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Detroitas latviešu skolā 4. 
aprīļa rītā sapulcējās septiņas 
māmiņas ar saviem mazuļiem. 
Ierastā skolas kārtība bija mazliet 
izmainīta, lai visi varētu pieda-
līties olu krāsošanā. Bijām paņē-
mušas līdzi sīpolu mizu maisus, 
skujiņas, ziediņus, sausās auzu 
pārslas u. tml. Olas tika ietītas, 
un kamēr tās vārījās, bērni devās 
ārā meklēt gardumus, ko Liel-
dienu zaķis bija viņiem atstājis 

Pavasaŗa svēti Detroitā Apvienotās baltiešu komitejas pieņemšana, pieminot piecu un 
desmit gadu jubileju kopš NATO paplašināšanas

ALAs 58. kongresa gaidās valdes locekļu tikšanās ar tautiešiem 
Portlandē, Oregonas latviešu centrā

savā ceļā uz Rīgu.
Pēc lielās meklēšanas ēdām 

pašgatavoto launagu, bērniem 
bija laiks izskrieties. Māmiņas uz 
brīdi atvilka elpu, un tas pienāca 
ilggaidītais brīnumainais brīdis 
– visi aplūkoja skaistās sārtbrūnās 
olas ar dzelteniem un gaišsbrū-
niem rakstiem un priecājās par 
pavasari.

D. M.

Detroitas skolas audzēkņi pavasaŗa svētkos. Priekšā: Nadžuels 
Larrokets (Nahuels Larroquette) un Grietiņa Hama; aizmugurē 
no labās: Lūkas Larrokets (Larroquette), Magdalēna Ostina 
(Austin), Toms Sevruks, Katrīna Lenore, Henriks Gaislasons 
(Gislason), Selga Jansone, Magnuss Gaislasons (Gislason)

ALAs valdes sēdi atklāja viesmīlīgais namatēvs Jānis Zommers

Vašingtonā (DC) Centrālās 
Eiropas un Austrumeiropas 
savienības (Central & East 
European Coalition – CEEC) 
rīkotā pieņemšanā 25. martā 
svinēja piecu un desmit gadu 
jubileju, kopš Ziemeļvalstu 
līguma organizācijas paplašinā-
šanas: 1999. gadā tai  pievienojās 
Čechija, Ungārija un Polija,  
2004. gada  29. martā – Bulgārija, 
Igaunija, Latvija, Lietuva, Rumā-
nija, Slovakija un Slovēnija. 
Pieņemšanā uzrunu teica ASV 
Kongresa deputāti, tostarp Ohai-
jo pavalsts pārstāvis senātors 
Džordža Voinovičs (George Voi-
novich), Merilandes pavalsts 
pārstāve senātore Barbara Mikuļ-
ska (Barbara Mikulski), ASV 
Pārstāvju palātas deputāts Džons 
Šimkus (John Shimkus) no 
Ilinojas pavalsts, vairāku ASV 
prezidentu padomnieks Dr. 
Zbigņevs Bžezinskis (Zbigniew 
Brzezinski), ASV vēstnieks NATO 
Kurts Volkers (Kurt Volker), 
agrākā senātora, tagadējā vice-
prezidenta Džozefa Baidena 
(Joseph Biden) bij. ārpolītikas 
padomnieks Dr. Maikls Halcers 
(Michel Haltzer).

Visi runātāji atzina, ka NATO 
ir viena no svarīgākajām pasaules 
organizācijām un ka jaunajās 
dalībvalstīs valda demokratija, 
tiek gādāts par drošību un 
stabilitāti, tajās ievēro iedzīvotāju 

tiesības. Senātore Barbara 
Mikuļska cildināja baltiešus, kuŗi 
nav aizmirsuši savas tradicijas un 
vienlaikus sekmīgi iekļāvušies 
Amerikas sabiedrībā un dod val-
stij lielu ieguldījumu. Ar aplau-
siem godināja Latvijas, Lietuvas 
un Rumānijas vēstniekus.

CEEC ir 18 ASV dzīvojošo 
Eiropas izcelsmes tautību organi-
zāciju savienība, kas pārstāv 
vairāk nekā 20 miljonu Amerikas 
iedzīvotāju. CEEC iestājušās 
jumta organizācijas, kas apvieno 
armēņus, baltkrievus, bulgārus, 
čechus, gruzīnus, igauņus, lat-
viešus, lietuviešus, poļus, rumā-
ņus, slovakus, ukraiņus un 
ungārus, arī Apvienotā baltiešu 
komiteja (JBANC). Šī raksta 
autors bija ilggadējs Amerikas 
latviešu apvienības (ALA) pār-
stāvis CEEC.

CEEC  bija viena no pirmajām 
ASV mēroga organizācijām, kas 
mudināja un aicināja paplašināt 
NATO, visiem spēkiem cenšoties 
ietekmēt ASV Kongresu un aug-
stas valdības amatpersonas. 
Vairākos laikrakstos  pieminēta  
CEEC lielā ietekmē NATO 
paplašināšanā.

CEEC pieņemšanu rīkoja ASV 
senātora Richarda Rasela 
(Richard B. Russell, Jr.) vārdā 
(pēc viņa nāves 1972. g.) 
nosauktās ēkas The Rusell Senate 
Office Building (celta 1903.-1908. 

g.) vēsturiskā t. s. Caucus telpā. Šī 
74 pēdas gaŗā un 54 pēdas platā 
zāle ir ievērojams klasiskās 
architektūras paraugs. Augstie, 
klasiskiem motīviem rotātie gries-
ti ar četriem trīsrindu oriģi-
nāliem kroņlukturiem, divpad-
smit korintiski pīlāri un dzegas 
atstāj varenu iespaidu. Gar telpas 
sienām ir oriģinālie, 1910. gadā 
darinātie soli un sēdekļi, kuŗi 
rotāti ar grebtiem ērgļu attēliem. 
Šajā telpā notika  pašažieŗu kuģa 
,,Titāniks” bojāejas (1912. g.) 
izmeklēšana, nopratināšana t. s. 
Watergate (1974. g.) lietā, valsts 
Augstākās tiesas tiesneša Kle-
rensa Tomasa (Clarence Thomas) 
apstiprināšana amatā (1991. g.). 

Savulaik, kad dienēju ASV 3. 
armijas stābā, Atlantā, Džordžijas 
pavalstī, būdams stāba biroja 
vadītāja palīgs (Deputy Secretary 
General Staff), viens no maniem 
pienākumiem bija sagaidīt un 
pavadīt sen. Richardu Raselu, 
kad viņš, vairākas reizes mēnesī 
piektdienas pievakarēs no 
Vašingtonas ar lidmašīnu ieradās 
Atlantā un no turienes ar armijas 
vieglo lidmašīnu devās uz nelielu 
apmēram 40 jūdžu attālo lidlau-
ku senātora patstāvīgās dzīves-
vietas tuvumā. Senātors vienmēr 
bija smaidīgs, laipns un ar viņu 
bija viegli uzsākt sarunu.

  
Ilmārs Dambergs

Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) valdes locekļi un biroja 
darbinieki reizi gadā rīko sēdi 
kādā no ASV latviešu centriem, 
lai iepazītos ar vietējo latviešu 
sabiedrību un pastāstītu par 
ALAs darbu ASV latviešu sabied-
rības labā, ar centieniem izglītī-
bas, kultūras, sporta veicināšanā 
un atbalstu Latvijas grūtdieņiem. 
Šī gada pavasaŗa pirmajā dienā 
– 21. martā sēde notika Portlandē 
un par sirsnīgo un viesmīlīgo 
uzņemšanu pateicamies Orego-
nas latviešu centram – galvena-
jam rīkotājam Jānim Zommeram, 
Oregonas latviešu biedrībai, Ore-
gonas latviešu ev. lut. draudzes 
priekšniekam Jurim Orlem, čak-
lajām dāmu saimes darbiniecēm 
Daces Garutas un Ritas Sējas 
vadībā, kā arī visiem, kuŗi mūs 
laipni sagaidīja, piedalījās valdes 
sēdē un saviesīgajā vakarā.

Ierodoties Portlandē, mūs pār-
steidza neparastie laikapstākļi, 
kuŗi mainījās dažu minūšu laikā 
– te spoža saule, te brāzmains 

lietus, te stindzinošas ledus lāses, 
te pūkainas sniega pārslas. Taču 
tas, protams, netraucēja darbu. 
Pēc mācītāja V. Bambāna vadītā 
svētbrīža Jānis Zommers novēlēja 
ražīgu un veiksmīgu valdes sēdes 
norisi.  

Par līdz šim paveikto ziņoja 
ALAs priekšsēdis Juris Mežinskis, 
Informācijas nozares vadītājs 
Valdis Pavlovskis, Biedru un 
Līdzekļu vākšanas nozares vadī-
tājs Marcis Voldiņš, Izglītības 
nozares vadītāja Anita Bataraga, 

Kultūras nozares un Kultūras 
fonda vadītāja Sarma Muižniece 
Liepiņa, „Sadarbība ar Latviju” 
nozares vadītājs Ēriks Krūmiņš, 
Sporta nozares vadītājs Visvaris 
Ģiga, Revīzijas komisijas pārstā-
vis Valdis Kārklis, biroja vadītājs 
Raits Eglītis, jauniešu ceļojumu 
koordinātore Anita Juberte, finan-
ču lietvede Solveiga Švalbe un 
Biedru nozares lietvede Dace 
Eglīte. Sēdes norisi dokumentēja 
sekretāre Kaija Dankere. Sēdē 
bija ieradies arī Amerikas latviešu 
jaunatnes apvienības (ALJA) 
priekšsēdis Kārlis Antons, kas 
iepazīstināja ar ALJAs darbu, 
iecerēm un nākotnes plāniem.

Pēc Informācijas nozares un 
PBLA ziņojuma pārunāja ASV 
latviešu organizāciju gatavošanos 
Latvijas Republikas 10. Saeimas 
vēlēšanām 2010. gada oktobrī.  
Informācijas nozares vadītājs un 
PBLA valdes loceklis Valdis Pav-
lovskis stāstīja, ka jau nodibinājis 
sakarus ar Centrālās vēlēšanu 
komitejas vadību, lai pārrunātu 

vēlēšanu procesu ASV. Viņš 
uzsvēra, ka ALAi būs jāizstrādā 
un jāiesniedz vēlēšanu iecirkņu 
saraksts Centrālai vēlēšanu ko-
mitejai vismaz pusgadu pirms 

(Turpināts 24. lpp.)

Sēdi vadīja ALAs valdes 
priekšsēdis  J. Mežinskis

vēlēšanu dienas. ALAs valdei būs 
jāizvērtē tautiešu vēlme balsot 
pēc iespējas tuvāk savai dzīves-
vietai un reālai iespējai izveidot 
iecirkņus vairākos latviešu cen-
tros. V. Pavlovskis informēja, ka 
prasības vēlēšanu iecirkņa izvei-
dei ir ļoti specifiskas: jābūt 
piemērotai telpai (tā nevar būt 
viesnīcas istaba), iecirknim jābūt 
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ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"
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Web site: www.vytistours.com
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 49 reizes gadā
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US $ 72.00; 3 mēn. US $ 40.00. Sludinājumu maksa: sludinājumu un
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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
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Kur pavadīsim atvaļinājumu?
Mēs varam palīdzēt ar ieteikumiem uz visām zemēm.
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Bruņurupuču sapulce Galapagu salās

Paldies!
Vēlamies sirsnīgi pateikties 

Ģenerāļa Kārļa Goppera fonda 
priekšsēdim Fricim M. Sīpolam 
un  fonda valdei par mums 
piešķirto balvu.  Šajā  balvā dalā-
mies ar trim šī lielā, kopējā  darba 
plānotājiem un radītājiem: Bri-
gitu Džeimsoni (Jameson), dzies-
muspēles “Vēstule no Losas” 
komponisti un līdzdalībnieci šī 
stāsta veidošanā,  Andru Staško, 
līdzdalībnieci dziesmuspēles 
stāsta veidošanā un galveno reži-
sori un Asju Ritmani, dziesmu-
spēles producenti un līdzdalīb-
nieci stāsta veidošanā. Jau no 
paša sākuma bijām pieci ,,šīs lai-
vas airētāji“.  Projektu  īstenojām 
divu gadu laikā.

Vēlreiz pateicamies visiem 
dziesmuspēles ,,Vēstule no Losas“  
aktieŗiem, dziedātājiem, mūzi-
ķiem, choreografiem, techniskiem 
darbiniekiem, Losandželosas lat-
viešu sabiedrībai un visiem lab-
vēļiem par dziesmuspēles sekmī-
gu īstenošanu.

Lolita un Andris Ritmaņi

Statistika,  statistika...
 Kopš Otrā pasaules kaŗa 

beigām pagājuši 64 gaŗi gadi. 
Laikā vēl arvien šad tad var atrast  
kādu rakstu par leģionu un 
leģionāriem. Laikraksta 13. 
numurā bija ievietots EVK  raksts 
par  leģionāru atceres sarīkojumu  
Indianapolē. Lasīju un priecājos 
par labo valodu un pareizu tā 
laika apstākļu attēlojumu. Tā var 
rakstīt tikai cilvēks, kas pats to 
visu piedzīvojis. Tomēr pārsteidza 
teikums: ,,Otrā pasaules kaŗa  
laikā apmēram  80 000  leģionāru 
zaudēja dzīvību, apmēram 50 
000  tika aizsūtīti  uz Sibiriju, no 
kuŗiem atgriezās labi ja 10%.”

 Par šādu statistiku jau vairākārt 
esmu iebildis Laika slejās, kad 

vairāki autori rakstīja par 50 000  
kritušiem. Apaļš skaitlis, kuŗu 
viegli atcerēties. Un vēl 30 000  
vairāk?

Daugavas Vanagu izdotajā grā-
matu serijā ,,Latviešu kaŗavīrs 
Otrā psaules kaŗa laikā” X grā-
matā ir kaŗā kritušo un bez vēsts 
pazudušo leģionāru saraksts, kuŗā 
ir apmēram 16 000 vārdu. Grā-
matas sagatavotāji domā, ka 
varbūt minēta tikai puse no 
visiem upuŗiem. Taču arī tad 
kopskaits ir tālu no 50 000.

1981. gadā iznāca Hansa Stē-
bera (Hans Stöber) grāmata ,,Die  
lettischen Divisionen”. Tajā 
ziņots, ka kapitulācijas laikā Kur-
zemē 19. divīzijā bijis apmēram 
10 000 vīru un kopā ar policijas 
vienībām, būvbataljoniem un 
citām palīgvienībām krievu gūstā 
nonāca apmēram 23 000 latviešu  
kaŗavīru. Man nav ziņu, cik dau-
dzi no viņiem atgriezās mājās, 
taču esmu pārliecināts, ka daudz 
vairāk nekā 10%.

Domāju, kaujās un izsūtījumā 
gāja bojā ne vairāk kā 20 000-30 
000 leģionāru, taču patieso skait-
li mēs nekad  neuzzināsim. Arī 
šis skaitlis ir ārkārtīgi liels, un 
tam vēl jāpieskata tie, kuŗi krita 
cīņās krievu pusē. Māte Latvija ir 
zaudējusi arī tos, kuŗu saknes 
ieaugušas mītnes zemēs. Daba 
necieš tukšumu. Nav ko brīnīties, 
ja tas piepildās ar cittautiešiem.

Paulis  Dzintars

Kad mēs
skolēni bijām...

Skolnieks, kas rakstīja Laika 
13. numurā, ir pārsteidzies. Kri-
tikas vietā vajadzēja teikt paldies 
par vērtīgiem paskaidrojumiem 
attiecībā uz latviešu valodu. Kad 
manas paaudzes skolēni gāja 
skolā, dažreiz gribējām būt „gud-
rāki” par vecākiem vai skolo-
tājiem.

Laika darbiniekiem visu labu vēlot
89 gadus veca Laika lasītāja 

Milda Bētiņa
(Craryville, New York)

Vai ticēsim?
Dr. Paulis Dzintars ļoti inte-

resanti aprakstīja Laikā savus 
prērijas ārsta piedzīvojumus, 
rūpējoties par ļaužu fizisko 
veselību. Kad secularists pāriet 
Laika 28. marta numurā uz 
prātošanu par garīgajām lietām, 
iznāk tikai pilnīgs juceklis, kas 
var sagraut daža laba garīgo 
veselību un sagādāt milzu zau-
dējumus viņiem nākotnē.

Jānis Rainis teica par šādu 
stāvokli apmēram šādus vārdus: 
„Vai iepazīties tu gan ietu ar pašu 
lietu?”

Turķis

ALAs Izglītības 
nozares kalendārs
2. un 3. maija nogalē: ALAs • 

parbaudījums pamatskolas 7. un 
8. klases skolēniem. Pārbaudījuma
uzdevumus var pieprasīt, rakstot:    
abatarags@optonline.net

1. jūnijā ALAs stipendiju  pie-• 
prasījuma termiņš. Sīkāka infor-
mācija par stipendijām un pie-
prasījumu veidlapas atrodamas 
ALAs mājaslapas Izglītības noza-
res ,,Stipendijas” nodaļā.

ALAs Apgāda piedāvā mācīb-
grāmatas un bērnu lasāmgrāma-
tas, kā arī 2009. gadā pieaugušo 
lasīšanai ieteiktās: Valentīna Jēkab-
sona ,,Trejādas brokastis”;  Paula 
Raudsepa ,,VVF”; Andŗa Kolber-
ga detektīvromānus. Grāmatas 
pasūtināmas, rakstot ALAs apgā-
da vadītājai: 

Dace Copeland 
5648 Susan Ave, Kalamazoo, 

MI 49048; 
dace.copeland@wmich.edu
Pārrunas par grāmatām notiks 

vasaras brīvdienās: 
Ņujorkas draudzes ,,Īkšķīšu” A• 

nedēļā vecāku vakaros notiks pār-
runas par V. Jēkabsona ,,Trejādas 
brokastis”

,,Īkšķīšu” B nedēļā J. Janševska • 
,,Mežvidu ļaudis”

Gaŗezera 3x3 nometnes literā-• 
rājā ievirzē Sarmas Muižnieces 
Liepiņas un Lalitas Muižnieces 
vadībā būs pārrunas par visām 
šogad izraudzītajām grāmatām.

Katskiļu 3x3 nometnē grāmatu• 
pārrunu stundās 2009. gadā 
lasīšanai izraudzītās grāmatas: 
Jēkaba Janševska ,,Mežvidus 
ļaudis”; Anšlava Eglīša ,,Līgavu 
mednieki”; Margaritas Kovaļev-
skas ,,Astoņpadsmit” un “Deviņ-
padsmit”; Valentīna Jēkabsona 
,,Trejādas brokastis”; Paula Raud-
sepa “VVF”; Andŗa Kolberga 
detektīvromāns (pēc pašu izvēles).

Anita Bataraga,
ALAs izglītības nozares vadītāja

Visu cieņu Ojāram 
Cellem!

Ja Latvijā būtu kā ADV Pulicera 
balva žurnālistiem, tad to noteikti 
vajadzētu piešķirt Ojāram Cellem.

Viņš ir gandrīz vienīgais, kuŗš 
Laikā raksta skaidrā un labi 
izteiktā latviešu valodā. Viņš dod 
polītiskās un saimnieciskās dzīves 
precīzu analizi, kam lasītājs var 
viegli izsekot. Viņš neapgrūtina 
analizi ar sarežģītiem domu 
gājieniem un necenšas latviešu 
polītiķus pāri mēram nomelnot.

Ak, kaut mums vairāk būtu 
tādu žurnālistu kā Ojārs Celle!

Māc. Alfrēds Kaupiņš

Kļūdas labojums
Redakcija atvainojas Pāvila 

Klāna atraitnei Līvijai, vēstules 
autoram Kasparam Videniekam 
un lasītājiem par 15. numura 
Lasītāju balsīs iespiesto kļūdu. 

Grāmatas „Kadet, uguni!” 
autora Pāvila Klāna atraitnes 
vārds ir Līvija.
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Līdz XIII latviešu dziesmu 
svētkiem Kanadā vairs tikai trīs 
mēneši. Pirms diviem gadiem 
sāktais darbs tuvojas nobeigu-
mam, svēt ku kulminācijai. Pēdē-
jo mēnešu gatavošanās sprie-
gumu jūt visi – rīkotāji, dzie-
dātāji, dejotāji un mūziķi, kā arī 
svētku apmeklētāji.

Latviešu Dziesmu svētku kus-
tībai ir gaŗa vēsture. Tās attīstība 
kopš pirmās Dziesmu dienas 
1864. gadā Dikļos un Pirmie 
vispārīgiem dziedāšanas svēt-
kiem 1873. gadā Rīgā līdz mūs-
dienām atspoguļojas arī svētku 
nosaukumu maiņās. Svētku ofici-
ālais nosaukums 1895. gadā bija 
Latviešu ceturtie vispārējie dzies-
mu un mūzikas svētki, uzsveŗot 
arī instru men tālās mūzikas nozī-
mi. Sestie vis pārējie latvju dzies-
mu un mūzikas svētki notika jau 
neat karīgā Latvijā 1926. gadā.  
1931. gadā atkal mainījās nosau-
kums – 7. vispārējie Dziesmu 
svētki. Latvijas brīvības norietā 
1938. gadā notika 9. vispārējie 
Dzies mu svētki.

Okupētajā Latvijā 1965. gadā 
notika  Piektie vispā rējie Dziesmu 
svētki un līdztekus arī Deju 
svētki. Arī pēc neat karības atjau-
nošanas Latvijā vien laikus notika 
Vispārējie Dziesmu un Deju 
svētki, katrs ar savu numerāciju. 
2008. gadā, atgriežoties pie sākot-
nējās numerācijas, Rīgā notika 
Vispārējie 24. Dziesmu un 14. 
Deju svētki.

Dziesmu svētku tradicija ti ka 
turpināta arī trimdā. Kanadas un 
ASV latvieši rīko kopīgus svētkus 
ik pa diviem vai trim gadiem 
pārmaiņus vienā vai otrā zemē, 
svētku programmā iekļaujot arī 
tautasdejas un instrumentālo 
mūziku. Šogad Dziesmu svētki 
13. reizi  notiks Kanadā.

13. latviešu Dziesmu svētkiem 
Kanadā ir zināma līdzība ar  
Latviešu ceturtajiem vispārējiem 
dzies mu un mūzikas svētkiem 
1895. gadā. Pirmos trīs vispārējos 
Dziesmu svētkus rīkoja Rīgā, bet 
4. svētkus Jelgavā.  Visi iepriekšējie 
divpadsmit latviešu Dziesmu 
svētki Kanadā  notika Toronto. 
Kanadas latviešu Dziesmu svētku 
biedrības padome vairāku iemes-
lu dēļ pirms diviem gadiem par 
nākamo svētku vietu gudri 
izvēlējās Hamiltonu. Tā nu 
Toronto latvieši Hamiltonu var 
uzskatīt par „savu Jelgavu”.

Ceturtie Dziesmu svētki Jelgavā 
bija lielākie pirms Pirmā pasaules 
kaŗa. Tajos piedalījās 165 koŗu 
apmēram 4000 dziedā tā ju; iera-
dās apmēram 20 000 klau sī tāju. 
Rīcības komitejas priekš sēdis 
bija nākamais Lat vijas pirmais 
Valsts prezidents Jānis Čakste. 
Pirmatskaņojumu piedzīvoja 
Jāzepa Vītola „Be verīnas dziedo-
nis” ar Ausekļa vārdiem. „Dzies-
mu vairogs at sita bultas, / 

Dziesmu skaņas pārņēma troks-
ni. / Dziesmu vara aizdzina kaŗu, 
/ Tautu izglāba dziesmu gars!” 

Plašās (560 lpp.) mono gra fijas 
„Latviešu dziesmu svētku vēs-
ture” autors Valentīns Bērz kalns 
ievadā rakstīja: „Di vēji ceļi ejami 
latviešu dzies mai. Bez tīri aistē-
tiskā mērķa, ko uzskatām par 
ikkuŗa māk slas veida galveno 
aizdzietu un kodolu latviešu 
dziesmai reizē ir bijis lemts būt 
arī sabiedriski nacionālai ceļve-
dei. (..) Patiesi dziesma bijusi 
mūsu likteņ biedre jau kopš 
senākām die nām, kad tā kopā ar 
valodu pirmoreiz saslēdza mūs 
vienā nacionālā saimē. (..) Un 
beidzot – vai tie paši uzdevumi, 
tie paši ceļi nav lemti mūsu dzies-
mai arī šobrīd?” V. Bērzkalns 
izdeva arī  otru biezu sējumu – 
„Latviešu dziesmu svētki trimdā” 
(445 lpp.).

Dziesma vieno mūsu tautu – 
tautu tēvzemē ar pasaules tālēs 
izkliedētiem latviešiem. Tā ir 
mūsu spēks un stiprums.

Jānis Cimze 19. gadsimta vidū 
Vidzemē sko lotāju seminārā sāka 
sagatavot jaunu skolotāju paau-
dzi, tā dēvētos cimziešus. Daudzi 
no viņiem kļuva par lauku koŗu 
diriģentiem. J. Cimze arī gādāja 
par tautasdziesmu apdari. Viņš 
krāja tautasdziesmas un tās har-
monizēja daudzbalsīgai dzie dā-
šanai; sastādīja „Dzies mu rotu” 
divās daļās. Jānis Cimze ir mūsu 
koŗu tēvs. Kopā ar brāli Dāvi 
viņš aizsāka latvju tautasdziesmu 
rene san si. Viņu darba rezultātā 
bija iespējami Pirmie vispārīgie 
dzie dā šanas svētki Rīgā 1873. 
gadā.

Latgalei, kas bija piedalīta 
Vitebskas gu berņai, tātad atrauta 
no pārējiem Lat vijas apgabaliem, 
dzīve bija smagāka. Latgalē 
latviskā gara atmoda sākās 50 
gadu vēlāk. Pirmo reizi divi koŗi 
no Rēzeknes un Daugavpils pie-
dalījās tikai 5. Dziesmu svētkos 
1910. gadā. Arī 6. Dziesmu 
svētkos 1926. gadā no Latgales 
piedalījās tikai septiņi koŗi. 
Stāvoklis strauji mainījās pēc 
vienotās Latvijas nodibināšanas, 
kad skolotāju institūti Rēzeknē 
un Dau gav pilī sagatavoja jaunus 
sko lotājus – koŗu diriģentus.

J. Cimzem līdzīga loma Lat galē 
bija komponistam, koŗ diriģentam 
un mūzikas pai dagogam Jūlijam 
Rozītim (1889-1952), kas mācīja 
Rē zeknes valsts skolotāju in stitūtā 
no 1930. līdz 1944. gadam. Viņš 
dažkārt arī saukts par „Latgales 
Cimzi”. Koŗdziedāšanas attīstībā 
Latgalē viņam ir liela nozīme.

Jūlijs Rozītis vāca latgaliešu 
tautasdziesmu meldijas. Pavi sam 
viņam ir 55 tautasdziesmu 
apdares jauktam korim, tostarp 
liela daļa Latgalē dzirdēto, pie-
mēram – „Stovēju, dzīdoju / 
Augstajā kolnā, / Lai muna 

baļsteņa / Skanēja toļi.” Vēl arī 35 
tautasdziesmas trīsbalsī gam sie-
viešu vai bērnu korim, četras 
tautasdziesmas vīru korim, 21 
oriģināldziesma jauk tam korim 
un 17 solodzies mas. „Stāvēju, 
dziedāju” ir ne vien skaista dzies-
ma, tai ir arī dziļa simboliska 
nozīme. J. Rozīša sabalsojumā tā 
bija pēdējo divu vispārējo 
Dziesmu svētku kopkoncerta 
program mā Rīgā. Izdots arī 
krājums Mu sica Sacra – 150 
katoļu garīgo dziesmu apdares 
jauk tam korim.

Jau pieminētais dziesmu svēt-
ku vēstures autors Valentīns 
Bērzkalns ir Rēzeknes valsts 
skolotāju institūta absolvents un 
J. Rozīša audzēknis. Lielākā daļa 
tā laika absolventu – mū zi kas 
skolotāju un koŗdi riģentu jau  
aizsaulē, bet nedaudzi nonākuši  
Kanadā. Vitolda Buņķa dēls 
Andrejs ir šo dziesmu svētku 
rīcības ko mi tejas priekšsēdis. 
Jānis Din dzāns vadīja jaunatnes 
kok lē tājus un dainotājus Mont-
realā un Hamiltonā, agrāk 
rūpējās par atsevišķo dziedā tā ju 
sagatavošanu kop korim.

Šī raksta autoram An drejs 
Buņķis pastāstīja, ka  visi līdz šim 
plānotie un paredzētie darbi ir 
veikti. Ha miltonas latviešu sa -
biedrība, kaut arī daudz mazāka 
nekā Toronto, ļoti atsaucīgi 
iesais tī ju sies svētku rīkošanā. 
Hamiltonas izvēle par svētku 
vietu telpu kvalitātes un zemāku 
cenu dēļ  bijusi pareiza. Rīcības 
komitejas darbinieki ir no abām 
pilsētām, darbs ritējis raiti un 
saskanīgi.

Ļoti uzmanīgi jāraugās, lai  
tiktu ievērots un izpildīts svētku 
budžets. Bi ļešu cenas ir iespējami 
zemas, lai neatbaidītu apmek-
lētājus. No valdības nekāds 
atbalsts nav saņemts. Pie šķīrumi 
saņemti no LNAK Izglītības un 
Kultūras fonda, Kanadas latviešu 
Dzies mu svēt  ku biedrības, LNAK 
val des, DV Kanadas valdes, DV 
nodaļām Kičenerā-Vo terlū, To -
ronto, Hamiltonā, Hamil to nas 
un Edmontonas latviešu bied-
rības un Sprott  fonda. Saņemti 
arī privāti ziedojumi. Hamiltonas 
pilsētas va dība piešķīrusi ziedo-
jumu, kas lietojams svētku vaja-
dzībām, tostarp dalībnieku pārva-
dāšanai. Ļoti atsaucīga ir Ha mil-
tonas  mākslas galerija, kur notiks 
tēlotājmākslas izstāde.

Latviešu sabiedrībā bijušas 
demografiskās pārmaiņas, patla-
ban ir saimnieciska krize un, 
iespējams, šo iemeslu dēļ no 
tālākām vietām ieradīsies mazāk 
dalībnieku. Svarīgi saba lan sēt 
ienākumus ar izdevumiem, tāpēc 
vēlams, lai vairāk apmeklētāju 
iegādātos koncertu un citu 
sarīkojumu biļetes. Di binātu 
iemeslu iztrū kumam nav; attā-
lums uz „mūsu Jel gavu” nav neko 

lielāks kā rī dziniekiem 1895. 
gadā, turklāt satiksme tagad ir 
daudz ērtāka.

Līdz marta vidum visu sa rī-
kojumu biļetes bija izpār dotas 
25% apmērā, kopkon certā 2000 
vietu koncertzāle bija aizņemta 
par 30%, kas ir līdzīgi iepriekšējām 
reizēm. Vēl gan palikuši trīs 
mēneši, bet lūdzu neatlikt biļešu 
iegādi, lai rīkotājiem būtu mie-
rīgāks prāts.

Visi priecājamies par Latvijas 
dziedātāju un dejotāju interesi 
piedalīties mūsu  svētkos – pietei-
kušies pieci koŗi un sešas dejotāju 
kopas. Ierobežoto līdzekļu dēļ 
rīcības komiteja nespēj viņus 
atbalstīt, viņiem pašiem jāsedz 
ceļa, apmešanās un citi izdevumi.  
Iespējams, ka tāpēc Latvijas 
dalībnieku skaits var sarukt, kas, 
savukārt, rada neziņu un bažas 
rīkotājiem. Vai mūsu sa biedrībai 
būtu vēl kādas iespē jas palīdzēt?

Raizes var sagādāt istabu rezer-
vācijas. Līgums ar svētku galveno 

viesnīcu Sheraton  ir izdevīgs vie-
siem, bet rīkotājiem var rasties 
zaudējumi. Viesnīcā visas istabas 
jau kopš ilgāka laika ir aizņemtas. 
Diemžēl jau citreiz no vērots, ka 
apmeklētāji ista bas rezervē lielā-
kā skaitā, nekā izmanto. Par 
rezer vētajām istabām, ja tās neiz-
manto, jāsa maksā rīcības komite-
jai. Tāpēc, lai nesagādātu rīcības 
komi tejai zaudējumus, sir snīgi 
lūdzam – ja kāds neparedzētu 
apstākļu dēļ rezervēto istabu 
nevar izmantot, to pēc iespējas 
drīz atteikt. Tajā varēs apmesties 
cits apmeklētājs. Uz viesnīcu 
Sheraton var zvanīt un pārlieci-
nāties, vai kāda istaba nav 
atbrīvojusies.

Dziedātāji, dejotāji un rīcī bas 
komiteja cītīgi strādā, lai svētki 
labi izdotos. Arī ap meklētājiem 
vēlams būt tikpat uzmanīgiem 
un centīgiem. Būsim svētkos visi 
kopā kuplā skaitā, lai mūsu 
„balstiņa skanētu tā lu”!

Jānis Mežaks
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību

Fragmenti no publikācijām

1966. gads
Ko nesīs Jaunais gads?
Tā esam jautājuši agrāk un tā 

jautāsim arī 1966. gadā. Vai tas 
vēstīs katastrofas tuvošanos, jeb 
slēpj kādu citu atrisinājumu? Kas 
gaida cilvēci? Brīvības vai 
apspiestības tālāka izplatīšanās? 
Labklājība vai pārbaudījumi, 
augšupeja vai ierobežošanās? Vai 
mūsu dzimtene tuvosies atpestī-
šanas brīdim, vai no tā attālināsies. 
Kurp vēršas pasaules skati?

Atbildes un zīmes uz šiem jau-
tājumiem dod pasaules notiku-
mi, par ko jau 16 gadus latviešu 
brīvajā pasaulē informē laikraksts 
Laiks. Tas sniedz ne tikai lielvals-
tu notikumu ziņas, bet īpaši ziņas 
par notikumiem latviešu dzīvē 
brīvajā pasaulē un notikumiem 
okupētajā Latvijā. Šīs ziņas nav 
atrodamas nevienā citā avīzē, jo 
nav saņemtas tikai no parasta-
jiem avīžu informācijas avotiem, 
bet arī pa neminamiem ceļiem, 
no Latvijas tieši vai no korespon-
dentiem notikumu vietās.

Arī 1966. gadā tas turpinās to 
pašu neatkarīgo nacionālo līniju, 
kuŗai konsekventi sekojis kopš 
gaitu sākuma. Objektīva informā-
cija par pasaules polītiskiem noti-
kumiem un latviešu dzīvi un 
centieniem, aktuālitāšu izvērtē-
šana, latviešu garīgās kultūras 
vērtību atspoguļošana, ziņas par 
jaunākajām parādībām zinātnē 
un mākslā un latviešu dzejnieku 
un rakstnieku darbu pirmpublicē-
jumi arī turpmāk pildīs Laika slejas.

Fricis Dziesma iestājies 
sešdesmitgadniekos 

Ar Frici Dziesmu gadījās satik-
ties ja toreiz, kad iznāca viņa otrā 
dzeju grāmata „Līvzeme”. Bet ar 
dzejnieku pašu tuvāk iepazinos 
daudz vēlāk – 1944. gada novem-
brī, kad Līvzemes krastā mek-
lējām laivu, kas mūs pārrautu uz 
Zviedriju bez maksas, protams, 
jo naudas mums nebija. Tā 
sagadījāmies kopā kādās mājās 
dažus kilometrus no krasta, 
Jūrkalnē. Darbs bija pavisam 
viegls: vajadzēja tikai gaidīt. Ap 
20 cilvēku gulējām vienā istabā 
kā brētliņi kastē: galvas gar sienu, 
kājas kopā. Kad viens klājiens 
gribēja izstiept kājas, otram 
vajadzēja sarauties, jo istaba bija 
tikpat gaŗa, cik šaura. Tur iepazi-
nos ar divām Forstmaņu Līvijām. 
Viena bija skaista, klusa un bāla 
tumšmate, redzams, lībiete, dzej-
nieka dzīvesbiedre, otra tikai 
viena gada gaŗumā. Jaunkundzīte 
gulēja zem galda, jo tur bija droši, 
ka neviens nemīs uz kājām.

Te arī sāku ievērot, ka Fricim 
Forstmanim vienmēr fotoaparāts 
pa ķērienam. Un ko fotografēt 
toreiz bija daudz. Diena parasti 
sākās ar Forstmaņa jautājumu: 
kā kungs jūtas? Kādu rītu saim-
niece sūrkstījās, ka nelūgtie viesi 
jau sadedzinājuši visi malku. Tas 
nozīmēja, ka nākamo nakti 
vajadzēs gulēt uz aukstas grīdas. 
Tad Forstmanis griezās pie manis 
ar tiešu jautājumu. Kā kungs 
domā, vai šai lietā nevajadzētu 
kaut ko darīt?

Skaidrs, ka vajadzēja. Mežā 
netālu bija malkas grēdas, bet 
krūmos nevienam negribējās līst. 
Tur bija mežabrāļu ka biezs – ej 
nu sazini, kas katram padomā. 
Tomēr iemetinājām zirģeli ilksīs 
un braucām malkā. Tikai mežā 
ievēroju, ka Forstmanim atkal 

fotoaparāts līdz, lai gan šoreiz 
mežabrālis to varētu viegli 
atsavināt.

Tikai vēlāk Zviedrijā sāku sap-
rast, ka viņam viss jāiemūžina – 
citādi viņš nevar, – iekšējo pasau-
li viņš fiksēja dzejā, ārējo – filmā. 
Vēlākos gados Zviedrijā viņš 
allaž bija redzams visur, kur 
latviešiem kaut kas notika, bet 
nu jau viņš strādāja vismaz ar 
diviem aparātiem. Un tagad var 
droši teikt, ka viņam ir vislielākais 
archīvs ar Zviedrijas latviešu 
dzīves attēliem. Latvju enciklopē-
dijā būtu daudz tukšu plankumu, 
ja no tās izņemtu Forstmaņa 
darinātos attēlus. To pašu var 
sacīt par daudziem periodikas 
izdevumiem. Pagājušā Zviedrijas 
sporta gadagrāmatā ir ap 30 
Forstmaņa uzņēmumu. Nāka-
majā gadā būšot vairāki Forst-
maņa krāsu foto, kas atzīti par 
labākiem zviedru sporta uzņē-
mumiem.

izdevis divas grāmatas – „Poem 
pa kulšen” un „Dzīvšen ceper 
kuldams”, abas „ventiņu valodā”, 
bet trešā tāda sagatavota manu-
skriptā. Ar šīm grāmatām Ālant 
Vilis mūsu dzejā ievada īpatu 
izloksnes humora žanru. Liekas 
neticami, ka vienam pašam 
cilvēkam iespējams vienaldzīgi 
staigāt divās tik atšķirīgās plāk-
snēs, kā to dara Fricis dziesma 
un Ālant Vilis. Daudziem šī 
humoristiskā ventiņu žanra dzeja 
var likties pagrūti lasāma, vismaz 
sākumā. Tā atklājās tikai tad, kad 
vārsmas dzird paša autora skan-
dējumā. 

