – 107.), tās 
iznākušas paplānas. 

Zvērināti detektīvromānu lasītāji 
droši vien uztrauksies par šo un to 
nepaticamu. Vai citādi it rafinētais 
Ziedukalns būtu rakstījis tik atklātu 
dienasgrāmatu? Vai tiešām Pakera 
seniora „Nozagtās Latvijas manu-
skripts” būtu „mētājies” uz Ziedu-
kalna rakstāmgalda? (445.) Vai Pa- 
kers juniors tiešām varēja izkļūt dzīvs 

no tik draudīgām situācijām, kādās 
autors – grāmatai tuvojoties beigām 
– viņu iemanevrē? Daudzlasītāji      
un teātŗa mīļotāji savukārt varbūt 
gaudīsies par vienu otru klišejisku 
vērojumu, kā šādu, kas kopš Brechta 
„Trīsgrašu operas” (1928. g.) kļuvis 
daudz par daudz nodeldēts: „Sīkos 
kabatzaglēnus, tos – jā, savaņģo un 
ietupina. Bet vai ir iesēdināts kaut 
viens no lielajiem gangsteŗiem, kas 
miljonus valstij izkrāpj un cilvēkus 
bendē nost?”(429.)

Ziedukalns dienasgrāmatā neat-
karības sākuma laikā raksta: „Man 
likās, ka Latvija kļuvusi traka. Vairs 
nebija vajadzīgas ne filmas, ne teāt-
ris, ne nopietna literātūra. Dodiet   
tik popsīšus un krimiķus.” (292.) 
Viļa Selecka veikums rāda, ka no-
pietnu literātūru un krimiķus ne 
vienmēr der vienu otram pretstatīt. 
„Sārta asins...” ir reizē krimiķis un 
nopietna literātūra. Triviālu krimiķu 
cienītājiem te nebūs ko meklēt, bet 
nopietnas literātūras mīļotāji atradīs 
pietiekami daudz nopietnības, lai   
vai nu pieciestu kriminālo intrigu, 
vai,  kas liekas ticamāk, – lai dzīvotu 
tai līdzi. No lasīšanas atturēties 
vajadzētu gan cilvēkiem ar vājiem 
nerviem un tādiem, kas ilgus gadus 
nav bijuši Latvijā, jo pastāv risks, ka 
viņi lasāmos trakumus varētu sa-
jaukt ar ikdienu, kādu piedzīvo 
Latvijas ļaužu vairākums.

Vai kārtības, kā arī bibliografu un 
recenzentu ērtības labad apgāds 
„Zvaigzne ABC” turpmāk, lūdzu, 
savās grāmatās iespiestu izdošanas 
gada skaitli? Tā taču maldīga iedo-
ma, ka grāmata turēsies mūžīgi 
„svaiga”, ja lasītājiem paliks nezi-
nāms, kad tā izdota.

Eduards Silkalns  
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Bankas padomes locekle,            
ekonomikas zinātņu doktore 
Valentīna Zeile, Ekonomiskās 
prognozēšanas centra eksperte, 
ekonomikas zinātņu doktore Rai-
ta Karnīte, Latvijas Bankas Sa- 
biedrisko attiecību pārvaldes pre-
ses sekretārs Mārtiņš Grāvītis, 
laikrakstu Laiks un  Brīvā Latvija 
galvenā redaktore Ligita Kov-
tuna, polītisko un ekonomisko 
notikumu komentētājs Ojārs 
Celle. Sarunu pierakstījis Pēteris 
Karlsons.

Par skatīšanos 
pagātnē un nākotnē

O. C.: Proporcionāli nemak-
sātāju nemaz tik daudz vēl nav.

V. Z.: Jā, bet viņi ir aktīvi, veido 
kreditņēmēju aizstāvības biedrī-
bu. Grib panākt, lai parādus iesal-
dē, taču to darīt būtu neprofesio-
nāli. Viņiem tiek dots padoms: ja, 
piemēram, ir pieci krediti un pieci 
dzīvokļi, tad jau vienu īpašumu 
var pārdot un kreditu nomaksāt. 
Viņi atbild – tādā gadījumā es 
zaudēšu.

O. C.: Tas ir gadījums, kas 
„iegāza” Ameriku. Cerēja, ka māju 
un dzīvokļu cenas nepārtraukti 
augs. 

V. Z.: Cenas ilgu laiku tika turē-
tas nesamērīgi augstas. 

M. G.: Karnītes kundze pareizi 
teica par izkropļoto tautsaimnie-
cības struktūru. Pārāk daudz lī- 
dzekļu ieguldījām tajās nozarēs, 
kas bija orientētas uz pašu patē-
riņu, vietējo tirgu, nedomājot, kā 
naudu atpelnīsim, pārdodot pa- 
saulē kaut ko vērtīgu. 

R. K.: Ir tāds teiciens, ko sacī-  
jusi kāda valstssieva: cik tālu ska-
tīsimies pagātnē, tik tālu redzēsim 
nākotni. Latvijā raksturīgi, ka ska-
tās tikai pagātnē un nākotnē ne- 
skatās. Bija dažādas motīvācijas   
par naudas ieplūšanu no austru-
miem un rietumiem. No Rietu-
miem nauda nāca, lai godīgi pelnītu 
ar bankām, no austrumiem – lai 
šeit parādītos un izkropļotu tirgu.

Naudas bija daudz, un cenu 
rēķins visiem nojuka. Teica, ka 
benzīna litram jāmaksā latu, jo tā 
esot Amerikā. Bet Amerikā tā ne-
bija. Analitiķi, kas pārsvarā ir ban-
ku speciālisti, sacīja: mums cenas 
ir izlīdzinājušās. Tas ir absurds. 
Naudas pārpilnība radīja sajūtu,  
ka tā būs vienmēr. Sajuka eko-
nomisko vērtību skāla, un tas no-
tika ātri. 

Taču uz šo laiku jāskatās po- 
zitīvi. Pagātne jāanalizē, bet jāska-
tās nākotnē. Nākotne mani biedē 
ar to, ka eksperti atkal mudina 
pievērsties būvniecībai ar valsts 
līdzekļiem. Ja salīdzinām kapitā-
lismu ar sociālismu, kuŗā ekono-
miskie likumi darbojas līdzīgi, 
varam minēt piemēru. Tā ir Lat-
gale. Valsts būvēja ceļus, cēla kul-
tūras namus utt. Tie bija ieguldī-
jumi neražojošā sfairā. Ja nav ie- 
guldījumu ražošanā, tad tas ceļš 
aizaugs ar pienenēm un izzudīs 
dabiskā nāvē. 

Tagad atbalstāma būtu ražošana 
valsts uzņēmumos. Būtu jāizpētī 
tirgus, kas būtu perspektīvs un 
radītu stimulu ražošanai. Latvijā 
koncentrējas uz mazo un vidējo 
uzņēmumu veicināšanas pro-
grammu, skatoties, kā tas notiek 
Eiropā. Tur nav lielo uzņēmumu 
veicināšanas programmas, jo tādi 
jau tur ir, mums tādu nav (lielā-  
kie Latvijas uzņēmumi Eiropas 

mērogā knapi ir tikai vidēja lielu-
ma uzņēmumu grupā - red.).  

O. C.: Runājot par nākotni - kā 
mēs varam izmantot Eiropas nau-
du, lai tiktu ārā no bedres? Lauk-
saimniecībā lielās piena ražotnes, 
kuŗām tagad naudas trūkst, ra-  
dās ar Eiropas atbalstu.

V. Z: Atkal te ir filozofisks as-
pekts. Skatos uz Eiropas Savie-
nības lielvalstīm – Lielbritaniju, 
Vāciju, Franciju. Tām pamatā ir 
sociālā tirgus ekonomika. Tā pa-
redz ne tikai ekonomikas attīstī-
bu, bet arī sabalansētu dzīves ap- 
stākļu sagādāšanu visiem sabied-
rības slāņiem. Ir jautājums par 
nodokļiem, to lielumu un mak- 
sāšanu. Rietumvalstīs nodokļu ne-  
maksāšanu nosoda morāli ētiski. 
90. gadu sākumā iznāca kontak-
tēties ar trimdas latviešiem Vācijā. 
Viesojāmies kādas ģimenes privāt-
mājā pirms Lieldienām. Mūsu 
grupā bija vairāki vīrieši, un mēs 
pieteicāmies uzkopt dārzu. Saim-
niece to neatļāva, teikdama: nekā-
dā ziņā! Tiklīdz kaimiņi jūs ierau-
dzīs dārzā, viņi domās, ka es esmu 
noalgojusi nelegālos viesstrādnie-
kus, kuŗi nemaksā nodokļus. 

Šobrīd notiek sabiedrības orien-
tācija no liberālās tirgus ekonomi-
kas uz sociāli vairāk orientētu tir-
gus ekonomiku un valsts rēgulētā-
jas lomas pastiprināšanos. Pamat-
prasība ir, lai bagātība būtu tais-
nīgāk sadalīta starp visām ienā- 
kumu grupām, lai tā nekoncentrē-
tos šauras bagātnieku kliķes ro- 
kās. Konflikti nav vēlami, un ir 
vajadzīgs saglabāt sociālo mieru, 
nevar iztikt bez uzraugošās acs.

O. C.: Pievienotās vērtības no- 
dokļa pacelšana skaŗ mazo cilvēku. 
Visi maksā vienādi – gan tas, kas 
pelna tūkstoš latus, gan tas, kuŗam 
jāiztiek ar minimālo algu. Ir jau 
zināma produktu grupa, kuŗu 
nedrīkstētu aplikt ar nodokļiem. Tā 
tiktu īpaši atslogots mazturīgo 
slānis. Latvijā ir pretēji. Aplaupa 
cilvēkus, kuŗi aizgājuši pensijā. 
Ministru prezidenta amata kan-
didāts Valdis Dombrovskis pareizi 

sacīja, ka pensijas 
nedrīkst samazi-
nāt. Iztikas mini-
mums šodien ir 
augstāks par pensi-
ju. 

V. Z.: Latvijā la- 
bi pildījās sociā- 
lais budžets, valsts 
budžetā bija defi-
cits. Kas polītiķiem 
atļāva robus valsts 
budžetā aizpildīt  
ar sociālā budžeta 
pārpalikumu? To 
nedrīkstēja darīt. 

R. K.: Arī mums 
financējums zināt-
niskajām pro-
grammām vienā 
grupā samazinās 
par 20%, citā –    
par 30%. Abās gru-
pās ir 10% virtuā-
lās naudas, kuŗu, 
iespējams, mēs 
nekad neieraudzī-
sim. (Virtuālā nau-
da ir līdzekļi, kas 
varētu parādīties 
vai kam zināmos 
apstākļos būtu jā- 
parādās, bet kas 
tomēr varētu būt 

bijusi arī tikai māns.- Red.)
Tā arī ir zināmā mērā me- 

lošana. 
O. C.: Valstī būtu jāsamazina 

birokratija. 
R. K.: Jūs jau pareizi teicāt – pie- 

vienotās vērtības nodoklis un    
algu „apcirpšana” skaŗ mazos cil-
vēkus. No darba jau atlaiž nevis 
departamentu vai aģentūru vadī-
tājus, bet zemāka ranga darbi-
niekus. 

Satrauc, ka nav risinājuma,          
kā mēs to naudu ražosim. Visas 
pūles veltītas tam, kā mēs naudu 
dalīsim. Dalīšanai paliks aizvien 
mazāk naudas. Uzņēmējam ir 
vecāki, bērni, bērnu skolotāji.    
Viņš domā – kāpēc man maksāt 
naudu valstij, es varu skolotājam 
samaksāt tieši, tāpat bērnudārza 
audzinātājai vai mana nama 
apkopējam. Tas iznāks lētāk. Ja 
paliks kaut kas pāri, ielikšu nevis 
pensiju fondā, bet bankā. Banka 
man pēc kāda laika naudu godīgi 
atdos.    

O. C.: Vēl par Eiropas naudu. 
Tagad ienāks miljardi no daž-
dažādiem ES fondiem, un kāds 
mums būs labums?  

V. Z.: Eiropas fondu izman-
tošana ir stingri reglamentēta. 
Finanču ministrijā ir attiecīgas 
institūcijas, kas to visu korriģē. 
Jāatrod līdzfinancējums. Budžetā 
ir attiecīga pozicija. Kad ir no- 
drošināts līdzfinancējums, tad 
īsteno programmu. 

Uzņēmumos tagad ir tāda situ-
ācija, ka darbinieki labprātāk 
piekrīt, ka viņiem samazina algu, 
nevis atbrīvo no darba. 

L. K.: Darba inspekcijās ienāk 
daudz sūdzību par atlaišanu no 
darba. Sūdzības sola izskatīt pēc 
ilga laika. 

R. K.: Darba tirgū notiek inte-
resanti procesi. Jautājums – kāda 
algas daļa tiek samazināta? Vai to 
redzam budžetā vai neredzam?  
Ļoti daudzi cilvēki baidās tikt at-
laisti un laikus piesakās par bez-
darbniekiem. Notiek vienošanās 
starp darba devēju un darbi-   

nieku. Darbinieku apsola pie- 
ņemt atpakaļ darbā, kad viņš    
kādu laiku būs bijis bezdarb-   
nieks. Situācija ir sarežģīta, un to 
nesaprot pat Valsts nodarbinā-
tības dienests. Tas arī atteicies  pub-
licēt datus par darbinieku atlai-
šanu. Dienestam sniegtā infor-
mācija, kā vēlāk atklājās, bijusi 
nepatiesa. Uzņēmums paziņojis, 
ka atlaists zināms skaits darbi-
nieku, bet patiesībā ir citādi. Dar-
binieki ir atlaisti, bet ne visi  uz- 
reiz vienā dienā.   

Par lata stabilitāti
O. C.: Mūsu sarunas pēdējais 

jautājums ir par lata noturēšanos 
vai devalvāciju. Par to ir dažādi 
viedokļi.

V. Z.: Lats noturēsies. Lata de- 
valvācija nav vēlama. Savulaik  
man patika teze: Centrālā banka 
atbild par lata stabilitāti. Tai jābūt 
kā karalienei, kas vienādi kalpo 
visiem saviem pavalstniekiem. 
Prasības par lata devalvāciju pe-
riodiski atkārtojas. Ja paskatās 
uzmanīgāk, tad aiz katra prasī-  
tāja ir kāda ekonomiska gru- 
pējuma intereses. Lata devalvā- 
cija it kā veicināšot eksportu. 
Iekšzemes kopproduktā Latvijas 
eksports dod 12 – 15%. Citi 
tautsaimniecības sektori dod 85% 
no iekšzemes kopprodukta. Jau-
tājums – vai šo 15% dēļ zem sitiena 
jāpaliek citas nozares. Latvijas 
Banka jau ir nogurusi, skaidrojot 
sabiedrībai, kāpēc lata deval-   
vācija nav vēlama. Vairākas vals- 
tis ir savu naudu devalvējušas, bet 
pozitīva efekta nav bijis. Rietumu 
bankas, kas ieguldīja līdzekļus šo 
valstu komercbankās, sāk uz-
traukties, ka var rasties problēmas 
ar kreditu atmaksu, jo nacionālā 
valūta ir vājinājusies. Bet tāpēc jau 
bankas neatteiksies no prasības 
atmaksāt kreditus. Tāpēc nav jē- 
gas runāt par lata devalvācijas 
šķietamo pozitīvo efektu.

Minēšu vēl dažus argumentus, 
kāpēc lata devalvācija nav vēlama. 
Līdz ar to kliedēšu dažus mītus, 
kas radušies pēc ekonomista Ulža 
Oša intervi-jas Neatkarīgajā Rīta 
Avīzē. 

Pēc  Latvijas Bankas Monētārās 
polītikas pārvaldes vadītājas viet-
nieces Zojas Razmusas pētījuma, 
lata vērtības „raustīšana” līdzi citu 
valstu valūtu vērtību svārstībām 
nevis dotu kāroto eksporta uzla-
bojumu, bet palielinātu riskus, 
izmaksas un nenoteiktību. Valstīs, 
kur nacionālo valūtu devalvēja      
ar monētārās polītikas lēmumu,  
kā Krievijā, kursa kritums neat-
spoguļojās iepriecinošā eksporta 
attīstībā. Kopumā   lata nominā-
lais efektīvais kurss nav būtiski 
mainījies pēdējo gadu laikā, toties 
darba algas kopš 2005. gada 
sākuma ir dubultojušās, darba 
ražīgumam šai laikā pieaugot  
pavisam mēreni. Tieši tas mazi- 
nājis Latvijas eksporta konku-
rētspēju. Tāpēc konkurētspējas 
uzlabošanai nepieciešams no- 
bremzēt ar darba ražīguma pieau-
gumu nesamērojamo darba algu 
kāpumu. Devalvācija attiektos uz 
ikvienu – arī  uz tiem, kuŗu 
ienākumi ekonomikas pārkar-
šanas gados jūtami nepalielinā- 
jās. Devalvācijas gadījumā iedzī-
votāji ar fiksētu ienākumu būtu 
pirmie, kas izjustu sadārdzinātā 
importa un jauna inflācijas viļņa 

ietekmi uz savu pirktspēju. 
Zaudējumi būtu pensionāriem, 
darba ņēmējiem, eiro kreditus 
ņēmušām mājsaimniecībām,  
lauksaimniekiem un uzņēmē-
jiem. Būtu augstākas cenas veika-
los, lielāks kreditu maksājums      
un pieaugušas gāzes, siltuma,   
elektrības un daudzu citu pakal-
pojumu cenas, visam, kam ražo-
šanā izmantotas importa izejvielas 
un resursi. Importa izejvielu un 
ražošanas iekārtu sadārdzinājums 
kādu nozaŗu darbību pat parali-
zētu,  izraisītu uzņēmumu bank-
rotu, un tas būtu nopietns trie-
ciens arī Latvijas banku sistēmai. 
Devalvācija būtu nopietns trie-
ciens arī valsts budžetam un Lat-
vijas spējai izpildīt savas starp-
tautiskās saistības. Visbeidzot, tā 
būtu mūsu visu „dāvana nākama-
jai paaudzei” atbilstoši devalvāci-
jas apjomam pieuguša ārējā pa- 
rāda veidā. 

Devalvācija pati par sevi ne-
atjauno konkurētspēju, tā var uz-
labot konkurētspēju tikai tad, ja 
cenas pieaug mazāk par valūtas 
kursa pārmaiņām. Agrāk deval-
vāciju uzskatīja par izaugsmes 
veicinātāju, bet Dienvidāzijas kri-
ze pierādīja, ka devalvācija jaun-
attīstības tirgos samazina izaugs-
mi, tāpēc ka ietekmē kapitāla 
plūsmas. Ārzemju kapitālam at- 
stājot valsti, financējuma trūkums 
izraisa ekonomikas sarukumu     
un palielina spiedienu uz valūtas 
kursu. 

