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2009. gada 6. jūnijā Latvijā 
notiks Eiropas Parlamenta vēlē-
šanas. Eiropas Parlamenta vēlē-
šanās tiesības piedalīties ir arī 
Latvijas pavalstniekiem, kuŗi 
dzīvo ārvalstīs.

Vēlētāji ārvalstīs var piedalīties 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās, 
balsojot pa pastu. Pieteikties bal-
sošanai pa pastu var līdz 2009. 
gada 25. aprīlim Latvijas vēstnie-
cībā ASV (2306 Massachusetts 

Informācija par Eiropas Parlamenta vēlēšanām
Ave., N.W., Washington, DC 
20008). 

Pieteikties balsošanai pa pastu 
var gan personiski, gan nosūtot 
pieteikumu pa pastu. Pieteikumā 
jānorāda vārds, uzvārds, perso-
nas kodu, dzīvesvietas adrese un 
adrese ārvalstī, uz kuŗu nosūtāmi 
balsošanas materiāli; pieteikuma 
forma atrodama tīmeklī:  http://
www.mfa.gov.lv/data/pietei-
kums_ep.doc 

Saņemtie pieteikumi tiks 
nosūtīti vēlēšanu iecirknim Rīgā. 
Visiem vēlētājiem, kuŗi reģistrē-
sies balsošanai pa pastu, vēlēšanu 
iecirkņa komisija laikā no 2009. 
gada 8. maija līdz 13. maijam 
ierakstītā vēstulē no Rīgas izsūtīs 
balsošanas materiālus uz norā-
dīto adresi ārvalstī.

Līdz 2009. gada 7. maijam 
pieteikumus balsošanai pa pastu 
varēs nosūtīt pa pastu vai nodot 

personīgi vēlēšanu iecirknī balso-
šanai pa pastu – Ārlietu ministri-
jas Konsulārajā departamentā, 
Elizabetes ielā 57, Rīgā, Latvijā, 
LV – 1050.

Vēlētāji, kuŗi uzturas ārvalstīs, 
nevar piedalīties Latvijas pašval-
dību vēlēšanās, kas notiks vien-
laikus ar Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām.

Ar papildinformāciju par 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām 

iespējams iepazīties Latvijas 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
mājaslapā: www.cvk.lv

Latvijas vēstniecības Konsu-
lārās nodaļas darbinieki laipni 
aicina ikvienu, kam ir kādi 
jautājumi, zvanīt, tālr.: 202-
328- 2840 vai rakstīt: embassy.
usa@mfa.gov.lv

Latvijas vēstniecība ASV

Amerikas latviešu apvienības 
58. gadskārtējais kongress notiks 
no 1. līdz 3. maijam Trade Winds 
Island Resorts  viesnīcā Sandpiper  
St. Pete Beach pilsētā. ALAs kon-
gresos gandrīz ik gadu delegāti 
ieteikuši, lai organizācijas, kuŗas 
sūta vairāk par vienu delegātu, 
apsvērt iespēju par delegātu 

ALA aicina 58. kongresā Floridā
piedalīties arī jaunāko paaudžu pārstāvjus

Latvijas Valsts augstākie apbalvojumi latviešiem ārzemēs
Valsts prezidenta Kancelejas Ordeņu kapituls lēmis par augstāko apbalvojumu piešķiršanu

Sveicam mūsu izcilos tautiešus un novēlam daudz spēka, spara un veselības, strādājot Latvijai!

izraudzīt kādu jaunieti. Tas ie-
viestu jaunu strāvojumu ALAs 
darbā, organizācijai nodrošinātu 
nākotni, kā arī veicinātu ALAs 
un ALJAs sadarbību.

ASV dzīvo daudz latviešu jau-
niešu, kuŗi labprāt iesaistītos 
sabiedriskā darbā ALAs vadībā. 
Viņi ir tikai jāuzaicina. Varu 
pastāstīt par savu pieredzi. 
Latviešu kultūra un valoda man 
ir svarīga jau kopš mazām die-
nām, kad mani vecāki dziedāja 
tautasdziesmas manam brālim 
un man. Universitātē es vairāk 
mācījos par pasaules polītiku un 
ekonomiku, un tādējādi tika 
stiprināta mana griba vairāk 
piedalīties latviešu sabiedrības 
darbā.

Pēc universitātes absolvēšanas 
mani vasarā pieņēma darbā 
Apvienotā baltiešu komitejā 
(ABK) Vašingtonā par prakti-
kanti. Tas bija līdz šim mans 
vismīļākais darbs.  Jutos tik lepna, 
ka man bija iespēja piedalīties 
diskusijās un semināros ar ASV 

senātoriem un Kongresa locekļiem.
ALAs, ABK un citu organizāciju 

darbs veicināja Latvijas uzņem-
šanu NATO un Eiropas Savienībā, 
un es tajā piedalījos! Tā bija tik 
lieliska sajūta! Pēc tās vasaras 
nejutos pilnīgi apmierināta vai 
piepildīta, ja aktīvi nedarbojos 
kādā latviešu organizācijā. Tāpēc 
es trīs gadus darbojos ALJAs 
valdē (biju „ALJAs ziņu” redak-
tore, sekretāre un Izglītības noza-
res vadītāja), bet 2008. gadā  tiku 
ievēlēta par ALAs valdes sekre-
tāri. Šis darbs daudzreiz šķiet 
grūts un tam jāveltī daudz laika, 
bet man ir iespēja ceļot, piedalīties 
starptautiskajā polītikā un satikt 
vairāk latviešu! Šis brīvprātīgais 
amats ļauj man just, ka es palīdzu 
saglabāt latvietību Amerikā un 
varu pozitīvi ietekmēt jautājumus 
un izvēles.

Jauniešiem ārpus Latvijas nav 
viegli kopt savu valodu, tradici-
jas un saglabāt latviskās saites, 
un es jūtos laimīga, ka man ir 
iespēja to darīt,  iesaistoties darbā 

Kaija Dankere

ALAs valdē.
Sirsnīgi aicinu ALAs biedru 

organizācijas izraudzīt par dele-
gātiem ALAs kongresam arī  
jaunākās paaudzes pārstāvjus un 
palīdzēt viņiem samaksāt ceļa 
izdevumus, jo varbūt vecāki ne 
vienmēr var atļauties šādus  pa-
pildizdevumus.

Delegātu dalības maksa ir $195 
(ieskaitītas divas pusdienas, divas 
vakariņas, kuŗu laikā būs iespē-
jams noklausīties aicinātu refe-
rentu interesantas runas, kā arī 
kongresa balli, kuŗā latviešu deju 
mūziku spēlēs pazīstamais mūzi-
ķis Ilmārs Dzenis ar orķestri). 
Kas gan labāk var vienot paau-
dzes, kā laba balle ar latvisku 
mūziku? Zinu, ka informācija 
par kongresu jau ir organizāciju 
vadītāju rīcībā un delegāti tiek 
izraudzīti. Delegātu pieteikšanas 
veidlapas tiks izsūtītas no ALAs 
biroja februāŗa otrajā pusē.

ALAi ir līgums ar viesnīcas 
Sandpiper administrāciju, ka 
kongresa dalībnieki var ierasties 

trīs dienas agrāk un uzkavēties 
trīs dienas pēc kongresa, izman-
tojot American Latvian Associa-
tion likmi –  istabis cena diennaktī 
$119 plūs nodoklis. Tālrunis 
rezervācijām: 1-800-808-9833 
vai 727-360-5551. Piemaksājot 
iespējams rezervēt lielākas ista-
bas (suites). Istabu cenā ieskaitītas 
Resort fees, tātad bū iespējams 
izmantot plūdmali, baseinus, 
tenisa laukumus utt.

Vēlreiz aicinām visus uz ALA 
kongresu, sevišķi jaunākās paau-
dzes pārstāvjus!

ALA valdes sekretāre
Kaija Dankere

No redakcijas.
Techniskas kļūdas dēļ šis raksts 

ievietots ar nokavēšanos. 
Redakcija atvainojas autorei un 
lasītājiem. Novēlam veiksmīgu 
darba dienu!

• Trešās šķiras Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts
ilggadējam latviešu sabiedriskajam darbiniekam ASV
Oļģertam Kubuliņam;

• Ceturtās šķiras Triju Zvaigzņu ordenis piešķirts
ilggadējam latviešu sabiedriskajam darbiniekam ASV
Jurim Padegam,
žurnāla Treji Vārti redaktorei un izdevējai
Julietai Rumbergai;

• Piektās šķiras Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts
PBLA apvienības ģenerālsekretārei
Tijai Krūmiņai,

Krasnojarskas latviešu nacionālās kultūras biedrības„Dzintars” valdes loceklim
Jānim Kungam,
sabiedriskajam un kultūras darbiniekam Kanadā, ārstam
Vilim Mileiko,
latviešu sabiedriskajam darbiniekam ASV, ārstam
Dzintaram Rolandam Paeglem;

• Ceturtās šķiras Atzinības krusts piešķirts
Latviešu nacionālās apvienības Kanadā valdes priekšsēža vietniekam
Andrim Ķesterim,
Amerikas latviešu apvienības informācijas nodaļas vadītājam
Valdim Vilnim Pavlovskim.
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 49 reizes gadā

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

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

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

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

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

var arī nesaskanēt.
Redaktore: Ligita Kovtuna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

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

Bruņurupuču sapulce Galapagu salās

Vēl nav par vēlu – 
pieteikties skolotāju 

kursos šovasar 
Latvijā!

Šogad no 4. līdz 7. augustam 
Izglītības un zinātnes ministrija 
rīkos skolotāju kursus diasporas 
skolotājiem. Kursi būs nometnes 
formātā un notiks 3 naktis un 4 
dienas. Kursi notiks Latvijā – 
ārpus Rīgas.

Kursi paši būs bez maksas, 
apmešanās arī – vienīgi izdevumi 
ceļam uz Latviju skolotājiem/
skolām jāsedz pašiem.

Kursos plānots draudzīgā vidē 
pārrunāt gan mācību metodiku, 
gan mācību vielu, kā arī citus 
jautājumus, kas saistīti ar latviešu 
bērnu izglītību ārpus Latvijas. 
Katrai valstij un pat katrai skolai 
ir sava specifika – savas problēmas 
un savi atrisinājumi, – celsim tos 
gaismā un pārrunāsim tos, kopī-
giem spēkiem atrodot pozitīvus 
risinājumus katrai situācijai.

Pašlaik latviešu sestdienas/
svētdienas skoliņas nodibinātas 
tik daudzās valstīs kā nekad 
Latvijas vēsturē, un tāpēc mums 
jo lielāks pienākums ir piestrādāt, 
lai visās skolās tās var efektīvi 
darboties, bet, galvenais, – spēj 
saistīgi motīvēt bērnus un vecā-
kus un iemācīt latviešu valodu 
latviešu bērniem, kuŗi dzīvo 
ārpus Latvijas, un ieaudzināt 
viņiem mīlestību pret savu 
tēvuzemi.

Pagājušā gada jūlijā Rīgā pār-
liecinājāmies, ka domu apmaina 
starp latviešu sestdienas un svēt-
dienas skolu skolotājiem visā 
pasaulē ir ļoti svarīga un vērtīga. 
Šogad atkal būs iespēja tikties – 
tikai daudz draudzīgākā vidē un 
uz ilgāku laiku.

Ludzu, nebaidieties, ja jūsu 
spēļu grupa vai skoliņa vel nav 
oficiāli nodibināta. Ja jūs jau 
nodarbojaties ar bērniem lat-
viskā vidē, mūs interesē ar jums 
iepazīties!

Lūgums skolu pārziņiem vai 
skolotājiem pašiem, kuri vēlas 
piedalīties, atsūtīt e-pastu Dainai 
Laganovskai Latviešu valodas 
apguves valsts aģentūraā (LVAVA). 
Epasts: daina.laganovska@lvava.-
gov.lv

Uz tikšanos
šogad augustā Latvijā!

Daina Grosa,
PBLA Izglītības

padomes priekšsēdes
vietniece sadarbībā ar Latviju

Vija (dzimusi Kalniņa) un 
Donalds Mortoni svinēja 50 gadu 
laulības jubileju kopā ar radiem 
Nassau Country klubā, Glen Cove, 
Longailendā, Ņujorkā. Māc. 
Richards Zariņš viņus salaulāja 
1959. gadā 14. martā, Ņujorkas 
draudzes īrētā luterāņu baznīcā, 
Frīportā. Viņu dēli Džefrijs 
(Geoffrey) un Andris mācījās un 
beidza Longailendas latviešu 
skolu. Džefijs bija atbraucis no 
Atlantas, Džordžijas pavalstī. 
Andris dzīvo netālu no vecākiem. 

Vijai un Donaldam 
Mortoniem

50 gadu laulības jubileja

Vija un Donalds Mortoni svētīti 
ar pieciem mazbērniem. Vija 
darbojas studenšu korporācijā 
Daugaviete un katru gadu gādā, 
lai Ņujorkas draudzes Salas 
novada baznīcā dārzā skaisti 
ziedētu puķes. Viņa saņēmusi 
draudzes atzinības rakstu. 
Donalds saprot latviski runāto un 
kalpo draudzes dievkalpojumos.  

Vija un Donalds Mortoni ir 
operas cienītaji un aktīvi atbalsta 
Operas ģildes darbību.

Ē. N.

Bērni gatavi Lieldienu olu
medībām Salas baznīcas dārzā

Lieldienu svētdienā, 12. aprīlī, pēc mācītāja Laŗa Saliņa vadītā 
dievkalpojuma Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes. Salas baznīcā 
bērni ar lielu prieku devās gadskārtējās Lieldienu olu 
medībās. Baznīcas dārzā viņi ātri vien sameklēja paslēptās olas 
un priecājās par tajās atrastajiem saldumiem. 
Priekšā Anna Pūre un Maks Lipacis; otrā rindā no kreisās: Lūkass 
Pūris, Katarina Mazzanobile, Ēriks Mazzanobile, Alekss 
Pilmanis, Alekss Stars, Vilnis Pūris, daļēji aizsegta Annika 
Goldšmite, Āris Goldšmits, Kirsta Lediņa, Isabela Lipace
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Mīļie radi un draugi!
Sirsnīgi pateicos par ziediem un līdzjūtības apliecinājumiem,

manai sievai Venitai mūžībā aizejot. 

Konrāds Griķītis
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Dziesmu svētku viesnīcas Hamiltonā pildās

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

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

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

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

Pie vie no ju če ku, Mo ney Or der par US $ __________________

abo ne men ta uz sāk ša nai/pa ga ri nā ša nai (ne vēla mo svīt rot)
Ja ad re se mai nī ta, lū dzam uz dot arī ag rā ko ad re si.

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

XIII latviešu Dziesmu svētku 
Kanadā rīkotāji informē: lai arī 
divās lielākajās  svētku viesnīcas 
Hamiltonā – Sheraton un 
Staybridge visas istabas jau 
aizņemtas, tomēr vēl arvien ir 
daudz ērtu un labu mājokļu 
Dziesmu svētku dalībniekiem un 
viesiem. Ļoti lūdzam tos, kuŗi  
rezervējuši istabas viesnīcā 
Sheraton, bet tās neizmantos, lai-
kus atteikt, lai istabas var rezervēt 
kāds cits viesis. Par visam 
rezervētām, bet neizmantotām 
istabām būs jāmaksā Dziesmu 
svētku rīcības komitejai, tā 
nevajadzīgi sadārdzinot svētku 
izdevumus. 

Iespējams, ka viesnīcā Stay-
bridge administrācija Dziesmu 
svētku viesiem atvēlēs vēl pa-
pildistabas. Staybridge atrodas 

blakus kvartālā galvenajai svētku 
viesnīcai Sheraton (kur pārdos 
biļetes, būs informācijas centrs, 
tirdziņš un lietiskās mākslas 
izstāde) un ir ļoti piemērota 
ģimenēm vai grupām. Cenā 
($139 četrām personām vai $149 
sešām personām) ieskaitītas 
brokastis, auto novietošana ir 
bez maksas un istabās ir maza 
virtuvīte. Viesnīcā ir arī peldba-
seins. Tālr. istabu rezervācijai: 
1-800-589-0009 vai 900-577-9000.

Arī viesnīcā Crowne Plaza 
visas istabas ir aizņemtas, tomēr 
vēl varot pierakstīties papild-
sarakstā gadījumā, ja kāds istabu 
atsaka. Viesnīca atrodas tieši 
pilsētas centrā, tikai trīs blokus 
no galvenās viesnīcas. Šī viesnīca 
pērn pilnīgi atjaunota, katrā 
istabā ir kafijas vārāmais aparāts, 

gludeklis un interneta pieslēgums. 
Cena $129 divām personām, 
tālr.: 1-888-528-3451 vai 905-
528-3451.

Mazāka, bet ļoti omulīga 
viesnīca ir Admiral Inn, kas atro-
das gleznainā vietā pie Dundurna 
pils ar parku un skatu pāri eze-
ram uz pilsētu. Auto novietošana 
ir bez maksas. Līdz „Mazai 
Latvijai” 20 minūtēs var aiziet 
kājām vai braukt ar pilsētas auto-
busu, pietura ir pie viesnīcas 
durvīm. Cena $119 divām 
personām, tālr.: 1-866-236-4662 
vai 905-528-3297.

Vēl var izvēlēties pavisam jauno 
viesnīcu Days Inn, kas atrodas 
pāris ieliņas aiz Crowne Plaza un 
ļoti tuvu Dofasco Centre for the 
Arts, kur izrādīs dziesmuspēli 
„Meldermeitiņa”. Patlaban visas 

istabas šai viesnīcā paredzētas 
Dziesmu svētku viesiem, bet 
vajadzētu pieteikties laikus, jo ir 
vēl kāda grupas, kas vēlas rezervēt 
istabas tajā pašā laikā. Auto pie 
viesnīcas var atstāt bez maksas. 
Cena $129 divām personām, 
tālr.: 1-800-329-7466 vai 905-
528-3297, e-pasts: info@hamil-
tondaysinn.com

Savukārt Courtyard by Marriott 
piemērota tiem, kuŗi atbrauks ar 
savu auto un vēlas izvairīties no 
burzmas. Tā atrodas Hamiltonas 
kalnā, apmēram 15 minūšu brau-
ciena attālumā no Dziesmu svēt-
ku centra. Arī no šīs viesnīcas uz 
„Mazo Latviju” vai aizbraukt ar 
pilsētas autobusu. Katrā istabā ir 
mazais ledusskapis, auto novie-
tošana un interneta pieslēgums  
bez maksas. Cena $129 divām 

personām, tālr.: 1-866-321-2211 
vai 905-383-7772.

Jāievēro, ka istabas par minēto 
cenu var rezervēt līdz 15. mai-
jam. Rezervējot istabas, jāpiemin 
Latvian Song Festival. 

Taksametri Hamiltonā jāpie-
saka pa tālruni, tomēr pie 
viesnīcām tie bieži stāv un gaida 
pasažieŗus. No attālākām viesnī-
cām līdz pilsētas centram brau-
ciens izmaksātu 7-10 dolaru. 
Automašīnu novietošana Hamil-
tonas centrā maksā 5-10 dolaru 
dienā.

Hamiltona un hamiltonieši 
cītīgi gatavojas viesu uzņemšanai, 
un „Mazā Latvijā” Hamiltonas 
centrā jūlija sākumā saplūdīs 
latvieši no visas pasaules dziedāt, 
dejot, satikties un priecāties.

Vita Gaiķe

No  Toronto līdz Hamiltonu ir 
tikai 65 kilometri. Abu pilsētu 
starpā jau 19. gadsimtā sākās 
dzīva sacensība. Torontieši uz-
skata, ka viņu pilsēta ir pārāka 
par Hamiltonu, kas ir Kanadas 
smagās rūpniecības centrs. Hamil-
toniešiem savukārt šķiet, ka 
torontieši ir iedomīgi, un visi 
kanadieši (vismaz tie, kuŗi nedzī-
vo Toronto) ļoti priecājas, kad 
Toronto vienība ,,Argonauti” 
zaudē Hamiltonas „Tīģerkaķiem” 
Kanadas futbola līgas spēlēs.

Līdzīgi Hamiltonas latviešu 
sabiedrība bieži palikusi Toronto 
latviešu ēnā. Kanadas tautas 
skaitīšanas 2006. gada dati lieci-
na, ka Hamiltonā dzīvo 1515 
latviešu izcelsmes iedzīvotāju.  
Šis varbūt liekas mazs skaitlis, 
salīdzinot ar tiem 8540 latviešu 
izcelsmes ļaudīm, kuŗi dzīvo 
Toronto un apkaimē, bet, iedzī-
votāju skaitu salīdzinot, Hamil-
tona aiz Toronto un Vankuveras 
tomēr ir trešā vietā Kanadā, un 
Hamiltonas latviešu sabiedrību 
varbūt var uzskatīt par otru 
visaktīvāko Kanadā.

Bēgļiem, kuŗi ieradās Kanadā 
pēc Otrā pasaules kaŗa, bija 
jānostrādā līgumā paredzētie 
gadi par laukstrādniekiem, māj-
kalpotājiem, mežstrādniekiem 
vai slimnīcu darbiniekiem. Pēc 
tam viņi parasti meklēja darbu 
lielajās pilsētās. Aizritējušā gad-
simta 40. gadu beigās un 50. 
gadu sākumā Hamiltonā bija 
saimniecisks uzplaukums, un 
latvieši viegli varēja atrast darbu 
Hamiltonas rūpnīcās vai fabrikās 
un iestādēs. 

Hamiltonas latviešu biedrība 
dibināja 1948. gadā  24 biedri ar 
prof. Frici Gulbi un prof. Pēteri 
Ķiķauku priekšgalā. Drīz nodibi-
nāja biedrības kori, kuŗā bija 32 
dziedātāji un tanī pašā gadā koris 
pirmo reizi dziedāja biedrības 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojumā.  Koŗa diriģenti  bijuši 
komponists Imants Sakss un 
komponists Jānis Cīrulis, kā arī 
mūziķi Viktors Rundāns un Jānis 
Dindzāns. Jānis Dindzāns pārcēlās 
uz Hamiltonu 1980. gadu sākumā 
un izveidoja koklētāju ansambli. 

Latviešu skolu Hamiltonā 
nodibināja 1948. gadā Elzas 
Gulbes vadībā. Skolēnu skaits 

Hamiltonas latvieši nekad nav jutušies atstāti  ēnā
auga līdz 70. gadiem, kad skolu 
apmeklēja vairāk nekā 136 
skolēnu. No 1962. gada līdz 1993. 
gadam bija arī ģimnazija. Šogad 
skolu apmeklē 22 skolēni, to vada 
Baiba Bredovska.

Kanadas Daugavas Vanagu 
organizācijas Hamiltonas nodaļu 
nodibināja 1950. gadā. Daudzus 
gadus tā bijusi otra lielākā un 
viena no visaktīvākām DV noda-
ļām Kanadā. Tautasdeju kopa 
,,Vainadziņš” un sporta kopa 
,,Sparta” darbojās Hamiltonas 
Daugavas Vanagu nodaļas 
paspārnē. Tagad nodaļa aprūpē 
leģionārus, nacionālos partizānus, 
daudzbērnu ģimenes un bāreņus 
Latvijā, atbalsta Kurzemes Brāļu 
kapus Lestenē un Latvijas 50 
gadu okupācijas mūzeju Rīgā. 
Nodaļas priekšsēdis ir Edmunds 
Pulciņš.

Pirmie dievkalpojumi latviešu 
valodā Hamiltonā notika 1949. 
gadā prāvesta Alfrēda Skrodeļa 
vadībā. Kristus evaņģeliski lute-
riskā draudze dibināta 50. gadu 
sākumā, kad mācītāji Arturs 
Voitkus un Eduards Pavasars 
sāka aprūpēt Hamiltonas latvie-
šus.  Pēc māc. E. Pavasara nāves 
par draudzes mācītāja kļuva  
Kārlis Kuškevics.  Tagad drau-
dzes mācītājs jau 20 gadu ir 
prāvests Ivars Gaide. Kristus 
draudzei pieder baznīca pilsētas 
centrā Viktorijas ielā.  Tur notiek 
ne tikai dievkalpojumi, bet arī 
nodarbības latviešu skolas audzēk-
ņiem un citi latviešu sarīkojumi.

Hamiltonā ir vēl citas aktīvas 
latviešu organizācijas: Mednieku 
un makšķernieku klubs, Pensio-
nāru apvienība, Ventas 10. gaidu 
vienība, Aiviekstes 39. skautu 
vienība un Latviešu kreditsabied-
rības Hamiltonas nodaļa.  Jaunat-
nes pulciņš ,,Rota” darbojās 50. 
un 60. gados.

Hamiltonas latviešu sabiedrība 
var lepoties ar daudziem izciliem 
darbiniekiem  –  profesoru un 
valodnieku Pēteri Ķiķauku, māk-
slinieku un rakstnieku Tālivaldi 
Ķiķauku, komponistiem Imantu 
Saksu un Jāni Cīruli, vitrāžas 
mākslinieku Gundaru Robež-
gruntnieku, rakstniekiem Jāni 
Kļaviņu un Juri Zommeru, 
ārstiem Pāvilu Vasariņu, Pāvulu 
Cakulu, Ingrīdu Strautmani, 

Lailu Cakulu un Ievu Neimani.  
Hamiltonā daudzus gadus atra-
dās literārā žurnāla Jaunā gaita 
redakcija, ko vadīja Laimonis 
Zandbergs un Jānis Bieriņš.  
Alfrēds Grīnbergs 70. un 80. gados 
vadīja populāro deju mūzikas 
ansambli ,,Runči trimdā”, kas 
spēlēja latviešu ballēs un sarīko-
jumos ne tikai visos Ontario 
latviešu centros, bet arī Kvebekā 
un ASV.  Dzintars Cers, viens no 
,,runčiem”, tagad ir ziņu lasītājs 
Kanadas nacionālajā radio CBC.  
Hamiltonā atrodas arī LATV 
videostudija, ko vada Jānis Vald-
manis un Niks Ozoliņš. Viņi 
pēdējos 30 gadus ir dokumentējuši 
latviešu sarīkojumus Hamiltonā, 
Toronto, Gaŗezerā un citur un 
izveidojuši milzīgu videokrātuvi.

Hamiltonas latvieši aktīvi 
iesaistījās cīņā par Latvijas neat-
karības atgūšanu. Viņi rīkoja 
gadskārtējas demonstrācijas pie 
Hamiltonas pilsētas valdes, pie-
prasot Molotova-Ribentropa pakta 
anullēšanu; kopš 1986. gada 23 
augusta līdz 1991. gadam, kad 
beidzot izdevās nokratīt PSRS 
virskundzību. Kopā ar citām 
spēcīgām apspiesto tautu organi-
zācijām latvieši bieži tikās ar 
kanadiešu polītiķiem. Pēdējos 
gados latviešu skaits Hamiltonā 
ir samazinājies, jo daudzi no 
tiem, kuŗi uzauga Hamiltonas 
latviešu sabiedrībā, pārcēlušies 
citur.  Kristus ev. lut. draudzē 50. 
gados bija vairāk nekā 860 
locekļu, tagad vairs tikai  322.

Toties pēdējos gados Hamil-
tonas latviešu biedrība sava ener-
ģiskā priekšsēža Arnolda Smilt-
nieka vadībā piedzīvojusi darbī-
bas uzplaukumu.  Biedrībā ir 130 
biedru un prāvi līdzekļi, jo 
netrūkst brīvprātīgu palīgu, kuŗi 
palīdz “bingo” spēlēs. Biedrība  
atjaunojusi savu namu Queen 
ielā, ko biedrībai 1958. gadā 
dāvināja Vilis Rudzītis.  Iecienīti 
ir biedrības ikmēneša latviešu 
videofilmu vakari. Biedrība 
atbalstīja Latvijas riteņbraucēju 
vienību 2003. gadā, kad Hamil-
tonā notika ielu riteņbraukšanas 
pasaules meistarsacīkstes. Biedrība 
atbalstīja Liepājas ,,Metallurga” 
jauniešu hokejvienību vairākos 
hokeja turnīros Hamiltonā.  
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Fragmenti no publikācijām

1967. gads
Miris Vilhelms 

Munters
Ziņas, kas saņemtas no Latvijas, 

vēsta, ka 10. janvārī  miris bijušais 
Latvijas brīvvalsts pēdējais ārlietu 
ministrs Vilhelms Munters. Pirms 
tam viņu bija piemeklējusi trieka 
un viņš kādu laiku atradās slim-
nīcā. 15. janvārī aizgājējs apbedīts 
Meža kapos.

Ar V. Muntera nāvi aizsaulē 
aizgājis aktīvs valsts darbinieks brī-
vās Latvijas laikā, ko prezidents 
K. Ulmanis aicināja par ārlietu 
ministru, bet par kuŗa personību 
un aizmuguri paustas vispretru-
nīgākās valodas. Runāja, ka Mun-
ters koķetē ar Hitlera Vāciju, bet vēl 
vairāk par to, ka ir Maskavas draugs.

V. Munters bija vācu izcelsmes, 
dzimis 1898. gadā Rīgā, studējis 
ķīmiju un labs valodu pratējs, 
kāpēc aicināts darbā Latvijas 
Ārlietu ministrijā, kur bija sek-
retārs preses nodaļā, Baltijas valstu 
nodaļas vadītājs, departamenta 
direktors un ministrijas ģenerāl-
sekretārs, līdz 1936. gada jūlijā 
K. Ulmaņa iecelts par ārlietu mi-
nistru. Bijis aktīvs arī Tautu Savie-
nības darbā. Kaŗam sākoties, aiz-
stāvēja neitralitātes polītiku, bet 
bija spiests kapitulēt Maskavai 
un pieņēma militāro bazu līgumu 
1939. gadā.

V. Munteru 1940. gadā, kad 
Latviju okupēja sarkanarmija, 
deportēja uz Krieviju un tur viņš 
kādu laiku darbojies it kā skolotājs 
un ķīmiķis. Atgriezās dzimtenē 
1956. gadā un drīz vien iesaistījās 
padomju propagandā, lūkodams 
tai palīdzēt pārliecināt latviešus, 
ka kopā iešana ar Padomju Savie-
nību tautai bijis vienīgais glābiņš 
1039./40. g. un vēlākā laikā.

Cik visās šajās aktivitātēs paša 
Muntera ierosmes un cik spiedie-
na no kompartijas un čekas puses, 
nav nosakāms. Čekas metodes 
pazīstam un zinam, ka tām par 
upuri krituši lielāki vīri par 
Munteru.

1968. gads
Sākta Milvoku 
latviešu nama 

celšana
Milvoku latviešu nama būv-

darbi oficiāli sākās 12. oktobrī, 
kad apbūves laukumā pie zemes 
racēja nostājās organizācijas Mil-
voku latviešu nama valde un 
māc. Ed. Putniņš. Viņš teica: „Esam 
lielu darbu sākuši. Kāda daļa, 
kaut arī ne liela, pie tā jau ir pada-
rīta un pie tās mēs esam savus 
spēkus izmēģinājuši.” Kad mācītājs 
jaunajam pasākumam bija izlū-
dzies Dieva svētību, īsu uzrunu 
teica nama celšanas ierosinātājs un 
valdes priekšsēdis Dr. A. Karps: 
„Nu ir brīdis, kad pārejam no 
vārdiem uz darbiem! Neļausim 
sevi noslīcināt tautu jūrā!”

Tuvāk pakavējies pie iespējām, 
kādas latviskās dzīves celšanai un 
rosināšanai dos jaunais nams, 
Dr. Karps savu uzrunu nobeidza 
ar latviešu zemnieku parunu – ja 
esi roku pie arkla pielicis, tad 
neskaties atpakaļ. Pēc tam Dr. A. 
Karps ar spožu „apsudrabotu” 
lāpstu veica pirmo simbolisko 
devumu nama pamatu rakšanai. 
„Šī tagad ir latviešu zeme, un te drīz 
vien pacelsies latviešu nams!” 
Tad no viņa lāpstu, otram simbo-

liskam racienam pārņēma arch. 
A. Kreišmanis un pārējie valdes 
locekļi.

Šis Milvoku latviešu sadzīvē 
vēsturiskais brīdis, tāpat siltais 
laiks bija pulcinājis prāvu tautiešu 
pulku, kas vēl pēc tam labu laiku 
pakavējās pārrunās pie kausa 
alus un siltām desiņām.

Kā savā pēdējā apkārtrakstā 
informē Nama valde, būvdarbus 
uzsākot kasē ir 39,5 tūkstoši do-
laru. Lai taupītu līdzekļus, valde 
izkalkulējusi, ka darba veikšanu 
izdevīgāk nodot divām firmām: 
viena veiks celtnes konstrukcijas 
un izbūves darbus, otrā ierīkos 
ūdens vadus un kanalizāciju. Daļu 
sīkāku darbu paredzēts veikt arī 
ar talcinieku spēkiem.

Ēkas projektu un zīmējumus 
izstrādājuši architekti A. Kreišma-
nis, E. Krūmiņš, E. Foldi un V. 
Goldmane. Konstrukcijas aprēķi-
nus sagatavojis inž. A. Jurevics.

Nama valde aicina tautiešus 
izpildīt apsolītās iemaksas, kuŗu 
kopsumma pašreiz ir ap 17 tūkst. 
dolaru. Būves nobeigšana prasīs 
līdzekļus un lielu darbu. „Atpakaļ-
ceļa vairs nav, un arī tālāka 
vilcināšanās nav pielaižama. Ja 
namu uzskatīsim ne tikai par 
vēlamību, bet par nepieciešamību, 
nepaies ilgs laiks un arī Milvokos 
būs kopējs Latviešu nams.”

Mazās farmas lielā 
saimniece 

Ja sieviete, kas pirms desmit 
gadiem nekā nezināja par lauk-
saimniecību, tagad kopj savu 
ganāmpulku ar 60 mārciņu dienas 
izslaukumu caurmērā uz katru 
govi, tad tas nav kas ikdienišķs, 
kas lopkopju un lauksaimnieku 
aprindās paliktu neievērots. Tādēļ 
arī Vidusontario lopu audzētāju 
apvienības žurnāla „The Central 
Ontario A. I. News” redaktors jau-
nākajā numurā veselu lappusi 
veltījis Ontario „latviešu apriņķa” 
lauksaimniecei Margeritai Zariņai.

Margerita Zariņa ieceļojusi 
Kanadā pēc trīs gadu nodzīvo-
šanas Zviedrijā. Zariņi apmetušies 
Toronto, bet kad redzējuši, ka 
ģimenes galvam, strādājot pilsētā 
fizisku darbu, grūti dabūt četru 
bērnu ģimeni uz zaļāka zara, viņi 
nolēmuši pirkt farmu. Saimnie-
košanu uzņēmusies Margerita, 
kamēr vīrs turpinājis strādāt par 
namdari, un tagad viņi „uz zaļa 
zara” arī tikuši.

Farmai Kanningtonā, kur Zariņi 
iekārtojās uz saimniekošanu, 
nebija nekāda labā reputācija: tur 
augot vienīgi timotiņš, un arī ne 
pārāk bagātīgi. Tāpēc nekāds lie-
lais piena ražošanai sākumā 
nerādījās. Bet Margerita pirmo 
naudu ieguldīja grāmatās, studēja 
lopbarības audzēšanas, augsnes 
pārbaudes, mēslošanas un lopko-
pības jautājumus, tad iesāka 
audzēt cūkas un ieguva arī vienu 
sugas govi – holšteinieti. Ar cūkām 

neveicās slikti, un 1964. gadā viņa 
jau par nodotajām cūkām bija 
ieguvusi 97 proc. atzīmes augstā-
kajā A katēgorijā, un tas bija 
labākais rezultāts visā rajonā.

Tad Zariņa pārgāja uz piensaim-
niecību, un tagad farmā vienīgās 
lauku kultūras ir lopbarības augi, 
kuŗu raža ziemu izbaro 70 galvu 
ganāmpulku. Pagājušā vasarā 
farmā iegūts 14 000 ķīpu siena, 
turklāt tie paši 100 akru vēl 
uzturēja 38 galvu ganāmpulku.

Saka, ka „Zariņu govis ir lielas 
izēdājas”, bet tās arī ir lieliskas 
piena devējas, uzrādot ražības un 
kvalitātes rekordus.

gribu. Atlika tikai viens ceļš: 
valstiskā patstāvība nekavējoties 
jāņem mums pašiem ar savu 
drosmi, rīcību un gribas spēku.

Veronika Strēlerte 
Brīvības valoda

Mūsu brīvība vairs nerunā
Uguņu mēlēs, karogu saucienos,
Tās vārdi vairs neatbalsojas
Lielgabalu heksametrā.
Tagad tā iegrebj savas zīmes
Mutes kaktiņu vīpsnā.
Izsludina savas pavēles
Uz bezbailīgām pierēm
Un izčukst savas mīklas
Tiem, kas saprot.

Jāņa pasaules 
rekords Jāņu vakarā 

Latviešiem pasaules rekordisti 
vieglatlētikā bijuši jau agrāk. 
Soļošanā Jānis Daliņš, Pauls 
Bernhards un Ādolfs Liepaskalns. 
Sievietēm Elfrida Karlsone-
Bērziņa šķēpa mešanā un lodes 
grūšanā. Pāragri mirušajai Renā-
tei Lācei piederēja vismaz ceturtā 
daļa no PSRS pasaules rekorda 
4x200 m stafetē. Tagad viņiem 
pievienojies arī Jānis Lūsis šķēpa 
mešanā, disciplīnā,  kur latviešiem 
aizvien bijuši starptautiskas klases 
vīri – Oto Jurģis, Pēteris Breikšs, 
Jānis Stendzenieks un citi.

Notika tā, ka Jānis Lūsis Somi-
jas pilsētā Sārijervi pats sevi ap-
sveica Jāņu vakarā ar lielisku 
dāvanu. Jau ar pašu pirmo metie-
nu viņa raidītais šķēps iedūrās 
91,98 m tālu, kas ir 26 cm tālāk 
par norvēģu milža Terjes Peder-
sena 1964. gadā Oslo sasniegto 
pasaules rekordu. Toreiz to sauca 
par „fainomenālu un nepārspē-
jamu”. Jānis nav augumā nekāds 
mazais un viņam iespējamu 
pasaules rekordu jau paredzēja 
labu laiku, kas tagad beidzot 
piepildījies. Pavisam dabiski, ka 
Jānis Lūsis kļuvis par Meksikas 
Olimpisko spēļu zelta medaļas 
galveno kandidātu. Speciālisti 
viņam paredz pat 95 metru tālu 
metienu.

Skrundas nafta
sākusi plūst

Kompartijas avīze „Cīņa” ievie-
tojusi sava Kurzemes korespon-
denta E. Hānberga ziņojumu no 
Skrundas, kuŗā teikts:

„Vīri gaida, kad varēs uzstādīt 
sūknēšanas iekārtu, kad varēs pa 
īstam sākt izdibināt, ko spēj dot 
auglīgais urbums. Bet viens jau ir 
gluži skaidrs. Te nevar būt runa 
vairs par litriem. Kaut kur dziļumā 
gaida tonnas un atkal tonnas”...

Tālāk pastāstīts, ka naftas mek-
lēšana sākusies pirms trim gadiem 
un 1964. gada februārī pienākusi 
pirmā ziņa, ka atrasta. Veikti 
pieci urbumi, kas faktu apstipri-
nājuši. Sākumā iegūtas dažas 
pudelītes, bet tagad runā nu par 
tonnām. Kā tagad izskatās urbumu 
rajonā, Hānbergs pa to raksta:

„No urbuma pa caurules galu 
plūst šķidrums. Trekns un melns. 
Ja tādu ainu nākas vērot Sibirijā, 
izbrīnai nav vietas. Taču šeit 
cilvēku pārņem dīvaina sajūta. 
Tu skaties un brīnies, kā no kilo-
metru dziļā urbuma daudzu 
atmosfēru spiediena spēks dzen 
augšup visīstāko naftu.”