Tauta zem čekas acīm
Latviešu tauta okupētajā dzim-

tenē vēl vienmēr ir čekas visneuz-
ticamākā verdzene, – izriet no 
tikai priekš dažām nedēļām no 
Rīgas pie piederīgajiem Adelaidē, 
Austrālijā, izlaistās akadēmiski 

pagaidām nevēlas atklāt savu 
vārdu. Viņa gan atbild uz 
jautājumiem un arī pati jautā.

Atbraucēja atbild
Jautājums: – Vai tautieši 

dzimtenē vēl vienmēr ir čekas 
uzraudzības apdraudēti?

– Šī nedrošība zināmā mērā 
tagad varbūt pat vēl lielāka nekā 
agrāk. Tagad čekisti ierēdņu un 
citu it kā nevainīgu darbinieku 
tērpos ir izdalīti visur – birojos, 
fabrikās, veikalos utt. Šāda čekis-
tu iefiltrēšana padara nedrošu 
katru vārdu un soli. Nekad nevar 
zināt, kuŗš no darba biedriem ir 
čekists, kāpēc sajūta patiesi dīvaina.

– Vai okupētajā dzimtenē zina, 
ka rietumu pasaulē strādā latviešu 
organizācijas un atsevišķi dar-
binieki, kas nemitīgi vēršas pret 
Latvijas okupantu režīmu?

– Jā. Klausoties Rīgas radiofo-
na raidījumus latviešiem ārzemēs, 
kur atklājas nomelnojumi pret 
latviešu organizācijām un to 
vadītājiem rietumos, latvieši 
okupētajā Latvijā visu teikto 
apgriež otrādi, gluži vienkārši un 
tā „tulkojot” nonāk tuvu tam, kas 
risinās mūsu sabiedrībā brīvajā 
pasaulē.

– Vai esat dzirdējusi par skrej-
lapām un citiem pretkomūnisma 
materiāliem, kādus eventuāli 
ieplūdina Latvijā, kā to, pie-
mēram, kādreiz ziņojis Latviešu 
nacionālais fonds, kas darbojas 
Zviedrijā?

– Nē. Par tādām lietām neko 
nezinu, bet ja tā tiešām notiktu, 
tad tas būtu vienīgi pakalpojums 
čekai un nozīmētu ciešanas 
daudziem tautiešiem dzimtenē. 
Reiz latvietis darbā Rīgā bija 
rādījis pret krieviem vērstu 
žurnālu. Viņu apcietināja un 
notiesāja. Priekš dažiem gadiem 
Ziemeļvidzemē pie jūras, Igau-
nijas robežas tuvumā, lauku 
ļaudis apvainoja kādā pretkomū-
nistiskā gājienā. „Vainīgajiem” 
zemniekiem piesprieda nāvesso-
du nošaujot. Turklāt desmit kilo-
metru radiusā no notikuma vie-
tas visus iedzīvotājus deportēja.

 
Atbraucēja jautā

– Vai brīvie latvieši domā, ka 
spēj ietekmēt ļaudis savās patvē-
ruma zemēs pretkomūnistiskā 
kustībā – kaut vēsturē nav īsti 
atcerama piemēra, kad viena 
tauta lējusi asinis par kādu citu 
tautu?

– Mēs tomēr domājam, ka ir 
nozīmīgi gan stāstīt, gan cīnīties, 
jo katra latvieša vēlēšanās ir viņa 
brīva tauta un valsts.

– Vai jūs domājat, ka Latvija 
samērā drīz tiešām varētu būt 
atkal brīva, jo es nāku tieši no 
turienes un zinu, ka pašreizējos 
apstākļos tas ir neiespējami?

– Brīvības atnākšanas laiku 
neviens nezina, bet tam ir jātic.

– Vai pirms šīs brīvības sagai-

dīšanas latvieši rietumos pilda 
savu galveno šodienas uzdevu-
mu, kam es novēlētu vislabākās 
sekmes, t. i. vai māca bērniem 
latviešu valodu, tikumus un 
palikšanu pie latvietības arī 
svešuma dzīvē, kas var būt ilga?

– Jā, protams.
Koristu pietiek,

trūkst solistu
Latvijā avīzē Literātūra un māksla 

rakstnieks Zigmunds Skujiņš 
izteicies par jauno maiņu prozā;

– Salīdzinājumā ar dzeju jauno 
prozā jau ilgāku laiku piemeklē 
bada gadi. Iesācēju darbu caur-
mēra līmenis profesionāli samērā 
augsts, taču gribētos, lai katrs 
jauns rakstnieks ienāktu literātūrā 
ar kaut ko jaunu, spilgtu, vien-
reizēju. Tā sacīt – koristu pietiek, 
trūkst solistu. Tēmu, piegājiena 
un skatījuma atkārtošanās lasī-
tājos var izsaukt garlaicību. 

No jaunajiem prozas rakst-
niekiem pēdējā laikā man per-
soniski visdaudzsološākais šķiet 
Alberts Bels. Viņam, bez šaubām, 
ir kaut kas no tā, kas vajadzīgs 
rakstniekam un ko, runājot tau-
tas valodā, „ja Dievs nebūs devis, 
nevienā aptiekā nenopirksi”.

Romānu, stāstu un noveļu 
filmēšana ir notikusi un droši 
vien notiks arī turpmāk, un 
tomēr – manuprāt, tā ir pankūku 
cepšana no makaronu zupas...

Chronika
* Indianopoles baltiešu kon-

certapvienības trešajā šis sezonas 
koncertā pianists Valdis Trei-
manis, atzīmējot savu 25 gadu 
mūzikālo darbību, atskaņoja gal-
venokārt tikai latviešu klavieŗ-
mūzikas darbus. Klausītāju saime 
aizgāja mājās gandarīta ar dzir-
dēto. Programmā bija Vītola, 
Kalniņa, Mediņa, Žilinska, Ķepī-
ša un Berīno darbi.

* Komponistam, diriģentam 
un ērģelniekam Jānim Norvilim 
25. janvārī apritēja 60 mūža gadi. 
Viņš dzimis Praulienā, viņa 
jūsmīgā sirds studenta gados 
piederējusi Liezeres draudzes 
sabiedriskai dzīvei. Tur sava 
skanīgā koŗa balsīm viņš lika tālu 
skanēt skaistajiem ezeriem, 
birzēm un Jāņu laikā sasaukties. 
Latvijas Konservātorijā Norvilis 
mācījās kompoziciju (J. Vītols) 
un klavieŗu spēli (A. Daugulis). 
1944. gadā Vācijā, Blombergā, 
viņš vadīja latviešu trimdinieku 
kori, 1950. gadā izceļoja uz 
Kanadu, kur darbojas par ērģel-
nieku un koŗu diriģentu.

* Tiem, kas sūrojas, ka stāstu 
un noveļu rakstniecība panīkstot, 
pretosies Austrālijas latvieši, no 
kuŗu vidus starp 1962. un 1965. 
gadu ar savām pirmajām grāma-
tām nākuši četri jauni stāstnieki, 
gan ne katrreiz paši būdami 
gados jauni: Erna Ķikure, Anna 
Neboisa, Osvalds Lācis un tagad 
Erna Lēmane. Ja tas tā varējis 
notikt, tad – liekas gan – tālab, ka 
Austrālijas latviešiem vismaz lite-
rātūras novadā izveidojies kaut 
kas tāds, par ko šad tad runāts un 
ko sauksim par mērķtiecīgu 
kultūras polītiku. Vienojoties ar 
Salas apgādu, latviešu Preses 
biedrības turienes kopa rūpējas, 
lai tās biedriem būtu publicēšanās 
iespējas ne periodikā vien. To 
atbalsta arī Austrālijas latviešu 
kultūras fonds.      

Publikāciju sagatavojis
P. Karlsons

Dzejnieks Fricis Dziesma ar sēņu grozu Stokholmas apkārtnes 
mežos. Rūdolfa Kronberga uzņēmums

Dzejnieks un fotografs – vai tā 
nav pretruna? Nemaz. Dzejnie-
kam pasaule jāredz ar asu skatu, 
un šeit fotografs papildina dzej-
nieku.

Fricis Dziesma laidis klajā, 
tulkojumus neskaitot, piecas 
dzeju grāmatas – „Pavasara vār-
tos”, „Līzzeme”, „Svētītie gadi”, 
„Dzīvības lokā” un „Dzīvei drau-
gos”. Viņa dubultnieks Alant Vilis 

izglītotās latvietes stāsts. Šī tau-
tiete 1941. gadā no Rīgas depor-
tēta uz Sibiriju. 1947. gadā tai 
paslepšus izdevies atgriezties 
dzimtenē un 50. gadu vidū 
beidzot laimējies oficiāli pierak-
stīties Rīgā, kur atbraucēja 
pēdējos 12 gadus strādājusi par 
ierēdni.

Nav brīnums, ka daudzo pār-
dzīvojumu ietekmē šī latviete vēl 
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Trešdien, 15. nov./ Egerā
No rīta atkal negribas iet uz 

apmācībām. Ieeju pie „paikas 
veča”. Palīdzu tam rakstīt jau-
najos personalausweis’os izsnieg-
tos apģērbus u.c. mantiņas. 
Trauksme. Palieku pie sardzes, 
kamēr iziet visas kompanijas. 
Tad pāri laukiem uz veco vietu. 
Pēc atsaukuma atpakaļ pusdienās, 
pēc tam tāpat slapstos. Vakarā es, 
Cielēns, Grīnblats, Pēteris un vēl 
viens čalis no baterijistiem ejam 
bez „urlaubšeinēm” (atļaujām) 
uz Egeru. Ejam ar lielu līkumu 
pa kādu sāņus ielu. Metās jau 
krēsla. Vispirms ieejam kādos 
tabakas preču veikaliņos un 
prasām, vai nevar ko dabūt bez 
kartītēm. Neesot nekā. Tad uni-
formu veikalā nopērku svilpes 
plecu šnori. Dragājam uz kino. 
Filma – „Die Affaere Roedern”. 
Foršas telpas. Pati filma – nekas 
sevišķs. Pēc kino atpakaļ uz 
nometni. Vakariņas. Gulēt.

Ceturtdien, 16. nov./ Egerā
Šodien eju līdz uz apmācībām. 

Pēcpusdienā trauksme, ko gan 
tūlīt atsauc. Apmācībās mums 
unterfīreriem jākomandē pa 
grupiņai. Vakarā Mačiņš pārdod 

Raimonds Gunārs Slaidiņš
Kaŗa gaitu dienasgrāmata 1944-1945

manus cimdus pa 10 cigaretēm 
– 9 iedodu Pelegrīnam par dunci 
un 1 Mačiņam par spekulēšanu. 
Vakariņās piena zupa, ½ kukulītis 
maizes.

Piektdien, 17. nov./ Egerā
Atkal viss pa vecam. Strādāju 

pie pārtikas veča. Vakarā čaļi iet  
brīvsolī uz pilsētu. Es un Dak-
tenieks no kādiem holandiešiem 
nopērkam puloverus par mazliet 
maizes un mākslīga medus, Juka 
tāpat šalli. Šodien paikā trešdaļa 
maizes un medus. Man vēl „pai-
kas vecis” iedod krietnu gabalu 
medus izdalīt pa istabu. Tagad 
medus līdz ausīm! Vakarā čaļi 
sāk trakot, uznāk leitnants. Viss 
tomēr beidzās labi... Vakarā tīrām 
bikses, slapinām ar ūdeni un 
liekam zem gultas segām, lai 
izbuktējas.

Sestdien, 18. nov./ Egerā
No rīta visi „uzcērtās” izbuk-

tētās biksēs. Tad soļojam uz 
apmācību laukumu, kur notiek 
Latvijas dibināšanas 26 gadu 
atceres svētku parāde. Viss batal-
jons nostādīts uz parādi. Lauku-
ma vidū Latvijas un Vācijas 
karogi, un runātāju tribīne. 
Ierodas bataljona komandieris 
un daži vīri no LJO un HJ. Arī 

HJ bundzinieku un fanfaristu 
orķestris. Leitnanta Kažociņa uz-
runa, tad arī bataljona koman-
dieŗa runiņa. Seko svinīgs solī-
jums tiem, kas to vēl nav darījuši 
Rīgā. Tad parāde gaŗām bataljo-
na komandierim un viesiem. 
Pusdienās – gaļas gabaliņš, mēr-
ce, kāposti, kartupeļu biezputra. 
Trauksme. Nekas tomēr nenotiek. 
Pēcpusdienā ejam uz pilsētu, kur 
notiek svētku koncerts. Forša 
zālīte. Ievadā koris dzied „Alte 
Kameraden”. Tad LJO pārstāvja 
uzruna, kritušo piemiņas brīdis. 
Tad seko ltn. Kažociņa svētku 
runa. Stāsta par latviešu vēsturi. 
Sparīgi runā par latviešu brīvības 
cīņām pret vāciešiem un krievi-
em. Reizēm tīri baigi paliek, ka 
šis tik atklāti runā. Labi, ka vācieši 
neko nesaprot. Dziedam „Dievs, 
svētī Latviju!”. Tad uzstājas 
verbindungsmaņu (LJO vadītāju) 
dubultkvartets. Seko gaisa spēku 
palīgu koŗa priekšnesumi. Forši 
dzied. Norvilis nospēlē dažas 
savas jaunās kompozicijas. Kopī-
gi ar kori nodziedam bataljona 
dziesmu „Klip, klap, klap!” Nor-
vilis vēl nospēlē vēl jaunu piedze-
joto pantu par dzīvi Egerā: „..
alarms katru dien, beigts vēl nav 
neviens...” Noslēgumā – „Tev 
mūžam dzīvot, Latvija!”. Tad (Turpinājums sekos)

(6. turpinājums)

soļojam atpakaļ uz aerodromu. 
Vakariņas un gulēt.

Sestdien, 19. nov./Egerā
Guļam līdz astoņiem. Tad 

pēkšņi skan steidzīga svilpe un 
pusstundas laikā visiem jāsagata-
vojas uz darba dienestu. Es atkal 
nozūdu. Trauksme pusdienas 
laikā. Pēcpusdienā izsauc visus 
unterfīrerus. No mūsu kompani-
jas izlasa astoņus, un paziņo, ka 
tiem būs jāpaliek Egerā par aus-
bilderiem (instruktoriem). Arī es 
to vidū. Sūdīga dūša. Nāvīgi 
apriebies te. Tad visiem mums – 
unterfīreriem izdod atļaujas uz 
pilsētu. Es eju kopā ar Sedlinieku 
Ziedoni. Staigājam pa krodzi-
ņiem. Satiekam arī Nodievu. 
Dzeŗam alu, ēdam „štammu”. 
Aizejam arī uz „Zelta krustu”.  
Gribam satikt paziņu ungārieti, 
bet šo nekur neredz. Pulksten 
desmitos esam atpakaļ nometnē.

Vēstures fakti: 20. nov. Hitlers 
atstāj savu Austrumprūsijas kaŗa 
mītni (Wolfsschanze)  un ar vil-
cienu dodas uz Berlīni. Liepājā 
pēc kaŗa tiesas nošauj astoņus 
kurēliešu virsniekus. 22. nov.  
Kurzemē beidzās otrās lielkaujas 
uzliesmojuma turpinājums.

Pirmdien, 20. nov./ Egerā
No rīta ejot uz stāšanos, pievācu 

pistoli, kas mētājās Berga galā, lai 
friči neredz, gan nevienu no 
abām magazinām. Tad pie Hop-
fena un Dāla par tulku pie pasta 
krājgrāmatiņu izdošanas un nau-
das atvilkšanas par pazaudētām 
mantiņām. Atnākot „štūbē” man 
brūk virsū Pelegrīns, ka es esot 
paņēmis šā odekolona pudeli, 
kuŗu atraduši manā somā. Nesa-
protu. Tad Berģis man nāk virsū 
par to pistoli. Izlamājamies.

Pusdienā. Pusdivos visiem 
unterfīreriem jāiet uz kāda 
sabraukta gaisa palīga jeb SS 
audzēkņa apbedīšanu. Pēcpus-
diena brīva. Mēs ar Ziedoni aize-
jam pie leitnanta un lūdzam aus-
gangu (atļauju) uz pilsētu. Šis arī 
neliedz. Tā ejam uz Egeru. 
Vispirms pasūtinām leitnantam 
ar sievu („sievu”) biļeti uz to 
filmu, uz kuru bijām brīvsolī. 
Paši ejam uz citu filmu – „Sie-
vietes nav eņģeļi”. Pirms kino 
satiekam Mikiju ar kādu fran-
cūzieti. Ieejam restorānā. Dzeŗam 
alu. Tad uz kino. Foršas telpas. 
Arī filma laba – jautra mūzika. 
Pēc kino mājās.

No kreisās: Juris Zommers, Māra Zandberga un Baiba 
Bredovska

Jāņa Bieriņa piemiņas 
fonda balva 2009. gadā 

piešķirta Baibai 
Bredovskai

Hamiltonas Kristus ev. lut. 
baznīcas lejas zāle pēc dievkal-
pojuma 22. martā bija ļaužu 
pilna, lai noskatītos Laimas 
Muktapāvelas monoizrādi Šam-
pinjonu derība Intas Tiroles tēlo-
jumā. Starp skatītājiem bija arī 
Baiba Bredovska, tā kā varējām 
sekot tradicijai balvu pasniegt 
par pārsteigumu saņēmējam. 
Bieriņa fonda pārstāvji Juris 
Zommers un Māra Zandberga 
īsumā paskaidroja klātesošiem 
par fonda vēsturi un agrākiem 
balvas ieguvējiem un tad lūdza 
Baibu Bredovsku nākt saņemt 
Bieriņa fonda čeku $1000 apmērā, 
tā ir atzinība viņas darbam Hamil-
tonas latviešu sabiedriskā dzīvē.

Pārsteiguma balva Hamiltonas aktīvistei
dejotājiem Viz Vainadziņš (1988). 
Baiba stāsta, “Vainadziņš tagad ir 
nodejojis 33 gadus... Esmu cho-
reografējusi vairākas jaundejas, 
dažas no tām apbalvotas jaun-
deju sacensībās... Vainadziņš ir 
piedalījies visos dziesmu svētkos 
Ziemeļamerikā, kā arī Rietum-
krasta dziesmu svētkos, Jaunatnes 
dziesmu svētkos un 1990. gada 
dziesmu svētkos Rīgā.”

Latviešu skolā Hamiltonā 
Baiba ir darbojusies jau 24 gadus, 
sākot ar 1994. gadu būdama sko-
las pārzine. Februārī skola varēja 
svinēt savu 60. gadu jubileju. 
“Šogad mācu arī pirmsskolas 
klasi ar 5 burvīgām meitenēm,” 
viņa vēl piemetina.

Jūlijā pirmo reizi Kanadas 
dziesmu svētki notiks Hamiltonā, 
ne Toronto. Par savu atbildību 
viņa raksta: “Esmu vicepriekšsēde 

Baiba Bredovska daudzus 
gadus ir vadījusi Hamiltonas tau-
tas deju grupu Vainadziņš, kam 
gadu gaitā piebiedrojies Mazais 
Vainadziņš (1986), un vecākiem 

un sarīkojumu nozares vadītāja 
rīcības komitejā. Sakarā ar to, ka 
svētki notiek Hamiltonā, ir ļoti 
daudz darba – tikšanās, skates, 
apspriedes, kārtošanas. Maizes 

darba vietā šogad savu enerģiju 
veltu dziesmu svētku rīkošanai.” 
Pienākumi vairojas. Baiba sākusi 
darboties arī LNAK padomē.  
Viņas radošais darba gars arī jau 
pārgājis nākamā paaudzē. Viņas 
meita Māra dzied un ir piedalī-
jusies teātŗa uzvedumos, kamēr 
dēlam Ērikam interesē vēsture 
un datori. Saprotams abi dejo 
Vainadziņā.

Jānis Bieriņš dzīvoja Hamiltonā 
un bija žurnāla Jaunā Gaita 
galvenā redaktora Laimoņa Zand-
berga vietnieks. Jāņa Bieriņa tes-
tamenta līdzekļi sedz ikgadēju 
balvu kādam izcilam kultūras 
darbiniekam vai projektam. Agrā-
kie balvas ieguvēji ir bijuši tādi 
izcili kultūras darbinieki kā 
Valters Nollendorfs, Sarma Muiž-
niece-Liepiņa, Vizma Maksiņa, 
Maija Hinkle, un hamiltonieši 

Jānis Valdmanis un Niks Ozoliņš, 
LATV vadītāji. Nākamais piešķī-
rums paredzēts 2010. g. janvārī. 
Lasītājus lūdzam nosūtīt iespē-
jamo kandidātu vārdus un moti-
vāciju Jaunās Gaitas redakcijai, 
23 Markland Drive, Ont., M9C 
1M8, Canada.

Juris Zommers
Hamiltonā,
JBPF valdes priekšsēdis
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Mēs, pieci bostonieši – Valda 
un Jānis Bolis, Rūta Straumane, 
Gunta un Lauris Eglītis – janvārī 
vienu nedēļu pavadījām Sanmi-
gelā, kas ir viena no deviņām 
Azoru salām. Divi mūsu grupas 
dalībnieki paši bija izplānojuši 
dažādus salas apskates maršrutus, 
ejot kājām. Mēs, pārējie trīs, 
nolēmām īrēt auto, lai iepazītu 

Bostonas latviešu piedzīvojums Azoru salās

Jaunie skautu un gaidu vadītāji

salas kalnaino topogrāfiju. Nāka-
mās dienas rīts bija miglains, 
lietains, un meža takas dubļainas, 
tāpēc kājāmgājēji nolēma pie-
biedroties mums. Protams, 
noīrētais auto pieciem bija par 
mazu, vajadzēja meklēt lielāku. 
Par šo lielāko automašīnu mums 
prasīja četrkārt augstāku īres 
maksu, bet viens no mūsu ceļa-

biedriem prata to nokaulēt. Tad 
visi pieci sēdāmies ērtajā mer-
sedesā un devāmies ārā no 
Pontadelgadas pilsētas.

Automašīna bija spēcīga un 
labi ripoja pa salas kalnainajiem 
un līkumainajiem ceļiem. Mums 
visiem bija labs garstāvoklis, un 
sākām plānot dienas maršrutu. 
Bet, ak šausmas, nebijām nobrau-
kuši ne piecus kilometrus, kad 
iedegās signālgaismiņa – benzīna 
tanks gandrīz tukšs! Ko nu? 
Jāgriež auto apkārt un jābrauc 
atpakaļ uz pilsētu. Taču ceļš bija 
šaurs, neviena sānceļa, kur ap-
griezties. Pēc pāris kilometriem 
atradās maza iebrauktuve, kuŗā 
cerēju auto apgriezt. Taču atpa-
kaļgājienam sajūgu nebija iespē-
jams pārslēgt. Izmēginājamies 
visi pieci, bet nevienam neizdevās. 
Sameklējām rokasgrāmatu, bet 
tā bija portugaļu valodā. Neatlika 
nekas cits, kā braukt tikai uz 
priekšu un cerēt, ka kaut kur 
varēs apgriezties bez atpakaļgā-
jiena lietošanas vai atradīsies 
kāda degvielas pildītava. Tā arī 
darījām. Migla kļuva arvien 
biezāka, un secinājām, ka visu 
laiku esam braukuši bez gaismām. 
Tās ieslēgt nepratām.

Turpinājām braukt pa miglu. 
Pēc vairākiem kilometriem ceļ-
malā ieraudzījam mūsu pirmo 
glābēju – zemnieku ar traktoru. 
Apstājāmies traktoram aizmu-
gurē un gan angliski, gan latviski 
stāstījām zemniekam par savām 
problēmām. Kaut kā beidzot 
sapratāmies, un viņš mums 
parādīja, kā ieslēgt gaismas un 
atpakaļgājienu (pirms pārbīdī-
šanas atpakaļgājienā ātrumkārbas 
rokturis jāpaceļ uz augšu) un 
pateica, ka nākamā ciemā ir 
degvielas pildītava. Braucām, 
braucām, bet solītā ciema kā 
nebija, tā nebija. Nospriedām 
jau, ka mūsu glābējs stāstījis 
niekus. Tomēr pēc laiciņa mek-
lētais ciems atradās, un atkal 
dabūjām prasīt, kur atrodas 
degvielas pildītava. Nesos norā-
dītajā virzienā, bet priekšā kun-

No kreisās:  Jānis Bolis, Gunta un Lauris Eglīši, Rūta Straumane, 
Valda Bole

Geizeris Sanmigelā

Jūras krasts Sanmigelā

dzīte vicināja ar  abām rokām un 
kājām un kaut ko kliedza. Izrā-
dījās, ka braucu nepareizā virzie-
nā pa vienvirziena ielu! Pēc īsa 
laiciņa atradām meklēto pildī-
tavu. Mūsu mersedess bija dīzeļa 
modelis, un par laimi pildītavā  
varēja dabūt arī dīzeļdegvielu.

Pēc bākas piepildīšanas atteicos 
tālāk auto vadīt. Šofeŗa pienāku-
mus uzņēmās viens no ceļabied-
riem. Taču tagad tikai sākās īstās 
neveiksmes. Auto vairs vispār 
nevarēja piestartēt, iemirdzējās 
dažādas gaismas un parādījās 

un arī automatiskais slēdzis 
nedarbojās. Tā tomēr nelikās 
liela nelaime, ielikām pirkumus 
auto iekšpusē un rullējām tālāk.

Migla kļuva arvien biezāka, 
tomēr nolēmām doties uz 
nākamo lielāko ciemu pašā kalna 
galā un tur paēst pusdienas.  Tas 
izdevās bez kādiem starpgadīju-
miem, un, iebaudījuši bagātīgu 
bufetes veida maltīti, devāmies 
tālāk. Pēc kāda laika aizmugurē 
sēdošās dāmas saklausīja aizdo-
mīgu troksni. Apstājāmies, lai 
noskaidrotu, kas noticis. Izrādījās 

(Turpinājums sekos)

Latviešu Skautu (LSkK) un 
Gaidu kustības (LGK) rēgulāri 
rīko vadītāju sagatavošanas kur-
sus jauniem vadītājiem. Kursi 
notiek divās atsevišķās nedēļas 
nogalēs. Pirmā parasti ir telpās 
un aptveŗ teorētiskas lekcijas par 
skautisma /gaidisma mērķiem, 
vēsturi, nodarbību rīkošanu un 
metodiku. Otrā nedēļas nogale 
notiek ārā, nometnē ,un šai kursu 
daļā tiek vērsta uzmanība uz 
nometņošanu, āra nodarbību un 
šķēršļu gājienu rīkošanu, siroju-
miem un visu, kas jāzin vadītā-
jiem, lai sekmīgi vadītu skautu/
gaidu nometni.

Pagājušā gadā pirmais posms 
notika 13. un 14. septembrī 
Ņujorkā, un otrais posms notika 
šajā gada 4. un 5. aprīlī Ņujorkas 
ev. lut. draudzes īpašumā Katskiļu 
kalnos. Kā visos iepriekšējos kur-
sos, arī šoreiz, kursu virstēma 
bija “Vide, viela, veids!”. Jaunos 
vadītājus kursos iepazīstināja ar 

vidi, kuŗā skauti un gaidas dar-
bojas, ar vielu, kas tiek izmantota 
nodarbībās un veidu, kādā šī 
viela tiek pasniegta.

Otro kursu posmu vadīja LSkK 
vadītājs Ints Rupners un LGK 
vadītāja Maija Šķinke. Atsevišķās 
lekcijas lasīja vadītāji Pēteris 
Aivars, Jānis un Maija Šķinķi, 
Inta Šķinķe, Kristīna Putene, visi 
no Ņujorkas un vad. Karmena 
Ziediņa no Bostonas. Par technis-
ko un saimniecības izkārtošanu 
rūpējās vad. Nora Aivara.

Galvenie temati šajā kursu 
posmā bija nometņu plānošana, 
iekārta un vadīšana, kā rīkot āra 
nodarbības, nakts nodarbības, kā 
mācīt pirmo palīdzību, orientē-
šanos, mezglus, kā sekmīgi sarī-
kot  šķēršļu gājienus un pētnie-
cības gājienus un nodarbības par 
dabu un dabas saudzēšanu, kas ir 
tik akūta šajos laikos.

Svētbrīdī, kuŗu vadīja vad. 
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Pirmā rindā no kreisās:  vadītāji Inta Šķinķe, Pēteris Aivars, 
Ints Rupners, Jānis Šķinķis, kursantes Diana Rudzīte, Maruta 
Auģe, Krista Kubuliņa, vad. Maija Šķinķe, vad. Nora Aivara. 
Aizmugurē no kreisās: Gvido Kubuliņš, Aleksandrs Israels, 
Pēteris G. Aivars, Kārlis Vasarājs, vad. Kristīna Putene, vad. 
Karmena Ziediņa

rēt ārā sakarā ar lielo vēju, auk-
stumu un sniega pārslām. Pat 
ugunskuru visu nevarēja baudīt 
mežā, sakarā ar lielo vēju, kas dzina 
dzirksteles sāniski, ne augšup.

Katram kursantam bija jāizpil-
da darba lapas par katru lekciju, 
kuŗās jādod atbildes uz jautāju-
miem par dzirdēto un nodarbībās 
redzēto. Visi kursanti to sekmīgi 
veica, un tā pie kursu slēgšanas 
un atvadu karoga kursu beigšanas 
apliecības saņēma: Maruta Auģe 
un Krista Kubuliņa no Saules-
kalna (7.) gaidu vienības Bostonā, 
Diana Rudzīte no Zilā kalna (4.) 
gaidu vienības Ņujorkā, Pēteris 
G. Aivars un Aleksandrs Israels 
no Rīgas (90.) skautu vienības 
Ņujorkā, Kārlis Vasarājs no Rīgas 
(102.) skautu vienības Toronto 
un Gvido Kubuliņš no Daugavas 
(51.) skautu vienības Klīvlandē.

Vad. Maija Šķinķe

Kristīna Putene, salīdzināja dažā-
das reliģijas un to līdzības, lai visas 
ticības varētu sadzīvot. (Coexist)

Šajā kursu posmā kursantiem 

un lektoriem bija tiešām jāpielieto 
gaidu un skautu 8. likums – 
gaida/skauts ir možs grūtībās, jo 
sestdienas dienā laika apstākļi 
neļāva daudzas nodarbības notu-

brīdinājuma uzraksti. Pildītavas 
meitenes pavadīja pusstundu, 
pētījot un pārspiežot gan visus 
auto kloķus, gan lasot rokasgrā-
matu, bet auto nekustēja ne no 
vietas. Tad gadījās mūsu otrais 
glābējs – kāds degvielas pircējs 
redzēja mūsu pūliņus, iekāpa 
automašīnā un to tūlīt piestartēja. 
Atrisinājums pavisam vienkāršs 
– lai piestartētu, jānospiež sajūgs. 
Braucām tālāk un piestājām pie 
kāda ceļmalas veikala un iegādā-
jamies dažas pudeles lēto un 
garšīgo Azoru salu vīnu. Gribē-
jām pirkumus ielikt bagažniekā, 
bet... nevarējām to atvērt. Atslē-
gas cauruma nebija, iekšpusē 
nekādu kloķi nevarējām atrast, 

– riepa tukša! Ķibeles turpinājās 
– bagāžnieku nevarējām atvērt, 
pie riepas un paceļamā klāt 
netikām! Beidzot uzsmaidīja lai-
me – pēc ilga automatiskā slēdža 
spaidīšanas bagāžnieka vāks 
atlēca vaļā. Ķērāmies pie riepas 
mainīšanas. Atkal neveicās –  
paceļamais laikam bija atvests no 
Marsa, jo nekādi, pat ar dāmu 
palīdzību, nespējām izgudrot, kā 
to uzstādīt. Kādu pusstundu 
darbojāmies bez panākumiem, 
bet tad mūsu izdarīgais braucējs  
apturēja vienu no reti gaŗām-
braucošajām automašīnām, kuŗā 
brauca divi ceļu labotāji.
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Rakstnieks un komponists Knuts Lesiņš kopā ar sievu – 
dziedātāju – Valdu Lesiņu 1963. gadā

Latvijas Okupācijas mūzejā 
2009.gada 25. martā tika laists 
klajā Edvīna Šnores dokumen-
tālās filmas ‘’Padomju stāsts’’ 
jaunais DVD, kuŗā ir iekļauti 
subtitri 15 valodās. Par filmas 
ekskluzīvu izplatītāju Latvijā 
kļuvis Okupācijas mūzejs.

Jaunajam DVD ir subtitri 15 
valodās (čechu, franču, igauņu, 
italiešu, krievu, lietuviešu, poļu, 
portugaļu, ungāru, ukraiņu, 
somu, spāņu, vācu, zviedru, kā 
arī latviski). Jaunajā DVD ir arī 
papildus ievietotas vēl neizrādītas 
intervijas 25 minūšu gaŗumā, fil-
mas režisora Edvīna Šnores 
komentārs, kā arī krāsu brošūra 
par filmu. DVD ir izgatavots 
NTSC (Ziemeļamerikas) un PAL 
(Eiropas) TV standarta formātos.

Jaunā DVD diska atklāšanā fil-
mas režisors Edvīns Šnore minē-
ja, ka filmas izlaišana daudzva-

Iznācis filmas “Padomju stāsts” jaunais daudzvalodu DVD

Mineapolē atceras Knutu Lesiņu

lodu DVD formātā šajā brīdī ir 
īpaši nozīmīgs notikums, jo ir 
pagājuši 20 gadi, kopš Eiropā ir 
pārvarēts komunisms un ir apri-
tējuši 60 gadi kopš 1949.gada 25. 
marta  deportācijas Latvijā. 

Ārzemju viesu vārdā apsvei-
kuma runu sacīja Čechijas vēst-
nieks Latvijā Tomāšs Pštross, 
paužot savu prieku par to, ka 
“izcilā dokumentālā filma 
“Padomju stāsts’’ tagad pieeja-
ma arī DVD daudzās valodās un 
vēl vairāk cilvēkiem ir iespējas to 
noskatīties.”

Filmas izdevējs Daris Dēliņš 
uzsvēra, ka jaunais DVD ir 
unikāls notikums Latvijas kino-
motografijas vēsturē, jo līdz šim 
neviena latviešu filma nav tulko-
ta un izplatīta tik daudzās 
valodās. Tas ir arī unikāls sasnie-
gums pasaules DVD tirgus 
mērogā. Filmas izdevējs ir arī 

Filmas “Padomju stāsts” izdevējis Daris Dēliņš pasniedz jauno 
daudzvalodu DVD kopiju LR Valsts prezidentam Valdim 
Zatleram Rīgas pilī viņa dzimšanas dienā

gādājis, lai jaunā DVD kopijas 
tiktu pasniegtas LR Valsts prezi-
dentam un Ārlietu ministrijai, lai 
tās varētu pasniegt ārzemju valsts 
pārstāvjiem, ar kuŗiem tiekas 
Valsts prezidents, ārlietu ministrs 
un Latvijas vēstnieki ārzemēs. 
PBLA ir sniegusi financiālo at-
balstu, lai varētu sagādāt jaunā 
DVD kopijas LR Ārlietu minis-
trijai,  kā arī palīdzējusi financēt 
filmas archīva materiālu autor-
tiesības iegūšanu.

Jauno DVD var iegādāties 
interneta vietnē: www.sovietsto-
ry.com/buy-dvd/. Latvijā filma ir 
nopērkama Okupācijas mūzejā, 
kuŗš saņems arī daļu no DVD 
pārdošanas ienākumiem.

Vairāk informāciju par filmu, 
kā arī noskatīties filmas reklāmas 
rullīti var interneta vietnē  www.
sovietstory.com 

Daris G. Dēliņš

Korporāciju kopa Minesotā 
(KKM), Minesotas latviešu kon-
certapvienība (MLKA) un Latviešu 
organizāciju apvienība Minesotā 
(LOAM)  28. martā Mineapoles 
latviešu draudzes namā rīkoja 
mūziķa un literāta Knuta Lesiņa 
100. dzimšanas dienas atceri. Par 
Knutu Lesiņu Latvijā pērn laista 
klajā Oļģerta Grāvīša monografija.

Sarīkojuma sākumā mācītāja 
Maija Cepure-Zemmele pateicās  
Dievam par Knuta Lesiņa lielo 
devumu latviešu tautai gan 
mūzikā, gan rakstniecībā. KKM 
seniors Māris Bergmanis (Tal.) 
aicināja apmeklētājus dalīties 
atmiņās par K. Lesiņu, kas mūsu 
vidū pavadījis pusi sava mūža un 
tik ļoti bagātinājis mūsu sabied-
rību. Par Knuta Lesiņa dzīvi un 
darbiem stāstīja viņa draugs un 
konfilistrs Laimonis Sproģis.

,,Esam pulcējušies, lai piemi-
nētu un godinātu Dieva mierā 
aizgājušu mīļu un sirsnīgu drau-
dzes locekli, dārgu un cienījamu 
korporācijas Talavija un KKM 
filistru, uzticīgu draugu un pazi-
ņu, kā arī godināt latviešu mūziķi, 
komponistu, rakstnieku, žurnā-
listu, mūzikas kritiķi un paida-
gogu.  Knuts pats varbūt teiktu: 
,,Nu godiniet, godiniet mani, bet 
kaut ko labu arī pasakiet.” Knuts 
arī svinīgos brīžos iemeta kādu 
humora dzirksti, kas izraisīja 
smaidu. Tādu es viņu atminos,” 
teica L. Sproģis.