Devalvējot valsts teorētiski var 
iegūt cenu priekšrocības, ja vien 
savas valūtas nedevalvē arī citas 
valstis. Šādas konkurējošas deval-
vācijas savulaik izmantoja arvien 
biežāk, un ekonomiskās polītikas 
veidotāji atskārta, ka ilgtermiņā tas 
var novest līdz naudas sistēmu 
sabrukumam.

Latvijā preču ražošanai izmanto 
daudz importēto izejvielu, kas 
devalvācijas gadījumā „noēstu” 
eksportam paredzēto devalvācijas 
labvēlīgo efektu.  

O. C.: Reiz tomēr lats tika 
devalvēts – to izdarīja Kārlis Ulma-
nis un pacēla augšup  lauksaim-
niecības produktu eksportu. 

V. Z.: Toreiz Latvijas taut-
saimniecības struktūra bija citāda 
nekā tagad. Toreiz nebijām tik lielā 
mērā atkarīgi no importa. 

R. K.: Vienmēr esmu pozitīvi 
vērtējusi Latvijas Bankas darbību. 
Banka ir tikai ieteicējs dažādu 
financiālu problēmu risināšanā. 
Mani mulsina vienīgi tas, ka jūs 
teicāt – visapkārt devalvē valūtu. 
Vai tādā gadījumā mēs ar saviem 
lēmumiem Latvijai neradām 
sliktāku stāvokli?

V. Z.: Atbildēšu ar pretjau-
tājumu. Vai pēc lata devalvācijas 
būs vieglāk atmaksāt SVF un citus 
ārējos kreditus? 

R. K.:  Atmaksāt tik un tā vaja-
dzēs no kaut kā. Ja naudu nesara-
žos, nebūs ar ko atmaksāt. 

V. Z.: Lats pašreiz ir pilnīgi no-
segts ar ārzemju valūtu – 140- 
160% apmērā.

Ligita Kovtuna: Paldies visiem 
sarunas partneŗiem par aktīvo 
viedokļu apmaiņu šajās Latvijai 
svarīgajās dienās, kad notiek 
jaunās valdības veidošana. Lai 
jums visiem labi veicas jūsu dar- 
bā! Pēc kāda laika tiksimies 
atkal.              

Publikāciju sagatavojuši 
P. Karlsons un O. Celle 

Panorama Plaza augstceltnes izgaismotie logi 
vakara stundā liecina, cik pārdotu dzīvokļu ir 
šajā augstceltnē
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V I E D O K Ļ I

 Ir pagājis 2009. gada 16. marts, 
ap kuŗu - nu jau gandrīz desmit 
gadus - iepriekš vienmēr tiek 
sacelts liels troksnis. Tā notika 
arī šogad. Sakarā ar 13. janvāŗa 
notikumiem netika atļauti ne 
Daugavas Vanagu, ne arī kriev-
valodīgo organizāciju pieteiktie 
saieti pie Brīvības pieminekļa. 
Netika atbalstīts arī Saskaņas 
centra līdeŗa Nila Ušakova vis-
notaļ saprātīgais un cilvēcīgais 
priekšlikums - šai dienā iedegt 
svecītes arī kritušo padomju 
kaŗavīru kapos, jo Latvijai nai-
dīgajiem spēkiem gan Rīgā, gan 
Maskavā taču vajadzīga nevis 
klusa kritušo piemiņa, bet gan 
provokācijas un skandali. Un 
Iekšlietu ministrijas dienesti 
tikai nesen ministres amatā 
stājušās Lindas Mūrnieces va- 
dībā šoreiz patiešām darīja visu, 
lai nekārtības nepieļautu.

„Leģionāri ir pelnījuši cieņu 
un godu, tāpēc neejiet gājienā, 
tādējādi nepieļaujot, ka kriev-
valodīgie bļāvēji jūs apsaukā un 
par jums ņirgājas.” - „Brauciet uz 
Brāļu kapiem pie kritušajiem 
cīņubiedriem, un lai par Latvi-
jas leģionāru galvaspilsētu kļūst 
Lestene,” ieteica Latvijas televī-
zijas aptaujātie cilvēki.

16. marta rītā Rīgas centrs bija 
policistu un specvienību kauji-
nieku ielenkts. Ap Brīvības pie-
minekli bija novietotas barjēras, 
taču ziedus nolikt pie piemi-
nekļa bija atļauts.

Pulksten divpadsmitos sākās 
dievkalpojums Doma baznīcā. 
Pie baznīcas ieejas LNKB vadī-
tāju Edgaru Skreiju pat intervēja 
žurnālisti no Maskavas. „Meklē-
jiet fašistus nevis šeit, bet gan 
Sarkanajā laukumā,” teica Lat-

KĀDAI BŪT LEĢIONĀRU DIENAI
vijas leģionāru vadītājs.

Pēc dievkalpojuma iznākot no 
baznīcas, tradicionālo karogu 
aleju leģionāriem veidoja Visu 
Latvijai! vīri.

Nelielās grupās leģionāri un 
viņu atbalstītāji devās pie Brī-
vības pieminekļa nolikt ziedus. 
Krievvalodīgie klaigātāji, sastā-
jušies pie Laimas pulksteņa, gan 
kliedza un pūta svilpītēs, taču 
plašu atbalstu viņu „priekš-
nesumi” neguva. Arī turpmākajā 
dienas gaitā nekas ārkārtējs 
nenotika, tā pagāja mierīgi.

Leģionāri un viņu atbalstītāji 
devās uz Lesteni. Brāļu kapos 
notika svētbrīdis. Klātesošos 
uzrunāja LNKB priekšsēdis    
Edgars Skreija, Pasaules Dau-
gavas Vanagu vadītājs Juris Au- 
gusts pasniedza DV atzinības 
rakstus Lestenes pagasta pado-
mes priekšsēdim un SIA AKM 
vadībai.

Pie leģionāriem bija atbrau-
kuši Saeimas deputāti Inguna 
Rībena, Sandra Kalniete, Ina 
Druviete, Kārlis Šadurskis, Eiro-
parlamenta deputāts Ģirts Valdis 
Kristovskis.

„Neticami, ka neatkarīgajā 
Latvijā - brīvā Eiropas Savienī-
bas valstī - vēl šodien turpinās 
ideoloģiskā cīņa, joprojām tiek 
nomelnoti latviešu kaŗavīri. 
Francijas prezidents un Vācijas 
kanclers kopā noliek vainagu 
Otrā pasaules kaŗā kritušiem 
vācu kaŗavīriem, bet kas notiek 
pie mums? Mēs izturēsim, cīnī-
simies, līdz mūsu naidnieki tiks 
ietriekti Daugavā,” teica Ģirts 
Valdis Kristovskis.

„Man ir kauns par to, kā mēs 
svinam savu Leģionāru dienu, 
kauns par to, cik tālu ir novesta 

mūsu Latvija. Vai nāks taisnības 
augšāmcelšanās, kā rakstīts šeit 
kapu plāksnē? Taču mums ir mī- 
lestība pret savu zemi un saviem 
kaŗavīriem,” sacīja Inguna Rī- 
bena.

Bet ko par Leģionāru dienas 
norisi saka paši leģionāri, un 
kādai, viņuprāt, tai vajadzētu 
būt?

Edgars Skreija, Latvijas Nacio-
nālo kaŗavīru biedrības priekš-
sēdis:

Manā ieskatā leģionāru diena 
izdevās. Tas ir - izdevās mums, 
bet neizdevās mūsu ienaidnie-
kiem. Mēs darījām pareizi, ne-
ejot gājienā, tādējādi nedodot 
viņiem iespēju reālizēt iecerēto 
„šovu”. Un fašistus Maskavas 
žurnālisti lai meklē Sarkanajā 
laukumā, šeit tādu nav.

Laimonis Ezergailis, leģionārs: 
Jutos aizskarts savās cilvēka 
tiesībās, jo mani vecāki un vec-
vecāki ziedoja naudu Brīvības 
pieminekļa celtniecībai. Tad kā- 
pēc es nedrīkstu pie tā iet, kad 
vēlos, kāpēc to norobežo ar 
barjērām!

Aldis Hartmanis, leģionārs: 
Esmu vairākkārt bijis Lietuvā, 
Ariogolā, kur katru vasaru no-
tiek brīvības cīnītāju salido-
jums. Diena pret nakti salīdzi-
nājumā ar Latviju. Jo Lietuvā tie 
ir visas tautas svētki, kuŗos pie-
dalās tūkstošiem cilvēku - ar 
ģimenēm, bērniem, mazbēr-
niem, kopā ar tautu ir prezi-
dents, augstākā garīdzniecība, 
armijas vadība, ārvalstu vēst-
nieki. Kad tā būs pie mums? 
Paldies sirmajiem vīriem no 
koŗa „Tēvija”, bet vai tomēr 
Lestenē nevarētu dziedāt arī 
koris ar gados jaunākiem dalīb-

niekiem? Mēs taču esam dzie-
dātāju tauta, un Dziesmu svēt-
kos piedalās desmitiem tūks-
tošu dziedātāju. Vai tad kāds no 
šiem koŗiem nevarētu pagodi-
nāt arī latviešu kaŗavīru sarī-
kojumus?

Oļģerts Cielēns, leģionārs: Šo- 
gad Leģionāru dienā jutos pa- 
sargāts no krievvalodīgajiem 
dauzoņām un bļāvējiem. Pal-
dies par to jaunajai iekšlietu 
ministrei Lindai Mūrniecei. Ja 
viņa būtu bijusi ministre 13.   
janvārī, Vecrīgā nebūtu izsisti 
logi un sadauzītas automašīnas.

Vija Romanovska, LNKB ilg-
gadējā vadītāja Nikolaja Roma-
novska atraitne: Nomāc ap šo 
dienu saceltā polītiskā jezga - 

žogi ap Brīvības piemi-
nekli, policistu simti, 
krievvalodīgie protes-
tētāji, kuŗi, manuprāt, 
paši skaidri nezina, pret 
ko un kāpēc viņi pro-
testē. Visticamāk, to liek 
darīt polītiskie spēki,   
kas stāv aiz viņiem. Par 
visu var diskutēt, visu 
skaidrot - ja vēlas uzzināt 
patiesību. Taču Latvijai 
naidīgie spēki to nemaz 
nevēlas - viņiem vajadzī- 
gas provokācijas, skan-
dali, naida kurināšana.

Gribētos, lai Leģio-
nāru dienā sirmajiem vī- 
riem tiktu izrādīta lielā-
ka cieņa, piemēram, vi- 
ņus ar koncertu varētu 
iepriecināt armijas pūtē-
ju orķestris vai skolēnu 
koris. Tikai - šiem skolē-
niem to vajadzētu darīt 
pēc pašu iniciātīvas, 
brīvprātīgi, nevis tāpēc, 

ka viņiem to liek.
1999. gadā Saeima „iebalso-

ja” 16. martu piemiņas dienu 
sarakstā, bet jau nākamajā     
gadā – „izbalsoja” ārā. Taču 
neatkarīgi no tā tauta šo dienu 
svin, pieminot savus kaŗavī-
rus - mirušos un dzīvos. Jo 
latviešu kaŗavīri ir tautas mīlē-
ti. Un Leģionāru diena būs     
arī turpmāk. Vai gan nebūtu 
laiks sakārtot šo jautājumu -  
lai sirmie kaŗavīri un tie, kas 
viņus ciena, šai dienā varētu 
pulcēties un pieminēt kritušos, 
žogu, policijas klātienes un 
naidīgu izsaucienu netraucēti 
un nepazemoti. 

Elita Roze

Gatavojoties NATO konferen-
cei š.g. 3. un 4. aprīlī Strasbūrā 
Francijā un Kēlā (Kehl) Vācijā, 
Eiropas un ASV pētniecības cen-
tros un augsta ranga ministru 
saietos ir notikušas plašas ana-
lizes un debates par NATO stra-
tēģisko izstrādi, kas nodrošinātu 
ne tikai alianses dalībvalstu inte-
reses, bet arī stabilitāti globālā 
mērogā. 

Sanāksme Briselē
Ārlietu ministru sanāksme 3. 

martā Briselē, kuŗā piedalījās arī 
ASV ārlietu ministre Hilarija 
Klintona, liecināja, ka konferen-
cē galvenā uzmanība tiks veltīta 
drošības situācijas uzlabošanai 
Afgānistānā un Starptautisko 
drošības atbalsta spēku lomai 
Afgānistānas prezidenta vēlēša-
nās augustā. 

Sakarā ar Krievijas iebrukumu 
Gruzijā pērngad tika „iesaldētas” 
sarunas ar NATO-Krievijas pa-
domi (NRC), bet sanāksmē mi-
nistri nolēma, ka būtu lietderīgi 
pēc NATO konferences sarunas 
atjaunot. NATO pārstāvji vieno-
jās, ka ar Krieviju ir kopīgas in-
tereses, kuŗās var sadarboties, bet 
atšķirīgie viedokļi nemainīsies 
attiecībā uz konfliktiem Gruzijā 
un kaŗaspēku vienību paplašinā-
tu klātbūtni Dienvidosetijā un 
Abchazijā. 

NATO konferencē ir paredzēts 

NATO sešdesmitā gadskārta
Skats no malas

atjaunot 1999. gada Deklarāciju 
par alianses drošību, jo gadu gai-
tā ir mainījusies starptautiskā 
vide, nākuši klāt jauni izaicinā-
jumi un paplašinājies alianses da-
lībvalstu skaits. Latvijas ārlietu 
ministrs Māris Riekstiņš minis-
tru sanāksmē Briselē norādīja, ka 
”ir svarīgi saglabāt kollektīvo aiz-
sardzību kā NATO pamatuzde-
vumu, atrodot līdzsvaru starp 
spējām īstenot operācijas un aiz-
sargāt dalībvalstu intereses   
NATO dalībvalstu territorijā”. 
(mfa.gov.lv) Pērnā gadā ASV 
vēstnieks NATO Kurts Folkens 
(Kurt Volken) intervijā Financial 
Times (9.02.09.) vērsa uzmanību 
uz Alianses likuma 5. punktu, kas 
nosaka, ka uzbrukums vienai    
vai vairākām dalībvalstīm ir uz-
brukums visām dalībvalstīm. 
Vēstnieks norādīja uz stāvokli 
Baltijas valstīs, kuŗās ir skaitā  
liela krievu minoritāte, un uz 
Krievijas iebrukumu Gruzijā ar 
attaisnojumu, ka krievu pienā-
kums ir aizstāvēt savus pavalst-
niekus. 

 Baltijas valstu rosība. Lai aiz-
stāvētu savas intereses NATO 
konferencē, Baltijas valstu valdī-
bu pārstāvji ir piedalījušies aug-
sta līmeņa starptautiskās sanāks-

mēs un semināros, kuŗos notiku-
si gan viedokļu apmaiņa, gan 
problēmu risināšana. Viens no 
šādiem pasākumiem notika pēr-
nā gada decembrī Londonā, Ka- 
raliskā apvienotā dienesta drošī-
bas un aizsardzības institūtā 
(RUSI). Tas bija Baltijas valstu un 
Lielbritanijas speciālistu semi-
nārs „Baltijas drošības dialogs”. 
Seminārā tika diskutēts par Bal-
tijas valstu stratēģisko vidi, dro-
šību un par NATO un Eiropas 
Savienības atbildību par tās peri-
feriju austrumos. Latviju semi-
nārā pārstāvēja Aizsardzības mi-
nistrijas valsts sekretārs Jānis 
Sārts un Ārlietu ministrijas polī-
tiskais direktors Pēteris Ustubs. 

Eiropas Parlamenta deputāti 
Briselē 18. februārī pieņēma trīs 
polītiskus ziņojumus: par NATO 
lomu Eiropas drošības architek-
tūrā, par Eiropas stratēģiju un 
par Eiropas kopējo ārlietu un 
drošības polītiku. Eiropas Parla-
ments aicināja NATO izstrādāt 
specifiskus plānus Baltijas valstu 
aizsardzībai pret iespējamiem 
ārējiem apdraudējumiem. Pēc 
ziņojumu pieņemšanas Eiropas 
Parlamenta prezidents Hanss 
Gerts Poterings tos nosūta citām 
ES institūcijām, ANO, NATO, 

EDSO (Eiropas drošības un 
sadarbības organizācija), Eiropas 
dalībvalstīm un Eiropas Pado-
mei. 

Krievijas vēstnieks NATO 
Dmitrijs Rogozins vairākās pub-
likācijās kritiski apraksta Eiropas 
drošības mechanismu ar piebildi,    
ka tās sistēmas trūkums bijis re-
dzams Gruzijas konfliktā. NATO 
darbībai tiek pārmests, ka tā grib 
sacensties ar ANO un gūt virsro-
ku, lai gan dzirdētas runas, ka 
Transatlantiskā alianse ar laiku 
sabrukšot. Vēstnieks uzsvēra, ka 
Krievijai pienācīga vieta ir pirma-
jā rindā uz pasaules skatuves, 
nevis krēslā aizmugurē. Pasaulei 
esot jāpierod pie fakta, ka Krievi-
jai ir sava stratēģiskās drošības 
intereses un tiesības aizstāvēt 
savas valsts intereses. Nesekmīgs 
bijis arī NATO-Krievijas pado-
mes darbs. Ar dialogiem bijušas 
grūtības, ”jo mūsu partneŗi pārāk 
bieži iebāza vati ausīs un neuz-
klausīja nevienu vārdu, kas mums 
sakāms,” apgalvoja Dmitrijs Ro- 
gozins. 

Rietumos vairākuma ieskatā 
Eiropas valstu iekļaušana Transat-
lantiskā aliansē nodrošina Eiropā 
stabilitāti, kas var nākt Krievijai 
par labu, bet Krievijai kaimiņze-

mes šķiet naidīgas un draudīgas. 
Jātic kaut kur dzirdētai domai,   
ka Krievijai vienīgā drošā robe- 
ža esot tā, kuŗai abās pusēs stā-
vot krievu tanki. 

Zigrīda Daškevica

16. martā pie Brīvības pieminekļa
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 1956. gadā beidzās viens no 
visvairāk apkaunojošiem kaŗiem 
Krievijas imperijas vēsturē - ko- 
mūnistu lielvalsts kaŗš pret mazu 
iekaŗotu tautu. Atskaitē 1957. 