Chronika
* Īsi pirms Latviešu jaunatnes 

kongresa Rietumvācijā, Bernē, 
Šveicē notika Baptistu jaunatnes 
pasaules konference, kuŗā latvie-
šu baptistu jaunatni pārstāvēja 
sabiedrisko zinātņu un vēstures 
doktorants pie Oksfordas univer-
sitātes Modris Ekšteins no Toronto 
Kanadā. Bernes konferencē pie-
dalījās tuvu pie 5000 baptistu 
jaunatnes pārstāvju no visas pa-
saules, latviešu jaunatnes kon-
gresā tikai ap 500 dalībnieku. Un 
tomēr baptistu jaunatnes kon-
gresam prese neveltīja ne desmi-
to daļu tās ievērības, ko saņēma 
latviešu pulcēšanās Rietumberlīnē 
un Hanoverā.

* Mineapoles un St. Paula tau-
tieši gandarīti atceras, ka viņu 
daiļamatniecības priekšmetus nese-
najā Latvijas 50 gadu ceļojošā 
izstādē skatījuši Dvīņu pilsētas 
galvas un citas prominentas per-
sonas. Šie priekšmeti bija novie-
toti izstādes daiļamatniecības 
darbu vitrīnās.

Anekdoti
* Transatlantijas  lidmašīnas 

motors pēkšņi aizdegās un pilots 
teica, lai katrs pasažieris lūdz 
Dievu saskaņā ar savu ticību. 
Muhamedāņi nolieca galvu Mekas 
virzienā, katoļi skaitīja rožukroni, 
protestanti dziedāja garīgas dzies-
mas, bet žīds gāja no viena sola 
uz otru, aicinot ziedot naudu, lai 
nodibinātu fondu ugunsgrēku 
novēršanai lidmašīnās.

* Mans paziņa Pēteris ir nadzīgs 
uztvert ļaužu interesantas saru-
nas, saklausīt oriģinālanekdotus 
un pats atrast jaunus kalamburus 
un asprātības.

Ziemsvētku vakarā Pēteris sati-
cies ar Kanadā ieceļojušu krievu. 
Abi iedzēruši pa lāsei un sākuši 
runāt par kultūru – šeit un 
padomju Krievijā. Krievs teicis: 
„Pie mums Krievijā kuļtura bija 
nastojaščaja (kriev. – īsta) – visi 
ēda ar nazi un dakšiņām, ja tikai 
bija ko ēst...”

Publikāciju sagatavojis
P. Karlsons

Margerita Zariņa un divas 
viņas „holšteinietes” – rekord-
nieces

Pirms 50 gadiem 
proklamēja Latvijas 

valsti
Pavisam maz laikam vairs būs 

starp dzīvajiem atlicies to mūsu 
vēstures liecinieku, kas pirms 50 
gadiem aktīvi vai pasīvi piedalījās 
Latvijas demokrātiskās republi-
kas proklamēšanas aktā. Aktīvos 
no pasīviem var atdalīt tā, ka pir-
mie nāca no polītiskām partijām, 
ieņēma vietas uz bij. Krievu, 
vēlāk Nacionālā teātŗa skatuves 
kā īstie darītāji, bet otrie sēdēja 
zālē kā vērotāji un simpatizētāji.

Smagās saimnieciskās rūpēs 
un polītiskā neziņā iegrimusī 
latviešu Rīga tikpat kā nenojauta, 
kas tobrīd notiek no ārpuses 
neapgaismotajā teātŗa ēkā. Drēg-
ni pelēkā 18. novembŗa dienā 
parastā afiša tur nesolīja nekādu 
izrādi, taču visā klusībā notika 
kaut kas cits, atklāti neafišēts. Kā 
sīka zīle, no kuŗas izaug kupls 
ozols, šis „kaut kas” cits izvērsa 
spožāko laikmetu mūsu tautas 
brīvības un patstāvības ideju 
piepildījumā, intelektuālā un 
saimnieciskā uzplaukumā, ko 
saucam par Latvijas valsti.

Latvijas valsts proklamējums 
vācu kaŗaspēka okupētajā Rīgā 
nebija nekāda rūpīgi sagatavota, 
svinīgi aranžēta un publiski izzi-
ņota ceremonija. Tā bija steidzama 
nepieciešamība, jo bija skaidrs, 
ka ne Rietumi, ne Austrumi 
neļaus mums brīvību izlūgties, 
kaut ar visas mūsu tautas vienotu 

Mehiko Olimpiskajās spēlēs 
Jānis Lūsis vēlreiz apliecināja 
savu augsto meistarību, izcī-
not zelta medaļu ar jaunu 
olimpisko rekordu – 90,10 m
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Otrdien, 21. nov./ Egerā
Celšanās kā parasti. Visiem 

jānostājas marša kārtībā. Ierodas 
leitnants un štābintendants. 
Visus apskata. Tad leitnants 
paziņo, ka „špīss” līdz 2. decem-
brim ies atvaļinājumā. Viņa vietā 
tikmēr paliek unteroficieris Kor-
šaneks. Tad vēl paziņo, ka mēs – 
astoņi unterfīreri – paliekam šeit. 
Ziedonis brauks līdzi ešalonam 
par tulku leitnantam, kuŗš būs 
trannsportfīrers. Pēc tam, kad 
visi būs izvietoti, visi unterofi-
cieri un leitnants līdz ar Ziedoni 
brauks atpakaļ. Ceturtdien notiks 
projām braukšana. Mūsu kom-
panija braukšot uz kādu pilsētiņu 
Tīringā. Pēcpusdienā nāvīgi 
sūdīgs garastāvoklis – nezinu, vai 
iet pie leitnanta un lūgt, lai laiž 
mani braukt visiem līdzi, vai 
palikt tepat. Pēc apģērba apskates, 
leitnants ļauj sakaru vīru vadībā 
iet uz kino. Mēs ar „Ziedu” ne-
ejam kopā ar šiem, bet vēlāk 
ejam atsevišķi, arī Gulbītis. 
Stacijā satiekam divus latviešus. 
Tad bufetē dzeŗam alu, ēdam 
„štammgericht” – ar vienu vārdu – 
nonīkstam līdz vakaram. Tad mājās.

Trešdien, 22. nov./Egerā 
Šodien nekas prātīgs nav ko 

darīt. Vāc ziedojumus par labu 
tiem, kas pazaudējuši mantiņas 
un kam nav ko samaksāt. Ziedoju 
no savas krājgrāmatiņas RM 5. 
Aizeju uz nometnes pastu, izņe-
mu naudu. Pēcpusdienā nekāds 
prātīgs dienests nav. Vakarā atkal 
urlaubā uz pilsētu. Ieejam pie 
„Vallenšteina”. Vēlāk uzejam otrā 
stāvā – dzeŗam alu, limonādi, 
klausāmies mūziku. Piesēžas arī 
viens vācietis – laipns. Aprunā-
jamies ar to. Pienāk arī vēl divi 
čaļi (ar svītriņām) no 5. kompa-
nijas. Tie aiziet ātrāk, jo esot 
deviņos jābūt atpakaļ. Mēs ejam 
projām ap desmitiem. Mačiņš 
šodien par GvD. Abi ar Cielēnu 
guļ „šreibštūbē”. Paēdu pie šiem 
vakariņas, tad gulēt.

Ceturtdien, 23. nov./Egerā
Ceļamies, kā parasti, sešos. 

Visu priekšpusdienu prombrau-
cēji gatavojas ceļam. Man nav 
nekā ko darīt. Staigāju un ner-

Raimonds Gunārs Slaidiņš
Kaŗa gaitu dienasgrāmata 1944-1945

Masku balle XIII vispārējo latviešu Dziesmu svētku atbalstam

vozēju, ka netieku līdzi. Šiem 
izdod ceļa pārtiku – pusi maizes, 
pusi sviesta, desas (tas viss divām 
dienām). Mēs, palicēji, saņemam 
pusdienu un vakariņu kuponus 
(2. virtuvei). Pusdienā zupa 
ceturtdaļkatliņš, gaļas gabaliņš, 
mērce, kāposti un kartupeļi. 
Šodien no plkst.13 man pirmo 
reizi UvD (Unterofizier vom 
Dienst). Paroles laikā vēl dabūju 
astoņu patronu magazīnu. Pulk-
sten pusčetros aizbraucēji nostā-
jas ceļam un aizsoļo uz staciju. 
Es, Priedītis un Nodievs dabūjam 
no leitnanta atļauju šo pavadīšanai 
uz staciju. Nevaram šos tur atrast. 
Beidzot redzam, ka visi vēl stāv 
stacijas laukumā. Pieejam klāt. 
Tad šiem jāiet uz perona. Ieejam 
bufetē. Izdzeŗam katrs kausu 
alus. Priedītis solās pēc  pulksten 
18 pasūtīt mums trīs „štammge-
richtus”. Mēs tikmēr izejam pie 
puišiem uz perona, kur nodzīvo-
jam gandrīz stundu. Tad, nevarē-
dami sagaidīt vilciena pienākšanu 
un šo aizbraukšanu, atvadāmies 
no visiem un ejam prom. Bufetē 
vairs Priedīša nav. Ejam mājās. 
Pagaidām savas mantiņas šova-
kar salieku 5. istabā, tad eju uz 
„šreibštūbi”. Te ēdu vakariņas. 
Viss tik kluss un tukšs. Krāmīgs 
garastāvoklis – žēl, ka bija jāšķiŗas 
no zēniem, ar kuŗiem kopīgi 
pavadītas gan baltas, gan nebal-
tas dienas. Ļoti žēl, ka bija jāšķiŗas 
no sava vadītāja Cīruļa. Vakarā 
„šreibštūbē” krāmējos, izpētu 
savu ieroci, rakstu. Gulēt.

Piektdien, 24. nov./ Egerā
Apmēram vienos naktī ienāk 

uffz. Koršeneks (laikam nāk 
mājās no nakts „urlauba”). Iedod 
man savu pulksteni, lai es piecos 
no rīta pamodinot leitnantu, 
kuŗš guļ „špīsa” istabā. Tad 
septiņos lai ceļot viņu augšā.

Liekos gulēt un pamostos īsi 
pirms pieciem. Pieklauvēju pie 
leitnanta durvīm – pamodinu to. 
Laikam arī kāda sieviete tur 
iekšā. Tad paēdam brokastis. Pēc 
brokastīm sākam iekārtoties 
bijušā vadītāju istabā. Esam jau 
puslīdz iekārtojušies, kad ienāk 
jaunais „špīss” Koršeneks un 
paziņo, ka mums tomēr jāpār-
vācas uz citu istabu. Pārvācamies 
uz blakus baraku, kādā diezgan 

ciešamā istabiņā. Bet atkal nelai-
me! No stāba pienācis rīkojums, 
ka mūsu rotai jāievācas 15. bara-
kā. Pekelējam atkal sava mantiņas 
un vācamies. Istabiņa diezgan 
glīta, tikai daudz gultu un skapju, 
tāpēc maz brīvas telpas. Arī esam 
par daudz – seši unterfīreri un 
vēl septiņi čaļi no mūsu kompa-
nijas. Vakarā ilgi čakarējos – 
visi jau guļ, tīru bikses. Gulēt 
vēlu.

Sestdien, 25. nov./Egerā
Līdz ar visu UvD – Priedīti, 

noguļam līdz septiņiem, jo nav 
pulksteņa. Uz „antreten” (stāša-
nos) neesam vēl pilnīgi saģēr-
bušies. Tad līdz pusdienai strā-
dājam pie mūsu 20. barakas 
„evakuēšanas” uz šejieni. Pēcpus-
diena brīva. „Špīss” pasaka, ka 
dabūsim atvaļinājumu uz pilsētu. 
Vispirms uz kino „Capitol”, kur 
rāda filmu „Die schwarze Robe”. 
Tad mēs ar Dāvi laižam uz otru, 
kur rāda „Žīds Zīss”. Diezgan 
baiga filma, man tomēr patīk. 
Apmēram 22 mājās.

Svētdien, 26. nov./ Egerā
Guļam līdz astoņiem. Stāšanās 

deviņos. Šodien uz apskati iera-
dīšoties kādi viesi no HJ. Sanākuši 
jau daudz jauni čaļi – gan no 
baterijām, gan pavisam jaunie. 
Apmēram 11 trauksme. Visiem 
unterfīreriem jāiet pie flakiem. 
Te vesels bars iesācēju, arī no 4. 
kompanijas. Vienīgi mēs ar 
Nodievu no vecajiem. Šodien 
cauri tiek ar priekštrauksmi tikai. 
Pēcpusdienā unterfīreri iet uz 
pilsētu. Mēs ar Nodievu aizejam 
pēdējie. Uz filmu „Tolle Nacht” 
mums jau viens čalis nopircis 
biļetes. Paņemam arī jau biļetes 
uz 3. seansu kino Apollo, kur 
rāda filmu „Schicksal am Strom”. 
Pirmā ķinītī telpas diezgan slik-
tas, salīdzinot ar citiem Egeras 
kino telpām. Filma ir forša – jaut-
ra. Galvenās lomās Marta Karella, 
Gustavs Froelich un Teo Lingens. 
Pēc šīs filmas ielienam vienā 
pagraba krodziņā – izdzeŗam 
kausu alus, es apēdu divus „štamm-
gerichtus”. Tā pavadām laiku līdz 
nākamam kino. Te arī laba filma. 
Pēc filmas nedēļas apskats – 
diezgan jau redzēts – ejam laukā. 
Uz barakām ejam lēnām, jo (Turpinājums sekos)

(7. turpinājums)

domājam, ka laika diezgan. 
Rakstāmistaba jau tumša. Atvaļi-
nājuma zīmes arī nemaz neiene-
sam, bet ejam gulēt ar apziņu, ka 
esam laikā atpakaļ. Pēc mums vēl 
dažas minūtes vēlāk ierodas trīs 
čaļi.

Pirmdien, 27. nov./Egerā  
No rīta paredzēta celšanās 

sešos, bet UvD (Nodievs) atkal 
nav savu uzdevumu augstumos 
un tādēļ, pieceļamies tikai 6.30. 
Pusastoņos „antreten”. Tad lek-
cija par izturēšanos, saņemot 
atvaļinājumu kazarmās un ārpus 
tām. Es par tulku Dālam karan-
tīnas istabā. Pusdeviņos ejam uz 
„Entlausungsanštalti” uz atutoša-
nos. Nomazgājamies, pagaidām, 
kamēr drēbītes izsautē, tad 11 
mājās. „Špīss” nāvīgi pārskaities, 
ka vakar par vēlu nākuši mājās. 
Turpmāk vairs atvaļinājumus 
nesaņemšot. Pēcpusdienā jātīra 
baraku apkārtne. Es „nolūstu”. 
Vakars brīvs. Vēl gultā taisām 
blakšu un utu medības, lasu.

Otrdien, 28. nov./ Egera
Pēc celšanās svilpes vēl kādu 

pusstundu noguļam, tad pieceļos, 
paēdu brokastis. Vispirms feld-
fēbelis Nīdermeijers vada „Unter-
richt” (lekciju) par UvD un tā 
pienākumiem. Tad lauka apmā-
cības. Mēs ar Nodievu paliekam 
pie Dāla. Aiznesam uz flaku 
pozicijām jaunu mašīnšauteni 
MG 15 un munīciju. Tad izeļ-
ļojam abus lielgabalus. Es vairāk 
piestrādāju pie savas pistoles 
tīrīšanas, eļļošanas. Pēcpusdienā 
es, Nodievs, Bērziņš un Bērzs 
nesam pāri aerodromam flaku 
munīciju uz pozicijām. Atnāku 
mājās, apēdu gandrīz visu šīva-
kara „paiku”, tad vēl puskatliņu 
saldās piena zupas. Pārēdos, lie-
kos gultā, aizmiegu. Pēc pus-
stundas pamostos ar nelabu 
dūšu. Uz ateju. Paliek labāk. Tad 
vēl mazgāju veļu.

Trešdien, 29. nov./ Egera
Pēc svilpes noguļu vēl kādu 

pusstundu. Tad paēdu nabadzīgas 
brokastis. Vēstule šodien no 
Leona. Kā pirmais „unterrichts” 
(lekcija) šodien par apģērba 
kopšanu – vada unteroficieris. 
Verners. Mūs ar Nodievu Dāls 

izsauc laukā palīdzēt atnest flaku 
tīrāmos piederumus. Atnesam 
tos, tad visi vēl no mūsu kom-
panijas te palikušie čaļi, skaitā 
21, ejam tīrīt flakus. Dāls nākšot 
vēlāk. Mēs ar Nodievu par darba 
vadītājiem. Nobeiguši pa ceļam 
mājās satiekam Dālu. Aiziet abi 
ar Nodievu apskatīt, kā iztīrīts. 
Mēs pusdienās. Sākot ar plkst. 13 
man šodien UvD pienākumi. 
Pēcpusdienā līdz vakaram nekas 
prātīgs nav ko darīt... Vakarā 
nosvilpju „Zapfenstreich”, tad 
liekos gultā un lasu.

Ceturtdien, 30. nov./ Egerā 
No rīta svilpju „Aufstehen!” 

Šodien brīva diena. Vācieši peke-
lējas. Šiem jābrauc kur kuram. 
Mums unterfīreriem jāpārvācas 
uz 16. baraku, kur barakas vecā-
kais ir unteroficieris Hopfens 
(pie flakistiem). Šodien negribas 
vēl tur pekelēties, tamdēļ palie-
kam vēl tepat. Vakarā putojos un 
dedzinu blaktis, tad lasu.

Piektdien, 1. dec./ Egera – 
Šēnbacha

Pārvācamies uz 16. baraku. 
Nāvīgi pilns – vairāk nekā 20 
čaļi. Jāiztiek līdz svētdienai, tad 
unterfīreri dabūsim atsevišķu 
istabu. Pirms pusdienas mani ar 
Priedīti nozīmē pie kādas meža 
darbu grupiņas – 13 cilvēkiem. 
To vada uffz. Šimmels. Lai saga-
tavojoties līdz plkst. 13, bet tad 
vēlāk paziņo, ka braukšot vakarā. 
Lai gatavojoties pusčetros. Nav 
vēl ēdamais. Kamēr saņemam to, 
jau pāri pieciem. Tad ar visām 
pekelēm uz staciju. Vilciens attiet 
pusseptiņos. Braucam apmēram 
stundu. Izkāpjam Šēnbachā. 
Soļojam pa tumsu pāri kalniem, 
lejām un mūsu apmešanās vietu 
– kādā „gasthauzī” – zālē ar 
atsevišķiem dēļu sadalījumiem. 
Es ierīkojos krāsniņas nodalī-
jumā. Paēdam, iekurinām krās-
niņu, tad gulēt. Naktī tomēr salstu.

Jauna adrese: Lw. – Helfer R. 
Slaidiņš

Holzkommando
Duerngruen 22
Post Schoenbach b.Eger
Sudetenland – 1la

XIII vispārējie latviešu Dziesmu 
svētki ASV notiks 2012. gadā 
Milvokos, Viskonsinā, un Rīcības 
komiteja jau laikus sākusi darbu, 
lai ieceri izdotos īstenot.

Latviešu mākslas un mūzikas 
saglabāšanas komiteja (Latvian 
arts and music preservation com-
mittee) Rozmarijas Kursietes 
vadībā 6. martā rīkoja masku 
balli. Šis bija labvēļu vakars, tā 
ienākumus nodos Rīcības komi-
tejai, lai būtu līdzekļi turpmākiem 
plāniem. Maskas šajā sarīkojumā 
nebija obligātas, tomēr vakarā 
satikām daudzas „slavenas un 
pazīstamas personas”, piemēram, 
kādu Otrā pasaules kaŗa ameri-
kāņu flotes komandieri, indiešu 
princesi, balerīnu, Doroteju no 
filmas ,,Ozas pilsētas burvis”. 
Runāja, ka esot manīts arī operas 
spoks kopā ar Kristīni, gan dejojot, 
gan dziedot, gan spēlējot klavieres.

Pie glīti dekorētiem galdiņiem, 

baudot glāzi vīna, apmeklētāji 
noklausījās vietējo mākslinieku 
priekšnesumus, pa reizei arī kopīgi 
uzdziedot. Viesus cienāja ar 
vakariņām, bija bagātīgs aukstais 
galds,  kafija, kūkas un citi gardu-
mi. Deju mūziku spēlēja Ernesta 
Brusubārža II orķestris, ko papil-
dināja solisti un vairāki dziedātāji.

,,Klusajā izsolē” varēja iegūt 
biļetes uz Milvoku basketbola 
(Milwaukee Bucks) vienības  spēli 
vai iegūt iespēju izmēģināt 
Dziesmu svētku galvenās viesnīcas 
Hyatt Regency viesmīlību. Netrūka 
dažādu interesantu mantu, laba 
vīna, garšvielu groza u. tml.

Vakara otrajā pusē bija iespēja 
iemācīties jaunus deju soļus un 
ASV dienvidu pavalstīs populārās 
dejas, ko sauc par cajun stila 
dejām. Tās demonstrēja un mācī-
ja profesionāls dejotāju pāris.

Jaukais vakars, klausoties mūzi-
ku, dziedot, dejojot un piedzīvojot 

Dzied soliste Indra Brusubārde, pie klavierēm Mūzikas nodaļas 
vadītājs Ernests Brusubārdis III

Rīcības  komitejas priekšsēdis 
Andris Kursietis un Rozma-
rija Kursiete

patīkamus pārteigumus, pagāja 
ātri. Bija redzams, ka apmeklētāji 

priecājās par omulīgo vakara 
gaistoni, rīkotāji apmierināti ar 

ienākumiem. Paldies visiem rīko-
tājiem un dalībniekiem!         

Rasma Gīle
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Sarunāties, protams, nevarē-
jām, bet viņi saprata, kas par 
vainu, un ķērās pie darba. Viss 
gāja labi, tikai nebija iespējams 
noņemt riteni, likās ka tas ierū-
sējis. Iespējams, ka vainīga bija 
pievilktā rokas bremze, bet beidzot 
ar speršanu un sišanu riteni nost 
dabūjām. Pēc tam mūsu trešie 
glābēji īsā laikā uzlika rezerves 
riepu, un bijām gatavi rullēt tālāk. 
Nezinu, ko bez viņu palīdzības 
mēs būtu iesākuši. Viņi gan 
pretojās, tomēr katram iespiedām 
saujā mazu atlīdzību par darbu.

Tā kā diena jau gāja uz beigām 
un arī laikapstākļi nebija uzlabo-
jušies, devāmies atpakaļ uz pilsē-
tu. Apmērām pēc sešām stundām 
nododot auto īrētavā, dabūjam 
atpakaļ dažas desmit eiras par 
neizmantoto degvielu un riepas 
mainīšanas izdevumiem. 

Vai mēs vēl turpmākajās dienās 
īrējām auto? Jā gan, bet ar visu šoferi!

L-s

Bostonas latviešu piedzīvojums Azoru salās

Vērojumi Vaikiki
Pontadelgadas pilsētas vārtiPontadelgadas iela

(Turpinājums sekos)

Biedrība ziedo naudu ne tikai 
labdarības organizācijām Latvijā 
(Sveķu internātskolai, Nīcas sko-
lai un  bibliotēkai un Latvijas 50 
gadu okupācijas mūzejam Rīgā), 
bet atbalsta arī kanadiešu lab-
darības organizācijas, tostarp 
brīvpusdienu programmu tuvējā 
Christ’s Church anglikāņu kated-
rālē un organizāciju Food Share. 

Hamiltonas latvieši vienmēr 
bieži apmeklējuši Sidrabenes 
lauku īpašumu kaimiņpilsētā 
Burlingtonā. Tur atrodas vasar-
nīcu kolщnija un sabiedriskas 
ēkas un notiek gadskārtējas Jāņu 
svinības un bērnu vasaras nomet-
nes. Sidrabene pieder Toronto 

Sv. Andreja latviešu ev. luteriskai 
draudzei, bet ir tuvāk Hamiltonai 
nekā Toronto.

Hamiltonas un Toronto latviešu 
draudzību apliecinās XIII Kana-
das latviešu Dziesmu svētki, kas 
notiks Hamiltonā no 1. līdz 5. 
jūlijam.

Latviešu Dziesmu svētki Kanadā 
kopš pirmajiem 1953. gadā  vien-
mēr notikuši Toronto. Taču 
dārdzība Toronto un pastiprināta 
citu Kanadas latviešu centru 
pārstāvju prasība svētkus rīkot 
citur (Hamiltonā, Otavā, Mont-
realā), lika izlemt, un  Hamiltona 
bija laba izvēle.

Svētku rīcības komitejas locekļi 
ir ne tikai no Hamiltonas, bet arī 
no Toronto un priekšpilsētām, 
kas atrodas starp Hamiltonu un 

Toronto, piemēram, Misisaugas, 
Okvillas un Burlingtonas.  Komi-
tejas priekšsēdis Andrejs Buņķis 
dzīvo Toronto. Baiba Bredovska, 
viena no ierosinātājām rīkot 
svētkus Hamiltonā, ir sarīkojumu 
nozares vadītāja,  Juris Ķeniņš – 
mūzikas nozares vadītājs.  Skolo-
tāja un diriģente Vizma Maksiņa 
darbojas mūzikas nozarē, Uldis 
Roze un Māra Simsone organizē 
tautasdeju sarīkojumus. Pārējie 
komitejas locekļi ir Juris Simsons, 
Astrīde Sīle, Rita Sīle un Aija 
Zichmane.

Svētku moto ir ,,Dziedāsim, 
dancosim, saules rakstus veido-
sim”. Svētkus ievadīs ar “Saules 
svētkiem” 1. jūlijā Sidrabenē.  
Dziesmu svētkos būs tradicio-
nālais kopkoŗa koncerts, tautas-

deju lieluzvedums, oikūmenisks 
dievkalpojums, jaundeju skate, 
teātŗa izrādes, latviešu garīgās un 
instrumentālās mūzikas koncer-
ti, balles, iepazīšanās sarīkojums 
ezermalā, mākslas un daiļamat-
niecības izstādes, tautastērpu 
skate, rakstnieku cēliens, latviešu 
filmu izrādes.

Svētku sarīkojumi notiks Hamil-
tonas pilsētas centrā – viesnīcā 
Sheraton, Hamilton Place, 
Hamilton Convention Centre, 
Copps Coliseum un Hamiltonas 
pilsētas mākslas mūzejā.  Visas 
šīs vietas ir pavisam netālu cita 
no citas un  savienotas ar segtām 
ejām. Dofasco Centre for the 
Performing Arts, kur notiks teātŗa 
izrāde, un katedrāle Christ’s 
Church, kur paredzēts garīgais 

(Turpināts no 3. lpp.)

(Nobeigums)

Hamiltonas latvieši nekad nav jutušies atstāti  ēnā
koncerts, ir tikai dažus kvartālus 
no galvenās svētku viesnīcas 
Sheraton, kur atradīsies informā-
cijas centrs. Tāpēc svētku rīkotāji 
uzsveŗ, ka šajos svētkos apmek-
lētāji jutīsies kā mazā Latvijā, 
,,zem viena jumta”. Vienīgi Hamil-
tonas jachtklubs un Sidrabene ir 
tālāk no pilsētas centra.

Rīkotāji svētku viesiem arī 
sagādās informāciju par citām 
vietām Hamiltonas apkaimē, ko 
vērts apmeklēt: botānisko dārzu, 
Toronto, Niagaras ūdenskritumu 
(tikai 30 minūšu brauciena attā-
lumā no Hamiltonas) un vairāk 
nekā 20 pasaules līmeņa vīnotavu 
starp Hamiltonu un Niagaru.

Viesturs Zariņš

Jau sen neesam dzirdējuši veco 
vācu dziesmu Ein einsames Haus 
auf Waikiki par vientuļo mājiņu 
Vaikiki plūdmalē. Toties savas 
ziemas brīvdienas Valda un es 
parasti pavadām tur, Havaju salās, 
kur tagad dzirdam dabīgākas 
havajiešu pašu dziesmas. Pelda-
mies prinča Kuhio lagūnā, daudz 
staigājam par gaŗu gaŗo ķēniņa 
Kalakauas aveniju, kas ir galvenā 
Vaikiki viesnīcu un veikalu iela. 
Mēs Havaju monarchus nesau-
cam par karaļiem, jo viņi tomēr 
mums liekas daudz patīkamāki 
un tautai tuvāki par parastiem 
patvaldniekiem. Priecājamies par 
bērniem un jauniešiem, kas sit 
kājbumbu ķēniņienes Kapiolani 
tautai dāvinātajā jūrmalas parkā 
un turpat apskatām vietējo māk-
slinieku darbus, kas izstādīti mil-
zīgo, simtgadīgo koku ēnā.  Mums 
patīk Honolulu pilsētas izbūvētās 
promenādes ietnes gar jūrmalu, 
kur selgā varam vērot buru laivas, 
preču kuģus ar tilpnēm un tūristu 
kuģus.  Atsēdušies uz kāda ērta 
soliņa, laiku kavējam, aprunājot 
garāmgājejus. Te dažādības netrūkst. 
Mums gaŗām skrien jauni skuķi, 
jūrmalas smiltiņās bērni ceļ 

smilšu pilis, kāda sieviete palīdz 
līdz solam atnākt vecam vecītim, 
grupās čalo un fotografējas japā-
ņu studentu grupas, un vēl dau-
dzi citi, kas pastaigājas gan 
lēnākiem, gan ātrākiem soļiem.

Havaju salu Dieva doto skaistu-
mu un pašu salinieku pievilcīgo 
mīlestības aloha garu un viņu 
draudzīgo viesmīlību.

Vērojam arī pārmaiņas. Simt 
gadu mērogā tās ir milzīgas. 

Hawaiian viesnīca, tagad ieslēpu-
sies savā dārzā aiz vecajiem kokiem, 
Sheraton ēkām un luksa veikalu 
rindu jūrmalas dārzu malā pie 
Kalakauas avenijas. Redzam gan, 
ka Royal Hawaiian vēl ir smalkās 
sabiedrības satikšanās vieta.  Te 
viesojas augstie kungi no visas 
pasaules, bet turīgākie vietējie te 
rīko kāzas un citus ģimenes svēt-
kus. Havaju salās ģimeņu kopību 
vērtē augstu.

Jau sen neredzam vietējos, kas 
reiz nāca parkā pie Sansusi līcīša 
pēc darba izmest tīklus vakariņu 
lomam. Toties ieraugām jauna 
veida sportošanu. Jaunieši, uzkā-
puši uz viļņu dēļiem, stāvus, ar 
airīti rokās, apbrīnojami ātri 
airējas gar piekrasti.

Saimniecisko krīzi mēs šeit 
manām maz. To vēl gaida, bet 
Havaju optimisti uzvedas gandrīz 
bezrūpīgi un par krīzi labprāt 
nerunā. Mēs gan neticam, ka tās 
vienkārši nav. Tomēr Kapiolani 
parkā, kur pie pludmales ir ļoti 
pilnīgi iekārtotas labieierīcības 
tūristiem un citiem, redzam 
mazliet vairāk tradicionālo plūd-
males ķemmētaju (beach com-
bers), kas pārnakšņo parka stūrī 

pie lielā akvārija.Tie ir miermīlīgi 
ļaudis, kas nav īsti bezdarbnieki. 
Tos neviens, arī policija, netraucē, 
arī tad ne, kad viņi agros rītos ar 
saviem mīnu meklētāju aparātiem 
pārmeklē liedaga smiltiņas, mek-
lējot peldētāju pamestos pulkste-
ņus, rotas lietas un sīknaudu.

Ar vai bez pulsteņiem, arī šajos 
saimnieciskos atplūdos tūristu 
netrūkst. Tā ir raiba publika. 
Redzam daudz amerikāņu jau-
niešu un vecāku  ceļotāju. No 
Japānas šeit atlidojuši smaidīgi 
jaunlaulātie – medusmēnesis 
Havaju salās tomēr ir eksotiskāks 
un lētāks! Te pārziemo kviešu 
fermeri no Kanadas. Dzirdam 
dažādas valodas. Esam pārsteigti, 
kad veikaliņā izdzirdam gandrīz 
piemirstu svešvalodu, tā ir krievu.  
Latviešu Havaju salās ir maz, un 
parasti tos nejauši satiekam, līk-
smi plunčājoties plūdmales lagūnā.

Pašreiz lidojumos no Amerikas 
Rietumkrasta brīvu vietu nav.
Taču rūpēs par nākotni cenas ir 
nolaistas uz 269 dolāriem par 
lidojumu turp un atpakaļ. 

Gundars Ķeniņš Kings

Pēc gaŗas pastaigas mēs atpūša-
mies kādreizējā ķēniņienes pašas 
mazajā, hibisku dārziņā, pārdo-
mājam par to, kā Havaju salas 
nespēja noturēt savu neatkarību 
mainīgajās pasaules krustcelēs, 
kāda vietējā aristokrāte mums 
reiz teica, ka tomēr labāk būt 
labestīgo Amerikas Savienoto 
Valstu nekā kādas citas lielvalsts 
valdīšanā. Baudām nemainīgo 

Vaikikī plūdmalē jau sen neatrodam 
aristokrātu mājiņas. Piekrastē 
tagad dominē viesnīcu augstcelt-
nes, tās un visa apkārtne ir tīra 
un ļoti sakopta.  Lētā un viegli 
iegūstamā kredita laikā arī šeit ir 
sacelts daudz, bet īstas ēku 
pārpilnības mēs nejūtam. Taču 
tagad būvniecība ir pierimusi.  

Mums ir gan žēl, ka Vaikiki 
viesnīcu ķēniņiene, lepnā Royal 
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Aprīļa Floridas saule liekas 
gaišāka un siltāka. Zied apelsīnu 
un citronu koki, cipresses nome-
tušas savu brūno ziemas mēteli 
un nu rotājās maigi zaļā pavasaŗa 
tērpā. Džakaranda koki apklāti 
spilgti ziliem ziediem un bugen-
villas krūmi koši sarkani. Īsā 
Floridas ziema ir mūs atstājusi. Ir 
atmodušies arī Floridas oriģinālie 
iedzīvotāji – aligātori. Liekas, 
katra kanāļa un ezera malā 
sauļojas kāds lielāks nezvērs. 
Vakaros pa dārziem rakājās 
armadillo bruņu cūciņas un, 
protams, visur putnu bari, gārņi, 
stārķi, kormorani, anhingas.

Kaut arī klimats ir jauks, tau-
tiešu skaits ar katru gadu mazliet 
sarūk arī Floridā, tomēr St. 
Pētersburgā vēl vienmēr ir pie-
tiekami liela, enerģiska entuzias-
tu grupiņa, kas uztur latvisko 
kultūru un parašas. Tā katru 
nedēļu vietējā Latviešu biedrības 
namā ir kāds sarīkojums, balle, 
vietējā koŗa koncerts, koklētāju un 
solistu uzstāšanās un reizi gadā 
pat vietējais Daugavas Vanagu 
rīkotais teātris. Iespēju robežās 
tiek aicināti arī viesu mākslinieki 

Floridas pavasaris

Talka St. Pētersburgā!

St. Petersburgas Latviešu biedrības 43. gada svētki.

vai lektori no citām pilsētām, un 
reizi gadā – no Latvijas.

Pagājušā sezonā galveno runu 
18. novembŗa svinībās teica PBLA 
priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš, 14 
februārī koncertu sniedza tautas 
deju grupa Gatve no Rīgas un 21. 
februārī mūs apciemoja māksli-
nieces Maija un Sandra Ķuzes no 
Toronto. Darbojas arī literārais 
pulciņš, bibliotēka un bieži tiek 
rādīti arī jaunākie, no Latvijas 
importētie videoieraksti. Arvien 
vairāk Biedrības telpas izlieto arī 
vietējā ev. lut. draudze, kā svinī-
gam svecīšu vakaram, Bībeles 
stundām un pat Lieldienu diev-
kalpojumam.

Daudzi vietējie tautieši ir zie-
dojuši neskaitāmas stundas no 
sava brīvā laika, lai uzturētu 
biedrībā šo augsto aktīvitātes 
līmeni, bet noteikti visvairāk 
ilggadīgais valdes priekšedis Ilg-
vars Norbergs kopā ar dzīves 
biedri Aiju, kas ir arī draudzes 
priekšniece. Diemžēl pēc 15 
nokalpotiem gadiem Ilgvars Nor-
bergs paziņoja, ka vēlas iet atpūtā 
un uz priekšsēža amatu vairs 
nekandidēja. Par viņa daudziem 

nopelniem biedrības kopsapulcē 
Ilgvaram tika pasniegts pateicības 
raksts un viņš tika ievēlēts arī par 
biedrības mūža goda biedru. Par 
jauno priekšēdi ievēlēja Gunāru 
Liepiņu, un tika pārvēlēta arī 
pārējā valde.

Lielākā aktīvitāte St. Pētersbur-

Kad Floridā noziedējuši citrusu 
koki, kad pilnībā izgaršota Flo-
ridas zemeņu garša, kad ziemeļ-
nieki sāk kļūt nemierīgi un 
domās jau pošas atceļam uz 
savām vasaras mājām, bet viens 
otrs St. Pētersburgas apkārtnē ir 
nedaudz paguris no šejienes zie-
mas rosīgās sabiedriskās dzīves, 
tad ir laiks Latviešu biedrības 
Gada svētku svinēšanai. Šie svētki 
ir kā kopsavilkums, kā punkts 
visam tam, kas aizvadītajā sezonā 
Biedrībā noticis. Šī ir arī Biedrības 
dibināšanas atceres diena. Šogad 
svētki notika 4. aprīlī.

Dzimšanas dienā un atzinīgi 
novērtēja paveikto, īpaši uzsve-
ŗot, ka liela pateicība jāizjūt pret 
tiem tautiešiem, kas pirms 43 
gadiem dibināja Biedrību un 
uzcēla namu, kur tagad vienmēr 
iespējams sanākt kopā kā svētkos, 
tā ikdienišķākos gadījumos, kā 
arī koncertos un teātŗa izrādēs.  
Viņš arī rosināja pēc vasaras 
atpūtas rudenī atsākt 44. sezonu 
ar jaunu sparu.

Draudzes priekšniece Aija Nor-
berga savā uzrunā klātesošajiem 
īsumā pastāstīja par Biedrības 
dibināšanas laikiem un par to, ka 

Pētersburgā dzīvojošie tautieši.  
Nekas toreiz nenotika uz burvju 
mājiena. Idejai bija vajadzīgs 
materiāls pamats, bija vajadzīgi 
līdzekļi, kurus sagādāja visdažā-
dākos veidos. Viņa pieminēja arī 
jocīgus gadījumus no tiem laikiem.  
Tas sagādāja publikai jautrus brī-

moniju.  Populāras latviešu kom-
ponistu dziesmas dziedāja arī 
vīru duets Andris Ritums un 
Ilmārs Vilmanis Vladimira Hoh-
lova pavadījumā, kas izpelnījās 
nedalītu klausītāju atzinību.

Kas gan būtu šīs svinības bez 
kārtīga mielasta un dzimšanas 
dienas kliņģera! Pēc koncerta to 
galdā cēla Lija Kuplis–Tsantes ar 

kam šīm mūzikas skaņām piemi-
ta kāds burvju spēks, jo pat tie, 
kas ikdienā mēdz pasūdzēties, ka 
šur un tur kas sāp, nu devās uz 
deju grīdas, lai aizrautos dejās ar 
dažādiem ritmiem. Tas vieš cerī-
bas, ka Latviešu Biedrība St.
Pētersburgā pastāvēs vēl labu 
laiku.  Kad pēdējās deju mūzikas 
taktis bija izskanējušas, bija tā kā 

Svinības atklājot, Biedrības 
priekšnieks Gunārs Liepiņš ap-
sveica klātesošos Biedrības 43. 

visa sākumā bija ideja par latviešu 
kopas radīšanu un sava nama 
celšanu, kurai noticēja tolaik St. 