Knuts Lesiņš dzimis 1909. gada 
28. martā Pēterpilī. Tēvs Valde-
mārs strādāja par mērnieku dažā-
dos Krievijas apgabalos, Pēterpils 
bija tikai īslaicīga uzturēšanās 
vieta. Māte Edvīna (dzimusi Ber-
linga) bija valodas skolotāja, jau-
nībā viņa scerēja dzejoļus. Knuts 
savā biografijā raksta: ,,Saviem 
vecākiem varu pateikties par lite-
rārām un mūzikālām interesēm 
un cieņu pret latviešu valodu.”

Revolūcijas laikā Lesiņu ģimene 
nokļuva Krimā. 1920. gadā, tik-
līdz radās izdevība, kopā ar citiem 
latviešu bēgļiem caur Turciju 
Lesiņi devās uz Rīgu. Knuts savu 
tēvu zemi redzēja pirmo reizi, 
kad viņam bija 11 gadu. Lesiņu 
ģimene apmetās uz dzīvi Valmierā. 
Par savu jaunību Knuts saka: 
,,Manā bērnībā man mūzikas 
nekad netrūka: māte spēlēja kla-
vieres un mēdza dziedāt, tēvs 
spēlēja vijoli, es sāku spēlēt kla-
vieres pavisam agrā bērnībā.”

1927. gadā (17 gadu vecumā), 
vēl ģimnazists būdams, Knuts 
iestājās Latvijas konservātorijas 
prof. P. Šuberta klavieŗklasē, iztu-
rēdams stingro iestājkonkursu. 
Pēc iestāšanos konservātorijā 
viņš beidza 2. valsts ģimnaziju 
Rīgā. Vecākiem dēla aizraušanās 

gadiem. Žurnālists Kārlis Rabācs 
teicis, ka Knuts Lesiņš ir no tās 
mūsu mākslinieku paaudzes, kas 
vienīgā sava talanta attīstību un 
uzplaukumu piedzīvoja Latvijas 
neatkarības gados.

Knuts ar dzīvesbiedri Valdu 
1950. gadā ieceļoja ASV, sākumā 

dziesmas. Komponists Viktors 
Baštiks izteicies, ka Knuts, dzies-
mas komponējot,  klasiskās har-
monijas ietvaros palicis uzticīgs 
romantiskam stilam, dažreiz tajās 
varot saklausot arī impresionis-
ma ietekmi. Viņa mūzika ir nopiet-
na, forma allaž skaidra un drīzāk 
mierīgi plūstoša nekā drāmatiski 
piesātināta. Tajā daudz romantis-
ma siltuma. Pats Knuts saka: 
,,Esmu par mūziku vairāk rakstī-
jis, nekā rakstījis mūziku.” Kritiķis 
Egīls Kalne žurnālā ,,Ceļa Zīmes” 
Par K. Lesiņa literārajiem darbiem 
rakstīja: ,,Knuts Lesiņš ir pēdējais 
romantiķis, t. i., romantiķis uz 
sirreālisma robežām.”

Runājot par rakstniecību, Knuts 
saka: ,,Rakstniecība ir nopietns 
darbs, tas cilvēka mūža darbs. 
Vajag darīt darbu, kas sagādā 
prieku. Tikai tad tas spēs būt 
vērtīgs, jo darba vērtību nenosaka 
atalgojums, to nosaka apstāklis, 
vai cilvēkam darbs ir mīļs un vai 
tas spēj darītāju apmierināt.”  
Knuts apgalvo, ka nekad nav at-
zinis materiālās vērtības. Tās 
nesagādā cilvēkam piepildījumu.  
Dzīves vērtību noteic cilvēku 
attieksme tas, ko cilvēks cilvēkam 
spēj sniegt.

Pēdējos mūža gados Knutam 
Lesiņam daudz palīdzēja Maigonis 
un Ruta Antoni un talaviešu 
saime. Viņš aizgāja mūžībā 2000. 
gada 1. janvārī, apbedīts latviešu 
kapos Katskiļos, Ņujorkas pavalstī.

Guna Kalmīte Skujiņa, kas savas 
pianistes gaitas sākusi Knuta 
Lesiņa klavieŗstudijā, atskaņoja 
,,Šūpļa dziesmu”. Soprāns Irma 
Kurme dziedāja K. Lesiņa viņai 
veltīto dziesmu ,,Tālā kalna putns” 
(Zinaīdas Lazdas vārdi), Gunai 
Kalmītei Skujiņai spēlējot klavieŗ-
pavadījumu. Pirmo reizi klausītāji 
šo dziesmu dzirdēja 1988. gada 
6. martā koncertā Mineapolē.  
Mineapoles un St. Paulas latviešu 
draudzes koris dziedāja Knuta 
Lesiņa ,,Mierinājums” ar autora 
vārdiem un D. Grotenhuisa ,,Lai 
jūs vada prieks” Knuta Lesiņa 
atdzejojumā. Diriģēja Guna Kal-
mīte Skujiņa, klavieŗpavadījumus 
spēlēja Biruta Sprūda.

Atmiņās par Knutu Lesiņu kavējās 
Nikolajs Berkholcs (Berkholtz), 
stāstot par dzīvi bēgļu nometnē 
amerikāņu joslā Vācijā, kur PSRS 
aģenti mēģinājuši pārliecināt 

bēgļus atgriezties dzimtenē, bet 
viņi visi gaidījuši amerikāņu 
palīdzību. Knuts Lesiņš jaunie-
šiem tur iemācījis dziedāt ASV 
himnu.  Ģirts Jātnieks stāstīja par 
Knuta Lesiņa pašu pēdējo devu-
mu –angļu Ziemsvētku dziesmas 
atdzejojumu latviski ,,Labais 
ķēniņš Venčeslavs”. Visi Lesiņa 
tulkoto dziesmu teksti ir piemē-
roti dziedāšanai. Ģ. Jātnieks nolasīja 
arī Knuta Lesiņa humoresku par 
koristiem un diriģentiem.  Irma 
Kurme nolasīja humoresku ,,Kon-
certs beigts”. Jānis Zeltiņš bija 
izvēlējies nolasīt divus K. Lesiņa 
dzejoļus.  Pianistes Guna Kalmīte 
Skujiņa un Biruta Sprūda četr-
rocīgi atskaņoja Emīla Dārziņa 
,,Melanholisko valsi” Knuta 
Lesiņa pārlikumā.

LOAM pārstāvis Dr. Jānis Robiņš 
ziņoja par ieceri radīt Knuta 
balvu jaunajiem mūziķiem. Balvas 
ierosinātāji – organizācijas LOAM, 
MLKA un latviešu kultūras 
veicināšanas biedrība TILTS. Šai 
balvai tika nodots sarīkojuma 
atlikums, kā arī pieņemti ziedo-
jumi.  Balvu piešķirtu sadarbībā 
ar latviešu mūziķu meistarklasi 
diviem jauniem Latvijas mūziķiem 
ceļa izdevumiem uz Mineapoli, 
kur viņi koncertētu.

Sarīkojuma beigās apmeklētāji 
nodziedāja ,,Nevis slinkojot un 
pūstot”.  Bija iekārtota visu Knuta 
Lesiņa grāmatu izstāde, varēja 
iegādāties jauno O. Grāvīša mono-
grafiju par K. Lesiņu un dažādas 
agrāk izdotas grāmatas, kuŗu īpaš-
nieki bija ar mieru no tām šķirties.

Knuta pēdējos mūža gados par 
viņu rūpējās Talavijas fil. Maigo-
nis Antons ar kundzi. Knutam 
aizejot mūžībā, Antoni nosūtīja 
uz Latviju daudz viņa rokrakstu, 
par kuŗiem ieinteresējās prof. 
Oļģerts Grāvītis un ieteica Knuta 
Lesiņa dzīves gaitas dokumentēt 
monografijā. Mineapoles talaviešu 
kopa 2001. gada vasarā nolēma, 
ka grāmatas izdošana būtu  mazs 
piemineklis mūsu iecienītajam 
filistram Knutam un ieteica visai 
globālās Talavijas saimei priekšli-
kumu atbalstīt. Sākās līdzekļu 
vākšana. Sākumā grāmatas izdo-
šanas cena bija $4500, bet septiņu 
gadu laikā divkāršojās. Daudz nau-
das tika ziedota individuāli un 
2008. gada beigās grāmata tika 
izdota.

Laimonis Sproģis
Biruta Treiberga

ar mūziku nelikās visai praktiska, 
un 1928. gada rudenī Knuts 
iestājās Latvijas Universitātes 
Tiesībzinātņu fakultātē. Knuts 
saka: ,,Ar jurisprudenci mani 
saistīja drusku romantiska doma 
par kriminālpsīcholoģijas pētī-
šanu no literārā viedokļa, kas 
neattaisnojās, jo visa juridiskā 
domāšanas sagatavošana izrādījās 
sausa un abstrakta.”

1928. gada rudenī Knuts Lesiņš 
iestājās korporācijā Talavija un 
1929. gada žurnālā Daugava parā-
dījās viņa pirmā novele ,,Atzīša-
nās”. Viņš kļuva par žurnālistu 
laikrakstā ,,Brīvā Zeme”.

1932. gadā (23 gadu vecumā) 
viņš absolvēja Latvijas konservā-
torijas pianistu klasi ar brīvmāk-
slinieka gradu, 1935. gadā appre-
cējās ar dziedātāju Valdu Šmitu.  
No 1936. gada (27 gadu vecumā) 
Knuts atstāja žurnālista darbu un 
kļuva par Nacionālās Operas 
drāmaturgu. Darbs bija vispusīgs 
– jātulko teksti (lai tos var arī 
izdziedāt), jāpielāgo libreti. Knuts  
pārtulkojis apmēram 15 operas 
un operetes. Padomju okupācijas 
gadā viņš drāmaturga darbu 
zaudēja, bet vācu okupācijas 
laikā to atguva. Darba laiku 
Nacionālā operā Knuts atzina 
par sava mūža skaistākajiem 

strādāja par mūzikas skolotāju 
luterāņu kolledžā Fergus Falls, 
Minesotas pavalstī. Drīz viņi 
pārcēlās uz Mineapoli. Knuts 
pievērsās mūzikas paidagoģijai, 
nodibināja mūzikas studiju, kuŗā 
mācījušies apmēram 200 latviešu 
un amerikāņu bērnu. Daudzi šīs 
studijas audzēkņi kļuva profesio-
nāli mūziķi. K. Lesiņš 11 vasaras 
kopā ar Valdu strādāja Gaŗezera 
Vasaras vidusskolā, apmācot jaunos 
mūziķus un mācot mūzikas teoriju.

Knuts Lesiņš sarakstījis 13 grā-
matas, tostarp vienu dzejoļu krā-
jumu un monografiju par tēlnieku 
Miķeli Geistautu.  Kultūras fonda 
godalgotais noveļu krājujms ,,Atstari” 
iespiests Vācijā 1946. gadā, tā bija 
Knuta pirmā grāmata trimdā.

University of Minnesota Press 
apgāds 1957. gadā izdeva Knuta 
stāstu un noveļu krājuma ,,Mūžī-
bas vīns” tulkojumu  – The Wine 
of Eternity.  Grāmata guva labas 
atsauksmes amerikāņu presē un 
Minesotas pavalsts 50 gadu svi-
nībās saņēma godarakstu.  Knuts 
Lesiņš rakstījis daudz recenziju 
un rakstu latviešu žurnālos un 
laikrakstos.

K. Lesiņš komponējis apmēram 
30 solodziesmu, vairākas prelū-
dijas klavierēm, trio vijolei, čellam 
un klavierēm un arī dažas koŗa 
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 Rutas Osīts Antons atgriešanās 
ceļš no Amerikas uz Latviju ilga 
vairāk nekā pusgadsimtu… Viņas 
tēvs – Gaujienas ģimnazijas un vē- 
lāk Krāslavas ģimnazijas direktors 
Jānis Osīts ar ģimeni 1944. gada 
vēlā rudenī Liepājā uzkāpa uz 
viena no daudzajiem kuģiem, kas 
karavānā devās uz Vāciju. Desmit 
gadus vecās Rutas atmiņā neiz-
dzēšami iespiedusies gan tālumā 
degošā Liepāja, gan šausmu pār-
ņemtie cilvēki uz klāja (tostarp arī 
pašas vecāki), kas visu laiku sekoja 
krievu zemūdeņu izšauto torpēdu 
balto putu vilnīšu ceļiem. Bieži tie 
pārtrūka pie kāda no bēgļu pārpil-
dītajiem kuģiem, sējot šausmas un 
nāvi. Bija brīdis, kad arī viņu kuģa 
kapteinis lika visiem uzvilkt glāb-
šanas vestes un būt gatavībā… 
Kam? 

Mūsu patvēruma zeme
 Osīšu ģimene laimīgā kārtā 

sasniedza Vāciju. Dzīve turpinājās 
nu jau bēgļu nometnēs, bet ar 
ciešu ticību tālāk doties uz Ame-
riku. Ruta: “Jo tur bija vislielākās 
izredzes cilvēkiem tikt uz augšu 
no nulles punkta. Un tur bija brī-
vība. Turklāt arī manam tēvam 
ASV nebija sveša – viņš tur savu-
laik bija ieguvis universitātes iz-
glītību. Ļoti rūpīgi tika izvērtētas 
ģimenes ar veciem cilvēkiem vai 
cilvēki ar veselības problēmām… 
tie parasti saņēma atteikumu un 
palika Vācijā. Bija jāatrod arī ga-
rantētājs ASV, un par tādu kļūt 
bieži uzņēmās Baznīca. Lai nu kā, 
bet mēs nonācām Amerikā, kas 
vēlāk allaž tika saukta – mūsu 
patvēruma zeme. Tēvs un māte 
nerimtīgi stiprināja ģimenē pār-
liecību, ka Latvija atkal būs brīva 
un mēs laimīgi dzīvosim… Gau-
jienā. Nekad nepavīdēja doma, ka 
esam atbraukuši uz palikšanu.”

Ceļš mājup ieilgst… stipri ie-
ilgst

Laiks neapturami traucās uz 
priekšu, un Ruta, tāpat kā vecāki 
apguvusi skolotājas profesiju (35 
gadus nostrādājusi par skolotāju, 
no tiem 29 bija paidagoģe publis-
kā skolā Mineapolē), izveidojusi 
savu laimīgu ģimeni, uzaudzinā-
jusi dēlus un kopā ar vīru Maigo-
ni kļuvuši aktīvi latviskuma kopē-
ji gan savā mājā (kur goda vietā 
allaž bijis Latvijas karogs un latvie-
šu tautastērps), gan sabiedrībā – 

 “…man ir jāiet pa priekšu un jātaisa platais ceļš”

Leģiona dienas atcere Ņujorkā

piedalīšanās dziesmu svētkos, 
interese, draudzība un cilvēcisks 
atbalsts trimdas latviešu kultūras 
darbiniekiem. 

Beidzot
 Ruta: “1990. gadā es, mans vīrs 

un dēls atbraucām uz Dzimteni. 
Brīnišķīgi bija Dziesmu svētki, 
korporāciju gājiens uz Doma baz-
nīcu… un, protams, slepenais 
brauciens uz Gaujienu, kur sati-
kām novadpētniecības mūzeja 
direktoru un vēstures skolotāju 
Hariju Grāvi (apbalvots ar Triju 
Zvaigžņu ordeni par labākā skolu 
mūzeja izveidošanu Latvijā). Nā- 
kamais brauciens man un vīram 
bija 1992. gadā uz Gaujienas sko-
las 70 gadu jubilejas sarīkojumu - 
bērni dziedāja, dejoja un dekla-
mēja, un stāstīja par saviem skolo-
tājiem. Arī es uzrunāju svētku da-
lībniekus – no tā paša Gaujienas 
skolas balkona, no kuŗa savulaik 
Kārlis Ulmanis teicis runu. Man 
bija neaprakstāmas sajūtas… mil-

zīgs uztraukums un kadā brīdī pat 
šķita, ka iedrošina tēva roka uz 
mana pleca… biju ar sirdi un dvē-
seli mājās, kur pretim nāk labvēlī-
ba, prieks, mīlestība, sirsnīga sa-
gaidīšana. Tas ir neaprakstāmi. 
Svētkos pat satiku mācītāju, kas 
bija laulājis manu tēvu un māmi-
ņu, kristījis mani, brāli un māsu, - 
Jāni Janelsīti (nodzīvojis 96 gadus 
ilgu mūžu), savulaik vecākais spre-
diķojošais luterāņu mācītājs Eiro-
pā, apbalvots ar Triju Zvaigžņu 
ordeni. Viņš dzīvoja Zvārtavā 

(netālu no Gaujienas) 400 gadus 
vecā mācītājmājā, kas tagad ir 
Eiropas nozīmes kultūras piemi-
neklis. Šeit noturējis draudzi visu 
okupācijas laiku, jo Gaujienas  
baznīca tika uzspridzināta kaŗa 
laikā. Tagad sākam celt jaunu baz-
nīcu Gaujienā, plāns jau izstrādāts, 
arī mēs abi ar vīru esam rīcības 
komitejā.

Nākamajā (1993.) gadā aizbrau-
cām arī uz Krāslavas ģimnazijas 
70 gadu jubilejas svinībām. Ap- 
brīnojami, ka arī šai reizē satikām 
cilvēkus, kas ļoti labi atcerējās tēvu 
un apsveica mani par atgrieša-
nos.”

 Darbs Latvijā 
“Tie trimdinieki, kas Otrā pa- 

saules kaŗa laikā aizbēga uz ārze-
mēm, atstāja saviem bērniem tā- 
das bailes no komūnisma, kas 
salīdzināmas ar ļaunākajiem  mur-
giem, tā ka braukt atpakaļ uz 
Latviju uzreiz pēc barikādēm bija 
nereāli. Bet plāns man bija prātā 

(vecāki tad jau bija miruši), un es 
sāku dibināt sakarus, lai pensijas 
gadus pavadītu šeit. Kopš 1992. 
gada sāku braukt uz Latviju rēgu-
lāri, arvien ciešāk sadarbojoties ar 
sava tēva skolām Gaujienā un 
Krāslavā. Izvirzīju sev uzdevumu 
palīdzēt latviešu bērniem apgūt 
angļu valodu. Un lauku bērniem 
tā bija liela problēma, tik ārkārtīgi 
vajadzēja vizuālos materiālus (kar-
tes, plakātus, bērnu literātūru), 
mācību grāmatas, skolotājiem 
metodiskos līdzekļus, kamēr to 

Ar Rutu Osīts Antons tikās žurnāliste Inese Raubišķe

visu sāka izdot arī Latvijā. Es visu 
vedu, sūtīju pa pastu no Ameri-
kas bez jebkādas atlīdzības. Strā-
dāju arī par angļu valodas skolotā-
ju. Pastāvīgi uz dzīvi Latvijā pār-
cēlos 2006. gada novembrī.” 

Gaujienas un Krāslavas ģim-
nazijā Rutas veikums ir nenovēr-
tējams. Ne velti Krāslavā 2001. 
gada pavasarī angļu valodas sko-
lotāji nolēma visu sakopot un vie-
nu no angļu valodas kabinetiem 
oficiāli nosaukt Rutas Osītes vār-
dā.” Gandarījums ir arī par savu-
laik man piešķirto Labās zvaigznes 
titulu – par ieguldījumu Latvijas 
izglītības laukā…” Taču mūsu sa-
runas gaitā piepeši ieskanas skum-
ja nots: “Tagad Gaujienas ģimna-
zijā es jūtos jau mazāk vajadzīga.”

Mīlestība uz mākslu
“Bet es tak nevaru būt nevaja-

dzīga, – vai tas ir viss, ko esmu va-
rējusi izdarīt? Man taču vēl ir tik 
daudz enerģijas! Koris? Dejošana? 
Ļoti jauki, bet man tas nav pietie-
kami radoši. Pēc horoskopa esmu 
auns, un man ir jāiet pa priekšu 
un jātaisa platais ceļš, visu daru 
impulsīvi un neesmu sevišķi laba 
diplomāte. 

Mans jaunības sapnis bija kļūt 
par mākslinieci, bet vecāki kopš 
laika gala mudināja apgūt amatu, 
uz ko var katrā laikā paļauties, 
kam ir prestižs, kas labi samak-
sāts… tas nozīmēja – paidagoģe. 
Māte bija stingra un taisnīga, un 
par citu izvēli vispār nebija runas. 

Taču nekas mani netraucēja mācī-
ties mākslas kursos, tā nu man ir 
arī minigrads mākslā.

Latvijā iepazinos ar mākslinie-
ku Jāni Anmani, viņš strādā ar 
talantīgiem bērniem. Un tā nu abi 
ar vīru esam sākuši financiāli 
atbalstīt jaunos talantus. Mākslā 
mani interesē portreti. Vispār pa-
tīk meklēt pozitīvo un skaisto, 
nevis grotesko, kropļaino, perver-
so… varbūt tas ir naīvums vai 
sentimentālitāte. Ja tā, tad esmu to 
smēlusies, visu mūžu strādājot ar 
bērniem, un it nemaz nenožēlo-
ju.”

Nozīmīgs notikums
Marta nogalē Rīgas Latviešu 

biedrības namā tika atvērta grā-
mata “Knuts Lesiņš. Literāts un 
mūziķis”, kuŗas sastādītājs, redak-
tors un komentētājs ir mākslas 
doktors, J. Vītola LMA prof. eme-
ritus Oļgerts Grāvītis. Rutai un 
Maigonim grāmatas tapšanā ir 
nenovērtējama nozīme, un likum-
sakarīgi, ka tajā lasāmi sirsnīgi 
pateicības vārdi, uzsveŗot, ka “ti- 
kai ar viņu abu pašaizliedzīgo gā-
dību ir varējusi rasties šī nepelnīti 
aizmirstā latvju rakstnieka un 
mūziķa piemiņai publicētā grā-
mata”.

Ar ko vēl mūs turpmāk ieprieci-
nās, sajūsminās vai pārsteigs Ruta? 
Skaidrs ir viens, var tikai apskaust 
viņas enerģiju, mērķtiecību, kas 
balstīta uz stipriem latviešiem  
raksturīgo: – nolemts – darīts!

Rutas un Maigoņa mājā Minesotā Knuta Lesiņa (blakus Rutai pa 
labi) 80. dzimšanas dienā 1989. gadā. Rutai – 55. dzimšanas diena 
Foto – Maigonis Antons

Skolotāja Ruta Antons Krāslavas Valsts ģimnazijā kopā ar 12. 
klases skolniecēm pēc angļu valodas stundas (2004. gads)

Kā katru gadu marta vidū, arī 
šogad, Daugavas Vanagu apvie-
nība Ņujorkā svinēja „Leģiona 
dienu” ar svinīgu atceri un kon-
certu 14. martā savā namā. Šī 
atcere bija savedusi kopā krietnu 
pulciņu bijušo leģionāru – DV 
biedru – kas sarīkojumam pie-
šķīra īpašu nozīmību. Lūgšanu 
un svētvārdus teica Ņujorkas ev. 
lut. draudzes diakons Indriķis 
Kaņeps, īpaši izceļot mūsu leģio-
nāru lielos upuŗus un nopelnus 
latviešu tautas glābšanā. Leģiona 
dienas būtība un vēsturiskais 
izgaismojums bija „jaunā maiņas 
vanaga” Marģera Piņņa ziņā. 
Viņš bija izvēlējies nolasīt „vecās 
paaudzes pārstāvja Jāņa Mežaka 
informātīvo apceri, rakstītu īpaši 
D.V. žurnālam”. No bagātīgā faktu 
virknējuma jāuzsveŗ atgādinājums, 

Viena no solistēm Margarita 
Kreine

Ņujorkieši – bijušie leģionāri un atceres programmas dalībnieki; 
no kreisās; DV. priekšnieks Imants Kalniņš, diakons Indriķis 
Kaņeps, Arnolds Avotiņš, Kārlis Salmiņš, Valfrīds Spuntelis, 
Jānis Spirģis, Jānis Reikmanis, Kārlis Vanags, Marģers Pinnis, 
Jānis Ērglis

ka leģiona atceres diena 16. marts 
atzīmē vēsturiskās kaujas 1944. 
gadā, kad citkārt starp vācu vienī-
bām izkaisītie 15. un 19. latviešu 
divīziju kaŗavīri pirmo reizi kopā 
plecu pie pleca varonīgi cīnījās, 
lai apturētu sarkanarmijas pār-
spēka otrreizējo iebrukumu.

Skaista sarīkojuma daļa bija 
koncerts, kuŗā mūzicēja divas 
jaunākās paaudzes mākslinieces 
no Latvijas – vijolniece Margarita 
Kreine un čelliniece Mona Zariņa 
(solo stīgu instrumentiem). Māksli-
nieces mūzikas profesionālo 
pamatizglītību ieguvušas Latvijā, 
bet šogad sevi mūzikā pilnveido 
slavenajā Amerikas mūzikas 
augstskolā Manhattenschool off 
Music Ņujorkā. Abu mākslinieču 
mūzicēšana bija jaunības degsmes 
spārnota, dabiskas mūzikalitātes 

apdvesta, ko visu bagātīgi papil-
dināja techniskā gatavība.

Eleonora Šturma
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidents Valdis Zatlers -  Meža dienu patrons - aicina 

ikvienu Latvijas iedzīvotāju aktīvi iesaistīties kādā no daudzajiem 
sarīkojumiem. Pēc prezidenta domām, šodien meža nozīme strauji 
pieaug un tas ir nozīmīgākais atjaunojamo resursu avots Latvijā.    
Mežs nodrošina ceturto daļu Latvijas eksporta, un nākotnē tas, bū- 
dams enerģijas avots, varētu aizstāt arvien vairāk fosilo resursu. Katram 
Latvijas iedzīvotājam mežs ir īpašs. Valsts prezidents novēl, lai arī Meža 
dienas būtu īpašas ikvienam - kādam stādot kokus, talkojot Latvijas 
mežos vai sakopjot parku un savas mājas pagalmu, vai izliekot putnu 
būrīšus. Šogad Meža dienu centrālais sarīkojums paredzēts  Kokneses 
salā 23. maijā. Tā ietvaros notiks Likteņdārza veidošanas talka.

Deviņi Latvijas Eiropas Parlamenta (EP) deputāti plēnārsēdēs 
Strasbūrā un Briselē uzstājušies kopumā 278 reizes. Georgs Andre-
jevs (SCP) plēnārsēdēs uzstājies 11, Guntars Krasts (Libertas.lv) – 52, 
Ģirts Valdis Kristovskis (PS) – 45, Aldis Kušķis (JL) - 10, Richards Pīks 
(TP) – 14, Inese Vaidere (PS) – 42, Tatjana Ždanoka (PCTVL) - 31 
reizi,  Roberts Zīle (TB/LNNK) - 43 reizes.

Bijušais EP deputāts un tagadējais Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis (JL) savu eiroparlamentārieša pilnvaru laikā plēnārsē-
dēs uzstājies 30 reizes, viņa pēctece Liene Liepiņa (JL) to vēl nav 
darījusi.

Salīdzinājumam - seši Igaunijas deputāti plēnārsēdēs uzstājušies 
vairāk nekā 460, 13 Lietuvas deputāti - 840 reizes. Savukārt Maltas 
eiroparlamentārieši, kas EP pārstāvēti vismazākā skaitā (kopumā 
Maltai ir pieci EP deputāti), plēnārsēdēs uzstājušies 343 reizes. EP gadā 
notiek 12 plēnārsesijas Strasbūrā un sešas īsākas papildu sesijas 
Briselē.

Saeima pieņēmusi Latvijas Sarkanā Krusta likumu. Likuma 
mērķis ir veicināt sociālo labklājību un starptautisko humāno tiesību 
ievērošanu, atbalstot biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” sadarbību ar 
valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedrības iesaistīšanos organizācijas 
darbā un aizsargāt Sarkanā Krusta emblēmas lietošanu.  

Pasaules Zelta padomes (World Gold Council) pārskatā teikts, ka 
Latvijas zelta rezerves marta sākumā bijušas 7,7 tonnas. Latvija ieņem 
64. vietu starp 107 pasaules valstīm. Lietuva (5,8 tonnas) un Igaunija 
(0,2 tonnas) šajā sarakstā ieņem attiecīgi 72. un 104. poziciju.

Ilggadējai tulkotājai Elgai Saksei piešķirts Ungārijas Republikas 
ordeņa „Par nopelniem” Bruņinieka krusts. Sakse tulkojusi daudzus  
ungāru literātūras klasikas darbus, arī Latvijā ļoti populāro Ferenca 
Molnāra lugu „Lilioms”, kā arī Magdas Sabo grāmatas, sastādījusi 
vārdnīcu „Ungāru īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu 
valodā”.  

Zvērinātu advokātu padome  nolēma advokātūrā uzņemt bijušo 
Korupcijas novēršanas un apkaŗošanas biroja (KNAB) priekšnieku 
Alekseju Loskutovu. Par Loskutova uzņemšanu advokātu rindās 
nobalsoja septiņi no klātesošajiem padomes locekļiem, pret bija viens. 
Padomes balsojums nav bijis atklāts. Pirms praktizēšanas sākuma 
Loskutovam vēl būs jādod advokāta zvērests. Loskutovs plānojot 
praktizēt krimināllietās.

Izglītības un zinātnes ministrijas sakopotie dati liecina, ka  
2008./2009. mācību gada sākumā 2598 bērni Latvijā, kuŗi sasnieguši 
obligātās izglītības vecumu, nav mācījušies nevienā izglītības iestādē. 
Saeimai 26. martā konceptuāli atbalstot grozījumus Izglītības likumā, 
Saeimas deputāts Jānis Dukšinskis (LPP/LC) apgalvoja, ka valstī nav 
neviena atbildīgā, kas veiktu obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaiti.

 Getliņu izgāztuvē netālu no Rīgas novērota Latvijā jauna putnu 
suga – tumšspārnu kaija (Larus schitisagus).  Šī ir 339. Latvijā novērotā  
putnu suga. Tumšspārnu kaijas dabiskais izplatības areāls ir Krievijas 
Tālie Austrumi, kur kaija ligzdo, un Japāna, kur tā ziemo.

Valsts prezidents Igaunijā
Latvijas prezidents Valdis Zat-

lers un  Igaunijas prezidents To- 
mass Hendriks Ilvess tikšanās 
laikā uzsvēra, ka šobrīd kai-
miņvalstīm ir vislabākās div-
pusējās attiecības abu pastāvē- 
šanas vēsturē. Pateicoties igau-  
ņu kollēgam par silto uzņemša-
nu, Latvijas Valsts prezidents sa- 
cīja: “Kaimiņvalstu iedzīvotājus  
ir saistījušas ciešas saiknes, ga-
diem, pat gadsimtiem ritot, gan 
veicot saimnieciskās darbības, 
gan saskaŗoties ikdienišķās situ-
ācijās.”

Igaunijas prezidents Ilvess no 
savas puses pateicās Latvijai par 
lielisku sadarbības paraugu - dar-
ba telpu nodrošināšanu Igauni-
jas vēstniecības vajadzībām Lat-
vijas vēstniecībā Kairā, Ēģiptē. 
Prezidenti bija vienisprātis, ka 
vēstniecību sadarbības modelis  
arī turpmāk jāattīsta citās valstīs. 
Turklāt kaimiņvalsts vadītājs ai- 
cināja vairāk strādāt ar Dienvid-
igaunijas un Ziemeļlatvijas ko- 
pīgiem projektiem.

Sarunā piedaloties abu pušu 
aizsardzības un kultūras minis-
triem, tika uzsvērta sadarbība 
aizsardzībā un kultūrā, īpaši 
Dziesmu svētku organizēšanā. 
Abas puses uzsvēra, ka kopīgais 
Baltijas valstu projekts - Baltijas 
aizsardzības kolledža - ir labas 
sadarbības paraugs visām NATO 
valstīm.

Latvijas prezidents nolika vai-
nagu pie pieminekļa Igaunijas 
neatkarības cīņās kritušajiem,    
kā arī apmeklēja Okupācijas mū- 
zeju. Atklājot izstādi “1949. gada 
25. marta deportācijas Latvijā”, 
Valdis Zatlers sacīja, ka Baltijas 
valstīm nekad nav bijusi tāda 
drošības izjūta kā šodien, tomēr 
mēs nedrīkstam aizmirst savu 
vēsturi. Mūsu neatkarība nebū- 
tu bijusi iespējama, ja visus pa-
domju okupācijas gadus mūsu 
dvēselē un domās nemājotu brī-
vības izjūta.

Saskaņā ar protokolārajām tra-
dicijām valsts vizīšu laikā Valdis 
Zatlers un Lilita Zatlere no Igau-
nijas prezidenta saņēma Igauni-
jas augstākos valsts apbalvoju-
mus - Māras Zemes ordeņa Lielo 
krustu un Māras Zemes ordeņa 
Krusta I šķiru. Savukārt no 
Latvijas prezidenta Tomass Hen-
driks Ilvess saņēma I šķiras Triju 
Zvaigžņu ordeni ar ordeņa ķēdi 
un viņa dzīvesbiedre - I šķiras 
Triju Zvaigžņu ordeni.

Ministru prezidents Lietuvā
Ministru prezidents Valdis 

Dombrovskis oficiālā vizītē ap- 
meklēja mūsu kaimiņvalsti Lie-
tuvu un tikās ar valsts augstāka-
jām amatpersonām. Sarunā ar 
Lietuvas premjērministru An- 
driusu Kubiļu  galvenais temats 
bija divpusējās sadarbības attīs-
tība, ekonomiskā un finanču si- 
tuācija, kā arī enerģētikas jautā-
jumi. 

Latvijas un Lietuvas valdību va- 
dītāji atzina, ka abu valstu div-
pusējo attiecību attīstība ir bijusi 
intensīva un sekmīga, to aplie-
cina fakts, ka Lietuva ir Latvijas 
galvenā tirdzniecības partnere. 

Tika pārrunāta arī Latvijas un 
Lietuvas pārrobežu sadarbība.   
V. Dombrovskis sacīja, ka pār-
robežu sadarbība ar Lietuvu ir 
viena no Latvijas valdības prio-
ritātēm, ko paredz Nacionālās 

attīstības plāns. 
Lietuvas vizītes laikā Latvijas 

Ministru prezidents Valdis Dom-
brovskis tikās ar Lietuvas pre-
zidentu Valdi Adamku. Lietuvas 
prezidents sveica Latvijas Minis-
tru prezidentu V. Dombrovski 
pirmajā valsts vizītē Lietuvā un 
izteica laba vēlējumus turpmā-
kajā darbībā. V. Adamkus pauda 
pārliecību, ka jautājumā par 
vienota enerģētikas tirgus izveidi 
trīs Baltijas valstīm ir jābūt vie-
notām un jāieņem kopēja pozi-
cija gan par vienota enerģētikas 
tirgus izveidi, gan arī jautājumā 
par starpsavienojuma izveidi ar 
Zviedriju. Lietuvas prezidents 
pauda apņemšanos, ka Trāķu 
vienošanās nosacījumus Lietuva 
izpildīs.

V. Dombrovskis informēja par 
Latvijas nostāju enerģētikas tir-
gus atvēršanā, ko Latvija jau ir 
uzsākusi. „Mēs aicinām Lietuvu 
un Igauniju trīspusēji vienoties 
par vienota Baltijas enerģētikas 
tirgus izveidi un atvērt tirgu uz 
vienotu nosacījumu pamata,” 
teica V. Dombrovskis. 

Amatpersonas apmainījās  vie-
dokļiem par finanču un makro-
ekonomisko situāciju, kā arī par 
eiro ieviešanas plāniem. V. Dom-
brovksis uzsvēra, ka Latvijas 
uzdevums ir, izpildot Māstrich-
tas kritērijus, līdz 2011. gadam 
panākt budžeta deficitu 3% 
apmērā no IKP, lai 2012. varētu 
pievienoties eirozonai.

Pēc tikšanās ar Lietuvas aug-
stākajām amatpersonām V. Dom-
brovskis piedalījās oficiālā ziedu 
nolikšanas ceremonijā pie Lietu-
vas Brīvības cīnītāju memoriāla. 

Lielā vienprātībā atbalsta 
tautas tiesības atlaist Saeimu 
Saeima bez debatēm lielā vien-

prātībā galīgajā lasījumā atbal-
stīja Satversmes grozījumus, kas 
paredz divām trešdaļām iepriek-
šējās Saeimas vēlēšanās piedalī-
jušos iedzīvotāju jeb 600 782 vē- 
lētājiem tiesības atlaist Saeimu. 
Grozījumi neattiecas uz pašrei-
zējo - 9. Saeimu. 

Par Satversmes grozījumiem 
balsoja 85 deputāti, pret trīs - 
Imants Kalniņš (TB/LNNK), 
Dzintars Rasnačs (TB/LNNK)  
un Pēteris Tabūns (TB/LNNK).

Satversmes grozījumi paredz, 
ka “ne mazāk kā vienai desmitai 
daļai vēlētāju ir tiesība ierosināt 
tautas nobalsošanu par Saeimas 
atsaukšanu. Ja tautas nobalsoša-
nā par Saeimas atsaukšanu nobal-
so vairākums  balsotāju un vis-
maz divas trešdaļas no iepriekšē-
jās Saeimas vēlēšanās piedalīju-
šos vēlētāju skaita, tad Saeima 
uzskatāma par atsauktu. Tiesības 
ierosināt tautas nobalsošanu par 
Saeimas atsaukšanu nevar izman-
tot gadu pēc Saeimas sanākšanas, 
gadu pirms Saeimas pilnvaru 
beigām, Valsts prezidenta piln-
varu pēdējo sešu mēnešu laikā, 
kā arī agrāk nekā sešus mēnešus 
pēc iepriekšējās tautas nobalso-
šanas par Saeimas atsaukšanu.

Komisijām nodotie grozījumi  
paredz arī, ka vēlētāji nevar at-
saukt atsevišķus Saeimas locek-
ļus.

Tāpat grozījumi paredz: “Ja Sa- 
eima ir atlaista vai atsaukta, tad 
Saeimas locekļu pilnvaras tomēr 
paliek spēkā līdz jaunievēlēja-
mās Saeimas sanākšanai, bet līdz-
šinējā Saeima var sanākt uz sē- 

dēm tikai tad, ja Valsts prezidents 
to sasauc. Šādām Saeimas sēdēm 
darba kārtību noteic Valsts prezi-
dents. Ne agrāk kā vienu mēnesi 
un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc 
Saeimas atsaukšanas jānotiek 
jaunām vēlēšanām.”