Godina nacionālo partizānu varonību

Prāvests Pēteris Dupats, Ro- 
mas katoļu Baznīcas monsiņjors, 
apbalvots ar bruņinieka ordeni 
„Leopolds II” un Triju Zvaigžņu 
ordeņa zelta Goda zīmi. Viņš ir 
piedalījies slavenajā Pasaules iz- 
stādē Expo 1958, kas notika 
Beļģijā, bijis tur mācītājs. Katoļu 
priesteris Pēteris Dupats ir katoļu 
garīgās aprūpes ārpus Latvijas 
direktors, kapellāns klosteŗa mā- 
sām. Bijis latviešu katoļu žurnāla 
Gaisma administrātors. Dvēseļu 
dziedinātājs. Gan tiem, kas paši 
nāk pie viņa, gan tiem, kuŗi pie 
viņa atnākt nevar; tā, piemēram, 
uz veco ļaužu atpūtas māju iet viņš 
pats.

Atsaucoties uz Beļģijas kardi-
nāla lūgumu, prāvests nu jau 26 
gadus dodas dziedināt dvēseli arī 
tiem, kas pasauli varbūt redz citā-
di nekā mēs, jo viņa pacienti ir 
psīchiatriskās slimnīcas iemīt-
nieki. Kad jautāju, vai nekad nav 
bijis bail doties turp, Pēteris tikai 
labsirdīgi atjoko: „Ne viņi mani ir 
nosituši, ne es traks kļuvis!” Viņš 
ir piedzīvojis arī Brīnumu. Bū- 
dams ļoti smagi slims, būtībā uz 
nāves gultas gulēdams, tapis dzie-
dināts un pilnīgi izveseļojies. Ja  
nu kāda cerība izdzīvot arī esot 
bijusi, nekāds darba veicējs viņš 
vairs nebūtu, nemaz nerunājot par 
pārvietošanos paša spēkiem. Šis 
fakts par Pēteŗa Dupata brīnumai- 
no atveseļošanos esot iesniegts 
Vatikanām, bet Vatikāns to it kā 
nav atzinis, jo par brīnumu tiekot 
uzskatīts, ja atveseļošanās notie-
kot ļoti strauji, bet Pēteŗa gadīju-
mā tas esot bijis pakāpeniski... Lai 
kā tur arī būtu, monsiņjors par to 
nebēdājas: „Es nevienam nesaku, 
ka es esmu brīnums, Dievs ir Brī-
nums! Un mana dzīvība no dzim-
šanas līdz šai dienai ir Brīnums. 
Dievam es esmu vajadzīgs! Lat-
viešiem es esmu vajadzīgs!” 

Tāds nu viņš ir - prāvests Pēteris 
Dupats, kas šā gada 12. aprīlī 
svinēs ievērojamu jubileju - 56 
gadus, kopš uzsāktas priesteŗa gai-
tas. Sarunājam tikties pie viņa 
mājās. Un tur jau viņš, tērpies 

Būt vajadzīgam
baltā džemperī, stāv uz lieveņa. 
Sarokojamies, un tanī brīdī es iz- 
misīgi cenšos secināt, vai pietiks, 
ja teikšu : „Labdien!” - vai tomēr 
vajadzētu: „Lai ir slavēts Jēzus 
Kristus!” Īsti neatceros, ko es sa- 
cīju, jo Pēteris Dupats formāli-
tātēm uzmanību nepievērš, šķiet, 
pat no tām izvairās, jo steidz ātrāk 
pāriet pie lietas un nemulsināt 
priekšā stāvošo neprašu. Vien-
kāršs, smaidošs, sirsnīgām acīm 
aiz briļļu stikliem. 

Pēteris Dupats droši vien atce-
ras arī kaut ko no saviem studiju 
laikiem, jo Beļģijā viņš nokļuva 
studenta vecumā, nedaudz pāri 
divdesmit. Tikai ceļš uz studijām 
svešā zemē bija mulsinoši citāds 
nekā tagadējiem studentiem no 
frontes. Pēterim mācoties Kuldī-
gas ģimnazijas pēdējā klasē, Lat-
vijā sākās mobilizācija. No Kul-
dīgas ģimnazijas viņi bijuši kādi 
17 ģimnazisti. Pēterim bija nepil-
ni divdesmit. Ar vilcienu Skrun-
da-Rīga viņi tika aizvesti uz 
Bolderāju, kur nākamo priesteri 
ieskaitīja 15. divīzijā un aizsūtīja 
uz fronti netālu no Krievijas-Lat-
vijas robežas, vēlāk uz Lietuvu. 
Viņš bijis granātmetējs. 

Man gribas zināt, kā no frontes 
var nokļūt Beļģijā, un Pēteris Du- 
pats atceras: “1944. gada maijā 
nokļuvām Beļģijā amerikāņu gūs-
tā, bet ar Vatikāna palīdzību tos 
gūstekņus, kas pieteicās studēt 
priesteŗu seminārā, atbrīvoja ag- 
rāk. Pieteicāmies mēs, četri lat-
viešu gūstekņi. Atceros, ka uz no-
metni pēc mums atbrauca auto-
mašīna Missio Vaticana - Vatikāna 
misija. Tā tikām laukā no nomet-
nes.” Tālākais ceļš bija sešu gadu 
studijas Mechelenas archibīska-
pijas Priesteŗu seminārā. Pro-
tams, Beļģijā nepietika ar Pēteŗa 
Dupata latviešu un   vācu valodas 
zināšanām, nācās studēt franču 
un flāmu valodu. Monsiņjors 
atklāj interesantu faktu, ka semi-

nāra laikā viņš iepazinies ar kādu 
beļģu ģimeni, kas viņu pieņē- 
musi par audžudēlu, jo pašiem 
savu bērnu neesot bijis. Kopš se- 
mināra absolvēšanas nu jau pa- 
gājis vairāk nekā pusgadsimts, jo 
tieši pirms 56 gadiem, 1953. gada 
12. aprīlī, Pēteri Dupatu iesvētīja 
par priesteri. Vai viņš šo brīdi at-
ceras? 

“Jā, ļoti labi atceros. Mēs bijām 
kādi 15 latviešu semināristi, bet 
izklīdām pa visu Beļģiju. Iesvētī-
bu pusdienās klāt bija visi latvie- 
šu semināristi, bija arī bīskaps       
B. Sloskāns. Mūs iesvētīja Beļģi- 
jas kardināls. Pēc iesvētīšanas aiz-
braucām uz kādu klosteri, kur  
bija svinīgas pusdienas ar kafiju 
un uzkožamiem, klāt bija arī  
mana audžuģimene. Nākamajā 
svētdienā pēc iesvētībām bija 
mana pirmā mise, jo vienu nedēļu 

notika gatavošanās tai, bet, ja 
cilvēks sešus gadus gājis uz to..., 
nekas neparedzēts nevar notikt.” 

Līdztekus saviem tiešajiem pie-
nākumiem Pēteris Dupats visu 
laiku nenogurstoši ir bijis aktīvs 
un uzņēmies daudzus sabiedris-
kus pienākumus. Viņam ir labas 
organizātora spējas, to savulaik 
ievērojis pats bīskaps B. Sloskāns 
un mudinājis jauno priesteri mā- 
cīties organizēšanu. Monsiņjors 
atceras kādu bīskapa B. Sloskāna 
joku par viņu: „Nu garīgais tēvs 
viņš nebūs, organizātors gan, bet, 
vai nauda būs, to nezinām....” 

Papildu slodzi priesterim nā- 
cies izturēt, organizējot un vadot 
latviešu katoļu garīgo aprūpi ār- 
pus Latvijas: Luksemburgā, Vā- 
cijā, Anglijā, Zviedrijā. Uz Zvied-
riju, piemēram, viņš braucis divas 
reizes gadā, citreiz arī biežāk, ja 

bijusi nepieciešamība, ceļā va- 
jadzēja pavadīt 25 stundas, jo ag- 
rāk nebija tik modernu un ērtu 
satiksmes līdzekļu kā tagad. Pē- 
teris Dupats izmantojis pārsvarā 
vilcienus un... autostopus. Par 
neērtībām un grūtībām viņš ne- 
sūdzas un, domāju, nekad nav 
sūdzējies. Tikai viens Pēteri Du- 
patu sarūgtina, viņš atzīstas, - tas, 
ka mazinās nepieciešamība pēc 
garīgās aprūpes latviešu valodā,   
jo vecā paaudze izmirst, bet lat-
viešu atvases būtībā jau vairs 
nerunā latviešu valodā vai neizjūt 
vajadzību pēc tās... 

Taču tagad, mainoties polītis-
kajai situācijai, ir piedzīvots kas 
neplānots: Beļģijā atkal ierodas 
latvieši no Latvijas. Vai Pēteris 
Dupats cerēja un ticēja, ka viņš 
savu 55. darba jubileju svinēs  
kopā ar latviešiem no Latvijas? Uz 
to monsiņjors atbild bīskapa           
B. Sloskāna vārdiem. Bīskaps vi- 
ņiem, jaunajiem priesteŗiem, reiz 
teicis: „Nu es esmu vecs, latviešus 
es vairs neredzēšu, bet jūs esat jau-
ni, jūs redzēsit...” Nu re, cik labi, ka 
viņš ir jauns, nosmejam abi! 

Ir trešā mēneša svētdiena, aptu- 
veni pulksten trīs dienā, latviešu 
katoļi šai dienā sanāk kārtējā 
dievkalpojumā. Atnāku kādu pus-
stundu agrāk, arī mūsu priesteris 
nāk pretī - sīkiem, sīkiem solī-
šiem, - tā staigā garā Lielie, klusībā 
nodomāju. Mugurā panēsāts tum-
ši zils lietusmētelis, galvā veca ce- 
pure ar nagu, kas vidū pārlūzis... 
Pienāk pie Saint Antoine baznīcas 
aizslēgtajām durvīm un sāk pui-
ciski bungot pa tām, paskatās uz 
mums, šķelmīgi pasmaida, kā 
nedarbā pieķerts, un pabungo vēl, 
nu jau humora pēc... Tik vienkāršs 
un dabisks, nekāda kundziskuma, 
nekādas pieķeršanās mantām un 
nekādas tieksmes pēc godāša-  
nas, jo viņam tās nevajag, tās va-
jag tikai garā mazajiem. 

Bet viņš ir Liels. Tāds viņš ir, 
mūsu priesteris. Un mums viņa 
vajag! 

Alta Kaspare,
Beļģijas Latviešu Ziņas

gada 8. janvārī Latvijas PSR VDK 
pulkvedis Poļikarpovs raksta,     
ka 1956. gada 30. oktobrī likvi-
dēta pēdējā no Latvijas nacio-
nālo partizānu 961 kaujas gru-

pas. Kopā aizturēti 
vai likvidēti 10 720 
nacionālie partizāni. 
No 1949. gada repre-
sijās cietušiem 41 811 
upuŗiem liela daļa 
bija partizānu atbals-
tītāji. Taču represijas 
nespēja apturēt tautas 
pretošanos okupan-
tiem, kas ilga vēl sep-
tiņus gadus. 1949. ga- 
dā no Lietuvas repre-
sēja 25 951, bet no 
Igaunijas 19 827 cil-
vēkus. Komūnistu re-
presijas visvairāk  
skāra Latviju, tāpēc 
mums šodien ir tik 
nelabvēlīga demo-
grafiskā situācija.

Viens no lielākiem 
partizānu bunkuriem 
Baltijā atradās Īles 
meža masīvā pie 
“Priedaišu” mājām. 
To gan nevar salīdzi-

nāt ar lielo partizānu apmetni 
Latgalē Stampaku purvā. Lielo 
bunkuru par ziemas mītni iz- 
būvēja Kārļa Kraujas, īstā vārdā 
Visvalža Brizgas, partizānu 
vienība, kuŗā bija latvieši un 
lietuvieši, ar vietējo iedzīvotāju 
palīdzību. Labi nomaskētais bun-
kurs bija izveidots 45 m gaŗu-
mā, ar pārtikas noliktavu un 
divām lūkām. Apkārtne bija ap- 
gādāta ar signālizāciju un 70 
tālvadības mīnām.

 Pirms 60 gadiem - 1949. gada 
17. martā 261. un 36. strēlnieku 
pulka 760 kaŗavīri agrā rīta stun-
dā aplenca visu apkārtni un 
120 no tiem sāka uzbrukumu   
24 partizāniem, kas atradās bun-
kurā. Drošsirdīgo partizānu iz- 
misīgā cīņa pret milzīgo ienaid-
nieka pārspēku ilga trīs stundas. 
Aizstāvjiem neizdevās iedarbi-
nāt visas 70 mīnas. Uzbrucēji 
uzspridzināja bunkuru divās 
vietās, ielēja tur benzīnu un ar 
raķešu pistoli aizdedzināja. Bun-
kurā sākās ugunsgrēks, ko no- 
dzēst smacīgajos dūmos tā aiz-
stāvjiem vairs nebija pa spēkam. 
Piecpadsmit bunkura aizstāvji 
gāja bojā varoņu nāvē, atšaudo-
ties un nosmokot pulveŗu gāzu 
un dūmu pilnajā bunkurā. Gūs-
tā saņēma deviņus partizānus. 
Partizānu atbalstītāju Bergma-
ņu, Būčiņu, Reides, Zeikmaņu, 
Smiļģu un Šneideru 40 ģimeņu 
piederīgos apcietināja un līdz ar 
gūstā saņemtajiem deportēja uz 
Gulaga vergu darbu nometnēm.

1992. gada jūlijā trīs bijušie 
partizāni Alfons Kalniņš, Modris 
Zichmanis, Augusts Legzdiņš, 40 
zemessargu un Latvijas Daugavas 

Vanagu biedri divas dienas strā-
dāja 64 kvadrātmetrus lielā sa- 
degušā bunkura atrakšanā un 
kritušo partizānu pīšļu savākša-
nā. Sapostīts nebija tikai viens 
skelets. Pēc Dobeles pilsētas un 
rajona vadības iniciātīvas 1992. 
gada 14. novembrī neskaitāmi 
bērinieki no Latvijas un Lietuvas 
ar lielu godu un Latvijas un Lie-
tuvas mācītāju svētrunām kri-
tušos pēc 42 gadiem guldīja svē-
tītā zemē Dobeles Virku kapsētā.

Lai pēc 60 gadiem godinātu 
Īles bunkura partizānu varonību, 
LNPA 17. martā aicināja uz atce-
ri Virku kapsētā, kur BS kapel-
lāns Viesturs Kalniņš noturēja 
svētbrīdi, tā dalībnieki ziediem 
greznoja varoņu kapu kopiņas 
un pieminekli. Pēc tam notika 
atjaunotā bunkura iesvētīšanas 
ceremonija. 

Līdz ar atjaunoto bunkuru, kur 
darbs vēl nav pilnīgi pabeigts, 
Dobeles rajons un vietējā paš-
valdība ieguvusi ievērojamu tū- 
risma objektu. Šai vietā meža 
klusumā un mierā, bez zaimiem 
un naida tauta varēs godināt 
savus brīvības cīnītājus.

Aldis Hartmanis
Goda sardze pie baltā krusta Īles bunkura 
kalniņā 2009. gada 17. martā

Toreizējais jelgavnieks, techni-
kuma audzēknis, nacionālais 
partizāns Modris Zichmanis

Prāvests Pēteris Dupats šā gada 12. aprīlī svinēs 56 gadus priesterībā
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Līmeniski. 1. Zirgs ar sirmu 
apmatojumu. 4. Mākslas stils, kas 
radās 18. gs. sākumā. 7. Labdabī-
gi audzēji. 8. Mazi priekšmeti 
diegu uztīšanai. 10. Šveiciešu 
gleznotājs (1879-1940). 11. Skice. 
13. Grieķijas sala Egejas jūrā.   
15. Vietas, pa kuŗām var iekļūt 
un izkļūt. 18. Japāņu degvīns. 19. 
Dzīvībai bīstama viela. 20. Pēc 
seniem ticējumiem – mirušo 
cilvēku gari. 21. Nelabā mītne. 
22. Šķērskoks putnu mītnē. 23. 
Govs bez ragiem. 24. Katoļu 
draudzes mācītājs Francijā un 
citās zemēs. 25. Pašpārvaldes 
organs feodālās Rietumeiropas 
pilsētās. 26. Naudas vienība 

Laosā. 27. Līliju dzimtas sīpolaugs 
ar vienu ziedu kāta galā. 28. 
Gaigala. 30. Tauta Irānā un 
Azerbaidžānā. 31. Tauta Skan-
dinavijas un Somijas ziemeļos. 
32. Padziļinājums telpas sienā. 
34. Laika apstākļi, kad t° zem 0°. 
36. Ūdens pilieni uz zāles. 39. 
Pilsēta Italijā. 41. Piektā pakāpe 
diatoniskajā gammā. 42. Planētu 
pavadoņi. 43. Kungs (vīrieša uz- 
vārda pievārds Anglijā). 44. 
Valdnieks, kuŗa staļļos Hērakls 
paveica vienu no varoņdarbiem 
(sengr. mītol.). 45. Sievietes vārds 
(okt.). 

Stateniski. 1. Pilsēta ASV, 
Vašingtona pavalstī. 2. Japāņu 

svara mērvienība (3,75 g). 3. 
Neliels, plēsīgs caunu dzimtas 
dzīvnieks. 4. Veidot techniskus 
zīmējumus. 5. Sporta disciplīna 
– skriešana, braukšana, jāšana.  
6. Pilsēta ASV, Teksasas pavalstī. 
7. Daudzgadīgs graudzāļu dzim-
tas pļavu augs. 9. Šaura josla.    
12. Stūrgalvīgi strīdēties, kau-
lēties. 14. Glezniecības technika. 
16. Koka sakne ūdenī un arī uz 
zemes. 17. No kaņepāju vai linu 
gaŗšķiedras atdalīta mazvērtīgā-
kā šķiedra. 18. Gaļas ēdiens. 26. 
Lielas antilopes ar gaŗiem ra-
giem. 29. Ķīmisks elements. 33. 
Bulta. 35. Daudzgadīgs kurvjzie-
žu dzimtas ārstniecisks lakst-
augs. 37. Preses izdevums. 38. 
Šķidrums, kas cirkulē cilvēka un 
dzīvnieku asinsrites sistēmā. 39. 
Ar kokiem abpusēji apstādīts 
ceļš. 40. Tāda, ar samērā biezu 
taukaudu slāni. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 13) 
atrisinājums 

Līmeniski. 1. Liedags. 5. Stir-
pas. 9. Amati. 11. Kabatas. 12. 
Lūrmaņi. 13. Nēre. 14. Dialogs. 
15. Adīt. 18. Sasniegt. 21. Kla-
batas. 23. Tapas. 24. Edili. 25. 
Ādami. 26. Kauls. 28. Nelegāls. 
30. Skanstis. 34. Siet. 35. Ādminis. 
36. Šaut. 39. Amuleti. 40. Tru-
pena. 41. Naiga. 42. Alabama. 43. 
Sasiets.