žus. Nobeigumā runātāja norādī-
ja, ka šobrīd, kad St.Petersburgas 
latviešu pulciņš sāk sarukt, nedrīkst 
pagurt, ir jārod atkal jaunas ide-
jas, kuŗu vārdā turpināt strādāt.

Koncerta daļu profesionāli 
ievadīja pianists Vladimirs Hoh-
lovs, atskaņojot paša radītu 
improvizāciju klavierēm, bet pēc 
tam uz skatuves stājās Biedrības 
lepnums – koris un tā pavadītāja 
Māra Rituma, bez kuriem Bied-
rības Gada svētki nebūtu īsti 
svētki.  Koris, Vladimira Hohlova 
vadīts, dziedāja latviešu tautas 
dziesmas un pazīstamas latviešu 
komponistu dziesmas, kuras 
klausītājiem gribējās dziedāt līdzi 
no visas sirds, taču tas traucētu 
sadzirdēt kora daudzbalsīgo har-

savām palīdzēm un palīgiem. 
Un, kad visi bija ieturējuši 
vakariņas, nobaudījuši kliņģeri 
un uzdzēruši pa glāzei vīna uz 
Biedrības veiksmīgu turpmāko 
darbību, varēja sākties dejas.  Par 
mūziku, kā parasti, gādāja Ilmārs 
Dzenis un Pēteris Ozols. Un lai-

skumīgi doties prom no Biedrības 
nama.  Cilvēki cits no cita atva-
dījās sirsnīgāk viens no otra nekā 
citām reizēm, jo daudzi jau drīz 
pēc sarīkojuma devās atceļā uz 
pastāvīgajām dzīves vietām, bet 
visi atvadoties aizbraucējiem 
teica: ”Uz tikšanos rudenī!”

Pats mīļais Dieviņš 17. aprīlī. 
mums bija dāvājis skaistu, sau-
lainu, vēsu rītu.

Perfekta diena talkai!  Tā arī 23 
talcinieki bija atsaukušies St.
Pētersburgas biedrības valdes aici-
nājumam uz talku, lai sakoptu 
biedrības telpas un tās apkārtni.  
Darbi vareni veicās! Vīrieši ar 
zāģiem, grābekļiem un lāpstām 
pa āru, sievieši pa virtuvi un 
iekšu. Ārā Floridā darbu nekad 

netrūkst – jāapgriež krūmi, pal-
mām sausie zari jāapzāģē un zem 
mūsu ozoliem kaudzēm nobiru-
šās lapas jāsagrābj. Saimnieka 
Māra Prāva ierīkotais “Pīpmaņu 
dārziņš” arī jāuzkopj, bet visi 
varam priecāties par to, cik skaisti 
tur jau zied krūmi.

Arī sieviešiem virtuvē darba 
netrūka. Skapīšos pa gadiem 
sakrājušies daudz dažādu trauku, 
kam ir nezināmi īpašnieki, un 
Pestīšanas armijas veikals noteik-

ti bija priecīgs par 4 maisiem ar 
noziedotām mantām. Šogad bija 
vairāk talcinieku nekā jebkad un 
darbi tika ātri padarīti.

Kad Alberts Lāčkājs aizbrauca 
pēc cāļu cienasta pusdienām, 
mācītājs Pelds noskaitīja lūgšanu 
un visi priecīgi sēdās pie galda. 
Tā varam droši teikt, ka mēs šeit, 
Pētersburgā, ne tikvien dziedam 
un dejojam, bet arī mākam 
strādāt.

I E

Floridas īstais iedzimtais, sildās pavasara saulītē parkā, St. Pētersburgas pilsētas vidū
gas latviešu biedrībā ir galveno-
kārt ziemas sezonā. Pavasarī 
“sniegputni” un arī daži vietējie 
dodas vairāk uz ziemeļiem, 
Kanadu, Gaŗezeru, Ņujorkas un 
Pensilvānijas pavalstīm. Tomēr 
Jāņi tiek sagaidīti biedrības namā 
un tiek plānoti jau nākamās 

sezonas sarīkojumi. Kā dzejnieks 
Gēte reiz jautāja:
“Vai zini zemi, citronas kur zied?
Starp oranžlapām lakstīgalas dzied?”

Tā zeme, protams, ir St. Pēters-
burgā, letiņi kur dzied.

G. L.
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No skaistās Latgales līdz plašajai Ziemeļdakotai

Aijovas latvieši tiekas ar bijušo ASV vēstnieku Latvijā

Man ir 90 gadu un pateicos 
Dievam par katru nodzīvoto 
dienu. Mana dzīve  bijusi raib-
raiba. Labais un jaukais vijas 
cauri visām grūtībām, kuŗas mēs 
visi pārdzīvojām. Esmu dzimusi 
Ļaudonā, lauku mājās un lepnu 
lauksaimnieku – zirgaudzētāju 
Kārļa un Elvīras Lamsteru meita. 
Pēc Varakļānu vidusskolas beig-
šanas nolēmu mācības neturpi-
nāt, gribēju audzēt zirgus un 
dzīvot mājās, bet māte teica: ,,Tev 
noteikti jāmācās!” Esmu savai 
māmuļai pateicīga no visas sirds. 
Kas gan es būtu bez izglītības?

Izceļojām uz Ameriku 1949. 
gadā un vispirms dzīvojām 
Ohaijo pavalstī, vēlāk pārcēlā-
mies uz Ziemeļdakotā, kur jau 
strādāja divi latviešu veterināri  
– Edvins Ādamsons un Oskars 
Seisums. Viņi aicināja arī citus 
latviešu ārstus. Sākumā strādājām 
par techniķiem, apkaŗojām govju 
lipīgo izmešanos, vēlāk ieguvām 
licenci un bijām pilntiesīgi vete-
rinārārsti. Vīrs kādu laiku vēl 
strādāja valsts darbā, man prakse 
bija mājās. Nebija viegli, es biju 
pirmā sieviete veterinārārste 
Ziemeļdakotā. Farmeri, kuŗi 

šana pārāk ērta nebija, taču 
nokļuvām visur, kur vajadzēja. 
Arī ceļi tolaik nebija tik labi kā 
tagad – tikai prērijā iebraukta 
stiga. Braucot ar auto, vajadzēja 
uzmanīties, lai neuzbrauktu uz 
kāda akmens, jo viegli varēja 
izsist benzīntankam caurumu 
vai noraut kādu vadu. Mēs ar 
vīru to piedzīvojām. Vēlāk uzbū-
vēja augstākus ceļus, ko ziemā 
neaizputināja, bet pēc lietus bija 
jābrauc kā pa sviestu. Riteņi apli-
pa ar dubļiem un vairs negriezās, 
viegli varēja ieslīdēt grāvī. Farmas 
te atrodas patālu cita no citas, un 
tādos gadījumos bija jāiet pa 
klaju lauku līdz farmera mājai un 
jālūdz, lai viņš izvelk no grāvja. 
Ejot gumijas zābaki aplipa ar 
dubļiem, tā ka grūti bija pacelt 
kāju, zābaks nereti palika, iesti-
dzis dubļos. Dakotas cilvēki ir 
ļoti izpalīdzīgi – ja gadās kāda 
nelaime, gaŗāmbraucēji vienmēr 
apstājas un palīdz. Citviet Ame-
rikā tā neesot.

Kūtīs strādāt nebija visai patī-
kami, tās te nav tik skaistas un 
tīras kā Vācijā, taču ar laiku 
pieradām. Pēc paveiktā darba 
vienmēr bija jāiet uz istabu, kur 
saimniece jau gaidīja ar kafiju un 
kūku. Neiet nevarēja, jo citādi 
saimnieki ļoti apvainojās. 

Reiz bija jābrauc uz farmu, kur 
cūku mātei gaidāmi sivēni. 
Vajadzēja taisīt ķeizargriezienu. 
Lūdzu farmeri palīgā, viņš arī 
piekrita un apgalvoja, ka varot 
darīt visu. Kamēr griezu un citu 
pēc cita izņēmu mazos sivēniņus, 
redzēju, ka mans palīgs atrodas 
turpat līdzās cūku mātei uz 
grīdas. Labi, ka atnāca farmera 
sieva, viņa man palīdzēja, lai gan 
bija nobažījusies par savu vīru. 
Par abām dabūjām desmit skai-
stus rozā sivēniņus. Kamēr aiz-
šuvu griezumu, mazie jau skrai-
dīja pa blakus aizgaldiņu. Pēc 
kafijas un kūkas gājām atkal uz 
kūti un laidām mazos pie cūku 
mātes, kas sivēniņus pabaroja.

Prakse ar gaļas lopiem ir pa-
visam citādāka. Gaļas lopus laiž 
ganos, tie šad tad redz cilvēku, jo 
lauksaimnieks kāpj zirgam 
mugurā un jāj apskatīt, vai visi ir 
veseli un vai sētas nav bojātas. 
Vasarās lopiem ļoti reti vajadzīga 

Margrieta Skroma brāļa Jāņa Lamstera farmā

Labi ripo arī šis jaunais kumeļš

kāda palīdzība. Kādreiz jāaiz-
brauc, bet galvenokārt tikai uzzi-
nāt nāves cēloni. Gadījumos, kad 
jāārstē, gotiņu vai bulli noķeŗ ar 
laso, piesien pussmagā auto aiz-
mugurē (prērijā koku nav) un 
mēģina injicēt nomierinošas 
zāles, jo lopiņš ar visiem spēkiem 
grib tik vaļā. Tāds darbs lielā-
koties ir pavasaŗos, kad dzimst 
teliņi. Tagad farmas kļūst arvien 
lielākas, jaunie cilvēki pārceļas 
uz pilsētām, vecie savus īpašumu 
pārdod lielajam farmerim, kas 
apsēj tūkstošiem akru ar kviešiem 
un gana simtiem gaļas lopu.

Pēc kāda laika uzbūvējām 
klīniku, un darbs kļuva vieglāks, 
jo farmeri veda lopus uz klīniku. 
Parasti katram lauksaimniekam 
ir auto ar pietiekami lielu piekabi. 
Īpaši vieglāk bija pavasarī, jo ļoti 
bieži govīm, kam teliņš dzima pirmo 

Pirmos gadus Latvijas Univer-
sitātē viss ritēja gludi, bet, krievu 
okupācijas laikā mūsu saimnie-
cību nacionālizēja, darbu dabūt 
nevarēju, jo bija ,,kulaka” meita  
un līdz ar to nebija naudas, ko 
samaksāt par mācībām. Paldies 
mūsu fakultātes mācībspēkiem, 
kuŗi man palīdzēja turpināt stu-
dijas. Sāku strādāt universitātē 
par laboranti. Vecāki atkal atguva 
savu saimniecību un mēģināja 
sākt visu no gala, tikai vispirms 
no blaktīm bija jāiztīra dzīvojamā 
māja.

Pēc pāris gadiem visi bijām 
ceļa jūtīs – kaŗa beigās visa 
ģimene bēgām uz Vāciju. Tur 
atkal satiku savu studiju biedru 
– veterinārārstu Jāni Skromu. 
Apprecējāmies un abi Šlēzvigā-
Holšteinā vācu lauksaimniecībā 
strādājām par veterinārārstiem. 

mani vēl nepazina, atbraukuši 
bieži uzrunāja manu vīra māti, jo 
nevarēja iedomāties, ka jauna 
meitene varētu būt diplomēta 
veterinārārste. Automašīna bija 
tikai vīram, diviem auto nebija 
naudas, bet mums bija labs 
kaimiņš, kas apkaimē visus pazi-
na, un man vajadzēja tikai pateikt 
farmera vārdu, pie kuŗa jābrauc, 
un viņš mūs aizveda. Protams, 
pa ceļam viņš vienmēr izstāstīja 
kaimiņu biografiju. 

Laikā, kad sākām strādāt – 
aizritējušā gadsimta 50. gados – 
vēl bija daudz mazu saimniecību, 
kuŗās tikai dažas slaucamas govis 
un citi dzīvnieki. Daži brauca 
pēc ārsta ar divjūgu, ziemās, kad 
ceļi bija aizputināti, ar ragavām, 
kuŗās sēdēšanai bija ievietoti divi 
veļas mazgājamie kubli – farme-
ram un veterinārārstam. Brauk-

Seisums, Vilis Kalniņš, Edvarts 
Saulgozis, Sergejs Fiļipovs, 
Edvards Jēkabsons, Konstantīns 
Sapraša, Reinis Valdens, Valdis 
Skroms, mēs abi un vēl divi 
igauņu kollēgas. Daudzi no 
viņiem jau aizsaulē. Bismarkā vēl 
dzīvo inženieris Edgars Spēlma-
nis un pensionējusies žēlsirdīgā 
māsa Erika Spēlmane. Mans 
brālis Jānis Lamsters ar norvēģu 
izcelsmes sievu Līnu dzīvo netālu 
jaukā iekoptā nelielā farmā, 
viņiem ir vairāki skaisti jājam-
zirgi, liels suns un bariņš kaķu, 
kuŗi izķeŗ peles un žurkas. Arī es 
vēl pērn kāpu zirgam mugurā un 
visi devāmies tālākā izjājienā.

Mazos dzīvniekus mazpilsētās 
un uz laukiem neved pie ārstiem 
– ja kāds saslimst, tos lielākoties 
iemidzina. Uz laukiem nav lipīgo 
slimību, ar kādām sirgst suņi un 

reizi, bija jātaisa ķeizargrieziens.
Pēc 30 nostrādātiem gadiem 

klīniku pārdevām kollēģim no 
Pensilvānijas. Viņam bija četri 
dēli, kuŗus gribēja izaudzināt par 
krietniem cilvēkiem. Tagad viņi 
visi jau pieauguši, izskolojušies 
un ieguvuši labu profesiju.

Mani vecāki – tēvs un māte 
aizgāja aizsaulē, brālis izskolojās. 
Pārcēlāmies uz Bismarku, taču 
drīz nomira arī mans vīrs un 
paliku viena. 

Dakotā no 50. līdz 70. gadiem 
bijām daudz latviešu veterinār-
ārstu:  Edvins Ādamsons, Oskars 

kaķi lielajās pilsētās. Reizi gadā 
mazie dzīvnieki tiek injicēti pret 
trakumsērgu vai arī viņiem iedod 
pretārpu zāles. To var izdarīt arī  
dzīvnieka saimnieks.

Dzīve Amerikā bijusi laba, man 
patīk Ziemeļdakota ar savu pla-
šumu. Te ir tīrs gaiss, prērija 
skaista visos gadalaikos, tikai 
jāprot tās skaistumu saskatīt. 
Esmu daudz ceļojusi pa Ziemeļ-
dakotas plašumiem zirga mugu-
rā, ar vīru zvejojām neskaitāmajos 
ezeros un upītēs, un šejienes 
dabu esmu iemīļojusi. 

Margrieta Skroma

„Skaista zeme, jauki cilvēki, 
gudri jaunieši – Latvijai ir spoža 
nākotne,” teica bijušais ASV vēst-
nieks Latvijā Čārlzs Larsons. 
Aijovas latviešu biedrības telpās 
27. martā tikties ar Č. Larsonu 
ieradās apmēram 40 latviešu un 
viņu amerikāņu draugi, tostarp 
Teen Challenge organizācijas pār-
stāvis, kas drīz dosies uz Latviju 
ar mērķi tur izveidot līdzīgu 
organizāciju, lai jauniešiem palī-
dzētu pārvarēt narkōtiku atka-
rību. Bija ieradusies arī repor-
tiere no vietējās Kristiešu radio-
raidstacijas.

Jaunajam ASV prezidentam 
Barakam Obamam sākot darbu,  
līdzšinējais ASV vēstnieks Latvijā 
Č. Larsons atgriezās savā dzīves-
vietā Aijovā. Biedrības priekš-
nieks Imants Kalniņš uzaicināja 

vēstnieku pastāstīt par gada laikā 
pieredzēto un viņa iespaidiem 
Latvijā.  Č. Larsons uzaicinājumu 
ar prieku pieņēma.  Pirmoreiz ar 
Aijovas latviešiem viņš tikās pērn 
janvārī pirms došanās uz Latviju.

Vispirms Č. Larsons pastāstīja 
par sevi – viņš dzimis Aijovā, ir 
aktīvs Republikāņu partijā, bijis 
Aijovas pavalsts senāta loceklis, 
gadu dienējis Irākā, piedalījies 
militārās un civilās operācijās. 
Viņš ir partneris sabiedrisko 
attiecību kompanijā Lincoln 
Strategies Group, kā arī advokāts 
ASV armijas rezervju militārajā 
tiesā, dienesta pakāpe – majors. 
Čārlza un Dženiferas Larsonu 
ģimenā aug divi dēli.

Č. Larsons pastāstīja, ka vēst-
nieks ir prezidenta pārstāvis, 
kam jātiekas ar valsts amatper-

sonām, jāparaksta abpusēji vie-
nošanās dokumenti, jāstiprina 
militārā sadarbība, masu saziņas 
līdzekļiem jāizskaidro ASV polī-
tika, jāsadarbojas ar dažādām 
organizācijām, jāveicina kultūras 
un mākslas sakari. Viņaprāt, 
Latvijas prezidents Valdis Zatlers 
ir spējīgs valsts vadītājs, bij. vēst-
nieks slavēja arī bijušo ministru 
prezidentu Ivaru Godmani, kas 
viemēr pildījis solīto. Č. Larsons 
augstu novērtēja ASV un Latvijas 
militāro sadarbību, piebilstot, ka 
latviešu kaŗavīri kopā ar ameri-
kāņiem Afganistānā plecu pie 
pleca veic bīstamus uzdevumus. 
Latvija ir uzticams ASV sabiedro-
tais, un liels sasniegums ir  
Latvijas pievienošanās ASV 
bezvīzu programmai. Tādējādi 
arvien vairāk Latvijas pavalst-

nieku var doties uz Ameriku. 
Viņa darbības laikā liela uzma-
nība pievērsta labdarībai, piemē-
ram, dāvināti datori organizācijai 
Apeirons, lai cilvēki ar fiziskiem 
traucējumiem var lietot inter-
netu, ASV vēstniecība financiāli 
un techniski palīdzējusi atjaunot  
jaunatnes centra ,,Vabolīte” ēku,   
vēstniecība ieguldījusi lielus 
līdzekļus arī citos projektos. Viņš 
pieminēja Mičigenas pavalsts 
Nacionālo gvardi, kuŗas pārstāvji 
katru gadu divas nedēļas apmāca 
Latvijas kaŗavīrus. Pagājušā gadā 
militārie mediķi bez maksas 
pārbaudījuši iedzīvotāju redzi, 
dāvinājuši acenes, zobārsts kon-
sultēja bērnus un izdarīja zobu 
apstrādi, izmantojot fluoru satu-
rošu līdzekli.

Č. Larsons paspējis apmeklēt 

Liepāju, kur padomju laikā bija 
kaŗa baze, bet kas tagad izveido-
jusies par plaukstošu komerciālu 
pilsētu, Ventspili, Daugavpili, 
Siguldu, Cēsis un citas pilsētas.

Pēc stāstījuma daudz  jautājumu 
bija apmeklētājiem. Uz jautājumu, 
kāds bijis iespaids, tiekoties ar 
parastiem cilvēkiem, Č. Larsons 
atbildēja, ka cilvēki Latvijā ir 
draudzīgi, bet uz ielas paejot 
gaŗām ar drūmu seju un nesvei-
cinot, kā tas pieņemts Amerikā. 
Mācītājs Aivars Pelds jautāja, 
kāpēc tomēr vēl daudziem vīzu 
nedod. Č. Larsons skaidroja, ka  
ir dažādas vīzas, piemēram, 
tūristu vīzu dabūt ir viegli, citādi 
ir ar darba vīzām. Ilze Kalniņa 
vēlējās zināt, vai vēstnieks pieda-
lījies Latvijas valsts lūgšanu bro-
kastīs.
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

Valsts prezidents Valdis Zatlers 24. aprīlī sasauc Ministru kabi-
neta ārkārtas sēdi, kuŗas darba kārtībā iekļauti jautājumi par 
struktūrālo reformu veikšanu vairākās valsts budžeta financētās 
nozarēs. Ārkārtas sēdē  tiks izskatīts Ministru prezidenta Valža 
Dombrovska ziņojums par valsts pārvaldes struktūrālo reformu, 
par ko savā pārziņā nodotajās nozarēs būs jāziņo arī izglītības un 
zinātnes ministrei Tatjanai Koķei  un veselības ministram Ivaram 
Eglītim. Sēdē tiks izskatīti Valsts prezidenta Stratēģiskās analizes 
komisijas priekšlikumi par neatliekamu struktūrālo reformu, 
ekonomikas veicināšanas un sociālās drošības pasākumu 
īstenošanu.

 Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2008. gadā 
uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs aizbraukuši 6388 Latvijas iedzīvotāji - 
par 57% vairāk nekā 2007. gadā, kad uz dzīvi ārvalstīs pārcēlās 4183 
cilvēki. Šā gada pirmajos divos mēnešos no Latvijas uz ārvalstīm 
aizbraukuši 720 Latvijas iedzīvotāji -  mazāk nekā 2008. gada 
pirmajos divos mēnešos, kad uz ārzemēm devās 903 cilvēki.

 Izglītības un zinātnes ministrijas dati liecina, ka šajā mācību 
gadā Latvijas izglītības iestādēs mācās 2855 bērni, kuŗu vecāki ir 
devušies uz ārzemēm. Pirmsskolas vecumā ir reģistrēts 61 šāds 
bērns.

Populārā latino dziedātāja Enrikes Iglesiasa (Enrique Iglesias) 
koncerts notiks 27. aprīlī Arēnā Rīga. Koncerta vajadzībām  tiks 
būvēta apjomīga skatuve, kuŗas papildinājums - mēle iesniegsies 
halles stāvlaukumā 20 m gaŗumā. Šāda T veida skatuves kon-
strukcija nodrošinās iespēju redzēt mūziķi iespējami tuvu arī 
stāvlaukumā tālāk esošajiem. 

Par Latvijas gada monētu 2008 ar 4593 balsīm no 8899 kļuvusi 
“Laimes monēta”, kuŗas grafisko dizainu veidojis Arvīds Priedīte un 
plastisko veidojumu – Jānis Strupulis. Latvijas Bankas prezidents 
Ilmārs Rimšēvičs pateicās aptaujas dalībniekiem – māksliniekiem 
un balsotājiem. Balvā mākslinieki saņēma zeltā kalto Teodora 
Zaļkalna “Latvijas monētu”, kas kļūs par tradicionālu balvu aptaujā. 
“Laimes monēta”  kalta Somijas kaltuvē Rahapaja Oy, tuvojoties 
2008. gada Ziemsvētkiem un gadu mijai. 

Latvijas Universitātes Paidagoģijas un psīcholoģijas fakultātē 
24. aprīlī notiks otrā Latvijas skolu jaunatnes konference “Uzmanību! 
Runā jaunieši”. Tiksies fakultātes Skolotāju izglītības nodaļas 
organizētā konkursa “Uzmanību! Runā jaunieši” dalībnieki - vairāk 
nekā 50 skolēnu un skolotāju no dažādām Latvijas izglītības 
iestādēm.

Jūrmalā gaišā dienas laikā Z. Meierovica prospekta, Jomas un 
Lienes ielas krustojumā, pretī Majoru dzelzceļa stacijai, savā 
automašīnā Porche Cayenne nošauts kāds vīrietis, kuŗš, pēc 
neoficiālas informācijas, ir saistīts ar kriminālo grupējumu, kas 
savulaik veidojies Krievijas Pleskavas apgabala pilsētā Veļikije Luki. 
Vjačeslava S. slepkavība notikusi, izmantojot Kalašņikova automa-
tu. Apšaudītajā automašīnā bijis vēl kāds vīrietis - Viktors, kam 
izdevies aizbēgt no uzbrucējiem. 

Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas priekšsēdis Rīgā

Rīgā uz dažām stundām bija 
ieradies Eiropas Cilvēktiesību  
tiesas (ECT) priekšsēdis Žans 
Pols Kosta (Francija). Augstais 
viesis apmeklēja Okupācijas 
mūzeju un sniedza interviju Lat-
vijas Avīzei. Uz Latviju Kosta at-
braucis pēc Satversmes tiesas 
priekšsēža Gunāra Kūtŗa uzaici-
nājuma.    

Pēc Okupācijas mūzeja apmek-
lējuma Kosta sacīja, ka par pa- 
gātnes notikumiem Latvijā viņš 
daudz zina pēc rakstiem, grā-
matām, sarunām. Tagad uzzinā-
jis daudz jauna, mūzeja ekspo-
nāti viņu ietekmējuši arī emo-
cionāli. 

Kostam jautāja, kāpēc ECT ne-
izskata represēto cilvēku sūdzī-
bas par viņiem nodarītajām pā- 
restībām. Krievija taču ir paziņo-
jusi, ka tā ir PSRS tiesiskā man-
tiniece, un tai būtu cietušajiem 
vismaz  jāatvainojas. ECT priekš-
sēdis atbildēja, ka starptautis-   
kos likumus nevar piemērot ar 
atpakaļejošu datumu. Sūdzību 
iesniedzēju minētie notikumi 
risinājušies, pirms Krievija pa- 
rakstīja Eiropas Cilvēktiesību 
konvenciju, – tas bija tikai 1998. 
gadā. Lai cik sāpīgi šie notiku-   
mi ir pieteikumu iesniedzē-    
jiem,  tiesa nevar izskatīt lietas, 
kas attiecas uz laiku pirms kon-
vencijas ratifikācijas attiecīgajā    
valstī. ECT tiesneši nav cilvēki ar 
akmens sirdi, tomēr viņiem jā- 
spēj pārvarēt savas emocijas un 
jāpieņem spriedumi un lēmumi, 
kas ir racionāli un juridiski, nevis 
emocionāli pamatoti. ECT dar- 
bu emocijas nedrīkst ietekmēt. 

ECT spriedums bija labvēlīgs 
sarkanajam partizānam, kaŗa no-
ziedzniekam Vasilijam Konono-

vam, un tas izraisīja sašutumu 
lielā Latvijas sabiedrības daļā. 
Bija iznācis tā, ka persona, kas 
Otrā pasaules kaŗa laikā cīnīju-
sies nacistu pusē, ir varējusi 
pastrādāt kaŗa noziegumu, bet 
persona, kas cīnījusies sabiedro-
to pusē, to nav varējusi. 

Žans Pols Kosta atbildēja, ka 
ECT Kononova lietu izskatīs 
atkārtoti – Lielajā palātā, un to 
izskatīs nevis septiņi tiesneši kā 
iepriekš, bet gan 17 tiesneši. Iz- 
šķirīgais spriedums varētu būt 
citāds nekā iepriekšējais, jo ie-
sniegta apellācijas sūdzība.

Interesanta bija Kostas atbilde 
uz jautājumu, kāpēc daudzi  
starptautisko organizāciju pār-
stāvji, apmeklējot Latviju, vis-
pirms veŗ Krievijas vēstniecības 
durvis vai tiekas ar Krievijas 
vēstnieku. ECT priekšsēdim tāda 
prakse nešķiet pieņemama, viņš 
nekad tā nedarot. Ārvalstu vizīšu 
laikā Kosta pievēršas jautāju-
miem par divpusēju sadarbību  
ar attiecīgo valsti un apzināti 
cenšas neiejaukties polītikā.   

„Ķeceris” Smirnovs
Latvijas ekonomists Dmitrijs 

Smirnovs, kas pērn tika aizturēts  
aizdomās par  baumu izplatīšanu 
lata devalvācijas jautājumā, atkal 
paudis „ķecerīgu” domu. Viņa-
prāt, Starptautiskā valūtas fonda 
(SVF) mērķis, dodot Latvijai 
kreditus, ir valsts novešana līdz 
bankrotam. SVF iznīcina rūp-
niecību, lauksaimniecību, lai 
cilvēki savā valstī nevarētu atrast 
darbu. Kāpēc viņiem būtu jāattīs-
ta Latvijas rūpniecība, ja viņiem 
ir pašiem savējā. Fonds novājina 
valsts ekonomisko un sociālo 
dzīvi, lai jauni cilvēki darbspējī-
gā vecumā brauktu uz ārzemēm 
un strādātu tur. Smirnovs nedo-
mā, ka SVF var palielināt Balti-

jas valstu polītisko atkarību no 
Rietumiem, jo tās jau tā ir atkarī-
gas no Vašingtonas un Briseles.

Ventspils augstskolas lektors 
Smirnovs kritizēja Latvijas varas 
iestādes, ka tās nesniedz pietie-
kamu informāciju par to, kam 
tieši tiek izlietoti aizdevuma 
līdzekļi, un ka aptuveni miljards 
eiro jeb 700 miljoni latu novirzīti 
Parex bankas glābšanai. Viņš ie- 
teica visus aizņēmumus izlietot 
ražošanai, īpaši eksporta noza-
rēm. Pie mums izveidojusies pa- 
tērētāju psīcholoģija, kas arī 
izraisījusi finanču krizi. Kā val-
dība atdos SVF kreditu, ja tas tiks 
ņemts vienīgi tādēļ, lai aizlāpītu 
robus budžetā, - tas ir taisns ceļš 
uz valsts bankrotu.

Pēc Smirnova teiktā, pašlaik 
spēle notiek pēc bankrotējošās 
pasaules finanču sistēmas notei-
kumiem un ar iezīmētām kār-
tīm;  saistībā ar aizņemšanos no 
SVF neesot zināms neviens 
veiksmes stāsts.
     Pilsoniskās savienības (PS) 

kongresā 
 tika nomainīta partijas vadī- 

ba - no partijas vadības atkāpās 
Saeimas deputāte Sandra Kalnie-
te, viņas vietā tika ievēlēts otrs 
partijas līderis, Eiropas Parla-
menta deputāts Ģirts Valdis Kris-
tovskis. Par Kristovska ievēlēša-
nu partijas vadībā  nobalsoja 279,  
pret bija 12 kongresa delegāti.

Kalniete kandidēs Eiropas Par-
lamenta vēlēšanās un acīm re-
dzami jau ir pārliecināta par    
savu ievēlēšanu, jo atkāpšanos  
no amata pamatoja tādējādi, ka 
pilnvērtīgu partijas vadību no 
Briseles nebūšot iespējams īste-
not. Kristovskis savukārt vasarā 
gaidāmajās vēlēšanās ir iecerējis 
no Eiropas Parlamenta pārcel-
ties uz Rīgas domi un ir PS kan-
didāts Rīgas pilsētas galvas am-
atam.

Par PS valdes locekļiem ievēlēti 
Sandra Kalniete, Ina Druviete, 
Andris Grīnis, Rolands Irklis, 
Kārlis Kamradzis, Didzis Konu-
ševskis, Janīna Kursīte, Līvija 
Pļavinska, Anna Seile, Kārlis Ša- 
durskis, Inese Vaidere, Ilze Viņ-
ķele un Ilze Vergina. Valde izvē-
lēsies partijas vadītāja vietnieku.

Kalniete uzrunā kongresā ai- 
cināja visus būt aktīviem Eiro-
pas Parlamenta vēlēšanās un 
nepieļaut promaskavisko pār-
stāvju iebalsošanu. “Mēs esam 
Eiropas valsts, un uz turieni arī 
turams ceļš,” sacīja polītiķe.

Savukārt Kristovskis pauda 
pārliecību, ka PS pārstāvju skaits 
Saeimā ir nepietiekams. “Pirmā 
darbības gada laikā esam spējuši 
apliecināt savu prasmi izman-  
tot iespējas polītikā un pozitīvi 
ietekmēt Latvijas valstij izšķirīgu 
notikumu gaitu, tomēr partijai 
enerģiski jāizvirza prasības tiem, 
kas vada Latviju, jo ekonomiskās 
krizes risināšanas veiksme vai 
neveiksme noteiks 10. Saeimas 
vēlēšanu rezultātus. Nākamajā 
Saeimā PS jāiegūst visvairāk de- 
putātu mandātu, jo tas noteiks 
izredzes mainīt valsti, risināt 
problēmas, mainīt stagnējošos 
procesus valstī un sabiedrībā.

Kristovskis atzina, ka miljards 
eiro, ko valdība pašreiz mēģina 
atrast, nemaz nebūtu pazemīgi 
un apkaunojoši jāizprasa no 
starptautiskām finanču institū-
cijām, ja šie līdzekļi nebūtu orga-

nizēti slēpti un izzagti.
Par budžeta grozījumiem

Pirms valdības sēdes finanču 
ministrs Einars Repše (JL) sacīja, 
ka darbā ar budžeta grozīju-
miem izdevumus nāksies sama-
zināt caurmērā par 40%. Dis-
kusijas valdībā būs gaŗas un sma-
gas, tomēr Repše uzsvēra, ka 
ministriem būs jāpieņem kollē-
ģiāls lēmums un jāsaprot situā-
cijas nopietnība.

Pēc Repšes teiktā, budžeta gro-
zījumos būs nepieciešams izde-
vumu samazinājums par 40%, 
kādai nozarei tas gan varētu būt 
mazāks, bet kādai - vēl lielāks. 
Pēc Repšes teiktā, mērķis ir 
nodrošināt, lai valsts ieņēmumi 
kopā ar starptautiskā aizņēmu-
ma financējumu saskanētu ar 
valsts izdevumiem.

Valdība izskatīs ministriju sa-
gatavotos priekšlikumus izdevu-
mu samazināšanai, kā arī vairā-
kus ar valsts budžeta likum-
projektu saistītos jautājumus - 
grozījumus Militārā dienesta 
likumā, grozījumus noteikumos 
par profesionālā dienesta kaŗa-
vīru uzturdevas kompensācijas 
apmēru un izmaksāšanas kār-
tību, grozījumus Darba likumā, 
rīkojuma projektu “Par valsts 
aģentūras “Latviešu valodas 
apguves valsts aģentūra” un   

valsts aģentūras “Valsts valodas 
aģentūra” reorganizāciju” u.c.
Sabiedrība citai polītikai (SCP) 

apstiprinājusi SCP kandidātu 
sarakstus un programmas paš-
valdību vēlēšanām. SCP saraksti 
tiks iesniegti 35 novados un 
deviņās pilsētās.

“SCP uzmanības centrā ir 
cilvēks un viņa vajadzības. Mēs 
piedalīsimies pašvaldību vēlēša-
nās, lai risinātu samilzušās pro-
blēmas, galveno uzsvaru liekot uz 
jaunu darba vietu radīšanu un 
uzņēmējdarbības veicināšanu, 
iedzīvotāju sociālo aizsardzību, 
kā arī drošības paaugstināša-   
nu,” uzsveŗ SCP valdes priekš-
sēža vietnieks Egons Liepiņš.  
SCP programmas pašvaldībām, 
kuŗās SCP kandidēs, izstrādā- 
tas, ievērojiot katras konkrētās 
pašvaldības problēmatiku un 
attīstības iespējas.

SCP mērķis pašvaldību vēlē-
šanās ir godīga, profesionāla, 
kompetenta, neliela un efektīva 
pārvalde katrā pašvaldībā, kas 
strādā sabiedrības labā, ir pa- 
kļauta sabiedrības kontrolei un 
darbojas rokrokā ar savas paš-
valdības nevalsts organizācijām. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Vairāk par pakalpojumu varat uzzināt: www.leta.lv
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No desmit Latvi-
jas pavalstniekiem 
caurmērā tikai di- 
vi, jā – tikai divi! – 
paredzējuši 6. jūni-
jā doties uz vēlēša-
nu iecirkņiem un 
balsot par nākama-

jiem Latvijas pārstāvjiem Eiropas 
Parlamentā. Nevienā citā Eiropas 
Savienības dalībvalstī nav tik liels 
skaits apatisku vai skeptisku ļau-
žu. Pati ES pētījumā konstatējusi, 
ka gandrīz trīs ceturtdaļas mūsu 
valsts iedzīvotāju nedomā, ka no 
Eiropas Parlamenta vispār ir kāds 
labums. Un te nu rodas vairāki 
visnotaļ būtiski jautājumi.

Pirmām kārtām man nav un 
nekad nebūs skaidrs, kāpēc Lat-
vijā ir tik daudz tā dēvēto eiro-
skeptiķu. 1. maijā apritēs pieci 
gadi, kopš Latvija iestājusies ES, 
un, ja tas nav nozīmējis tikai un 
vienīgi kaut ko labu, tad labums 
tik un tā ļoti krietni atsveŗ jebkā-
du sliktumu, par kādu cilvēki 
domā. Eiropa, saka skeptiķi, esot 
iznīcinājusi Latvijas tautsaimnie-
cību un lauksaimniecību. Muļ-
ķības. Eiropas Savienība tikai pa- 
ātrināja procesu, kas 21. gadsimta 
pirmajā gadu desmitā būtu noti-
cis tā kā tā – atvērtais tirgus, kuŗā 
valda lielum liela konkurence,  
nav tirgus, kuŗā var darboties 
PSRS laiku uzņēmumi, kas īpaši 
nav mainījušies, un, lai arī cik tas 

Apatija, nogurums
būtu sāpīgi tautai, kuŗa joprojām 
bieži vien (un ne īpaši pamatoti) 
sevi uzskata par zemnieku tautu, 
atvērtā tirgū nevar piedalīties 
lauksaimnieks, kuŗam pieder trīs 
hektari zemes un pusotra govs.   
To sauc atvērtais tirgus, to sauc 
globālizācija. Protams, valsts va- 
rētu sevi izolēt. Taču Eiropas ga- 
dījumā tas būtu bezjēdzīgi. Ja 
Latvija, būdama ārpus ES, vēlē-
tos ar ES dalībvalstīm tirgoties,  
tai tāpat būtu jāievēro visi ES 
noteikumi. Tikai Latvija nebūtu 
pie galda, kad tie tiek pārrunāti, 
un tas nu nebūtu labi. Piecos 
gados, kopš Latvija iestājusies 
Eiropas Savienībā, valstī ir ieplū-
duši miljoni un miljardi naudas, 
kuŗa citādi nebūtu atnākusi, arī 
lauksaimniecībā, kur ļoti lielā 
skepse pirms 2004. gada 1. maija 
lielākoties ir pazudusi kā nebijusi, 
jo zemnieki jau nav muļķi. Viņi 
zina, no kurienes nauda nāk.

Tālāk jākonstatē, ka kļūdās tie 
daudzie Latvijas iedzīvotāji, kuŗi 
domā, ka no Eiropas Parlamenta 
nav nekāda labuma. Starp citu, 
EP ir būtiska loma ES budžeta 
jautājumos, un arī tas Latvijai ir 
svarīgi. Bet, kā pēdējo piecu gadu 
laikā esam redzējuši, EP ir arī   
lielisks forums, kuŗā Eiropas lī- 
menī diskutēt to, kas mūsu valstij 

ir svarīgi. Nebūtu Latvija ES dalīb-
valsts, diez vai būtu izdevies EP 
vadību pārliecināt, ka šogad 25. 
marta deportāciju dienā būtu 
visas Eiropas vārdā jānosoda re- 
žīms, kas šīs milzīgās represijas 
organizēja. Mūsu pārstāvji EP 
lielākoties ir bijuši aktīvi vēstu- 
res skaidrotāji, lai panāktu situā-
ciju, ka arī Otrā pasaules kaŗā 
uzvarējušās valstis reiz saprastu, 
ka Staļins ir bijis tikpat baismīgs 
maniaks un slepkava kā Hitlers. 
Tas vien ir ko vērts. Taču vispār 
cilvēks, kuŗa ieskatā EP ir bezjē-
dzīga iestāde, ir cilvēks, kuŗš par 
to neko daudz nezina.