Tautas nobalsošana 
nebūs katru dienu

Dažu speciālistu komentāri par 
Satversmes grozījumiem. 

Saeimas Juridiskās komisijas 
priekšsēde Vineta Muižniece 
(TP):

„Lai gan komisija ik dienas tika 
steidzināta rīkoties ātri un ne- 
kavējoties virzīt likumprojektu, 
mēs izšķīrāmies par pārdomātu 
rīcību un izvērtējām visus ap- 
stākļus, veltījot pienācīgu laiku 
diskusijām un konsultācijām ar 
tiesību speciālistiem. Par likum-
projekta kvalitāti liecina arī tas, 
ka trešajam lasījumam nav ies-
niegts neviens priekšlikums.”

Jurists Andris Grūtups:
„Mana nostāja ir negātīva. 

Domāju, ka šādi grozījumi nav 
vajadzīgi. Tie būs tikai vēl viens 
instruments opozicijas rokās, lai 
tracinātu cilvēkus un radītu ne- 
stabilitāti. Skaidrs, ka uzreiz at- 
radīsies kādi „tautas aizstāvji”, kas 
šo instrumentu gribēs izmantot 
savā labā. Man pašam šķiet, ka 
tad, ja grib ko mainīt, tas jāmai-
na kardināli un jāpāriet uz pre-
zidentālās valsts modeli, kur 
prezidents kontrolētu izpildvaru 
un parlaments nodarbotos ar 
likumdošanu.”

Latvijas Brīvo arodbiedrību sa- 
vienības priekšsēdis Pēteris Krī-
gers: 

„Šie grozījumi vērtējami par 
kompromisa variantu. Mēs ne- 
prasījām, lai mūsu redakcija   
būtu vienīgā pareizā. Žēl tikai,   
ka viss šis tapšanas process bija 
tik gaŗš un samuļļāts. Nedomāju, 
ka pēc grozījumu stāšanās spēkā 
Latvijā katru dienu gaidāmi re-
ferendumi, kā mūs biedēja opo-
nenti. Tautas nobalsošanas iero-
sināšana ir pietiekami darbietil-
pīgs un resursus prasīgs mecha-
nisms. Lai kāds mēģinātu to 
iedarbināt, vajadzīgs tik „kvali-
tātīvs” darbs, kā šī Saeima de- 
monstrēja. Galvenais, ka šī nor-
ma strādās preventīvi un spiedīs 
Saeimu strādāt tā, kā parlamen-
tam pienākas.”

Polītologs Jānis Ikstens:
„ Divas trešdaļas, kas nobalso 

par Saeimas atlaišanu, protams,  
ir augstāks slieksnis nekā arod-
biedrību piedāvātajā variantā,  
bet ne tik augsts, kā vēlējās daži 
polītiķi. Tāpēc šis ir kompromisa 
variants. Man grūti prognozēt, 
vai šie grozījumi strādās kā pre-
ventīvs mechanisms, jo tie sāk 
funkcionēt krizes situācijās. Taču 
domāju, ka biedēšana par to, ka 
referendumi būs katru dienu, 
nebija īsti pamatoti. Savākt des-
mitās daļas balsstiesīgo parakstu 
nav viegls darbiņš, un vienkārši 
provokātori to tāpat vien savākt 
nevarēs.”           
Par skolā iešanu maksāta cena

 Pēc Latvijas Krājbankas valdes 
priekšsēža Mārtiņa Bondara do- 
mām, - viņš bieži tika minēts par 
prezidenta amata kandidātu, - 
Valsts prezidentam Valdim Zat-
leram „šobrīd jābūt vērtību 
sardzē”.  Tā Bondars sacīja inter-
vijā Latvijas Avīzei, atbildot uz 
jautājumu, vai Zatleram jāpie-

dalās ekonomikas glābšanā. 
„Prezidentam šajā brīdī jābūt 
vērtību sardzē. Lai mēs pa roku 
galam kopā ar tik tiešām ne- 
vajadzīgo un lieko neaizmestu  
to, kas noteikti pieder pie 
vērtībām.”

Bondars  pauda arī viedokli, ka 
„viss, ko šodien nākas piedzīvot, 
agrāk vai vēlāk beigsies. Bet tas 
arī ir fakts, ka mēs būsim gājuši 
skolā un par to samaksājuši 
noteiktu cenu.”

Bondara ieskatā iedzīvotāji paši 
atradīs izeju no krizes. Jāatsakās 
no illūzijām, ka valdība izvedīs 
no krizes. Lai valsts gādā par so- 
ciālajām programmām un to 
cilvēku atbalstīšanu, kuŗi paši 
netiek galā. Pārējos valdība un 
ierēdņu aparāts nedrīkst traucēt 
šā laika pārvarēšanā. 

Par SVF aizdevumu
Runājot par aizdevumu, Valsts 

prezidents  Valdis  Zatlers skaid-
roja, ka Starptautiskā valūtas fon-
da jaunais uzstādījums „nespiest” 
termiņus iespējami ātrāk ir ra-
dies tāpēc, ka Latvija nav pavei-

kusi visu, ko viņi  gaidījuši, un 
nav strādājusi arī tik kvalitātīvi, 
cik viņi  gaidījuši. Prezidents ap-
galvoja, ka, nepaveikuši darbu, 
mēs naudu nesaņemsim un tas 
jāatgādina katru reizi, kad mēs 
domājam, ka varbūt varam kaut 
ko neizdarīt, varbūt mums tāpat 
palīdzēs. Budžeta izdevumu 
samazināšana jāpanāk, izšķiŗoties 
par tām valsts pamatfunkcijām, 
ko valsts apņemas kvalitātīvi 
izdarīt, un tām, no kuŗām valsts 
atsakās vai kuŗu īstenošanu 
iesaldē uz zināmu laiku, kamēr ir 
financiālas grūtības.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Valsts Summa

Baltkrievija 1,3
Īslande 1
Latvija 5,27

Pakistāna 4
Rumānija 10,6

Serbija 2,1
Ukraina 8,8
Ungārija

SVF piešķirtie aizdevumi 
(miljardos latu)
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Bija vajadzīgi 
mazliet vairāk ne- 
kā astoņi mēneši.  
2008. gada 2. au- 
gustā vairāk nekā 
600 tūkstoši Latvi-
jas iedzīvotāju sau-

lainā sestdienā devās uz ie- 
cirkņiem, jo notika referendums 
par tautas tiesībām ierosināt 
Saeimas atlaišanu. Mazliet vai-
rāk nekā pēc astoņiem mēne-
šiem, 2009. gada 8. aprīlī, Saei-
ma lielā vienprātībā (85 balsis 
„par”) nobalsoja par Satvers-
mes grozījumiem, kuŗi… ļauj 
tautai ierosināt Saeimas atlai-
šanu! (Starp citu, pret grozīju-
miem balsoja tikai trīs deputāti, 
visi trīs no emigrācijas latviešu 
bieži vien mīlētajiem tēvzemie-
šiem – arī par to ir vērts pado-
māt.) Referendums toreiz notika 
tikai pēc tam, kad tie paši 
deputāti tiem pašiem Satversmes 
grozījumiem pateica „nē”. Ci- 
tiem vārdiem sakot – Saeimas 
„gudrās galvas” pagriezās precīzi 
par 180 gradiem pretējā virzie-
nā. Amerikas polītikā šādu 
rīcību apzīmē ar jēdzienu flip 
flop – tātad šodien polītiķis vai 
polītikānis apgalvo vienu, bet 

Par Satversmi
vakar viņš apgalvoja kaut ko 
pavisam citu.

Atcerēsimies briesmu stāstus, 
kādus toreizējā valdošā koalicija 
mums visiem centās iepotēt, - 
kas notiks, ja nepateicīgā tauta 
referendumā tomēr apstiprinās 
pati savas tiesības ne vien ievēlēt, 
bet arī padzīt savus pārstāvjus! 
Saeimas priekšsēdis Gundars 
Daudze apgalvoja, ka pieteiktie 
grozījumi esot „nedemokratis-
ki,” jo tie ļautu ļoti mazam skai-
tam vēlētāju apspiest „vairā-
kuma” gribu. Viņam piebalsoja 
kādreizējais Ministru prezidents 
Andris Bērziņš: „Tas ir mazā-
kuma diktāts pār vairākumu.” 
Saeimas Juridiskās komisijas 
priekšniece Vineta Muižniece 
pat piedraudēja, ka referenduma 
veiksmes gadījumā Latvijā uz 
pēdām izveidosies naidīga 
valdība: „Mums ir dažādas per-
sonu grupas un partijas - gan 
pārstāvētas, gan Saeimā ne- 
pārstāvētas. Kādas var būt sekas 
viņu interesei tik viegli raustīt 
Saeimu? Var būt nopietnas pār-
maiņas pavalstniecības jautā-
jumos, izglītības reformā un 

citās svarīgās lietās,“ skaidroja 
lielā juridisko jautājumu liet-
pratēja.

Vēl bija valdošās „elites” pār-
stāvji, kuŗi zūdījās, ka Satversme 
tomēr neesot tas dokuments, 
kuŗu vajag revidēt tā pa fikso    
un reizi mēnesī. Patiesībā pro-
cess, kas kulmināciju sasniedza 
2008. gada 8. augustā, sākās 
2007. gada 24. oktobrī, kad 
Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienība sāka vākt parakstus. 
Pēc tam bija vajadzīga vēl viena 
parakstu vākšanas procedūra, 
tad par jautājumu bija jāspriež 
Saeimai, un tikai pēc tam varēja 
notikt referendums, – nekas ļoti 
ātrs vai sasteigts tas nebija. 
Piedevām jākonstatē, ka tie paši 
deputāti ir bijuši visnotaļ naski 
Satversmes grozītāji tad, kad 
viņiem tas bijis polītiski izdevīgi, 
piemēram, 2005. gada decembrī, 
kad bija nepieciešams valsts 
pamatlikumā ieviest homofo-
biju. Vispār kopš Latvijas neat-
karības atjaunošanas Satversme 
grozīta deviņas reizes, pēdējo 
reizi 2007. gada maijā - pēc tam 
kad Valsts prezidente Vaira 

Vīķe-Freiberga valdošajai elitei 
bija sadevusi pa nagiem jau-
tājumā par tās centieniem pilnī-
gi sagraut Latvijas valsts drošī-
bas sistēmu. Valdošie toreiz tik 
ļoti sabijās, ka atteicās no Mi- 
nistru kabineta tiesībām rīko-
ties likumdošanas jomā brīžos, 
kad Saeima ir atvaļinājumā.

Nu tautas tiesības Satversmē 
tomēr būs iekļautas (man rak-
stot, Valsts prezidents grozīju-
mus vēl nav izsludinājis). Kas 
tad ir mainījies? Kas lika tik 
daudziem deputātiem tik krasi 
un radikāli apsviest kažoku uz 
otru pusi?

Galvenais aktieris šajā drāmā 
bijis Valsts prezidents Valdis 
Zatlers. Atcerēsimies, ka šo cil-
vēku valdošā kliķe iebīdīja ama-
tā, lai gan bija ļoti nopietni 
jautājumi – kandidātam nebija 
nekādas iekšpolītiskas, kur nu 
vēl ārpolītiskas pieredzes, tur-
klāt viņš pats bija atzinies, ka no 
pacientiem ņēmis kukuļus un 
par tiem nav maksājis nodokļus. 
Nebija cita varianta kā ticēt, ka 
valdošie V. Zatlerā atraduši 
bīdāmu lellīti, kas nekad ne- 

uzdrīkstēsies pret valsts īpaš-
niekiem izturēties tā, kā to pirms 
tam bija darījusi dāma, kuŗu 
rupjākas atklātības brīdī po- 
lītikāņi uzskatīja par kaut kādu 
pensionāri no Kanadas. Pirma-
jos mēnešos V. Zatlers pats 
nedarīja neko, lai šīs bažas iz- 
klīdinātu. Viņa bēdīgi slavenais 
jautājums: „Es esmu… jā, kas es 
esmu?” Absolūti chaotiskā uz- 
stāšanās Tautas manifestācijā 
Doma laukumā 2007. gada 
beigās.

Taču prezidentūra cilvēku var 
padarīt par prezidentu arī tad,   
ja sākumā licies, ka viņš ama-
tam ir pagalam nepiemērots. 
Kaut vai atcerēsimies, ka arī 
Vaira Vīķe-Freiberga polītikā 
ienāca kā lielā nezināmā, viņas 
ievēlēšanas brīdī 1999. gadā 
nevienam nevarēja būt nekādas 
pārliecības, ka viņa kļūs par 
spīdošu valsts pārstāvi – tik 
spīdošu, ka daudz netrūka, un 
viņa būtu kļuvusi par ANO 
ģenerālsekretāri. Nospriedis, kas 
viņš tāds ir, V. Zatlers sāka 
rīkoties prezidentāli. Un tas no- 
tika dienu pēc grautiņiem Vec-
rīgā šā gada 13. janvārī. 

Pēdējos gados 
aizvien vairāk Lat-
vijā tiek spriests par 
atjaunojamo energ-
oresursu izmanto-
šanu elektroenerģi-
jas un siltuma ie- 

gūšanai. Lai gan dažādas nevalsts 
organizācijas par to ir runājušas 
vienmēr un valsts amatperso-  
nas vienmēr vēlīgi mājušas ar 
galvu – sak, tas ir labi un zaļi, 
taču patiesībā tās vairāk vai 
mazāk ir raudzījušās uz Krievi-
jas pusi, sapņojot par dabasgāzi, 
kuŗas izmantošana dzīvi padarīs 
tīkamu ne tikai Latvijas iedzī-
votājiem, bet arī lielajam kai-
miņam Austrumos. Atrunas ir 
bijušas dažādas: gan tas, ka  
mums hidroelektrostacijas ražo 
daudz elektrības no atjaunoja-
miem energoresursiem, gan ap-
galvojumi, ka Latvijā nav „parei-
zā vēja”, un, visbeidzot, – ko darīt 
ar koģenerācijas staciju saražo- 
to siltumu vasarā? Jautājumi par 
globālo sasilšanu, klimata mai-
ņu un fosilo energoresursu iz- 
mantošanu no varasvīru puses 
tika atstāti žurnālistu un sa-
biedrisko organizāciju ziņā, ne-
noliedzot, ka atjaunojamie ener-
goresursi ir laba, bet dārga man-
ta, tāpēc nepiemirstot atgādināt: 
cena vispirms un ekoloģija pēc 
tam. Aizvien skaļākie Eiropas 
Komisijas atgādinājumi par at-
jaunojamo energoresursu īpat-
svara palielinājumu varasvīrus 
īpaši netraucēja, tāpat kā satrau-
kums par augošo atkarību no 
Krievijas energoresursu piegā-
dēm. Protams, visos plānos un 
koncepcijās bija rakstīts, ka 
atjaunojamie energoresursi ir 
labi, vajadzīgi un tiks izmantoti.

Tomēr Latvijas varasvīri tie-
šām lāgā nebija pamanījuši,  kas 
enerģētikas jautājumos notiek 
Eiropas Savienībā, tāpēc jau 
pagājušā gada oktobrī Latvijas 
sabiedrībai diezgan pamatīgs 
pārsteigums bija enerģētikas ko- 
misāra paziņojums, ka turpmāk 
Eiropas Savienība daudz aktīvāk 
ietekmēs Baltijas valstu rīcību 

Pa vējam
enerģētikas jautājumos. Vaicāts, 
vai tāds lēmums liecina, ka  
mums nevar uzticēties un mēs 
nespējam pieņemt saprātīgus un 
efektīvus lēmumus, Andris Pie-
balgs diplomātiski, bet nepār-
protami atbildēja: „Diemžēl tir-
gus pats Baltijas valstīs neveido 
labu sadarbību un savienību.(..) 
Izrādās, ka valdībām tirgus 
ekonomikā tomēr ir lielāka ie-
tekme, nekā mēs esam domā- 
juši, tāpēc Komisijas plānos ir 
panākt to, ko tirgus pats līdz šim 
nav izdarījis. Baltijas valstis nav 
izolēta sala. Ja, piemēram, ir 
piegādes grūtības – tās gan 
pašlaik ir tīri teorētiska iespē-   
ja, - tad gan Ziemeļvalstu, gan 
Eiropas tirgus vajadzības ga- 
dījumā to varētu nosegt, un valsts 
nepaliktu aukstumā un tumsā. 
Labs solis uz priekšu bija 
Ziemeļvalstu, Polijas un Baltijas 
valstu ministru prezidentu 
tikšanās, kuŗas laikā premjēri 
piekrita Komisijas iecerei, un tas 
priecē, jo varbūt būs vajadzīga 
papildu nauda no Eiropas 
Savienības, būs vajadzīga ES 
budžeta mobilizācija, bet tas ir 
izdarāms, ja ir polītiskais at- 
balsts.”

Toreiz intervijā, vaicāts par 
atjaunojamiem energoresursiem 
un to izmantošanu, enerģētikas 
komisārs ne jau pirmo reizi 
sacīja, ka šiem energoresursiem 
Latvijā ir nākotne: „Nesen tikos 
ar Latvijas Bioenerģētikas aso-
ciāciju, un viņu aprēķini rāda, ka 
biomasas potenciāls ir divkāršs 
pret mūsu patēriņu.(..) Ja izrā-
dīsies, ka aprēķini pareizi, tad 
būtu grēks Latvijā biomasu neiz-
mantot. (..) Biomasa mums ir, un 
tā ir vēl viena problēma, ko     
man nāksies risināt Eiropas 
Komisijā. Nupat biju Spānijā, un 
man stāstīja, kādas problēmas   
ar biomasu bijušas viņiem, – tā 
kā Lielbritanijā bija liels bioma-
sas pieprasījums, jo bija prasība, 
ka tā jāpievieno oglēm, un cena 

bija augstāka nekā Spānijā, tad, 
protams, biomasa tika pārdota. 
Viņiem nācās pieņemt lēmumu 
par cenas paaugstināšanu, un 
tagad šī problēma ir atrisināta, 
turklāt daļēji „palīdzēja” arī 
Latvija, jo mēs pārdodam. Lai kā, 
domāju, ka mums ir nopietns 
biomasas potenciāls, kas vēl 
netiek izmantots. Otrs ir jau-
tājums par vēja enerģiju, un es 
esmu pārliecināts, ka to var un 
vajag izmantot. Tiesa gan, runājot 
par vēja enerģiju, vienmēr tiek 
atgādināts, ka tā nav pastāvīga, jo 
vēja var nebūt. Tomēr daudzās 
valstīs to izmanto, vajadzības 
gadījumā pieslēdzot citas jaudas, 
un balansa ievērošana ir labi 
apgūta. Ja kādā brīdī vējš dod 
daudz enerģijas, tad saražoto 
elektroenerģiju var pārdot, un 
mēs būsim ieguvēji.”

Lai kā nu tas būtu bijis un kuŗš 
kuŗu ietekmējis, valdības kursa 
maiņa, it sevišķi pēc Eiropas 
Komisijas paziņojuma, bija jū- 
tama. Noklusa runas par gāzes 
elektrostaciju, polītiķi vismaz 
vārdos aizvien vairāk pieminēja 
neatkarību enerģētikas jautā-
jumos no mūsu Austrumu kai-
miņa. Kādu brīdi pat šķita, ka 
TB/LNNK izvirzītais ekonomi-
kas ministrs Kaspars Gerhards, 
kas iestājās tēvzemiešu rindās, 
domā par mūsu valsts neatkarību 
no Krievijas un nenoniecina arī 
ekoloģijas nozīmi. Sākās rosība 
vēja staciju virzienā, bet, papētī-
jot sīkāk, atklājās, ka ne viss ir 
gluži tā, kā izskatās no malas. 

Pagājušā gada martā Eko-
nomikas ministrija (EM) izslu-
dināja konkursu ražotāja no- 
teikšanai, no kuŗa a/s Latvener-
go 210. – 2019. gadā iepirks vēja 
enerģiju. Bet pagājušā gada 
decembrī EM šo konkursu ap- 
turēja, jo 2008. gada 4. decem-
bŗa Valsts sekretāru sanāksmē ir 
izsludināts Ekonomikas minis-
trijas izstrādātais Ministru ka-
bineta noteikumu projekts No- 

teikumi par elektroenerģijas ra- 
žošanu, izmantojot atjaunoja-
mos energoresursus, un minētais 
noteikumu projekts paredz, ka 
konkurss tiesību iegūšanai vēja 
elektrostacijās saražotās elektro-
enerģijas pārdošanai obligātā 
iepirkuma ietvaros netiek rīkots. 
Vai tas, ka turpmāk netiks rīkots 
konkurss par mazāko iepirkuma 
cenu elektroenerģijai, kas sara-
žota, izmantojot atjaunojamos 
energoresursus – tātad arī vēju, 
bet tiks izmantota formula, - ir 
labi vai slikti?

Enerģētikas attīstības pamat-
nostādnes 2007. – 2016. gadam 
paredz, ka elektroenerģijai, kas 
iegūta no atjaunojamiem energo-
resursiem, 2010. gadā vajadzētu 
būt 49,3% no kopējā saražotā 
elektroenerģijas apjoma. Minē-
tajos 49,3% atjaunojamās elek-
troenerģijas, kas jāsaražo jau 
nākamgad, vēja enerģijai 2010. 
gadā vajadzētu būt 5,37%.  
Ieteiktā pieeja obligātā ieteikuma 
cenai tiek vērtēta pretrunīgi un 
šobrīd skaidrību nevieš. Vieni 
apgalvo, ka EM beidzot visu 
sakārto, otri teic, ka vējam prak-
tiski pārvilkta svītra. Bažas radīja 
situācija ar vēja parkiem jūrā, jo 
pašreizējie likumi to nekādā ziņā 
nevar atļaut: likumā „Par Latvijas 
Republikas kontinentālo šelfu  
un ekskluzīvo ekonomisko zo- 
nu” ir noteikts, ka „kontinentālā 
šelfa dabas bagātības ir Latvijas 
Republikas īpašums”, tomēr 
spēkā esošie normatīvie akti 
šobrīd neparedz nekādu noteiktu 
iestādi, kas Latvijas Republikas 
vārdā reālizētu valsts suverēnās 
tiesības uz kontinentālā šelfa 
jūras territorijas iznomāšanu, lai 
veiktu iepriekš minēto dabas 
bagātību izpēti un ieguvi, kā arī 
objektu būvniecību minētājās 
territorijās. Tāpēc pašlaik runas 
par jūras vēja parkiem ir tikai 
teorētiskas.

Taču nupat kollēgas no laik-
raksta Diena ir atklājuši vēl 

bēdīgāku patiesību: „Valsts ir 
radījusi mechanismu, kas vēja 
enerģiju Latvijā padara par 
dārgāko Eiropā un sēj aizdo-
mas, ka ar labajiem nodomiem 
par atbalstu zaļajai enerģijai 
bruģēts ceļš konkrētu uzņēmē- 
ju interesēs.” Izrādās, ka ar 
iepriekšējās valdības svētību feb-
ruāŗa beigās Ekonomikas mi-
nistrijas (EM) radītie jaunie 
atjaunojamās enerģijas atbalsta 
noteikumi, pērn izsludināta kon-
kursa negaidīta atcelšana un 
pirmo pretendentu pieteikumi 
rada bažas, ka valsts par dau-
dziem miljoniem sadārdzinā- 
jusi vēja enerģijas atbalsta cenu, 
lai, iespējams, konkrētiem spē-
lētājiem radītu ļoti pievilcīgu 
spēles laukumu. Lielākais spēlē-
tājs esot Tautas partijas (TP) 
dibinātāja Andŗa Šķēles meitām 
un sievai Kristiānai piederošs 
uzņēmums “Rets investīcijas”, 
kas saimnieko Grobiņas vēja 
parkā, kuŗa ražoto enerģiju 
“Latvenergo” vēl visu šo gadu 
iepirks pēc vecās atbalsta shēmas, 
tā sauktā dubultā tarifa. Pēc tam 
“Rets investīcijas” varēs pretendēt 
uz jauno atbalsta schēmu, kas 
vēja ķeršanu tai nepasliktinās. 
Savukārt viens no potenciālajiem 
jaunajiem spēlētājiem ir firma 
“Rapsoil”, kas, iespējams, esot 
saistīta ar Šķēlem un eksprem-
jēram Aigaram Kalvītim (TP) 
pietuvināto uzņēmēju Jāni 
Sprinovski, rakstīts laikrakstā. 
Jaunais atbalsta mechanisms 
stājās spēkā 14. martā, divas die-
nas pēc Valža Dombrovska (JL) 
valdības apstiprināšanas. Marta 
beigās, reaģējot uz bažām par, 
iespējams, negodīgu rīcību, jau-
nais ekonomikas ministrs Artis 
Kampars (JL) tā īstenošanu ap- 
turējis. Atliek piebilst, ka 
iepriekšējā valdība tiešām 
mainījusi savas nostādnes – mī- 
lestību pret Austrumu kaimiņu 
nomainījusi ar mīlestību pret 
vietējo, bagāto un ietekmīgo 
polītiķi un viņa ģimeni.

Sallija Benfelde

Kārlis Streips
(Turpinājums 14. lpp.)
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Advokātu birojs  Kļaviņš & 
Slaidiņš LAWIN ir viens no 
vadošajiem Latvijā. Gan juridis-
ko pakalpojumu kvalitātes un 
profesionālitātes, gan uzticamī-
bas ziņā šī biroja reputācija ir 
augsti novērtēta  starptautiskā lī- 
menī. Viņiem pievienojušies arī 
augsta līmeņa advokātu biroji 
Lietuvā un Igaunijā. 

Kļaviņš & Slaidiņš LAWIN 
pārstāv ietekmīgo starptautisko 
asociāciju Lex Mundi , kas ap-
vieno 160 neatkarīgas juridiskas 
firmas ar 15 000 advokātiem 98 
pasaules valstīs, un tas ļauj klien-
tiem piedāvāt juridiskos pakalpo-
jumus patiešām globālā mērogā.

Šis birojs ir arī World Services 
Group ekskluzīvais pārstāvis 
Latvijā. WSG pārstāv juridiskās 
firmas, kam savā kompetences 
jomā ir vadošs statuss reģionā un 
laba profesionālā reputācija. 

Filips Kļaviņš. Ikviena juri-
diskā biroja panākumus nosa-   
ka tā darbinieki. Mūsējos rak-
sturo ne vien laba izglītība un 
profesionālā pieredze, bet arī 
attieksme pret darba standar-
tiem un augsta ētika. Mūsu veiks-
mes pamatā ir komandas darbs 
un kopīgais ieguldījums. Ar to 
arī izskaidrojams, kāpēc pie-
ņemšana darbā ir ļoti laikietil-
pīgs process. 

Birojā šobrīd strādā 34 augstas 
klases juristi, pieci no viņiem – 
ārzemju latvieši: Filips Kļaviņš, 
Raimonds Slaidiņš, Ivars Slo-
kenbergs  un Zinta Auere ir no 
Amerikas, Egons Piķelis – no 
Anglijas. Visus piecus vieno arī 
tas, ka viņi ir trimdas sabiedrībā 
rosīgu un pazīstamu vecāku at-
vases, ieguvuši izcilu izglītību un 
latvisku pašapziņu līdz ar nevai-
nojamu latviešu valodu. Par viņu 
ceļu uz Latviju, par viņu darbu, 
domām un izjūtām lasiet mūsu 
sarunā. Vienīgi piebildīšu, ka sa-
runa birojā Elizabetes ielā ritēja 
tik draudzīgi, nepiespiesti un brī-
vi - tas raksturīgi garā un būtībā 
brīviem, gudriem, pārliecino- 
šiem cilvēkiem. Svarīgas atziņas, 
nopietni spriedumi mijas ar jo-
kiem un smiekliem. Sarunas ar 
šādiem cilvēkiem  pacilā un ie-
dvesmo. 

Kāds bija galvenais motīvs, 
kāpēc atbraucāt jeb pārcēlāties 
uz dzīvi šeit, Latvijā, – patrio-
tisms vai karjēras iespējas? 
Varbūt abi kopā?  

Filips Kļaviņš. Vispareizāk 
būtu teikt, ka abi kopā. Laiks, 
kad pārcēlāmies, sakrita ar laiku, 
kad darbojās Tautas fronte, no-
tika pārmaiņas, kas saistās ar 
iespējām, – interesanti. Mani uz- 
aicināja strādāt par mācībspēku 
Latvijas Universitātē, un mani 
saistīja šis darbs, viss, kas tobrīd 
notika... Mums katram īstenībā 
ir savs stāsts... 

Raimonds Slaidiņš. Vēlēšanās 
būt Latvijā man bija  sen. Kopā 
ar ģimeni bijām apmeklējuši 
Latviju jau pirms neatkarības 
atgūšanas  Tad iznāca satikties ar 
Jāni Jurkānu, tolaik LR ārlietu 
ministru, viņš aicināja pastrādāt 
Ārlietu ministrijā, un sešus 
mēnešus to arī darīju. Plauka 
atjaunotā neatkarība, gribējās 

Kalpojot Temidai un strādājot Latvijai
Advokātu birojā „Kļaviņš & Slaidiņš LAWIN” viesojās Ligita Kovtuna. Foto Gunārs Janaitis

strādāt, palīdzēt, palikt. Un tad 
piezvana Filips un saka – veido-
sim juridisko biroju! Atkal ie- 
spējas!

Ivars Slokenbergs. 1991. gadā 
biju pavisam nobriedis atgriez-
ties Latvijā, taču toreiz neiznāca, 
toties iznāca strādāt ANO misi-
jā Ņujorkā. Pirms tam biju 
strādājis lielā juridiskā kantorī, 
ģimenē auga meita, kas mācījās 
1. klasē. Radās jautājums – kā 
mūsu meitiņai būs ar tik strau-
jām pārmaiņām, kad pārcelsi-
mies uz Latviju? Jārīkojas ātrāk, 
jo vēlāk būs grūti...

Zinta Auere. Pirmo reizi uz 
Latviju atbraucu 1984. gadā, pēc 
tam bieži braucu kopā ar tēti 
(Andreju Jansonu, pazīstamo 
diriģentu un komponistu – red.). 
Tētis jau tolaik cieši sadarbojās   
ar mūzikas un mākslas cilvēkiem 
Latvijā, viņš daudz zināja un 
daudz man palīdzēja. Līdz 1998. 
gadā arī es pārcēlos pavisam, un 
nu jau 11 gadus esmu Latvijā.

Egons Piķelis. Esmu „trimdas 
sabiedrības upuris”- līdz 1995. 
gada sākumā pārcēlos uz tēvzemi, 
mierīgi strādāju Londonā, man 
bija veiksmīgs „karjēras laiks”, 
bet piezvanīja Raimonds... Ar to 
arī sākās. Nu esmu Latvijā. Man 
te ir īpašumi – „bebru ferma” pie 
Limbažiem, tagad arī māja pie 
Bauskas ar skatu uz Rundāles 
pili...

Vai nu nav vilšanās par „sap-
ņu zemi”, kuŗā esat atgriezu-
šies, emocionāla un patriotiska 
viļņa nesti? 

Zinta. Nē! Lai arī īsti nezināju, 
ko te sagaidīšu. Un lai arī sagai-
dīju kaut ko citu salīdzinājumā 
ar to, ko biju dzirdējusi latviešu 
skolā Amerikā un vecvecāku 
stāstos. Nu, nav te tās paradīzes, 

nu, jānomet rožainās brilles. Viss 
ir tā, kā ir, – nav mūsu Latvija 
attīstījusies un gājusi to ideālo 
ceļu, kādu bijām izsapņojušies. 
Bet ideāla nav nekur, un tas ir 
jāsaprot. Viss notiek tieši tā, kā 
notiek.

Nevis tā, kā stāstīja Svētdie-
nas skolās?

Raimonds. Sestdienas, nevis 
svētdienas, – tur ir atšķirība! Un 
tomēr – jūtos priecīgs, ka esmu 
bijis klāt Latvijas atjaunotās 
neatkarības laikā un kaut ko da- 
rījis. Esmu arī lepns par to, ka 
mums izdevies izveidot savu 
„mazo Latviju” – komercstruk-
tūru, ar kuŗu piedalāmies pro-
cesos, lai Latviju virzītu uz 
priekšu.

Egons.  Zināma vilšanās ir   
gan – salīdzinājumā ar trimdā 
uzburto vīziju. Veselais saprāts 
tomēr liek pieņemt, ka ir tā, kā  
ir. Un mēs gājām gan uz Lie-
tussargu revolūciju, gan 13. jan-
vārī bijām Doma laukumā (ne-
vienu auto neapgāzām, nē!). 

Diemžēl vēl joprojām trimdā 
nesaprot, kas un kā ir noticis, ka 
ir sarežģītāk, nekā ir. Jā, ir šī 
noraidošā stāja, neizpratne, bet 
tāda jau nav tikai trimdā – arī 
Latvijā ir vilšanās. Ir taču jāsa-
prot, ka Latvija ir augšanas sta-
dijā – gluži kā bērns. Un, ja mēs 
nākotnē gribam to sapņu zemi, 
tad pašiem kaut kas jādara.

Raimonds. Amerikā dzīvojot, 
bija tāds stereotips – ja esi lat-
vietis, tātad esi labs cilvēks. Un 
mēs jutāmies ļoti vienoti.

Filips. Tas varbūt attiecas arī 
uz mūsu biroju. Īstenībā biro-
jam ir ļoti liela loma arī mūsu 
latviskajā apziņā – mēs esam 
iestāde, kas palīdz Latvijai, kas 
piedalās valsts ekonomiskajos   
un juridiskajos procesos. Mūsu 
darbības filozofija ir vērsta uz 
pozitīvo, nekad nedomājam ne- 
gātīvi. Tas, manuprāt, ir ļoti 
svarīgi.

Kas šobrīd visvairāk traucē 
Latvijā? 

Filips. Telefona rēķini! Es ļoti 
bieži runāju ar saviem vecākiem 
Amerikā (tēvs – medicīnas pro-

fesors Jānis Kļaviņš, māte Min-
jona – māksliniece – red.). 

Vai jūs mudinātu latviešus 
tieši šobrīd pārcelties no mītnes 
zemēm uz dzīvi Latvijā, tā 
sakot, „tēvu zemei grūti lai-
ki...”.

Filips. Tas nav viegls lēmums, 
turklāt cienījamā vecumā. Katrs 
gadījums ir individuāls – ģime-
nes situācija, veselība, īpašumi. 
Galu galā ir jāpārceļas uz ze-
meslodes otru pusi, radikāli 
jāmaina sava dzīve. Tas tiešām 
nav vienkārši.

Filips un Raimonds sievas 
atrada Latvijā. Tas ir būtiski, 
vai ne? Kā tu, Egon? Un tu, 
Zinta, un tu, Ivar? 

Egons. Apprecējos Latvijā, bet 
viņa atrada mani.

Ivars. Apprecējos Ņujorkā!
Zinta. Mans vīrs ir no Anglijas, 

no trimdā aktīvās Aueru ģime-
nes. Starp citu, šobrīd esmu bēr-
na kopšanas atvaļinājumā – 
mūsu jaunākajai meitiņai ir pie-
ci mēneši. Satikāmies Latvijā, 
kad jau biju pārcēlusies uz dzīvi 
šeit.

Ir  daži mīti par latviešiem. 
Viens no tiem – par kašķīgumu. 
Kā jūs, pieci ārzemju latvieši, te 
vienā birojā sadzīvojat?

Filips. Man vienmēr ir 
taisnība!

Raimonds. Atminos, ka 
Sanfrancisko dzīvoja tūkstotis 
latviešu, bet bija trīs draudzes... 
Nopietni runājot, protams, 
profesionāli gadās, ka ir atšķirīgi 
viedokļi, un tie arī profesionāli 
risināmi.

Egons. Par to kašķīgumu 
tiešām ir izveidojies mīts, kam 
esam noticējuši. Iegrimstam 

detaļās, zaudējam svarīgo un 
uzvedamies tā, kā mums ir 
iestāstīts, kļūstam par „kašķī-
gajiem latviešiem”. Nevajadzētu 
šim mītam, šim psīcholoģiska-
jam iestāstījumam pakļauties.

Zinta. Ja cilvēkus saista no-
pietns, profesionāls darbs, tad 
kašķiem nav vietas. 

Un otrs mīts – „trimda” ir tik 
dažāda, un, piemēram, Anglijas 
latvietis ne vienmēr izprot 
Amerikas latvieti...

Egons. Tas arī patiešām ir mīts. 
Varbūt ir kādas atšķirības at- 
tiecībā uz angļu valodu, varbūt. 
Taču latvieši trimdā vienmēr ir 
bijuši vienoti savu ideālu ziņā. 
Arī Latvijas sabiedrība ir tik 
dažāda, un man bieži vien ir 
vieglāk saprasties ar vecākās 
paaudzes cilvēkiem nekā ar sa-
viem līdzaudžiem Latvijā. Taču, 
darbojoties, piemēram, ELJĀ, 
nekad neesmu saskāries ar 
atšķirībām darbības mērķu ap- 
zināšanā..

Tu runā lieliskā latviešu va- 
lodā bez akcenta. Amerikā lat-
viešu atvases tēvu valodu apgu-
va Gaŗezerā, Katskiļos, kur tu?  

Egons. Ja  mājās nerunāju lat-
viski, es varēju palikt bez 
vakariņām! Nu, Minsteres ģim-
nazijā arī mācījos.

Vai katram no jums ir kādas 
„iemīļotās” juridiskās darbības 
jomas, kuŗās speciālizējaties? 

Raimonds. Protams, katram ir 
kāda joma, ko viņš pārzina la- 
bāk, parasti divas trīs jomas. 
Taču mēs nestrādājam nekādā 
šaurā speciālizācijā, esam gana 
lokani, protam pārslēgties uz to, 
ko pieprasa klienti. Laiks arī 
diktē savus noteikumus – šobrīd 
nav vairs tik daudz tā saukto lielo 
darījumu, investīciju projektu 
utt. Pasaule atkopjas, un šajās 
lielajās lietās ir pieklusums. 
Šobrīd vairāk lietu saistās ar 
uzņēmumu restruktūrēšanu, 
optimizāciju, darba tiesībām. 
Taču katram no mums ir kāda 
joma, kuŗā viņš jūtas spēcīgāks. 
Zinta, piemēram, ir mūsu 
„nodokļu guru”. 

Zinta. Jā, man ir pieredze šai 
darbā, ar nodokļu lietām nodar-
bojos jau 10 gadus. Speciālizējos 
arī korporātīvajās tiesībās. 