Stateniski. 1. Loksnes. 2. Eg- 
berts. 3. Auto. 4. Sastingt. 5. Sila-
gals. 6. Ipra. 7. Plandīt. 8. Saistās. 
10. Aukla. 16. Tielīgs. 17. Ibadana. 
19. Ābele. 20. Takas. 21. Kakls. 
22. Akini. 26. Kladzina. 27. Skais-
tas. 28. Noskaņa. 29. Lietuva. 31. 
Trapene. 32. Satraps. 33. Lieki. 
37. Vera. 38. Tuvs.  

Liepājas dzimšanas dienā – 18. 
martā pie dažiem Liepājas na-
miem bija izkārti arī pilsētas zaļi 
sarkanie karogi  ar Liepājas lauvu. 
1625. gadā hercogs Frīdrichs ap- 
stiprināja Liepājai tiesības saukties 
par pilsētu. Līdz ar to iedzīvotāji 
drīkstēja ievēlēt birģermeistaru, 
soģi un rātes locekļus, kuŗus ap- 
stiprināja hercogs. Pilsētnieki 
drīkstēja zvejot jūrā, ezerā un upē, 
celt dzirnavas, ņemt nodokli par 
ievedamām precēm, būvēt kuģus, 
bet lasta nauda pienācās valdībai. 
Pilsētā palika hercoga krasta so- 
ģis. Šogad apritējuši 384 gadi, ko 
liepājnieki nosvinēja ar karogiem, 

20. martā (plkst. 13.44) Latvijā 
sākās astronomiskais pavasaris. 
Kad pret Sauli pavērsts Zemes 
ekvātora apvidus, ziemeļu puslo-
dē iestājas pavasaris. Abas pus-
lodes saņem vienādu Saules gais-
mas un siltuma daudzumu. Diena 
un nakts visos Zemes apgabalos   
ir aptuveni vienāda gaŗuma. 
Dienvidu puslodē šajā laikā ir 
rudens.

 Bet turpmāk dienas gaišais laiks 
būs arvien ilgāks. Rīgā diena pār-
sniedza nakts gaŗumu jau 18. 
martā, kad saule uzlēca 6.31, bet 
norietēja 18.33. 

Astronomiskā pavasaŗa iestā-
šanos nosaka Saules stāvoklis. 
Saule jeb Saules centrs šķērso 
debess ekvātoru un pāriet no 
debess dienvidu puslodes uz de-
bess ziemeļu puslodi. Zemes zie-
meļu puslodē dienas kļūst arvien 
gaŗākas, proti, iestājas pavasaris, 
bet Zemes dienvidu puslodē die-
nas kļūst arvien īsākas un iestājas 
rudens. Bet klimatiskais pavasaris 
iestājas, kad vidējā diennakts gai-
sa temperātūra stabili paaug- 
stinās virs 0 gradiem. Savukārt fe- 
noloģiskais pavasaris nozīmē 
gājputnu atlidošanu, vizbulīšu uz- 
ziedēšanu un citas dzīvās dabas 
atmošanās pazīmes. 

 Pavasaris ir klāt, bet ziemas 
dzestrums, īpaši naktī, vēl jopro-
jām turas. Taču, ieraugot snieg-
pulkstenīšu balto zvaniņu sprauk-
šanos cauri sniegam, mostas ce- 

Pavasaris vēsāks nekā citus gadus Zaļi sarkanie karogi Liepājā

rība, ka ziemai nu laiks atvadīties. 
 Pagājušajā - 2008. gadā, kas   

pēc meteorologu novērojumiem 
ir bijis Latvijā otrais vissiltākais 
pēdējo 85 gadu laikā, ziema jau 
krietni agrāk bija atdevusi savas 
pozicijas pavasaŗa siltajiem saules 
stariem, kad 20. martā sniegs jau 
bija pilnīgi nokusis, ziedēja 
vizbulītes un gājputni jau bija 
atgriezušies. 

 Šā gada marts pēc iepriekšējo 
gadu ļoti straujajiem pavasaŗiem 
beidzot ir tāds, kādam Latvijā   
tam jābūt, skaidro Latvijas Vi-  
des, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
aģentūrā. Daba no ziemas miega 
modīsies lēnām un kusīs nesas-
teigti. Taču ir jārēķinās, ka pēkšņi 
var ieplūst arī aukstāks gaiss           
un ziema vēl var parādīt 
„zobiņus”. 

Tomēr mēneša beigās, 30. un 
31. martā, ir cerības sagaidīt 
pavasarīgu siltumu. Tad valsts 
dienvidu rajonos gaiss ēnā varētu 

sasilt pat līdz +10, 
+13 gradiem un pie-
saulītē jau varētu 
vērot pirmos tau-
reņus. 

Par pavasari liecina 
arī putnu atgrieša-
nās. Zosis, piemē-
ram, koncentrējas 
Latvijas vietās, kur 
sniegs jau gandrīz 
nokusis, proti, Kur-
zemē. Tur jau dzird 

vīterojam kā īstā pavasarī cīruļus, 
ķīvītes, mājas strazdus, stērstes, 
slokas un citus putnus. 

Taču visīstākais pavasaris vē- 
rojams Latvijas siltumnīcās, kur 
audzētās puķes - tulpes, narcises 
un citas iepriecināja jau marta 
vidū. Ziedi visā košumā atveŗas 
arī botaniskajos dārzos. 

Zem stikla debesīm tiek audzē-
ti arī gurķi un zaļie sīpolloki, kas 
no Mārupes un SIA „Rītausma” 
Salas pagastā un citām siltumnī-
cām jau nonākuši Latvijas veika-
los un tirgos. 

 Arī zemnieki gatavojas pava-
saŗa darbiem. Technikas gatavī- 
bu jau redzējām zemnieku akci-
jās uz Latvijas ceļiem un Rīgā. 
Lauku konsultāciju dienesti rīko 
seminārus, kur iesaka zemnie-
kiem labāko sēklas materiālu 
graudaugu un dārzeņu audzēša-
nai. Pavasaris ir klāt!

Teksts un foto Valija Berkina

Sniegpulkstenītes – pirmās pavasaŗa vēstneses

koncertiem un izcilāko pilsētnieku 
godināšanu.                 

Renāte Mielava

Gulbenes dzelzceļa stacijā notika piemiņas brīdis polītiski 
represētajiem. Piemiņas akmens pakājē sagūla ziedi. Vēsturi atgādināja 
Gulbenes polītiski represēto apvienības vadītāja Aira Anča.

Dzērbenieši komūnistiskā terrora represiju atceres 60. gadadienā 
saņēma atmiņu grāmatu “Sāpe mūža gaŗumā”. Tajā publicēti represēto 
pagasta ļaužu dzīvesstāsti un atmiņas.

Cēsu rajonā bezdarba līmenis sasniedzis 11,5%. Nodarbinātības 
valsts aģentūras Cēsu filiālē reģistrēti 2817 bezdarbnieki.

Daugavpilī 1949. gada 25. marta Komūnistiskā genocīda upuŗu 
piemiņas sarīkojumi sākās ar dievkalpojumu Sv. Pēteŗa baznīcā. Pēc tam 
bija gājiens uz Pumpura laukumu, kur pie komūnistiskā genocīda upuŗu 
piemiņas akmens notika atceres brīdis un ziedu nolikšana. Daugavpils 
mūzejā atklāja izstādi „Lai atcerētos”. Mūzejā represētie stāstīja skolēniem 
par traģiskajiem 1949. gada notikumiem, par dzīvi izsūtījumā un cerībām 
atgriezties Latvijā. Daugavpilī ir 800 polītiski represēto personu.

Rēzeknē atceres sarīkojumi sākās ar dievkalpojumu Rēzeknes Jēzus 
Sirds Romas katoļu katedrālē. Pēc tam notika gājiens līdz piemineklim 
„Vienoti Latvijai” ar  piemiņas brīdi pie 1941. gada sarkanā terrora upuŗu 
piemiņas akmens un Latvijas Valsts prezidenta K. Ulmaņa stādītajiem 
ozoliem. 

Jēkabpilī notika atceres brīdis pie Komūnistiskā genocīda upuŗu 
piemiņas akmens, kuŗā piedalījās arī uz Sibiriju izvesto ģimeņu atvases - 
Jēkabpils rajona padomes priekšsēdis Jānis Raščevskis un Jēkabpils 
domes priekšsēdis Leonīds Salcevičs. Pēc tam polītiski represētie un viņu 
ģimenes pulcējās Krustpils kultūras namā atmiņu pēcpusdienā.

Komūnistiskā terrora upuŗu piemiņas dienā Latgales radio, Rēzeknē, 
Daugavpilī, Jēkabpilī un Balvos atsāka raidījumus latgaliešu valodā. To 
nodrošināja Rēzeknes biedrība „LB”. Uzņēmumu reģistra galvenais valsts 
notārs atcēlis nesenā pārdošanas darījuma reģistrāciju.

SIA „Rītausma” siltumnīcās Salas pagastā jau novāc jauno gurķu 
ražu, kas aug 2,5 ha platībā. Tomātus plānots izaudzēt vairāk nekā 
iepriekšējā gadā - 2,8 ha. Dienā tiek novāktas 5 tonnas gurķu. Pērn 
„Rītausmas” segtajās platībās bija izaudzētas aptuveni 170 tonnas gurķu 
un tomātu.

Jau ceturto gadu maija sākumā Liepājā skanēs mūsdienu kristīgās 
mūzikas festivāls “Nāc un elpo brīvi! 2009”. Spītējot ekonomikas krizei, 
festivāla organizātori ir “spēruši soli uz priekšu” gan programmas, gan 
norises ilguma ziņā.

Lieldienu nedēļā – 8. aprīlī Liepājas Latviešu biedrības namā notiks 
labdarības koncerts “Sajūti un palīdzi”, kuŗā piedalīsies jaunie dziedātāji 
un jaunie mūziķi. Koncertā saziedoto naudu nodos biedrībai “Dižvanagi”, 
kas dibināta pērnvasar.

Ziemeļu fortos pie Liepājas ziemeļu robežas notika patriotiskās 
audzināšanas izglītojošā spēle “Jaunie Rīgas sargi”. Spēlē piedalījās 12 
komandas no Kurzemes un Rīgas rajona, kuŗas spēles otrā kārtā savos 
rajonos ieguvušas pirmo un otro vietu.

Liepājas pašvaldība parakstījusi līgumu ar Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda financējuma 
piešķiršanu projektam “Tūrisma maršruta “Liepāja – kā pa notīm” 
pilnveidošana, papildināšana” jeb Gulbju dīķa un tā apkārtnes rekon-
strukcijai.

Eiropas financējuma piešķiršanas kritērijiem atbilst arī Cīravas 
arodvidusskola. Skola varētu saņemt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
financējumu mācību aprīkojuma modernizācijai un infrastruktūras 
uzlabošanai. Kopumā 53 profesionālās izglītības iestādes tiks virzītas 58,9 
miljonu latu liela ERAF financējuma saņemšanai.

Liepājā viens no retajiem lielākajiem būvobjektiem, kur vēl turpinās 
aktīva darbība, ir topošā mormoņu baznīca K.Valdemāra iela. Pēdējo 
dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas jeb mormoņu saieta namu sāka celt 
pagājušā gada rudenī, un būvniecību plānots pabeigt jūlijā, oficiāla 
atklāšana paredzēta augustā.

Liepājas pārstāvniecībā Rīgā atklāja Tautas lietiskās mākslas 
studijas “Kursa” lakatu izstādi “Lieldienu rītā sarkana saule”, - 18 krāšņi 
studijas meistaru darbi. Katrs darbiņš radīts ar lielu sirds siltumu un 
mīlestību. “Kursa” darbību Liepājas Kultūras namā sāka 1958. gadā 
Ernas Ošeles vadībā.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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Latvijas zinātnieki preses kon-
ferencē pagājušā nedēļā ziņoja 
par jaunu atklājumu – pētnieki ir 
atraduši veidu, kā pārvērst lopu 
mēslus automašīnās lietojamā 
benzīnā.  Pēc dažu gadu intensīva 
darba ķīmiķi un citi zinātnieki 
Latvijā ir veiksmīgi pārvērtuši 
govju, zirgu, cūku, un aitu mēslus 
šķidrumā, kas lietojams par deg-
vielu automašīnās. Šī jaunā deg-
viela ir ievērojams solis pasaules 
zinātnieku centienos ar mērķi 
aizvietot no naftas ražotu benzīnu 
ar kādu jaunu vielu.

Preses konferencē piedalījās 
vairāku pasaules ziņu aģentūru 
pārstāvji no Eiropas, ASV un 
Āzijas. Latvijas tirdzniecības mi-

Latvijā jauna degviela! Turpinās naftas krājumu meklējumi

nistrs Pēteris Krava ar sajūsmu 
izteicies, ka ar šo zinātnisko sa-
sniegumu Latvija ieņems ievēro-
jamu vietu pasaules mēslu 
apstrādē. Viņš skaidrojis, ka Lat-
vijā mēslu netrūkst, un progno-
zējis, ka to pietiks ne tikai 
vietējiem apstākļiem, bet būs arī 
ko eksportēt uz citām valstīm. 
Krava esot pārliecināts ka, patei-
coties jaunai degvielai, ziedu lai-
kus piedzīvos nevien Latvijas 
lauksaimnieki, bet ikkatram lat-
vietim kas atlēks. Tas viss tāpēc, 
ka mēslu droši vien Latvijā nekad 
nepietrūks.

Lai turpmāk organizētu jaunās 
degvielas ražošanu un tirgošanu, 
ir izveidota jauna firma Starp-

tautiskais universālās degvielas 
institūts jeb saīsināti – SUDI. Tās 
galvenais birojs atrodas Rīgā, bet 
nākamajā gadā  birojus atvērs arī 
Ņujorkā, Briselē un citās pasaules 
pilsētās. Pēc dažiem gadiem 
SUDI būšot visā pasaulē.

SUDI pārstāve Silvija Brūnā 
presei ziņojusi, ka, eksportējot 
jauno degvielu, Latvija drīzumā 
ieņems ievērojamu vietu pasaules 
alternatīvās degvielas tirdzniecī-
bā. Brūnās ieskatā šis ir viens no 
lielākajiem sasniegumiem Latvijā 
beidzamo 17 gadu laikā. Pirmais 
degvielas eksports uz ASV pare-
dzēts jau šā gada 1. aprīlī.

AB

Izlasījuši ziņas American Gas and Oil Digest un Laika slejās, par 
nozīmīgiem naftas krājumiem „Ciema Latvija” tuvumā, grupa 
pētnieku devās naftas meklējumos Gaŗezera dzīlēs. Attēlā – plosts ar 
pētniekiem iepeld ezerā! Lai sekmējas meklējumi!

Pīrāg-o-Matic
Vai, tuvojoties svētkiem un jubilejām, jūs šausmās saķeŗat galvu? Kur ņemt pīrāgus?

Tautieši, nav vairs jāmeklē saimnieces, kuŗas prot cept dārgus pīrāgus!
Tagad jūs pats kļūsit par labāko pīrāgu cepēju!

Jums vajadzīgs jaunākais virtuves aparāts Pīrāg-o-Matic, ko ražo pazīstamā firma Romco!

Ieberiet aparātā miltus, ielejiet ūdeni, pielieciet
cukuru, raugu, sāli, piparus, olas, sviestu, eļļu,
speķi un sīpolus; un ar smaidu sejā skatieties,
kā no otra gala ātri izbirst kārdinoši
skaisti un gardi pīrādzīņi!
Ziemsvētkos nekad vairs nebūs
jādzied: „Pīrāgam, nabagam, abi
gali apdeguši”. Pateicoties
Pīrāg-o-Matic, jūsu pīrāgiem
abi gali būs ēdami! 
Pīrāg-o-Matic ir brīnišķīga dāvana
visiem gadījumiem. Nopērciet uzreiz vairākus!
Latvietis bez Pīrāg-o-Matic ir kā Jāņu siers
bez ķimenēm! Bez Pīrāg-o-Matic jūsu
virtuve ir tikai istaba! 

Operātori gaida jūsu zvanu, tālr.: 1-888-PII-RAGI , var pasūtināt tīmeklī: www.pirag-o-matic.com
Šo aparātu var nopirkt arī no Rutas Markham viņas grāmatu galdā Ciānā.

Pīrāg-o-Matic! Mmmmmmmmm!

Cik tas maksā?
Pa $12.35 tikai 14 maksājumos,

plūs $76.32 par paātrinātu piegādi.
Katram aparātam

pievienota pamācību grāmata
„Pīrāgi for Dummies”.

Esiet uzmanīgi, neļaujiet sevi
apmānīt ar kādu lētu atdarinājumu!

Meklējiet tikai oriģinālo
Pīrāg-o-Matic!

Steidzieties! Nepalaidiet gaŗām
šo vienreizējo izdevību!

Zvaniet vai rakstiet nekavējoties!

Amerikā tagad cilvēki dzīvo 
gaŗu mūžu. Klīvlandes Apvienotā 
lut. draudzē 24 locekļi ir vecāki 
par 90 gadiem un trīs māmuļas 
jau pārkāpušas 100 gadu slieksni. 
Par spīti gadu nastai, liela daļa no 
viņiem cītīgi apmeklē dievkalpo-
jumus. Mācītāja Sarma Eglīte 
bija ievērojusi, ka dažiem grūtības 
sagādā dziesmu grāmatu sīkie 
burti, un aicināja draudzes vadī-
bai iegādāties dažas nesen izdotās 
ar lieliem burtiem.  Šīs lielformāta 
dziesmu grāmatas tagad novieto-
tas pie soliem un palīdz vairā-
kiem draudzes locekļiem pilnīgāk 
piedalīties  dievkalpojumos.