Bet, ja esam ieminējušies par 
Latvijas vēstures skaidrošanu, tad 
nonākam pie otra ļoti svarīga 
jautājuma. Viena no Latvijas pār-
stāvēm Eiropas Parlamentā pē- 
dējo piecu gadu laikā ir bijusi 
sieviete, vārdā Tatjana Ždanoka. 
Arī viņa ir „skaidrojusi” Latvijas 
vēsturi, – nekādas okupācijas nav 
bijis, Latvijā dzīvojošie nelatvieši 
(kuŗus T. Ždanoka mēdz visus 
uzskatīt par krieviem vai vismaz 
krievvalodīgajiem) dzīvo draus-
mīgā apspiestībā, PSRS ir slavē-
jama par lomu, kāda tai bija Otrā 
pasaules kaŗa laikā u.tml. T. Žda-
noka 6. jūnijā būs kandidāte no 
Krievijai un Kremlim mūžam 

draudzīgās polītorganizācijas Par 
cilvēka tiesībām vienotā Latvijā 
(PCTVL). Taču par nelatviešu pa-
valstnieku balsīm cīnīsies arī      
cita organizācija, tā dēvētais Sa- 
skaņas centrs. Tur, lūk, kandidāts 
ar pirmo numuru ir Alfrēds 
Rubiks – kādreizējais Rīgas pilsē-
tas galva un kompartijas boss,   
kas vienīgais Latvijas vēsturē ir 
notiesāts par valsts nodevību. Tā, 
saprotiet, ir „saskaņa,” ko šī po- 
lītiskā organizācija vēlas mums 
piedāvāt.

Ja latvieši visi aiz savas „es lat-
vietis, man nekā nevajag” spīts     
6. jūnijā paliks mājās, tad Latvi-
jas pārstāvju Eiropas Parlamen-
tā, kuŗi par valsti un tās vēsturi 
labākajā gadījumā nestāsta pa- 
tiesību un sliktākajā – melo tā, ka 
ausis kust, būs jau vairāki. Cita 
aprīlī publicēta aptauja liecina,   
ka patlaban Saskaņas centram ir 
izredzes EP vēlēšanās iegūt pat 
divus mandātus, savukārt T. Žda-
nokai ir visas izredzes atgriezties 
Strasbūrā vēl uz pieciem gadiem. 
Latvijai ir tikai astoņi deputāti, - ja 
trīs no viņiem būs cilvēki, kuŗus 
citādi kā par latviešu tautas ie-
naidniekiem ir grūti uzskatīt, ko 
tas vēstīs par mūsu valsti un tās 
sabiedrību? Problēmu pasliktina 
vēl kas, - kā jau vienmēr, kur ir 

trīs latvieši, tur ir četras latviešu 
polītiskās partijas. Nelatviešiem 
šīs problēmas nav – vai nu PCTVL, 
vai SC, un cauri. Patiesi un nosa-
cīti latviskās partijas šad tad ir 
mēģinājušas runāt ar nelatviešu 
elektorātu, bet bez īpašiem panā-
kumiem. Latviešu balsis sašķel-
sies, un cilvēki, kuŗi ir darījuši 
visu iespējamo, lai novērstu Lat-
vijas neatkarības atgūšanu, iegūs 
ceļazīmi uz Eiropas Parlamentu. 
Visai briesmīga perspektīva.

Tiesa, 6. jūnijā būs arī pašval-
dību vēlēšanas, un tur vēlētāju 
līdzdalība noteikti būs daudz lie-
lāka, nekā ja būtu tikai EP vē- 
lēšanas. It īpaši Rīgā cīņa solās būt 
visai asa. Sabiedriskās aptaujas 
rāda, ka labas izredzes diemžēl ir 
tam pašam Saskaņas centram, kas 
populāritātes vērtējumos gozējas 
lielākoties tāpēc, ka Saeimā ne-
kad nav ticis pie īpašas teikšanas 
un patlaban bauda atbalstu no 
tiem, kuŗi vēlas atteikties no ab- 
solūti visiem polītiķiem un po- 
lītikāņiem, kādi pie varas un siles 
bijuši līdz šim. Tiesa, Rīgas domē 
SC ir bijusi pie teikšanas, bet   
Rīgā nelatviešu pavalstnieku ir 
ļoti, ļoti daudz, un varam rēķi-
nāties ar to, ka tā dēvētās kriev-
valodīgās avīzes par to aģitēs ļoti 
aktīvi. 

Kārlis Streips

Aizvadītajā nedē-
ļā skaidri tapa re-
dzamas vairākas lie-
tas, par kuŗām gan 
šaubu it kā vairs ne-
bija un par kuŗām ir 
runāts it bieži.

Latvijas Universitātes Sociālo 
zinātņu fakultātes profesors, so-
ciologs Tālis Tīsenkopfs inter-
vijā sacīja: „(..) ir divas citas lietas, 
kas apdraud mūsu valsti. Cilvēku 
situācija krizē valsti ne-apdraud. 
Kā teica Repše, mēs  ļoti ātri un 
varbūt ļoti svētīgi pavisam drīz, 
jau rudenī, varam nonākt līdz 
valsts maksātne-spējai. Būsim 
spiesti izdzīvot no tā, kas ir, un 
tad vienā dienā tiks slēgtas sko-
las, slimnīcas un darbavietas. 
Nonāksim līdz absolūti 
zemākajam punktam, un cietīs 
ne vairs simt vai divsimt tūksto-
ši cilvēku, bet varbūt pat puse 
iedzīvotāju nonāks nemonētā-
rajā eksistencē. Vairs nebūs kur 
krist, varēs iet tikai uz augšu. 

Tomēr tas, kas drāmatiski 
notiek ar cilvēkiem, kā jau      
teicu, manuprāt, valsti neap-
draud. Valsti apdraud ekono-
mikas struktūras mazspēja – tā  
ir neražojoša, neražīga un nera-
doša. Ja atmetam visus ātrās un 
ārējās naudas radītos ekonomi-
kas sektorus un paskatāmies, ko 
Latvijā rada tādu, uz ko var būvēt 
dzīvi, tad šis pamats ir ārkārtīgi 
šaurs un nestabils. Otrs, kas ap-
draud mūsu valsti, ir elite, kas 
nozagusi visu valsti un izmanto 
jebkuŗu iespēju, lai visu pievāktu 
un izmantotu savām savtīgajām 
interesēm, nevis rūpētos par tau-
tas un valsts interesēm. Turklāt šī 
varas elites nostāja rada cilvēkos 
apatiju un vispārēju neticību. 
Polītiskās elites nodevība, valsts 
nozagšana Latviju kā valsti no-
pietni apdraud.”

Par valsts nozagšanu Latvijā ir 
runāts ne reizi vien, bet pēdējo 
nedēļu laikā klajā ir nākuši fak- 
ti, kas atklāj, cik satrunējusi ir 

Patiesības brīži
līdz šim valdošā polītiskā elite un 
cik dziļa un visaptverīga ir tās 
nodevība pret savu valsti un 
tautu. Iepriekšējā laikraksta nu- 
murā rakstīju par nesaprotamo 
Ekonomikas ministrijas polītiku 
vēja staciju jautājumā un tās 
rīkoto konkursu vēja staciju sa- 
ražotās elektroenerģijas iepirk-
šanai. Kvotas tika Andŗa Šķēles 
ģimenes uzņēmumiem vai arī ar 
viņu saistītiem uzņēmējiem, tur-
klāt iepirkuma cena bija augsta. 

Tagad ir kļuvis zināms, ka citā 
ministrijas konkursā par kvo-
tām elektroenerģijai, kas ražota, 
izmantojot biogāzi, ir atteikts 30 
zemnieku saimniecībām, kuŗām 
jau bija gatavi projekti, krediti  
un teju vajadzēja sākties biogā-
zes staciju būvniecībai. Kvotas 
ieguva kāds Liepājas puses uz- 
ņēmējs un ar viņu saistīts advo-
kāts. Paredzēto biogāzes staciju 
vietā ir klajš lauks, un iepirkuma 
cena ir aptuveni divas reizes 
augstāka par pašizmaksu. Biju-
šais ekonomikas un tagad satiks-
mes ministrs Kaspars Gerhards 
(TB/LNNK) apgalvo, ka viss ir 
noticis pareizi un viņš nedomā, 
ka kaut kas būtu noticis aplam. 
Acīmredzot zemnieku saimnie-
cības, kuŗu pastāvēšana jau paš-
laik pēc velti ieguldītās naudas   
ir uz izdzīvošanas robežas, tas,  
ka uzņēmēji kārtējo reizi pār-
liecinājās - pats galvenais Latvijā 
ir nevis darbs, talants un pro-
fesionālitāte, bet saistība ar kādu 
polītiķi vai partiju, pēc ministra 
saprašanas ir normāla tirgus eko-
nomikas ikdiena. Tā sacīt, ja 
nebūsi draugos ar kādu no paš-
māju oligarchiem vai nekļūsi par 
partijas sponsoru, vari pateikties 
Dievam vai laipnajam liktenim, 
ja drīksti nodarboties ar uzņē-
mējdarbību.

Tas, ka Latvijas iedzīvotājiem 
nepamatoti nāktos maksāt vai-

rāk par elektrību un siltumu, kas 
iegūts no atjaunojamiem energo-
resursiem, un ka augtu iedzī-
votāju nepatika pret šādu ener-
ģijas ieguves veidu, protams, po- 
lītiķiem ir tikai sīkums. Galu galā 
ar gudru smaidu sejā polītiķi 
mums varētu sacīt, ka viņi taču 
visu laiku ir gribējuši Krievijas 
gāzi, ka tas būtu bijis lētāk un   
ka, visbeidzot, – visā vainīga Ei- 
ropa, kas pieprasa, lai daļu ener-
ģijas iegūstam no atjaunoja-
miem resursiem. Tam, ka TB/
LNNK vienmēr sevi ir pozicio-
nējusi kā patriotisku un nacio-
nālu partiju, vairs nebūtu nozī-
mes, tāpat kā tam, ka vismaz 
vārdos viņu partijas ministrs ir 
iebildis gāzes stacijas celtniecībai 
un runājis arī par atjaunoja-
miem energoresursiem. 

Tomēr Ekonomikas ministri-
jas „varoņdarbu” uzskaitījums ar 
to vēl nebeidzas. Kā zināms, nau-
das valsts budžetā ir par maz, 
tiek samazinātas ne tikai lielās 
algas, algu samazinājumu skarbi 
izjūt skolotāji un ārsti, policisti 
un medicīnas māsas, augstskolu 
mācībspēki un sabiedriskā trans-
porta vadītāji. Visiem minēto 
profesiju cilvēkiem un ne tikai 
viņiem algu samazinājums no- 
zīmē plānāku maizes riecienu, 
nenopirktas zāles un komūnālo 
maksājumu parādus. Toties Eko-
nomikas ministrija ministra Ger-
harda vadībā 300 tūkstošus latu 
ir piešķīrusi biedrībai “Rīgas 
kongresu birojs”, kuŗā valdes 
loceklis ir airBaltic valdes priekš-
sēdis Bertolds Fliks un Rīgas pil-
sētas galvas vietnieks Almers 
Ludviks (LPP/LC). 

Izrādās, ka ministrija pagājušā 
gada jūnijā lūgusi valdību stei-
dzamības kārtā atbalstīt tūrisma 
biznesa reklāmēšanu un tai no- 
virzīt minēto summu no pri-
vātizācijā iegūtiem līdzekļiem. 

Neviens nav iebildis, un Eko-
nomikas ministrija naudu saņē-
ma. Ticis izsludināts konkurss, 
kuŗa uzvarētājs esot bijis iepriekš 
zināms. Konkursa vienīgā pre-
tendenta - biedrības “Rīgas kon-
gresu birojs” tāme ministrijā 
bijusi akceptēta jau iepriekš. Tik-
līdz līgums bijis noslēgts,  80% 
summas –235  000 latu – pār-
skaitīti uz biedrības kontu, pretī 
solot vēl līdz gada beigām paveikt 
visu iespējamo, lai šogad Latvijā 
notiktu vērienīgas konferences, 
piesaistot inteliģentos tūristus 
pretēji daudz kritizētajiem seksa 
tūristiem. Biedrība apņēmās vei-
dot video klipus, izdot informā-
tīvas brošūras, piedalīties izstā-
dēs un organizēt ārvalstu konfe-
renču rīkotāju inspekcijas brau-
cienus uz Latviju, taču astoņos 
mēnešos kopš naudas saņemša-
nas ziņu kaut par vienu padarī- 
tu darbu nav. Almers Ludviks 
neko par nepadarītajiem dar-
biem nezinot, savukārt ar Bertol-
du Fliku līdz šim žurnālistiem 
nav izdevies sazināties. 

Dāsna Ekonomikas ministrija 
ir bijusi arī pret dažām sabied-
riskajām organizācijām, kuŗas 
par pusmiljonu latu ir apņēmu-
šās reklāmēt, ka ir labi ēst svai-
gus ābolus un gurķus un lietot 
pienu un piena produktus. Pro-
tams, meklējot naudu, bijušais 
ekonomikas ministrs nespēja  šos 
800 tūkstošus latu ieraudzīt, vēl 
vairāk – viņš nejūtas atbildīgs arī 
par šo naudas piešķiršanu un 
nedomā, ka noticis kaut kas ne-
pareizs.

Turpinās arī runas un sarunas, 
ko darīt ar Latvijas Televīziju un 
Latvijas Radio. Televīzija šogad 
vēl izdzīvošot, bet nākamgad tas 
vairs nebūšot iespējams, savu-
kārt radio notērējis šī gada cetur-
tā ceturkšņa financējumu un jau 
ir spiests ķerties pie trešā ce- 

turkšņa naudas. Ministru prezi-
dents Valdis Dombrovskis sacījis, 
ka uzdos satiksmes ministram 
izskatīt iespēju samazināt Latvi-
jas Valsts radio un televīzijas cen-
tra piemērotos radio un televīzi-
jas apraides tarifus elektroniska-
jiem plašsaziņas līdzekļiem. Tiek 
apsvērta arī iespēja apvienot abas 
sabiedriskās raidorganizācijas, lai 
samazinātu administrātīvos iz-
devumus.

Patiesībā abu šo sabiedrisko 
raidorganizāciju naudas trūku-
ma vēsture ir gaŗa. Jau gadiem    
ik pa laikam tiek runāts, ka ir 
vajadzīga abonentmaksa, jo pre-
tējā gadījumā sabiedriskais sta-
tuss ir visai apšaubāms – finan-
cētāja ir valsts. Runāts arī par to, 
ka mūžīgais finanču trūkums reiz 
novedīs pie radio un televīzijas 
sabrukuma. Bijušas runas par to, 
ka sabiedriskās raidorganizā- 
cijās nevajadzētu reklāmas, jo tas 
radio un televīziju padara daļēji 
komerciālu un beidzas ar kvali-
tātes un objektīvitātes pazeminā-
šanos. 

Īsi sakot, jau gadiem ik pa lai-
kam uzvirmo bažas, ka polītiķi 
dara visu, lai novājinātu sabied-
risko radio un televīziju un lai 
iedzīvotāji būtu gatavi no tām 
atteikties. Arī Eiropas Raidorga-
nizāciju apvienības (EBU) pār-
stāvji, kas bija ieradušies Rīgā, 
situāciju raksturoja lakoniski un 
ļoti precīzi – ir divi ceļi, kā likvi-
dēt sabiedriskos plašsaziņas lī- 
dzekļus. Pirmais ir to darīt uzreiz 
un noteikti. Otrs ceļš – darīt to 
lēnām, nemanāmi, it kā atbal-
stot, bet patiesībā novājinot. Lat-
vijā ir izraudzīts otrs ceļš, bet 
„mēs skaļi kliegsim un neļausim 
tam notikt”, sacīja EBU pārstāvis.

Ko te vēl piebilst? - Vecajai va- 
ras elitei ir jāaiziet no polītiskās 
skatuves, un mēs visi, Latvijas 
vēlētāji, ar to varam tikt galā – 
ejot uz vēlēšanām un nebalsojot 
par vecajām varas elites partijām.

Sallija Benfelde

(Turpināts 13. lpp.)
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Tagad ir tāds laiks, kad cil-
vēkus  māc bažas par rītdie-
nu... Vai samazinās algu, vai 
būs darbs? Varbūt samazinās 
pensiju?...Kā būs ar māmiņu 
pabalstiem? Dārga kļūst ār- 
stēšanās. Jāatdod paņemtais 
kredits. Ne jau visiem ir tik 
stipra nervu sistēma, lai par  
to neuztrauktos. Vai psīchiat-
riem darba kļūst vairāk? 

Rūpju ir vairāk. Mēs taču 
katru dienu dzirdam vienīgi 
sliktu informāciju. Cilvēki, ku- 
ŗiem bijušas neurozes vai de-
presija, ir jūtīgāki, un viņiem 
šādā situācijā rodas slimības 
paasinājums. Taču šādai situ-
ācijai reizēm nav gatavi arī 
cilvēki ar veselu nervu sistēmu. 
Un vispirms jau tie, kuŗi savu-
laik nav bijuši gatavi bagātībai  
un kuŗiem tā nākusi viegli. Līdz  
ar šādu kritumu tagad rodas 
izmisums un depresija. Tie cil-
vēki, kuŗiem nauda nākusi grū-
tāk, iespējams, vairāk ir piedo-
mājuši, ka naudas kādu dienu 
var būt arī mazāk.

Jebkuŗam (īpaši cilvēkiem ar 
nestabilu nervu sistēmu) ļoti 
nelāgi ir tas, ka mēs dzīvojam 
objektīvas informācijas defi-
citā. Turklāt informācija, kuŗu 
saņemam, bieži vien ir izrauta 
no konteksta. Mēs taču īsti 
nezinām, ko no Latvijas valdī-
bas vēlas un gaidīs Starptautis-
kais valūtas fonds. Tas, lūk, 
noved pie spriedzes, pie trauk-
smes sajūtas. Jā, psīchiatriem 
darba kļuvis vairāk. 

Par to, ka depresijas slimnie-
ku kļuvis vairāk, liecina arī 
2008. gadā pieaugušais paš- 
nāvību skaits. Atmodas sāku-
mā tas bija augsts, taču tad pa- 
mazām kritās. Pašnāvību skaits  
bija samazinājies 2005. un  2006. 
gadā, lai gan salīdzinājumā  ar 
citām Eiropas valstīm Latvijā 
tas bija augsts. Tagad pašnāvību 
skaits pie mums diemžēl ir pa- 
lielinājies. Un ir labi zināms,   
ka 60 procentos gadījumu paš-
nāvību izdara cilvēki, kuŗiem ir 
depresija. Jo viņiem šķiet, ka 
viņi savu dzīvi sakārtot nespēj. 

Vai garīgās veselības ziņā 
sabiedrība Latvijā ir pietieka-
mi izglītota?      

Mūsu sabiedrība šajā ziņā ir 
neizglītota. Tā neizprot, ka arī 
depresija ir slimība un tā ir 
jāārstē. Citās valstīs sabiedrība 
par garīgo veselību (un veselī-
bu vispār) ir labāk izglītota. 
Zviedrijā, piemēram, par šo 
jautājumu esmu runājusi ne 
tikai ar kollēgām, bet arī ar   
citu profesiju pārstāvjiem. Cil-
vēki tur ir zinīgi, viņiem jau 
skolā ir stāstīts, ka depresijas 
gadījumā ir jāmeklē psīcho-
terapeita palīdzība, ir jādzeŗ 
zāles. Informētība sabiedrībai 
rada citādu attieksmi pret tiem, 
kuŗiem ir kāda garīgās veselī-
bas novirze. Viņu attieksmē ir 
sapratne, atbalsts. Latvijā cilvē-
ki diemžēl domā citādi. Bieži 
vien pasaka: „Saņemies, tev 
taču nekas nekait.” Turklāt dau-
dzi cilvēki domā, ka psīchiat-  
ru izrakstītie antidepresanti 
noved pie atkarības, ka cilvēks 
var kļūt par narkomanu. Gribu 

Garīgām kaitēm – lielākas rūpes
Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore, psīchiatre Biruta Kupča sarunā ar Armīdu Priedīti

uzsvērt, ka antidepresanti neiz-
raisa pieradumu un atkarību.

Vai Rīgas Psīchiatrijas slim-
nīcā (tagad gan tās nosaukums 
ir Rīgas Psīchiatrijas un nar-
koloģijas centrs) vietu ir pie-
tiekami? Cik pamatotas ir ru-
nas par slimnīcas slēgšanu?  

Vietu slimnīcā pietiek. Jā, 
pavasaŗos un rudeņos, kad 
mēdz saasināties psīchiskās 
kaites, reizēm ir grūtāk atrast 
pacientam vietu. Lielākas pro-
blēmas šajā ziņā reizēm ir ar 
depresijas slimniekiem. Do- 
māju, ka divas trešdaļas  šo 
slimnieku varētu ārstēties   
mājas apstākļos. Slimnīcā ārstē-
jam smagākas depresijas. Vai 
arī slimniekus, kuŗiem grūti 
piemeklēt atbilstošas zāles, vai 
arī ja pacientam ir vēl kādas 
citas kaites un ir jāseko viņa 
vispārējam veselības stāvoklim. 
Zāļu izvēli vieglāk ir izdarīt 
slimnīcā. Depresijas slimnie-
kiem ir tikai viena nodaļa ar 30 
vietām. Tāpēc uz brīvu gultu 
gandrīz vienmēr jāgaida. Tā nav 
slēgta nodaļa, un tajā parasti 
ārstējas cilvēki, kuŗi paši to 
vēlas. 

Par slimnīcas slēgšanu? Nav, 
protams, doma slimnīcu likvi-
dēt. Ir gan doma, ka varbūt 
slimnīcu varētu pārvietot uz 
kādu citu vietu. Taču arī tas 
nenotiks ne rīt, ne parīt, ne 
aizparīt. Varbūt kaut kad tālā-
kā nākotnē. Bet vai notiks? Tie 
vēl ir neskaidri projekti. Tiek 
runāts, ka, pārvietojot slimnī-
cu, varētu ekonomēt līdzekļus, 
jo slimnīcas territorija ir plaša 
un tās apsaimniekošana varētu 
būt dārga. 

Viss sākoties no nerviem. 
Taču cilvēkam nav tik viegli 
saņemties. Arī žurnālisti mēdz 
„uzkurināt” sabiedrību ar 
negātīvu informāciju.

Tas nav prātīgi. Manuprāt, 
dzeltenā prese nodara daudz 
slikta cilvēkiem ar nestabilu 
nervu sistēmu, stāstot par da- 
žādām ballītēm un izrādot dā- 
mu greznās kleitas. Ja cilvēkam 
rocība nav liela un viņš nevar 
iegādāties dārgus tērpus, tad 
viņam var uznākt skumjas un 
bezcerība. Vēl vairāk nākas do- 
māt par savu atalgojumu un    
to, kā „savilkt kopā galus”. Dzel-
tenā prese ar savu informā-    
ciju trūcīgajā sabiedrības  daļā, 
it īpaši ja cilvēks ir ar vāju   
nervu sistēmu, rada lielāku  
pesimismu. Ja izklāsta kādas 
dāmas ikmēneša budžetu, kas  
ir 700 un vairāk latu, tad ko     
lai saka sieviete (galu galā arī 
dāma) ar 100 vai 150 latiem 
mēnesī? Presē vajadzētu pastās-
tīt, kā saimnieko sievietes ar 
šādiem ienākumiem.

Ko valsts varētu darīt, lai 
sabiedrību atveseļotu?  

Pirmajā vietā, manuprāt, ir 
sabiedrības izglītošana. Sevišķi 
svarīgi tas ir jautājumā par ga- 
rīgo veselību. Nedrīkst aiz- 
mirst vispārējo izglītības līme-
ni. Jo vairāk valstī būs labi 
izglītotu cilvēku, jo arī garīgā 
veselība būs labāka. Cilvēkam 
vajadzīgs plašs interešu loks.    
Ir jābūt interesei par literātūru, 
mākslu. Skolās jābūt koŗiem   

un deju kopām. Raizēties liek 
ziņa par skolu slēgšanu, zinot, 
ka daudziem bērniem nokļū-
šana skolā būs tāla un sarež-
ģīta. Katrā ziņā vajadzētu at- 
balstīt cilvēkus, kuŗi vēlas iegūt 
augstāko izglītību. Ja cilvēkam 
ir plašs interešu loks, viņam ir 
vieglāk novērst domas no visa 
negātīvā un likstām.

Mūsu slimnīca ilgus gadus 
nav pieredzējusi remontu. Pro-
tams, pacienti tajā uzturas lie-
lākoties kādu mēnesi un kaut  
kā jau pierod pie nemīlīgām 
telpām. Taču es gribētu uzsvērt, 
ka arī garīgi slimiem cilvēkiem 
ir ļoti nepieciešams ārstēties 
skaisti izremontētās telpās. 
Psīchiatrisko  slimnīcu beidzot 
vajadzētu padarīt pievilcīgu, 
mājīgu. Ir jāpanāk, lai to          
vairs nedēvē par trakomāju. 
Vajadzētu, lai palātās atrastos 
tikai divi pacienti, nevis seši, 
septiņi un pat desmit. Šādos 
apstākļos,  kādi ir pašlaik, pa-
cienti savu uzturēšanos šeit 
atceras ar lielu nepatiku, un 
nākamajā reizē viņus ir grūti 
piedabūt atkal tur ārstēties. Jā, 
depresiju nodaļā ir palātas ar 
divām gultām.Bet pārējās?...

Somatisko slimnīcu labiekār-
tošanai tiek atvēlēti lielāki lī- 
dzekļi, tās tiek remontētas un 
labiekārtotas. Garīgi slimajiem 
vienmēr viss ir solīts, taču sa- 
ņēmuši viņi  vismazāk vai pat 
nav saņēmuši neko. Vismazāk 
tiek domāts par schizofrenijas 
slimniekiem. Man reizēm    
šķiet, ka tie, no kuŗiem šī fi- 
nanciālā palīdzība ir atkarīga, 
baidās palīdzēt. Lai tikai kāds 
nenodomātu, ka viņiem pa- 
šiem ir kāda ieinteresētība, 

varbūt pašiem kādas problē-
mas... Tāda nevērīga attieksme 
valstij izmaksā daudz dārgāk.  
Ja šos slimniekus atbalstītu,       
ja viņiem būtu iespēja lietot 
zāles... Visbeidzot, ja viņiem 
slimnīcā būtu mājīga atmosfai-
ra. Turklāt  valdība vienmēr 
aizmirst, ka mēs, psīchiatri, ne 
tikai ārstējam garīgi slimos 
cilvēkus, bet arī pasargājam no 
viņiem sabiedrību. Jā, šie cilvē-
ki reizēm neadekvāti uzvedas, 
bet tas ir saistīts ar viņu slimī-
bu. Un šīs slimības dēļ cilvēks 
kādreiz var kļūt sabiedrībai 
bīstams. Tāpēc mums, psīchi-
atriem, ir dubulta loma: mēs 
gan ārstējam pacientus, gan 
pasargājam sabiedrību. 

Ambulātorā aprūpe garīgi 
slimajiem cilvēkiem mūsu   
valstī ir ļoti primitīvā līmenī.  
Jā, ir ārsts, kas izraksta zāles,  

un ir māsiņa, kas viņam palīdz. 
Bet citu atveseļošanās iespēju 
diemžēl nav. Vajadzētu ierīkot 
aprūpes centrus, turklāt kon-
krētas pašvaldības territorijā, 
kur cilvēki ar vienādām ga- 
rīgām kaitēm varētu satikties 
un aprunāties. Ir ļoti nepie-
ciešami šādi dienas vai vakara 
centri. Varētu būt arī diennakts 
centri. Un šajos centros noteikti 
jābūt psīchoterapeitam, jābūt 
ārstam.

Pret psīchiatrisko slimnīcu 
un tās pacientiem diemžēl jau 
gadu desmitiem ir aizspriedu-
maina attieksme. It kā nerak-
stīts tabu. Gan no sabiedrības, 
gan arī no valdības puses. Un 
tāpēc cilvēki ar garīgās veselī-
bas traucējumiem, tāpat psīchi-
atriskais dienests ir tādā kā 
pabērna lomā. 

Ļoti vajadzētu, lai no valdī-
bas puses būtu lielākas rūpes 
par garīgi slimajiem cilvē-  
kiem, par psīchiatriskās slim-
nīcas labiekārtošanu. Ceru, ka 
mūsu - psīchiatru vēlme nonāks 
dzirdīgās ausīs. Beidzot tam 
taču ir jānotiek! 

Jebkuŗam slimam cilvēkam 
svarīgs ir tuvu cilvēku atbalsts.   

Vēl jo vairāk tas ir vajadzīgs 
garīgi slimajiem. Viņiem ir sva-
rīgi nejusties vientuļiem, lai 
būtu draugu atbalsts. Lai ap- 
kārt ir cilvēki, ar kuŗiem ir in-
teresanti. Un, protams, lai ir 
cilvēki, kuŗiem var piezvanīt, 
kuŗiem var „izkratīt sirdi”. Mēs 
visi labi zinām, ka draudzība ir 
jākopj, un, ja ir ģimene un bēr-
ni, tad ne vienmēr tam atliek 
laika. Kad bērni paaugušies, 
varētu sākt atjaunot draudzī-
bas sakarus, bet... reizēm ir 
tukšums, jo par draudzības uz- 
turēšanu nav domāts. Cilvē-
kiem ar garīgās veselības pro-
blēmām ir ļoti svarīgi, lai vi- 
ņiem būtu uzticami draugi, uz 
kuŗiem paļauties. 

Katram ir jārūpējas par savu 
fizisko veselību, par saviem kau-
liem un muskuļiem. Jo labāka 
būs fiziskā veselība, jo labāka 
būs arī garīgā veselība. Ja cil-
vēkam ir nomākts garastāvok-
lis, tad  sevi liek manīt jau pie-
rimušas fiziskās kaites. Tātad – 
svarīga ir dzīves kvalitāte.

Ir ļoti būtiski, lai vairāk būtu 
pozitīvu emociju. Lai cilvēki 
vairāk smaidītu.
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PASAULE DZELTAINA AUST
Gunaram Saliņam 85. gadskārtā

Vasaru gaidot
 Kad uzvilkšu šito vīzi,
 es nokļūšu drīzi jo drīzi,
 kur vasara, vasara, vasara vien
 un medus un medus un piens.
 Tur pļavās vāļāties varēs
 lillīgās novakarēs,
 ar govīm tur goviski runāt nav 

liegts,
 ar ganēm ganiski triekt.
 Pat aizvērtām acīm tur atrast
 ogas zem lapas katras
 vai izcelt putnu, kas dziedāt sāk
 un debesīs pazust māk.
 Es uzvilkšu drīzi jo drīzi
 to vīzi, to vīzi, to vīzi,
 lai vasara, vasara, vasara vien
 un medus un medus un piens!

Daudzi latviešu rakstnieki 
trimdā dzīvoja ar to Latviju sir-
dī, kuŗa viņiem bija brīvvalsts 
laikā. Bet, gadiem ieritot jau 
piektajā desmitā, pasaule diktēja 
jaunus dzejas vārdus, un, lūk, 
pagātnes ainas pārvēršas par 
redzējumu rītdienā.

Pasaules latviešu rakstnieku 
trešā saieta laikā Gunars Saliņš 
apciemoja Latvijas Radio Literā-
tūras un mākslas raidījumu re- 
dakciju. Tādi brīži ieskaņojumu 
studijā negadās bieži. Ienāca dzej-
nieks, viss sasprindzis gaidāma-

jam darbam. Jo dzejniekam pir-
mo reizi uzrunāt savus lasītājus, 
savu tautu – tā ir milzīga atbildī-
ba. It īpaši dzejniekam, kas gadu 
desmitiem bijis varmācīgi šķirts 
no Latvijas. Amerikas Savienota-
jās Valstīs dzīvojot un maizes 
darbu strādājot, ar sirdi un prātu 
viņš vienmēr bijis kopā ar Latvi-
ju, ne mirkli nav aizmirsis tās 
likteni. Par to liecina viņa daiļra-
de. Gunara Saliņa dzejā savijas 
latviešu tautiskums un Eiropas 
dzejas modernisms, veidojot jau-
nu, īpatnēju kvalitāti latviešu 
pēckaŗa dzejā. Ar savām domām 
un izjūtām viņš vienmēr centies 
būt tuvs Latvijai, bet ne tikai tai 
Latvijai, kuŗu viņš, vēl jauneklis 
būdams, pameta un kuŗu dau-
dzos jo daudzos liriski sentimen-
tālos dzejoļos atceras trimdas 
dzejnieku vecākā paaudze, bet  
tai Latvijai, kuŗu Gunars Saliņš 
grib ieraudzīt brīvu, neatkarī-   
gu, Eiropas kultūrai piederīgu.

Gunars Saliņš vērīgi lūkojies 
dzejā, kas tapa Latvijā. Jau 1959. 

gadā viņš rakstīja apcerē par 
Ojāru Vācieti – „Padomju lolots 
Rīgas dzejnieks”. Kad viesojās 
Rīgā, vēlējās būt Ojāra Vācieša 
mūzejā. Nesteidzīga saruna vi- 
ņam bija ar Ludmilu Azarovu, 
kuŗā netika noklusēti arī Ojāra 
maldi un viņa izsliešanās pret 
Latvijai naidīgo varu.

Ielūkosimies Ojāra Vācieša dzī-

vesbiedres dzejnieces Ludmilas 
Azarovas manuskriptā:

„Galu galā – viņš pirmais pas-
ludināja savu neatkarīgo repub-
liku. Izcīnīja savu vientuļo brī-
vību. Nodibināja savu valsti. Savu 
māju kā patvērumu un punktu 
startam tieši kosmosā. Savu kul-
tūru. Savu polītiku. Bibliotēku. 
Upi, ezeru, parku. Runājošo ko- 

ku sabiedrību. Baznīcu. Rīgu.   
Un Rīgas siluetu, kas nāca pats 
viņa istabas logā pie viņa raks-
tāmgalda. Savas ielas un savu tir-
gu. Zīlīti, zvirbuli, dziedātāj-
strazdu, dzilnu, dzeni, sarkan-
krūtīti un zeltgalvīti aiz loga    rūts. 
Mūžīgo sasalumu. Aukstuma 
polu. Kapus. Carnikavu. Gauju.”

Ojārs vēstulē 1956. gada 30. 
oktobrī rakstīja: „Vieglāk ir    
nomirt nekā rakstīt tukšus 
dzejoļus tagad. Tu jau zini, kas 
notika Polijā, bet Tu varbūt 
nezini visu, kas notiek Ungāri-
jā. Tādas lietas, lai kur uz ze-
mes arī notiktu, no mums nav 
tālu, un neviens dzīvs cilvēks 
nevar palikt vienaldzīgs. Mūsu 
avīzes – melo. Mūsu radio – 
melo. Bezkaunīgi, bez jebkā-
diem sirdsapziņas pārmetu-
miem. Mums stāsta, ka Ungā-
rijā ir kontrrevolūcionāra sa- 
celšanās. Muļķības. Ungāru 
tautiņai vispār ir seši miljoni 
cilvēku. Aizvakar bija simtiem 
kritušo un tūkstošiem ievai-
noto. Šodien ir tūkstošiem kri-
tušo un vairāk par miljonu 
ievainoto."

Knuta Lesiņa (1909-2000) mūža 
sākumam un mūža galam nav 
trūcis krāsainības. Par sākumu 
21. lappusē stāsta pats Lesiņš: 
„Mani kristīja vai, pareizāk sa-
kot, deva vārdu pie Nīcšes (Nīče) 
grāmatas „Tā runāja Zaratustra”, 
kuŗā arī saglabājies ieraksts ar 
trim vārdiem – Knuts (pēc Ham-
suna), Voldemārs (pēc tēva) un 
Orions (pēc zvaigznāja!). Tā nu, 
trim košiem vārdiem apbalvots, 
kā visu labu cerību nesējs uzsā- 
ku šīs zemes gaitas. Pāris gadus 
vēlāk tēvs tomēr šo to bija pār-
domājis un mani aizveda nokris-
tīt pie mācītāja. Liekas, viņa ateis-
ma kareivīgums ar gadiem at- 
slāba.” Lesiņam iznāca piedzimt 
kvēlu ideoloģisku cīņu laikmetā, 
bet nomirt savukārt laimējās 
markantā datumā – 2000. gada   
1. janvārī. Vai atceramies - posta 
dzeguzes paredzēja, ka šai datumā 
notiks visādas nelaimes – no gai-
siem gāzīsies lidmašīnas, streikot 
sāks saldējamās iekārtas, – jo 
1900. gados izgudrotie datori būs 
par stulbu, lai pārorientētos no 
gadskaitļa pirmajiem cipariem 19 
uz 20? Tik trakas katastrofas kā 
tagad zinām, nenotika; nomira 
vienīgi Knuts Voldemārs Orions 
Lesiņš.

Mūzikologs Oļģerts Grāvītis, 
sakārtojis rakstu krājumu Lesiņa 
piemiņai, acīmredzot nav varējis 
izšķirties, vai divu mūzu kalps 
Lesiņš būtu zīmīgāks kā literāts 
vai drīzāk kā mūziķis, tāpēc viņš 
grāmatai devis divus virsrakstus, 
uz vāka pirmajā vietā liekot 
mūziķi, bet titullapā – literātu. 
Līdzīgu kuriozu neizdevās uziet, 
pāršķirstot leģendārā Benjamiņa 
Jēgera trimdas izdevumu biblio-
grafiju, kaut Jēgers uzgājis grā-
matu, kur dažādi rakstīts autora 
vārds: titullapā J. Bremann, uz 
vāka J. Brēmanis. Tā kā noteicēja 
ir titullapa, tad turpmāk biblio-
grafijās Lesiņš vispirms tiks 
nosaukts par literātu, tikai pēc 

Knuta Voldemāra Oriona Divas Dabas
Knuts Lesiņš – literāts un mūziķis; sastādītājs, redaktors un komentētājs Oļģerts Grāvītis; izdevusi korporācija 

Talavija Rīgā 2008.g., 448 lpp.

tam par mūziķi. 389.lappusē 
Grāvītis citē Lesiņa līdzaudzi, bet 
1944. gadā Latvijā palikušo tādu 
pašu divu mūzu kalpu Marģeri 
Zariņu, kuŗš teicis: „Man jau no 
sendienām Lesiņa rakstnieka ta-
lants ir licies spilgtāks par drau- 
ga mūzikālajiem dotumiem.” 

Grāmatas septiņās nodaļās 
Knuts Lesiņš parādīts no visām 
pusēm. Pirmajā nodaļā lasām Le- 
siņa nepabeigtu autobiografiju; 
līdz galam viņa dzīvesstāstu iz- 
stāsta Oļģerts Grāvītis. Otrā no- 
daļā ievietoti fragmenti no 1956. 
gadā izdotās Lesiņa grāmatas 
„Zem svešām zvaigznēm”, kam 
arī ir autobiografiska ievirze.   
Seko Latvijas pirmā neatkarības 
perioda redzamāko komponistu 
un atskaņotājmākslinieku por-
tretējumi, kas lielāko tiesu pār-
ņemti no Lesiņa 1939. gadā Rīgā 
izdotās grāmatas „Problēmas un 
sejas latviešu mūzikā”. Tad nāk 
plaša Lesiņa dzimtenes (1935–
1938) un trimdas (1945–1993) 
mūzikas publicistikas izlase, kam 
savukārt seko pārskats par Lesi-
ņa kā daiļliterātūras sacerētāja 
darbiem. Sevi dēvēdams par 
„vienīgi daiļliterātūras fanu – 

parastu lasītāju” (351.), Grāvītis 
šo pārskatu veidojis galvenokārt 
kā literātūras kritiķu savulaik 
rakstītā kompilāciju. Sējuma iz- 
skaņā redzam ar zinātnieka ak- 
rībiju veidotus sarakstus: Knuta 
Lesiņa un viņa dzīvesbiedres, 
dziedones Valdas trimdā sniegto 
nozīmīgāko koncertu uzskaiti, 
Lesiņa kompoziciju sarakstu un 
viņa „literāri publicistiskās daiļ-
rades sacerējumu” chronoloģisku 
rādītāju. Grāmatā daudz foto 
attēlu, vairāk nekā trīs duči, pat 
krāsās.