Ko vari teikt par Latvijas 
nodokļu polītiku? Un vai pie 
tevis nāk cilvēki ar lūgumu 
palīdzēt apiet nodokļus?

Zinta. Salīdzinājumā ar ASV 
Latvijā nodokļu likumdošana ir 
nesalīdzināmi vienkāršāka. Kad 
Amerikā studēju jurisprudenci, 
kāds mācībspēks jokojot teica – 
tev jāizvēlas viens pants, ar kuŗu 
tad arī visu mūžu strādāsi! 
Latvijas nodokļu likumdošana ir 
ietilpināta 3 – 4 sējumos, un li-
kumi ir labi. Un likumi ir jāievē-
ro. Ir divi veidi, kā izvairīties no 
nodokļiem: viens – tos juridiski 
korrekti optimizēt, otrs – nemak-
sāt, un tā ir krimināli sodāma 
rīcība. Tā ir ētika, kas jāievēro. 
Un jāsaprot, ka valsts nevar 
pastāvēt un sabiedrība nevar 
attīstīties bez nodokļu maksātāju 
naudas.

(Turpinājums 14.lpp.)

No kreisās: Filips Kļaviņš, Zinta Auere, Ivars Slokenbergs, Raimonds Slaidiņš, Egons Piķelis
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RĪKSTES(Turpinājums no Nr. 15)
Reinis Ādmīdiņš

Vēl lielāka bēda bija tad, kad 
Latvijā sākās „partiju laiki.” Sa- 
tiriķim bija pilnā kaklā jākliedz, 
ka izlaupa valsti un tautu postā 
grūž, bet...
 Jūs manī neatradāt savai kliķei 

stuti,
 Par to ar varu aizbāzāt man 

muti.
 Jums dienders nebiju, ne taurēju 

ar jūsu kliķi,
 Bet bieži saņēmāt no manis asu 

pliķi.
 Es neliecu priekš jūsu elkiem 

galvu – 
 Jūs izsitāt no rokas manu spalvu.
 Es nesagandējos ar jūsu indi – 
 Jūs zemē izlējāt tad manu tinti.
 Man desmit gadus jādzīvo bij 

mēmi
 Un jāskatās, kā līksmo āksti, 

ķēmi.
 Jūs izlietojāt visu sava laika 

varu,
 Bet tomēr salauzt nespējāt jūs 

manu garu!
 Es negrozījos svaidīgs līdz ar 

vēju,
 Pret kliķēm cīnījos un protestēju.

„1941. gada ziemā, kad žīdi un 
boļševiki dzina pie urnām, – es 
neizturēju, dabūju nervu sabru-
kumu un paliku uz gultas. Labo 
pusi man bija ķērusi trieka... Ne- 
klausīja vairs kāja un roka,” – tā- 
du vēstuli Līvu Jurka rakstīja 
draugam Rožmīlim. Viņš lūdza 
pensiju. Staļina laikā neiedeva ne 
kapeiku, Hitlera laikā visžēlīgi 
piešķīra slimības pabalstu – 25 
reichsmarkas mēnesī...

Dziesma par blusu
Jau atkal blusa nebēdne
Pa muguru man tekā.
Pag, nekaunīgā liekēde,
Drīz kļūsi manā čekā.

Es tevim nagus nemaukšu,
Nedz pakausī tev šaušu.
Zem naga tevi palicis,
Bez žēlastības kaušu.
Kaŗa gados tapa dziesmiņa par 

latviešu rakstniekiem:
 Ķemermiestiņā, lepnā viesnīcā,
 Andrejs Upīts kādreiz dzīvoja.
 Tārav Anniņas alus kanniņu
 Slāpdams karstām lūpām 

skūpstīja.

 Alus putoja, ciemos atbrauca
 Vilis Lācis, Jānis Niedre ar.
 Alus putoja, meitas mutoja,
 Mutes varoņiem kas liegt to var?
 Alus palika, Upīts aizmuka,
 Tikai „ulmanīti” paķerdams.
 Saldās atmiņās viņš nu 

kavējas,
 „Paradīzē” utis medīdams.

Kaŗam uz beigām ejot, Līvu 
Jurka nolēma doties bēgļu gai- 
tās – trimdā, bet iestrēdza Kur-
zemē. Stendes „Kapteiņos” ap- 
metās no bēgļu straumes at-     
palikušais Līvu Jurka, ko ap- 
kārtnē sauca par Puriņu Juri. 
Pseudonims bija jāaizmirst. Dēs-
tīja kartupeļus, baroja sivēnu, 
slauca kazu, un vēl bija vistas... 
Zemnieks bez savas zemes, vi- 
ņam ir tikai piemājas dārziņš.
 Man nepieder ne pēda zemes,
 Klāt vecums, nespēks, posts un 

bads:
 Mans arkls ar ecēšu un lemess
 Der kolchozam, tik ne es pats.

 Tās vagas, kur es sviedrus lējis,
 Nu sveši ļaudis apstrādā,

 Kur rudzus, kviešus tiku sējis,
 Tos citi pļāva, apēda.
 Kā vecu, klibu darba zirgu,
 Kas nodzīts jau kā ādinieks,
 Vairs labprāt negrib vest uz 

tirgu,
 Bet krūmos ved, kur lapsām 

prieks.
Līvu Jurkas dzejoļi gāja no 

rokas rokā, tos lasīja un smējās 
par kolchoziem, komūnistiem, 
Staļinu un visu pārējo varzu.

Kad būs tinte izrakstīta,
Kad būs zudis dzīves prieks, 
Sirds no sāpēm saraustīta, 
Kļūšu sev un citiem lieks, 
Tad no ļaudīm sevī bēgšu,
Ieslēgšos kā cellē mūks
Un uz mūžu acis slēgšu.
Valgi trūks... būs galā jūgs...
Nav man nopelnu nekādu,
Klusu zemei atdodiet,
Dzīvam man jau plēsa ādu,
Maz no tā ko mantosiet.
Līvu Jurka atstājis mantojumā 

vairākus simtus dzejoļu, Heines 
atdzejojumus un satiras žurnālu 
komplektus, ko pats veidoja.

Apritējusi Līvu Jurkas 135. 

dzimšanas diena – klusums!  
Viņu vairs pat nepiemin. Šajos 
„partiju laikos” satirai izsisti    
zobi, ekonomiska cenzūra aiz-
žņaudz rīkli... Testamentā - dze-
jolis „Satirai”:
 Tu, mana „pirmā mīlestība”,
 Tu paliksi man pēdējā!
 Nekas mūs nevar izšķirt dzīvē,
 Mēs kopā ejam divatā.

 Vai diena nebalta, vai balta,
 Vienmēr man roku pasniedz 

tu:
 Es smiedamies pār bezdibeni
 Pa šauru laipu pāreju.

 Mēs klusot saprotamies mēmi,
 Kad runāt aizliedz „brīvība”,
 Viens otram acīs paskatāmies,
 Un – jāraksta...ir jāraksta!

 Tu, mana „pirmā mīlestība”,
 Tu paliksi man pēdējā,
 Lai gan jau manim balta 

bārda
 Un gaŗā jūdze noieta.

Alfreda Putniņa dzejoļa rindas
 Tā burtnieku pils, kuŗai jāceļas,
 Kas nevar mūžīgi atvarā 

snaust,
 Ir jāsauc, jāmeklē, jāatrod... -

iesāk šo pirmo DV Mēnešrakstu 
2009. gadā.

DV priekšnieks Juris Augusts 
novēl:

„Daudz laimes Jaunajā gadā vi-
siem, kas ir pielikuši roku Dau-
gavas Vanagu darbībai.”

Par ticību un nerimstošu atbals-
tu Latvijas valstiskuma idejai 
latviešu aprūpes biedrībai Dau-
gavas Vanagi piešķirts Latvijas 
Ārlietu ministrijas Atzinības 
raksts.

Induļa Kaukuļa „Viena barikā-
žu rīta vērojums” 1991. gada jan-
vāŗa dienās Rīgā.

Jānis Mežaks „16. marts – Leģi-
ona atceres diena”. 1944. g. 16./ 
17. martā abas latviešu divīzi-   
jas – 15. un 19. - cīnījās blakus 
Austrumu frontē. DV Centrālā 
valde 1952. g. pieņēma šo datu-
mu par Leģiona dienu. Visus šos 
trimdas gadus Brīvajā pasaulē šī 
diena ir ar godu un cieņu pie-
minēta. Nevienam nav tiesību 
liegt šo dienu pieminēt. 

Kārlis Zuika „Šī zeme ir mūsu, 
ir mūsu mūždien...” raksta par 
Krievijai nelikumīgi atdoto Abre-
nes apgabalu. 

Zigurda Rīdera „18. novembŗa 
pārdomas” – runa 18. novembŗa 
aktā Ņujorkā. 

Atis Skalbergs „Sargāsim lat-
viešu valodu”. Vēl joprojām  
daudz problēmu sagādā Latvijas 
iedzīvotāji, kas neprot vai pat 
negrib runāt latviešu – valsts va- 
lodā. Kādēļ valdība nedod vad-
līnijas, ka katram iedzīvotājam 
jāprot valsts valoda? 

Inta Purva „Tā ir brīvība – kal-
pot sirdsapziņai” tikusies ar dros-
mīgo latviešu valodas aizstāvi 
Daci Kalniņu, kas ar krievu izcel-
smes pircēju atteikusies runāt 
krieviski. Kāpēc citi latvieši ne- 
ņem šīs tautietes priekšzīmi? 
Nevienā citā zemē nevarētu pie-
prasīt runāt citu, ne konkrētās 
zemes valodu.

Ināra Mūrniece „Ar valsts va-

DV Mēnešraksts 1
Janvāris – marts, 2009

lodas likumu nedrīkst spēlēties”. 
(Latvijas Avīze). Dzintra Hirša 
saka: „Mācība, kas gūta no pa- 
gātnes: tie, kas daudz runā par 
patriotismu, apzināti nedara ne- 
ko, lai nacionālās idejas īstenotu.”

Sandra Kalniete „Latvijas valsts 
ir mūsu svēts mantojums”. Mūsu 
pienākums ir šo svēto manto-
jumu nodot tālāk nākamajām 
paaudzēm. To mēs varam izdarīt 
tikai kopīgā darbā. 

Raivis Dzintars „Naids rādās  
kā uz delnas”. Latvijā nobrie-   
dusi krievu ideoloģiskā armija 
(Latvijas Avīze). Krievu prese vi- 
sādi nonievā kā Latvijas valsti,    
tā arī latviešu tautu. Krievijas 
karodziņi vēl plīvo tikai pie 
jauniešu auto stikliem. Būtu jā- 
pacenšas, lai reiz tie nerotātu 
Saeimas namu.

Atis Skalbergs „Ar meliem, 
viltībām, draudiem” apraksta 
pašvaldību un Eiroparlamenta 
vēlēšanas. „10. Saeimas vēlēšanas 
būs 2010. gadā.  Vai atļaut balsot 
nepilsoņiem? Cik no vēlētājiem 
ir latvieši? „Pašreizējās integrāci-
jas polītikas vietā  jāliek krasa 
latviskošanas polītika.” 

Laila Pakalniņa „Māju un ideju 
cena” stāsta par Okupācijas mūze-
ja pastāvēšanu ar ziedojumu at-
balstu, bet Rātsnama remontu lie-
lās nauda nāk no nodokļu maksā-
tājiem. „Tāpēc jau ir sāpīgi sajust, 
kas ar mums kā valsti notiek un 
ko ar mums kā valsti dara.”

Aleksandrs Kiršteins „Vai leģio-
nāriem pienākas nacionālās pre-
tošanās dalībnieku statuss?” (Lat-
vijas Avīze). Saeima septembrī 
kārtējo reizi nebalsoja par  nacio-
nālās pretošanās dalībnieka sta-
tusa piešķiršanu leģionāriem. 
Nepārtrauktās pielabināšanās 
ārpolītikas kurss nemainīs Krie-
vijas tālejošos plānus Latviju 
paturēt savā ietekmes sfairā.

Ilze Grīnuma „Kalpaks to ne-
saprastu”. Pulkveža Kalpaka 
mājām nav mantinieka. Smiek-
līgā birokratija rada dažādas 
domstarpības par tiesībām 

pulkveža tēva mājas mantot 
attālai radiniecei. „Katrā ziņā žēl, 
ka „Liepsalas” nenonāk tai man-
tiniecei, ko Ārija Kalpaka-Grund-
mane bija iecerējusi.” 

K. Strazdiņš „Mirušie atrieb-
jas” stāsta par kāda centīga komū-
nisma kalpiņa bēdīgo galu.

Skaidrītes Kaldupes „Miglas 
zirgi” 2. turpinājums. 

Ilze Jozēna „Pulkveža Januma 
balva šogad piešķirta Eiropas va-
saras skolai”. 

Agris Pīrāgs „Eiropas vasaras 
skolai – 30!”. Eiropas vasaras 
skola iesākās 1979. gadā Minste-
rē, Vācijā. Šovasar nometne svi-
nēs savu 30 gadu jubileju Maz-
salacā no 7. līdz 9. augustam. 
Pieteikties nekavējoši ar e-pastu: 
zegners@gmxde, norādot savu 
vārdu, uzvārdu, tālruni, adresi. 

Atis Skabergs „Tas celsies spār-
nos pretī brīvei” raksta par divām 
latviešu ģimenēm Austrālijā – 
Jānis un Aina Vējiņi un Goga    
un Māra Timermaņi atbalstījuši 
vēstures grāmatas iznākšanu. 
Jauna un oriģināla „Latvija likte-
ņa gaitās 1918-1991”. 2007. gadā 
šī grāmata izdota angļu valodā 
„Latvia – Through the Centuries 
Ice Age to Today”. 

Redzēts – dzirdēts
Elita Roze „Tikšanās” – ar Intu 

Purvu Latvijas Kaŗa mūzejā. Viņa 
ir Latviešu nacionālās apvienības 
Kanadā vicepriekšsēde, Latviešu 
Preses biedrības Kanadas kopas 
vadītāja, darbojas PBLA Kultūras 
fondā, bijusi bērnu žurnāla Maz-
putniņš redaktore. Tikšanās no- 
skaņa bijusi gaiša un sirsnīga, un 
daudzi Intai Purvai par to teica 
sirsnīgu paldies, solot viņu – dzej-
nieci, kultūras darbinieci un inte-
liģento, sirsnīgo cilvēku - gaidīt 
atkal nākamgad.

„Mores kauju atcerei”. Kā katru 
gadu, tā arī 2008. gada septembrī 
leģionāri un draugi pulcējās pie-
miņas sarīkojumā Morē, atcero-
ties 1944. gadā šeit notikušās 
smagās kaujas.

„Kaŗazēnu piemiņai”. Ik gadu 

Gaisa spēku palīgu kopa, kas dar-
bojas Latvijas Nacionālo kaŗavī-
ru biedrības paspārnē, kuŗu  vada 
Harijs Rupeiks, 19. septembrī 
rīkoja piemiņas brīdi Rīgas Brāļu 
kapos. 

Uldis Viļums „Mūsu pirmā 
kauja” apraksta savu – jauna ka-
reivja pieredzi frontē.

Guntis Grauds „Patiesi notiku-
mi” stāsta par bēgšanu no krievu 
kaŗaspēka, par bēgļu gaitām.

Elita Giptere „Latviešu kolonis-
ti Baltkrievijā” raksta par latvie-
šiem, kas pirms simt gadiem 
Baltkrievijā nodibināja kolonijas 
un tur dzīvo vēl šodien.

J. Frišvalds  „Daugavas Vanagu 
2009. gada kalendārs”- apraksta 
kalendāra saturu.

Gunārs Birkmanis „Tālas at- 
skaņas par sendienās sāktu dar-
bu”. 1995. gadā Edvīnam Šnorem 
tika piešķirta balva par jauniešu 
sacensības rakstu darbu „Kādēļ 
nepieciešama Latvijas dekoloni-
zācija”. 

J. Rolavs „Būtu labākā valsts 
prezidente”. Pēc kāda Anglijā dzī-
vojošā patriotiska leģionāra do- 
mām, bijusī kultūras ministre 
Ingūna Rībena derētu šim ama-
tam ar saviem „trāpīgajiem slē-
dzieniem un sirds bagātību”. 

J. Rolavs „Mafija Latvijā 90. ga-
dos”. Autora saruna ar bijušo   
Liepājas pašvaldības policijas 
priekšnieku, kas tagad dzīvo An- 
glijā un ir polītisks bēglis. Sašu-
tumu rada tas, ka visur Latvijā 
darbojas „mafija”. „Vai okupan-
tiem ir jāaizbrauc no latvijas?” – 
„Neapšaubāmi un noteikti. Viņi 
ir nelojāli, un tādi cilvēki valstij 
un tautai ir bīstami. Viņu attieks-
mi jau demonstrēja kreisais 
Saeimas deputāts, kas publiski 
nošņauca degunu Latvijas karogā. 
Viņi zaimo mūsu svētumu.” 

J. Rolavs „Dekolonizācija”. Jau 
1996. gada 22. augustā Saeima 
pieņēma deklarāciju par Latvijas 
okupāciju. Bet nekas nav darīts, 
lai šo Saeimas deklarāciju iedzī-
vinātu. Starplaikā Krievijai ir 

atdota Abrene.
Atis Skalbergs „Rusifikācija 

pastiprinās”. Sākot kaŗu ar Gru-
ziju, Krievija parādīja, ka tā ir 
ļaunuma imperijas noziedzīgās 
polītikas turpinātāja. Nekas nav 
mainījies...

J. Rolavs „Īrija satricina Eiropas 
Savienības pamatus”. Vienīgā no 
ES 27 dalībvalstīm Īrija uzdro-
šinājās izdarīt tautas nobalsoša-
nu par Lisabonas līgumu. Tauta 
nobalsoja 53,4% pret. Par ES nav 
vērts strīdēties, katram ir savs 
uzskats. Tikai nākotnē laiks rādīs, 
kādu labumu ES ir atnesusi Lat-
vijai un cik ilgi tā pastāvēs. 

Jānis Mežaks „Jaunākie Mēr-
nieku laiki Latvijā” apraksta, cik 
daudzas reizes 800 gados mūsu 
zeme mērīta un robežas pārliktas.

Pēteris Agrums „Laika skai-
tīšana šodien un sendienās”. Ka- 
lendārs jau sākts senās civīlizāci-
jās ar dažiem labojumiem līdz 
šodienai. Bez kalendāra – laika 
mērītāja šodien nevarētu iztikt.

Mēs pašas 
Elga Dāboliņa „Daugavas 

vanadžu sarīkojums – vasarai 
aizejot – Sidrabenē” raksta par 
vanadžu izbraukumu uz Sid-
rabeni. Paldies vanadzēm un 
palīgiem par lielo, nesavtīgo dar-
bu. Sarīkojuma atlikums 3000 
dolaru nodots Lestenes Brāļu 
kapu fondam. 

Vilmārs Kukainis „Veiksmīgs 
vanadžu bazārs Klīvlandē”. Cim-
di, cimdi, visur cimdi – ar šādu 
temu DV apvienības vanadžu 
kopa rīkoja savu tradicionālo 
gadskārtējo bazāru, apsolot rai-
bus cimdus vakarā. Paldies va- 
nadzēm par labi izdevušos sarī-
kojumu.

Dzeja: A. Putniņš, Ilze Kalnāre, 
Ingrīda Vīksna, Agra Dage, Mar-
ta Bārbale, Lūcija Sagameža-Nā-
gele, Modris Lorbergs.

Ziņas un chronika. Mūsu saimei 
zudušie. Sports.

Vilis Mileiko „Lai dzīvo anek-
dotes!”- priekam, veselībai, vēstu-
rei un atjautībai. Dažas anek-
dotes. E. Rirdana karikatūra.

I. B. Birzgale           
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Lepojamies par 
Vestarda Šimkus uzvaru!

Latvijas Televīzijas pirmajā 
kanālī ik pa laikam tiek parādī-
ti nelieli sižeti ar vienojošu no-
saukumu „Latvija lepojas”, kas 
izceļ mūsu valsts pārstāvju 
jaunākos panākumus starp-
tautiskā mērogā. Ar ko tad var 
lepoties Latvija? Kas iegūst tai 
skanīgāko daudzinājumu un 
aiznes Latvijas vārdu tālu pa- 
saulē? Tie ir mūsu izcilnieki – 
sportisti, mākslinieki, mūziķi. 
Viņu sasniegumi pievērš uzma-
nību, ļauj priecāties līdzi, sa- 
jūsmināties par katru konkrē- 
to uzvaru kādā konkursā, sa- 
censībās vai uzvaru pašam pār 
sevi. Savukārt mums, latvie-
šiem, tie ļauj izjust lepnumu   
par Latvijas bērniem, kas sa- 
vas dzimtenes vārdam tuvu un 
tālu piešķiŗ ne vien spožumu, 
bet arī kritalldzidru skaņu.

Beidzamo nedēļu laikā ik pa 
brīdim televīzijas ekrānos ska-
nēja cildinājums jaunajam lat-
viešu pianistam Vestardam 
Šimkum, jo viņš Latvijas vārdu 
licis iegaumēt tiem, kas viņam 
aplaudējuši Barselonā. Tur mar-
tā norisinājās 55. starptautis-
kais Marijas Kanalsas (Maria 
Canals) pianistu konkurss, un 
Vestards, divdesmit piecus ga-
dus vecais mūziķis, uzvarējis 
nozīmīgās augstas klases māks-
linieku sacensībās. Viņš atzīts 
par vislabāko gan starptautis-
kās žūrijas spriedumā – tā  pia-
nistam piešķīra pirmo vietu un 
10 000 eiro lielu galveno god-
algu, - gan arī klausītāju vēr-
tējumā, jo viņš saņēmis arī īpa-
šu publikas balvu. 

Šis sasniegums jauno mūziķi 
iecēlis pasaules atskaņotāju 
mākslinieku augstākajā līgā, 
viņš ar savu darbu un iedves-
motāju spēli ir iekaŗojis virsot-
ni, kādas Latvijai vēl līdz šim 
nav bijis. Pārvarējis ārkārtīgi 
spēcīgu  konkurenci - konkur-
sam bija pieteikušies 200 pia-
nistu no visiem kontinentiem, 

K U L T Ū R A S  D Z Ī V E S  J A U N U M I

Ar domu par Latviju 

pirmajā kārtā spēlēja 89, otrā 
tika 18, pusfinālā bija izvirzīti 
seši pianisti, finālā par galveno 
balvu sacentās trīs. Vestardam 
tikusi arī balva par visaugstāko 
punktu skaitu otrā kārtā, jo 
izrādās, ka daudzu gadu gaitā 
neviens konkursants nav sa- 
ņēmis tik augstu punktu no- 
vērtējumu. Šī vērienīgā mūzi-
ķu sacensība ilga divas nedēļas, 
pēc tās Vestards Šimkus vēl 
paguva Barselonā ieskaņot dis-
kā katalāņu komponista A. So- 
leras klavieŗdarbus.  

Varbūt ir vietā atgādināt, ka 
Vestards Šimkus ir Rīgas un 
visas Latvijas mūzikas cienītāju 
mīlulis, biļetes uz viņa kon-
certiem ir izpirktas jau drīz  
vien pēc to izsludināšanas.    
Viņa priekšnesums – iedves-
mots un jūtīgs, brāzmaini tem-
peramentīgs un maigs – klau-

sītājiem sagādā 
laimes un dziļa 
mākslas pārdzī-
vojuma brīžus. 
Tagad ar lielu 
nepacietību tiek 
gaidīti Vestarda 
Šimkus koncer-
ti Lielajā ģildē 
kopā ar Latvi-
jas Nacionālo 
simfonisko or- 
ķestri. Tie no- 
tiks 29 un 30. 
aprīlī. Diriģen-
ta Normunda 
Vaiča vadībā 
pianists atska-
ņos Johannesa 
Brāmsa Otro 
koncertu kla-
vierēm ar or- 
ķestri. 

Par šo skaņ-
darbu Vestards 
Šimkus sacījis - 
tas sasaucoties 
ar viņa dzīves 
uztveri. „Dzīvo-
ju dabā, prom 

no nerimtīgā mūsdienu civī-
lizācijas ritma, tāpēc šī mūzika 
man asociējas ar dabas varenī-
bu un spēku, neiegrimstot ik- 
dienišķi izklaidējošās detaļās. 
Un kāds gan tur brīnums, jo 
tolaik, kad Brāmss šo mūziku 
komponēja, viņš bija aizrāvies 
ar dzīvi dabā, peldēšanos ziemā 
un ironisku attieksmi pret pil-
sētvides smalkajām aprindām.”

Vestarda dzīvesvieta ir vecā-
ku mājās Vecmokās, Tukuma 
pusē, spēku un fizisko rūdīju-
mu viņš rod kilometriem gaŗās 
pastaigās pa mežu.  

Filma par mātes mūžu
Ilzes Burkovskas-Jakobsenas 

dokumentālā filma „Bēkons, 
sviests un mana mamma” kopš 
februāŗa sākuma izrādīta kino-
teātrī „Rīga” un nu jau arī 
Latvijas Televīzijā. Tā rādīta arī 
Amsterdamas starptautiskajā 
dokumentālo filmu festivālā. 
Tas ir darbs, kas tapis 17 gadu 
laikā, filmējot notikumus Lat-
vijā un pašas ģimenē. 

Galvenā varone ir autores 
mamma – Tāle Kalna – latviešu 
zemnieku atvase, izsūtītā mei-
ta, vēlāk Breša zemniece, saim-
niece savās „Auziņās” Saldus 
pusē, Vadakstē. Liekot kopā 
epizodus no lauku sievietes 
dzīves, atklājas latviešu zem-
nieku liktenis ne tikai pēckaŗa 
gadu desmitos, bet it īpaši        

pēc neatkarības atgūšanas. Tik 
daudz sapņu, cerību un tik 
daudz rūgtuma, vilšanās, bez-
cerības – tas viss jāpiedzīvo šai 
skaistajai, staltajai sievietei, tri-
ju bērnu mātei. Nu viņas vairs 
nav šai saulē, „Auziņas” ir pār-
dotas, divas meitas dzīvo ār- 
zemēs. Labi, ka dēls no peļņas 
darbiem atgriezies dzimtenē. 
Kas palicis pāri no brīvas zem-
nieces sapņiem? 

Ilze Burkovska-Jakobsena ir 
neatkarīga filmu režisore Nor-
vēģijā. Filmā aiz kadra dzirdam 
viņas pašas precīzu un trāpīgu 
stāstījumu par mammas likte-
ni. Norvēģijā viņa studējusi,   
tur nodibinājusi ģimeni, audzi-
na divus bērnus, ir Latvijas 
pavalstniece un vairākas reizes 
gadā brauc uz dzimteni. Doma 
salikt kopā par mammu safil-
mēto materiālu, reizē izstāstot 

arī stāstu par latviešu zemnieku 
gaitām neatkarības gados, radu-
sies ap 2005. gadu. Mamma tad 
vēl bija dzīva, viņa ļoti gaidīja šīs 
filmas pabeigšanu. 

Ik kadrā jaušama mīlestība, 
kuŗas vārdā tapusi šī filma. Tā 
tik tiešām uztveŗama par pie-
minekli mātes mūžam. Galvenā 
varone uz ekrāna ir vienkārša 
un atraisīta, gan slaucot govis, 
gan tāpat vien sēžam pie sava 
galda, kad viņa, klusi smaidot, 
veŗas mazbērnos. Tā ir sieviete 
ar lielu gara spēku, – viņa 
nevairās grūtību, vienmēr atrod 
izeju no sarežģītas situācijas, ir 
stipra un gudra, gaiša. Viņas 
princips – neko nedrīkst nožē-
lot, kas izdarīts, tas izdarīts. Bet 
visdziļāk prātā palikusi mātes 
atbilde uz meitas jautājumu   
par savu saimniecību – ko tā 
dod? Tāle Kalna, Ilzes mamma, 
atbild: „Savā viensētā, stāvot uz 
savas zemes, es varu brīvi do- 
māt. Cilvēks ir radīts, lai 

domātu, tur jau tā brīvība ir!” 
Brīvs cilvēks var paveikt daudz, 
kā mamma, – panākt, lai iekārto 
autobusa līniju no Bileiķiem   
uz Auci, noorganizēt laukos 
Rīgas mākslinieku koncertus 
laikā, kad nav naudas, ar ko 
atlīdzināt. Viņa parūpējas, lai 
viesi atalgojumu saņem „grau-
dā” – lauku labumos. (Šis asprā-
tīgais norēķinu veids pagājušā 
gadsimta astoņdesmito gadu 
beigās un deviņdesmito sāku- 
mā zibens ātrumā izplatījās   
visā Latvijā un tika likts lietā arī 
citos novados.) Brīvs cilvēks var 
rosināt likumprojektus un iz-
teikt priekšlikumus valdībai. 

Dziļi personisks un skaudri 
emocionāls vēstījums par tuvu 
cilvēku iegūst drāmatisku vis-
pārinājumu, jo parāda, kas no-
ticis ar mūsu tautas daļu izsap-
ņotajos neatkarības gados, kā 
sabruka zemnieku illūzijas un 
sapņi. Kā tika atteiktas Eiropas 

Savienības solītās pensijas, kaut 
mamma likvidēja lopus un 
pārdeva savu zemi cerībā uz 
nodrošinātām vecumdienām. 
Iespējams, ka šis saimnieciskais 
un polītiskais process, kas dod 
priekšroku lauku lielsaimnie-
cībām, ir neapturams un pat 
neapspriežams, taču tāpēc tas 
nav mazāk traģisks katram 
viensētas iekopējam.

Norvēģijas televīzija, kas ir  
šīs dokumentālās filmas pasū-
tinātāja un viena no financē-
tājām, filmas būtību formulē-
jusi šādi: „Dzīvesstāsts, kas per-
sonificē Latvijas pēckaŗa laiku 
vēsturi.”  Ir jau pareizi, paldies 
norvēģiem, tikai...  Vai tomēr 
nav absurdi, ka šāda un līdzīgu 
darbu rašanos neatbalsta Lat-
vijas institūcijas – ne Nacionā-
lais kinocentrs, ne televīzija, pat 
ne kāds privātais mecenāts no 
Latvijas miljonāriem.  

Gundega Saulīte

Jelgavnieki atceras Maiju Cielēnu
Tieši 6. martā, kad svinama 

Maijas Eliases-Cielēnas 120 ga- 
du jubileja, Ģ. Eliasa Jelgavas 
Vēstures un mākslas mūzejā 
pieminēja šo izcilo personību, 
sarīkojot piemiņas pēcpusdie-
nu. Mūzeja direktora vietniece 
un Ģederta Eliasa mantojuma 
pārzinātāja Marija Kaupere no-
deva sveicienus no jubilāres 
meitas Izabellas Cielēnas Zvied-
rijā un ļoti sirsnīgos, izjustos 
vārdos stāstīja par šo Eliasu 
dzimtas pārstāvi.

Līdz ar Mariju Kauperi izstai-Gederta Eliasa glezna "Māsa"

Filmā tās galvenā varone Tāle Kalna

gājām Maijas Cielēnas dzīves 
gājumu, ieskatījāmies viņas vei-
kumā, domu pasaulē, iepazīs- 
tot šo daudzpusīgo personību 
gan sabiedriskajā, gan perso-
niskajā dzīvē. Protams, ne vienu 
reizi vien tika pieminēts viņas 
vīrs Fēlikss Cielēns, brāļi Ģe- 
derts, Kristaps un Juris, viņu 
vecāki, netika aizmirsta arī 
māsīca Klāra un tās vīrs Pauls 
Kalniņš. Savukārt Kristapa Eli-
asa dēls Jānis Eliass stāstīja par 
Maijas tanti no pusaudža vie-
dokļa. 

Īpašu dāvanu Maijas Cielēnas 
piemiņai bija sagādājuši mūze- 
ja ļaudis – tā bija brāļa Ģederta 
gleznu izstāde no darbiem, kas 
ataino māsas dzīvi. Skatītāji 
varēja apskatīt arī pašas jubilā-
res darinātos skulptūrālos por-
tretus, piemēram, Fēliksa Cielē-
na krūšutēlu.

Esmu pārliecināts, ka ikkatrs 
klausītājs pārgāja mājās ar ļoti 
spilgtu priekšstatu par mākslas 
vēsturnieci, garīgi bagātu un ļoti 
stipru cilvēku - Maiju Cielēnu.

Māris Brancis
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Latviju arī brīdināja, piemēram, 
SVF. Bet pasaule jau negribēja 
noticēt un tikai tagad sāk izprast 
cēloņus. Un nu vajag, maigi sakot, 
nopietnas korrekcijas. Šībrīža 
situācija ir pavisam jauna un nav 
salīdzināma ar to, kas bija trīs-
desmitajos gados. Rietumos ir arī 
citāda psīcholoģiskā situācija – 
cilvēki nevar noticēt, ka nonāks 
nabadzībā. Latvijā cilvēki ir pie-
radināti pie pieticības un sūras 
dzīves, līdz ar to strādā izdzīvošanas 
mentālitātē.  Polītiķi meklē vainī-
gos... Nu, pagaidām mēs kopā ar 
visu pasauli esam pareizā ceļa 
meklējumos. 

Ivars. Darbojos galvenokārt ar 
komerctiesībām un darījumiem. 
Tādā mazā zemē kā Latvija darbs  
ir dinamisks, turklāt jāstrādā ES 
likumdošanas ietvaros. Šis darbs 
diezgan stipri atšķiŗas no tā, ko 
darīju Amerikā. Darbojos arī ar 
jautājumiem, kas saistīti ar ener-
ģētiku. Katrā ziņā – mans darbs ir 
liels un interesants izaicinājums. 

Kuŗš no jums īsti ir priekšnieks 
– Raimonds vai Filips?

Egons. Cita lieta ir formālisms 
grāmatvedībā. Rietumos ir sa- 
režģītāka nodokļu sistēma, bet 
formālisma patiešām ir mazāk 
nekā Latvijā. 

Filips. Runājot par Latvijas 
likumdošanu, jāatzīst, ka likumi 
Latvijā ir labi. Problēma ir ar to 
piemērošanu, un ar to ir jāstrādā.

Raimonds. Kopš 90. gadu 
sākuma esam daudz strādājuši, arī 
likumdošanu Latvijā samērojot ar 
Eiropas likumdošanu. Nozīmīgs 
darbs ieguldīts, palīdzot mūsu    
klientiem – lielām pasaules fir-
mām, kas ienākušas Latvijā, sa-
darboties ar valsts iestādēm. Tā ir 
vērā ņemama palīdzība Latvijai. 

Egons. Runājot par ētiku savas 
valsts likumu ievērošanā, atminos 
jautājumu, ko izteica bijušais 
Ministru prezidents Aigars Kalvītis: 
„Ko tie cilvēki īsti grib?” Atbilde 
bija arī 13. janvāŗa mītiņš Doma 
laukumā: cilvēki grib, lai valdošās 
aprindas būtu godīgas, lai tās 
uzvestos ētiskāk un labāk nekā 
pārējie! Bieži vien dzirdam, ka „viss 
noticis atbilstoši likumam”. Varbūt 
tomēr ir pārkāpta kāda ētiskas 
dabas robeža, par daudz priekšplā-
nā  izvirzītas privātās intereses? 
Lūk, pret to protestēja cilvēki 
mītiņos!

Raimonds. Bet varas institūcijas 
nolēma aizliegt mītiņus Doma 
laukumā....

Egons. Mana speciālizācija ir 
banku un finanču lietas. 

Vai, būdams šis jomas spe-
ciālists, nejutāt „deguma smaku” 
jau agrāk? 

Egons. Ja rēgulāri lasīja presi, to 
vajadzēja sajust jau 2006. gadā. 

Danske Bank 
14. aprīļa

komerckurss

Par Satversmi
Manifestācijas mērķis bija 

protestēt pret valdošās kliķes 
patvaļu. Tiem, kuŗi raidīja 
akmeņus policijas virzienā un 
izdauzīja Saeimas logus, iespē-
jams, nekādu iekšpolītisku 
mērķu lielākoties nebija. 

Taču Valsts prezidents uztvē-
ra mirkli un nākamajā dienā 
Saeimas un valdības pārstāvjiem 
pateica: „Labojieties, mīļie, vai 
arī es jums parādīšu durvis.”  
Un viens, kas deputātiem bija 
jāizdara līdz 31. martam, bija 
Satversmes grozīšana, lai tautai 
dotu tiesības ierosināt Saeimas 
atlaišanu. Deputāti termiņu  
gan nokavēja par nedēļu, bet tas 
jau nekas. Bargā prezidenta 
sabiedēti, viņi izdarīja vēl šo to 
citu, piemēram, atteicās no tā 
dēvētā „lokomotīvju” principa 
vēlēšanās.

Nav tā, ka jau šodien kāds var 
uzsākt procesu par Saeimas at- 
laišanu. Pirmkārt, jaunie notei-
kumi attieksies tikai uz nāka-
mo Saeimu. Līdz 2010. gada 
oktobrim pašreizējā Saeima 
tātad turpinās darbu, ja vien    
tā neatgriezīsies pie vecajiem 
grēkiem tik krasi, ka Valsts 
prezidents būs spiests to pa- 
dzīt atbilstoši tiesībām, kādas 
Satversmē nodrošinātas tieši 
viņam. Otrkārt, te parādās lielie 
meli, ko pirms pērnā augusta 
referenduma klāstīja valdošās 
kliķes pārstāvji. Arī tagad pro-
cess būs ilgstošs, un galu galā 
pēdējais vārds būs sakāms vi-
siem vēlētājiem, nevis mazai 
grupiņai sabotieŗu vai revo-
lūcionāru, kā to mēģināja ap-
galvot referenduma apkaŗotāji.