Vecākai paaudzei rodas arī 
problēmas, kad dzirde kļūst 
vājāka un kavē saklausīt dievkal-
pojumos sacīto. Visiem nepietiek 
ar vispārīgo skaņu pastiprināšanas 
sistēmu, kas baznīcā ierīkota 
pirms jau daudz gadiem.  Var 
palīdzēt draudzes locekle audio-
loģe Inese Ābola. Draudzes piln-
sapulcē viņa ziņoja, ka tā saucamā 
Personal PA sistēma ir pieslēgta 
baznīcas skaņu sistēmai, kas pas-
tiprina mācītājas bezvadu mik-
rofona skaņas un aizvada līdz 
raidītājam. Klausītāji skaņas 
uztveŗ ar Wideband FM Receiver 

Svarīgu darbu darītāji Klīvlandes Apvienotā luterāņu draudzē
un var dzirdēt, lietojot ausī ievie-
tojami podziņu (ear-bud) vai 
austiņas. Austiņas un ausu podzi-
ņas var lietot kopā ar parastajiem 
dzirdes pastiprinātājiem vai bez 
tiem. Mūžībā aizgājušo vecāku 
piemiņai  audioloģe Inese Ābola 
dāvina šo aparatūru draudzei  – 
tostarp sešus ear-buds un 
Wideband FM uztvērējus ar 
visām baterijām un bateriju 
uzlādētājiem. Kopš 22. marta 
svētdienās pirms dievkalpojuma  
šos skaņu aparātus draudzes 
locekļi varēs saņemt no pērmin-
deŗiem. I. Ābola arī skaidroja, ka 
draudzes locekļi. kuŗi nevēlas 
lieto kopējos, var par mērenu 
cenu iegādāties savus uztvērējus, 
austiņas un podziņas.

Izmantojor šo sistēmu, dievkal-
pojumus varēs dzirdēt arī baznī-
cas balkonā, pagrabtelpās un pat 
automašīnās ārpus baznīcas. I. 
Ābola stāstīja ka paciente, kuŗas 
baznīcā šī sistēma jau darbojas,  
nopirkusi uztvērēju un ear-buds 
un bijusi labi apmācīta to lieto-
šanā. Svētdienas rītā savā mājā, 
dzeŗot kafiju, viņa mēģinājusi 
noklaudīties dievklapojumu un  
pirmdienas rītā sūdzējusies, ka 
aparāti nedarbojas. Izrādās, ka 

tik tālu sakņas nesniedzas un būs 
vien  jānāk uz baznīcu.

Liels paldies audioloģei Inesei 
Ābolai par dāsno dāvanu. Viņa 
visu mūžu dzīvojusi Klīvlandē,  
darbojusies latviešu draudzē un 
sabiedrībā. Viņas vecāki bija 
draudzes dibinātāji, viņas bērni 
beiguši  draudzes skolu. Vairākus 
gadus viņa mācīja tautasdejas 

skolas bērniem, pat  aizveda deju 
kopu uz Dziesmu svētkiem Bos-
tonā. Būdama vientuļa māmiņa, 
viņa vienlaikus rūpējās par inva-
lidi māti un pamazām studēja, 
līdz ieguva licensētas audioloģes 
tiesības, un tagad strādā privātā 
praksē. Viņa palīdzējusi daudziem 
latviešiem, nereti ierodoties pie 
tiem mājās.

Personisko skaņu pastiprinā-

Inese Ābola un Gunārs Raņkis

tāju sistēmu baznīcā uzstādīja 
Gunārs Raņķis. Viņš  bijis drau-
dzes skaņu meistars kopš dievna-
ma iesvētīšanas 1964. gadā. Toreiz 
baznīcā visiem dievlūdzējiem 
nepietika vietas, un bija jadomā, 
kā pārraidīt dievkalpojumā nori-
si, lai to dzirdētu arī citās telpās. 
Tai laikā Raņkis strādāja firmā 
Picker International (Medical 
Imaging Systems) par datormeis-
taru. Viņš aizņēmies firmas close-
circuit TV un uzstādījis to vecajā 
draudzes namā, kur pulcējies 
kāds simts klausītāju. Vienmēr 
mācoties un papildinoties, viņš 
45 gadu laikā ievilcis un apkal-
pojis  baznīcā un draudzes namā 
arvien plašākas skaņu sistēmas. 
Tas nav viņa vienīgais devums. 
Viņš  kalpojis draudzes valdē un 
padomē, bija  vecāku padomes 
priekšsēdis, kad meitas mācījās 
draudzes skolā.

Gudri vīri teikuši, ka armijā 
nevar būt tikai ģenerāļi. Ir 
vajadzīgi ierindas kaŗavīri.  Drau-
dzes nevarētu darboties, ja nebū-
tu kluso darbinieki,  kādi ir  Inese 
Ābola un Gunārs Raņķis un 
daudzi citi, kuŗi šoreiz nav vārda 
nosaukti.  Paldies visiem!  

Maija Grendze

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Rīgā dzirdēti anekdoti
Amerikas prezidents Obama ierodas pie Dieva un jautā: 

„Kad beigsies krize?” Dievs atbild: „Pēc desmit gadiem.” 
Prezidents sāk raudāt un aiziet.

Tad pie Dieva ierodas Krievijas prezidents Medvedevs un 
jautā; „Kad beigsies krize?” Dievs viņam atbild: „Pēc 
piecpadsmit gadiem.” Medvedevs sāk rūgti raudāt un dodas 
prom.

Arī Latvijas prezidents Zatlers ierodas uzzināt, cik ilgi 
vilksies krize. Dievs uzklausa viņa jautājumu un sāk raudāt ...

Krize piemeklējusi kādu lauksaimnieku. Viņš nokauj 
pēdējo vistiņu un dodas ar to uz Rīgas Centrāltirgu. Uzlicis 
vistiņu galdā, vīrs pieliek cenu – 500 latu. 

Pircēji nāk un iet, no citiem pārdevējiem kaut ko nopērk, 
bet lauksaimniekam ar dārgo vistiņu neviens pat klāt nenāk. 
Pie vakara pārdevējiem kļūst neveiksmīgā tirgotāja žēl, viņi 
grib uzsākt sarunu: „Sakiet, kāpēc visu dienu turat tik 
nesamērīgi augstu cenu?” 

„Bet man tik ļoti vajadzīga nauda...”
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Katru gadu marta vidū Floridas 
latviešu biedrībā, viena pēcpus-
diena tiek rezervēta Latvijas 
kaŗavīru godināšanai. Tā tas bija 
arī šī gada 14. Martā, kad ap simt 
tautiešu pildīja nama telpas. Kā 
parasti, ar īsiem dievvārdiem, 
programmu atklāja mācītājs 
Aivars Pelds. Sekoja ļoti intere-
sants referāts, papildināts ar 
daudzām fotografijām un tabu-
lām par šodienas Latvijas bruņo-
tiem spēkiem. To ļoti rūpīgi bija 
sagatavojis pulkvežleitnants 
Imants Ziediņš, kas pašlaik ir Lat-
vijas armijas pārstāvis pie ame-
rikāņu armijas centrālās koman-
das (Centcom), Tampā. Referātu 
uzsākot, viņš pieminēja pulveža 
O. Kalpaka nopelnus Latvijas 
neatkarības cīņu vēsturē. Tad īsi 
izskaidroja, kā pašlaik sastādīti 
un darbojas visas Latvijas bru-
ņotie spēki, ieskaitot armiju, 
aviācijas un jūras spēkus, zemes-
sardzi un speciālās Saeimas un 
Prezidenta apsardzes komandas. 
Protams, tika  pieminēts, ka šie, 
tik nesen formētie bruņotie spēki 
arī piedalās gan NATO, gan 
Apvienoto Nāciju miera uzturē-
šanas un terorisma apkarošanas 
akcijās. Latviešu kaŗavīri ir aktīvi 

Kaŗavīru pēcpusdiena Floridā

Illinojas pensionāru biedrības gada sapulce

„MĪLESTĪBAS VĒSTULES” VAŠINGTONĀ

iesaistīti Balkānos, Irakā un 
Afgānistānā. Lai gan latviešu 
kaŗavīru uzdevums galvenokārt 
ir bijis miera uzturēšana un 
sapieru darbība, tomēr kaŗa 
laukā nevar izvairīties no ienaid-
nieka uzbrukumiem un īsās 
cīņās ir bojā gājuši četri un ievai-
noti astoņi Latvijas kaŗavīri.

Pēc referāta uz skatuves stājās 
mūsu veterānu kaŗavīru ansam-
blis “Kanaki”, Richarda Roļļa 
vadībā un Māras Ritumas kla-
vieŗu pavadījumā. Šoreiz bija 
sagatavota pilna programma – 
divpadsmit dziesmas, kas sakār-
totas divās daļās. Pirmā tika 
dziedāta Imanta Saksa harmo-
nizētā “Mana dzimtene – Kur-
zeme”. Tad sekoja tautas dziesma 
“Visiem dārzā rozes ziedi”, nāka-
mā bija Ariānas Liepiņas kom-
pozicija “Soļojam”, kas bija veltīta 
šim ansamblim un izpelnījās 
lielu piekrišanu un skaļus ap-
lausus. Nākamā bija “Tēvu sēta”, 
autors nezināms un tad tautas 
dziesma “Skaista mana tēvu 
zeme” A. Žilinska apdarē. Pirmā 
koncerta daļa beidzās ar skanīgu 
dziesmu “Aiviekstes ozoli”. Pēc 
īsa starpbrīža, kas bija nepiecie-
šams lai “Kanaki” varētu atvilkt 

elpu, vietējā, visiem labi pazīs-
tamā aktrise Imanta Boassa, 
deklamēja A. Brigaderes un J. 
Jaunsudrabiņa dzejas par “Mūsu 
varoņiem”. 

Tad uz skatuves atkal nāca 
“Kanaki”, un koncerts turpinājās. 
Pirmā bija  E. Freimaņa dziesma 
“Divi bija” ar T. Tomsona vārdiem.
Sekoja A. Žilinska “Dziesma par 
Rīgu” ar V. Vīgantes vārdiem. 
Protams, kareivjiem vienmēr ir 
bijušas populāras E. Rozenštrau-
cha dziesmas, un tādēļ tika 

nodziedāta “Vecās dzirnas”. Neva-
ram iedomāties kaŗavīru pēcpus-
dienu bez Jāņa Norviļa dziesmām, 
un “Kanaki” ar lielu sajūsmu, 
skandināja  viņa “Klip klap, klap”. 
Programma beidzās ar divām 
populārām operešu dziesmām –  
F. Lehāra “Vilja” un S. Romberga 
“Tver, tver, tver” no operetes 
“Studentu princis”.

Publika ar skaļiem aplausiem 
un ziediem pateicās “Kanakiem” 
par koncertu. Mazliet sērīgi bija 
apzināties, ka šis latviešu varoņu 

pulks, kas cīnījās par Latvijas 
brīvību un neatkarību otrā pa-
saules kaŗa laikā, ar katru gadu 
samazinās. Bez “Kanakiem” tika 
godināti arī visi pārējie klātesošie 
latviešu karavīŗi, katrs saņēma pa 
sarkanai rozei no Biedrības 
dāmām.

Kaŗavīru pēcpusdiena beidzās 
ar tradicionālo cepto desiņu un 
skābo kāpostu azaidu, par ko bija 
rūpējusies saimniece Lija Kuplis 
ar palīdzēm.

Gunārs Liepiņš

Juris Kalniņš un Mirdza Martinsone izrādē "Mīlestības vēstules"

Illinojas pensionāru biedrības 
gada sapulci, kuŗā piedalījās 46 
biedri, 11. martā vadīja Oļģerts 
Cakars, protokolēja Marta Caka-
re. Ar klusuma brīdi pieminēja 
2008. gadā mūžībā aizgājušos 
biedrus – Aleksandru Birkenu, 
Robertu Dukupu, Jāni Krastiņu, 
Rasmu Kupču, Zigurdu Poruku, 
Gunāru Salenieku un Viju Stalu, 
kā arī 2009. gada sākumā miru-
šos Mirdzu Liepu un Ansi 
Kramēnu. Skumji, ka draugu un 

Čikāgas latviešu sabiedrības 
locekļu rindas kļūst arvien 
retākas.

Biedrības priekšnieks O. 
Cakars ziņoja, ka 2008. gadā 
notikušas desmit sanāksmes, 
visās valdījusi sirsnīga noskaņa. 
Saimniecības darbos bez aici-
nājuma piedalās visi, kuŗi spēj. 
Parasti par ļoti mērenu cenu ir 
pasūtinātas siltas pusdienas. Val-
de un visi darbinieki pelnījuši 
vislielāko pateicību. 

Biedrziņa Pēteŗa Lapiņa pār-
skats liecina, ka 2008. gadā 
biedrībā iestājušies četri biedri,  
septiņi biedri miruši, 2009. gadā 
miruši divi biedri, patlaban 
biedrībā ir  87 biedri.

Kasiere Ruta Krese ziņoja, ka 
2008. gada apgrozījumā ir atli-
kums.  Ar Veltas Auzānes gādību  
atkal ar ziedojumiem esam 
atbalstījuši pensionārus Latvijā. 
Paldies dāmām, kuŗas Ziemsvētku 
ieskaņas sarīkojumā gādāja par 

maltīti, ietaupot izdevumus par 
siltām pusdienām.

Arvīds Kadeģis nolasīja revī-
zijas komisijas protokolu, atzīstot, 
ka kasē viss ir labā kārtībā, un 
ierosināja pateikties kasierei.  
Pieņēma 2009. gada budžetu 
$5079  apmērā.

Par biedrības priekšnieku ar 
aklamāciju ievēlēja Oļģertu 
Cakaru, priekšnieka palīgu – 
Alfonsu Grasi, sekretāri – Martu 
Cakari, kasieri – Rutu Kresi ar 

palīdzi Annu Lāčkāju, biedrzini 
– Pēteri Lapiņu ar palīdzi Elvīru 
Alberiņu; revīzijas komisijā – 
Dagmāru Kadeģi, Juri Valaini un 
Ilmāru Riekstiņu.

Pirms sapulces notika  maltīte. 
Mēneša dzimumdienu ,,bērniem”, 
kuŗus izsauca Pēteris Lapiņš, 
mūsu “puķu meitene” Elvīra 
Alberiņa, kā mēs viņu dēvējam, 
pasniedza sarkanas neļķes. Dzie-
dājām un draudzējāmies!

OC

Tie tautieši Amerikā, kuŗiem 
joprojām tuvs latviešu teātris, 
cenšas nepalaist gaŗām retās no 
Rīgas atvestās izrādes. Vašingto-
nas D.C. un apkārtnes latviešu 
saime tādu ciemakukuli baudīja 
20. martā, kad latviešu centrā 
Rokvilē ar A. R. Gērnija lugu 
„Mīlestības vēstules” viesojās 
„Mūzikālā teātŗa 7” aktieri Mir-
dza Martinsone un Juris Kalniņš.

Luga sastāv no divu personu, 
Melisas un Endrū, dialoga vēs-
tuļu formā, kuŗā atklājas viņu 
dažkārt brāzmainās attiecības no 
bērnības līdz mūža norietam. 
Savas agrāk rakstītās vēstules viņi 
„lasa” viens otram, dažkārt tās 
paceldami no grīdas, kur tās 
izbārstītas, un nemanāmi ievilk-
dami skatītāju aizvien dziļāk 
savās dzīvēs.

Abu raksturi veido spēcīgu 
pretstatu. Melisa ir turīgas ģime-
nes atvase, izlutināta, palaidnīga, 
impulsīva, neurotiska, māksli-
nieciska. Endrū – apzinīgs, miet-
pilsonisks Amerikas labāko ap-
rindu pārstāvis, kuŗa dzīves ceļš 
ved caur Jēlu uz advokāta un 
ASV senātora amatiem. Melisai 
Endrjū šķiet pārāk prātīgs un 
bālasinīgs, jo viņa pati ir spēcīgu 

jūtu radījums. Viņa dedzina sveci 
no abiem galiem, ļaudamās 
miesīgām iekārēm un alkoho-
lam. Viņa grib izbeigt „sasodīto” 
vēstuļu rakstīšanu, ko Endrū 
visiem spēkiem cenšas nepār-
traukt. Kaut arī viņi dzīvo katrs 
savā pasaulē, vēstules abus sasien 
neredzamā valgā. Viņu dilemma 
liek domāt par miljoniem, kuŗi 
mūsdienās meklē mīlestību 
tīmeklī. Sēdēdami pie datora, 
cilvēki veido savu izdomāto, 
saistošo personību, čalodami ar 
nepazīstamiem vientuļniekiem 
pie cita datora, bet nespēdami 
rast tuvu cilvēku „īstajā” dzīvē. 

Mirdza Martinsone un Juris 
Kalniņš niansēti iekrāsoja Meli-
sas un Endrjū attiecības, pakā-
peniski atklājot sapņus, cerības, 
uzvaras un zaudējumus, kā arī 
viņu nebeidzamo tiekšanos vien-
am pēc otra. Martinsone deva 
izrādei vajadzīgo naksnīgo ugu-
ņošanu; Kalniņš – tikpat nepie-
ciešamo saules gaismu.

R. Gērnija (Gurney) luga Love 
Letters, pirmo reizi izrādīta 1988. 
gadā Konektikutā. Tā dažkārt 
devusi pateicīgu materiālu ak-
tieriem, kam nav laika tekstus 
pilnīgi iemācīties no galvas, jo 

iespējams vēstules vienkārši lasīt. 
Taču Martinsone un Kalniņš, 
kuŗi lugas latviskajā variantā 
sastapušies jau 1995. gadā, liekas, 
tekstos bija ieauguši dziļi un pa-
tiesi, vēstules, kartītes un zīmītes 

Vašingtonas tautieši „Mūzikālā 
teātŗa 7” izrādi uzņēma atsaucīgi. 
Amerikā augušai publikai lugā 
atainotā pasaule bija labi pazīs-
tama. Bagāto aprindu bērnu 
pamešana privātskolās, skraidī-

izmantodami tikai kā skatuves 
rekvizītus. Par abu aktieru pro-
fesionālo briedumu liecināja 
viņu spējas diviem vien bez atel-
pas saistīt publiku pusotras stun-
das gaŗā, iekšējā darbībā balstītā 
priekšnesumā.

šana pie psīchiatriem, buntošanās 
pret puritāniskajiem ierobežo-
jumiem – tās ir šajā zemē iecie-
nītas temas. Vašingtonas publiku, 
arī latviešus, allaž uzjautrina kāds 
polītisks jociņš: piemēram, Meli-
sas atklājums, ka demokrati esot 

labāki gultas partneŗi nekā 
republikāņi. Un kad Endrū 
parādījās pazīstamajā ASV kaŗa 
flotes virsnieka tērpā un bija 
kļuvis par senātoru, šejienes pub-
likai viņš šķita pilnīgi savējais. 
Dažiem skatītājiem svarīgs bija 
arī apstāklis, ka Kārinas Pēter-
sones latviskajā tulkojumā lugas 
varoņi iztika bez pārmērīgiem 
vulgārismiem, kādi bieži iekrāso 
mūsdienu teātŗa uzvedumus.