Mūzikas jomā Lesiņš studiju 
gados Latvijas konservātorijā vis-
pirms izcēlies kā daudzsološs kla-
vieŗu virtuozs – solists, bet vēlāk 
vairāk pievērsies klavieŗu privāt-
stundu sniegšanai, kas ilgajos 
Amerikas dzīves gados kļuvusi 
par viņa galveno iztikas avotu. No 
mūža laikā izdotajām 14 grā-
matām 12 bijušas daiļliterātūra – 
romāni, stāsti, noveles, minia-
tūras... Romāns „Janka mūzi-
kants” – par 20. gs. 30. gadu mū- 
ziķu dēkām – rakstniekam iezīmē 
tilta celšanu uz viņa otras iemīļotās 
mūzas pusi. Vēl izteiktāka šāda 
tilta celšana ir plašajā Lesiņa 
publicistikā par mūziku: jau jau-
nībā, 1934. gadā, Lesiņš nācis 
klajā ar 70 publikācijām presē. 
Viņš atzinis: „Par mūziku es 
vairāk esmu rakstījis un runājis, 
nekā to pats sacerējis.”

Kaut, kā jau katrs šāda veida 
grāmatas, primārais uzdevums    
ir iepazīstināt lasītāju ar tās varo-
ņa dzīvi un darbiem, ne mazāk 
nozīmīga grāmata ir kā liecība – 
caur Knuta Lesiņa rakstu valodā 
likto – par latviešu mūzikas dzīvi 
gan 20. gs. 30. gadu Latvijā, gan 
vēlāk Amerikā. No Lesiņa rakstu 
rindām virmo to tapšanas laika 
gars ar gluži vai veseŗa blieziena 
tiešamību. 1935. gadā Lesiņš, 
piemēram, raksta: „Nav viegla 
lieta uzņemt skaņu filmu.” (223.) 
Nu skaidrs, ka toreiz tā vēl nebija 

viegla lieta! 1939. gada apcerē   
par Alfredu Kalniņu Lesiņš vērtē 
dzejnieku Frici Bārdu: „Bārdas 
laikā par daudz mēnesnīcas, krāš-
ņu, bet slimīgu salīdzinājumu...” 
(112) Skaidrs, ka pozitīvisma 
pārņemtais Kārļa Ulmaņa laiks 
labu vārdu nevarēja atrast ne bālo 
zēnu aizstāvim Jānim Porukam, 
ne Bārdam. Atmiņās par žurnāla 
Daugava literāriem vakariem, 
kuŗu visi citi dalībnieki jau sen 
kopš miruši, pirmajā brīdī izbrī-
nu raisa, ka viens vienīgais no 
viņiem – komponists Leonīds 
Slaucītājs – nosaukts par nelaiķi. 
Kāpēc tikai Slaucītājam ticis šāds 
„pagodinājums”, bet ne citiem? 
Atbilde: Lesiņa raksta pirmpub-
licējums bijis 1977. gadā, Slaucītājs 
nomira 1971. gadā, tātad nieka 
sešus gadus agrāk, un tā viņš 
izpelnījās apzīmējumu, kādu ne- 
piekabināja senāk aizgājušajiem. 
Par īpatiem teicieniem runājot, 
uzmanību saista arī Oļģerta Grā-
vīša vēstījums, ka rakstnieks – 
mūziķis Lesiņš savā 90 gadu 
dzimšanas dienā rīkotā Pūpolu 
svētdienas dievkalpojumā Minea-
poles latviešu draudzē saņēmis 
„godam pelnīto svēto vakar-
ēdienu”. Vai tad svētais vakar-
ēdiens ir nopelnāms? Vai tā sa- 
ņemšanas vienīgais priekšnotei-
kums nav grēku nožēla?

Ir arī grāmatā tādas vietas, kur 
20. gs. 30. gadu atziņas un vēr-
tējumi pilnīgi atbilst mūsdie- 
nām. 1936. gadā Lesiņš raksta, ka 
vairs nav attaisnojams jautā-  
jums, „kamdēļ mūsu konservā-
torija nav izaudzinājusi dzie-
dātājus, pianistus un vijolniekus, 
kas pāris gados iekaŗotu Eiropas 
un Amerikas galvaspilsētas”. Arī 
mūsdienās Latvija var lepoties 
gan ar Elīnu Garanču, gan Ves-
tardu Šimku, gan Baibu Skridi, 
pat ja viņi savu mūzikālo izglītī-
bu būtu papildinājuši ārzemēs. 
1938. gadā Lesiņš saka: „Mūsu 
opera ir īstā vārda nozīmē tautas 

opera, jo biļešu cenas, salīdzinot 
ar lielajiem Vakareiropas teāt-
ŗiem, ir trīs un pieckārt zemākas.” 
Uz mata tāpat ir 2009. gadā.

Foto attēls, kur 20. gs. 50./60. 
gadu posmā Knuts Lesiņš re-
dzams kopā ar amata brāli An- 
šlavu Eglīti, liek aizdomāties par 
līdzībām abu dzīvē. Eglītis dzi-
mis 1906. gadā, Lesiņš – trīs ga-
dus vēlāk. Abi nodzīvoja ilgu 
mūžu, pārsniedzot 90 gadus. 
Vairāk nekā pusi mūža abi pa- 
vadīja Amerikā. Ne Eglīša Ve- 
ronika, ne Lesiņa Valda nedāvāja 
saviem vīriem pēcnācējus, toties 
abas dzīvesbiedres - pat ja mazāk 
spilgti par saviem lauleņiem  - 
padarbojās tais pašās mākslas 
jomās: Veronika, tāpat kā An- 
šlavs, rakstīja un gleznoja, bet 
Valda dziedāja, Knutam spēlē-  
jot klavieŗpavadījumu. Atšķirība 
bija tā, ka Anšlava mīlestība uz 
rakstniecību bija daudz vairāk 
izteikta par viņa interesi vizuālo 
mākslu jomā, kurmet Knuts 
Lesiņš bija vairāk „sadalījies”.

Ļoti vērtīgo un literārās redak-
tores Rutes Runces rūpīgi kor-
riģēto, Endzelīna ortografijā pub-
licēto grāmatu pašās beigās ne-
daudz pabojā sastādītāja patei-
cība Rutai Antons kundzei un 
viņas vīram Maigonim Antons 
kungam, bez kuŗu pašaizliedzī-
gās gādības nebūtu varējusi ras-
ties „šī nepelnīti aizmirstā latvie-
šu rakstnieka un mūziķa piemi-
ņai publicētā grāmata”. Antonu 
pāŗa attieksme pret Knutu Lesiņu 
gan viņa mūža novakarē, gan vēl 
tagad arī no lasītāja viedokļa ir 
ļoti lielas cieņas pilna, bet vai 
Antons kunga un Antons kun-
dzes trūkstošā mīlestība uz ģenitī-
vu – lieliem, bieziem burtiem 
parādīta – bija jāuztiepj lasītā-
jiem, kas taču mūsu valodas izjūtā 
būs mazāk ekscentriski?

Eduards Silkalns

Reinis Ādmīdiņš
(Turpinājums sekos)
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Vienā no manām tikšanās rei-
zēm ar Latviešu fonda priekšsēdi 
Valdi Bērziņu pie kafijas tases  
man tuvējā italiešu restorānā man 
atkal gadās viņu iztaujāt par to,  
kas tagad notiek Latviešu fondā. 
Tas nekas, ka valdē vairs neesmu, 
interese  par fondu man nav zu-
dusi. Valdis man paskaidro, ka 
pagājušā rudens pilnsapulce fi- 
nanciālās krizes apstākļos nolē-
musi piešķirt naudu tikai maza-
jiem projektiem. Tas nozīmē, ka 
šogad biedriem par projektiem 
nebūs jābalso, jo vairāk  vai mazāk 
par desmit mazajiem projektiem 
izlems valde. Viņš vēl piemin, ka 
tikko pabeigts viens no iepriek-
šējā gada projektiem, kas man 
noteikti patikšot.

Nevaru iedomāties, jo pašlaik 
Latvijā man ir trīs par LF lielākas 
mīlestības. Zinu, ka šim projek-
tam nevar būt sakara ne ar Mū- 
zeju, ne Vītolu fondu, ne ar Latvi-
jas Bērnu fondu. Valdis liek man 
minēt, bet visi trīs mani minēju-
mi ir, kā Latvijā saka, galīgi gaŗām. 
Beidzot viņš pasaka: „Tavai gan-
drīz vārdamāsai ir iznācis disks    
ar viņas dzejoļiem, turklāt viņa 
pati tos ir ieskaņojusi. Nesen ru- 
nāju ar cilvēku, kas to ir noklau-
sījies un bijis ļoti aizkustināts.” 
Tātad tā ir Astrīde Ivaska, un nu 
mana interese par šo projektu  ir 
pakāpusies par vairākiem desmi-
tiem kāpienu. Kad Valdis mani 
lūdz Astrīdi intervēt, es godīgi vi- 
ņam atbildu, ka intervēt neprotu, 
bet aprunāties esmu ar mieru.     
Tā arī esmu tikusi pie tikšanās ar  
savu gandrīz vārdamāsu Astrīdi 
Ivasku.

Tiekos ar dzejnieci tikai pēc ne- 
dēļas, jo viņa ir ļoti aizņemta, un 
arī es ne adu, ne tamborēju, gaŗ-
laicību dzenājot. Viņa dzīvo Rīgas 
centra tuvumā, Pulkveža Brieža 
ielā, loti izcilā Rīgas rajonā. Dzī-
voklis ir piektajā stāvā, un man 
gribot negribot tur jātiek ar liftu, 
un to es Latvijā daru nelabprāt. 
Parasti tie visi taisa jocīgus trok-
šņus, kas man iedveš bailes. Dur-
vis atveŗ Astrīde pati, un man tūlīt 
kļūst skaidrs, ka esmu nonākusi 
dzīvoklī, kur mīt grāmatu cilvēks. 
Dzīvoklis ir liels, gaišs un skaists. 
Saimniece paskaidro, ka tas ir 
viņas tēva - Latvijas armijas virs-
nieka jau trīsdesmit piektajā gadā 
nopirkts dzīvoklis, ko viņa pirms 
vairākiem gadiem ir atguvusi un 
izremontējusi. Grāmatas ir visur. 
Tās ir plauktos no grīdas līdz     
griestiem, uz galdiem, palodzēm 
un krēsliem. Ievēroju, ka tur ir 
divas serijas lielu grāmatu, vienas 

Astrīde Astrīdai par LF, par dzīvi Latvijā un vispār...

sarkanos vākos, otras zilos, un 
uzzinu, ka zilās ir Astrīdes vīra 
Ivara Ivaska rediģētā žurnāla 
World Literature Today kopijas, 
bet sarkanās - tāpat viņa rediģētās 
pirms žurnāla nosaukuma mai-
ņas - Books Abroad. Izrādās, ka 
žurnāls dzimis tai pašā gadā, kad 
Ivars,  un, kad abiem bijis 50, viņš 
žurnālu pārdēvējis.

Tuvāk mums abām iepazīsto-

ties, Astrīde pastāsta, 
ka vīru satikusi Mār-
burgas universitātē un 
1949. gadā visai drīz 
pēc apprecēšanās viņi 
pārcēlušies uz dzīvi 
Amerikā, mazliet uz 
dienvidiem no Minea-
poles. Viņa nav va- 
rējusi samierināties ar 
turienes baltmaizi, tā 
taču nav bijusi nekas 
vairāk kā gaiss. „Kad 
to saujā saspiež, tad 
tur nekā vairs nav,” 
viņa saka un pasmai-
da. Tāpēc Ivars viņai 
no dēlīšiem uztaisījis 
nelielu abriņu, un 
kopš tā laika viņi tikai 
pašu ceptu rupjmaizi 
vien vairs  ēduši. Ta- 
gad viņa Latvijā ir jau 

astoņus gadus, un rupjmaize    
vairs nav jācep. Un tomēr As- 
trīde ir ļoti aizņemta. Lai ne-
aizmirstu angļu valodu, viņa 
piecus gadus ir tulkojusi žurnāla 
Karogs kopsavilkumu angļu va- 
lodā; lai neaizmirstu franču va-
lodu, viņa daudz lasa. Latviski   
viņa vairāk lasa avīzi Kultūras 
Forums, jo tur ir daudz intere-
santa lasāmā. Turklāt Rīgā notiek 

daudz kas labs un interesants. Pat 
pārāk daudz, dzīve te viņai liekas 
pārāk drudžaina, viss ar lielu 
steigu.

Šo nedēļas nogali Astrīde gaida 
ciemiņu no Igaunijas. 27. martā 
Latvijas Universitātes Mazajā aulā 
notiek Igaunijas ciemiņa grāma-
tas atvēršana, un viņš grib būt tur 
klāt. Bet Astrīdei šī grāmata jau    
ir mājās, un man ir izdevība to  
apskatīt, - „Latvijas, Igaunijas un 
Lietuvas literārie un kultūras kon-
takti”. Grāmatai ir 1108 lappu-    
ses un burtiņi samērā mazi. Viņa 
man pastāsta, ka šīs grāmatas 
atklāšana būs liels un svarīgs no-
tikums, kuŗā piedalīsies Igaunijas 
un Lietuvas vēstnieki, būs mūzi-
ka, būs dzejas lasīšana. Arī Astrī-
dei tur jāuzstājas – jānolasa vīra 
dzejoļi igauņu valodā un tad lat-
viski pašas atdzejojumā, bet viņa 
piebilst, ka pašai gan vairs uzstā-
ties nepatīk.

Tikko esam sākušas runāt par 
grāmatas atklāšanu, es atceros, ka 
man taču bija jānoskaidro, kad 
atklās viņas dzejoļu tvartu (CD). 
Datumu Astrīde diemžēl vēl ne-
zina, bet apsola man to paziņot. 
Tvarts ir ieskaņots, tiek strādāts ar 
pievienoto grāmatiņu, nu jāsa-
meklē foto uzņēmumi kopā ar 

vīru un bez vīra, jo tvartā ietver-
tie dzejoļi aptveŗ gandrīz visu 
mūžu un iekļauj arī viņas atdze-
jotus Ivara dzejoļus. Astrīde pati 
par savu dzeju esot ļoti kritiska   
un bijis diezgan grūti no visām 
piecām iepriekš izdotām dzejoļu 
grāmatām izvelēties tos, ko ie- 
skaņos tvartā. Sākumā bijusi do- 
ma tikai par trīsdesmit, bet vēlāk 
jau vajadzējis izmeklēt divreiz     
tik daudz. Tas ir bijis ilgs un grūts 
process. Tomēr vajadzējis izvēlē-
ties vēl kādus 30 dzejoļus, ko Ai- 
nārs Zelčs gribējis ievietot tīmek-
lī. Astrīde piebilst, ka, Rīgā dzī- 
vodama, viņa dzeju vairs neraks-
tot. Lai dzejotu, vajag būt mežā  
vai kur citur dabā.

Kādu brīdi tāpat vien parunā-
jamies, tad uzzinu, ka Astrīdes 
dzimtai kādreiz piederējusi Les-
tenes muiža, diemžēl tagad tā 
izlaupīta un izpostīta, jo pat par 
velti neviena organizācija to nav 
gribējusi. Žēl, varbūt tā būtu vieta, 
kur dzejniece varētu strādāt vēl 
šodien.

Pirms šķiŗamies, tieku pacie-
nāta ar bezgala garšīgiem pīrā-
dziņiem un brīnišķīgu kafijas 
kūku, ko atnes kāda dzejnieces 
mīļa draudzene, bet kafijas vietā 
dzeŗam augļu tēju. Promejot 
saņemu no Astrīdes lielu dāva-  
nu – nesen izdevniecības „Pēter-
gailis” izdoto viņas kopoto dzejo-
ļu grāmatu. Tajā iekļautas piecas   
jau iepriekš izdotas grāmatas un 
vēl nepublicēti dzejoļi. Mājās 
pārnākusi, tūlīt sāku to pārskatīt 
un lasīt. Tikai tad ievēroju, ka 
mana gandrīz vārdamāsa ir at-
dzejojusi dzeju no angļu un igau-
ņu valodas, un to es vēl varētu 
saprast, bet grāmatā ir arī atdze-
jojumi no somu, spāņu, krievu    
un no lietuviešu valodas! Tā,  pa 
dzejolim lasot, man gadās izlasīt 
vienu, ko Astrīde bija pieminē-
jusi starp tiem, kas ieskaņoti viņas 
jaunajā tvartā. Tas ir dzejolis „Sest-
dienas vakara lūgšana”. Arī man 
tas ļoti patīk, it sevišķi dažas pē- 
dējās rindiņas:
 Paldies paveiktam un neiespē-

jamam, 
 žēlumam un grūtsirdībai, 
 senajam žēlumam par sākumu 

un beigām. 
 Paldies tam, ka par visu var 

raudāt
 un par visu var dziedāt. 
 Paldies.

Bezgala priecājos, ka man bija 
izdevība iepazīt dzejnieci un atkal 
ir iespēja no Latvijas rakstīt kaut 
ko labu. 

Astrīda
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Otra partija, kuŗai (atkal – 
diemžēl) spīd izredzes, ir Latvijas 
Pirmā partija/Latvijas ceļš, ku-  
ŗas hiperaktīvais īpašnieks Ai- 
nārs Šlesers ir izbazūnējis pa     
visu pasauli, ka viņš un tikai viņš 
būs nākamais Rīgas pilsētas gal-
va. Pasargi, Dievs! Šleseram ir vi-
dusskolas izglītība un vidusskol-
nieka attieksme pret dzīvi – notei-
kumi (likums) man nav nekas, es 
tam uzspļauju un daru, kā gribu. 
Viņš jau ir paguvis pavēstīt, ka 
Rīgā, tāpat kā savulaik Satiksmes 
ministrijā, viņš visos iespējamos 
posteņos sabāzīs savus cilvēkus, 
tas nekas, ka bieži vien noteicošais 
ir nevis cilvēka talants vai kompe-

tence, bet gan - cik lielā mērā, 
piedodiet, viņš ir gatavs pielīst 
Šleseram. Un arī šeit mums būs 
liels bars vairāk vai mazāk lat-
visku partiju. Un arī šeit apatija 
un balsu šķelšana var likt mūsu 
nedraugiem Maskavā kāri berzēt 
rokas. Rīga ir gards kumoss, dārgs 
kumoss. Vēl viss nav nopirkts, vēl 
viss nav privātizēts, vēl viss nav 
apbūvēts. Šlesers, kas būvēšanas 
jautājumos atkārtoti ir kreņķējies 
par vides aizstāvjiem, kuŗi nevē-
las, lai visa Latvija kļūtu par beto-
na placdarmu, - nav cilvēks, kam 
uzticēt Rīgas atslēgas, un tieši     
tas pats sakāms par saskanīgiem 
ļaudīm, kuŗi vēlas, lai mēs visi 

būtu saskanīgi ar Rubiku, kas 
joprojām cer, ka Latvijā reiz būs 
komūnisms.

Nekad neesmu publiski stāstī-
jis, par ko balsoju es, bet šoreiz 
vismaz saistībā ar Eiropas Par-
lamenta vēlēšanām tomēr vēlos 
piedāvāt vienu uzvārdu: Sandra 
Kalniete no Pilsoniskās savienības 
(PS) saraksta. Viena no Tautas 
frontes vadītājām, Latvijas vēst-
niece Francijā, Eiropas Komisijas 
locekle, Latvijas Republikas ārlie-
tu ministre, Saeimas deputāte. 
Nepārprotama Latvijas patriote. 
Cilvēks, kas diplomātiju pazīst kā 
savu delnu, nav uz mutes kritis, 
prot svešvalodas un Latviju un tās 

patriotus pārstāvēs ar godu. Tajā 
pašā sarakstā ir Eiropas Parla-
menta deputāte Inese Vaidere, kas 
bijusi ļoti aktīva mūsu tautas 
interešu pārstāvētāja.

Ar to negribu teikt, ka visiem  
šā laikraksta lasītājiem automa-
tiski jābalso par PS sarakstu. Katrs, 
protams, var izvēlēties savu fa- 
vorītu. Piemēram, „Tautas” par-
tijas sarakstā ir kādreizējā PBLA 
vadītāja Vaira Paegle, lai gan TP 
par valsts tautsaimniecības sa- 
graušanu ir pelnījusi noraidīšanu 
ikvienās vēlēšanās. Taču mājās 
gan nesēdēsim. Cilvēks, kas ir 
apatisks vēlēšanu jautājumā, nav 
cilvēks, kuŗam pēc tam ir īpašas 

tiesības gausties par to, kas ir vai 
nav ievēlēts. Krievija joprojām 
mūsu valsti uzskata par „tuva-
jām ārzemēm”, kur tai ir teikšana, 
tā vēlas Eiropas Parlamenta de- 
putātus, kuŗi centīsies krievu va-
lodai nodrošināt oficiālu Eiro-  
pas Savienības valodas statusu. 
Nepieļausim to, vismaz  no mūsu 
mīļās Latvijas ne. Tīmeklī ir 
Centrālās vēlēšanu komisijas mā- 
jaslapa www.cvk.lv. Uzziniet jau 
laikus, kur varēsit balsot, – lasītāji 
Amerikā un Eiropā to zina labāk 
nekā es. Bet viens gan ir skaidrs: 
6. jūnijā… uz iecirkņiem!

Kārlis Streips

Apatija, nogurums(Turpināts no 10. lpp.)
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Lai iemūžinātu to latviešu pie-
miņu, kas kļuvuši par 20. gad-   
simta totālitāro režīmu – komū-
nisma un nacisma upuŗiem, „Kok-
neses fonds” veido atceres un pie-
miņas vietu uz salas Daugavas vi- 
dū, netālu no Kokneses pilsdru-
pām un Kokneses luterāņu baz-
nīcas. Joprojām nav sakopots 
represijās nogalināto, deportēto, 
nāves nometnēs ieslodzīto un kaŗā 
kritušo, kā arī to latviešu skaits,  
kuŗi bija spiesti doties trimdā. Var 
droši pieņemt, ka šis skaits pār- 
sniedz 600 000. Ja latviešu tautai 
būtu bijis lemts dzīvot mierā 
pagājušajā gadsimtā, mūsu šodien 
būtu ap 3 miljoni. Tā ir pieaudzis 
iedzīvotāju skaits Latvijai līdzīgās 
valstīs. Šim milzīgajam zaudēju-
mam nav uzcelts piemineklis. 

Lai īstenotu piemiņas vietas 
ideju, tika reģistrēta bezpeļņas sa-
biedriska organizācija – nodibi-
nājums „Kokneses fonds”, kuŗa 
pamatā ir dibinātāju intelektuā-  
lais ieguldījums ieceres īsteno- 
šanā. Kokneses pašvaldība likum-
došanā atļautā kārtībā piemiņas 
vietas izveidošanai iznomājusi    
daļu salas. Šī zemes gabala platība 
ir 20 hektaru, un fonda dibināša-
nas laikā tā tirgus vērtība bija aptu-
veni 450 tūkstoši latu. Šādu nau-
das summu projektam ziedojuši 
Vilis un Marta Vītoli. Kaut arī Kok-
neses fondam ir savs pamatka-
pitāls, pēc projekta aprēķiniem tas 
nebūs pietiekams piemiņas vietas 
izveidei.

„Likteņdārzs” top pēc japāņu 
ainavu architekta Shunmyo   
Masuno projekta, kas fonda 
rīkotajā atklātajā starptautis- 
kajā konkursā 2006. gadā tika 
atzīts par labāko vairāk nekā 

„Likteņdārzs” – piemiņas vieta Koknesē, uz salas

starp 200 citiem darbiem.   
Piemiņas vietu paredzēts īstenot 

10 gadu laikā – līdz Latvijas 100 
gadu jubilejai. Mēroga ziņā 
„Likteņdārzs”  pielīdzināms Brīvī-
bas pieminekļa būvniecībai pa- 
gājušā gadsimtā. Projektu atbalsta 
arī Valsts prezidents Valdis Zat-
lers.

Pirmie darbi Salā notika pagā-
jušajā gadā, kad tur tika iestādīta 
100 ābeļu aleja. 

Mēs aicinām projektā līdzdar-
boties gan privātpersonas, gan 
uzņēmumus un esam pateicīgi 
visiem, kas mums palīdzējuši līdz 
šim. Kā ikviens var iesaistīties 
„Likteņdārza” tapšanā?

a) Nopērkot ziedojumu zīmi 
Kopš 18. marta visās Latvijas 

Pasta nodaļās ir iespējams iegā-
dāties ziedojumu zīmes – 5, 10, 20 
un 100 latu vērtībā. Katra zīme       
ir ar savu vienīgo numuru. Zie-
dojuma zīmju ideja pārmantota  
no Brīvības pieminekļa tapšanas 
procesa pagājušā gadsimta sā- 
kumā. Uz Brīvības pieminekļa zie-
dojumu zīmes bija tālaika Valsts 
prezidenta un Brīvības piemi-    
nekļa komitejas priekšsēža Gus- 
tava Zemgala paraksts, tādējādi  
apliecinot Brīvības pieminekļa   
vēsturisko nozīmi. Arī „Likteņ-
dārza” ziedojumu zīmi ir pa- 
rakstījis Valsts prezidents, „Lik-
teņdārza” projekta aizbildnis 
Valdis Zatlers, kā arī projekta 
īstenotāja – Kokneses fonda - 
padomes priekšsēdis Vilis Vītols 

un Kokneses pagasta padomes 
priekšsēdis Viesturs Cīrulis. 

Fonds plāno izdot jaunas ziedo-
jumu zīmes reizi divos gados – at- 
bilstoši katrai „Likteņdārza” tap-
šanas kārtai. Iecerēts projektu īs-  
tenot līdz 2018. gada 18. novem-
brim – Latvijas valsts pastāvēšanas 
simtgadei. 

Ziedojot no ārzemēm, ziedo-
tājam ir  iespēja pārskaitīt attie- 
cīgo naudas summu  uz Kokne-  
ses fonda, reģistrācijas nr. 
40008092535, norēķinu kontu nr. 
LV10UNLA0050006878844 „SEB 
bankā”, kods UNLA2X, norādot 
savu pasta adresi, pēc kuŗas fonds 
pēc ziedojuma saņemšanas izsūtīs 
ziedojumu zīmi. 

Ziedojumu zīmes iespējams ie- 

gādāties arī fonda birojā Rīgā,  
Lāčplēša ielā 75 - III. 

b) Iespēja ziedot līdzekļus, 
pārskaitot tos uz fonda norēķi-
nu kontu, un ziedot ar norēķinu 
karti „Likteņdārza” mājaslapā 
www.liktendarzs.lv.

c) Iespēja ziedot savu darbu  
un laiku. „Likteņdārzā” vairāki 
darbi ir padarīti, rīkojot talkas, 
kad cilvēki ziedojuši savu laiku,   
lai līdzdarbotos projektā. Ir vairā-
ki uzņēmumi, kas ziedojuši savu 
darbu „Likteņdārzam”, – architek-
ti Andris Kronbergs un Raimonds 
Saulītis izstrādājuši „Likteņdār- 
za” daudzfunkciju ēkas projektu, 
daļu darba veicot kā ziedojumu 
fondam. 

d) Citi veidi, kā palīdzēt, - mēs 
ar pateicību pieņemsim jebkuŗu 
palīdzību. Piemēram, ir saņemts 
Austrālijas latvietes piedāvājums 
iztulkot angļu valodā projekta 
mājaslapu, mākslinieki ir piedā-
vājuši savus darbus izstādīšanai 
„Likteņdārzā” utt.  

Visi, kas palīdzējuši „Likteņ-
dārzam”, tiek atspoguļoti mūsu 
mājaslapā un pēc projekta pa- 
beigšanas būs arī „Likteņdārzā”. 

Mēs ceram, ka ar tautas atbal-
stu „Likteņdārzs” kļūs par tikpat 
spilgtu jaunā – 21. gadsimta liecību 
kā 20. gadsimtā Brīvības piemi-
neklis.

Kontaktinformācija: 
Valda Auziņa
Kokneses fonds
Lāčplēša iela 75-III, Rīga
LV-1011, Latvija
Tālr. (+371) 6728-9535
Tālrakstis: (+371) 6782-8523
Kab. tālr. (+371) 2947-6146
E-pasts: info@koknesesfonds.lv
www.liktendarzs.lv

Pēdējo nedēļu laikā pēc pa- 
līdzības Latvijas Lauku konsultā-
ciju un izglītības centrā vērsušās 
vairāk nekā 90 zemnieku saim-
niecības. To parādi sasniedz 14 
miljonus latu. 17 pieteikumi ir no 
Latgales, 10 no Zemgales, 18 no 
Kurzemes, 8 no Pierīgas rajoniem, 
15 no Vidzemes rajoniem. Vis-
tiešāk ir skarti piensaimnieki. 
Saņemot 10 santimus par litru 
piena, nav iespējams kreditie-
stādēm atmaksāt aizņēmumu. 

Zemnieki, paklausot valdības 
aicinājumam, ņēma kreditus, mo- 
dernizēja kūtis, pirka techniku. 
Taču traktorus tagad pat gribot 
nav iespējams pārdot, jo to pirk-
šanai rakstīts Eiropas Savienības 
(ES) projekts un tas nozīmē – 
piecus gadus traktoram jāatrodas 
saimniecībā. Pēc palīdzības un 
padoma vēršas galvenokārt saim-
niecības ar 40 līdz 100 govīm, 100 
līdz 200 ha zemes un tās, kuŗām 
kreditu summa ir no 100 līdz 200 
tūkstošiem latu. Neliels skaits ir 
mazo saimniecību līdz 20 govīm. 
Taču grūtībās nonākušas arī saim-
niecības, kuŗās govju skaits ir ap 
500 un kreditu summa pārsniedz 
300 tūkstošus latu. Pieteikušās    
arī divas tādas saimniecības, no 
kuŗām vienai kreditu summa sa-
sniedz 1,3 miljonus, otrai – 2,8 
miljonus latu. 

Varakļānu novadā, netālu no 
Murmastienas, saimnieko Dzin-
tars un Velta Kalniņi. Viņu kūtī ir 
40 slaucamas govis, ir uz kredita 
pirkts traktors, taču atšķirībā no 
citiem zemniekiem tas ir nevis 
dārgais Rietumu, bet gan Balt-

Grūti laiki Latvijas lauksaimniekiem

krievijas ražojums. Ienākumi jū- 
tami samazinājušies pēc piena 
iepirkuma cenu krituma, Velta 
Kalniņa stāsta. Viņas dēls strādā 
pie cita saimnieka, kam govju ir 
trīsreiz vairāk, bet meita aizbrau-
kusi darbā uz Angliju. Viens dēls 
palīdz pašu saimniecībā. Savā ziņā 
tipiska mūsdienu latviešu ģime-
ne. Dzintara vecāki 1949. gadā 
deportēti uz Sibiriju, taču pēc 
neatkarības atjaunošanas bijusi 
viena doma - atgūt dzimtās mājas 
un atsākt saimniekošanu. Sāku-
mā govis turētas pirsmkaŗa laikā 
būvētā kūtī, pirms dažiem gadiem 
Dzintars un Velta uzcēluši jaunu 
kūti. Jauno saimnieku ieskatā ES 
un arī vietējās prasības, tāpat 
komplicētie pārskati traucē saim-
niekošanu. Mājā nesen pieslēgts 
tīmeklis, kas mēnesī izmaksā 20 

latus, tāda cena Latvijas laukos… 
Krize piena nozarē patiešām ir 

ļoti skarba. Latvijā ir saimniecības, 
kas par litru piena saņem tikai 
nieka astoņus santimus, taču arī 
šie maksājumi bieži vien kavējas. 
Lauku atbalsta dienests informē, 
ka šobrīd Zemgalē vien ir 124 
zemnieku prasības tiesā par 
nesaņemto piena naudu. Vēl  
pirms gada cena sasniedza 28 san-
timus par litru. 

Zemnieki bieži vien nav pa- 
domājuši, kā atmaksāt kreditus. 
Bijuši gadījumi, kad naudu, ko 
saņēma no Lauku atbalsta die-
nesta par īstenoto projektu, no- 
tērēja, pērkot automašīnas. Kre-
diti ņemti uz pārāk īsu laiku - 
septiņiem līdz desmit gadiem. 
Skandinavu konsultanti vērsušies 
pie latviešu lauksaimniekiem, 

piedāvājot datorproprammu, ar 
kuŗu var aprēķinātu, kādi traktori 
nepieciešami konkrētai saim-
niecībai, taču latviešu zemnieki 
domāja, ka paši visu zina labāk. 
Patiešām vēl pirms dažiem gad-
iem Latvijā bija lēts darbaspēks un 
arī degviela un elektrība bija lētā-
ka nekā Rietum-eiropā. Tagad 
lopbarības ražošana Latvijā pēc 
ekspertu atzinuma izmaksājot 
četras reizes vairāk nekā Holandē. 

Krize Latvijas lauksaimniecībā 
nebūtu tik jūtama, ja būtu saim-
niekots apdomīgāk, pārāk maz 
vērības zemnieki veltī grāmat-
vedībai un aprēķiniem. Rietum-
eiropas pārstāvji brīnās, kā Latvijā 
var saimniekot bez iepriekšējām 
zināšanām lauksaimniecībā. Paš-
laik daudzi zemnieki ir neziņā par 
nākotni, jo bankas atsakās finan-
cēt jau iesākto fermu un citu būv-
ju pabeigšanu. Valsts pārāk vēlu 
reaģēja uz piensaimnieku pra-
sībām atcelt ierobežojumu tirgot 
pienu pašiem. Latvijā atšķirībā no 
citām Eiropas valstīm, birokratijas 
kavēta, ir zudusi tiešā saikne starp 
zemnieku un pircējiem. Zemnie-
ku ieskatā valsts lobē lielos piena 
pārstrādātājus, kas dzīvojot uz 
zemnieku rēķina. 

Nepieciešama valdības palīdzība 
eksporta tirgus veicināšanai, bet 
lēmumi tiekot pieņemti gausi.   
Arī subsidijas ir ievērojami ze- 
mākas nekā rietumvalstu zem-
nieku saimniecībām. Lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs 

pašlaik gatavo plānus, lai zem-
nieks var izdzīvot ar astoņiem   
līdz 12 santimiem par litru piena. 
Ja cena kritīs vēl zemāk, tad zem-
niekam izdzīvot nav iespējams. 
Jāpatur prātā, ka piena pašiz-
maksa ir caurmērā 16 santimi. 
Zemkopības ministrs Jānis Dūk-
lavs jau ir ticies ar Latvijas lie-
lākajām bankām, un no tām 
dzirdēti solījumi saimniecības 
apzināti neizputināt. Kā mazu 
cerību stariņu piensaimnieki    
redz Eiropas Komisijas pazi-
ņojumu, ka tā ir gatava atjaunot 
eksporta atbalstu piena produk-
tiem. 

Dainis Mjartāns 

Kalniņu ģimenes saimniecība Varakļānu novadā pavasaŗa gaidās
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Rīgā šoziem ļoti aktīvi ir dar-
bojusies kāda spēcīga gripa vai 
cits nejauks vīruss. Nezinu, kuŗu 
no tiem man gadās noķert jau 
marta sākumā, un tad desmit 
dienas neesmu nekam derīga.  
Tā nu tikai sešpadsmitā martā es 
varu būt atpakaļ darbā. Tas gan  
ir tieši laikā, jo pa to laiku sa- 
slimuši vēl astoņi mūzeja dar-
binieki, un ielūgumu izsūtīšana 
uz vairākiem šī mēneša sarīko-
jumiem ir stipri vien aizkavēta. 
Vienīgais, par ko šajā situācijā 
varu mazliet priecāties, ir apzi-
ņa, ka nu varu sēdēt pie galda, 
kas citam nevienam nav vaja-
dzīgs, un adreses rakstīt bez trau-
cējumiem un bailēm, ka esmu 
iesēdusies cita darbinieka vietā. 
Parastā situācija te ir tāda, ka 
mēs trīs gaidām uz vienu datoru 
un divi uz vienu galda stūri. 

Pirmais no sarīkojumiem no-
tiek 18. martā, uz to ielūgumi  
jau izsūtīti, bet man jāpalīdz 
izsūtīt uz 23., 24. un 25. marta 
sarīkojumiem. To izdarām lielā 
steigā, jo Latvijas Pasts vēl arvien 
nav iestāde, ko varētu saukt par 
veiksmīgu un izdarīgu. Tikai 
nupat desmitā martā no Klīv-
landes saņēmu vēstuli, kas iz- 
sūtīta pagājušā gada pirmajā 
decembrī. Pēdējos ielūgumus uz 
diviem 25. marta mūzeja sarīko-
jumiem pastā nogādāju tikai 18. 
marta pēcpusdienā, un, kad  
tieku atpakaļ mūzejā, jau jāsāk 
gatavoties mūzeja devītās gada-
grāmatas atklāšanas sarīkoju-
mam. Šādi sarīkojumi notiek 
otrā stāvā pastāvīgās ekspozī-
cijas zāles priekšējā daļā. Es tur 
nekad nevaru uziet bez kamola 
kaklā, jo pirmais, ko tur ieraugu, 
ir Gulaga barakas kopija ar 
divstāvīgām cietu dēļu gultām.

Šīsdienas sarīkojumā dienas 
gaismu ierauga un Mūzeja grā-
matu veikalā nonāk devītā grā-
mata - „GADA GRĀMATA 
2007,” kuŗas apakšvirsraksts vēs-
tī, ka grāmatas saturs lielākoties 
veltīts akcijai pret latviešiem 
Padomju Savienībā 1937. – 1938. 
gadā. Jau atšķiŗot vāku, sirds 
sažņaudzas, jo zem 16 cilvēku 
fotouzņēmumiem pretskatā un 
profilā ir rakstīts: „Maskavas 
Valsts latviešu teātŗa „Skatuve” 
aktieŗi un režisori, nošauti 1938. 
gadā „Latviešu akcijā” Butovas 
poligonā Maskavas tuvumā.” Cik 
vienkārši! Padomju Savienībā 
tajā laikā no latviešiem bailes   
bija tik lielas, ka bija nepiecieša-
ma vesela akcija, lai no viņiem 
tiktu vaļā... Bet kāpēc no ak- 
tieŗiem un režisoriem? Laikam 
gan nekāds iemesls nebija va- 
jadzīgs, pietika ar to, ka viņi bija 
latvieši. Starp grāmatas auto-
riem ir V. Nollendorfs un J. Pe- 
niķis no rietumu latviešiem un 
ļoti daudzi vietējie Latvijas 
vēsturnieki un zinātnieki. Dažu 
virsraksts vien jau liecina par 
noziegumiem, kas pastrādāti 
pret latviešu tautu, un pašlaik es 
nemaz nespēju tajos iedziļinā-
ties. Liekas, darbs Okupācijas 
mūzejā man sniedzis daudz 
skaidrāku informāciju, ko nees-
mu spējīga ne aptvert, ne saprast. 

Uzšķiŗas 129. lappuse, kur 
sākas numurēts latvisku vārdu 
saraksts. Virs tā paskaidrojums, 
ka tas ir rīkojums izpildīt nāves 
sodu un nošaut visus sarakstā 
minētos cilvēkus – kopā 293. 

Viena nedēļa martā Okupācijas mūzejā
Kāds ārprāts! Lai gan tas, ko 
esmu zinājusi jau līdz šim, liekas 
bezgala daudz, tomēr tagad ik 
dienas iemācos kaut ko jaunu un 
gandrīz neticamu. Šīs grāmatas 
pamatīgu lasīšanu atlikšu uz 
vēlāku laiku, pašlaik man pietiek 
ar virsrakstiem vien. 