Bet varbūt varētu būt tā, ka 
dažiem Saeimas deputātiem ir 
atmodusies sirdsapziņa? Kā 
esmu jau rakstījis, tīģeŗi savas 
strīpas nemēdz mainīt. Taču 
gribu ticēt, ka pietiekami dau-
dziem parlamentāriešiem nav 
bijis viegli, no rīta paskatoties 
spogulī, zināt, ka viņi ir balso-
juši par nejēdzīgiem un bieži 
vien kaitīgiem lēmumiem. 
Saeimā ar dažiem izņēmu-
miem nav cilvēku, kuŗi ir pa- 
tiešām dumji vai ar ļaunprā-
tīgu tieksmi. It īpaši „Tautas” 
partijā ir deputāti, kuŗus gan  
es, gan diezgan daudzi Laika  
un Brīvās Latvijas lasītāji pa- 
zīst kā godprātīgus un cēlus 
cilvēkus, - Dzintars Ābiķis, kād-
reizējā Pasaules brīvo latviešu 
apvienības vadītāja Vaira Paegle, 
Jānis Lagzdiņš. Viņi ir chres-
tomatisks piemērs tam, kā vara 
korumpē. J. Lagzdiņš jautājumā 
par V. Zatleru izteica šādu at-
zinumu: „Jā, viņš nemaksāja 
nodokļus, bet Zatlers pat ir 
godīgāks par pārējiem, jo pats 
to godīgi atzina.” Piedevām J. 
Lagzdiņš tautai par Saeimas 
logu Valsts prezidenta ievē-
lēšanas dienā demonstrēja 
nepieklājīgu žestu. Viņš un citi 
balsoja par Zatleru, balsoja par 
valsts drošības likumu grau-
šanu, par Satversmes tiesas 
tiesnešiem iecēla visnotaļ ne- 
piemērotas personas u.tml. 

Pēdējā laikā dažiem depu-
tātiem modē visur stāstīt, cik 
ļoti godīgi viņi ir bijuši, sevišķi 
nasks šajā ziņā ir vēl viens 
„Tautas” partijas spīdeklis - 
komponists Raimonds Pauls, 
kas ne vienā vien intervijā 

(Turpināts no 10. lpp.)(Turpināts no 11. lpp.)

Kalpojot Temidai un strādājot Latvijai
(Skaļi smiekli)
Raimonds. Biroja vadība arvien 

paplašinās, un uzsvars tiek likts uz 
tādām lietām kā profesionālisms 
ne vien finanču, reklāmas un mār-
ketinga jautājumos, – 2008. gadā 
pieņēmām darbā profesionāļus, 
kas pārraudzīs administrātīvo dar-
bu un cilvēkresursus, tātad rau-
dzīsies, kā notiek ne tikai juridis-
kās darbības, bet arī administrā-
tīvā attīstība.

Filips. Tieši ar šiem jautājumiem 
es esmu šobrīd visvairāk aizņemts, 
mazāk ar klientiem. Un tas manā 
darbā ir jaunums. 

Ir novērots, ka trimdas tautieši 
vairāk uzticas tām bankām, 
fondiem, firmām Latvijā, kuŗās 
strādā „savējie”...  

Raimonds. Jā, tā tas vēsturiski 
ir noticis. Pie mums nāk trim-
das tautieši mantojuma, īpašu-
mu u. c. lietās, kas īsti nav mūsu 
specifika, taču mēs vienmēr 
iesakām kādu savu sadarbības 
partneri – speciālistu. Jau kopš 
90. gadu sākuma ļoti bieži 
uzmeklē tieši mūs, un mēs 
uzklausām ikvienu. 

Biroja sekretāres (no kreisās) Iveta un Dita

Etnografiskajā Brīvdabas mūzejā

Daugavmalā Foto Imants Urtāns

apgalvojis, ka viņam neesot par 
ko kaunēties. Labākajā gadī-
jumā tas ir pašapmāns, sliktā-
kajā – meli, jo arī R. Pauls ir 
balsojis par minētajiem un arī 
citiem lēmumiem, kuŗu dēļ 
notikušas gan manifestācijas, 
gan grautiņš, gan radies Valsts 
prezidenta 14. janvāŗa ultimāts. 
Šādiem deputātiem dzīve nu-
dien būs vieglāka, ja no partiju 
„augšām” vairs nenāks pavēles, 
kas kārtējo reizi liek aizmirst 
tādus jēdzienus kā tiesiskums. 
Chrestomatisks piemērs bija 
redzams pavisam nesen. Kad 
pērn Zaļo un zemnieku savie-
nības aktīvisti Saeimā centās 
mīkstināt noteikumus par nau-
das atmazgāšanu, lai izpalī-
dzētu partijas īpašniekam 
Lembergam, par naudas atmaz-
gāšanas teju vai legālizēšanu 
līksmi nobalsoja visa toreizējā 
valdošā kliķe, arī „Tautas” par-
tijas pārstāvji. Kad pirms pāris 
nedēļām cits ZZS pārstāvis tā 
paša iemesla pēc centās sagraut 
Ģenerālprokurātūras nopiet-
nību, nu jau par šo priekšli-
kumu balsoja tikai paši ZZS 
deputāti, citi vairs ne.

Kā zināms, pēc nepilniem 
diviem mēnešiem Latvijā būs 
pašvaldību un Eiropas Par-
lamenta vēlēšanas. Vai valstī 
patiešām ir mainījies polītis-
kais klimats, par to varēs spriest 
pēc partiju attieksmes pret 
kampaņas un tās financēšanas 
noteikumiem. Vai atkal re- 
dzēsim grandiozu krāpšanos, 
kādu, piemēram, 2006. gadā 
demonstrēja tā pati „Tautas” 
partija? Ja tā, tad grēku saraksts 
atkal kļūs gaŗāks. Bet varbūt 
tomēr ne vai vismaz mazāk? 
Tad efekts būs bijis. Un pats 
galvenais šajā epopejā – ja nā- 
kamā Saeima iedomāsies rī- 
koties tā, kā kopš 2006. gada 
vēlēšanām darījuši tās priekš-
teči? Nu tautai rokās ir ierocis, 
ar kuŗu šādus ļaudis padzīt pa 
sētas durvīm ar jo lielu mietu. 
Tas vien ir kaut kā vērts.

Kārlis Streips

Lieldienu brīvdienas Rīgā 
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Atis Lejiņš,
Latvijas Ārpolītikas 
institūta goda direktors

Marta pēdējās trīs dienās no-
tika 3. Lennarta Meri konfe-
rence Tallinā. Pēc izcilā Igauni-
jas valstsvīra nāves tika no- 
dibināts viņa vārdā nosaukts 
fonds, kas kopā ar Igaunijas 
Starptautisko aizsardzības stu-
diju centru rīko gadskārtējas 
konferences, kuŗas veltītas ak- 
tuāliem starptautiskiem drošī-
bas jautājumiem.

Šoreiz galvenie temati bija 
veltīti Obamas ārpolītikai, 
NATO 60 gadu jubilejai, Krie-
vijas ārpolītikai un ES Austru-
mu partnerībai. Īpašas „bro-
kastu un nakts sesijas” bija 
veltītas Afgānistānai, Irānai, 
enerģijai, īpaši gāzei, Gruzijai, 
Baltkrievijai un jaunajām ES 
dalībvalstu demokratijām ar 
jautājumu – vai tās izturēs glo-
bālo ekonomisko krizi?

Daudz jautājumu tika veltīts 
ASV gatavībai uzsākt „no jau-
na” dialogu ar Krieviju (anglis-
ki nospiest datora reset button). 
Bet, kā atgādināja Igaunijas 
prezidents Tomass Hendriks 
Ilvess, pogas nospiešana neno-
zīmē, ka datorā atmiņa tiek 
dzēsta. To apliecināja arī ame-
rikāņu viesi – ASV attieksme 
būs prāgmatiska. Tur, kur varēs 
vienoties ar Krieviju, piemē-
ram, par kodolgalviņu skaita 
samazināšanu, Irānu vai Afgā-
nistānu, to arī darīs, bet neno-
tiks nekāda piekāpšanās Krie-
vijas agresīvajai polītikai, pie-
mēram, bijušās PSRS republi-
kās - Ukrainā vai Gruzijā. 

To apsvēra arī Zviedrijas ār- 
lietu ministrs Karls Bilts, ap- 
lūkojot Zviedrijas un Polijas 
izstrādāto projektu par ES 
Austrumu partnerību. Runa ir 
par sešām valstīm - Baltkrieviju, 
Ukrainu, Moldovu, Gruziju, 
Azerbaidžānu un Armēniju. 
Partnerības saturs ir sniegt fi- 
nanciālu palīdzību šīm valstīm, 
stiprināt demokratiju un labu 
pārvaldību, kā arī tirdzniecī-
bas sakarus ar ES. Tas faktiski 

Ievērojama drošības konference Igaunijā
nozīmē uzsākt ģeopolītisku cī- 
ņu par šīm valstīm ar Krieviju, 
kas paziņojusi, ka tai pienākas 
„privilēģētas tiesības” šajās 
valstīs.

Ja Krievija izraisa krizi šajās 
valstīs, tad tas tūlīt radīs krizi 
ES un Krievijas un ASV-Krie-
vijas attiecībās. Visproblēmatis-
kākā valsts šajā grupā ir Balt-
krievija. Krievija lāgā nevēlas, 
lai šī sešu valstu grupa sabruk-
tu, jo tad tai nāktos šīs valstis 
financiāli glābt, tomēr tā ļoti 
nevēlas, lai tām veiktos. Tādā 
gadījumā tās var izdomāt, ka 
pievienosies ES. Pēc Oranžās 
revolūcijas uzvaras Krievija iz- 
strādājusi „kontrrevolūciju” un 
cenšas atbīdīt Rietumu ietek- 
mi šajās valstīs. Diemžēl šajās 
valstīs, kas pašreiz atrodas 
pelēkā drošības telpā un tātad  
ir apdraudētas, jo vara necieš 
tukšumu, netrūkst pašmāju po- 
lītiķu un financiālu grupēju-
mu, kas gatavas pakļaut valsts 
intereses savām šaurajām inte-
resēm, tā apstiprinot sakām-
vārdu, ka paši esam savi lielā-
kie ienaidnieki. Kā sociologi 
saka, tautās austrumos ir ieko-
dēta nespēja radīt polītiskas 
partijas, kas spēj valsts labā rast 
kompromisus.

Runājot par jaunajām ES 
dalībvalstīm, tostarp par Latvi-
ju, radās jautājums, vai šīs val-
stis, kuŗas baudījušas demokra-
tiju tikai dažus gadus, varēs 
izturēt smagos pārbaudījumus, 
ko izraisījusi globālā ekono-
miskā krize. Īpašu satraukumu 
rada Ungārija, kas gaida ārkār-
tas vēlēšanas un ir jau „izbau-
dījusi” smagas ielu cīņas. Latvi-
ja šķiet nostājusies uz atvese-
ļošanās ceļa, jo tās jaunā valdī-
ba beidzot sākusi reformas, ko 
sen vajadzēja īstenot, sākot ar 
parazītiski birokratiskās valsts 
pārvaldes nojaukšanu un ap- 
ņēmīgu cīņu pret korupciju,    
kuŗas dēļ valsts zaudē miljonus. 
Zināms,ka Bulgārijai ES no-
grieza pusmiljardu eiro tāpēc, 
ka tās valdība nespēja uzsākt 
cīņu ar korupciju.    

NATO nonākusi tādā kā 
strupceļā. No vienas puses, ir 
apsveicami, ka Francijai vairs 

nav „jākaŗo” ar ASV un tā ir 
atgriezusies NATO militārajā 
komandā, no otras puses, nav 
droši, vai NATO dalībvalstis 
spēs vienoties gaidāmajā 60 
gadu jubilejas galotņu sanāks-
mē par jaunu stratēģijas kon-
cepciju. Iepriekšējā, kas pie-
ņemta 1999. gadā, ir sen nove-
cojusi. Vai varēs vienoties par 
Piektā panta (kas nosaka, ka 
uzbrukums vienai valstij ir 
uzbrukums visām) praktisko 
lietošanu (plāna reālā izstrādē) 
kādas valsts apdraudējuma ga- 
dījumā, kā to vēlas, piemēram, 
Polija un Baltijas valstis. Krie-
vija atļāvās uzbrukt Gruzijai, 

bet to apturēja tikai ES tajā  
laikā prezidējošā valsts Francija 
un pāris ASV kaŗa kuģu.

Īpaši svarīgi NATO būs tas, 
kā veiksies Obamas jaunā stra-
tēģija Afpakā (no angļu valodas 
jauns akronims AF-Pak, proti, 
Afgānistāna un Pakistāna). Af- 
gānistāna tagad nosaukta kopā 
ar Pakistānu, jo Vašingtona at- 
zīst, ka Afgānistānas problēma 
jāmeklē Pakistānā. Kaŗavīru 
skaitu kāpina tikai tādēļ, lai 
ļautu afgāņiem pašiem tikt galā 
ar savu valsti, jo vienlaikus     
tiek izstrādāta ASV un NATO 
spēku aiziešanas stratēģija. Šajā 
stratēģijā tiek iesaistīta arī Irā-

na, un pirmā bezdelīga ir jau 
klāt. Pēc ASV aicinājuma Irāna 
ieradās uz Afgānistānai veltītu 
konferenci Hāgā mēneša bei-
gās, kur ASV īpašais sūtnis Af- 
gānistānā un Pakistānā Ričards 
Holbruks neformāli tikās ar 
Irānas pārstāvjiem. NATO jau 
ir izstrādājusi jaunus trans-  
porta ceļus uz Afgānistānu caur 
Irānu. 

Pārsteidzoša bija kāda ener-
ģijas lietpratēja atziņa, ka jāļauj 
Krievijas monopolam Gazprom 
būvēt gan Ziemeļu (Baltijas 
jūrā), gan Dienvidu (Melnajā 
jūrā) vērienīgos gāzes vadus, jo 
tas novedīs pie Krievijas bank-
rota. Naftas un gāzes cenu kri-
tums visā pasaulē (izņemot Lat-
viju, kur gāzes cenas vēl nav 
kritušās) panācis radikālu pār-
maiņu Krievijas varas elites at- 
tieksmē pret rietumniekiem.  
Tā novērsusies no pēdējos ga-
dos izaugušā kareivīguma un 
tagad ir gatava uzklausīt katru 
priekšlikumu par Krievijas 
tautsaimniecības uzlabošanu. 
Krievijā gāze palikusi tikai vēl 
neapgūtos laukos, kuŗi prasa 
milzu naudas ieguldījumus, bet 
Gazprom, kad tam bija nauda, 
nevīžoja to darīt.

Vācijas kancleres Merkeles 
paustais viedoklis, ka jākāpina 
ASV un ES ekonomiskās un 
polītiskās saites, izskanēja kā 
konferences vadmotīvs. ES ko- 
pā ar ASV vēl joprojām ir 60% 
visas pasaules IKP, bet, ja saim-
nieciskās saites padziļinātu vēl 
vairāk, tad ekonomikas pieau-
gums katrai pusei būtu vēl 3 – 
4% gadā! Tas uzreiz atsauktos 
arī Latvijas tautsaimniecībā, jo 
Latvijas galvenie noieta tirgi ir 
tieši ar citām ES dalībvalstīm – 
līdz pat 80%. Visas zīmes rāda, 
ka ASV un ES atradīs no jauna 
kopīgu valodu pēc domstarpī-
bām, kas radās sakarā ar Irakas 
kaŗu. Varam tikai cerēt, ka jau-
nas domstarpības, kas radušās 
ekonomiskās krizes risināšanas 
centienos starp Obamu, Sarko-
zī un Merkeli, tomēr nav tik 
lielas, lai traucētu tuvināšanās 
procesu, kas abām pusēm ir 
nepieciešams.

Š.g. 6. jūnijā notiek Eiropas 
Parlamenta (EP) vēlēšanas Lat-
vijā. Latvijai piešķirtas asto-  
ņas vietas. Saskaņas centrs ir 
izvirzījis Alfredu Rubiku par 
pirmo savā sarakstā. A. Rubiks 
neatzīst, ka bijusi okupācija, 
nevēlas Latviju nedz ES, nedz 
NATO, bet pretendē uz vietu 
otrā lielākajā EP frakcijā - 
sociāldemokratos! Igauņiem 
un lietuviešiem ir savi valsts 
aizstāvji šajā frakcijā – mums 
nav! Ja Atis Lejiņš netiks ievē-
lēts EP, Latvijai arvien biežāk 
var iznākt saskare ar dažā-  
diem pārmetumiem divvalo-
dības un pavalstniecības jau-
tājumos, tikai šoreiz jau nevis 
tikai no  T. Ždanokas puses,  
bet gan jau no spēcīgās so- 

Atbalstiet Ati Lejiņu 
Eiropas Parlamenta 

vēlēšanās!
ciāldemokratu grupas.

Jūs varat palīdzēt LSDSP 
(dibināta 1904) aizstāvēt 
Latvijas intereses Eiropas 
Parlamentā ar savu balsi un 
ziedojumu. Mums nav oli-
garchu, kas mūs atbalstītu. 
Būsim pateicīgi par jebkuŗu 
atbalstu! Ziedot var tikai 
Latvijas Republikas pavalst-
nieki. Par Ati sk. www.lejins.
lv

Ziedojiet LSDSP Rīgā, 
Aldaŗu iela 8, LV 1050, reģ.
Nr. 40008046127;

Konts SEBbanka: IBAN 
LV92UNLA0002200700908;

Konts Swedbanka: IBAN 
LV60HABA0551000834204

Pārskaitījumam norādīt - 
EP vēlēšanām!

M U M S  R A K S T A

Pēdējā laikā presē un citos plaš-
saziņas līdzekļos parādās brīdino-
šas ziņas par varbūtēju biškopības 
bojāeju. Kas to izraisa, un kam    
par to piekārt atbildību,- joprojām 
valda neskaidrība.

Tāpēc ar interesi angļu avīzē    
The Independent varēja lasīt re- 
portāžu, ka Saseksas (Sussex) uni- 
versitātes profesors Francis Rat-
nieks, cilvēks ar nenoliedzami lat-
visku uzvārdu,  izdarot pētījumus 
un meklējumus, kāpēc bišu dra-  
vas Anglijā tik ļoti sarūkot.

Britu lauksaimniecības ministrs 
lords Rūkers (Rooker) izteicis brī-
dinājumu, ka bites varētu šeit iz- 
nīkt nākamo desmit gadu laikā.   
Tas būtu katastrofāli, apzinoties, 
ciktāl bites veic neatsveŗamo  ap- 

Vai bites spēs 
saglābt pasauli?

putekšņošanas darbu ziedu laikā. 
Alberts Einšteins jau agrāk bija pa- 
reģojis, ka tad, ja bites pazustu no 
zemes virsas, cilvēkiem vēl palik- 
tu tikai četri gadi ko dzīvot.

Minējumi par bišu dravu iznīk-
šanu sniedzas no pesticīdu pār-
mērīgas lietošanas līdz mobilo 
tālruņu signāliem, kas ietekmējot 
šo kustonīšu navigācijas sistēmu. 
Zinātnieki aizdomās turot arī sli-
mības un parazītus, kas esot prof. 
Ratnieka pētījumu lauks. Bitēm 
tomēr esot iemaņas, kā higiēniski 
kontrolēt slimības. 

Jāvēl prof. Ratniekam sekmes 
viņa zinātniskajā darbā, jo visai 
pasaulei ir tik svarīgi uzturēt vese-
līgas bišu saimes.

I. Piķelis

Ja Latvijā būtu kā ASV Pulicera 
balva žurnālistiem, tad to no-
teikti vajadzētu piešķirt Ojāram 
Cellem.

Viņš ir gandrīz vienīgais, kuŗš 
Laikā raksta skaidrā un labi 
izteiktā latviešu valodā. Viņš dod 
polītiskās un saimnieciskās dzī- 
ves precīzu analizi, kam lasītājs 
var viegli izsekot. Viņš neapgrū-
tina analizi ar sarežģītiem domu 
gājieniem un necenšas latviešu 
polītiķus pāri mēram nomelnot.

Ak, kaut mums vairāk būtu 
tādu žurnālistu kā Ojārs Celle!

Māc. Alfrēds Kaupiņš

Visu cieņu 
Ojāram 
Cellem!

Atis Lejiņš pēc draudzīgas sarunas ar Igaunijas prezidentu Tomasu 
Hendriku Ilvesu
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Krustvārdu mīkla
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Līmeniski. 3. Tropiski cikloni. 
9. Lāčveidīgs dzīvnieks. 10. Dž. 
Pučīni opera. 11. Aizgādāt. 12. 
Si evietes vārds (jūl.). 14. D-Ame-
rikas dzīvnieki. 15. Ainavas. 20. 
Nomākt; apslāpēt. 22. Dilonis 
(apv. v.). 24. Izēdāji; negauši 
(vienk.). 25. Pilsēta Jēkabpils raj. 
26. Rīta blāzma. 29. Pilsēta Ma- 
donas raj. 34. Tēlains. 36. Maksāt, 
atlīdzināt par darbu. 38. Sievie-

tes vārds (janv.). 40. Grīdsega, 
paklājs. 41. Ķēdes. 42. Apjukt. 

Stateniski. 1. Enerģijas dau-
dzums. 2. Darināt ar adatām 
(rokd.). 4. Leņķis starp kādu no- 
teiktu virzienu un ziemeļu vir-
zienu. 5. Smalka nianse. 6. Ne- 
gods. 7. Kādas D-Eiropas valsts 
galvaspilsēta. 8. Dziedzeris, kas 
izstrādā žulti. 13. Dievekļi, tēli, 
ko pielūdz. 14. Virzīt šķidrumu, 

liekot tam tecēt uz leju. 16. R. 
Vāgnera opera. 17. Skatījums  
(uz ko). 18. Sīks kukainis. 19. 
Rudens puķes. 21. Posms kādā 
norisē. 23. Saistvielu šķīdu mi 
virsmas pārklāšanai. 27. Urdzēt, 
čalot. 28. Padibenes. 30. Šķidra 
garšviela. 31. Zaudēt svaigumu 
žūstot. 32. Vīrieša vārds (janv.). 
33. Upe Vācijā. 35. Ūdens 
nogludināts ieapaļš akmens.     
37. Garastāvoklis. 39. Liels, neli-
dojošs putns Austrālijā.  

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 15) 
atrisinājums

Līmeniski. 9. Metaforas. 10. 
Emulsijas. 12. Viltot. 13. Diegt. 
14. Išiass. 15. Atsaukt. 16. Stieple. 
17. Atika. 20. Unces. 24. Adena. 
26. Skailis. 27. Lepra. 28. Nandu. 
30. Krevete. 32. Morss. 33. Kobra. 
35. Bizes. 38. Maestro. 40. 
Bandava. 44. Karpas. 45. Indra. 
46. Troses. 47. Skorpions. 48. 
Svērtenis.

Stateniski. 1. Leviatāns. 2. 
Šautra. 3. Kortiks. 4. Rauda. 5. 
Amāti. 6. Slaists. 7. Liriķe. 8. 
Barselona. 11. Tenti. 18. Trapeŗi. 
19. Kalvene. 21. Enejs. 22. Osaka. 
23. Usnes. 25. Didro. 29. 
Tomahauks. 31. Pravietis. 34. 
Krāsnis. 36. Zonde. 37. Pastērs. 
39. Saporo. 41. Diodes. 42. Piano. 
43. Saiva.                              

Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)

Varakļānu muižas pilij – 220 gadi, 
Sv. Krusta evaņģeliski luteriskai baznīcai – 130 gadi

Varakļāni (Warkland) Madonas 
rajonā par apdzīvotu vietu pirmo 
reizi minēta 1483. gadā un bija Li- 
vonijas ordeņa mestra Bernta fon 
der Borcha dzimtas īpašums Vēlāk 
muižas īpašnieks bija Jans Jenžejs 
Juzefs fon der Borchs (1713.-1780) 
– Polijas karalistes lielkanclers. 

J. J. J. Borcham laulībā ar Ludvi-
gu Zībergu dzimuši divi dēli, no 
tiem viens – Michaels Jans Borchs 
(1753-1811) mantoja Varakļānu 
muižu. Grāfs M. J. Borchs 18. –19. 
gadsimtā bija nozīmīga persona – 
Polijas Seima loceklis un ģenerāl-
kvartīrmeistars, kā arī izcils da- 
baszinātnieks – studējis minerālo-
ģiju, ģeoloģiju, interesējies par li- 
terātūru un mākslu un bija tā laika 
16 zinātņu un mākslas akadēmiju 
biedrs. Kopš 1790. gada viņa un 
laulātās draudzenes, Baltijas ģene-
rālgubernātora Georga Brauna 
meitas Eleonoras pastāvīgā dzīves-
vieta bija Varakļāni. 

M. J. Borcha laikā pirms 220 
gadiem (1789. gadā) pēc uzaicinā-
tā Romas architekta Vinčenco Ma- 
coti projekta tika uzcelta Varakļā-
nu muižas pils. Tas ir izcils agrīnā 
klasicisma stila paraugs Latvijas 
būvmākslā. 

Varbūt kādam izdosies saklausīt, 
kā vienā no pils sienām iemūrētais 
barona M. J. Borcha „dzīvais zo-
bens” griežas asins pildītā mucā 
,vai arī viņa „lielā zābaka” mistis-
kos soļus pils senatnīgajās kāpnēs. 

No 1921. līdz 1944. gadam pilī 
atradās Varakļānu Valsts ģimna-
zija, pēc Otrā pasaules kaŗa līdz 
1961. gadam Varakļānu vidussko-
las vecākās klases. 1997.gada sep-
tembrī Eiropas kultūras mantoju-
ma dienās Latvijā, kuŗu uzma-

nības centrā bija 100 visvairāk ap- 
draudētās Latvijas pilis, arī Va- 
rakļānu pils mastā tika uzvilkts 
Eiropas kultūras mantojuma die-
nu zilais Eiropas karogs un noti-  
ka Varakļānu novada mūzeja svi-
nīga atklāšana. 

Remontdarbu laikā pilī atklājās 
unikālas 18. gs. freskas, kas uzska-
tāmas par aizsargājamiem mūzeja 
eksponātiem. 

2000. gadā par mūzeja vadītāju  
un  pils pārvaldnieci ieceltā māksli-
niece Terese Korsaka enerģiski  
ķērās pie mūzeja paplašināšanas. 
Pils otrā stāvā izvietota vēsturis-
ka ekspozīcija „Novads laikmetu 
griežos”. 2001. gadā Varakļānu pils 
Novada mūzejs iestājās Latvi-
jas Piļu un muižu asociācijā, kas 
vasarā rīko akciju „Apceļosim Lat-
vijas pilis”. 2008. gada 18. augustā 
Varakļānu muižā notika 6. Latvi-
jas muižnieku turnīrs. 

Varakļānu muižas pili ieskauj 
viens no pirmajiem romantiskā 
stila ainavu parkiem Latvijā, kas 
veidots pēc grāfa M. J. Borcha ie-

ceres reizē ar pils celtniecību. Parks 
aizņem 20,5 ha, pa vidu tam plūst 
nelielā Kažavas upīte. „Mīlestības 
akmens” tās krastā atzīts par vienu 
no 2008. gada Eiropas kultūras 
mantojuma dienu „Neparastais 
mantojums” objektiem. „Mīlestī-
bas akmens” apvīts nostāstiem par 
skaistās grāfa meitas Jadvigas mī- 
lestību pret stalto pils kučieri. Grā-
fam tas nebija pa prātam. Tāpēc 
ticis darbā laists grāfa M. J. Borcha 
„līkais zobens”. Uz „Mīlestības ak-
mens” ir uzraksts latīņu valodā: 
“Draudzības tikumam - pateicīga 
piemiņa. 1798. gadā. “. Varbūt tāpēc 
daudzi jaunlaulātie Varakļānu 
muižu izvēlas par kāzu svinību 
vietu? 

Parks ir vienīgais Latvijā, ko        
simmetriski no visām pusēm 
ieskauj trijkāršo aleju rindas. Par-
ka skaistuma iedvesmots, grāfs     
M. J. Borchs 1795. gadā uzrakstījis 
poēmu „Varakļānu sentimentālais 
dārzs”. 1928. gadā Latvijā rīkotajā 
konkursā Varakļānu parks ieguva 
pirmo godalgu un skaistākā lauku 

apvidus parka nosaukumu. Eiro-
pas Kultūras mantojuma dienās 
2005. gadā Varakļānu muižas parks 
tika iekļauts vislabāk sakopto 100 
kul-tūras pieminekļu sarakstā un 
tam piešķirts Eiropas Kultūras 
mantojuma zilais karogs. 

Muižas apbūves kompleksā ie-
tilpst arī V. Macoti projektētā Sv. 
Viktora kapella (1814) klasicisma 
stilā, ar grāfu Borchu dzimtas 
kapenēm. 

Varakļānos atrodas arī Sv. Krus-
ta ev. lut. baznīca, kam šogad ap-
rit 130 gadi. 1879. gadā Stirnienes 
muižas īpašnieks Varakļānos uz- 
cēla mūŗa baznīcu ar 300 vietām. 
Baznīca celta no laukakmeņiem   
un sarkanie ķieģeļi izmantoti par 
dekorātīvu elementu. Altāŗgleznu 
„Kristus Ģetzemanes dārzā” dā- 
vinājis viens no pirmajiem latvie-
šu gleznotājiem Artemijs Gruzdiņš 
(1825-1891), kas bija mācījies Min-

chenes mākslas 
akadēmijā. 1951. 
gadā ar Varakļā-
nu rajona partijas 
komitejas rīkoju-
mu nogāza baz-
nīcas torni, iznī-
cināja altāri un 
ērģeles un ēkā ie- 
rīkoja klubu. Da- 
žus gadus vēlāk 
Varakļānos uzcēla 
jaunu kultūras 
namu, un bijusī 
baznīca gadu des-
mitus nevienam 
vairs nebija va- 

jadzīga un lēnām gāja bojā. 
Tikai 1991. gadā Reliģijas lietu 

departaments atkal reģistrēja Va- 
rakļānu luterāņu draudzi. Drau-
dzes locekļi ar LELB konsistorijas, 
Kultūras ministrijas, Varakļānu 
pilsētas domes un ASV latviešu 
luterāņu draudzes Mineapolē 
financiālu atbalstu dievnamu 
saveda pienācīgā kārtībā. 1994. 
gada 20. novembrī archibīskaps 
Jānis Vanags no jauna iesvētīja 
Varakļānu Sv. Krusta ev. lut. baz-
nīcu. 

2006. gada augustā tika iesvētīts 
baznīcas zvana tornis un skatu 
tornis. 

Varakļānu muižas pils, novada 
mūzeja tālrunis: 64866162, 
26849370 

Fakss: 64860840, E-pasts: varak-
lani@madona. lv. 

Teksts un foto Valija Berkina

220 gadus senā Varakļānu muižas pils - izcils agrīnā klasicisma 
stila paraugs Latvijas būvmākslā - vislabāk saskatāma tieši ziemā, 
uz baltā sniega mirdzuma

Varakļānu Sv. Krusta ev. lut. baznīcu, kam 
šogad aprit 130 gadi, palīdzēja atjaunot ASV 
latviešu luterāņu draudze Mineapolē

Rēzeknes Sāpju Dievmātes baznīcā 2. Lieldienās notika jauno 
ērģeļu ieskandināšanas koncerts. Holandes firmas JOHANNUS 3 
manuāļu un 69 reģistru digitālais instruments iegādāts par Sāpju 
Dievmātes draudzes vairāku gadu gaŗumā saziedotiem līdzekļiem, 
Lietuvas meistaru un Rēzeknes stipro vīru celts un rūpīgi uzstādīts 
vecā, savu mūžu nokalpojušā instrumenta vietā. 

Jēkabpilī no 14. līdz 19. aprīlim notiek ES prezidējošās valsts 
Čechijas Kultūras dienas. Tautas nama Baltajā zālē atklāta Čechijas 
Ārlietu ministrijas izstāde „Vislabākais no Čechijas”. Galvenajā bibliotē-
kā apskatāma čechu fotomākslinieka V. Uhera 50 gadu veikums - izstādē 
ČECHU BAROKA ARCHITEKTŪRAS DAILE. Skolās un bērnudārzos 
notiek Čechijai veltītas izstādes, pēcpusdienas, grāmatu lasījumi un 
izstādes. Kultūras dienas beigsies ar koŗu svētku koncertu.

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas mūzejā pasaulslavenā 
mākslinieka Rotko zālē tika atvērta grāmata „Rotko Daugavpilī”. 
Grāmata tapusi ar Swedbank financiālu atbalstu. Grāmatā skatāmi 
2004. gada Kultūras pārvaldes rīkotos Starptautiskos plēnēros „Marks 
Rotko” piedalījušos Latvijas, Lietuvas, Ukrainas, Francijas, Vācijas, 
Italijas, Polijas, Baltkrievijas, Krievijas mākslinieku 50 labākie darbi. 
Grāmata palīdzēs iezīmēt Daugavpili Eiropas kultūras kartē.

Rēzeknē no 9. līdz 20. aprīlim rit domes Sociālās pārvaldes rīko- 
tā Lieldienu labdarības akcija. Naktspatversmē katru dienu siltu vi   ru 
un maizi saņem mazturīgie iedzīvotāji - aptuveni 150 porcijas dienā.

Pāvilostā, pie jūras Sakas upes kreisajā krastā, Aizsardzības mi-
nistrijas vajadzībām uzsliets tornis. Virta izraudzīta novērošanas staci-
jas un torņa būvniecībai.

Liepājas Kultūras pārvalde sadarbībā ar Lielbritanijas Padomi 
Latvijā 14. un 15. aprīlī bērnu bibliotēkas ‘”Vecliepājas rūķis” telpās 
rīko projekta “Radošas pilsētas” spēli “Nākotnes pilsēta”, kuŗas temats 
šoreiz ir “Starpnozaŗu sadarbības projekti pilsētas attīstībai: Liepāja 
2014 – iespējas un izaicinājumi”. Spēles mērķis – vairot izpratni par 
starpnozaŗu sadarbību kā vienu no problēmām Liepājas attīstībā, 
veidot kontaktus, kas varētu pāraugt turpmākā sadarbībā, atklāt jau-
nas iespējas starpnozaŗu projektiem Liepājā, radīt un attīstīt konkrētas 
projektu idejas.

Grobiņā 19. aprīlī notiek novada lauksaimnieku un amatnieku 
gadatirgus. Novada zemnieki un Grobiņas pilsētas dome nolēmusi 
izveidot jaunu tradiciju – Grobiņā - topošā novada centrā - ik gadus 
sarīkot gadatirgu. 

Īsziņas sagatavojušas V. Berkina un R. Mielava 
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Klīvlandes Apvienotās luterāņu 
draudzes gadskārtējā pilnsapulcē 
15. martā pēc dievkalpojuma 
ieradās 70 draudzes locekļi. 
Sapulces galvenais mērķis bija 
informēt par iepriekšējā darbības 
gadā paveikto un šai gadā pare-
dzētiem projektiem, kā arī uzklau-
sīt draudzes locekļu ieteikumus.

Par sapulces vadītāju ievēlēja 
Egilu Apeli, par sekretāri Maiju 
Grendzi. Ziņojumi par 2008. 
gada darbu ievietoti Draudzes 
ziņās, tāpēc sapulcē tos tikai 
skaidroja vai papildināja.

Mācītāja Dr. Sarma Eglīte patei-
cās draudzes amatpersonām, 
darbiniekiem un visiem palīgiem, 
piebilstot, ka viņas iepazīšanās 
laiks ir pagājis un draudzes dzīve 
ievirzījusies savās sliedēs. Drau-
dzē ir 344 iesvētīti locekļi un 
sarakstos 70 neiesvētītu. Neievē-
tīto saraksts neatspoguļo īstenību, 

Klīvlandes Apvienotās luterāņu draudzes pilnsapulce
veci, lai izprastu šīs grupas vēlmes 
un vajadzības. Viņa turpinās 
iesākto darbu ar latviešu valodas 
nepratējiem – iepazīsies un 
aicinās nākt talkā un veidot viņu 
prasībām atbilstīgas program-
mas. Iesākumam Diana Verhās 
organizē Bībeles stundas angļu 
valodā. Ir bijuši un arī turpmāk 
reizēm būs dievkalpojumi ar 
liturģiju latviešu un sprediķi 
angļu valodā. Svētdienas skolas 
svētbrīžos mācītāja runā abās 
valodās, lai saprastu arī tie, kas 
mācās latviešu valodu kā sveš-
valodu.

Mācītāja uzsvēra, ka financiālās 
krizes dēļ palīdzība būs arvien 
vairāk vajadzīga gan Latvijā, gan 
tepat.

Līdzšinējais draudzes priekš-
nieks Edvins Auzenbergs ziņo-
jumā atzinīgi novērtēja mācītājas 
S. Eglītes darbu draudzē un LELBAs  

baznīcas lejasstāvā. Pērn īpaša 
komiteja izskatījusi neaktīvo 
draudzes locekļu sarakstu un  
centusies ar viņiem sazināties. 
Izsūtītas vēstules 50 draudzes 
locekļiem. No tiem astoņi tika 
atbrīvoti no draudzes nodevām, 
astoņi izstājās no draudzes, 
deviņi  neatsaucās un tiek uzska-
tīti kā izstājušies, 25 sākuši 
maksāt nodevu un vēlas palikt 
draudzē.  E. Auzenbergs domā, 
ka, tāpat ka iepriekšējos gadus, 
nepieciešams darbības plāns  
nākamiem  5-10 gadiem un par 
labu paraugu minēja latviešu 
draudzes un sabiedrības izstrā-
dāto nākotnes vīziju Mineapolē. 

Jaunais draudzes priekšnieks 
Egils Apelis ziņojumu papildināja 
– izveidota pastorāta pārdošanas 
komiteja, un tā nolēmusi īpašu-
mu izīrēt par pazeminātu īres 
maksu. Lejasstāva labierīcības 
nevar sākt labot, pirms nav 
noskaidrots, vai ārsienas ir mit-
rumdrošas. Remonts nepiecie-
šams baznīcas ērģelēm, un ir jau 
atrasts meistars, kas tās labos un 
uzskaņos.  Labošanas darbu cenu  
uzzinās, kad stabules  noņemtas 
un  redzēs, cik lieli ir bojājumi. 
Jāatjauno altāŗa krusts, un ir 
vajadzīgi cilvēki, kas pārzinās 
atjaunošanas darbu.

Visīsākais ziņojums bija Vilim 
Krēgeram. Viņš kopā dzīvesbiedri 
Virginiju un Mirdzu Mieriņu 
daudzus gadus vāc pārtiku trū-
kumcietējiem Leikvudā. 2008. 
gadā saņemti ziedojumi $800 
vērtībā.