Pēc izrādes Vašingtonas organi-
zāciju pārstāve un izrādes izkār-
totāja Anita Odonela (O’Donnell) 
aicināja visus pakavēties pie vīna 
glāzes un dāmu sarūpētiem 
kulināriem labumiem. No patā-
lām vietām bija ieradusies grupa 
meitenīgu skatītāju – amerikāņos 
ieprecējušās jaunas latvietes. 
Viņām nu uzsmaidīja laime, 
kāda nerodas caurmēra skatītā-
jam Rīgā – tikties ar sen apjūs-
moto Mirdzu Martinsoni, 
„Sirdmīļās Monikas” un citu 
sievišķīgu būtņu iemiesotāju 
kinofilmās. Cerams, ka tas viņas 
pamudinās pie tautiešiem cie-
moties biežāk. Paldies māksli-
niekiem un rīkotājiem!

Vilnis Baumanis



LAIKS 192009. ga da 4. aprīlis – 10. aprīlis

Montreala
M. Štauvers

Svētd ienas 
pēcpusdiena 
29. martā Lat-
viešu centrā iz-
vērsās par teāt-
ŗa dienu. Par to 
bija parūpējies 
Toronto latvie-
šu tautas augst-

skolas drāmas pulciņš, atvez-
dams uz Montrealu lietuvieša 
Vitauta Alanta 3 cēlienu lugu 
„Grāmatvedības kļūda”, ko tulko-
jis Emīls Skujenieks. Šo lugu 
1958. gadā bija iestudējis un izrā-
dījis toreiz pie Latviešu biedrības 
pastāvošais teātŗa ansamblis. 

L A T V I E Š I  K A N A D Ā

* Toronto lat-
viešu Katoļu 
draudzes Liel-
dienu dievkal-
pojums notiks 
12. aprīlī plkst. 
13 lietuviešu 
Katoļu draudzes 
baznīcā, 1. Resur-
rection Road. 

* Latviešu centra dāmu komite-
jas jauna veida sarīkojums – 
latviešu tautastērpu tirdziņš 7. 
martā izdevās labāk nekā rīko-
tājas to bija cerējušas. Rokdar-
bnieču Sarmītes Vilkas un Judītes 
Vagneres vadītam pasākumam 
atsaucība bija kā no pārdevējām, 
tā arī no pircējām un pircējiem.

* Toronto latviešu Pensionāru 
apvienības 26. marta sanāksmē 
Latvijas viešņa – Nacionālā teātŗa 
aktrise Inta Tirole asprātīgā stās-
tījumā un tēlojumā uzjautrināja 
par ikdienas gaitām un noti-
kumiem atjaunotā Latvijā. Viņas 
viesošanās un izrādes Toronto 
un Hamiltonā bija labi apmeklētas 
un patīkamas. Pensionāru apvie-
nības 9. aprīļa sanāksme būs 
veltīta Lieldienu ieskaņai apvie-
nības koŗa „Rota” un diriģentes 
Īrisas Purenes izkārtojumā.

* Toronto Latviešu centrā kuli-
nārās mākas kursi pīrāgu un 
smalkmaizīšu cepšanai notiks 8. 
un 15. aprīlī no plkst. 19.30 līdz 
21.30, dalības maksa 10 dolaru 
personai. Informācija un pieteik-
šanās centra birojā, tālr. 416-759-
4900. 

Toronto
R. Norītis * Sv. Jāņa ev. lut. latviešu drau-

dzes lauku īpašumā „Saulaine” 
uzpošanas talka notiks 18. aprīlī. 
Talcinieki aicināti pieteikties pie 
Elvigas Sebres, tālr. 705-424-1118, 
e-pasts: elvigasebris@hotail.com. 
Bērnu vasaras nometne šogad 
notiks no 8. līdz 22. augustam. 
Nometnes vadība aicina pieteikt 
dalībniekus un piedāvā arī darba 
iespējas vismaz 17 gadus veciem 
jauniešiem virtuvē un arī nodar-
bību vadībā. Informācija un pie-
teikšanās pie Lindas Lakats, tālr. 
905-625-0910, e-pasts: lakats@
interlpg.com, un pie Amandas 
Sebres, tālr. 647-299-2042.

* Toronto Latviešu Koncertap-
vienība šīs sezonas otrais kon-
certs 19. aprīlī plkst. 19 Glenn 
Gould studijā būs veltīts apvie-
nības dibinātāja, komponista 
prof. Tālivalža Ķeniņa 90. dzim-
šanas dienas atcerei. Informācija 
un ieejas biļešu pasūtināšana pie 
Aijas Kārkliņas, tālr. 416-512-
7348, e-pasts: aijak@rogers.com.

* Kanadas DV nodaļu delegātu 
sapulce notiks 25. aprīlī plkst. 9 
Latviešu centra mākslas galerijas 
zālē. Vanadžu 57. salidojums no-
tiks 26. aprīlī plkst. 10 Latviešu 
centrā DV Toronto nodaļas mītnē.

* Toronto Latviešu Mednieku 
un Makšķernieku kluba biedru 
gada sapulce notiks 25. aprīlī 
plkst. 10 lauku īpašumā „Bērzaine”.  

Otava
Otavas latviešu ev. lut. Miera 

draudzes Lielās Piektdienas diev-
kalpojums ar dievgaldu notiks 
10. aprīlī plkst. 11. Pēc dievkal-

pojuma draudzes dāmu komiteja 
aicina draudzes locekļus un vie-
sus Lieldienu brokastīs draudzes 
namā. Lieldienu dievkalpojums 
12. aprīlī sāksies plkst. 8 un to 
vadīs māc. Sarma Eglīte. Pēc 
dievkalpojuma  viņa stāstīs par 
neseno Latvijas apmeklējumu.

Londona
* Londonas latviešu ev. lut. 

Trīsvienības draudzes Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar 
dievgaldu notiks 10. aprīlī plkst. 
13.30 Trinity Luterāņu baznīcā, 
746 Colborne Street. Gadskārtējie 
Kapu svētki notiks 9. augustā 
plkst. 12 Woodland kapsētā. kapu 
pieminekļu un piemiņas plākšņu 
iesvētīšana iepriekš jāpiesaka 
draudzes vadībai vai diakonei 
Ainai Avotiņai, tālr. 416-920-8491.

Vairāk nekā 50 skatītāju vidū bija 
ļaudis no tā laika, to vidū aktieris 
Edvīns Skapsts, kuŗa rīcībā ir šīs 
teātŗa vienības archīvi. Toronto 
jauniešu drāmas pulciņš viarāk-
kārt Montrealā viesojies pirms 
daudziem gadiem, kad to vadīja 
Hugo Miķelsons. Pirms izrādes 
pulcējušos uzrunāja Roberts 
Klaiše (Latvijas goda konsuls un 
Latviešu biedrības priekšnieks), 
norādīdams, ka savu lomu izrā-
des sarīkošanā spēlējis Latviešu 
sabiedriskais centrs, atvēlot tel-
pas un skatuvi. Viņam rosīgas un 
čaklas palīdzes bija divas biedrī-
bas valdes locekles – Anita 
Poriete-Bedarda un Rita Jozuus, 
kā arī citi izpalīgi, it sevišķi uzko-
du sagādātājas.

Īsu uzrunu teica arī teātŗa pār-
stāvis Ēriks Dzintars, pieskarda-
mies bērnu izglītībai Latvijā jau 
kopš 17. gadu simta un uzsvēr-
dams faktu, ka par aktieŗiem 
pulciņā šobrīd darbojoties mūsu 
jaunatnes otrā paaudze, tādējādi 
dodot turpinājumu latviešu teāt-
rim Kanadā.

Lugas sniegums iepriecināja 
skatītāju saimi, kuŗu vidū bez 
pensionāriem bija Montrealas 
jauniešu pulciņš. Ka trīs gadu 
gatavotais iestudējums bijis nozī-
mīgs, liecināja interese un smiek-
li, kas pēc divdomīgām situāci-
jām atskanēja itin bieži. Ansis 
Bramanis kā Bruzga, Laila Tanne 
kā Bruzgiene, Alia Kuksis kā  
viņu meita Biruta, Guntars 
Pērkons kā ierēdnis, Aleks 
Giffords kā sekretārs, Madalene 
Laure kā Aldona, Birutas drau-

dzene, Aleks Niedra kā konser-
vatorijas students un Ieva Siliņa 
ka ziņnese Felicita visi bija labi 
iejutušies savās lomās un katrs 
piedeva savam tēlam dažādas 
raksturu iezīmes. Tas liecināja, ar 
kādu aizrautību un mīlestību 
teātrim viņi visi bija gatavojušies. 
Par to tie sevišķi cildināmi.

Režisore Sandra Cifersone ar 
savu palīgu Kalvi Mikelšteinu 
bija panākusi plūstošu un labu 
izrādi; gaismas bija kārtojis Kārlis 
Hawkins, bet skaņas – Andrejs 
Cifersons. Pateicoties moderna-
jai iespiedtechnikai, katrs skatī-
tājs varēja paņemt līdz gandrīz 
vai „holivudisku” programmas 
lapiņu krāsās, kuŗā skatāmi visi 
jaunie aktieŗi. Tur gan bija viens 
drukas velniņa nedarbs, ka izrā-
de notiekot „draudzes namā”, par 
ko atvainojās izrādes rīkotājs 
Montrealā R. Klaiše. Izrādes 
noslēgumā paldies montrealie-
šiem teica režisore Sandra 
Cifersone un solījās montrealie-
šu saimē ielausties atkal tuvākā 
nākotnē. Nav šaubu, ka mont-
realieši to viņai un jaunajiem 
aktieŗiem atļaus un visus saņems 
ar atplestām rokām. Tērvetes 
nometnes vadītājs Jānis Mateus 
ar lepnumu atzīmēja, ka 6 no 8 
aktieŗiem esot bijuši nometnes 
dalībnieki. Šādi sabiedriski un 
kulturāli pasākumi montrealie-
šiem vajadzīgi biežāk. Ir ziņas, ka 
septembŗa sākumā no Latvijas te 
varētu viesoties Trīs tenori. Tas 
būtu notikums pats par sevi! 
Jācer, ka eventuālajiem rīkotā-
jiem tas izdosies.

Sestdien, 21. marta agrā rīta 
stundā Kanadas latviešu centrā 
Toronto uz savu 59. gadskārtējo 
biedru pilnsapulci pulcējās Dau-
gavas Vanagu Toronto nodaļas 
vanagi un vanadzes. Pirms sapul-
ces atklāšanas ar patīkamu pār-
steigumu nāca akadēmiskās vie-
nības Līdums viesi Ivars Timbers 
un Voldemārs Bebris, viņi pa-
sniedza DV Toronto nodaļai 
mākslinieka Ērika Dzeņa gleznu 

DV Toronto nodaļas pilnsapulcē
kas jau daudzus gadus piedalās 
organizācijas darbā. Atzinības 
raksts tika pasniegts Visvaldim 
Bāderam. Veselības traucējumu 
dēļ sapulcē nevarēja piedalīties 
apbalvotie Olģerts Kurcigs un 
Andris Briedis.

Atklājot pilnsapulci valdes 
priekšsēdis Varimants Plūdons 
pateicās visiem, kas bija ieradu-
šies, lai pārrunātu paveikto un 
lemtu par nākotnes plāniem. 

klusuma brīdi pieminēja nodaļas 
biedrus – aizgājējus, tāpat arī 
pulkvedi Oskaru Kalpaku un 
latviešu leģionārus, kuŗi atdeva 
savu dzīvību 1944. gada 16. 
marta kaujās pie Mudes upes.

Priekšsēža aicināti, sapulces 
dalībnieki vienojās mūsu tautas 
lūgšanā „Dievs, svēti Latviju”. To 
dziedam jau kopš bērna kājām, 
bet joprojām, tai skanot, izjūtam 
sirdī ar lepnumu un pacilātību. 
Par sapulces vadītāju tika izrau-
dzīts Laimons Ozols, bet sekre-
tāru darbu uzņēmās Lilija Bāders 
un Velta Ozols.

DV priekšnieka Juŗa Augusta 
un DVKV priekšsēža Juŗa Eglīša 
apsveikumi, valdes locekļu ziņo-
jumi, ieteiktā darba kārtība un 
cita ar DV saistīta informācija  
ievietota 2009. gada Apkārtrakstā, 
kas laicīgi tika izsūtīts visiem 
nodaļas biedriem. DV priekšnieks 
savu rakstisko apsveikumu no-
beidz ar aicinājumu: „Strādāsim 
visi kopā mūsu organizācijas 
nākotnei!” DV Kanadā valdes 
priekšsēdis Juris Eglītis  uzsveŗ 
vajadzību atbalstīt jaunatni šeit, 
Kanadā, un Latvijā.

Nodaļas valdes priekšsēdis V. 
Plūdons savā ziņojumā norāda, 
ka aizvadītā gadā ar vairāk kā 
$20 000 ir atbalstīti latviešu 
leģionāri Latvijā, it sevišķu uzma-
nību pievēršot gultas režīma 
slimniekiem zāļu iegādei. Otri 
lielākie atbalsta saņēmēji – 
daudzbērnu ģimenes. Demogrā-
fiskais stāvoklis Latvija nav lab-
vēlīgs. Cenšoties to novērst, 
daudzbērnu ģimeņu atbalstam 

pagājušā gadā nosūtījām $7000, 
bet 2009. gada budžetā (kuŗu 
pilnsapulce pieņēma) ir paredzēti 
$9000. Apzināmies, tā nav liela 
summa lielai problēmai, bet tā kā 
daudzbērnu ģimenes atbalsta 
DV organizācija globālā mērogā, 

kanadiešu aprūpes mājās. Vana-
dzes klājušas kafijas galdus noda-
ļas sarīkojumos, piedalījušās 
Kanadas vanadžu sarīkojumā 
„Vasarai aizejot” Sidrabenē, kā 
arī 11. novembŗa un 8. maija 
piemiņas  saietos Saulainē.

Mākslinieka Ērika Dzeņa gleznas pasniegšana

Daugavas Vanagu sapulces dalībnieki
– leģionāru kapi kaŗa laukā. 
Voldemārs Bebris norādīja: „Šī 
glezna runā, tagad tā var uzrunāt 
katru, kas šeit ierodas”.

Daugavas Vanagu Kanadā val-
des priekšsēža uzdevumā Kārlis 
Gulbis paziņoja trīs apbalvoju-
mus ar DVKV Atzinības rakstu. 
Apbalvotie ir klusie darbinieki, 

Biedrzine Astrīda Jakobsons 
nolasīja DV Toronto nodaļas to 
astoņu vanagu un trīs vanadžu 
vārdus, kuŗi pagājušā gadā 
pievienojušies lielai aizsaules 
saimei. To starpā arī mūža biedrs 
Alberts Apīnis, kuŗš piedzīvoja 
105 gadus un mira šī gada 10. 
janvārī Carnikavā. Klātesošie  ar 

kopējais atbalsts ir ievērības 
cienīgs.

DV Toronto nodaļas vanadžu 
kopas priekšniece A. Jakobsone 
ziņo, ka vanadžu aprūpes darbā 
uzsvars tiek likts aprūpei Latvijā: 
leģionāriem, daudzbērnu ģime-
nēm, bāreņu nometnei „Pasaka” 
un krīzes centram „Dardedze”. 
Atbalstīta arī Dzintras Gekas 
grāmatas „Sibirijas bērni” otrās 
daļas izdošana. Rēgulāri tiek 
apmeklēti nodaļas biedri Kristus 
Dārzā, kā arī tie, kas dzīvo 

Aprūpes nozares vadītājas Lili-
jas Bāderes ziņojums norāda uz 
plašu, dažādu interešu aprūpes 
darbu. Protams, uzsvars  likts uz  
bijušo latviešu leģionāru aprūpi 
Latvijā, bet ļoti liels atbalsts ir 
sniegts jauniešiem, netikai Lat-
vijā, bet arī šeit, Toronto apkārtnē, 
dzīvojošiem. Kopā ar vanadzēm 
palīdzības darbam Latvijā aiz-
vadītā gadā ir izdoti $45000.  

(Turpināts 20. lpp.)
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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

L A T V I E Š I  K A N A D Ā

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

Ainas Silas un Artūra Naita (Arthur Knight)
LATVIJAS MARKU KOLLEKCIJU

pārdos izsolē, ko rīko Rasdale Stamp Company

sestdien, 16. maijā
35 Chestnut Ave Westmont, IL 60559

Tālr.: 630-794-9900

Lūdzu zvanīt vai rakstīt, lai saņemtu bezmaksas katalogu

Atbalstīta grāmatas „Sibīrijas 
bērni” izdošana ar $6000 un 
čekas terrora upuŗu piemiņas 
vieta „Baltie krusti” Baltezera 
krastā. Vītolu fonda izkārtojumā 
atbalstām divus maznodrošināto 
ģimeņu studentus. Pagājušā gadā 
ar 1000 latiem, bet šinī gadā 
atbalstu paaugstinājām uz 1300 
latiem katram.

Novārtā nav atstāti arī vietējie 
latviešu jaunieši. Sniedzām atbal-
stu trīs jauniešiem, lai tie varētu 
piedalīties „Sveika, Latvija!” 
braucienā, šis brauciens deva 

vienai meitenei iedvesmu tur-
pināt latvisko izglītību. Vēstuli 
par saviem iespaidiem Latvijā 
viņa nobeidz sekojoši: „Manas 
domas par manu turpmāko lat-
viešu izglītību ir noteikti mainī-
jušās. Pēc 8. klases absolvēšanas 
nezināju, vai gribēšu turpināt un 
iet uz latviešu ģimnaziju. Tagad 
zinu, ka noteikti gribu turpināt, 
varbūt pat apmeklēšu Garezera 
Vasaras vidusskolu.”

Atbalsts tika dots deju kopai 
„Daugaviņa”, kas darbojas noda-
ļas paspārnē, lai tā varētu pie-
dalīties Dziesmu svētkos Rīgā. 
Novārtā netika atstāti arī Kristus 
Dārzs, Kanadas Latviešu XIII 

Dziesmu svētki Hamiltonā, Jau-
nie latviešu sportisti, lai piedalītos 
meistarsacīkstēs Čikagā, DV 
Kanadā vīru koris un kritušo 
karavīru pieminekļa apkopšana 
Saulainē. Nav šaubas, ka DV 
Toronto nodaļas aprūpes lauks ir 
bijis plašs sasniedzot pesionārus, 
daudzbērnu ģimenes, bāreņus, jau-
niešus un kultūrālus pasākumus.