23. martā mēs atklājām vēl vie-
nu grāmatu, kas veltīta uz Sibiri-
ju izsūtītajiem latviešiem. To iz-
devusi Okupācijas mūzeja bied-
rība, un tās redaktors ir Valters 
Nollendorfs, arī šīs grāmatas 
iedvesmotājs. Nelielā grāmatiņa 
radusies kā piemiņas darbs      
divu no Latvijas izsūtīto cilvēku 
piederīgajiem. Mākslinieks Mā- 
ris Bišofs zīmējumus veltījis sava 
tēva piemiņai, kuŗu tā laika vara 
apcietināja un kuŗš Gulaga no- 
metnē nomira. Anda Līce katram 
zīmējumam pierakstījusi apceri, 
to veltījot saviem vecvecākiem, 
kuŗi, tāpat kā daudzi tūkstoši 
latviešu, savas dienas beidza 
tālajā Sibirijā. Grāmatiņai ir ļoti 
zīmīgs virsraksts –„Sveša vara”. 
Šī svešā vara ir jūtama katrā 
grāmatiņas lappusē.

„Te nav nekā pelēka. Melns 
stāv pret baltu. Skarba, nepie-
lūdzama pasaule, kuŗu kā senas 
kokgriezuma illustrācijas rada 
Māris Bišofs. Kā tālajos vidus-
laikos, cīnās gaisma pret tumsu, 

labais pret ļauno, mūžīgā dzīvī-
ba pret mūžīgo pazudināšanu. 
Tikai šoreiz šķiet pretēji – ļau-
najam ir vara, un nav ne pes-
tīšanas, ne atpestīšanas. Sveša, 
brutāla vara sabradā un iznīcina 
visu, kas tai pagadās pa kājām,” 
grāmatiņas ievadā raksta Valters 
Nollendorfs.

„Vārdi tikpat skarbi. Katra    
lapa – skrejlapa, kas apsūdz. 
Anda Līce pazīst šo nepielūdza-
mo svešās varas skarbumu, jo 
viņa ir tautas sāpju ceļa līdz-
gaitniece un uzklausītāja. Sirds-
apziņas baltā balss svešās varas 
pasaulē.”

Kā Māŗa Bišofa zīmējumi, tā 
Andas Līces vārdi tiem pretējā 
lappusē visā grāmatiņā tiešām ir 
skarbi. To bez slapjām acīm 
izlasīt nav iespējams. 74. lappusē 
redzams uz soliņa sakņupis, 
skrandās tērpies cilvēks, kam 
blakus ir tikai plika zivs asaka, 
bet sapnī viņš redz savas mājas, 
redz savu sunīti un redz mājām 
pāri lidojošus putnus. Pie 
zīmējuma Andas Līces vārdi: 

„Jo tālāk prom no mājām, jo 
tuvāks kļūst viss, kaut pavards 
jau ir izdzisis un mājas sacirstas 
malkā. Kaut aka aizbirusi un 
pagalms kā poligons. Kad skatās 

no zonas, daudz tuvāks kļūst 
viss. Lai cik būtu izmisis prāts, 
sirds dara to, ko nespēj neviens 
cits. Sirds vēl aizvien ilgojas, cer 
un tic.”

Vai tāpēc mani šīs rindiņas 
skaŗ tik ļoti, ka arī manas mājas 
Doles salā tika sacirstas malkā? 
Nezinu, bieži man šķiet, ka 
nezinu nekā.

Tā tas ir lapu pēc lapas, bet, 
lasot šo mazo grāmatiņu, emoci-
jas kāpj un skumjas kļūst arvien 
smagākas, līdz pašā pēdējā lapā 
redzama milzīga, melna ķetna, 
zem kuŗas ir Liepāja, Talsi, Rīga, 

Ogre, Cēsis, Valka – tātad visa 
Latvija... 

24. marts mūzejā atkal ir 
aizņemta diena, tiek atklāta 
tematiskā izstāde „Deportācija 
03/25/1949”. Tāds ir izstādes 
nosaukums, jo 25. martā paiet 
tieši sešdesmit gadu kops dienas, 
kad no Latvijas lopu vagonos 
izveda vairāk nekā 43 tūkstošus 
cilvēku, 29 procenti no tiem bija 
bērni, 44 procenti sievietes un 
tikai 27 procenti vīrieši. Izvešana 
bija rūpīgi plānota Maskavā, bet 
Latvijā to vajadzēja parakstīt 
Vilim Lācim. Par tās dienas 
šausmīgajiem notikumiem un 
dzīvi izsūtījumā mums ir jau 
zināms daudz, bet daudz vēl ir 
nepateiktā, neizstāstītā un 
neizsāpētā. Man, cilvēkam, kas 
to tuvumā nav redzējis un tikai 
grāmatās par to lasījis, tas ir 
neaptveŗami un gandrīz vai neti-
cami, taču par to nepārprotami 
liecina dokumenti un fotografi-
jas.

Mūzeja vēsturnieks Ojārs Ste-
pens no mūzeja archīviem izvē-
lējies vairākas personas un ģi- 
menes šīs dienas 60 gadu atceres 
ekspozīcijai. Tur ir ne tikai do-
kumenti, protams, krievu valo-
dā (tāpēc man nesaprotami), tur 

ir skolēnu liecības, sīkas lietiņas, 
ko cilvēki, kam laimējās atgriez-
ties, atveduši sev līdz, tātad 
vēstures liecinieki. Redzu mazu, 
aprūsējušu kabatas nazīti, ko 
pārvedis Arnolds Apse, pašu 
darinātus zīmuļu turētājus, kuŗos 
iestiprināti centimetru gaŗi 
zīmuļu galiņi. Adāmadatas un 
tamboradatas, ko izmantojusi 
izsūtītā Līze Jēkabsone, viņas 
adīts cimdu pāris un tamborētas 
sedziņas; koka karote, brilles, 
kāds fotoaparāts. Un izšūta kapa 
vainaga lente, ko jau 1949. gada 
jūlijā draugi vienam no savējiem 
uzlikuši uz kapa, - Viesturam 
Tipainim pēdējais sveiciens no 
tautiešiem. Apskatāms pat Lāč-
plēša Kaŗa ordenis, kas pēc gaŗā 
ceļa pa Sibirijas lēģeŗiem atradis 
ceļu atpakaļ uz Latviju, tam 
blakus trīs paprāvi cietā cukura 
gabali, ko kāds nelaimīgais ie- 
mainījis pret paštaisītiem zāba-
kiem. Tie kopā ar nedaudziem 
25. martā izsūtītajiem atgriezu-
šies Latvijā...

25. marts ir ļoti smaga diena. 
Jau otro reizi eju uz kinoteātri      
„K Suns” noskatīties mūzeja 
kinofotofono nozares darbinieku 
veidotu filmu. Šai dienā izrāda 
tikai triloģijas pirmo daļu. Virs-
raksts - „1949. gada 25. marta 
deportācija Latvijā” - filmas 50 
minūtēs parādītas 13 ļoti skum-
jas liecības. Tās apmēram no 500 
video lentēs uzņemtām liecībām 
izvēlējušies mūzeja darbinieki 
Andrejs Feldmanis un Lelde Nei-
mane. Filmā redzam, kā dzīves 
salauzti cilvēki, kas pirms 60 
gadiem vēl bija tikai bērni, stāsta 
par dienu, kad bruņoti svešas 
varas kaŗavīri viņus izrāva no 
skolas sola vai agrā rīta stundā 
no gultas, kā viņus „sakrāva” 
smagajās automašīnās vai zirgu 
vilktās ragavās un pēc tam vago-
nos. Tikai viens no šiem 13 lie-
ciniekiem nav nonācis tās dienas 
vagonos, bet viņš rāda fotografi-
jas, ko drosmīgi uzņēmis no 
vagonu rindām un cilvēku ba-
riem ap tiem, kad tika aizvesti 
viņa audžu vecāki. 

Leldei un Andrejam šovasar 
paredzēts braukt uz Ameriku   
un Kanadu, lai tur video len-     
tēs uzņemtu vēl dzīvu paliku-    
šo leģionāru stāstus. Viņi jau 
uzņēmuši gandrīz divtūkstoš 
liecību, un man nav aptveŗams, 
kā to var izdarīt, ja es, jau ska-
toties vien, sabrūku. Andrejs 
atzīst, ka ir iemācījies pilnīgi 
atslēgties no emocijām, kas sais-
tītas ar darbu, un tikai dara, kas 
jādara. Tas, ko pats tajā dienā 
redzējis, - kā no skolas sola viņam 

blakus paņem draugu, gan liek 
viņa balsij mazlietiņ aizlūzt. 
Lelde piebilst, ka sākumā visu 
laidusi caur sirdi, bet tagad 
apzinās, ka darbs ir jāizdara, un 
dara to gandrīz automatiski. Vēl 
es uzzinu, ka otrā triloģijas daļa 
būs par šai dienā izsūtīto dzīvi 
un likteņiem Gulagā, bet trešā 
par to, kas un kā izsūtītos sa- 
gaidīja, viņiem atgriežoties Lat-
vijā. Arī tas diemžēl nebūs ne- 
kāds prieka stāsts.

Tūlīt pēc filmas jāsteidzas at- 
pakaļ uz mūzeju, jo tur atklāj 
Edvīna Šnores „Padomju stāstu” 
DVD formātā 15 valodās. Cilvēku 
saradies tik daudz, ka krēsli un 
soli salikti visās iespējamās un 
pat neiespējamās vietās. Cie-
miņos ir vairāki sūtņi un dip-
lomāti, kā arī mūsu parla-
mentārieši. Kā parasti, ciemi-  
ņus pirmā uzrunā mūzeja direk-
tore Gundega Michele, tad runā 
filmas autors, un ar katru Edvī-
na Šnores teikumu mana apbrī-
na par viņu aug. Ir prieks, ka 
mums ir arī tādi jauni cilvēki.     
Ir tādi... un, paldies Dievam, ne 
mazums. Edvīns stāsta par grū-
tībām un problēmām, ar ko sa-
stapies filmas veidošanas laikā. 
Materiālus sācis vākt jau vairāk 
nekā pirms desmit gadiem. Sa- 
ticis cilvēku, kas viņam palīdzē-
jis filmu izveidot par DVD 15 
valodās un palīdzēs to arī izplatīt. 
Šis cilvēks ir latviešu pēcnācējs 
no Ņujorkas, un Edvīna filmas 
izplatīšanu viņš ir padarījis  
daudz vieglāku. 70 kopijas ir 
nodotas Ārlietu ministrijas rī- 
cībā. Un es gribu aizrakstīt ALAi 
un PBLA, lai to uzdāvina visiem 
bijušajiem Amerikas preziden-
tiem un arī tagadējam. Lai nosū- 
ta to arī citiem lielvalstu pre-
zidentiem un vadoņiem. Latvi-
jas Vēstnesis par šo sarīkojumu 
mūzejā savā 26. marta izdevu-
mā publicēja šādas rindas: 

„Sarunas nobeigumā daloties 
iespaidos pēc Latvijas Okupāci-
jas mūzeja apmeklējuma, Chor-
vatijas ārlietu ministrs pauda 
dziļāku izpratni par Latvijas tau-
tas ciešanām un atzina, ka mūsu 
valsts situācija un atgriešanās 
Eiropā ir īsts veiksmes stāsts.”

Mājās ejot, sirds ir bezgala 
pilna. Neesmu pārliecināta, vai 
varu pilnīgi piekrist Chorvati- 
jas ārlietu ministra teiktajam. 
Liekas, mēs tomēr būtu varējuši 
būt veiksmīgāki. Izvēlīgāki savu 
parlamentāriešu izraudzīšanā, 
tad tagad mums nebūtu jāpa-
kļaujas citu valstu noteikumiem 
tikai tāpēc vien, ka paši vairs 
nespējam samaksāt ne saviem 
pensionāriem, ne skolotājiem, 
mediķiem, ugunsdzēsējiem un 
policistiem. Mēs būtu varējuši 
paši būt kungi savā dzimtajā 
zemē, un mūsu skolotājiem 
nebūtu atkal jāmaršē gaŗām 
Ministru kabinetam. 

Šinīs dienās paiet gads, kopš 
strādāju mūzejā, bet tikai tagad 
sāku apjēgt, ka darbs te, tāpat    
kā mūsu Rīga, nekad, nekad 
nebūs pabeidzams, jo nepār-
traukti nāk arvien jauni pie-
rādījumi, jaunas liecības par 
visdrūmāko laiku Latvijas 
vēsturē. Par tā laika visskumjā-
ko dienu - 1949. gada 25. 
martu.

Astrīda

"Sveša, brutāla vara iznīcina visu," grāmatiņas "Sveša vara" 
ievadā raksta Valters Nollendorfs

... daudz vēl ir nepateiktā, neizstāstītā un neizsāpētā...
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Līmeniski. 1. Mākslas stils, kas 
radās Italijā 16. gs. beigās. 3. Dzī-
vesvietas vai iestādes atrašanās 
vieta. 8. Plēsīga saldūdens zivs. 9. 
Slēgts nodalījums pasažieŗu va- 
gonā. 12. Rožu dzimtas koks vai 
krūms ar baltiem, smaržīgiem 
ziediem. 13. Upe Zemgalē. 14. 
Upe Vācijas ZR. 17. Valsts Eiro-
pas DR. 18. Kādas Eiropas valsts 
galvaspilsēta. 19. Varonīgi kaŗa 
lidotāji. 21. Asinsrites centrālais 
organs. 22. Naudas vienība dažās 

Eiropas valstīs. 24. Slavas dziesma. 
27. Ar zīmuli, spalvu novilkta 
līnija. 29. Modelis, pēc kā kaut kas 
veidots. 32. Šaurs, stāvs padzi-
ļinājums kalnos. 33. Augstākā mi- 
litārā dienesta pakāpe dažu valstu 
armijā. 34. Salu valsts lielo Antiļu 
salu grupā. 37. Stieņi spēka 
pārnešanai. 38. Valsts Āzijas D. 39. 
Jauns koka vai krūma dzinums. 
40. Sala personificējums latviešu 
folklorā. 

Stateniski. 1. Cilvēks, kas no 

darbojas ar burvestībām. 2. Skaņ-
darba nobeigums. 4. Dejot. 5. 
Publicistiski apcerējumi. 6. 
Vērtspapīrs, kas apliecina līdz-
dalības daļu uzņēmumā. 7. Apavi. 
8. Sniega nogruvums kalnos.       
10. Valsts bruņotie spēki. 11. Tāds, 
kam ir samērā mazs biezums. 15. 
Mākslinieks, kas priekšnesumu 
sniedz viens. 16. Senajā Ēģiptē 
akmens tēls – gulošs lauva ar cil-
vēka galvu. 19. Brīva cīņa – pau-
košanā un boksā. 20. Pilsēta Peru. 
23. Laikraksti. 25. Lauksaim-
niecības darbarīks. 26. Pusmiegs. 
28. Bēdu pavadones. 29. Pilsēta 
Zviedrijas centrālajā daļā. 30. 
Slepena, noziedzīga organizācija. 
31. Vairāku viena tipa ieroču 
vienlaicīgi šāvieni. 35. Zemūdens 
klinšu grēda. 36. Augstākā virsot-
ne R-Karpatos.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 16) 
atrisinājums

Līmeniski. 3. Taifuni. 9. Panda. 
10. Toska. 11. Aiznest. 12. Edīte. 
14. Lamas. 15. Laukskati. 20. Ap- 
spiest. 22. Kaltonis. 24. Klemšas. 
25. Aknīste. 26. Rītausma. 29. 
Cesvaine. 34. Gleznains. 36. Al- 
got. 38. Tekla. 40. Tepiķis. 41. 
Važas. 42. Mulst.

Stateniski. 1. Jauda. 2. Adīt. 4. 
Azimuts. 5. Finese. 6. Neslava. 7. 
Roma. 8. Aknas. 13. Elki. 14. Liet. 
16. Valkīra. 17. Aspekts. 18. Knislis. 
19. Asteres. 21. Etaps. 23. Lakas. 
27. Urgt. 28. Mieles. 30. Etiķis. 31. 
Vīst. 32. Ansis. 33. Elba. 35. Olis. 
37. Oma. 39. Emu.

Lielo apkārtējās vides sakop-
šanas talku rīkoja Vides sakār-
tošanas un izglītības projekts 
„Pēdas” sadarbībā ar Latvijas 
Valsts prezidenta kanceleju,  
Valsts kanceleju, Vides minis- 
triju, Latvijas Valsts mežiem, 
Latvijas Valsts ceļiem, Latvijas 
Atkritumu saimniecības uzņē-
mumu asociāciju, Latvijas Paš-
valdību savienību un domubied-
ru grupu „Tīriem mežiem”. Tas 
bija valsts līmeņa notikums, jo 
Lielajai talkai atbalstu sniedza 
Ministru prezidenta Valda Dom-
brovska vadītā valdība, piešķirot 
36 540 latu. 

Ne dzestrais laiks un Vidzemē 
pat sniegs un krusa nekavēja 
Lielajā talkā piedalīties vairāk 
nekā 110 000 talcinieku, kas 
piepilsētu mežos, parkos savāca 
aptuveni 340 000 maisu ar da- 
žādiem sadzīves atkritumiem, - 
to apliecina projekta „Pēdas” un 
Lielās talkas koordinātores Vitas 
Jaunzemes sniegtā informācija. 

Atsaucība bija liela arī tāpēc,   
ka tauta nebija aizmirsusi publi-
cistes un rakstnieces Annas Žī- 
gures kopā ar Valsts akciju sa- 
biedrību „Latvijas valsts meži” 
rosināto pirmo Lielo talku, kas 
notika 2008. gada 13. septembrī 
par godu Latvijas 90. dzimšanas 
dienai. Toreiz vienas dienas laikā 
50 000 Latvijas iedzīvotāju, kam 
rūpēja iespēja dzīvot nepiesār-
ņotā vidē, sakopa 512 vietas 364 
pašvaldību territorijās. Organi-
zātoru un poligonu aplēses lieci-
nāja, ka talkas laikā savākti vai-
rāk nekā 260 tūkstoši maisu ar 
dažādiem atkritumiem. 

Šā gada talkai papildu stimuls 
pašvaldību atsaucībai bija Minis-
tru kabineta piešķirtie 36 540 latu 

18. aprīlī visā Latvijā notika Lielā talka

pašvaldību izdevumu segšanai 
par talkas laikā savākto atkritu-
mu izvešanu un talkošanas in- 
ventāra iegādi. 

Talka parādīja, ka cilvēki noil-
gojušies pēc kopības izjūtas, tur-
klāt ikviens tūlīt redzēja izdarītā 
rezultātus, un tas deva milzīgu 
gandarījumu. Kādā mazākā pa- 
gastā, kur nav bijis daudz vāca-
mu atkritumu, jaunieši palīdzē-
juši kādai sirmai māmuļai sakraut 
malku nojumē, savukārt citviet 
talkojot svinēta dzimšanas diena. 

Talcinieki rosījās Mārupē, Skul-
tē, Skrundā, Lapmežciemā, daudz 
talcinieku ar valdības vadītāju 
Valdi Dombrovski priekšgalā  
bija pie Bābelītes ezera. Savukārt 
Lielās talkas patrons Valsts pre-
zidents Valdis Zatlers ar kundzi 
Lilitu no agra rīta kopā ar Jelgavas 
1. sanatorijas internātpamatsko-

las skolēniem sakopa skolas par-
ku - vāca jau nozāģētos vai no-
lauztos nokaltušos koku zarus. 
Prezidents arī pats nozāģēja pa 
kādam nokaltušam zaram. Tal-
cinieki grāba pērnās lapas, tīrīja 
parku no krūmājiem un atkritu-
miem. Prezidents iestādīja ozolu. 
Pabeidzis talkas darbus, Valdis 
Zatlers pēcpusdienā pie Jelga- 
vas Kultūras nama tikās ar iedzī-
votājiem un talciniekiem visā 
Latvijā pateicās par aktīvitāti, 
sakopjot tēvzemi

Ventspilī Lielās talkas dienā jau 
tā sakoptajā pilsētā visiem ne-
pietika darāmā, tāpēc Ventspils 
pilsētas galva Aivars Lembergs 
un domes deputāti aicināja 
ventspilniekus uz Piejūras brīv-
dabas mūzeju darināt putnu bū- 
rīšus. Strādātājiem bija sarūpēta 
silta tēja ar pīrādziņiem, kā arī 

folkloras kopas „Ventiņi” priekš-
nesumi. 

Talkas organizātori pateicas tal-
kas dalībniekiem par milzīgo at- 
saucību un izsaka gandarījumu 
par Latvijas iedzīvotāju vieno-
tību tīras vides idejas vārdā. 

Reģionālo talku koordinātoru 
ziņotais liecina, ka šogad tal-
cinieku bijis gandrīz trīs reizes 
vairāk nekā pērn. Lielās talkas 
rīkošanā lielu darbu veica 798 
koordinātori no visiem Latvijas 
novadiem, 369 pašvaldību, 265 
skolu, 12 augstskolu un vairāk 
nekā 100 organizāciju, valsts ie- 
stāžu un uzņēmumu talcinieki. 
Talcinieki strādājuši tik čakli, ka 
daudzviet jau dienas pirmajā 
pusē beigušies talkai sagādātie 
atkritumu maisi, tāpēc koordi-
nātori paši pirkuši maisus, lai 
talka turpinātos. 

Skaitliski lielākās talkas notika 
Jelgavā, kur piedalījušies ap 1700, 
Kandavā - ap 1300, bet Cēsīs - ap 
950 iedzīvotāji. 

Mežaparkā talkoja un Lielo 
estrādi ar skanīgām dziesmām 
pieskandināja aptuveni 700 tal-
cinieku. Galvaspilsētu uzposa 
vairāk nekā 6000 rīdzinieku. Lie-
lās talkas organizētāji lēš, ka da- 
lībnieku skaits varētu būt daudz 
lielāks. Tā, piemēram, Alūksnes 
pusē snidzis slapjš sniegs, bet, 
kad sākusies krusa, talcinieki to- 
mēr darbu pārtraukuši un talku 
pārcēluši uz citu dienu. 

Talkā piedalījās visu vecumu 
cilvēki, sākot no maziem bēr-
niem, līdz pensionāriem, kā arī 
ļoti daudz jauniešu un ģimeņu. 
Vienā talkas norises vietā pieda-
lījās caurmērā 50 līdz 200 dalīb-
nieku. 

Lielā talka notiks arī nākamgad. 
Valija Berkina

Latvijas Universitātes fonds, godinot Latvijas Universitātes 
dižmecenātu Kristapu Morbergu (1844–1928) par nozīmīgu iegul-
dījumu izglītības pieejamības sekmēšanā, nesen viesojās Dobeles 
rajona Bukaišu pagastā K. Morberga atdusas vietā. Par tās sakop-  
šanu universitāte rūpējas kā ģenerālmantiniece.

Pavasaŗa mākslas dienās Valkā apskatāmas trīs izstādes; divas ir  
cieši saistītas ar vietējo mākslas skolu. Skatītājiem vērtēšanai ir no-    
doti dažādās technikās veidoti zīda gleznojumi.

Lielajā Smiltenes talkā piedalījās skolēni, pašvaldību iestāžu dar-
binieki, pensionāri un uzņēmumu darbinieki. Talcinieki sakopa    
Tepera ezera apkārtni un daļu Vecā parka territorijas, kā arī pilsētas 
mežus.

Neretas vidusskolā viesojās trīs skolotājas no Dānijas. Ciemošanās 
mērķis bija iepazīt Latvijas skolu izglītības sistēmu, kultūru, ievērojamā-
kās vietas Zemgales novadā. Nākamā gada pavasarī Neretas vidus-  
skolā nedēļu viesosies dāņu skolēni. Arī Neretas skolēniem būs iespēja 
kādu laiku mācīties Dānijas skolās. 

Ekonomiskās krizes apstākļos Gulbenes bibliotēkā palielinās 
apmeklētāju, lielākoties tīmekļa lietotāju, skaits. Trīs mēnešos salī-
dzinājumā ar šo pašu laikposmu pagājušā gadā bibliotēkas apmek-
lējums bijis par 14 procentiem lielāks.

Valmieras Viestura vidusskolā notika Otrais Latvijas bērnu un 
jauniešu teātŗa festivāls “… un es iešu un iešu!”. To organizēja Vid-
zemes kultūras un mākslas biedrība “Charitas” sadarbībā ar skolas 
Tautas teātri “Sprīdītis”. Festivālā tika rādītas 19 izrādes.

Cēsu rajonā bezdarba līmenis salīdzinājumā ar ekonomiski aktīvo 
iedzīvotāju skaitu jau sasniedzis 12 procentus. Tādi ir arī bezdarba 
caurmēra rādītāji valstī. Par bezdarbniekiem joprojām kļūst celtnieki, 
šofeŗi, kā arī valsts iestāžu darbinieki.

Preiļus apmeklēja Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers. Rīta 
pusē prezidents uzrunāja iedzīvotājus un nolika ziedus pie pieminekļa 
“Sērojošā māte”, iepazinās ar Latgalē vienīgo piena pārstrādes uzņēmu-
mu - a/s “Preiļu siers”. Preiļu slimnīcā Valsts prezidents apmeklēja 
bērnu nodaļu un par ES financējumu modernizēto uzņemšanas 
nodaļu. Lilita Zatlere pediatrijas māsām pastāstīja par akciju “Meklējam 
sirdsmāsiņu”, kas populārizē bērnu māsu darbu. Prezidents uzklau-   
sīja Preiļu rajona pašvaldību vadītāju viedokļus par administrātīvi 
territoriālo reformu. 23. aprīlī Valsts prezidents apmeklēs Līvānus un 
Jēkabpili.

Rēzeknes augstskolā sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centra 
Latgales filiāli tika rīkota Donoru diena “Sniedz palīdzības roku”. Uz 
labdarības aicinājumu atsaucās ievērojams skaits – vairāk nekā 150 
donori, lielākoties studenti.

Saldus gaļas kombināts plāno maijā palielināt ražošanas jaudu un 
atgriezties pie divu maiņu darba. 2008. gadu uzņēmums beidzis ar peļņu 
virs 120 000 latu, un apgrozījums bijis ap četri miljoni latu. Uzņēmumā 
strādā ap 90 darbinieku, masveida atlaišanas tam nav bijis un tā nav arī 
paredzama. Aptuveni 50% saražotās produkcijas - pārsvarā tie ir gaļas 
konservi – eksportē - lielākoties uz Lietuvu, Ukrainu un Kazachstānu.

Rēzeknes pilsētas Kultūras namā 24. aprīlī notiks XIII Integrātīvās 
mākslas festivāls „Nāc līdzās!”. Festivālā piedalīsies bērni un jaunieši 
5-18 gadu vecumā, ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem un 
bērni bāreņi. Festivāls beigsies ar lielkoncertu 19. maijā VEF Kultūras 
pilī Rīgā. 

Daugavpilī pie Valsts ieņēmumu dienesta (VID) reģionālās 
iestādes naktī uz 16. aprīli nogranda sprādziens. Ēkai izbira 11 logu 
stikli. VID Latgales reģionālās iestādes vadītāja pieļauj iespēju, ka tas, 
visticamāk, bijis huliganisms. Finanču ministrs Einars Repše domā, ka 
sprādziens var liecināt par iestādes labo darbu un šādā gadījumā varētu 
domāt par pateicības izteikšanu darbiniekiem.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde un V. Berkina

Jelgavā talkā piedalījās 18. aprīļa talkas patrons - Latvijas       
Valsts prezidents Valdis Zatlers
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L A T V I E Š I  A M E R I K Ā
Latviešu federālā kreditsabiedrība Ņujorkā

Latviskā mantojuma federālā kreditsabiedrība

Viskonsinas latviešu kreditsabiedrības gada svētki

Latviešu kreditsabiedrības 
Ņujorkā gada sapulce notika 1. 
februārī 4 Riga Lane Melvilā, 
Ņujorkas pavalstī. Ieradās 37 
biedri – pietiekams skaits, lai 
sapulce varētu notikt un lemt par 
nākotnes darbu.

Priekšsēde Andra Gribule, 
atklājot sapulci, pateicās visiem 
darbiniekiem par sadarbību un 
uzticību. Viņa pasniedza Latviešu 
kreditsabiedrību apvienības atsū-
tīto atzinības rakstu, kas piešķirts 
kasierei Brigitai Klausai par 
uzticīgo ilgu gadu darbu.

Brigita Klausa nolasīja kredit-
sabiedrību galvenā sekretāra 

Ivara Petrovska ziņojumu, kuŗā 
bija vēstīts, ka mazās kreditsa-
biedrības biedru vai darbinieku 
trūkuma dēļ apvienojas, turklāt 
lielākās aug un kļūst stiprākas.

Kreditsabiedrība Ņujorkā, kuŗā 
ir 475 biedri, aizvadītajā gadā 
darbojusies sekmīgi, krize to nav 
skārusi. Biedriem par noguldīju-
miem vēl aizvien maksā 3%. 
Kapitāla pieaugums bija $ 46 443, 
bilance – $ 4 181 656. Kreditsa-
biedrību apvienības sanāksmē 
Indianapolē nolēma paaugstināt 
ziedojumu apvienībai uz $ 50 
gadā (līdz šim bija $ 25).

Aizdevumu komisijas ziņojums 

Ņujorkas latviešu kreditsabiedrības gada sapulcē. Pirmā rindā 
no kreisās: V. Upeniece, B. Klausa, I. Lediņa, A. Gribule, V. 
Siliņa, G. Nielsena; otrā rindā: V. Līviņš, I. Kalniņš, J. Reikmanis, 
Ģ. Kundziņš. Ē. Niedrītis, I. Beiniķe, E. Gobiņa

bija cerīgs – turpmāk aizņēmumi, 
iespējams, pieaugs; jau 2008. 
gadā tie bija palielinājušies – 
$109 000.

Revīzijas komisijas pārstāvji 
kreditsabiedrības darbu vērtēja 
atzinīgi – visas grāmatas un 
dokumenti ir teicamā kārtībā.

Bija pārvēlējami trīs valdes 
locekļi – Brigita Klausa, Andra 
Gribule un Imants Kalniņš. Tā 
kā citu kandidātu nebija, viņus 
atkārtoti ievēlēja valdē.

Pēc sapulces slēgšanas tās 
dalībnieki vēl pakavējās pie 
atspirdzinājumiem.

V. S.

2007. gada 1. jūlijā Latviešu 
kreditsabiedrība Grandrapidos 
apvienojās ar nodaļām Kalamazū 
un Detroitā, Mičigenas pavalstī, 
un darbu sāka Latviskā manto-
juma federālā kreditsabiedrība, 
kuŗas galvenais centrs ir Grand-
rapidos. Tās prezidents ir Ivars 
Petrovskis. Pēdējā gadā un arī 
iepriekš galvenokārt centāmies 
pasargāt, lai noguldījumus neie-
tekmētu pašreizējā financiālā 
krize, kas skaŗ visu pasauli. Visi 
noguldījumi līdz $ 250 000 kredit-
sabiedrībā ir apdrošināti. Aizde-
vumus, lielākoties hipotēkas, 
nodrošina mājas vērtība. Lemjot 
par aizdevumiem, rīkojamies 
konservātīvi, kreditsabiedrība 
nespekulē, bet saimnieko piesar-
dzīgi, rūpīgi pārskatot un pārbau-
dot visus izdevumus.

Pateicību pelnījušas vietējās 
latviešu organizācijas, kuŗas izīrē 
mums telpas.  Tas ir izdevīgi gan 
mums, gan organizācijām, jo esam 
kārtīgi īrnieki, telpas uzturam 
priekšzīmīgā kārtībā, īre parasti 
tiek samaksāta uz priekšu.

Varam izmaksāt samērā aug-
stus noguldījumu procentus 
(3,25% 2008. gadā, 3,4% iepriek-
šējā gadā), vairāk nekā bankas 
un citas kreditsabiedrības. Termiņ-
noguldījumi ir visai dažādi, 
biedri naudu pēc vēlēšanās var 
ieguldīt uz sešiem, 12, 24 vai 
vairāk mēnešiem, un viņu apkal-
pošana ir priekšzīmīga. Kredit-
sabiedrības viceprezidents Dainis 

Matisons iekārtojis mājaslapu, ar 
kuŗas palīdzību varam informēt 
biedrus vai potenciālos biedrus 
visā pasaulē.

Kreditsabiedrības valdes locekļu 
vecums ir no 30-70 gadiem, 
visiem  dažādu darbu pieredze – 
ir pensionējušies lielu firmu vice-
prezidenti, biroja vadītāji, viens 
šerifs, grāmatveži, citu kreditsa-
biedrību vadītāji, vairākiem ir 
maģistra grads un vienam dok-
tora grads. Mēs strādājam kā 
laba sporta vienība. Katram ir savs 
galvenais uzdevums, bet ikviens 
var aizstāt citu. Katrā mūsu birojā 
ir vadītājs vai vadītāja, kam ir 
vietnieks, kas var palīdzēt vai 
pārņemt darbu, ja tas nepiecie-
šams. Mums ir ļoti labi sakari – 
sazināmies ar e-pastu, kabatas 
tālruni, cits citu apciemojam. 

Ar mūsu kreditabiedrības 
starpniecību klientiem iespējams 
pārsūtīt naudu uz jebkuŗu banku 
Latvijā 24 stunu laikā. Maksa par 
šo pakalpojumu ir zemāka nekā 
bankās. Kreditsabiedrība atbalsta 
latviskos pasākumus, vietējās 
skolas, draudzes, Gaŗezeru, Lat-
vijas 50 gadu okupācijas mūzeju, 
Kurzemes brāļu kapus Lestenē, 
Pulkveža O. Kalpaka fondu u. c. 
projektus. Pērn atbalsts pārsnie-
dza $ 3500. Apsveikti pamatskolu 
absolventi, piešķirtas stipendijas 
Gaŗezera skolu apmeklēšanai, 
atbalstīti golfa turnīri, sarīkojumi.

Latviskā mantojuma federālās 
kreditsabiedrības prezidentam 

lvaram Petrovskim ir maģistra 
grads lielu projektu vadīšanā 
(Master of Science Engineering 
Managamennt), viņš beidzis  
Milwaukee School of Engineering  
un vadījis atbildīgus projektus 
visā pasaulē. Daudzus gadus viņš 
strādājis slavenajā rakstāmlietu 
firmā Parker Pen, pārraugot fab-
rikas Eiropā (Anglijā, Vācijā, 
Francijā un Spānijā), Dienvid-
amerikā (Kolumbijā, Arģentīnā, 
Brazīlijā, Peru un Meksikā), kā 
arī Tālajos Austrumos (Ķīnā un 
Taivanā), Austrālijā un Kanadā. 

Latviskā mantojuma Federālās kreditsabiedrības valde un dar-
binieki. No kreisās pirmā rindā sēž: Dainis Matisons, Biruta 
Auziņa, Ivars Petrovskis, Irēne Elksne-Geisnere; stāv: Samuels 
Knochs III, Paulis Ziediņš, Marija Visocka, Jānis Jansons, Jānis 
Rikāns, Ēriks Bole, Elita Vuda (Wood), Jānis Poņemeckis, 
Ingrīda Heinze, Stīvens Larsens (Steve Larsen), Andris Rēvalds, 
Guntis Strīķis

,,Galvenais, iemācījos sadarboties 
ar dažādiem cilvēkiem, uzklau-
sot viņu padomus, analizēt fak-
tus un tikai tad spriest. Firmu 
fabrikas nebija lielas, bet man 
bija iespēja izmēģināt jaunas ide-
jas, jaunas pieejas problēmu 
atrisināšanā, kuŗu netrūka, ievē-
rojot gan polītiskos, gan ekono-
miskos apstākļus šajās valstīs 
aizritējušā gadsimta 70. un 80. 
gados,” stāstīja I. Petrovskis.  Pat-
laban viņš ir Latviešu kreditsa-
biedrību apvienības ģenerālsek-
retārs.

lvars Petrovskis uzsvēra, ka 
viņam daudz palīdz kreditsabied-
rības viceprezidents Dainis Mati-
sons, sekretāre Irēne Elksne-
Geisnere, kasieris Jānis Rikāns un 
CPA grāmatvede Ingrīze Heinze.

Kreditsabiedrības pilnsapulce 
notika 22. martā Grandrapidos. 
Tajā atzina, ka apvienošanās bi-
jusi labvēlīga Detroitas biedriem, 
kā arī Grandrapidu un Kalamazū 
latviešiem. Financiāli 2008. gads 
beidzās ar uzviju, biedriem divi-
dendēs varēja izmaksāt 3,25%, 
kā arī papildināt rezerves. Gada 
bilance bija $ 3 570 003 un piln-
sapulces dienā $ 3 742 284,74, 
tātad pieaugums bijis vairāk nekā 
8,8%. Pērn biedriem dividendēs 
izmaksājām $ 93 246,10. Ir liels 
prieks, ka kopš pagājušās piln-
sapulces kreditsabiedrībā iestāju-
šies 25 jauni biedri.

Protams, grūti paredzēt, kādi 
būs ekonomiskie apstākļi nākot-
nē, taču tiem uzlabojoties, augs 
arī mūsu ienākumi un dividen-
des un mēs arī turpmāk varēsim 
sacensties ar bankām un citām 
kreditsabiedrībām.

Pilnsapulces beigās prezidents 
I. Petrovskis pateicās valdes 
locekļiem, komiteju darbiniekiem, 
kollēgām Grandrapidos, Kalamazū 
un Detroitā, kuŗi ziedo daudz 
laika un enerģijas, lai mūsu 
kreditsabiedrība zeltu un plauktu.

Jānis Poņemeckis

Viskonsinas latviešu kredītsabiedrības valde  8. martā rīkoja  biedru  gada sapulci un  kreditsabiedrības 48. gada svētkus.  Kreditsabiedrībai bijis sekmīgs gads ar peļņu, un  
65 biedri un četri viesi priecājās par labām ziņām, jo zināms, ka citām financiālām iestādēm tik labi neklājas. Pēc sapulces valdes un komiteju locekļi aicināja visus vakariņās, 
valdīja draudzīga gaisotne Paldies visiem biedriem par atbalstu! S. M.

Laimestu ieguvēji, no kreisās: Valdis Kalve, Zīle Rudzīte, Rita 
Zvēra, Kārlis Alksnis, Ilona Cilne

Vakariņas pasniedza, no kreisās: Daina Sīka, Anna Vējiņa, 
Pēteris Bērziņš, Vēsma Gobzeme, Osvalds Ozoliņš

Kreditsabiedrības prezidentam Osval-
dam Ozoliņam par ilggadēju kalpošanu 
priekšsēdis Jānis Stāks pasniedza  rozes 
un smaidīgu balonu 
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Pulkv. O. Kalpaka atceri Jon-
keru baznīcā 8. martā rīkoja 
Ņujorkas buršu saime kopīgi ar 
Ņujorkas Daugavas Vanagiem. 
Pirms dievkalpojuma korporā-
ciju pārstāvji kopīgā gājienā 
ienesa baznīcā Latvijas karogu. 
Svinīgo dievkalpojumu vadīja 
Ņujorkas draudzes diakons 
Indriķis Kaņeps, Lettg. Svētrunā 
diakons uzsvēra marta uzbruku-
mu lieliniekiem, kuŗā liktenīgas 
pārskatīšanās dēļ bojā gāja pulk-
vedis Kalpaks. Kalpaks bija 
uzaudzināts par kristīgu latvieti, 
viņš bija izvēlējies būt Dieva un 
visa labā pusē. Līdz ar to apustuļa 
Pāvila aicinājums kristiešiem 
Tesalonikā dzīvot svētu, tīru 

Pulkv. O. Kalpaka varoņvānāves 90 gadu piemiņa Ņujorkā

Indianapoles latviešu sabiedriskā centra biedri 
vērtē paveikto un plāno nākotnes darbus 

dzīvi, lai patiktu Dievam, pago-
dina arī Kalpaka garīgo nostāju 
salīdzinājumā ar lielinieku velniš-
ķīgo raksturu un dzīves veidu. 
Apustuļa Pāvila aicinājums noder 
katram, kas vēlas redzēt ar aukstu 
morāli apveltītu, Dieva svētību, 
brīvu neatkarīgu Latvijas valsti.