Dāmu komitejas priekšniece 
Nora Balode pateicās komitejas 
loceklēm par paveikto un drau-
dzei par darba atbalstīšanu. Daļa 
no viņu darba visiem labi redzama 
– bijušas pusdienas ar piemērotu 
programmu, Ziemsvētku tirdziņš, 
Pļaujas svētku izloze, kafijas 
galds pirms un pēc dievkalpo-
jumiem.  Ir arī neredzami darbi 
– slimo apmeklēšana mājās, 

Klīvlandes latviešu draudzes dāmu komitejas priekšniece Nora 
Balode pasniedz puķes Edvinam Auzenbergam un pateicas par 
desmit gadu darbu draudzes priekšnieka amatā; aizmugurē 
draudzes mācītāja Sarma Eglīte, pa labi jaunais draudzes 
priekšnieks Egils Apelis

Klīvlandes Apvienotās luterāņu draudzes pilnsapulcē  Finanču 
komitejas dalībnieks Edvins Auzenbergs (pie pults) un komite-
jas vadītājs Zigurds Reineks (aizmugurē) izskaidro jauno 
budžetu; pie galda no kreisās: draudzes mācītāja Sarma Eglīte, 
draudzes priekšnieks Egils Apelis, sekretāre Maija Grendze

slimnīcās un aprūpes namos, 
vecāko draudzes locekļu apsveik-
šana svētkos un jubilejās, palī-
dzība trūkumcietējiem Latvijā un 
šeit, ziedojumu vākšana draudzei.

Par draudzes skolu ziņoja 
pārzine Māra Kaugura. Šogad 
skolā mācās 25 bērni, 16 runā 
latviski, četri brauc no Kolum-
busas. Ir četras pamatskolas kla-
ses, viena sagatavošanas klase un 
viena „Mēs mācāmies latviski”   
klase. Skolā strādā 12 skolotāji, 
viens no tiem pats mācās latviešu 
valodu  kolledžā. Skolotāji cenšas 

strādātājiem tās būs $260, pensio-
nāriem $228 gadā. Sapulcē 
apstiprināja jauno budžetu un 
nodevu paaugstinājumu.

Dzīva domu apmaiņa izvērsās 
par latviešu valodas nepratēju 
piesaistīšanu draudzē. Priekš-
nieks nolasīja  Dr. Ilgas Švechas 
vēstuli ar ieteikumiem, līdzīgas 
domas vēstulē pauda arī Astrīda 
Rīdere. Pārrunās ar ieteikumiem 
piedalījās vairāki sapulces dalīb-
nieki.

Sapulces beigās audioloģe Inese 
Ābola pastāstīja par skaņu pastip-

iesaistīt vecākus un ģimenes 
locekļus latviešu valodas mācīša-
nā, jo stundās vien maz var 
paveikt.

Pēc financiālā ziņojuma bija 
pārrunas un jautājumi. Pagājušā 
gada budžets bija $143 000. Ienā-
kumi bijuši mazāki, nekā pare-
dzēts, tāpēc radies $9000 iztrū-
kums. Tas būtu vēl lielāks, ja 
nesaņemtu vietējās Daugavas 
Vanagu apvienības $5000  ziedo-
jumu. Turpmāka iztrūkuma 
novēršanai valde nolēmusi 
paaugstināt draudzes nodevas – 

rināšanas sistēmu (Personal PA 
System), ko viņa dāvina draudzei 
un ko Gunārs Raņķis jau ierīkojis 
lietošanai. Dāmu komitejas 
priekšniece visas draudzes vārdā 
pateicās draudzes vadītājiem 
Edvinam Auzenbergam un  
Tālivaldim Berkulim par  ilgga-
dēju  kalpošanu un pasniedza 
puķes.  Pēc sēdes dāmas pacienāja 
sapulces dalībniekus ar ļoti gardu 
frikadeļu viru.

Maija Grendze
Foto: Alfrēds Zvejnieks

tāpēc mācītāja solīja to rediģēt 
un sazināties ar ģimenēm, kuŗu 
bērni neapmeklē draudzes skolu. 
Mācītāja šogad vēlas īpaši strādāt 
ar tiem iesvētītajiem draudzes 
locekļiem, kuŗi vēl nav 30 gadus 

sinodē.  2008. gadā īstenotie pro-
jekti – sakārtota pērmindeŗu 
telpa, ierīkots mācītājas kabinets 
baznīcā, salabotas āra kāpnes. 
Nav izdevies izīrēt vakanto 
pastorātu un salabot labierīcības 

Kristaps Alberts Meijers 
(Meyers) no Fokspointas (Fox 
Point), Viskonsinas pavalstī, 
kvalificējās sešam peldēšanas 
disciplīnām 13 gadu un 
vecāku zēnu vecumgrupā 
Viskosinas pavalsts peldēša-
nas meistarsacīkstēs, kas 
notika marta sākumā. Kris-
taps ieguva pirmo vietu 100 
jardu un 200 jardu peldēšanā 
uz mugras un 400 jardu kom-
pleksa (četru stilu) peldējumā. 
Viņš ieguva otro vietu 100 
jardu un 200 jardu brasa un 
200 jardu kompleksa (četru 
stilu) peldējumā. Aprīlī 
Kristaps piedalīsies Amerikas 
mēroga sacīkstēs Floridā.

Kristaps ar peldēšanu sāka 
nodarboties deviņu gadu 
vecumā, viņa māsa Aleksan-
dra, kam arī ir labi panākumi, 
septiņu gadu vecumā.

,,Ja ne šodien, tad kad? Ja ne 
mēs, tad kuŗš?” ar šādiem 
jautājumiem Gustavs Plato 
beidza stāstījumu par Latviešu 
tirdzniecības kameru Amerikas 
kontinentā vai American 
Chamber of  Commerce in the 
Americas (LatCham). Tirdznie-
cības kameras valdē ir ārzem-
nieki un darbvedība notiek angļu 
valodā.

Tās mērķis ir veicināt 
tirdzniecību starp ASV un Ame-
rikas kontinenta valstīm ar 
Latviju, kā arī Latviju un citām, 
īpaši ziemeļu valstīm.

Tirdzniecības kameru uzde-
vums ir palīdzēt iepazīties 
dažādiem tirdzniecības pārstāv-
jiem un sniegt profesionālus 
padomus uzņēmējiem. Viena no 
misijām ir arī ,,veicināt uzņēmēju 
un vadības caurredzamību vai 
godīgas uzņēmējdarbības prak-
ses.” Uzņēmēju savstarpējā infor-
mācijas apmaiņa un iespēju 
apzināšana ir nepieciešama, lai 

Klīvlandē stāsta par LatCham
veicinātu plašāku Latvijas uzņē-
mēju iesaistīšanu pasaules tirgū.

LatCham  no 13. līdz 17. mai-
jam rīko konferenci ,,Piegādes 
ķēžu forums (Supply Chain 
Forum) ar vismaz 24 komerciālu 
uzņēmumu un ASV valdības, 
Latvijas ostas, Latvijas Dzelzceļa 
atbalstu.

G. Plato pastāstīja, ka Latvija 
visvairāk eksportē uz Lietuvu, 
Krievija ir trešā vietā un ASV – 
16. Imports ir arī no Lietuvas, 
otrā vietā – Vācija, ASV – 20. 
Visvairāk Latvija izved pārtikas 
rūpniecības produktus –  42%,  
otrā vietā ir mašīnu mechā-
nismi, elektiskās iekārtas – 16%.  

LatCham dibināta 2008. gada 
17. decembrī un ir ASV bezpeļnas  
organizācija.  Līdz šī gada beigām 
iecerēts piesaistīt 150 biedru; 
ikviens var iestāties, iemaksājot 
biedra naudu. Pieteicies arī kāds 
biedrs no Kolumbijas.

Klausītājiem netrūka jautāju-
mu. Nākotnē iecerēta mācekļu 
vai mentoru programma un 
domāts par kultūras atbalsta 
nodaļu, kas uzticēta Gundegai 
Sengai. Apmēram ducis klausī-
tāju atzina šīs organizācijas 
nozīmi un vajadzību. G. Plato 
pelnījis atzinību, jo viņš, būdams 
LatCham valdes direktors un 
dibinātājs, uzņēmies organizā-
ciju vadīt un paplašināt. Piedalī-
jās arī valdes loceklis un Ohaijo 
un Indiānas pavalsts pārstāvis 
Tālivaldis Bērziņš.

Šo Klīvlandes latviešu biedrības 
sarīkojumu 22. martā organizēja 
Vilnis Kubuliņš. Gustavam Plato 
uzdāvināja grāmatu par Klīvlan-
des latviešiem ,,Mūsu mājas un 
patvērums”.

Ziņas par  LatCham ziņas atro-
damas tīmeklī: www.latcham-
americas.org vai zvanot pa 
tālruni:  240-499-4938

S. R.
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Gadatirgus Brīvdabas mūzejā 
Rīgā latviešiem kļuvis par 
iemīļotu tradiciju.  Katru gadu, 
jūnija sākumā tūkstošiem apmek-
lētāju dodas pie Juglas ezera, lai 
priecātos par skaistajiem daiļam-
atnieku ražojumiem, lai iepirktos, 
paēstu, noskatītos kādu mūzikālu 
uzvedumu un galvenais – lai 
satiktos ar radiem un draugiem 
no visām Latvijas malām.  Dzir-
dam, ka tautieši no Kanadas un 
ASV mēdz braukt uz Latviju 
vasaras sākumā  tieši tāpēc, lai 
nokļūtu uz gadatirgu.

rabenē sola piedavāt daudz 
dažādu labumu.

Sidrabenes kafejnīca top acu 
priekšā! Nav vairs grūti iedomā-
ties, ka pēc dažiem mēnešiem, 
tautieši kopīgi varēs svinēt Jāņus un 
Saules svētkus Sidrabenē, satik-
ties ar draugiem šajā jaunbūvē.

Pārvaldnieks Andrejs Grīnbergs 
jau tagad čakli vāc malku Jāņugunīm.

Tomēr derētu lasītājam atgādi-
nāt, ka Sidrabene arī piedāvā 
nakstmājas, jauku atpūtas vietu 
ģimenēm, sagatavojoties uz lie-
liem svētku pienākumiem, kā arī 

Sidrabene gaida viesus!

Šovasar, Dziesmu Svētku laikā 
arī tiek piedāvāta iespēja ar savi-
em darbiem, ar  preci vai māku 
gadatirgū Sidrabenē. Trešdien, 
1. jūlijā, Dziesmu svētku rīcības 
komiteja piedāvā bagātīgu pasā-
kumu, kas nodēvēts par Saules 
svētkiem. Notiek mūzikāli priekš-
nesumi, kā arī gadatirgus. Uz 
Sidrabeni aicināti daiļamatnieki, 
kā arī dalībnieki kuri vēlas 
demonstrēt savu māku, kā arī 
pārdot savus darbus vai preci.  Ja 
vēlaties piedalīties Saules svētku 
gadatirgū, tad, lūdzu, piesaki-
eties pie Aijas Mazsīles-Lagzdiņas 
-mazsilis@hotmail.com, tālr. 
numurs 416 461-6436, lai saņem-
tu pieteikšanās anketu. Pircēji lai 
jau tagad sāk krāt savu naudiņu, 
jo Saules svētku gadatirgus Sid-

jaunajā kafejnīcā garšīgas maltītes 
rītos un vakaros.

Sidrabene laipni lūdz viesus no 
tālumiem, lai ērti un lēti pavadītu 
dienas un naktis starp Jāņiem 
(28. jūnijā) un Saules dienu (1. 
jūlijā), un pat pēc tam. Visa 
ģimene varēs izpeldēties, paka-
vēties Sidrabenē, vai doties vides 
apskatē pirms došanās uz Hamil-
tonu. Sidrabenieši ir ar mieru 
izkārtot transportu starp drau-
dzes īpašumu un Hamiltonu, ja 
tas ir vajadzīgs.

Ja lasītājs meklē naktsmājas, ja 
viņam nepieciešams ierasties uz 
Dziesmu svētkiem mazliet agrāk, 
lūdzam sazināties ar Sidrabenes 
pārvaldnieku Andreju Grīnbergu 
un uzzināt par pārnakšņošanas 
iespējām un cenām.

Aizvakar mēģināju izstaigāt 
Saulaines pļavu. Kāpu uzmanīgi, 
pat pieturoties pa ledus klučiem, 
veseliem kokiem un to milzīgajām 
saknēm. Bija bīstami paspert 
kāju. Pļava no „Sēnītēm” līdz pat 
bērzu birzij pie “Saulšķūņa” 
izskatījās tā, it kā Saulaines milzis 
bija atkal izklaidējies.

Sīkstpēdim ziemas ir gaŗlaicī-
gas. Acīmredzot tas ar savu spē-
cīgo dūri bija saskaldījis sasalušās 
upes virsmu un ar brīvu roku 
gabalus pavirši izsijājis. Viņa 
rokas un kājas aizsargā bieza 
ādas un spalvu kārta, tāpēc viņš 
pat nav pamanījis stiklainās ledus 
šķembas. Kokus cilājis un pas-
viedis gaisā kā sērkociņus. Cik 
jauka nodarbība! Vietām kluči ir 
samesti trīs kārtām un ir vairākas 
pēdas biezi. Ar drukno rādītāja 
pirkstu bija jābaksta vienas “Sēnī-
tes “ jumts. Protams, tas apgāzās. 
Ai, bezkauņa Sīkstpēdis!

Ziemā milzi manīgi apslēpj 
ledus un sniega kārta, tāpēc to 
grūtāk ieraudzīt. Vasarā un rudenī 
viņa apģērbs ir lapas, skujas un 
sūnas. Vēsā un lietainā laikā viņš 
ap sevi aptin gaŗo, biezo bārdu, tā 
sevi aizsargājot no saltiem vējiem. 
Pa dienu viņš noguļas kādā klusā 
nostūrī (ir taču 252 akri zemes!) 
un ir tik līdzīgs Saulaines dabai, 
ka tikai zinīgākie saulainieši to 
var atšķirt no zemes klēpja. 

Ir grūti iedomāties, ka pirms 
pusgada šajā pašā zaļajā pļavā, 
Saulaines nometnes bērni īsās 
biksēs un sandalēs skraidelēja un 
lasīja puķes. 

Cerīgie Saulaines talcinieki 

paredz, ka mēneša laikā ledus 
būs izkusis un ūdens ietecējis 
atpakaļ Saulaines upē. Tomēr 
paliks liels satīrīšanas darbs. 
Sīkstpēdis to zina, jo jau 57 
gadus, kopš 1952. gada, viņš 
vēro, kā Saulaines labvēļi rūpējas 
par viņa mežu. Izskalotās saknes, 
straujās upes nolīdzinātas un 
izveidotas, izskatās kā mākslas 
objekti. Milzis pat nevar iedomā-
ties, ka Toronto iekšpilsētas dārz-

Saulaines mežos dzīvo milzis Sīkstpēdis!
Pavasaŗa talka Sv. Jāņa draudzes Toronto lauku īpašumā

mu par nostrādātām stundām. 
Talka sāksies 10.00, vieglas pus-
dienas piedāvāsim 13.00. Palīgi 
būs vajadzīgi virtuves darbos, pie 
dārza apkopšanas, grāmatu klē-
tiņā pie grāmatu kārtošanas un 
vēl citur.

Tuvāka informācija, zvanot 
Saulaines saimniekiem Artūram 
Lauzim un Elvigai Sebrei, 705-424-
1118; elvigasebris@hotmail.com

niecībā par tām prasītu lielu 
naudu. Talcinieki ar tām izrotās 
Saulaines pagalmu, iestādot kādu 
vītni vai pakaŗot košu puķi podā. 
Atlikušie koki būs jāsazāģē un 
jātaupa malkai; zari būs jādedzina 
un jāsakrauj Jāņugunīm. 

Sestdien, 18. aprīlī aicinām uz 
talku Saulainē! Ņemiet līdz motor-
zāģus un grābekļus. Kā vienmēr, 
darbs ir visiem. Vidusskolniekiem 
piešķirsim rakstisku apliecināju-

Kā ziemā, tā vasarā, Sīkstpēdi 
pazīst un klusībā sveicina Saulai-
nes mīļotāji. Tas ir labi, ka viņa 
rīcība spiež mums sanākt draugu 
pulkā un padarīt svētīgu darbu. 
Nāciet arī jūs! Sakopsim Saulaini, 
jo Saulainē mums labi klājas!

Saulaines pārvaldes 
uzdevumā

Kristīne Stivriņa
www.campsaulaine.com

Toronto 28. martā, klusajā laikā 
pirms Pūpolu svētdienas, izska-
nēja Sv. Andreja Ev. Lut. draudz-
es koŗa garīgais koncerts, uztica-
mā diriģenta Arvīda Purva 
vadībā. Sv. Andreja draudzes 
korim ir gaŗa vēsture, tā dibinātājs 
1948. gadā bija T. Ķeniņš, 1958. 
gadā kori pārņēma A. Purvs. 
Šogad apritēja 51. gadskārta, 
kopš maestro Purvs ir pie diri-
ģenta pults. Koncertā uzstājās 24 
dziedātāji no kuŗiem divi – Rita 
Krastiņa un Žanis Gertners 
dzied, jau sākot ar pirmo kon-
certu, un šoreiz jau piecdesmit 
septīto reizi. Ir arī citi ne mazāk 
svarīgi dziedātāji ar lielu koŗa 
dziedāšanas pieredzi. Kori pava-
dīja stīgu ansamblis 7 profesionālu 
mūziķu sastāvā un baznīcas 
ērģelnieks Dāvids Šmits.

Programmas sākuma daļā tika 
atskaņoti latviešu garīgās mūzikas 
lielākā skaņraža Viktora Baštika 
četri skaņdarbi. Klausītājus aici-
not piecelties, pirmā izskanēja 
Viktora Baštika dziesma-lūgšana 
„Mūsu tēvs debesīs”, tai sekoja 
pacilāta rakstura „Teici Dievu, 
dvēsele” stīgu ansambļa pavadī-
jumā. Sarežģītāka tematiskā 
materiāla un faktūras ziņā sekoja 
103. Psalma daļa „Teici to Kungu, 

Sv. Andreja baznīcas draudzes
koŗa 57. koncerts

mana dvēsele” no Pateicības kan-
tātes, kuŗas polifonais balsu sali-
kums, ko atbalstīja ērģeļu un 
stīgu ansamblis, koncentrēja kori 
uz prasīgāku izpildījumu. Kustī-
gāka un pacilātāka rakstura 100. 
psalms „Gavilējiet Dievam”, izska-
nēja, jaunā baznīcas flīģeļa, 
Dāvida Šmita klavieŗu pavadījumā.

Sekoja Juŗa Ķeniņa skaņdarbs 
„Es miera Dievu redzēju” ar Ata 
Ķeniņa tekstu – dziedoša, mierīga 
un romantiska rakstura gandrīz 
šūpļdziesma stīgu ansambļa pava-
dījumā. Šai priekšnesumā pats 
autors spēlēja čella vijīgo partiju, 
un koris to atskaņoja ar dziļāku 
sirsnību. Korim atļaujot ievilkt 
elpu, stīgu ansamblis atskaņoja 
Alfrēda Kalniņa „Elēģiju” Arvīda 
Purva aranžējumā. Pārdomu un 
apceres gaisotnē izskanēja arī 
Ilzes Arnes divi skaņdarbi, 
„Sanctus” no „Missa Dolenete” 
Andreja Eglīša un tradicionālais 
latīņu teksts. „...Tā nu ir, Tēvu 
zemīte, – Tu esi iesāpējusi manā 
dvēselē...” korim un stīgu ansam-
blim un nākamais skaņdarbs 
„Passacaglia” solo ērģelēm.

Enerģiski un straujākā tempā 
izskanēja J.H. Maundera „Teiciet 
to kungu debesīs” ērģelēm un 
solo balsīm, ko atskaņoja Skaid-

rīte Leja, Anita Bredovska un 
Velta Nama. Koncerta apjomīgā-
kais darbs – F. Mendelsona Kan-
tāte op. 73 „Lauda Sion” (tekstu 
tulkojusi Otīlija Baštika) skanēja 
korim, solo balsīm, stīgu ansam-
blim un ērģelēm. Skaisti izskanēja 
tīrās un jaunavīgās balsis solo 
partijās, kā arī stīgu ansamblis, 
papildinot koŗa dziedājumu.

Pēc koncerta prāvests Ivars 
Gaide teica svētības vārdus un 
visi klātesošie tika aicināti uz 
pieņemšanu augšējā zālē. Kori 
un diriģentu sveikt un godāt bija 
atnākuši Toronto Sv. Jāņu drau-
dzes un diriģentes B. Alkas 
ansambļa pārstāvji, V. Maksiņa 
no koŗa „Dzirksts”, I. Purene no 
Daugavas Vanagu un „Rotas” 
koriem. Ar ziediem tika sveikti 
gan vecākie, gan jaunākie koŗa 
dziedātāji un maestro Arvīds 
Purvs. Viņš savā runā bija humo-
ra pilns, pieminot V. Baštika 
domu graudu; „Diriģents tiek 
godāts ļoti, kaut nav dziedājis ne 
noti.” Salīdzināja savu ilggadējo 
darbību ar hokeju, kur sezonas 
rekords ir iemest 50 vārtus, ko 
viņš ir pārsniedzis, diriģējot jau 
51. gadu. Koŗa diriģenta palīgs 
un dziedātājs no pašas pirmās 
dienas Žanis Gertners nolasīja 

dzejoli „Koris”, kuŗa sākumu bija 
sacerējusi Otīlija Baštika, un 
vēlāk šo domu graudu viņš pats 
attīstījis. Fragments:

Kamēr mums ar dzīviem sakars,
Kamēr pienācis nav vakars, 
Kamēr silta sirds sit krūtīs,
Mēs vēl stāvam ceļa jūtīs.

Lūdzot atjaunotas jūtas,

Vēlreiz dziedāt dziesmas grūtas,                                               
Kamēr mums ar kori sakars,
Neaizmirsti, vēl nav vakars!

Uz šādas optimistiskas un hu-
mora pilnas nots sirmie, bet vēl 
garā spirgtie dziedātāji aizvadīja 
savu 57. gadskārtējo Sv. Andreja 
ev. lut. draudzes koŗa garīgo kon-
certu Torotno.

H. Gintere
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Montreala
M. Štauvers

Montrealas 
latviešu lute-
rāņu Trīsvienī-
bas draudzes 
pi l n s ap u l c e 
notika 22. mar-
ta pēcpusdienā 
Latviešu centra 
Kamīna zālē 

tūdaļ pēc dievkalpojuma. Tā lai-
kam bija īsākā sapulce draudzes 
60 gadu pastāvēšanas laikā – ilga 
tikai 45 minūtes. Tajā piedalījās 
26 draudzes locekļi, un to vadīja 
priekšnieks Jānis Mateus. Visi 
ziņojumi draudzes locekļiem bija 
nosūtīti vai nu pa pastu vai e-pas-
tu pirms sapulces kopā ar tās 
sasaukšanas paziņojumu. Dienas 
kārtībā bija punkts, kuŗā varēja 
vaicāt jautājumus par paveikto, 
bet tādu nebija, jo visi ar paveikto 
acīmredzot bija pilnīgi apmieri-
nāti. Arī budžetu 2009. gadam, 
kuŗā ienākumos paredzēti $ 54 
000, bet izdevumos $74 000 (ļoti 
līdzīgi iepriekšējam gadam) un 
kuŗā bija atzīme, ka paaugstināta 
dalības maksa Austrumkanadas 
luterāņu sinodē, kuŗā draudze 
sastāv (no $ 17 uz 20), iztrūkumu 
ņemot no uzkrāta kapitāla, kas 
2008. gada beigās pārsniedzis 
$ 359 000. Draudzes vērtība, 
ieskaitot ārpus budžeta fondus, ir 
468 tūkstoši dolaru. Draudzei 
nav izdevies piesaistīt jaunus 
darbiniekus valdē. Tādēļ pārvē-
lamos M. Peizi un V. Paegli 
priekšnieks J. Mateus lūdza palikt 
amatos un solīja tiem neuzdot 
vairāk pienākumu. Viņš apmie-
rināšoties ar labiem padomiem 
no abu ilggadīgās pieredzes drau-
dzes darbā. Sapulce lūdza valdi 
meklēt jaunus darbiniekus. Revi-
zijas komisijā ievēlēja abus pār-
vēlamos locekļus – Jāni Lukstiņu 
un Edvīnu Skapstu. Balsu skaitī-
tājiem J. Lukstiņam un J. Verne-
ram balsis skaitīt šoreiz nevaja-
dzēja. Draudzes dzīve iegājusi 
mierīgos ūdeņos. Visi darbinieki 
uzcītīgi pildījuši savus pienāku-
mus, par ko tie saņēma kopēju 
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* Toronto lat-
viešu Pensionā-
ru apvienības 
2. aprīļa sanāk-
smē Latviešu 
centrā Toronto 
latviešu Tautas 
a u g s t s k o l a s 
ģ i m n a z i j a s 
latviešu valo-

das skolotāja un laikraksta 
Latvija Amerikā redaktore Vita 
Gaiķe sanāksmes dalībniekus 
vispusīgā stāstījumā iepazīstināja 
ar Latvijas rakstnieci Laimu 
Muktupāvelu, citējot vairākus 
izvilkumus no viņas darbiem. 
Par interesanto sniegumu viņa 
saņēma klausītāju atzinīgus ap-
lausus un ziedu veltes. Apvienības 
16. aprīļa sanāksmē plkst. 13 
Latviešu centrā jautrus uzvedu-
mus sniegs Hermanis Jakobsons, 
Maija Ķuze, Imants Lapiņš, Edīte 
Sališa un Vija Vare.

* Latviešu centra 30 gadu 
darbības jubilejas svinības notiks 
25. aprīlī plkst. 18. Programmas 
daļā būs tautasdeju kopas 
„Mēnestiņš” uzvedums A. Selgas 
vadībā un dejas pēc kopējām 
vakariņām. Dalības maksa 75 
dolaru personai. Informācija un 
galdiņu rezervēšana centra 
birojā, tālr. 416-759-4900.

* Latviešu aprūpes mājā 
„Kristus dārzs” 6. martā mirusi 
DV Hamiltonas nodaļas atsaucīgā 
un rosīgā darbiniece Betrise 
Pabērza, dzim. Ermanoviča. Viņa 
dzimusi 1908. gada 28. maijā, 
dzīvesbiedru zaudējusi jau agrāk. 
Aizgājēju pēdējā gaitā Hamiltonas 
kapsētā izvadīja 11. martā. par 
aizgājēju sēro „Kristus dārza” 
vadība, darbinieki un iemītnieki, 
tuvinieki un draugu saime.

* Toronto latviešu Pensionāru 
apvienība šogad kā pirmā ievadīja 
Lieldienu svinēšanu 9. aprīļa 
sanāksmē Latviešu centrā. To 
ievadīja prāv. Dr. F. T. Kristbergs, 
svētbrīdī iztirzādams Sv. Jāņa 
evaņģēlija tekstu par dieva mīles-
tību un kalpošanu cilvēkiem. Pie 
pūpoliem un Lieldienu šokolādes 
olām dekorētiem galdiem pulcē-
jušos dalībniekus sveica sanāk-
smes vadītāja Liene Martinsone 
un informēja par nākamām 
sanāksmēm. Programmas daļā 
apvienības koŗa diriģentes, pia-
nistes Īrisas Purenes izkārtojumā 
koncertu sniedza vijolniece Emma 
Nikolovska. Apvienībā pašreiz ir 
546 biedri. No tiem 60 līdz 65 
gadu vecumā ir 2, 65 līdz 70 – 10, 
70 līdz 75 – 26, 75 līdz 80 – 72, 80 
līdz 85 – 192, 85 līdz 90 – 149, 90 
līdz 95 – 5, 95 līdz 100 – 23. 
Apvienības septiņi biedri pārsnie-
guši 100 gadu robežu, 14 biedri 
nav norādījuši savu vecumu.   

23. aprīļa sanāksmē plkst. 13 
Latviešu centrā viesosies un 
uzvedumu sniegs Aldas Henišas 
baletskola un 30. aprīļa sanāksmē 
stāstījumu par ceļojumu Austrā-
lijā V. Kalniņš papildinās ar video 
filmas izrādi. 

* Sv. Jāņa ev. lut. latviešu drau-
dzes lauku īpašuma pārvaldes 
rīkotās līdzekļu vākšanas pusdie-
nas notiks 26. aprīlī pēc dievkal-
pojuma, kas sāksies plkst. 11. 

* Kanadas DV nodaļu delegātu 
gadskārtējā sapulce šogad notiks 
25. aprīlī plkst. 9 Latviešu centrā. 

Toronto
R. Norītis

Kanadas DV vanadžu 57. salido-
jums notiks 26. aprīlī plkst. 10 
Latviešu centra DV mītnē. 

* Pēc ilgas un sarežģītas juridis-
ko un saimniecisko jautājumu 
kārtošanas beidzot akciju  sabied-
rības Latviešu nams valdes 
priekšsēža G. Liepiņa vadībā 
panākusi tiesas labvēlīgu lēmumu 
par Nama pārdošanu, kas būs 
valdes nākotnes darbības galve-
nais uzdevums.

Otava
* Otavas latviešu ev. lut. Miera 

draudzes dāmu komitejas rīkotais 
lietotu mantu tirdziņš notiks 2. 
maijā no plkst. 9 līdz 13 drau-
dzes namā. Ziedotāji aicināti 
mantas nodot 30. aprīlī no plkst. 
18 līdz 21. 

Hamiltona
* Hamiltonas latviešu ev. lut. 

draudzes dievkalpojums 26. 
aprīlī sāksies neparastā laikā 
plkst. 17 pēcpusdienā. dievkal-
pojums ar dievgaldu 3. maijā 
sāksies plkst. 11 un Ģimenes 
dienas dievkalpojums ar diev-
galdu 10. maijā plkst. 11 būs arī 
latviešu skolas mācību gada 
nobeiguma akts.  

Pārmaiņas LNAK 
vadībā

Kanadas latviešu centrālās 
organizācijas Latviešu Nacionālās 
apvienības Kanadā (LNAK) pa-
domes vēlētie un organizāciju 
deliģētie padomes 60 locekļi divu 
dienu sesijā 4. un 5. aprīlī Latviešu 
centrā pārrunāja un apstiprināja 
aizvadītā darbības gada valdes 
un nozaru darbību financiālos 
pārskatus, pieņēma 17 rezolūcijas 
un 12 ieteikumus valdes un 
nozaru turpmākai darbībai, kā 
arī pārvēlēja prezidiju un valdi. 
Sesijā kā goda viesi piedalījās 
Latvijas vēstnieks Kanadā Mar-
ģers Krams, goda konsuls Onta-
rio provincē Imants Purvs, PBLA 
valdes priekšsēdis Mārtiņš Sau-
siņš, ALA valdes priekšsēdis Juris 
Mežinskis. Sesijā piedalījās un 
apsveikuma vārdus teica Kanadas 
latviešu Katoļu apvienības valdes 
priekšsēdis Dr. Vilis Mileiko un 
Toronto latviešu Pensionāru 
apvienības valdes priekšsēde 
Valija Briksne. Sesijā par balsstie-
sīgiem dalībniekiem piedalījās 
Rī LNAK goda dalībnieki prof. 
Dr. Aleksis Dreimanis, prof. Dr. 
Gunārs Šubiņš, Tālivaldis Kron-
bergs, Jānis Mežaks, Aleksandrs 
Budrēvics, Jānis Briedis, Vari-
mants Plūdons, un Mārtiņš Štau-
vers. sesijas tiešo darbu ar svēt-
brīdi ievadīja prāv. Dr. F. T. Krist-
bergs. Rakstveida apsveikumus 
bija atsūtījuši Latvijas Goda kon-
suls Kvebekas provincē Roberts 
Klaiše un Kanadas DV valdes 
priekšsēdis Juris Eglītis.

Ievadot sesijas darbu, prezidija 
priekšsēdis J. Niedra sveica goda 
viesus un sesijas dalībniekus. 
Klusuma brīdī pieminēja 144 
mirušos dalībniekus. Atzinības 
rakstus par latvisko tradīciju 
kopšanu pasniedza laikraksta 
Latvija Amerikā redaktorei Ingrī-
dai Vīksnai, Hamiltonas latviešu 
biedrības un DV Hamiltonas 
nodaļas pārstāvjiem. Par balsu 
skaitītājiem ievēlēja Tāli Forst-
mani, Mateju Kalnu, Ivaru Kopu, 

pateicību.
Pēc sapulces notika īpašs atce-

res brīdis, kas iepriekš nebija 
pieteikts. Proti, tika atzīmēta 
draudzes 60 gadu pastāvēšana, 
kuŗa sākusies ar pirmās padomes 
ievēlēšanu 1949. gada 5. februārī. 
Par to stāstīja Miervaldis Peize. 
Ar 1950. gadu sākas draudzes 
darbības paplašināšana. Gada 
sākumā izveidojas dāmu komite-
ja, ko vada Alīda Kraule. Sāk 
iznākt Draudzes Ziņas. Izveidojas 
Bēŗu fonds. Dievkalpojumus, kas 
notiek Redeemer baznīcā, kuplina 
brīvmākslinieces Ligita Caunīte, 
Zenta Duka, Linda Karlsone un 
Natālija Valdovska, kas nonākušas 
Montrealā, un jauktais koris 
Arvīda Granta vadībā. 1951. gada 
28. janvārī apstiprina draudzes 
satversmi un legāli pieņem drau-
dzes nosaukumu. Valdē ir 12 
locekļi un draudzes priekšnieks 
ir Prof. Dr. Alfreds Tauriņš. M. 
Peize vērsa uzmanību arī uz 
faktu, ka tolaik daudzi tagadējie 
draudzes darbinieki, ieskaitot 
diakonu D. Demandtu un priekš-
nieku J. Mateusu, vēl nebija dzi-
muši. Modra Peize bija cepusi 
sevišķi garšīgu kliņģeri, groziņu 
galds bija sevišķi bagāts. 

Interesanti, ka Montrealas lat-
viešu biedrības 1949. g. 3. feb-
ruāŗa paplašinātās valdes sēdes 
protokolā 3. dienas kārtības 
punktā notikušas Montrealas 
latv. Luterāņu dr. padomes 
vēlēšanas – „ievēl Prof. Tauriņu, 
Drupālu, Kalēja kundzi, Mazuti 
un Stadiņu. Kandidātos paliek 
Asaris un Šulcs”. Tā rakstīts 
attiecīgaja protokolā. Iepriekšējās 
4. janvāŗa (tieši biedrības pirmā 
pastāvēšanas gadadienā) 2. darba 
sekas punktā (Montrealas latviešu 
luterāņu draudzes dibināšana) 
nolemts sasaukt interesentu sa-
pulci padomes ievēlēšanai. 
Sanāksmes organizēšanu uzņē-
mies valdes loceklis H. Drupals. 
Viss tas lasāms biedrības pirmajā 
protokolu grāmatā.

Nav šaubu, ka draudze savos 
pastāvēšanas gados veikusi daudz 
un tā ir nozīmīga Montrealas 
latviešu sabiedrības sastāvdaļa.

LNAK IZGLĪTĪBAS UN 
KULTŪRAS FONDA GADA 
SAPULCE notika tūlīt pēc 
LNAK padomes 20. padomes 1. 
sesijas slēgšanas 5. aprīlī Latviešu 
centrā, Toronto. Fonds dibināts 
1982. gadā. Tas pie federālas 
valdības reģistrēts kā labdarības 
organizācija, kas līdzekļu devē-
jiem izsniedz ziedojumu kvītis, 
kuŗas var izlietot nodokļu sama-
zināšanai. Fonda piešķīrumus 
var saņemt tikai Kanadā dzīvojoši 
latvieši un viņu organizācijas. 
Par tā biedriem var kļūt LNAK 
padomes locekļi, kas to vēlas. 
Sapulcē piedalījās 25 biedri un to 
vadīja T. Kronbergs. Iepriekšējās 
sapulces pierakstu angļu valodā 
nolasīja sekretārs V. Mileiko. To 
pieņēma bez grozījumiem. LNAK 
Darbības 2008. gada pārskatu 
grāmatas 90. – 93. lappusē  iespiests 
vispārējs darbības pārskats un 
vairāki financiāli pārskati, kuŗus 
visus pieņēma vienbalsīgi. No tiem 
uzzinām, ka 2008. gadā fonds 
piešķīris stipendijām (tās saņēmuši 
16 Gaŗezera vidusskolas skolēni) 
un dažādiem projektiem $ 64 060. 
Kasē ienākumi bijuši $ 73 667.88, 
bet izdevumi $ 71 507.14, dodot 

$ 2160.74 atlikumu. Pie fonda 
pastāv Ainas un Jāņa Vītolu 
testamentārais stipendiju fonds. 
No tā stipendijas ($ 1500 ) 1. un 
2. grada iegūšanai saņēmuši 35 
stipendiāti, bet doktora gradam 
($ 4000 ) – divas stipendiātes. 
Saņēmējiem jābūt pilna laika stu-
dentiem. LNAK revizijas komi-
sija visas grāmatas bija atradusi 
labā kārtībā. Kasieris A. Budrēvics 
par to saņēma pateicību. Valdē ar 
aklamāciju ievēlēja līdzšinējos 
locekļus – T. Kronbergu, I. Purvu, 
A. Budrēvicu, V. Vāgneru, Dr. .V. 
Mileiko, K. Zariņu, J. Mežaku, I. 
Fogeli-Vīksni un no jauna – V. 
Plūdonu. Valde amatus sadalīs 
savā pirmajā sēdē, kad arī apskatīs 
un izlems piešķīrumus vairākiem 
projektiem, kas LNAK turpmākās 
darbības veidošanā svarīgi un 
kuŗiem vajadzīgs atbalsts. Par 
„External” revidenti atkal izrau-
dzīja I. Lakatu. Bija plašākas pār-
runas par stipendiju piešķiršanas 
noteikumiem. Sapulce ilga 50 minūtes.