Daugavas Vanagu Toronto 
nodaļa jūtas pagodināta, ka 
pagājušā gada 18. novembra 
sarīkojumā tai tika pasniegts 
Latvijas Republikas Ārlietu mi-
nistra Māŗa Riekstiņa parakstīts 
Atzinības raksts ar ierakstu: 
„Toronto Daugavas Vanagiem 

par ilggadīgu un sekmīgu darbu, 
glabājot un kopjot latviešu tautas 
kultūru, valodu un tradicijas. Par 
ticību un nerimstošu atbalstu 
Latvijas valstiskuma idejai.”

Valdē šogad bija jāpārvēl trīs 
locekļi – Edgars Zeibergs, Her-
manis Jakobsons un Laimons 
Salnājs. Visi savu kandidatūru 
uzturēja un tika ievēlēti uz 
nākamiem 3 gadiem ar aklamā-
ciju. Kā delegātus no Toronto 
nodaļas uz DV Kanadā delegātu 
sapulci 25. aprīlī izraudzīja Vari-
mantu Plūdoni, Kārli Gulbi, 
Edgaru Zeibergu un Tālivaldi 
Kronbergu. Sapulces tālākā 
norisē pie turpmākās darbības 

tika doti norādījumi delegātiem. 
Pieņēma divas rezolūcijas par 
organizācijas iekšējās darbības 
uzlabošanu, tās virzāmas tālāk 
uz delegātu sapulci.

Sapulces vadītājs Laimons 
Ozols pateicās biedriem par 
līdzdalību, vanadzēm par kafijas 
galdu un abām sekretārēm par 
darbu, norādot, ka visi tagad ies 
mājās, bet viņām vēl liels darbs 
priekšā – uzrakstīt sapulces pro-
tokolu. Sapulci beidzot, visi vie-
nojās Daugavas Vanagu dzies-
mas pirmos divos pantos.

-imants

(Turpināts no 19. lpp.)

DV Toronto nodaļas pilnsapulcē

ASV vēstniecības telpās 13. 
martā atklāja  Amerikas Savie-
noto Valstu vēstnieku un diplo-
mātu portretu galerija. Atklāšanas 
ceremonijā ASV vēstniecības 
pilnvarotais lietvedis Brūss 
Rodžers teica: „Līdz šim vēst-
niecībā bija apskatāmas tikai to 
vēstnieku fotografijas, kuŗi pār-
stāvēja Ameriku Latvijā pēc 
1991. gada. Tagad mēs oficiāli 
atklājam arī to diplomātu 
fotografiju galeriju, kuŗi Ameriku 
Latvijā pārstāvējuši no 1922. līdz 
1940. gadam. Bija laiks, kad ASV 
Latvijā netika pārstāvēta, taču 
ASV Valsts sekretāra vietnieka 
Samnera Velsa ziņojumā 
uzsvērts, ka ASV amatpersonas 
vienmēr atzinušas – Padomu 
Savienība Latvija bija okupējusi. 
Vēlos piebilst, ka Amerika nekad 
nezaudēja ticību Latvijas tautai.”

Pirmais ASV vēstnieks Latvijā 
bija Frederiks Kolmans (Frede-
rick W.B. Coleman) no Minesotas 
pavalsts (no 1922. gada 13. 
novembŗa līdz 1931. gada 20. 
oktōbrim); viņš bija akreditētais 
vēstnieks arī Igaunijā un Lietuvā, 
dzīvoja Rīgā. Nākamais vēstnieks 
– Roberts Skinners (Robert P. 
Skinner) no Ohaijo pavalsts (no 
1932. gada 28. janvāŗa līdz 1933. 
gada 29. aprīlim), arī akreditēts 
Igaunijā un Lietuvā, dzīvoja Rīgā. 
No 1933. gada 13. decembŗa līdz 
1936. gada 12. februārim vēst-
nieks Latvijā, Lietuvā un Igaunijā 
ar dzīvesvietu Rīgā bija Džons 

Makmarijs (John Van A. 
MacMurray) no Merilendas 
pavalsts.

Arturs Bliss Leins (Arthur 
Bliss Lane) no Ņujorkas bija ASV 
vēstnieks no 1936. gada 2. jūlija 
līdz 1937. gada 16. septembrim. 

Frederiks Sterlings (Frederick 
A. Sterling) no Teksasas 1937. 
gada 9. augustā tika iecelts par 
Latvijas un Igaunijas vēstnieku, 
bet kaut kādu iemeslu dēļ darbu 
nesāka.  

Džons Vilejs (John C. Wiley)  
no Indianas pavalsts bija Latvijas 
un Igaunijas vēstnieks no 1938. 
gada 6. oktobŗa līdz 1940. gada 
17. jūnijam;  dzīvoja Rīgā. 

Pēc Latvijas neatkarības atgū-
šanas pirmais ASV vēstnieks no 
1992. gada 10. aprīļa līdz 1995. 
gada 14. jūlijam bija Ints Siliņš. 
Nākamie vēstnieki: Lerijs Nepers 
(Larry C. Napper) no 1995. gada 
1. augusta līdz  1998. gada 1. 
oktōbrim; Džeimss Holms 
(James H. Holmes) no 1998. 
gada 27. augusta līdz 2001. gada 
15. septembrim; Braiens Karl-
sons (Brian E. Carlson) no 2001. 
gada 4. decembŗa līdz 2004. gada 
6. decembrim; Katrīna Toda 
Beilija (Catherine Todd Bailey)  
no 2005. gada 4. februāŗa līdz 
2007. gada decembrim; Čārlzs 
Larsons (Charles W. Larson) no 
2008. gada 12. februāŗa līdz 2009. 
gada 20. janvārim.

ASV vēstniecība Latvijā,
Preses un kultūras nodaļa

ASV vēstniecībā Latvijā atklāta
Amerikas Savienoto Valstu 

vēstnieku un diplomātu
portretu galerija
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VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

ŠĪ VASARA KATSKIĻOS
“ĪKŠĶĪŠU” periodi:
Latviešu valodas nedēļas:
A-nedēļa: no svētd., 12. jūlija līdz sestd.,18. jūlijam
Programmu vada: Valda Grīnberga, ikskisia@gmail.com
B-nedēļa: no svētd. 19. jūlija līdz sestd., 25. jūlijam
Programmu vada: Māra Abene-Ast, ikskisib@gmail.com
C-nedēļa: no svētd. 26.jūlija līdz sestd., 1. augustam
Programmu vada: Inga Mieme Garbarino, 845-225-1782, ikskisic@gmail.com
Valodas perioda nedēļa: 
no svētd., 2. aug. līdz sestd., 8. augustam
Programmu vada:Irēne UpenieksJasuta: 631-589-0372,ikskisiv@gmail.com

NOMETNES periodi:
I periods: no svētd., 5. jūlija līdz svētd. 19. jūlijam
Nometni vada: Anita Bataraga, 201-760-6417, nometne@gmail.com
II periods: no svētd., 19. jūlija līdz sestd. 1. augustam
Nometni vada: Nora Aivara, 201-337-3120 nometne@gmail.com
Valodas periods: no svētd.,2. aug. līdz sestd., 15. aug.
Nometni vada: Elissa Millers, 908-415-3670 valodasperiods@yahoo.com  
“Senču nometne”: no svētd., 9. aug. līdz sestd.,15.augustam
Nometni vada: Ingrīda Mieme, tel:   518-962-4742, senčunometne@gmail.com

Janīna Briğe: 518-589-9932

3 x 3 – no 16. augusta līdz 23. augustam
 Nometni vada Taina Laiviņa, www.3x3katskilos.info

Meklējam PERSONĀLU – audzinātājus/darba spēku bērnu nometnēs.
Lūdzam sazināties ar attiecīgās nometnes vadītāju.

Informācija un anketes atrodamas “nometnes” nodaļā:
www.nydraudze.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Atsūti man stariņu saules,
Pastāsti, kā jūra šalc”.

Vēlos iepazīties ar inteliģentu 
kungu, pāri 60 g. No Amerikas, 

citām valstīm vai Latvijas.

„Liepa”
Vēstules varat sūtīt:

596 Middlesex Ave, Metuchen,
NJ 08840

TRĪS NO PĀRDAUGAVAS
dziesmas kompaktdiskos!

3 tvartu komplekts: 70 dziesmas

Pasūtināt: Vilnis Baumanis
  15542 Ambiance Drive
  North Potomac, MD 20878

Vai: Inga Priede
 935 Flintlock Road
 Southport, CT 06890

Cena ar piesūtīšanu ASV: $28.00; Kanadā: US $30.00

Soldiers WWII
I'm looking for information on Latvian soldiers (within the German army) 

who stayed in the late autumn and winter of 1944 (and beginning of 1945) 
in Holland, near Varsseveld and Lichtenvoorde (all near Bocholt - Germany).
I have a copy of a diary of a Latvian soldier. He went into hiding, probably 
in the beginning of 1945, on a farm in this area. But he was caught and 
shot dead. I don't have a name, but I know he had a son named Gunar, 

born in 1943.  I'm trying to find out more about this soldier and about other 
Latvian soldiers of his compagny. 

Please e-mail hmerits@xs4all.nl

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
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(Turpināts 23. lpp.)

S A R Ī K O J U M I

Skumjās to piemin
IGORS AFANASJEVS

ZĪLE UN TALIVALDIS DUMPIS
ZENTA ANDERSONS

JĀNIS UN PĒTERIS PURGAĻI

Viņu mīļā piemiņā paturēs bijušās Eslingenas ģimnazijas klases draugi
ANDRIS, ANDREJS, ASTRĪDA, AUSMA, DŽEMS, GUNTIŅA,

 ILMĀRS, INA, RŪTA, VALENTĪNA UN ZIGRĪDA

Mīlestībā viņu piemin
VĪRS VITOLDS

DĒLS MARTINS AR SIEVU INESI
MEITA SILVIJA UN

MĪĻIE MAZBĒRNI INGA, MIKELIS, ALEKS, 
MARCIS, PETERIS UN ILZITE

MED-VET-SABIL
ANNA NICMANIS

dzimusi 1923. gada 23. februārī Rīgā,
mirusi 2009. gada 24. februārī Rīgā

No mūsu vidus šķīrusies

VELTA MITRĒVICA-BROOK
dzimusi 1928. gada 18. oktobrī Rīgā,

mirusi 2009. gada 20. martā, Losandželosā

Dieva mierā aizgājusi
mūsu mīļā

MĀRA RĀCENIS,
dz. Straumanis

dzimusi 1932. gada 20. novembrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 19. martā Southborough, Ma

Augšā aiz zvaigznēm
Pēc grūtajiem kaŗiem...

BALTIMORA (MD)
• 18. aprīlī plkst. 11.00 Aus-

trumu piekrastes spēles volejbolā 
Volleyball House www.vbhouse.
com (5635 Furnace Ave., Elkridge, 
MD). Piedalīsies volejbolisti un 
volejbolistes no Ņudžersijas, 
Ņujorkas, Filadelfijas, Vašing-
tonas (DC) un citurienes. Vie-
nības un spēlētājus var pieteikt 
Vašingtonas (DC) Daugavas 
Vanagu sporta kopas ,,Sigulda” 
pārstāvim Viesturam Timrotam, 
tālr.: 301-294-0046 vai Ņudžersi-
jas sporta kopas ,,Kursa” pārstā-
vim Jānim Ģigam, tālr.: 908-272-
5480. Pēc spēles notiks draudzības 
vakars vācu stila restorānā Blob’s 
Park (Jessup, MD), dažas jūdzes 
uz dienvidiem no Volleyball House. 
Dalības maksa $10.00. Ceļa 
norādījumi: www.blobspark.net

ČIKĀGA (IL)
• 19. aprīlī Čikāgas Latviešu 

Organizāciju Apvienības Stipen-
diju fonda gadskārtējais sarīko-
jums notiks Ciānas draudzes 
telpās, 6551 W Montrose, Čikāgā. 
Pēc dievkalpojuma plkst. 11.30 
pusdienas, 12.30 koncerts – Ben-
jaminjsh Aljlje, trompete. Sekos 
kafijas galds un izloze.

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.

KLĪVLANDE (OH)
• 26. aprīlī ASV latviešu bap-

tistu Dziesmu diena Klīvlandes 
apvienotās latviešu ev. lut. drau-
dzes baznīcā. 

• 8. maijā plkst. 7.30 Armanda 
Ābola klavieŗkoncerts.

līdz 5.00 sarunu grupas ,,Dia-
logs” sanāksme Barnes & Noble 
gramatnīcā pie sarunu galda, 
Har Mar iepirkšanās centrā St. 
Paulā. Sarunu temati: ALAs kon-
gress, pašvaldību un Eiropas 
Parlamenta vēlēšanas Latvijā 6. 
jūnijā u. c. pēc dalībnieku izvēles. 
Visi tautieši laipni aicinati.

ŅUJORKA (NY)
• 18. aprīlī plkst. 11.00 talka 

Bruklinas draudzes namā, pēc 
talkas filma ,,Rīgas sargi”. 

• 25. aprīlī plkst. 8.00 Pavasaŗa 
balle Bruklinas draudzes namā; 
atlikums Mārča Braunfelda 
veselības fondam un Bruklinas 
skolai. Sīkāku informāciju iespē-
jams uzzināt, zvanot Andrejam 
Lazdam, tālr.: 646- 228-1184. 

• 1., 6. un 9. maijā soliste Elīna 
Garanča tēlos Anželīnu Džoakīno 
Rosīni operas ,,Pelnrušķīte” 
izrādē Mētropolītena operā. 
Informācija par biļetēm un 
izrādēm operas mājaslapā: www.
metopera.org E. Garančas mājas-
lapa: www.elinagaranca.com

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 vakariņas un 
dejas. Deju mūziku atskaņos J. 
Skābardis un J. Stūris. Galdus var 
rezervēt astoņu personu grupa, 
pārejās vietas pēc izvēles zālē. 
Lūgums pieteikties līdz 17. 
aprīlim; dalības maksa, samak-
sājot iepriekš, $35 personai, sarī-
kojuma 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)
• Līdz 2. maijam Raimonda 

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

SIETLA 
• 12. septembrī plkst. 11.00 

latviešu golfa sacīkstes (4 per-
sonu scramble) Jackson Park Golf 
Club, 1000 NE 135th Street; tālr.: 
206-363-4747. Vērtēs tālāko 
sitienu (longest drive), (longest 
putt), tuvāko karodziņam (closest 
to the hole). Plkst. 5.00 saviesīgs 
vakars Latviešu sabiedriskā cen-
trā. Lūgums pieteikties, zvanot 
Edmundam Leitim, tālr.: 425-
369-0401 vai Rolandam Aberma-
nim, tālr.: 425-398-9145. Dalības 
maksa $90.00 (sacensības, vaka-
riņas, ratiņi). Tikai vakariņas: 
$25.00. Pieteikšanas anketas 
jāiesniedz līdz 25. augustam; uz 
čeka jāraksta: SLGA un jānosūta 
17428 93rd Ave. NE Bothell, WA 
98011. Turnīram var pieteikties 
SLGA mājaslapā: www.SLGA.US
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Šogad Mentoras pilsētā 
pastāvīgi varēja redzēt zie-
mas ,,asos zobus” pie mājām, 
kuŗas atrodas Ēri ezera tuvu-
mā. Meteorologi apgalvo, ka 
Ohaijo pavalsts ziemeļdaļā šī 
bijusi otra aukstākā un snie-
giem bagātākā ziema 125 
gadu laikā

LOSANDŽELOSA (CA)
• 26. aprīlī plkst. 9.30 LASL 

pieņems saiņus sūtīšanai uz 
Latviju.

• 3. maijā plkst. 12.30 Kurzemes 
cietokšņa cīņu atcere (DV sarīko-
jums).

• 10. maijā plkst. 12.30 Ģimenes 
dienas svinības latviešu skolā.

• 14. jūnijā – 1941. gada 14. 
jūnijā uz Sibiriju aizvesto atcere 
latviešu namā. Losandželosas lat-
viešu nama adrese: 1955 Riverside 
Dr. Los Angeles CA 90039-3704; 
tālr.: 323-669-9027; DKLB infor-
mācijas tālrunis: 323-663-6267. 
DK LB Informācijas biļetens 
tīmeklī: www.biletens.com

MINEAPOLE (MN)
• 23. aprīlī plkst. no plkst. 2.00 

DAUGAVAS VANAGU DIENVIDKALIFORNIJAS APVIENĪBA SĒRĀS PIEMIN SAVUS 
2008. GADĀ MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠOS BIEDRUS

HARALDS AUZERS (Mūža biedrs)
dzimis 1929. gada 14. janvārī – miris 2008. gada 28. janvārī

TEKLA ĶERGALVE (Mūža biedre)
dzimusi 1918. gada 29. augustā – mirusi 2008. gada 10. jūlijā

IMANTS NAGAINIS
dzimis 1953. gada 31. martā – miris 2008. gada 19. jūlijā

OĻĢERTS VEIKINS
dzimis 1936. gada 11. janvārī – miris 2008. gada 13. oktobrī

ROLANDS GUDRUPS (Mūža biedrs)
dzimis 1920. gada 12. septembrī – miris 2008. gada 8. novembrī

VILMA LEIMANE (Mūža biedre)
dzimusi 1912. gada 26. jūlijā – mirusi 2008. gada 15. novembrī

LEO VEISS
dzimis 1925. gada 7. aprīlī – miris 2008. gada 28. novembrī

Pāri jumtiem gājputni skries
Un uz pavasara dzīrēm trauksies.
Jautri tie pēc tevis sauks,
Bet tu klusēsi un neatsauksies.
F. Bārda

Putni zaros meklē dusu,
Mīļā saule projām steidz,
Puķes aizmieg klusu klusu,
Diena savu gaitu beidz.
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Austru mīļā piemiņā vienmēr paturēs
M. BEKERES ĢIMNAZIJAS SAIME

SVEŠUMĀ UN DZIMTENĒ

Ar skumjām un mīlestību piemin
SIEVA MARY LOU, DĒLS PAULS UN MEITA MARA;

MĀSA JANA CAZERS UN DĒLI ANVARS UN ROBETS

Ugunsgrēkā, kopā ar dēlu Pēteri Zirni mirusi mūsu mīļā 
M. Bekeres ģimnazijas 1930. gada absolvente

un 1988. gada 3. jūlija Indianopolē skolas salidojuma dalībniece

AUSTRA LEGZDIŅA,
dzim. BRŪVELE

dzimusi 1912. gada 5. jūnijā Bulduros, Latvijā,
mirusi 2009. gada 28. janvārī Oostburg, Wisconsin, ASV

Negaidīti mūžībā aizsaukts mūsu mīļais vīrs, tēvs, brālis un onkulis
ķīmiķis

ALEKSANDRS ROBERTS 
CAZERS

dzimis 1948. gada 17. februārī Ambergā, Vācijā,
miris 2008. gada 29. decembrī Richland, Michigan, ASV

Tās dienas,
kuŗas rožu gaismā kvēl,
Tās senās dienas,
es tās redzu vēl.
Aspazija

Daudz nodomu, ieceŗu un darbu
palika nepabeigti...