Dievkalpojumu kuplināja vēl 
krietni jaunā vijolniece Margarita 
Kreine, kas beigusi Pāvila Jurjāna 
un Emīla Dārziņa mūzikas sko-
las Rīgā, bijusi stipendiāte Scuola 
di Musica di Fiesole Italijā, tagad 
ir uzņemta Manhatanas mūzikas 
skolā un Mannes mūzikas kolle-
džā Ņujorkā. Virtuozi atskaņojot 
J. S. Bacha Sonātu #1 fuga un M. 
Brucha Skotu fantāziju, Margarita 

Krāsnešu grupa, no kreisās: Vera Siliņa, gaujmaliete, S!K!K! seniore Elita Gobiņa, dzintra Ilze 
Beiniķe, Dzintra Latvijas Goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš, Sel., Ņujorkas draudzes diakons 
Indriķis Kaņeps, Lettg., L!K!N! seniors Marģers Pinnis, Fr.Lettica K!K!N! seniors Vilnis Vīksne, 
Grs., Maija Paegle, gaujmaliete Jolanta Kaņepe, Dzintra pie karoga oldermanis Ludvigs Keggi, 
lett.

parādīja sevi par izcilu, nobrie-
dušu mākslinieci, kuŗai paveŗas 
panākumiem bagāta vijolnieces 
karjera.

Pēc dievkalpojuma draudzes 
sarīkojumu zālē K!K!N! seniors 
Dr. Vilnis Vīksne Gers. uzrunā 
norādīja, ka šogad aprit 90 gadi, 
kopš 1919. gada 6. martā, Brīvības 
cīņās krita Latvijas armijas pulk-
vedis Oskars Kalpaks. Reizē ar 
viņu krita viņa cīņu biedri: Stu-
dentu rotas komandieris, Selonija 
krustdēls, kapteinis Nikolajs 
Grundmanis, virsleitnants Krievs 
un vācu artilērijas virsleitnants 
Šrinders. Ik gadu mēs godinām 
Kalpaku piemiņas dienā 6. martā, 
kas ir viņa nāves diena. Pārējos 

varoņus – lāčplēšus, kas nāca pēc 
viņa, mēs godinām Varoņu pie-
miņas dienā 11. novembrī.

2006. gadā arī Rīgā, Esplanādē, 
atklāja pieminekli Kalpakam. 
Simbolisku šķēpu, kas šķeļ viļņus. 
Patiesi, Kalpaks nesavtīgajā cīņā 
ziedoja sevi Latvijas brīvībai.

Pēc šīs uzrunas, seniors uzaici-
nāja klātesošos nodziedāt „Dievs, 
svētī Latviju!”

Sekoja Latvijas Goda konsula 
Ņujorkā Daŗa Dēliņa, Sel., akadē-
miska runa.

Pēc tradicionālās „Gaudeamus 
igitur” nodziedāšanas Viļņa 
Klimana, Lett., vadībā, oficiālā 
daļa beidzās un S!K!K seniore 
Elita Gobiņa, Dzintra, aicināja 
klātesošos pie vīna un kafijas 
galdiem.

Dr. Vilnis Vīksne, Gers.

Indianapoles latviešu sabied-
riskā centra biedru gadskārtējā 
pilnsapulce un vadības vēlēšanas 
notika 29. martā centra telpās. 
Sapulci ievadot, centra priekš-
nieks Andris Bērziņš aicināja ar 
klusuma brīdi pieminēt pērn 
mūžībā aizgājušos LSC biedrus: 
Veru Augenbergu, Robertu Cir-
ceni, Jāni Subri un Valdi Valciņu.

Aizvadītais 2008. gads bijis 
veiksmīgs – nama uzposts, bijuši 
daudzi labi apmeklēti sarīkojumi. 
Pagājušā gada lielākais notikums 
Indianapoles latviešiem bija Lat-
vijas vēstnieka ASV Andreja Pil-
degoviča piedalīšanās Latvijas 
valsts 90 gadu dibināšanas atceres 
svinībās 14. un 15. novembrī. 
Vēstniekam rīkoja pieņemšanu, 
nākamā dienā viņš teica svētku 
runu. Svētku koncerta programmā 
piedalījās stīgu kvartets, Indiana-
poles latviešu biedrības koris un 
Indianapoles tautasdeju kopa 
„Jautrais pāris”. Pēc koncerta un 
vakariņām deju mūziku atskaņoja 
vietējā lietuviešu kapella.

Pēdējos gados bijusi ciešāka 
sadarbība ar kaimiņiem – igau-
ņiem, lietuviešiem, poļiem, zvied-
riem un skotiem. Pirmais kopē-
jais sarīkojums bija Jāņu svinē-
šana, ieradās vairāk nekā divsimt 
apmeklētāju. Skoti un poļi mācīja 
savas dziesmas un dejas, latvieši 
dziedāja līgodziesmas. Latviešu 
vīrieši uzvarēja pirmās „starptau-

tiskās” virves vilkšanas sacensībās 
un ieguva Jāņu kausu. Arī Jaun-
gada sagaidīšana bija starptau-
tisks sarīkojums, tajā atkal deju 
mūziku spēlēja lietuvieši. Labi izde-
vās centrā rīkotā lietoto mantu 
pārdošana un dāmu komitejas 
rīkotais Ziemsvētku tirdziņš.

Daudz darba un pūļu ieguldīts 
centra atjaunošanai. Saimnieka 
dzīvoklī ielikta jauna krāsns un 
gaisa vēsinātājs. Atjaunota ūdens-
pievades sistēma un iebūvēts 
jauns sildītājs, nokrāsota ēkas 
ārpuse. Par ziedojumu akcijā 
savāktajiem līdzekļiem nopirkts 
liels ekrāns, projektors un skaņu 
sistēma, lai Nacionālā zālē varētu 
skatīties filmas. Veiksmīgi izīrētas 
telpas. Šī gada lielākais projekts 
būs jauna jumta uzlikšana Nacio-
nālai zālei, kas pēc vairāku spe-
ciālistu aprēķina varētu izmaksāt 
apmēram $30 000. Uzrunas beigās 
priekšnieks pateicās dāmu komi-
tejai, valdei, saimniekam un visiem 
centra labvēļiem par lielo atbalstu 
un labo saskaņu pagājušā gadā.

LSC dāmu komitejas priekš-
niece Marija Sventecka pastāstīja, 
ka iepriekšējais darba gads dāmām 
bijis sekmīgs un arī spraiga darba 
pilns. Ziedoņa svētkiem ceptas 
simtām pankūku; pavasaŗa un 
rudens talkās gatavotas pusdienas 
strādniekiem, Jāņu sarīkojumam 
vārīti kāposti, cepti pīrāgi, siets 
jāņusiers. Rudens pusē, kad centrs 

rīkoja krāmu tirgu, dāmas 
palīdzēja sakārtot un pārdot 
mantas, kā arī trīs dienas gata-
voja darbiniekiem brokastis un 
pusdienas. Dāmas palīdzēja vir-
tuvē „Čikāgas piecīšu”, uz Sibiriju 
1941. gada 14. jūnija aizvesto, kā 
arī Latvijas valsts dibināšanas 
atceres un Ziemsvētku eglītes 
sarīkojumā. Pirms gada nodibi-
nāja rokdarbu pulciņu, kas dar-
bojas lieliski. Pulciņa dalībnieces 
sanāk kopā katru otro nedēļu, 
parasti trešdienās. Pagājušā gadā 
notika 22 sanāksmes, caurmērā 
katru reizi ieradās 18 dalībnieces. 
Viņas ar prieku dalās savā prasmē 
un zināšanās. Visas latviešu sievie-
tes Indianapolē pulciņā mīļi gai-
dītas. Četras reizes notika mājtu-
rības kursi, kuŗos kliņģeŗa un 
ābolkūku cepšanu mācīja Ērika 
Slīpā un Nora Ceriņa, siera 
siešanu – Frančeska Sventecka 
un Maija Dabara,  tortes cepšanu 
– Vilma Bērziņa. Vislielākā darba 
slodze dāmām bija, gatavojoties 
tirdziņam centrā, kad viņas strā-
dāja 13 dienas, apmēram sešas 
stundas dienā. Nav iespējams pie-
minēt visu vārdu, bet vismaz 45 
palīgi pūlējās, lai tirdziņš izdotos. 
Tirdziņa atlikums bija  $3374.

Dāmu komiteja atjaunojusi un 
papildinājusi virtuves inventāru, 
iegādājoties jaunu cepeškrāsni 
un saldētāju. Dāmas lūgušas cen-
tra padomi ierīkot lielo ekrānu 

un projektoru arī Rīgas zālē, 
iegādes izdevumus segs dāmu 
komiteja. Dāmu komitejā darbo-
jās Daine Auziņa, Gunta Bearda, 
Maija Dabara, Ruta Kārkliņa, 
Irēne Kreile, Lidija Odeiko, Lidija 
Rideouta, Frančeska Sventecka, 
Marija Sventecka un Lonija Zui-
cēna. Komitejas ilggadējā locekle 
Skaidrīte Meļķe slimības dēļ darbu 
patlaban nevar turpināt. Dāmu 
komitejas priekšniece pateicās 
komitejas loceklēm, centra pado-
mei un priekšniekam par labo 
sadarbību.

Revīzijas komisijas sēdes pro-
tokolu nolasīja priekšsēdis Jānis 
Vanags. Revīzijas komisija pārbau-
dījusi LSC kasi, LSC kluba kasi 
un LSC dāmu komitejas kasi un 
secinājusi, ka tās ir priekšzīmīgā 
kārtībā, visi ieraksti grāmatās 
saskan ar dokumentiem. Revī-
zijas komisija bija arī izvērtējusi 
centra valdes ieteikto budžetu 
2009. gadam un atzina, ka pare-
dzētie ienākumi ir reāli un aici-
nāja budžetu pieņemt bez grozī-
jumiem. Revīzijas komisija aici-
nāja pilnsapulcē izteikt atzinību 
centra valdei, dāmu komitejai un 
centra kluba vadībai par lielisku 
saimniekošanu arvien grūtākos 
apstākļos. Pilnsapulces dalībnieki 
pieņēma revīzijas komisijas un 
visus pārējos ziņojumus ar 
aklamāciju un godināja centra 
darbiniekus, sirsnīgi aplaudējot.

Visu valdes un Revīzijas komi-
sijas kandidātu vārdi bija uzrak-
stīti uz tāfeles jau pirms sapulces 
sākuma, jaunu kandidātu nebija, 
un pilnsapulcē ar aklamāciju 
ievēlēja jauno valdi: G. Asonu, G. 
Beardu, O. Bērziņu, V. Driču, A. 
Kanci, E. Joniškānu, R. Lāci un 
K. Pūteli; revīzijas komisijā: J. 
Auziņu, L. Liepu un J. Vanagu.

Konstantīns Sventeckis pilnsa-
pulces laikā iesniedza rakstveida 
ierosinājumu: „Apzinoties India-
napoles latviešu nama nozīmi, 
Latviešu sabiedriskā centra piln-
sapulces dalībnieki aicina ikvie-
nu latvieti ar ziedojumu atbalstīt 
Nacionālās zāles jumta atjauno-
šanas darbu. Ziedosim latviešu 
organizāciju, jaunatnes un visas 
latviešu sabiedrības nākotnes 
nodrošināšanai!”

Sanāksmes dalībnieki pieņēma 
iesniegto ierosinājumu un aici-
nāja jauno valdi jau šopavasar 
sākt ziedojumu vākšanu līdzekļu 
sagādei. Helmūts Mūrmanis pazi-
ņoja, ka no iespējamām 518 
dalībvienībām pilnsapulcē bija 
pārstāvētas 264. Sapulce noritēja 
sadraudzības un saticības garā.  
Pilnsapulci vadīja Ēriks Krūm-
kalns, protokolēja Guna Asone. 
Pēc sapulces centra dāmas aici-
nāja azaidā, atspirdzinājumus 
piedāvāja kluba pārzinis Ēriks 
Lācis ar palīgiem. 

EVK

Latvijas goda konsuls Nujorkā Daris Dēliņš saka akadē-
misko runu
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Bij. ASV vēstniekam Latvijā Čārlzam Larsonam (pa kreisi) 
Aijovas latviešu biedrības priekšnieks Imants Kalniņš  pasniedz 
ALB goda biedra apliecību

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

(Turpināts no 8. lpp.)

Grandrapidu pensionāru apvie-
nības gada sapulcē 30. martā 
priekšniece Julieta Rumberga 
vadīja svētbrīdi, pieminot gai-
dāmos Kristus Augšāmcelšanās 
svētkus. Paēduši pusdienas, 
apvienības biedri pārrunāja, kas 
paveikts iepriekšējā darbības 
gadā un ko darīt nākotnē. 
Nekādas lielas pārmaiņas nav 
gaidāmas. Nolēma paaugstināt 
maksu par pusdienām, turpmāk 
tā būs $8.00, jo produkti maksā 
vairāk. No pusdienām ir pietie-
kams atlikums, tā kā spēsim arī 
nākamgad atbalstīt latviešu 
bērnu izglītību Kalamazū skolā 
un Gaŗezerā, kā arī ziedot Latvijas 
50 gadu okupācijas mūzejam 
Rīgā. Arī biedrības vadībā viss 
paliek pa vecam: priekšniece – 
Julieta Rumberga; sekretāre – 
Ruta Vanuška; kasieris un priekš-
nieces vietnieks – Jānis Zīmelis; 
kultūras nozares vadītājs – Dr. 
Zigfrids Zadvinskis; mantzine – 
Renāte Mekkolu (McColugh); 
locekļi – Elizabete Vitande un 
Jāzeps Virbulis. Tāpat kā līdz 
šim, katras sanāksmes sākumā 
būs pārdomu brīdis, noklausīsiem 
Dr. Z. Zadvinska ziņojumu par 
jaunākajiem notikumiem Latvijā, 
aicināsim kādu no pašu vidus vai 

Grandrapidu pensionāru 
apvienības gada sapulce

Čikāgas latviešu Ciānas draudzes
2009. gada sapulce

viesi, kas saietu var papildināt ar 
priekšnesumu.

Jūnija saietā svinēsim Jāņus 
kopā ar latviešu biedrības bied-
riem, un pensionāru apvienībai 
jādomā par priekšnesumiem. 
Gada svētkus nolēma svinēt 25. 
oktobrī un atkal aicināt ,,Ciema 
balsis” no Ciema Latvija, jo 
visiem viņu dziedāšana patīk.

Priekšniece pateicās par labo 
sadarbību valdei, Dainai Lukaše-
vicai par pusdienu gatavošanu 
un visiem biedriem par atbalstu, 
apmeklējot kārtējos saietus. 
Biedru nauda tāpat kā līdz šim ir 
$10 gadā.

Pēc gada sapulces noskatījāmies 
filmu ,,Rīgas sargi”, kas daudziem 
izraisīja personiskas atmiņas. 
Tomēr filmā ir daudz neskaidrību, 
personas, ko pazinām, bija vie-
nīgi Kārlis Ulmanis un Bermonts. 
Tomēr filmā labi atklātas tautas 
ilgas pēc patstāvības un brīvības, 
sevišķi Mārtiņa tēlā, kā arī, ka 
daudzi šaubījās, vai Latvija spētu 
izcīnīt neatkarību. 

Katrā pensionāru saietā varam 
kaut ko mācīties. Esam draudzīgi, 
darbojamies kā viena saime, kam 
kopīgas intereses. Vienmēr gaidām 
kādu, kas grib mums pievienoties.

Julieta Rumberga

Ciānas draudzes gada sapulcē 
22. februārī piedalījās 64 draudz-
es locekļi, to vadīja draudzes 
priekšniece Baiba Liepiņa, pro-
tokolēja padomes sekretāre Ieva 
Sedliņa. Draudzes mācītāja 
Gundega Puidza teica lūgšanu. 
Viņa pateicās draudzei par 
uzticību, ievēlot viņu Ciānas 
draudzes mācītājas amatā, kā arī 
visiem, ar kuŗiem viņa veiksmīgi 
sadarbojusies. Mācītāja jau no 
pirmās nedēļas centusies iekļau-

Māc. Gundega Puidza nekavējo-
ties uzņēmās draudzes gana pie-
nākumus. Ciānas draudzes īpaš-
ums tagad pieder draudzei, taču 
visu ēku un apkārtnes uzkop-
šanai vajag daudz līdzekļu. Pirms 
20 gadiem, kad īpašumu iegādā-
jās,  draudzē bija trīs reizes vairāk 
locekļu nekā patlaban.  Nepietiek 
ar 285 draudzes  locekļu nodevām 
un svētdienas kollekti, lai varētu 
segt visus izdevumus, jo tie ar 
katru gadu pakāpeniski pieaug. 

to vēl arvien varēs darīt. Kaut 
draudzes nodevu paaugstināja, 
2009. gada budžetu pieņēma ar 
iztrūkumu. Par laimi Ciānas 
draudzei ir vairāki testamentāri 
novēlējumi. Ikviens novēlējums 
ir krietns atbalsts draudzes 
nākotnei, un draudzes priekšnie-
ce B. Liepiņa lūdza par to ikvienu 
padomāt.

Ciānas draudzes dāmu komi-
teja priekšnieces Ināras Grigolatas 
vadībā turpina ļoti cītīgi un 

Ciānas draudzes 2009. gadā ievēlētā padomes un revīzijas komisijas locekļi. Pirmā rindā no 
kreisās:  Ruta Priedkalne-Zirne, priekšnieces  vietniece Silvija Kļaviņa-Baršneja, māc. Gundega 
Puidza, draudzes priekšniece Baiba Liepiņa, Ināra Grigolate, Inta Zariņa; otrā rindā: Ruta 
Markhama, Gunta Tapiņa, Oļegs Golovčiks, Kārlis Alsēns, Vilnis Jakobsons, Jānis Vilciņš; trešā 
rindā: Ervīns Poruks, Jānis Sedliņš, Ieva Sedliņa, Aivars Inka, Dainis Kiusals, Vilis Vītols, Andris 
Eglīte; nav māc. emer. Dr. Idas Ņ. Rautenšildas, Dzintras Sidovas (Sydow), Ingrīdas Robežnieces, 
Pēteŗa Švalbes, Raitas Vilniņas, Viļņa Bērziņa
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ties draudzes darbā, šajā pusgadā 
viņa apmeklējusi draudzes locek-
ļus mājās, slimnīcās, vecļaužu 
namos un atveseļošanās iestādēs, 
ar viņiem kopā lūgusi Dievu un, 
ja viņi vēlējušies, pasniegusi svēto 
vakarēdienu. Ik nedēļu mācītāja 
sazvanījusies ar draudzes locek-
ļiem, kuŗi nespēj atbraukt uz 
dievnamu. Gan svētdienās pēc 
dievkalpojumiem, gan arī  nedē-
ļas vidū savā birojā mācītāja 
pieņēmusi draudzes locekļus, 
viņus uzklausot. Mācītāja centu-
sies atbildēt uz visiem tālruņa 
zvaniem un piezvanīt tiem, kuŗi 
atstājuši ziņu. Runājot par drau-
dzes nākotni, mācītāja atklāja, ka 
viņai ir dažādas idejas un viņa 
vēlētos dzirdēt arī draudzes 
locekļu domas un ieteikumus, jo, 
tikai kopā strādājot, lūdzot, pie-
pildot sapņus un cerības, Ciānas 
draudzei ir izredzes, iespējas un 
nākotne.

Draudzes priekšniece Baiba 
Liepiņa pateicās visiem, kuŗi 
pašaizliedzīgi kalpo draudzes 
darbā. Ciānas draudze 2008. gada 
vasarā atvadījās no mācītāja 
Krista Kalniņa un viņa ğimenes. 

B. Liepiņa piebilda, ka ļoti svarīgi 
sadarboties ar Čikāgas latviešu 
biedrību, lai tā varētu pārņemt 
dienvidēkas apsaimniekošanu 
un palīdzētu segt citus saimnie-
cības izdevumus.

Gada sapulcē balsoja par drau-
dzes satversmes maiņu, lai drau-
dzes priekšniekam, priekšnieka 
vietniekam un padomes locek-
ļiem atļautu kalpot ilgāk nekā 
statūtos paredzētos sešus gadus. 
Baibu Liepiņu ievēlēja par drau-
dzes priekšnieci nākamiem diviem 
gadiem, par priekšnieces vietnieci 
– Silviju Kļaviņu-Baršneju 
(Barshney). Padomē ievēlēja 
Ivaru Antenu, Aivaru Inku, Ivetu 
Jansonu, Rutu Markhamu, Rutu 
Priedkalni-Zirni, Guntu Tapiņu, 
Vili Vītolu un Intu Zariņu; kandi-
dāts – Indriķis Sproğis.  Revīzijas 
komisijā ievēlēja Vilni Jakobsonu.

Tā kā  elektrības, gāzes, atkri-
tumu aizvešanas un citi izdevumi 
ar katru gadu palielinās, saplucē 
nobalsoja paaugstināt gada node-
vas. Jaunās nodevas ir šādas: 
strādātājiem $275, pensionāriem 
$140, studentiem $110. Tie, kuŗi 
vēlēsies draudzei ziedot vairāk, 
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Aijovas latvieši tiekas ar bijušo ASV vēstnieku Latvijā

Č. Larsons atbildēja, ka 
piedalījies un juties aizkustināts, 
jo apmēram 800 lūdzēju vidū 
bijuši vairāk nekā 450 dažādu 
uzņēmumu vadītāju, Saeimas 
deputātu un valdības amatper-
sonu, arī prezidents Valdis 

Zatlers.  Pēc jautājuma, kā viņam 
garšo latviešu ēdieni, Č. Larsons 
tikai nobraucīja vēderu un teica, 
ka neesot pieņēmies svarā, jo 
ievērojis stingru diētu. Vairākkārt 
viņš piedalījies briežu medībās, 
jo esot kaislīgs mednieks.

Aija Āboliņa interesējās, kādus 

mākslas un kultūras sarīkojumus 
vēstnieks apmeklējis. Č. Larsons 
atbildēja, ka visus nemaz nevar 
nosaukt, jo Rīgā to ir ne mazāk 
kā  Ņujorkā. Visvairāk viņš  jūs-
moja par Dziesmu svētkiem.

Klausītāji arī vēlējās zināt, kā 
Latvijā iejutās viņa ģimene – 
sieva un abi dēli. Č. Larsons 
smiedamies stāstīja, ka četrus 
gadus vecais dēls Vils, uzzinājis 
par aizbraukšanu, lūdzies: ,,Es 
negribu atstāt Rīgu, es negribu 

braukt atpakaļ uz Aijovu.”
Č. Larsons pateicās par iespēju 

atkal būt latviešu vidū un teica, 
ka vēlas iestāties Aijovas latviešu 
biedrībā. Biedrības valdes locekļi 
par to jau bija iepriekš domājuši 
un pasniedza viņam goda biedra 
apliecību.

Ārkārtīgi žēl, ka šis jaukais, 
gudrais un spējīgais cilvēks varēja 
būt vēstnieks Latvijā tikai vienu gadu.

Tikšanās beigās dāmas cienāja 
ar latviskiem ēdieniem – pīrāgiem, 

jāņusieru, pelēkajiem zirņiem, 
rasolu, kliņģeri un citiem gar-
dumiem. Č. Larsonam sevišķi 
garšoja pelēkie zirņi, un viņš 
jautāja, kā tos gatavo. Vasarā pie 
viņa ieradīšoties draugi no Lat-
vijas un viņš zirņus jau esot 
pasūtinājis. Recepti pagādāt solī-
jās Dzidra Arāja-Akšele. Pēc divu 
stundu ilgās tikšanās atvadījāmies 
no vēstnieka kā no sena, laba 
drauga.

Imants Kalniņš

sekmīgi strādāt draudzes labā.  
Katru svētdienu, arī vasarā, drau-
dzes locekļi pēc dievkalpojuma 
var pakavēties sadraudzības 
stundā. Dāmas ar palīgiem rīkoja 
lietotu mantu tirdziņu, kopā ar 
Thrivent For Lutherans „mat-
ching grant“ atlikums bija $2901. 
Dāmu komiteja ar ziedojumiem 
turpina atbalstīt mūsu mūsu 
draudzes Latvijā.

Silvija Kļaviņa-Baršneja teica, 
ka tīmeklī derētu atjaunot Ciānas 
draudzes mājaslapu, lai tie, kuŗi 
ziņas saņem elektroniski, var 
uzzināt, kad un kādi dievkalpo-
jumi draudzē notiek. Būtu vēlams 
arī atkal izdot draudzes ziņas 
,,Ciānas Vēstnesi“.

Jānis Vilciņs pastāstīja, ka 
pašreizējā ekonomiskā stāvokļa 
dēļ droši vien aizkavēsies latviešu 
nama pārdošana, par ko nobal-
soja ČLB pilnsapulcē. Ciānas 
draudzes nākotnes plānošanas 
komiteja Intas Zariņas vadībā 
sākusi pārrunas par mūsu drau-
dzes nākotni. Katrs, kam rūp 
Ciānas draudze, laipni aicināts 
piedalīties šajās sanāksmēs.

Baiba Liepiņa
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* Toronto lat-
viešu Pensionā-
ru apvienības 
16. aprīļa sanāk-
smē Latviešu 
centrā drāmas 
kopas dalībnie-
ki – Hermanis 
J a k o b s o n s , 

Imants Lapiņš, Maija Ķuze, Liene 
Martinsone, Edīte Sališa un Vija 
Vare sanāksmes dalībniekus 
uzjautrināja ar vairāku asprātīgu 
skeču uzvedumiem. Sanāksmē 
piedalījās arī latviešu aprūpes 
mājas „Kristus dārzs” iemītnieku 
grupa un viešņa no Austrālijas – 
Lauma Vesterna. Apvienības 30. 
aprīļa sanāksmē plkst. 13 Latviešu 
centrā stāstījumu par ceļojumu 
Austrālijā V. Kalniņš papildinās 
ar video filmas izrādi. 

* Reliģisko pārdomu pēcpusdie-
nas Latviešu centrā notiks 29. 
aprīlī un 13. maijā plkst. 13 
prāv. Dr. F. T. Kristbega vadībā. 
Pārdomu temats „Svētuma sargi”.

* Sv. Andreja ev. lut. latviešu 
draudzes lauku īpašumā „Sidra-
bene” pavasaŗa uzpošanas talka 
2. maijā sāksies plkst. 9. Infor-
mācija draudzes birojā, tālr. 416-
924-1563.

* Toronto latviešu Mednieku 
un Makšķernieku kluba lauku 

Montreala
M. Štauvers

Nedēļas laikā 
aizsaules ceļos 
devušās divas 
M o n t r e a l a s 
Latviešu Katoļu 
draudzes darbī-
gas un iemīļotas 
locekles – Emi-
lija Varslavāns, 

dzimusi Gilučs, un Valeska 
Munčs, dzimusi Pīrāgs.

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
Toronto

R. Norītis

Stājusi pukstēt krietna latvieša 
sirds. Mūžībā aizgājis Triju 
Zvaigžņu ordeņa kavalieris, 
Viestura ordeņa komandieris, 
koŗdiriģents, ilggadējs Latviešu 
virsnieku apvienības priekšsēdis, 
atv. vltn. Tālivaldis Bērziņš

Marta pēdējā diena atnesa sēru 
vēsti – miris viens no Latviešu 
virsnieku apvienības dibinātājiem 
atjaunotajā Latvijā, ilggadējs tās 
tradiciju uzturētājs un vadītājs 
Tālivaldis Bērziņš. Noslēdzies 
mūžs latviešu jūrniekam un 
virsniekam, kas izstaigāja mūsu 
tautas likteņceļus no tās tapšanas 
līdz mūsdienām.

Plašuma un brīvības valdzinā-
jums, ko sniedz jūra, pēc kuŗas 
tiecas un kuŗas burvību izjūt 
nakamais jūras spēku virsnieks, 
iespējams, bija iezīsts ar mātes 
pienu, jo Tālivaldis piedzima 
Madonas apriņķa Lazdonas 
pagastā, vecākiem no Jūrmalas 
dodoties bēgļu gaitās uz Vidzemi. 
Otra dzīves šķautne bija radnie-

Tālivaldis Bērziņš mūžībā
18. 02. 1918. Lazdonā – 31. 03. 2009. Rīgā

cība ar Jāzepa Vītola dzimtu. Abi 
Tālivalža vecāki bija skolotāji 
filoloģijas doktora Ludviga 
Ernesta Bērziņa dibinātajā ģim-
nazijā Dubultos. Profesors Jāzeps 
Vītols apprecēja Tālivalža mātes-
māsu Anniju. Audzis inteliģentā 
sabiedrībā, vidē, kur apgrozījās 
mūziķi un citu mūzu dižgari, 
mazais Tālivaldis droši vien būtu 
gājis pa senču iemīto taku, ja ne 
kaŗš un paša spītība. 

Mācoties Rīgas 2. ģimnazijā, 
Tālivaldis nodibināja zēnu dubult-
kvartetu, bija drāmatiskās kopas 
režisors, diriģēja kori, un skolotājs 
Artūrs Bobkovics, viens no pirma-
jiem simfoniskā orķestŗa diriģen-
tiem Latvijā, Tālivaldi uzskatīja 
par „brīnumbērnu”. Taču jaunais 
mūzikas talants 1934. gadā mātei 
paziņoja: ”Es būšu jūrnieks!”Māte 
Tāli aizsūtīja uz laukiem, cerot, 
ka pāris gadu lauku darbos dabas, 
jūras vilinājums pagaistu. Par 
Tālivalža raksturu var spriest, ka 
pēc šiem „izsūtījuma” gadiem 
māte bija spieta pati palīdzēt 
ģimnazistam „uzmunsturēties” 
par jaunāko matrozi uz kokvedēju 
kuģa līnijā Rīga-Holandes ostas. 

Pēc ģimnazijas pabeigšanas 
Talivaldis 1937. gada rudenī 
iestājās Latvijas Kaŗaskolā. Jūras 
kadetiem bija sarežģīta četrgadīga 
apmācības programma, kas 
aptvēra instruktoru apmācības 4. 
Valmieras kājnieku pulkā, vasa-
ras praksi uz kaŗa kuģiem, mācī-
bas Krišjāņa Valdemāra jūrskolas 
tālbrauceju stūrmaņu klasē un 
praksi uz mīnu diviziona kaŗa 
kuģiem. Līdz padomju okupācijai 
Tālivaldis paspēja pabeigt gan-
drīz visu programmu. Būdams 
kvēls savas zemes patriots, Tāli-
valdis pirms dažiem gadiem Lat-

viešu virsnieku apvienībā, jopro-
jām ar nerimstošu sāpi atcerējās 
Latvijas Kaŗa flotei traģiskos noti-
kumus 1940. gada 16. un 17. 
jūnijā. Daugavgrīvā pie Mangaļ-
salas, stāvot uz „Virsaiša” klāja, 
vajadzēja izpildīt pavēli: ”Nepre-
toties, bet sagaidīt pēc flotes 
starptautiskiem noteikumiem” 
padomju kaŗa floti ar kreiseri” 
Kirovs” priekšgalā. Nekas cits 
neatlika kā nostāties ierindā uz 
klāja un ar karoga nolaišanu un 
pacelšanu sveikt iebrucējus. 
Kadeti Latvijas okupāciju pārdzī-
voja praksē uz kuģiem. Nedaudz 
vēlāk krievi lika izvēlēties – turpi-
nāt mācības Ļeņingradas kaŗa-
skolā vai demobilizēties. Kadeti 
demobilizējās. Vēstures rats grie-
zās tālāk.

1943. gadā T. Bērziņš tika ie-
saukts Latviešu leģionā un ieda-
līts 15. divīzijā. Jau nakamā gada 
februārī viņš piedalījās kaujās pie 
Staraja Rusas, sekoja abu latviešu 
divīziju kopējā kauja pie Sapro-
novas augstienes 93. 4, pie Veļi-
kajas upes līdz Kurzemei – 
Džūkstes, Bikstiem, Lestenes. 15. 
divīzijas artilerijas divizions kaŗa 
beigās kā atsevišķa vācu 506. 
korpusa atbalsta vienība aizgāja 
līdz Dancigai.

Atgriezies Rīgā, pēc ilgstošas 
ārstēšanās Tālivaldis sāka dzīvi 
no jauna – iestājās Latvijas Valsts 
Konservātorijā (tagad – Latvijas 
Mūzikas akadēmija), ko pabeidza 
1953. gadā. Pirmie koŗi, kuŗu 
dziedātāji sekoja diriģenta Tāli-
valža Bērziņa žestiem, mūsdienu 
paaudzei ir ar neparastiem nosau-
kumiem – Pionieru pils, Staļina 
rajona dzīvokļu pārvalde, Tautas 
mākslas nams, bet viņi jau dzied 
1957. gada Dziesmu svētkos un 

nenojauš, ka viņus diriģē bijušais 
leģiona virsnieks. To zināja čekas 
darboņi, un Bērziņš tālāk par 
Prāgu saviem koŗiem līdzi neti-
ka, kad tie jau guva starptautisku 
skanējumu, kad Filharmonijas 
direktors Bērziņu uzaicināja par 
Rīgas Filharmonijas dziesmu un 
deju ansmabļa „Sakta” galveno 
māksliniecisko vadītāju un kad 
viņš strādāja par koŗmeistaru pie 
Leonīda Vīgnera un diriģēja viņa 
kori „Mūza”. Gadi mūzikas paida-
goga un kultūras darbinieka 
dienās un nedienās tika aizvadīti, 
strādājot par E. Melngaiļa Tautas 
mākslas nama mūzikas sektora 
vadītāju, par bērnu mūzikas 
skolu direktoru un mācībspēku, 
līdz pat 2003. gada Dziesmu svēt-
ku senioru koŗu Goda virsdiri-
ģentam.

Sākoties atmodai, atjaunojās 
saites ar cīņu biedriem, ar latviešu 
virsniekiem, Latvijas Jūrnieku 
savienību, ar korporāciju Frater-
nitas Lataviensis. 1995. gadā 
Tālivaldi Bērziņu ievēlēja par 
Latviešu virsnieku apvienības 
priekšsēdi, jo viņš bija ieguvis tās 
biedru uzticību ar savu inteliģenci, 
toleranci, trāpīgo humoru un 
prasmi rūpēties par daudz cie-
tušo apvienības vecāko paaudzi. 
Patriotisms, tautas vēstures izzi-
nāšana – tās bija un ir vērtības, 
pēc kuŗām apvienības vadītājs 
nenoguris mudināja tiekties jau-
nos leitnantus un dažreiz, piesi-
tot pie lielgabala lādiņa čaulas, 
kas stāvēja uz viņa galda, arī 
kādu no sirmot sākušiem. Veco 
virsnieku ģimenēs kā relikvijas 
tiks glabātas jubilejas reizēs 
Tālivalža rakstītās apsveikuma 
kartītes, jo viņš bija nepārspējams 
sirsnīgu un trāpīgi raksturo-tāju 

rindiņu sacerētājs. Tās nolasot, 
dažam labam kaujās rūdītam 
vīram savādi aizmiglojās acis. 
Kopš 1993. gada līdz pat slimībai 
Talivaldis vadīja Nacionālo kaŗa-
vīru biedrības kori „Tēvija”, kuŗā 
par koŗmeistaru strādāja Jānis 
Miķelsons, tautā pazīstamās 
dziesmas ”Paliec sveika, baltā 
bērzu birze” autors. Aiziet leģen-
dāri vīri, paliek dziesma.

Tālivaldis Bērziņš savā 85 gadu 
jubilejā nolasīja, kā pats sacīja, 
kāda deviņpadsmitgadīga jaunekļa 
patriotiskas dzejas mēģinājumu. 
Šo dzejoli, kas gaŗus gadus gla-
bājies dzimtas archīvos Amerikā, 
uz Latviju atvedusi Vītolu dzim-
tas atvase. Būdams Rīgas ģimna-
zists, Tālivaldis 1936. gadā rakstīja:

Kamēr vēl ozoli Latvijā zels
Un Daugava jūrā vēl viļņus vels –
Vēl saule un mēness, 
Vēl zvaigznes būs, kas mirdz, 
Arvien vēl pukstēs
Latvieša sirds. 

Latvija zaudējusi daudziem 
talantiem Dieva dāsni apbalvotu, 
savai tautai uzticīgu patriotu, 
viņa tuvākie līdzgaitnieki – 
Meistaru daudzās jomās, valsts 
novērtējusi Talivalža Bērziņa 
mūža darbu ar daudziem apbal-
vojumiem, draugi – ar mūžīgu 
piemiņu.

Latviešu virsnieku apvienība 
izsaka visdziļāko līdzjutību Tāli-
valža Bērziņa kundzei Vilmai, 
meitai Sandrai un mazdēlam 
Reinim.

Latviešu virsnieku
apvienības vārdā

atv. kapteinis
Andris Vitauts Kļaviņš

īpašumā „Bērzaine” „tītaru” šau-
šanas sacensības notiks 2. maijā 
plkst. 10. Par šaušanas treniņiem 
„Bērzainē” šā sporta cienītāji aici-
nāti sazināties pa tālr. 905-274-
6695. Lauku īpašuma uzpošanas 
talka notiks 23. maijā plkst. 10. 

Otava
*Baltiešu kluba vakars Otavā 

notiks 9. maijā no plkst. 21 līdz 
24 Latviešu ev. lut. Miera draudzes 
namā 83. Main Street. Saviesīgā 
vakara programmā priekšnesumi 
un dejas. Dalības maksa 5 dolari 
personai. Informācija un galdiņu 
rezervēšana pie U. Lama, tālr. 
613-592-2491, e-pasts: lama@look.ca.

* Otavas Latviešu biedrības 
biedru gada sapulce notiks 12. 
maijā plkst. 19 Miera draudzes 
namā. Pēc sapulces valde rīko 
saviesīgu vakaru.

Mount Royal kapos blakus vīram 
Leonam.

Lielajā Piektdienā, 10. aprīlī, 
Montrealā mirusi Valeska Munčs, 
dz. Pīrāgs. Viņa bija dzimusi 
1926. gada 30. maijā Daugavpilī, 
kur viņa pavada savus bērnības 
un pusaudzes gadus. Jaunekles 
gados nonāk Vācijā, kur 1946. 
gadā salaulājās ar Antonu Mun-
ču. Jaunais pāris dodas tālāk uz 
Angliju, no kurienes 1951. gadā 
emigrē uz Kanadu. Ģimenē 
dzimuši un izaudzināti 3 braši 
dēli – Konrāds, Andris un 
Norberts, kas visi izveidojuši 
savas ģimenes. Valeska pārvaldīja 
5 valodas – latviešu, vācu, krievu, 
angļu un franču. Bija izcila 
ērģelniece un liela mūzikas 
cienītāja. Pirmajos gados Mont-
realā bija koriste St. Donata 
draudzes korī. Bija Montrealas 
Latviešu katoļu draudzes ērģel-
niece plaši pazīstamajā Jēzus 
Svētās Sirds kapličā Notre Dame 
bazilikā, kur notiek draudzes 
dievkalpojumi reizi mēnesī, 
izņemot vasaru. Viņa aktīvi 
piedalījās draudzes dzīvē. Līdz 
brīdim, kad vairs nevarēja lietot 
rakstāmmašīnu, uzrakstīja drau-
dzes apkārtrakstus.