Neatkarīgs un nozīmīgs ir 
LATVIJAS PALĪDZĪBAS UN 
ATTĪSTĪBAS FONDS (LRDF 
– Latvia Relief and Development 
Fund), kuŗa sākumi meklējami 
Baltijas ceļam vākto ziedojumu 
laikā pirms divdesmit gadiem. 
Tad radās jauni projekti, kuŗiem 
fonds līdzekļus saņēma ar īpašu 
aģentu palīdzību (Okupācijas 
mūzejs, Anša Vītola fonds, bērnu 
nometne „Pasaka” un citi.). Fonds 
ir pasākums, kuŗam ziedotās 
līdzekļu summas var izmantot 
pie nodokļu aprēķināšanas, lai 
iegūtu atlaides. Par fonda biedru 
var kļūt katrs latvietis, kas vēlas 
atbalstīt dažādus projektus, kas 
kalpo Latvijas atjaunošanai un 
palīdzības darbam. Biedriem ir 
jāmaksā $ 10 biedru maksa gadā. 
Tā tiek izlietota administrātīvo 
izdevumu segšanai. Fondam jāseko 
stingriem valsts noteikumiem, ar 
kuŗiem jāiepazīstas visiem bied-
riem un valdes locekļiem. Fonda 
gada sapulce notika pēc LNAK 
20. padomes 1. sesijas pirmās 
dienas (4. aprīlī). Tajā piedalījas 
10 biedri. To vadīja valdes priekš-
nieks Dr. Jānis Lūsis, kas savā 
ziņojuma atzina, ka fonda darbī-
ba izrādījusies sekmīga.

Kase uzrāda, ka apgrozības 
summas 2008. gadā ievērojumi 
augušas (no $131 614.43 uz $  
214 350.13. Arī kasē redzams 
mazs pieaugums no $ 7367.42 uz 
$ 8 519.71 (pēc kasieŗa M. 
Paudera pārskata, kas atrodams 
LNAK pārskatu brošūras 86. 
lappusē). Revīzija visus ierakstus 
bija atradusi kārtībā. Par to mut-
iski ziņoja tās locekle Daina 
Brauna. Esot vajadzīgas pilnīgā-
kas atskaites par aģentu izmaksām 
projektu vadītājiem. No valsts 
puses esot pieejami ieteikumu 
brošūra, kā visu to darīt. Valdē 
ievēlēja Dr.Jāni Lūsi, priekšnieks, 
vicepriekšsēžus Kornēliju Zariņu 
un Mārtiņu Štauveru, kasieri 
Māri Pauderi, biedrzini Robertu 
Klaiši, sekretāru Andri Ķesteri un 
locekļus Imantu Purvu un Ausekli 
Zaķi. Amatus valde sadalīja sava 
pirmajā sēdē, kas notika pēc 
sapulces. Revīzijas komisijā ievē-
lēja Vili Miklaševicu un Dainu 
Braunu. Fonda reklāmai Kanadas 
latviešu dziesmu svētkos Hamil-
tonā atvēlēja $ 500. Sapulce ilga  
pusotras stundas.

Danielu Liepiņu un Skaidrīti 
Tēraudu. Padomes prezidijā nāka-
majiem četriem darbības gadiem 
ievēlēja līdzšinējo priekšsēdi Jāni 
Niedru, viņa vietnieku Mārtiņu 
Štauveru un Juri Eglīti, par 
latviešu valodas sekretāri no 
jauna Daci Reinbergu un par 
sekretāri angļu valodā Ilgu 
Breikšu. Mandātu komisijas 
ziņojumā priekšsēdis Dr. Vilis 
Mileiko ziņoja, ka no vēlētiem 
padomes 40 locekļiem sesijā 
piedalās 34 un 7  goda dalībnieki, 
kas ir balsstiesīgi. No organizāciju 
un draudžu deliģētiem sesijā 
piedalījās 18 balsstiesīgi padomes 
locekļi. Biedru skaitam samazi-
noties, darbību izbeigušas Lon-
donas latviešu kopa un Vindzoras 
Latviešu biedrība. Pēc amatper-
sonu ziņojumu un financiālo 
pārskatu debatēm un pieņem-
šanas ievērojamas pārmaiņas 
sagādāja valdes priekšsēža un 
valdes vēlēšanas, kuŗās līdzšinējā 
priekšsēde Alīde Forstmane 
saņēma tikai 27 balsis, bet viņas 
vienīgais pretkandidāts Andris 
Ķesteris – 31. Viņš turpmāk vadīs 
LNAK darbu.
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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

(Turpināts 22. lpp.)

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

S A R Ī K O J U M I
BALTIMORA (MD)

• 18. aprīlī plkst. 11.00 
Austrumu piekrastes spēles 
volejbolā Volleyball House www.
vbhouse.com (5635 Furnace Ave., 
Elkridge, MD). Piedalīsies volej-
bolisti un volejbolistes no 
Ņudžersijas, Ņujorkas, Filadelfi-
jas, Vašingtonas (DC) un citurie-
nes. Vienības un spēlētājus var 
pieteikt Vašingtonas (DC) Dau-
gavas Vanagu sporta kopas 
,,Sigulda” pārstāvim Viesturam 
Timrotam, tālr.: 301-294-0046 
vai Ņudžersijas sporta kopas 
,,Kursa” pārstāvim Jānim Ģigam, 
tālr.: 908- 272-5480. Pēc spēles 
notiks draudzības vakars vācu 
stila restorānā Blob’s Park (Jessup, 
MD), dažas jūdzes uz dienvidi-
em no Volleyball House. Dalības 
maksa $10.00. Ceļa norādījumi: 
www.blobspark.net

BOSTONA (MA) 
• Bostonas stipendiju fonds 

piešķiŗ stipendijas jauniešiem, 
kuŗi vēlas mācīties vasaras vidus-
skolās, piedalīties ceļojumā 
,,Sveika, Latvija!” vai citās prog-
rammās. Anketas pieprasīt, zva-
not vai rakstot stipendiju fonda 
priekšsēdei: Dace Beckstein 39 
Stonehedge Place Boxborough, 
MA 01719 ; tālr.: 978- 263-5633, 
e-pasts: Dace.DDB@verizon.net 
Pieteikšanās lapas jāiesniedz līdz 
1. maijam.

• Pianista REIŅA  ZARIŅA  
klavieŗkoncerts svētdien, 26. ap-
rīlī, Trimdas draudzes zālē plkst. 
1.00 (pēc baznīcas). Rīko Latviskā 
Mantojuma fonds. Ieeja $ 20.00. 
Bērniem un skolēniem brīva.

ČIKĀGA
• 19. aprīlī Čikāgas Latviešu 

Organizāciju Apvienības Stipen-
diju fonda gadskārtējais sarīko-
jums notiks Ciānas draudzes tel-
pas, 6551 W Montrose, Čikāgā. 
Pēc dievkalpojuma plkst. 11.00 
pusdienas, 12.30 koncerts – Ben-
jaminjsh Aljlje, trompete. Sekos 
kafijas galds un izloze.

DETROITA (MI)
• 16. un 17. maijā Detroitas 

latviešu 20. gadu jubilejas atklātās 
golfa sacīkstes Whispering 
Willows golfa laukumā. 16. maijā 
pēc spēles plkst. 6.00 saviesīgs 
vakars draudzes sabiedriskajā 
ēkā ar vakariņām, atspirdzināju-
miem, deju mūziku. Informāciju 
var iegūt, zvanot vai rakstot 
Tomam Brožem, tālr.: 419- 882-
1965; e-pasts: broze@buckeye-
express.com DLGA mājaslapa: 
www.LatvianGolf.org

FILADELFIJA
Maijas Miesnieces-Bērziņas 

gleznu izstādes atklāšana sestdi-
en, 2009. g. 2. maijā plkst. 2, Sv. 
Jāņa baznīcas telpās, 301 N. 
Newtown Street Rd., Newtown 
Square, PA Pēc tam pakavēšanas 
pie viņa glāzes. Visi laipni aicināti.

GRANDRAPIDI (MI)
• 25. aprīlī plkst. 5.00 Daugavas 

Vanagu karnevāls visām paau-
dzēm ,,Princese un bruņinieks” 
Grandrapidu latviešu biedrības 
telpās. Būs nodarbības bērniem, 
loterija, atspirdzinājumi, uzko-
das. Deju mūziku atskaņos Dr. 
Dāvids Zadvinskis. Ieeja $15.00, 

apmeklētājiem maskās –$12.00, 
bērniem brīva. 

• 3. maijā plkst. 11.30 Grand-
rapidu biedrības Pavasaŗa svētki. 
Priekšnieces Dr. Līgas Gonzalesas 
uzruna; dzejoļus deklamēs Rūta 
Puriņa, Ginta Maknellija 
(McNally), Andrejs un Arnolds 
Ruberti, klavieres spēlēs Dāvids 
Heinze. Populāras dziesmas 
klavieŗpavadījumā dziedās Vija 
Bovles, Maksis Jansons, Uldis 
Kalējs, Samuels Knochs III, Ivars 
Petrovskis un Jānis Rikāns.

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

tistu Dziesmu diena Klīvlandes 
apvienotās latviešu ev. lut. drau-
dzes baznīcā. Dievkalpojums 
plkst. 11.00, sprediķi teiks Uldis 
Ukstiņš. Koncerts plkst. 2.00.

• 8. maijā plkst. 7.30 Armanda 
Ābola klavieŗkoncerts.

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 
latviešu nama adrese: 1955 River-
side Dr. Los Angeles CA 90039-
3704; tālr.: 323-669-9027; DKLB 
informācijas tālrunis: 323-663-
6267. DK LB Informā-cijas biļe-
tens tīmeklī: www.biletens.com

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

līdz 5.00 sarunu grupas ,,Dialogs”
sanāksme Barnes & Noble 
grāmatnīcā 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 laipni aicināti.

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

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

• 19. aprīlī plkst. 1.00 Ino Trio 
kamermūzikas koncerts The 
Norwegian Seamen’s Church (317 
East 52nd Street; starp 1st & 2nd 
Avenue, New York NY 10022). 
Ino Trio mūziķes: latviešu flau-
tiste Indra Ozola, pianiste Nur-
mira Grīnburga no Kirgizstanas 
un Maskavas konservātorijas 
absolvente, čelliste Olga Gureviča. 
Programmā Haidna, Mocarta, 
Šopēna, Šūmaņa, Kuperēna u. c. 
darbi. Koncertā piedalīsies profe-
sionāla choreografe un dejotāja 
Nikole Lī (Nicole Lee) no Singa-
pūras. Ieeja par ziedojumu. 
(Informācija par Ino Trio: www.
myspace.com/inotrio) Baznīcā 
vienmēr var iemalkot kafiju un 
nogaršot turpat ceptās norvēģu 
vafeles, kā arī iegādāties pārtikas 
preces un šokolādi no Norvēģijas. 
Pagrabstāva izstāžu zālē norvēģu 
mākslinieka mākslas izstāde.

• 25. aprīlī plkst. 8.00 Pavasaŗa 

balle Bruklinas draudzes namā; 
atlikums Mārča Braunfelda vese-
lības fondam un Bruklinas sko-
lai. Sīkāku informāciju iespējams 
uzzināt, zvanot Andrejam Laz-
dam, tālr.: 646- 228-1184. 

• 25. aprīlī plkst. 8.00 un 26. 
aprīlī plkst. 2.00 un 7.30 Frederick 
Loewe Theatre Ņujorkas univer-
sitātes sitaminstrumentu ansam-
bļa un eksperimentālā teātŗa 
ansambļa Blessed Unrest uzve-
dums CoMotion (New York Uni-
versity, 35 West 4th Street; starp 
Washington Square East un 
Greene Street). Uzveduma reži-
sore Anna Kepe. Ieeja brīva. 
Informācija par izrādi: www.
BlessedUnrest.org 

• 1., 6. un 9. maijā soliste Elīna 
Garanča tēlos Anželīnu Dž. Rosī-
ni operas ,,Pelnrušķīte” izrādē 

Mētropolītena operā. Informācija 
par biļetēm un izrādēm operas 
mājaslapā: www.metopera.org E. 
Garančas mājaslapa: www.elina-
garanca.com

• Ņujorkā – sestdien, 2009. g. 
2. maijā, plkst. 17.00 Pieņemšana 
par godu latviešu mecosoprānei 
Elīnai Garančai Rīko Latvijas 
Goda konsulāts Ņujorkā un 
Latvijas Nacionālās operas Ģilde. 
LR Goda konsulātā, 155 Perry 
Street, Suite 1B, New York, NY 
10014. Ziedojums: $30 no personas 
(ieskaitīta maksa par parakstītu 
CD “Bel Canto”). Atlikums par 
labu LNOG. Jāpiesakās līdz 27. 
aprīlim: info@latvia-newyork.org 
vai tālr: 1-646-230-0590. Tuvāka 
informācija: www.latvia-newy-
ork.org.

PRIEDAINE 
• 25. aprīlī plkst. 2 Priedainē – 

Ērika Raistera Piemiņas Fonda 
sarīkojums, godinot šī gada 
ĒRPF balvas saņēmēju dzejnieci 
Lolitu Gulbi no Toronto. Par 
viņas dzīvi un darbiem runās 
Eleonora Šturma un Rita Gāle.  
Dzejnieku parādē pēc jubilāres 
piedalīsies arī Gunars Saliņš, Rita 
Gāle, Jānis Krēsliņš, Elza Ķezbere 
(viņas dzejoļus lasīs Sandors 
Abens), Baiba Bičole, Voldemārs 
Avens, Modris Mednis, Inese 
Račevska, bet no tālienes aicinā-
tas arī Ingrīda Vīksna, Maija 
Meirāne un Sarma Muižniece-
Liepiņa. Ieeja par ziedojumu, sākot 
no $15.-, kur ieskaitīts arī cienasts. 
ĒRPF darba turpināšanai notiks 
arī izloze ar daudziem vērtīgiem 
laimestiem. Visi laipni aicināti!
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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

„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

Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

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

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

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,

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

Fakss: (371) 67502251
jurjans@apollo.lv

Amerikas latviešu baptistu koŗu apvienības
60. Dziesmu dienas

Koncerts
svētdien, 26. aprīlī 2 pēcpusdienā

KLĪVLANDES APVIENOTĀS
LUTERĀŅU DRAUDZES DIEVNAMĀ

1385 ANDREWS AVENUE

piedalās
Amerikas latviešu baptistu dziedātāju

APVIENOTAIS KORIS
KAMERKORIS

ērģelnieks DĀVIDS ŪSIS
Programmā:

Latviešu komponistu A. Jurjāna, E. Baštika, T. Ķeniņa,
A. Purva, Ē. Ešanvalda, B. Ritmanes, u.c. autoru dziesmas

Daļas no
I. Arnes „MISSA DOLENTE”

V. Baštika „Pateicības kantāte”

VISI LAIPNI IELŪGTI

MAINU DIVAS VIENTULĪBAS
PRET KAUT KO SKAISTU

55 g. jauna, simpātiska, strādīga kristiete no Latvijas vēlas iepazīties
ar kungu (60 -...) no ASV nopietnu attiecību veidošanai.
Līdz 15. maijam esmu NJ Edison, tālr. –732-985-6256

LŪDZU, PASTEIDZIES – NENOKAVĒ!
BIRUTA

Simpātiska, izglītota
latviešu sieviete/56 gadi,

meklē inteliģentu vīrieti/tautieti – 
nopietnām attiecībām.

Ja vēlies iegūt
uzticamu draugu, dod ziņu.

Mana adrese: 
Zigrida Perševica,
Spartaka iela 5-23,
Tukums, LV-3100

vai pa e-pastu:
signe1@navigator.lv.

Gaidīšu!

Atbalstiet Ati Lejiņu Eiropas Parlamenta vēlēšanās!

Š.g. 6. jūnijā notiek Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas Latvijā. 
Latvijai piešķirtas astoņas vietas. Saskaņas centrs ir izvirzījis 
Alfredu Rubiku par pirmo savā sarakstā. A. Rubiks neatzīst,

ka bijusi okupācija, nevēlas Latviju nedz ES, nedz NATO, bet 
pretendē uz vietu otrā lielākajā EP frakcijā – sociāldemokratos! 
Igauņiem un lietuviešiem ir savi valsts aizstāvji šajā frakcijā – 

mums nav! Ja Atis Lejiņš netiks ievēlēts EP, Latvijai arvien 
biežāk var iznākt saskare ar dažādiem pārmetumiem 

divvalodības un pavalstniecības jautājumos, tikai šoreiz
jau nevis tikai no T. Ždanokas puses, bet gan jau

no spēcīgās sociāldemokratu grupas.
Jūs varat palīdzēt LSDSP (dibināta 1904)

aizstāvēt Latvijas intereses Eiropas Parlamentā
ar savu balsi un ziedojumu. Mums nav oligarchu, kas mūs 

atbalstītu. Būsim pateicīgi par jebkuŗu atbalstu! Ziedot var tikai 
Latvijas Republikas pavalstnieki. Par Ati sk. www.lejins.lv

Ziedojiet LSDSP Rīgā, Aldaŗu iela 8, LV 1050, reģ.Nr. 40008046127;
Konts SEBbanka: IBAN LV92UNLA0002200700908;
Konts Swedbanka: IBAN LV60HABA0551000834204

Pārskaitījumam norādīt - EP vēlēšanām!

Izveicīgs latvietis var izpalīdzēt
mājas un dārza darbos. 

Speciālists interjera un fasādes 
krāsošanā. 

Valdis 
646-7252550
215-688-0430
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Par viņu sēro
ARNOLDS UN RADI

Dieva mierā aizgāja mana mīļā sieviņa

VELTIŅA LĪGOTNIS,
dzim. LEVALDS

dzimusi 1926. gada 2. septembrī Rīgā,
mirusi 2009. gada 25. martā Inciemā, Latvijā

Augšā, aiz zvaigznēm, tur tiksimies mīļi
Tie, kas šeit pasaulē šķīrušies bij...

S A R Ī K O J U M I

Viņus mīļā piemiņā patur
FRATERNITAS ACADEMICA KONVENTA un

FILISTRU BIEDRĪBAS BIEDRI VISĀ PASAULĒ
Ja kādu brāli vest uz kapu klusu...

Viņu dziļā mīlestībā piemin
IEVA UN NIK TATARSKY, ANDRA, JĀNIS, 

ZINTA un ANDRIS ZVĀRGUĻI, 
VIJA UN LILITA GRĪNBERGAS, 

RUDZĪŠU ĢIMENE LATVIJĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
VĪRS RICHARD WEBER, 

MEITAS LAILA AR VĪRU PATRICK,
NATĀLIJA AR VĪRU NAOUFEL, BRĀLIS JĀNIS, 

MĀSA AIJA AR VĪRU JON 
UN DĒLU CHRISTIAN AR ĢIMENI

Viņu mīļā piemiņā atcerēsies
VĪRS KONRĀDS AR DĒLA ANDRĒJA ĢIMENI

Dieva mierā aizgājusi

MIRDZA RUDZĪTIS,
dzimusi Melbārzdis

dzimusi 1909. gada 27. maijā Daudzeses pagastā,
mirusi 2009. gada 27. februārī Simsbury, CT

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

RUTA WEBER,
dzim. RIPA

dzimusi 1946. gada 12. septembrī Eslingenā,
mirusi 2009. gada 1. martā Ridgefield, CT

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

VENITA GRIĶĪTIS
atr. SEGLENIEKS,

dzim. SCHOTT
dzimusi 1921. gada 7. jūnijā Rīgā,

+ 2009. gada 30. martā Floridā, ASV

Kāds drošu roku ap pleciem man liek
Un gādā, lai nepakrītu,
Lai nenomaldos, lai izturu,
Lai sagaidu sārtsaules rītu.
Ā. Elksne

Gaišais un labais,
Kas bija Tevī,
Dzīvos mūsu sirdīs
Un atmiņās.

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 Apl-
geita (Alex Applegate) priekšne-
sumi, 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. aprī-
lim; dalības maksa, samaksājot 
iepriekš, $35 personai, sarīkojuma 
dienā $40. Pieteikties, sazinoties 
ar S. Ģībieti, 2744 Reppuhn Drive, 
Saginaw, MI 48603, tālr.: 989-
793-6671; R. Martinsonu, 3746 
Chilton Drive, Saginaw, MI 48603, 
tālr.: 989-792-9716 vai J. Skābardi, 
3630 E. Curtis Road, Birch Run, 
MI 48415, tālr.: 989-777-1607. 
Čekus izrakstīt: Latvian Club of 
Saginaw.

SANFRANCISKO (CA)
• 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 lat-

viešu golfa sacīkstes (4 personu 
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 
centrā. Lūgums pieteikties, zva-
not Edmundam Leitim, tālr.: 
425-369-0401 vai Rolandam Aber-
manim, 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

ST. PĒTERSBURGA (FL)
• No 1. – 3. maijam Biedrības 

telpās notiks ALAs Kongress. Pēc 
sīkākas informācijas interesenti 
var griezties pie Andŗa Rituma. 

• 6. maijā plkst. 13.00 Biedrības 
namā videoizrāde „Vienas vasaras 
zieds”, Latvijas Televīzijas filmas 
pirmās trīs daļas. Kafija un cepu-
mi. Visi laipni aicināti! Ieejas 
ziedojums sākot ar $3.00.

• 10. maijā plkst. 11.00 Biedrī-
bas telpās draudzes Dāmu komi-
tejas rīkots Ģimenes dienas svēt-
brīdis ar pašu līdznestām 
brokastīm.

• 20. maijā plkst. 13.00 Bied-
rības namā videoizrāde „Vienas 
vasaras zieds” Latvijas Televīzijas 
filmas turpinājums – 4., 5. un 6. 
daļa. Kafija un cepumi. Visi laipni 
aicināti! Ieejas ziedojums sākot 
ar $3.00.

• 23. jūnijā, Līgo vakarā plkst. 
16.00 Biedrības namā kopā 
sanākšana ar līgošanu, siera 
ēšanu un alus dzeršanu. Līdzi 
jāņem groziņi ar svētku gar-
dumiem, priecīgs prāts un 
bagātīgs dainu krājums. Par alu 
gādās Biedrība. Ieejas ziedojums 
sākot ar $5.00.

• Ja laimīgi sakritīs dažādi 
apstākļi, tad rudenī varbūt varam 
cerēt uz trīs Latvijas tenoru kon-
certu mūsu Biedrībā. Gaidīsim!

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 informā-
cija un reģistrēšanās mājaslapā 
http://jbanc.org JBANC pārstāvju 
tālr.: 301-908-2579; e-pasts: 
jbanc@jbanc.org 

• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 
dr.: 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: 26. apr. plkst. 11.00 
Kvēkertaunā 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, 48334): 
19. apr., plkst. 10.00 Baltās svētd. 
dievk. 26. apr. plkst. 10.00 dievk. 
ar dievg. Māc. diak. F. Sīpols, 
tālr.: 248-433-3435. Ērģ. Dr. 
Silvija Lizlova, Laila Upīte, Aija 
Greiama (Graham).

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073, 
tālr.: 610-353-2227) 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.: 26. apr. plkst. 10.00 dievk.; 
pēc dievk. dāmu pulciņa sapulce. 
Mācītājas I. Larsenas 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.: 19. aprīlī plkst. 
10.00 Baltā svētdiena. Skautu un 
gaidu svētki. Ziedot pārtiku. 26. 
aprīlī plkst. 10.00 Labā Gana 
svētdienas dievkalpojums ar diev-
galdu. Prāv. L. Zušēvica. Kafija. 
Bībeles stunda 8. aprīlī plkst. 
15.00, ciemā Latvija 22. aprīlī 
plkst. 16.00. Bībeles stundas 

Aizsaulē aizgājuši mūsu mīļie filistri:
Paed.

JURIS DAIGA (1962. - II)
dzimis 1942. gada 4. augustā Rīgā,

miris 2008. gada 20. jūlijā Kolumbus, Ohio, ASV

Oec.

HEINCS EDUARDS BERGS (1937. - II)
dzimis 1918. gada 26. augustā Kronštatē, Krievijā,

miris 2009. gada 2. aprīlī Rīgā
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Viņu mīļā piemiņā paturēs
DĒLA ARTURA ĢIMENE,

DĒLS AIVARS AR ĢIMENI, 
MEITA ARIJA AR ĢIMENI 

UN RADI LATVIJĀ

Mūžībā aizgājusi mūsu māte, vecmāte, vecvecmāte

ALMA L STURIS
dzimusi 1923. gada 17. martā Latvijā,

mirusi 2009. gada 19. martā, Grand Rapids, MI

Iet mājās, iemigt klusi - Tas viņas svētais prieks.

Skumstot piemin
LONGAILENDAS KORISTI

Mūžības ceļos aizgājusi
Longailendas koŗa alts

LILIJA NICIS,
dzim. ČUKURS

dzimusi 1925. gada 2. augustā Kurzemē,
mirusi 2009. gada 27. martā Liepājā

Izvadīta 2. aprīlī Centra kapos

Draudzībā viņu piemin un atceras
ASTRA GRINBERGA AR INGAS UN GINTA ĢIMENĒM

GUNTA UN LAURIS EGLĪŠI AR LIĀNAS UN LAUŖA ĢIMENĒM

Mīļā piemiņā
RITA ĶUZE UN

ANDREJA LAIVIŅA ĢIMENE

Ar dziļām skumjām un mīlestību par viņu sēro 
MEITA SARMĪTE AR VĪRU TOM

MAZBĒRNI KIMBERLY, RICHARD, TIMOTHY, LINDSAY, ERIN UN
THOMAS AR SAVĀM ĢIMENĒM

SEŠI MAZMAZBĒRNI

Mīlestībā un pateicībā
TAVA ILGA

MEITAS MĀRĪTE UN SANDRĪTE AR ĢIMENĒM
RADI UN DRAUGI

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

MĀRA RĀCENIS
dzimusi 1932. gada 20. novembrī Rīgā,

mirusi 2009. gada 19. martā Southborough, Massachusetts

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais
māsas vīrs, krusttēvs un tēvocis

ANSIS MITREVICS
dzimis 1918. gada 15. martā,
miris 2009. gada 30. martā

Mūžīgā mierā aizgājusi
pie vīra Žaņa

LILIJA NICIS
dzimusi 1925. gada 2. augustā Liepājā,

mirusi 2009. gada 27. martā Liepājā

Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltajā saulē, gan zilajā jūŗā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.
Ā. Elksne

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

angļu valodā katru svētdienu 
plkst. 9.15. Māc. B. Puiķe

• Klīvlandes apv. latv. ev. lut. 
dr.: 9. maijā draudzes talka. 

 • Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 19. apr. plkst. 11.00 Baltās 
svētd. dievk. 26. apr. plkst. 11.00 
dievk. Māc. D. Kaņeps. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
19. apr. plkst. 11.00 Baltās svētd. 
dievk. Māc. Dace Jansone 3. maijā 
draudzes locekļu pilnsapulce. 

• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: 
19. apr. Baltās svētd. dievk. angļu 
val., pēc dievk. draudzes saiets. 
19. apr. plkst. 2.30 Lieldienu 
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.: 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 stunda. 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.: 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.: 
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.: 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.

• Sv. Pētersburgas Latviešu ev. lut. 
dr.: Visi dievkalpojumi notiek 
”Mūsu Pestītāja (Our Savior)” 
baznīcā 301-58th Street S., St. 
Petersburg, FL 33707. Draudzes 
mācītājs Aivars Pelds, draudzes 
priekšniece Aija Norbergs. 19. 
apr. plkst. 11.00 Biedrības namā 
Bībeles stunda. 3. maijā plkst. 
14.00 dievkalpojumu ar dziesmām 
kuplinās Aleksandra Rituma. 10. 
maijā plkst. 11 Biedrības telpās 
Ģimenes dienas svētbrīdis ar 
pašu līdznestām brokastīm. 17. 
maijā plkst. 14.00 dievkalpoju-
mu ar dziesmām kuplinās Andris 
Ritums. 24. maijā plkst. 11.00 
Biedrības namā Bībeles stunda.

• 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.: 26. apr. plkst. 11.00 dievk.; 
pēc dievk. dr. pilnsapulce. Māc. 
D. Jansone.

Gleznotājs

HELMŪTS BAUMANIS
aizgāja mūžībā 2009. gada 29. martā Torringtonā, Ct

…Bet viņa gleznas runās uz mums vienmēr.
Helmūt, Tava sirsnība un gaišais smaids būs vienmēr ar mums.
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atvērtam desmit dienas pirms 
vēlēšanām divas stundas dienā, 
tajā jādežūrē vismaz trim apmā-
cītiem un atalgotiem vēlēšanu 
komisijas darbiniekiem, kuŗi ir 
Latvijas pavalstnieki, vēlēšanu 
iecirkņu atvēršana ārpus LR 
vēstniecības telpām Vašingtonā 
jāsaskaņo ar ASV Ārlietu minis-
triju. V. Pavlovskis uzsvēra, ka 
vēlēšanās būs derīgas vecās un 
beztermiņa Latvijas pases (jauna 
pase nav jāizņem). Daudzos lat-
viešu centros ASV visas šīs pra-
sības nebūs iespējams ievērot. 
Par 10. Saeimas vēlēšanām sprie-
dīs arī ALAs 58. kongresā Floridā.

ALAs valdes sēdē pēc spraigām 
pārrunām nolēma:  

Iegādāties grāmatas Latvia and 
the USA: From Captive Nation to 
Strategic Partner 300 eksemplāru.

Pasūtināt J. Rislaki grāmatas 
The Case for Latvia 175 eksem-
plārus gan ALAs vajadzībām, 
gan ziedošanai Latvijas 50 gadu 
okupācijas mūzejam un Latvijas 
Republikas Ārlietu ministrijai.

Iegādāties filmas „Padomju 
stāsts” 100 kopijas par pašizmaksu 
izdalīšanai ASV polītiskajās un 
akadēmiskajās aprindās.

Atbalstīt ALJAs valdes locekļu 
piedalīšanos ALAs kongresā ar $500.

Aicināt ALAs 58. kongresa 
delegātus labot ALAs kongresa 
darba gaitas rulli par mandātu 
piešķiršanu, ja organizācijas atra-
šanās vieta ir vairāk nekā 1000 
jūdžu attālumā no kongresa 
norises vietas.

Ievērojot grūto ekonomisko 
stāvokli,  dubultot  ALAs atbalstu 
Gaŗezera vasaras vidusskolas 
individuālajām stipendijām (pērn 

ALAs 58. kongresa gaidās valdes locekļu tikšanās ar tautiešiem 
Portlandē, Oregonas latviešu centrā(Turpināts no 1. lpp.)

atbalsts bija $5000; šogad – $10 000).
Atbalstīt  Gaŗezera vasaras vi-

dusskolas projektu attīstīt vidus-
skolas mācību vadlīnijas un izvei-
dot pilnīgāku elektronisku mācīb-
programmu, piešķirot $4000.

Piešķirt $3000 individuālām 
stipendijām jauniešiem mācībām 
Kursas vasaras vidusskolā.

Atbalstīt XIII Latviešu Dziesmu 
svētkus Kanadā ar $500, samak-
sājot par vienas lapas reklāmu 
svētku „Vadonī”.

ALAs valde pārrunāja gaidāmā 
58. gadskārtējā kongresa Floridā 
norisi. Kongresā piedalīties teikt 
runu ielūgti: Latvijas Republikas 
vēstnieks ASV Andrejs Pildego-
vičs, Latviešu centra „Gaŗezers” 
prezidents Kārlis Vizulis, Īrijas 
latviešu biedrības priekšsēdis Jānis 
Kargins un Rīgas Stradiņa univer-
sitātes profesore Taņa Lāce. Notiks 
pārrunas, kuŗās piedalīsies vairāki 
jauniebraucēji no Latvijas, kuŗi 
aktīvi iesaistījušies mūsu sabiedrībā.

Bijušais portlandietis Valdis Pavlovskis stāsta par Saeimas vēlēšanām

Pēc ražīgā darba cēliena un 
dāmu komitejas vakariņām 
informātīvi saviesīgā vakara 
apmeklētājus ALAs priekšsēdis J. 
Mežinskis iepazīstināja ar valdes 
locekļiem un biroja darbinieki-
em un vizuāli uz ekrāna parādīja 
ALAs darba rezultātus, sasniegu-
mus, panākumus un statistiku. 
Beigās gan viesus, gan vietējos 
tautiešus priecēja mūzikāli 
priekšnesumi.

Sirsnīgi pateicamies Oregonas 
latviešu centram par viesmīlību, 
atsaucību un lielo atbalstu ALAs 
darbam!

ALA ir lielākā un spēcīgākā 
ASV latviešu organizācija, kas ar 
kopīgiem mērķiem vieno un 
saista latviešus visā Amerikā. Tā 
kā ALAs biedri dzīvo ikvienā 
ASV pavalstī, ar prieku nākam-
pavasaŗ labprāt dosimies uz kādu 
vēl neapciemotu latviešu centru, 
lai kopīgiem spēkiem rastu vie-
notas idejas un mērķu piepil-
dījumu. Strādāsim un būsim stipri 
kopā par mūsu tautu un Latviju!

Dace Eglīte,
ALAs Biedru un

Līdzekļu vākšanas
nozaŗu lietvede

Pateicībā piemin
LONGAILENDAS KORISTI

Dieva mierā aizgājusi 
Longailendas sieviešu ansambļa

un Longailendas koŗa alts

TAMARA BALODE,
dzim. SVEĶIS

dzimusi 1912. gada 4. janvārī Rundālē,
mirusi 2009. gada 29. martā Meinā, ASV

„Tavā rokā es nododu savu garu.” (Psalms 31:6)

Sit tibi terra levis

Sēro
LANSINGAS LATVIEŠU DRAUDZE

Sēro
LETTGALLIAS KONVENTS

Sērās un pateicībā par viņa darbu
DAUGAVAS VANAGU ZEMES VALDE AMERIKĀ

Dieva mierā aizsaukta mūsu draudzes ilggadīga locekle

GAIDA TROMS,
dzim. EGLĪTIS

dzimusi 1914. gada 18. februārī Pikulas apriņķī Latvijā,
mirusi 2009. gada 2. aprīlī Īstlansingā, MI

Mūsu mīļais filistrs
chem.

ALFS KEIRE
1958 – I

dzimis 1931. gada 8. februārī, Rīgā,
miris 2009. gada 8. aprīlī, Sieatlā, ASV

Mūžībā aizgājis
Daugavas Vanagu goda priekšnieks

JĀNIS FRIŠVALDS
dzimis 1923. gada 10 jūnijā Codes pagasta "Tiltos", Bauskas apriņķī, 

miris 2009. gada 5. aprīlī "Straumēnos", Anglijā

Par viņu sēro
FRATERNITAS METROPOLITANA KONVENTS

Mūžībā aizsaukts mūsu filistrs

VILIS HOFMANIS,
ing., 33 II

dzimis 1912. gada 23. aprīlī,
miris 2009. gada 6. martā

Sit tibi terra levis

Ak, retākas rindas 
ik gadus mums tiek
Kaŗavīrs, sabiedriskais darbinieks 

Rūdolfs Jankavs mūžības ceļos
2009. gada 3. marta rītā beidzās 

Rūdolfa Jankava 103. gadu gaŗais 
mūžs. Viņš dzimis 1905. gada 21. 
aprīlī Madonas apriņķa Liepkal-
nes pagastā. Agri zaudējis tēvu, 
un māte palikusi ar divi zēniem. 
Viņus pie sevis pieņēmis mātes 
tēvs. Rūdolfs kristīts un iesvētīts 
Ērgļu baznīcā,  un savu solījumu 
pakļauties Dieva vadībai pildījis 
līdz pēdējam elpas vilcienam. 
Pēc gimnazijas beigšanas, strā-
dājis vectēva saimniecībā, līdz 
nācies dienēt Latvijas armijas 
stāba rotā. Dienesta gaitas nobei-
dzis, atkal atgriezies vectēva 
mājās, iesaistījies mazpulku orga-
nizācijā, dziedājis korī, spēlējis 
teātri. Gūdams cieņu pagastā, 
kļuvis par pagasta vecāko. Šajā 
laikā arī gadījies sastapt vēlāko 
dzīves biedri Ernu Balodi, kuŗu 
atkal saticis Vācijā, un viņus 
1946. gada salaulājis māc. Mužiks. 
Komūnistu okupāciju pārdzīvojis, 
vācu okupācijas gados stājies 
dzimtenes cīnītāju rindās. Kaŗa 
gaitās divi reizes ievainots, un šie 
ievainojumi viņu apgrūtinājuši 
tālākās dzīves gaitās. Būdams 
virsniekvietnieks, cīņās vadījis 
rotu, uzbrukumos glābdams savu 
padoto dzīvības.

Ar dzīvesbiedri 1949. gadā, 
vispirms ieradies Ņujorkā, ASV, 
pēc tam Mičiganā, kur abi nodar-
bināti lauksaimniecībā. Uzzinājis, 
ka Kalamazū apmeties lielāks 
skaits no Vācijas izceļojušo lat-
viešu, pārcēlies uz dzīvi un tūdaļ 
aktīvi iesaistījies latviešu sabied-
riskā dzīvē. Viņš bijis DV Kala-
mazū apvienības dibinātājs, 7 
gadus priekšnieks un ilgus gadus 
valdes loceklis, apbalvots ar DV 
Zelta nozīmi. Tikpat rosīgi dar-
bojies Kalamazū latviešu bied-
rībā, netaupīdams nedz pūles, 
nedz līdzekļus. Būdams jaunatnes 
atbalstītājs, savu darbu un artavu 
ielicis Gaŗezera veidošanā, kur 
bijis gan padomē, gan arī Gaŗez-
era prezidents. Gaŗezera Brīvda-
bas baznīcas vārti celti ar Jankavu 
ziedojumu. R. Jankavs apbalvots 
ar Gaŗezera Goda rakstu un 
ALAs nopelnu rakstu. Dzīvē un 
darbos arvien viņu vadījusi 

nešaubīga ticība Dievam un 
nesalaužams patriotisms.  

Par aizgājēju sēro dzīves biedre 
Erna, Karlsonu gimene un liels 
draugu un paziņu pulks. No bēŗu 
nama aizgājēju izvadīja Latviešu 
Apvienotās draudzes mācītāji B. 
Puiķe un L. Vīksne. Atvadas teica 
Apvienotās draudzes pārstāvis 
G. Strautnieks, Gaŗezera adminis-
trātors U. Grīnbergs, DV apvie-
nības Čikāgā pārstāvis R. Gaiķis , 
cīņu biedru vārda A. Elksnis  un 
DV apvienības Kalamazū  zemes 
valdes loceklis Z. Jirgens, uzaici-
nādams visus klātesošos DV locek-
ļus atvadām nodziedāt DV dzies-
mu. Aizgājeju guldīja Riversaides 
kapsētā.

Aizgājējam lai mūžības ceļā 
līdzi dodas Andreja Eglīša rindas:  
„Dievu mīļi lūgsimies:

Skuju ceļu smiltainē,
Tēvu zemi pagalvī.”

Ilze