Kamēr vien tālāk mūsu dienas ies,
Tavs mūžš mūsu gaitās atsauksies. Par viņu sēro 

KORPORĀCIJA DAUGAVIETE

Sēro
VĪRS, DĒLS UN PIEDRĪGIE

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā
39. coetus filistre

MĀRA RĀCENE
dzimusi 1932. gada 20. novembrī, Rīgā
mirusi 2009. gada 19. martā, Southboro

Mūsu mīļā

INĀRA MEISTERS,
dzimusi Dickalis

dzimusi 1939. gada 30. jūlijā Rīgā,
mirusi 2009. gada 21. martā Glenbrook, IL

Viņu mīļā piemiņā paturēs:
DĒLS EDVĪNS AR SIEVU AINU – SEATTLE, WA

MĀSA LEOKADIJA ABARONS AR ĢIMENI – TORONTO, KANADA
MĀSA KAZIMIRA ŽEMAITE AR ĢIMENI – RĪGĀ, LATVIJĀ

MAZDĒLS TONY USKURS AR ĢIMENI – BELLEVUE, WA
MAZMEITA DONNA BELTS AR ĢIMENI – BOTHELL, WA

DRAUGI UN PAZIŅAS AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Par viņu sēro un mīļā piemiņā paturēs
SIEVA INARA BUDA-VIEŽE AR ĢIMENI

DR. VALDIS LEINIEKS UN DR. JURIS LEJNIEKS

Mīlestībā piemin
SIEVA LUCIJA, DĒLS VIKTORS

MEITA INTA, LARRY UN SILVIJA
SEŠI MAZBĒRNI UN TRĪS MAZMAZDĒLI

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

VIKTORIJA USKURS
dzimusi 1912. gada 23. decembrī „Mačos” Šķaunē, Latvijā,

mirusi 2009. gada 9. martā Willimantic, CT USA

Dieva mierā uz mūžību aizgājis mūsu mīļais

Dr. JĀNIS W. VIEŽE
dzimis 1909. gada 28. maijā Jelgavā,

miris 2009. gada 6. martā Albany, NY

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

ĒRIKS VIKTORS
BĒRSTIS

dzimis 1920. gada 2. jūlijā Sv. Pēterburgā, Krievijā,
miris 2009. gada 9. martā Kalamazū, MI

ST. PĒTERSBURGA (FL)
• 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 komitejas (The Joint 
Baltic American National Com-
mittee, Inc.) rīkota 8. baltiešu 
konference, 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 infor-
mācija un reģistrēšanās mājaslapā 
http://jbanc.org JBANC pārstāvju 
tālr.: 301-908-2579; e-pasts: 
jbanc@jbanc.org 

• Bostonas latv. ev. lut. 
Trimdas dr.: 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: 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): 9. 
apr. plkst. 6.00 vakarā Zaļās 
ceturtdienas dievk. ar dievg. 10. 
apr. plkst. 6.00 vakarā Lielās 
piektd. dievk. ar dievg. 12. apr. 
plkst. 10.00 Lieldienu dievk. ar 
dievg.; pēc dievk. Lieldienu bro-
kastis. Māc. diak. F. Sīpols, tālr.: 
248-433-3435. Ērģ. Dr. Silvija 
Lizlova, Laila Upīte, Aija Greiama 
(Graham).

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: 12 apr. plkst. 2.00 Lieldienu 
dievk. Shep. of the coast Luth. 
Church (1901 Commercial Blvd., 
Ft. Lauderdale, Fl.), diak. A. 
Venta, dziedās sōliste P. Mercere; 
pēc dievk. kafijas galds.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073, 
tālr.: 610-353-2227) 9. apr. plkst. 
2.00 Zaļās ceturtd. dievk. ar 
dievg. 10. apr. plkst. 7.00 Lielās 
piektd. dievk. 12. apr. plkst. 7.00 
Lieldienu dievk.; pēc dievk. 
brokastis (groziņi). 19. apr. plkst. 
11.00 dievk. 26. apr. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. 3. maijā plkst. 
11.00 dievk.; Vilmingtonā plkst. 
3.00 dievk.; pēc dievk. kafijas 
galds. 10. maijā plkst. 11.00 
Ģimenes dienas dievk;, pēc 
dievk. skolas gada beigu pusdie-
nas. 17. maijā plkst. 11.00 dievk. 
anglu valodā ar dievg. 24. maijā 
dievk. nebūs. 31. maijā plkst. 11.00 
Vasarsvētku dievk. ar dievg. 

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: 10. apr. plkst. 5.00 Lielās 
piektd. dievk. 12. apr. plkst. 8.00 
dievk.; pēc dievk. Lieldienu 
brokastis. 26. apr. plkst. 10.00 
dievk.; pēc dievk. dāmu pulciņa 
sapulce.

Tu aizgāji un nepārnāc mājā,
Un istabas tukšas top;
Iet soļi un gurdeni stājas,
Un Tevi vairs nesastop.

Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvoju.
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Šādu un daudzus citus saukļus 
un dziesmas laikam jau visi 
luksemburdzieši un latvieši Luk-
semburgas futbola stadionā 
sadzirdēja sestdienas vakarā. 
Galvenais – šķiet, ka arī Latvijas 
futbola vienība tos dzirdēja! Jo 
2010. gada Pasaules kausa izcīņas 
kvalifikācijas turnīra spēlē Lat-
vijas valstsvienība viesos ļoti 
pārliecinoši ar 4:0 uzvarēja Luk-
semburgas izlasi. Turnīra tabulā 
ar septiņiem punktiem piecās 
spēlēs Latvijas valstsvienība 
ieņem ceturto vietu.

Aizkustinošs bija spēles atklā-
šanas brīdis, kad ap mani tiešām 
skaļi un izjusti visi Latvijas 
līdzjutēji dziedāja mūsu himnu. 
Šī noskaņa ir pavisam cita kā 
svētkos vai citos sarīkojumos – 
šķiet, ka latvieši atbrīvojas no 
sava „stīvuma” un dzied mūsu 
himnu tā, lai ne tikai Dievs to 
dzirdētu, bet tā, lai tās vārdus 
apliecinātu sev un apkārtējiem. 
Bet, sākoties spēlei, no latviešu 
tribīnēm skanēja bungas, taures, 
dziesmas un saucieni. Repertuārs 
ir jau labi izmēģināts.

Sarauj, Latvija. Latvija, Latvija! 
Olē, olē, olē, Latvija šodien uzva-
rēs! No sākuma nevarēju saprast 
kādēļ uzsākot dziesmu par vella 
kalpiem, to nosauca „Vienpadsmit, 
vienpadsmit”, taču pēc brītiņa 
atšifrēju. Tagad nedziedājām par 
slavenajiem trim vella kalpiem, 
bet gan par vienpadsmit varo-
ņiem (par visu vienību). Skanēja 
populārā dziesma „Vai tu zini, 
mana mīļā”, kaŗavīru dziesmas 
„Uz priekšu, latvieši” un „Lai lat-
vju zobens nesarūs”. Visapkārt 
karogu pārpilnība.

Latviešu līdzjutēji ir lieliski 
organizēti  un ļoti lieli entuziasti. 

Uz Luksemburgu no Latvijas bija 
atbraukuši kāds simts! Arī no 
Briseles. Luksemburgas latviešu 
arī bija samērā daudz (lai gan 
gaidīju, ka būs vairāk). Latvieši 
neatlaidīgi atbalstīja savu vienību. 
Spēles otrajā pusē kāda grupiņa 
Luksemburgas skolnieciņu 
nostājās blakus nodalījumā un 
skaļi centās mūs pārkliegt. Neiz-
devās. Mēs bijām daudzi, un 
mums bija savi „vadoņi”. Bijām 
pārsteigti, ieraugot redzēt, ka 
spēle vēl nebija beigusies, bet 
daudzi luksemburgieši jau devās 
mājup. Bija skaidri redzams, ka 
viņu vienība neuzvarēs, bet mēs 
norunājām, lai latvieši gan palik-
tu līdz pašām beigām.

Spēles sākums abām koman-
dām bija diezgan vienāds. Bet 
tad guvām pirmos vārtus! Un ar 
šādu rezultātu pienāca pārtrau-
kums. Otram puslaikam tikko 
iesākoties, latvieši ātrumā iesita 
otrus vārtus! Un pamazām – tre-
šos un ceturtos. Otrajā puslaikā 
mūsu vārti bija tieši priekšā 
latviešu tribīnei – varat iedomā-
ties, kas par skaņām nāca no 
mūsu puses!

Spēle risinājās ar negaidīti lielu 
Latvijas vienības pārsvaru. Pir-
majās desmit minūtēs Latvijas 
futbolisti izveidoja trīs reālas 
vārtu gūšanas iespējas. Jau spēles 
ceturtajā minūtē pēc noteikumu 
pārkāpuma pret Aleksandru 
Cauņu lielisku soda sitienu 
izpildīja Jurijs Žigajevs, taču tei-
cami nospēlēja luksemburgiešu 
vārtsargs Džonatans Žubērs. 
Desmitajā minūtē, esot ar mugu-
ru pret vārtiem, sitienu pamanījās 
izpildīt Māris Verpakovskis, taču 
bumba trāpīja pa vārtu pārliktni. 
Bet vēl pēc neilga brīža Ģirts 

Karlsons pēc labas Cauņas pie-
spēles raidīja bumbu pāri 
vārtiem.

Puslaika vidū Latvijas futbolis-
tiem territoriālo pārsvaru izdevās 
reālizēt. 23. minūtē pēc Žigajeva 
brīvsitiena Ģirts Karlsons apstei-
dza aizsargu un kritienā ar galvu 
raidīja bumbu vārtu tīklā – 1:0. 
Desmit minūtes vēlāk Latvijas 
futbolistiem mazliet pietrūka 
līdz otro vārtu guvumam, turklāt 
atkal pēc standartsituācijas – 
šoreiz stūŗa sitiena – izpildes. 

izlases aizsarga pavirši atsisto 
bumbu ar lielisku sitienu vārtu 
apakšējā stūrī trieca Aleksandrs 
Cauņa. Tuvojoties puslaika 
vidum, Luksemburgas futbolisti 
sāka uzbrukt mazliet vairāk, taču 
līdz bīstamiem sitieniem pa 
Vaņina vārtiem nenonāca. 71. 
minūtē pretuzbrukumā pēc tālas 
Koļesņičenko piespēles nesen 
uzmainītais Aleksejs Višņakovs 
cīņā ar mājinieku vārtsargu un 
aizsargu izrādījās ātrāks un 
veiklāks – 3:0. Spēles izskaņā 

Sarauj, Latvija! Latvija uzvar Luksemburgu – 4:0

1. Grieķija 3 1 1 10:3 10
2. Šveice 3 1 1 9:6 10
3. Izraēla 2 3 0 9:6 9
4. Latvija 2 1 2 8:6 7
5. Luksemburga 1 1 3 3:11 4
6. Moldova 0 1 4 2:9 1

Latvijas izlases galvenais treneris Aleksandrs Starkovs (vidū)  
preses konferencē

Līdz bumbai mazliet neaizstiepās 
Kļava. Tūlīt pēc tam bīstamai 
Karlsona piespēlei gar mājinieku 
vārtiem neatradās adresāts. Pie 
Vaņina vārtiem patiešām bīsta-
mas situācijas pirmajā puslaikā 
neizveidojās.

Otrajā puslaikā vēl nebija 
nospēlētas trīs minūtes, kad 
rezultāts kļuva 2:0. Luksemburgas 

Koļesņičenko asistēja arī ceturto 
vārtu guvumā. Vārtus ar galvu 
guva Andrejs Perepļotkins.

Nākamais kvalifikācijas turnīra 
mačs Latvijas izlasei būs trešdien, 
1. aprīlī, kad ar Luksemburgas 
futbolistiem tiksies „Skonto” 
stadionā.

Preses konferencē pēc spēles 

treneris Aleksandrs Starkovs 
pauda gandarījumu par vienības 
labo sniegumu. “Bija saskanīga 
spēle un labs rezultāts,” viņš teica. 
“Taču daudz nepriecājos rezultāta 
dēļ – nākamajai spēlei būs no-
pietna gatavošanās, un atkal 
gaidīs grūta cīņa,” viņš piebilda.

Latvijas izlasei izdevās izvēlēties 
pareizu sastāvu, kā arī spēlētāju 
maiņas, jo katrs no jauna 
laukumā uznākušais futbolists 
pastiprināja komandas spēli, 
skaidroja treneris. “Priecājos, ka 
visa vienība bija iesaistīta šajā 
panākumā,” piebilda Starkovs. 
Spēlē neviens no Latvijas fut-
bolistiem savainojumus neguva, 
tomēr Starkovs pieļauj, ka uz 
trešdienas spēli sastāvā varētu 
būt arī kādas izmaiņas. “Trīs die-
nas ir mazs laiks, lai psīcholoģiski 
un fiziski atgūtu spēkus,” skaid-
roja treneris.

Latvijas futbola izlasei šī bija 
pārliecinošākā uzvara kopš 2006. 
gada 7.oktobra, kad ar 4:0 tika 
sagrauta Īslande.

2. grupas tabula.  
Uzvaras, neizšķirti, 
zaudējumi, vārti, 

punkti

Valda Liepiņa

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.: 5. aprīlī plkst. 
10.00 Pūpolu svētdienas dievkal-
pojums ar dievgaldu. Kafija. 9. 
aprīlī plkst.18.00 Zaļās ceturt-
dienas dievkalpojums ar dievgal-
du. 10. aprīlī plkst.18.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums. 12. 
aprīlī plkst. 8.00 Kristus Augšām-
celšanās dievkalpojums ar diev-
galdu. Lieldienu brokastis – gro-
ziņi. 19. aprīlī plkst.10.00 Baltā 
svētdiena. Skautu un gaidu svētki. 
Ziedot pārtiku. 26. aprīlī plkst. 
10.00 Labā Gana svētdienas diev-
kalpojums ar dievgaldu. Prāv. 
L.Zušēvica. Kafija. Bībeles stun-
da 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 apv. latv. ev. lut. 
dr.: 5. apr. plkst. 11.00 Pūpolsvētd. 
dievk. ar dievg. 9. apr. plkst. 
7.00 vakarā Zaļās ceturtd. dievk. 

ar dievg. 10. apr. plkst. 7.00 vaka-
rā Lielās piektd. dievk. ar dievg. 
12. apr. plkst. 9.00 Lieldienu 
dievk., pēc dievk. brokastis. 9. 
maijā draudzes talka.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 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.

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
10. apr. plkst. 2.00 Lielās piektd. 
dievk. ar dievg. 12. apr. plkst. 11. 
00 Lieldienu dievk. ar dievg. 19. 
apr. plkst. 11.00 Baltās svētd. 
dievk. Māc. Dace Jansone 3. 
maijā draudzes locekļu piln-
sapulce.

• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: 
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 Liel-
dienu rīta dievk. ar uzrunu 
bērniem, pēc dievk. tautasdeju 
kopa ,,Metieniņš” aicinās brokas-
tīs. 19. apr. Baltās svētd. dievk. 
angļu val., pēc dievk. draudzes 
saiets. 19. apr. plkst. 2.30 Liel-
dienu dievk. ar dievg. Fondulakā 
un uzrunu bērniem. 23. apr. 

plkst. 10.00 Bībeles stunda. 26. 
apr. Baltās svētd. dievk. vadīs 
māc. B. Puiķe. 30. apr. plkst. 
10.00 Bībeles stunda.

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 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 stunda. 
19. apr. plkst. 10. 00 Baltās svētd. 
dievk., pēc dievk. sadraudzība. 
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.: 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. 
dr. dievnamā Īstbransvikā, dzie-

dās 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 Glen-
wood Ave, East Orange, NJ 07017). 
26. apr. plkst. 2.30 St. Mark lut. 
bazn. (100 Harter Road, Morris-
town, NJ 07960). 9. maijā plkst. 
11.30, Christ Church (66 Highland 
Ave., Short Hillls, NJ 07078). 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 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. plkst. 7.00 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 
bērniem; Jonkeru bazn. plkst. 
8.00 Lieldienu dievk., diak. I. 
Kaņeps, pēc dievk. Lieldienu 

brokastis. 19. apr. Jonkeru bazn. 
plkst 10.00 dievk., diak. I. Kaņeps; 
Salas bazn. plkst. 10.30 dievk., 
prāv. G. Lazdiņš. 26. apr. Jonkeru 
bazn. plkst 10.00 dievk., diak. I. 
Kaņeps; Salas bazn. plkst. 10.30 
dievk., māc. L. Saliņš; Morris-
tovnā plkst. 2.30 dievk., diak. I. 
Kaņeps. 3. maijā Jonkeru bazn. 
plkst 10.00 dievk, diak. I. Kaņeps; 
Salas bazn. plkst. 10.30 dievk., 
māc. L. Saliņš.

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 11. 
apr. plkst. 12.00 Lieldienu dievk.; 
pēc dievk. kafijas galds Grace 
Lutheran Church (3993 Park 
Boulevard, San Diego, CA 92116) 
Izziņas: www.sandiegodraudze.
com vai www.sandiegodraudze.us

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr: 19. apr. plkst. 2.00 Lieldienu 
dievk. Trīsvienības bazn. (35 
Furman Str.) Skenektedijā. Prāv. 
O.Sniedze, ērģ. D. Vitušinska-
Baltazara. Dz. grām. Pēc dievk. 
groziņu azaids.

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

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: 10. apr. plkst. 11.00 Lielās 
piektd. dievk. ar dievg.. 12. apr. 
plkst. 8.00 Lieldienu dievk. 26. 
apr. plkst. 11.00 dievk.; pēc 
dievk. dr. pilnsapulce. Māc. D. 
Jansone.