Piepelnījusies, strādādama 
dažādās firmās par grāmatvedi. 
Bija teicama dārzniece, liela 
vēstuļu rakstītāja un ģimenes 

foto uzņēmumu sakārtotāja. 
Prata visu veiksmīgi sakārtot pēc 
piederības. Mācīja kārtību un 
disciplīnu saviem dēliem un 
mazbērniem. Laulībā ar Antonu 
Munču aizvadīti 62 gadi, 9 
mēneši un 18 dienas.

Dievkalpojums aizgājējas pie-
miņai un viņas dzīves daudzi- 
nājumam notika 17. aprīlī skais-
tajā Jēzus Svētās Sirds kapličā, 
kuŗā piedalījas 3 katoļu garīdz-
nieki un pieci viņas mazbērni – 
Bradfords, Courtney, Sara, Emi-
lija un Jūlija. Dēls Andris lasīja 
nekrologu un cildināja viņas 
bagāto mūžu. Sevišķi kupla bija 
pavadītāju saime – skaitā 75. To 
vidū bija arī aizgājējas māsa 
Ingrīda no Mineapoles, Minesotā, 
ASV. Ērģeles spēlēja Notre Dame 
bazilikas ērģelnieks Pierre Grand 
Maison. Pēc dievkalpojumu dzī-
ves biedrs Antons izteicās, ka 
Valeskas varavīksne nule viņam 
atspīdējusi gaišākās krāsās un tā 
tas bija daudziem, it sevišķi 
ģimenes locekļiem un tiem 
sabiedriskajiem cilvēkiem, 
kuŗiem bija laimējies tikties un 
darboties kopā sabiedriskajā 
darbā, kuŗā viņai bijusi noteikta 
loma Montrealā pavadītajos 
gados. 

Tie, kuri vēlējās, varēja atvēlēt 
savas ārtavas Valeskas piemiņai 
Svētās Sirds kapličai.

Emilija Varslavāne mira 2009. 
gada 4. aprīlī 101 gadu un 115 
dienu vecumā Montrealā. Viņa 
bija vecākā Montrealas latviešu 
saimes locekle. Piederēja Mont-
realas Latviešu katoļu draudzei 
un darbojās Montrealas Latviešu 
Pensionāru apvienībā. Vīrs Leons, 
ar ko laulībā kopā bija aizvadīti 
69 gadi, mira 2000. gadā 102 
gadu vecumā. Ģimenē izaudzināti 
3 bērni – dēls Vitauts un meitas 
Rita un Edīte. Viņas izvadīšana 
notika 8. aprīlī St. John Brebeuf 
katoļu baznīcā LaSallē, kuŗa bija 
pulcējies ap 50 liels pavadītāju 
pulks. Izvadīšanas dievkalpoju-
mu vadīja Džims Cascine, kas 
bija viņas garīgās dzīves aprūpē-
tājs veco ļaužu aprūpes mājā 
Tresor Cache avenijā LaSalle 
priekšpilsētā, kur viņa pavadīja 
sava mūža pēdējos 9 gadus un 
kur mita arī dēls Vitolds. Plašāku 
Emilijas dzīves stāstu latviski un 
angliski lasīja viņas mazmeita 
Astrīde Sīlis no Hamiltonas. Par 
aizgājēju sēro dēls un abas meitas 
ar ģimenēm un mazbērni 
Astrīde, Andrejs un Laura; 
Montrealas Latviešu katoļu 
draudze, pensionāru apvienība 
un daudzi draugi un paziņas, 
kuŗiem visiem Emilija paliek 
atmiņā kā gaiša un sirsnīga 
būtne, kuŗas skolotājas veiksme 
un humora izpratne priecinājusi 
daudzus. Viņa guldīta Montrealas 
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Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

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!

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

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

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!

PĒRKU!!!
Trimdas latviešu mākslinieku gleznas.

Lūdzu, zvaniet Astrīdai Rīders
tel. (440) 930-5847

Vai par e-pastu astridariders@yahoo.com

Izīrē
vienistabas dzīvokli ar visām ērtībām Rīgā, 

Vecrīgas centrā. Eiro remonts, 2 stāvs,
slēdzama kāpņu telpa.

Ls 30.– diennaktī.

Zvanīt Ivetai Toronto (416) 994 1052.

 Latviešu
Saldskābmaize

 2 Lb. = $8.00 (US) + S & H

Aivars Sturis
616/897-9525

Labdien!
Lasot avīzē divrindes, iedomājos, ka 

labprāt iepazītos ar kungu, pāri 60 g. no 
Amerikas. Man ļoti patīk jūra - tāpēc pēc 

iespējas vairāk cenšos brīvo laiku 
pavadīt Rīgas Jūrmalā. Esmu dzimusi 
un dzīvoju Rīgā, 59 gadi. Gadā reizi 
cenšos atbraukt uz Ameriku. Pašlaik 

esmu Des Moines IOWA, bet nedēļas 
nogalē izlidoju uz Rīgu. Vasaru pavadīšu 

Rīgā, Jūrmalā, un vienu mēnesi būšu 
Anglijā. Vēlā rudenī centīšos atgriezties 
Amerikā. Man patīk šī valsts – tāpēc arī 
labprāt vēlētos iepazīties ar kādu godīgu 

kungu.
Mana adrese Rīgā:

Vija Kaple
Madonas ielā 2750

Rīga, LV 1084
Latvia, Europe

Austrumkrasta pavasara saiņu savākšanas datumi: 
 paku piegāde paredzēta pirms Jāņiem!

LATVIAN
AMERICAN
SHIPPING LINE

50 Locust Lane
Upper Saddle River, NJ 07458

Bostonā: Trimdas ev. lut. draudzes telpās
58 Irving Street, Brookline, MA
Sestdien, 2. maijā no 2.30 -4.00 pp 
Filadelfijā: Filadelfijas ev. lut. draudzes īpašumā:
301 N. Newtown St Rd., Newtown Sq, Pa
Sestdien, 9. maijā, no 1.30-2 pp
Filadelfijas Brīvo Latvju Biedrības namā:
Spring St and 7th St, Philadelphia, Pa
Sestdien, 9.maijā no 12-12.30 pp
Istbransvikā: Nubransvikas un Leikvudas ev. lut. dr. īpašumā
12 Gates Ave, East Brunswick, NJ 08816
Svētdien, 10. maijā pulksten 7 vakarā
Jonkeros: Ņujorkas ev. lut. draudzes īpašumā
254 Valentine Ave, Yonkers, NY 10705
Sestdien, 9. maijā pulksten 4 pp.
Klīvlandē: Latv ev. lut. draudzes telpās: 
1385 Andrews Ave, Lakewood, OH 44107
Pirmdien, 4. maijā pulksten 9 no rīta
Kvekertaunā: draudzes īpašumā
424 Juniper St, Quakertown, Pa
Sestdien, 9. maijā pulksten 10 no rīta
Lankasterā: PA: Sestdien, 10. maija pēcpusdienā
Mančesterā: draudzes īpašumā pie Spring un Garden St
Manchester, CT
Sestdien, 2. maijā no 12.00 – 12.30 pp
Pokipsijā: 2 Merry Hill Rd
Poughkeepsie, NY 12603
Sestdien, 2. maijā no 9.00-9.30 no rīta
Rokvilē: Vašingtonas ev. lut. draudzes īpašumā
400 Hurley Ave, Rockville, MD
Svētdien, 10.maijā pulksten 9.30 no rīta
Salā: Nujorkas ev. lut. draudzes īpašumā:
4 Riga Lane, Melville, NY
Sestdien, 9. maijā pulksten 10 no rīta
Sirakūzās: 3790 Lafayette Rd
Jamesville, NY 13078
Pirmdien, 4. maijā pēcpusdienā
Vilimantikā: lūdzu zvanīt
Vilmingtonā: pie Baidiņiem,
1104 Windon Dr., Wilmington, DE
Sestdien, 9. maijā pulksten 3.30 pp

Ar UPS sūtītās un personīgi nogādātās pakas
lūdzam mums nodot ne vēlāk 8. maijā.

Saturu deklarēt lietojot EIRO vērtības, bet kopējā vērtība vienai personai,
lai nepārsniegtu 45 EURO. 1 USD x .75 = 1 euro

45 euro = $60.00 (3/31/09 kurss)
Papildu info: 973-744-6565 vai 201-760-6427,

 vai arī internetā www.lasl.com
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BOSTONA (MA) 
Pianista REIŅA ZARIŅA 

klavieŗkoncerts svētdien, 26. aprīlī 
Trimdas draudzes zālē plkst. 1.00 
( pēc baznīcas). Rīko Latviskā 
Mantojuma Fonds. Ieeja $ 20.00. 
Bērniem un skolēniem brīva.

• Bostonas stipendiju fonds 
piešķiŗ stipendijas jauniešiem, 
kuŗi vēlas mācīties vasaras 
vidusskolās, piedalīties ceļojumā 
,,Sveika, Latvija!” vai citās pro-
grammās. Anketas pieprasīt, 
zvanot vai rakstot stipendiju 
fonda priekšsēdei: Dace Beckstein 
39 Stonehedge Place Boxborough, 
MA 01719 ; tālr.: 978- 263-5633, 
e-pasts: Dace.DDB@verizon.net 
Pieteikšanās anketas jāiesniedz 
līdz 1. maijam.

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

latviešu 20. gadu jubilejas atklātās 
golfa sacīkstes Whispering Wil-
lows 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 (PA)
• Maijas Miesnieces-Bērziņas 

gleznu izstādes atklāšana sest-
dien, 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. 

• 12. maijā plkst. 11.00 Fila-
delfijas pensionāru kopas saiets 
Brīvo latvju biedrības telpās. 
Programmā valdes ziņojumi, 
ALAs ģenerālsekretāra Raita 
Eglīša illustrēts refererāts par 
ALAs darbību un 58. kongresa 
norisi, dzimumdienu svinēšana 
un kafijas galds. Viesi arvien 
laipni gaidīti. (AB)

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 kla-
vieŗpavadījumā dziedās Vija 
Bovles, Maksis Jansons, Uldis 
Kalējs, Samuels Knochs III, Ivars 
Petrovskis un Jānis Rikāns.

KALAMAZU (MI)
• 9. maijā plkst. 12.30 Ņujorkas 

Metropolitēna operas kino tieš-
raidē Rossini operā „La Ceneren-
tola” (Pelnrušķīte), galvenajā 
lomā uzstāsies latviešu meco-
soprāns Elīna Garanča. Uzve-
dums būs skatāms Kalamazu 10. 
kinoteātrī. Atkārtojums 20. maijā 
plkst. 19.00. Pārraide dzirdama 
arī 9. maijā plkst. 12.30 WMU 
radiostacijā FM 102.1.

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)
• 3. maijā plkst. 12.30 Kurzemes 

cietokšņa cīņu atcere (DV sarī-
kojums).

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

MINEAPOLE (MN)
• 9. maijā draudzes pavasaŗa 

tirdziņš.
• 12. maijā plkst. 6.00 Armanda 

Ābola klavieŗkoncerts latviešu 
baznīcā.

• 16. maijā plkst. 11.00 izlai-
dums latviešu skolā.

• 14. jūnijā plkst. 12.00 uz 
Sibiriju 1941. gada 14. jūnijā aiz-
vesto piemiņas sarīkojums. Rīko 
DV un ,,Starts”.

ŅUDŽERSIJA
• 9. maijā plkst. 14.00 Daugavas 

Vanagu namā būs Kurzemes 
cietokšņa atcere ar filmas izrādi: 

“Sirdsapziņas cietumnieki”. Ieeja 
$10.00.

ŅUJORKA (NY)
• 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 
University, 35 West 4th Street; 
starp Washington Square East 
un Greene Street). Uzveduma 
režisore Anna Kepe. Ieeja brīva. 
Informācija par izrādi: www.
BlessedUnrest.org 

• 2. maijā no plkst. 9.00 līdz 
4.00 lietoto mantu tirdziņš 
Jonkeru baznīcā. 

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

• 2. maijā no plkst. 5.00 līdz 
6.30 pieņemšana un tikšanās ar 
operdziedātāju Elīnu Garanču, 
Latvijas Goda konsulātā Ņujorkā 
(155 Perry Street, Suite 1B, New 
York, NY 10014). Pieņemšanā 
dziedone parakstīs savu jauno 
tvartu Bel Canto, ko izdevis 
Deutsche Grammophon. Ziedo-
jumu atlikumu nodos LNOG 
Latvijas Nacionālās operas atbal-
stam. Lūgums pieteikties līdz 27. 
aprīlim rakstot: info@latvia-
newyork.org vai zvanot, tālr.: 
1-646-230-0590. Ziedojums $ 30.00 
personai, ikviens ziedotājs 
saņems Bel Canto tvartu. Čeki 
rakstāmi ar norādi: Latvian 
National Opera Guild. Garāžas 
atrodas pie Perry un Greenwich 
Streets krustojuma un Charles un 
Washington Streets krustojuma.

• 9. maijā plkst. 2.00 Kurzemes 
cietokšņa atceres sarīkojums DV 
namā Bronksā.

• 24. maijā plkst. 12.00 kapu-
svētki latviešu kapos Katskiļos. 
Plkst. 3.00 Ņujorkas latviešu koŗa 
Pavasaŗa koncerts, kuŗā piedalī-
sies Latvijas bankas koris no 
Latvijas un dziedātāji no Mont-
realas, Kanadā, Ņujorkas latviešu 
ev. lut. draudzes Katskiļu nomet-
nes sarīkojumu zālē. Viesdiriģenti 

Agita Ikauniece un Ints Teterov-
skis. Pirms koncerta piedāvās 
vīnu un uzkožamos. Sīkāku 
informāciju iespējams uzzināt, 
zvanot Sandrai Gendrikovai, 
tālr.: 773-551-5265.

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. 
Dalības maksa $40 personai.

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 (WA)
• No 30. aprīļa līdz 3. maijam 

lietoto mantu tirgus Latviešu 
centrā (30. aprīlī un 1. maijā no 
plkst. 9.30 līdz 8.00; 2. maijā no 
plkst. 9.30 līdz 5.00; 3. maijā no 
plkst. 12.00 līdz 4.00).

• 9. maijā izlaidums latviešu skolā
• 16. maijā plkst. 7.00 tautas-

deju kopas „Trejdeksnītis“ pava-
saŗa programma Latviešu centrā

• 17. maijā pēc dievkalpojuma 
latviešu skolas vecāku pēcpus-
diena Champgne Brunch skolas 
atbalstam. Iespējams, ka brokastīs 
ieradīsies Latvijas valsts prezi-
dents Valdis Zatlers un Lilita 
Zatlere.

• No 23. līdz 25. maijam lielā 
talka Latviešu izglītības centrā 
Šeltonā; talku vadīs Arnis Lūsis 
(alusmuca@aol.com) un Kārlis 
Grendze (kgrendze@comcast.net).

• 12. septembrī plkst. 11.00 
latviešu golfa sacīkstes (4 per-
sonu scramble) Jackson Park Golf 
Club, 1000 NE 135th Street; tālr.: 
206-363-4747. Plkst. 5.00 savie-
sīgs vakars Latviešu sabiedriskā 
centrā. Pieteikties, zvanot 
Edmundam Leitim, tālr.: 425-
369-0401 vai Rolandam Aber-
manim, tālr.: 425-398-9145. 
Dalības maksa $ 90.00 (sacensības, 
vakariņas, 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 vasa-
ras zieds”, Latvijas Televīzijas fil-
mas pirmās trīs daļas. Kafija un 
cepumi. Visi laipni aicināti! Ieejas 
ziedojums sākot ar $3.00.

• 10. maijā plkst. 11.00 Bied-
rības telpās draudzes Dāmu 
komitejas rīkots Ģimenes dienas 
svētbrīdis 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 laip-
ni 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.) rīko 8. baltiešu kon-
ferenci. Runu 16. maijā teiks 
Latvijas valsts prezidents Valdis 
Zatlers. Konference notiks 
Renaissance M Street Hotel (1143 
New Hampshire Ave). Programma 
un reģistrēšanās: www.jbanc.org 

• 16. maijā plkst. 6.00 Baltiešu 
fonds (USBF) rīko pieņemšanu 
American Baltic Celebration, kas 
notiks Renaissance Mayflower 
Hotel, (1127 Connecticut Ave 
NW, Washington, DC). Svētku 
runu teiks goda viesis Latvijas 
prezidents Valdis Zatlers; būs 
svinīgas vakariņas, klusā izsole 
un pianista Armanda Ābola kon-
certs. Sīkāka informācija un 
biļešu iegāde mājaslapā: www.
usbaltic.org, rakstot info@usbal-
tic.org vai zvanot, tālr.: 212-785-
5056.

• Bostonas latv. ev. lut. Trim-
das dr.: 26. apr. plkst. 11.00 
dievk. 3. maijā plkst. 11.00. 
dievk., piedalīsies Bostonas lat-
viešu gaidas un skauti. 10. maijā 
Ģimenes dienas dievk., piedalīsies 
Bostonas latviešu skolas skolēni, 
koris, pēc dievk. pankūku bro-
kastis. 17. maijā plkst. 11.00 
dievk. Māc. J. Mingina.

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr: 26. apr. plkst. 11.00 dievk 
Kvēkertaunā. 29. apr. plkst. 10.00 
Bībeles stunda Kvēkertaunā, 
māc. Dr. A. Ziedonis. 10. maijā 
plkst. 11.00 Kvēkertaunā Ģime-
nes dienas dievk., pēc dievk. 

kafijas galds ar groziņiem. 24. 
maijā plkst. 11.00 dievk. Kvēker-
taunā, pēc dievk. kafija. 31. maijā 
plkst. 3.00 Vasarsvētku dievk. 
Lankasterā, pēc dievk. programma 
un kafija. Māc. Dr. A. Ziedonis 
un māc. Dr. R Ziedone.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile, 
Farmington Hills, MI, 48334): 
26. apr. plkst. 10.00 dievk. ar 
dievg. 2. maijā plkst. 12.00 Kur-
zemes cietokšņa piemiņas svēt-
brīdis kapsētā. 3. maijā plkst. 
10.00 dievk. 10. maijā plkst. 
10.00 Ģimenes dienas 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) 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 pusdienas. 17. maijā plkst. 
11.00 dievk. angļu 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. 
10. maijā plkst. 10.00 Ģimenes 
dienas dievk. Mācītājas I. Larse-
nas 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.: 3. maijā plkst. 
10.00 dievkalpojums ar diev-
galdu. Kafija. 10. maijā plkst. 
10.00 Ģimenes dienas dievkal-

pojums ar dievgaldu. Iesvētības. 
17. maijā plkst. 10.00 dievkalpo-
jums ar dievgaldu. Kafija. Ziedot 
pārtiku 24. maijā plkst. 10.00 
dievkalpojums. Kafija. 31. maijā 
plkst. 10.00 Vasarsvētku dievkal-
pojums ar dievgaldu. Pavasaŗa 
sarīkojums. 

• Bībeles stundas Kalamazū 13. 
maijā plkst. 15.00, ciemā „Latvija”. 
27. maijā plkst.16.00. Katru svēt-
dienu plkst. 9.15 angļu valodā.

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

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 3. 
maijā plkst. 2.00 Ģimenes dienas 
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Klusie Daugavas ūdeņi

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

Mīlestībā piemin
DĒLS, TRĪS MEITAS

MAZBĒRNI, MAZMAZBĒRNI

Mīlestībā piemin:
BALVA YOUNGBLOOD

DAINA MAHAR
AINA THOMAS

Mīlestībā pieminot,
IEVA M. LAUKERS

RĪGĀ

Pēkšņi no mums šķīrusies

ZENTA JĒKABSONE,
dz. KUMSĀRE

dzimusi 1918. gada 30. martā Madonā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 16. martā Kalifornijā

Lielās Piektdienas rītā
Atlantā, GA

Dieva mierā aizgājusi

VIKTORIJA ZUŠMANIS
Apbedīta Grand Rapids, MI

Izsaku dziļu līdzjutību

LAIMDOTAS RŪSES
ģimenei, aizvadot viņu mūžībā

Miers liels un dziļš. Nav sāpju.
Gars visu pārcietis.
J. Radāns

Viņu mīļā piemiņā paturēs
VĪRS OSVALDS, MEITA INESE, DĒLS OSVALDS JR. UN MAZ-MAZBĒRNI

RADI UN DRAUGI ASV, KANADĀ, LATVIJĀ UN AUSTRĀLIJĀ

DAUGAVAS VANAGU CENTRĀLĀ VALDE

Mūsu mīļā

MIRDZA MOKS,
dzimusi Rauss

dzimusi 1919. gada 31. decembrī Borovici,
mirusi 2009. gada 29. janvārī So. Milwaukee, Wi

Mūžībā aizgājis
Daugavas Vanagu goda priekšnieks

JĀNIS FRIŠVALDS
dzimis 1923. gadā 10. jūnijā Bauskas apriņķa, Codes pagastā "Tiltos",

miris 2009. gadā 5. aprīlī „Straumēnos“, Anglijā
Mīļa mana Tēvu zeme
Divu roku platumā;
Mīļa mana Tēvu zeme
Divu roku siltumā;
Dziļa mana Tēvu zeme
Visa mūža gaŗumā.

Dziļās skumjās
REGINA MIRACOLA, ROGER, 

LARRY UN KENNETH WARREN,
TRĪS MĀSAS LATVIJĀ, SKAIDRĪTE, 

MAIGA UN ANNA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA SELONIJA

Mūsu mīļā

LILIJA WARREN-RICKS,
dzimusi GRUBE

dzimusi 1924. gada 15. martā Saldū, Latvijā,
mirusi 2009. gada 22. februārī, Milwaukee, WIS

Mūsu filistrs

ANSIS MITRĒVICS
dzimis 1918. gada 15. martā Nevelē, Krievijā,

miris 2009. gada 30. martā Los Altos, Kalifornijā

Dusi saldi, māmiņ!

dievk. University Lutheran 
Church (1020 S. Harrison Road, 
East Lansing, MI), māc. L. Vīksne. 
Pēc dievk. Ģimenes dienas sarī-
kojums, būs aukstais galds.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 26. apr. dievk. 3. maijā dievk. 
ar dievg. 10. maijā Ģimenes die-
nas dievk. Visi dievk. sākas plkst. 
11.00. Māc. D. Kaņeps.

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
3. maijā draudzes locekļu piln-
sapulce. 

• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: 
26. apr. Baltās svētd. dievk. vadīs 
māc. B. Puiķe. 30. apr. plkst. 
10.00 Bībeles stunda. 3. maijā 
dievk. ar dievg. 5. maijā drau-
dzes valdes sēde. 7. maijā Bībeles 
stunda. 9. maijā plkst. 12.00 
draudzes pavasaŗa sarīkojums, 
Pulkv. O. Kalpaka skolas gada 
beigas, gleznu izstāde un klusā 
izsole latviešu namā. 10. maijā 
Ģimenes dienas dievk. ar dievg. 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 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. 
10. maijā plkst. 10.00 Ģimenes 
dienas dievk. ar dievg. un uzrunu 
bērniem; pēc dievk. sadraudzība. 
Dziedās draudzes koris. 14. 
maijā plkst. 10.30 Bībeles stunda. 
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.: 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 Ģimenes dienas dievk. 
Christ Church (66 Highland 
Ave., Short Hillls, NJ 07078), pēc 
dievk. Ņudžersijas skolas skolēnu 
priekšnesumi.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 26. 
apr. Jonkeru bazn. plkst. 10.00 
dievk., diak. I. Kaņeps; Salas 
bazn. plkst. 10.30 dievk., māc. L. 
Saliņš; Morristovnā plkst. 2.30 
dievk., diak. I. Kaņeps. 3. maijā 
Jonkeru bazn. plkst 10.00 dievk, 
diak. I. Kaņeps; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk., jauniešu iesvētības, 
māc. L. Saliņš. 10. maijā plkst. 
10.00 Ģimenes dienas dievk. 
Jonkeru bazn., pēc dievk. skolas 
sarīkojums; Salas baznīcā dievk. 
plkst. 10.30; pēc dievk. skolas 
sarīkojums; Džamaikā plkst. 3.00 
First United Methodist Church 
(162-10 Highland Avenue, Jamaica, 
NY). 16. maijā plkst. 12.30 Bruk-
linas dr. namā Ģimenes dienas 
dievk., pēc dievk. pusdienas.

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 9. 
maijā plkst. 12.00 dievk., prāv. 
D. Kaņeps; pēc dievk. kafijas 
galds Grace Lutheran Church 
(3993 Park Boulevard, San Diego, 
CA 92116). Izziņas: www.sandi-
egodraudze.com vai www.sandi-
egodraudze.us

• 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.
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S P O R T S
Hokeja izlases 

pārbaudes spēles
Latvijas hokeja izlase, gatavo-

joties pasaules meistarsacīkstēm, 
aizvadīja vairākas pārbaudes 
spēles. Pret Vācijas izlasi mūsējie 
zaudēja abās spēlēs (1:2 un 2:4), 
pret Franciju vienu spēli uzvarēja 
un vienā zaudēja – 5:2 un 3:5.

Pēdējās divas spēles bija ar 
Slovakijas vienību. Pirmajā sacen-
sībā mūsu hokejisti zaudēja – 2:4 
(1:1, 0:2, 1:1). Vārtus Latvijas vie-
nības labā guva Ņiživijs un Laviņš. 
Latvijas vārtus spēlē sargāja Ser-
gejs Naumovs, kuŗam šī bija 100. 
spēle valstsvienības rindās.  Nau-

movs tika atzīts par labāko 
Latvijas izlases rindās.

Otrā spēlē Latvijas hokejisti 
revanšējās, uzvarot papildu laikā 
– 3:2. Ar rezultātīviem metieniem 
Latvijas izlases labā izcēlās A 
Ņiživijs, Jekimovs un Cipulis.

Pasaules meistarsacīkstes sāk-
sies 24. aprīlī sāksies Šveicē, Latvi-
jas valstsvienība spēlēs vienā grupā 
ar ASV, Zviedriju un Austriju.

Pasaules rekords 
hokeja laukumā

Pēc Latvijas hokeja izlases otrās 
pārbaudes spēles ar Slovakijas 
valstsvienību uz Arēnas Rīga 

ledus hokeja laukuma tika rīkota 
akcija – cik līdzjutēju var satilpt 
laukumā. Cieši cits pie cita saspie-
dās 3851 spēles skatītājs, sas-
niedzot jaunu pasaules rekordu. 
Tas ir lielākais līdzjutēju skaits, 
kas var ietilpt hokeja laukumā. 

“Latvijas hokeja faniem ir dedzī-
gākās sirdis pasaulē, un viņu radī-
tās emocijas atbalsojas tālu pāri 
hokeja laukuma bortiem,” atzina 
akcijas rīkotājs, mobilo sakaru 
operatora SIA Latvijas Mobilais 
telefons prezidents Juris Binde.

Visi rekorda sasniegšanas dalīb-
nieki par piemiņas veltēm saņēma 
īpaši šim notikumam radītas 
nozīmītes.

Sieviešu hokeja 
izlase atgriežas 

pirmajā līgā
Pasaules hokeja meistarsacīk-

stēs sievietēm otrajā līgā Latvijas 
izlase ar rezultātu 6:1 pieveica 
Ziemeļkorejas valstsvienību, pēc 
tam ar 5:1 pārspēja Italiju, ar 5:0  – 
Nīderlandes izlasi, ar 3:0 – Liel-
britaniju. Pēdējā spēlē tika pār-
spēta Dānijas vienība – 6:2. Līdz 
ar to Latvijas hokeja dāmas ieguva 
tiesības nākamgad spēlēt pirmajā 
līgā.

Piecās spēlēs Latvijas izlase 
izcīnīja 15 punktus, bet otrajā 

vietā apakšgrupā ierindojās Zie-
meļkorejas hokejistes, kuras tika 
pie 11 punktiem.

Latvijas izlase vietu pirmajā līgā 
zaudēja pagājušā gada pasaules 
meistarsacīkstēs Ventspilī. Gadu 
iepriekš Latvija pirmās līgas tur-
nīrā spēja izcīnīt augsto otro 
poziciju.

Nākamajā sezonā pirmās  līgas 
turnīrā, kur hokejistes cīnās par 
desmito līdz 15. vietu pasaulē, 
bez Latvijas startēs arī Vācija, 
Norvēģija, Austrija, Čechija un šī 
gada augstākās līgas turnīra 
vājākā komanda Ķīna.

P. Karlsons

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Skolotāju konference Merilandē
Gadskārtējā ALAs Izglītības 

nozares rīkotā skolotāju konfe-
rence notika marta pirmās nedē-
ļas nogalē Vašingtonas draudzes 
pamatskolā Rokvilā, Merilandē. 
Konferencē piedalījās trīsdesmit 
piecas skolotājas no deviņām 
Amerikas latviešu skolām. Vašing-
tonas draudzes skolas pārzine 
Daina Bloka viesmīlīgi gādāja, lai 
tālīnie viesi tiktu sirsnīgi sagaidīti 
lidostā, vilcienu stacijā vai  turpat 
pie skolas durvīm.

Pēc omulīgā iepazīšanās vakara 
nākamā rītā nopietni ķērāmies 
pie darba, vispirms noklausoties 
Čikāgas pirmskolas ,,Stariņš” 
direktores Gintas Kārkliņas lek-
ciju par divvalodības attīstību 

prieku sklolotājiem un Vašingto-
nas skolas pirmskolas audzēk-
ņiem viņa vadīja paraugstundu, 
kuŗā izmantoja lellītes  un iesais-
tīja klausītājus.

Pēcpusdienā Konektikutas lat-
viešu skolas pārzine Dace Micāne 
Zālīte lasīja referātu par folkloras  
mācīšanu ASV latviešu skolās. 
Dace uzskata, ka neatkarīgi no 
skolēna latviešu valodas zināšanu 
līmeņa arī angļu valodā iespējams 
mācīt latviešu folkloru un latviešu 
dzīvesziņu. Konektikutas pilsētā 
Mančesterā skola dibināta nesen, 
tajā stundas notiek angļu valodā. 
Daces dēls ir vienīgais, kas runā 
latviski. ALAs izglītības program-
mā folklora ir ietilpināta, bet  

risinājumi. Tomēr ne vienmēr uz 
visiem jautājumiem var atbildi 
gaidīt no skolas. Ļoti svarīga ir 
vecāku nostāja – bērni bieži iero-
das skolā, neizpildījuši mājas 
darbus, jo amerikāņu skolā 
bijušas sporta sacensības vai citi 
sarīkojumi. Nereti vecāki domā, 
ka skolā pāris stundu laikā 
iemācīs bērniem valodu, bet paši 
maz dara, lai izkoptu viņu sarun-
valodu.

Spriedām par ALAs program-
mas mērķu piemērotību mūs-
dienu vajadzībām, kā arī grūtības 
novērtēt zināšanas ar atzīmi 
audzēkņiem, kuŗiem ir dažāda 
līmeņa valodas prasme. Secinā-
jām, ka jāmeklē veidi, kā palīdzēt 
skolotājiem veiksmīgāk vadīt 
mācību stundu un piemērot vielu 
klasei, kuŗā skolēnu valodas 
līmenis un vajadzības ir ļoti 
atšķirīgas. Runājām par mācību 
grāmatām un materiāliem,  arī 
tiem, ko piedāvā Latvijas apgādi 
un ko atrodam tīmeklī.  Arvien 
biežāk tīmeklis ir avots piemērotu 
materiālu meklēšanai, arī  savstar-
pējai domu un materiālu izmai-
ņai. Konferences dalībnieki atzi-
na, ka vecākiem mērķtiecīgi 
jāveicina un jāatbalsta bērnu 
interese lasīt grāmatas.

Dienas beigās kopā padziedā-
jām, bet nākamā rītā pirms diev-
kalpojuma iepazināmies ar Vašing-
tonas skolas skolēniem un apska-
tījām skolas telpas, kā arī latviešu 
mūzeju. Ceļojuma ,,Sveika, Lat-
vija” koordinātore Anita Juberte  
dalījās iespaidos par novēroto 
ceļojumu laikā. Viņa jau vairāk 
nekā desmit gadu rīko ,,Sveika, 
Latvija!” ceļojumus latviešu sko-
las absolventiem, kā arī ,,Sveika, 
Dzimtene!” un ,,Heritage Latvia”. 

,,Heritage Latvia” ceļojumos  ar 
senču zemi  iepazīstina jauniešus, 
kuŗi latviski nerunā un latviešu 
skolā nemācās. Pēdējos gados 
šajos ceļojumos aicināti pieda-
līties arī jaunieši, kuŗi latviešu 
skolu ir apmeklējuši, bet viņu 
valodas zināšanas nav tik labas, 
kādas vēlamas ,,Sveika, Latvija!” 
dalībniekiem.

Pārrunas beidzām ar mudinā-
jumu skolotājiem objektīvi 
apsvērt un izvērtēt, kuŗa pro-
gramma piemērotāka absolventu 
klases skolēniem, jo abas var 
sagādāt interesantu un bagātīgu 
piedzīvojumu.

Konferences atklāšanā jautāju, 
kā ALAs Izglītības nozare var 
palīdzēt un kādas ir skolotāju 
vēlmes. Konferences laikā kon-
krētu atbildes šim jautājuma 
nebija, bet pēc konferences saņē-
mu vairākas elektroniskā pasta 
vēstules no dalībniekiem, un viņi 
rakstīja, ka šādas nedēļas nogales 
ierosina, uzmundrina un iedves-
mo turpmākam darbam.

mācās latviešu valodu kopā ar 
bērniem? Ir iecere veidot jaunu 
un vienkāršotāku lasāmgrāmatu 
pamatskolas vecākām klasēm. 
Man pašai ir desmit gadu 
pieredze skolotājas un pārzines 
darbā Nudžersijas latviešu skolā 
un, manuprāt, nepietiek tikai ar 
vienu jaunu un it kā oficiālu 
lasāmvielu. Mums jāizveido vai-
rākas programmas tīmeklī, pie-

Konektikutas pavalsts Mančesteras  skolas pārzine Dace Micāne- 
Zālīte pasniedz dāvanu Vašingtonas skolas pārzinei Dainai 
Blokai (pa labi)

Dace Micāne Zālīte (pirmā no labās) konferences dalībniecēm  stāstīja 
par  folkloras mācīšanu skolās
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bērnos. Ginta mācījusies kursos 
ASV un Latvijā, guvusi pieredzi, 
strādājot ar bērniem Starptautiskā 
skolā Latvijā un tagad pilna laika 
latviešu pirmskolā Čikāgā. Lek-
ciju noklausījās arī jaunas mātes 
no Latvijas, kuŗas dzīvo Vašing-
tonas apkaimē un audzina bērnus 
divvalodu ģimenēs. Viņām vaja-
dzīgs padoms, kā veicināt latviešu 
valodas attīstību ģimenē, kuŗā 
angļu valoda ir galvenā. Gan 
Gintas, gan citu vecāku pieredze 
liecina, ka bērniem jau agri var 
mācīt  vairākas valodas. Protams, 
sākumā viņi valodas jauks, bet 
jau pēc pāris gadiem  bērni varēs 
viegli pāriet no vienas valodas uz 
citu. Svarīga ir vecāku konsek-
venta pieeja un skaidri saprota-
mas vadlīnijas, lai bērni zinātu, 
ko no viņiem gaida.

Gintai bija ne tikai statistika, 
bet arī mācībmateriāli, un par 

neesam raduši to mācīt angliski 
runājošiem bērniem, kuŗiem ir 
ļoti atšķirīgas  zināšanas par lat-
viešu garamantām. Dace Micāne 
Zālīte izskaidroja, kā pavērt  
lodziņu uz latviešu garamantu 
pasauli arī tiem, kuŗi latviešu 
valodu neprot. Referāta beigās 
viņa Vašingtonas latviešu skolai 
un tās pārzinei Dainai Blokai 
pasniedza dāvanu – mākslinieces 
Sandras Strēles gleznu „Saule” ar 
vēlējumu, lai šī saule vieno 
latviešu skolas ASV un lai to 
skolēni aug un gūst zināšanas 
latviskās saulītes gaismā.

Pārrunu posmos konferences 
dalībniekus sadalījām grupās, lai 
dalībniekiem būtu iespēja pārru-
nāt kopīgus mērķus un mācību 
programmas. Skolotāji pārrunās 
veiksmīgi ievēroja priekšnotei-
kumu: nedrīkst iedziļināties 
sūdzībās; problēmām jāmeklē 

Pēc Izglītības nozares darbā 
aizritējušā gada man pašai jāmek-
lē atbilde vairākiem jautājumiem.  
Kā ALAs Izglītības nozare varētu 
labāk atbalstīt un palīdzēt katrai 
skolai un ģimenei pilnveidot lat-
viskos centienus? Skolās strādā 
ļoti spējīgi cilvēki, kuŗi pašaiz-
liedzīgi vēlas sniegt jauniešiem 
kaut daļiņu no latviešu valodas 
un kultūras bagātības. Gandarī-
jums, ka konferencē piedalījās 
jaunas skolotājas. Izglītības noza-
re arī turpmāk atbalstīs skolotāju 
apmācību kursus, ko visām sko-
lām piedāvā Elisa Freimane,  
Sandra Sīpola, Andra Zommere 
un Dace Koplande, lai palīdzētu 
jauniem skolotājiem, kuŗiem 
bieži nav paidagoģiskas izglītības.

ASV darbojas deviņpadsmit 
latviešu skolas. Tātad vecāki vēlas, 
lai bērni apgūtu latviešu valodas, 
mācītos Latvijas vēsturi un iepa-
zītos ar kultūru. Mērķi un skolēnu 
valodas līmenis skolās ir atšķirīgs. 
Skolēniem, lai pabeigtu pamat-
skolu, jāapgūst ALAs mācību 
programmā paredzētā viela. 
Katru gadu nedaudz bērnu 
noliek ALAs pārbaudījumu,  
caurmērā viņu zināšanas tiek  
novērtētas ar ,,četri ar krustu”. 
Taču kā palīdzēt skolēniem, kuŗu 
valodas zināšanu līmenis nav 
pietiekami augsts vai kuŗi tikai 
skolā sāk mācīties pirmos vārdus 
latviski? Un vecākiem, kuŗi  paši 

mērotas skolēniem ar dažādu 
valodas līmeni, lai skolotājs 
varētu izvēlēties, kuŗa tieši sko-
lēniem piemērota.

ALAs valdes locekļi sēdē martā 
piešķīra $4000 Gaŗezera vidus-
skolas vadībai, lai atbalstītu plānu 
gada laikā izveidot jaunu digi-
talizētu vidusskolas mācībpro-
grammu, ko skolēni varētu 
saņemt elektroniski. ALAs apgādā 
kopš aprīļa ir daudz jaunu grā-
matu no Latvijas. Var dabūt 
ALAs pamatskolu programmas 
materiālus, kā arī dažādus jaunus 
izdevumus no Latvijas. Šogad 
jaunums ir ,,gada grāmatas”, 
kuŗas apgāds iegādājās, atbalstot 
ALAs Izglītības nozares pieau-
gušo lasīšanas akciju. Mērķis, 
protams ir veicināt skolēnu 
vecāku valodas attīstību, lai mēs 
mācītos labāk izteikties un 
iemācītos bagātāku latviešu val-
odu. Aicinām vecākus izlasīt 
kaut vienu no izvēlētajām grāma-
tām un piedalīties grāmatu 
pārrunu pulciņos skolās, nomet-
nēs vai 3x3.

ALAs izglītības nozares darbs 
ir mērķtiecīgi palīdzēt meklēt un 
gādāt mācību materiālu, iedzīvi-
nāt jaunas programmas, sagata-
vot skolotājus, izplatīt informā-
ciju, financiāli atbalstīt skolotāju 
kursus, rīkot konferences. Ceru, 
ka šie mērķi saskan arī ar 
skolotāju vēlmēm. 

Anita Bataraga


