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Šogad laikraksts Laiks svin 
savu 60 gadu jubileju. Apsveicēju 
vidū arī Vītolu fonds.

Jau vairākus gadus Laiks savās 
slejās rēgulāri publicējis rakstus 
gan par Vītolu fonda darbību, 
gan par ziedotāju dāsnumu un 
vēlmi palīdzēt Latvijas jauniešiem, 
gan stipendiātu pateicības vārdus 
cilvēkiem, kuŗi palīdz piepildīt 
sapņus un cerības iegūt augstāko 
izglītību. Pateicoties šīm publi-
kācijām, ceļu uz fondu atrada 
ziedotāji Evarists Bērziņš, Jānis 
Stautnieks, Oskars Dumpe, 
Kārlis Cīrulis, Edgars Ž. Elferts 
un daudzi citi. Ne viena vien 
jauna stipendija radusies pēc 
kādas no publikācijām, jo reti 
kuŗu spēj atstāt vienaldzīgu fon-
da ziedotāju patiesais dāsnums 
un sirdsgudrība, ieguldot savus 
materiālos līdzekļus visdrošākajā 
kontā – Latvijas nākotnē. 

Vītolu fonda padome nolē-
musi pasniegt Laikam visai 
netradicionālu dāvanu – tā ir 
fonda izveidotā stipendija, kuŗa 
tiks nosaukta jubilāra – preses 
izdevuma Laiks – vārdā. Tas 
nozīmē, ka arī šī stipendija, gluži 

Vītolu fonds ,,Laikam” dāvina laiku

Latvijas Neatkarības deklarācijas19. gadadiena

tāpat kā 574 citas, sniegs iespēju 
kādam jaunietim īstenot savu 
sapni – studēt. Turklāt šī stipen-
dija tiks piešķirta tieši topošam 
žurnālistam vai žurnālistei.

Var teikt, ka Vītolu fonda 
dāvana Laikam ir laiks – pilnvēr-
tīgi pavadīts, zināšanām un 
nākotnes iecerēm piepildīts.

Kad pēc gada atkal būs jauns 
pavasaris, palu ūdeņus uz jūru 
nesīs upes, cīruļi dāvās pirmo 
dziesmu, viss ziedēs un izdevu-
mam Laiks atkal tuvosies gada-
diena, sveicēju vidū būs arī kāds 
laimīgs cilvēkbērns, kuŗam tūlīt, 
tūlīt beigsies pirmais veiksmīgais 
studiju gads augstskolā, viņa 
sirds būs pateicības pilna par 
uzticēšanos un saņemto dāvanu 
– LAIKU.

Ik rītu diena katram no mums 
uzdāvina bezgala daudz sekunžu. 
Bet tikai viena no tām nepie-
ciešama, lai pateiktu „paldies” 
par iespēju, par uzticēšanos, par 
pašu lielāko bagātību uz pasaules 
– LAIKU. 

Vita Diķe,
Vītolu fonda 

valdes priekšsēdētāja 
Marta un Vilis Vītoli kopā ar Laika izdevēju Daci Rudzīti pēc 
lēmuma izveidot Laika stipendiju

2009. gada 4. maijā pēc Saeimas svinīgās sēdes deputāti kopā ar sēdes viesiem

Redakcijas piebilde.
Laika redakcija jūtas pagodi-

nāta par šādu soli vairāku gadu 
gaŗajā sadarbībā ar Vītolu 
fondu.

Ļoti ceram, ka Laika stipendija 
jauniešu aprindās populārizēs 
Helmara Rudzīša mūža darbu 
latviska laikraksta izveidošanā 
latviešiem ārpus dzimtenes un 
dos iespēju profesionāli augt un 
pilnveidoties kādam jaunam žur-
nālistam, puisim vai meitenei. 

Katra jauna paaudze savā gaitā 
pakāpjas uz iepriekšējo pleciem, 
tiecoties paveikt ko vairāk un 
labāk.

Lai savas ieceres īstenotu, 
nākamais Laika stipendiāts no 
Vītolu fonda saņems materiālu 
pabalstu, savukārt Laiks dod līdzi 
vēlējumu – mācīties nopietni, 
apzinīgi un centīgi virzoties pretī 
savas dzīves mērķim.
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Kur pavadīsim atvaļinājumu?
Mēs varam palīdzēt ar ieteikumiem uz visām zemēm.

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
tiešie (non-stop) lidojumi Ņujorka - Rīga
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Turcijas tūres vadītāja Inese

Kļūdas labojums
Māras Celles sirsnīgi uzrak-

stītajā apcerē par Ērika Raistera 
Piemiņas fonda sarīkojumu 
Priedainē Ņūdžersijā šā gada 25. 
aprīlī man piedēvētā un manis 
nolasītā saīsināto sonetu cikla 
„Romantiskā Roma” autors ir 
nepelnīti maz pieminētais dzej-
nieks, literāts, grafiķis un grā-
matu izdevējs Ojārs Jēgens 
(1924-1993). Manis nolasītais 
„Rekviems” nav mans veltījums 
Džonam Apdaikam (John Updike, 
1932-2009), bet gan viņa tikko 
klajā laistā  pēdējā dzeju krājumā 
„Endpoint” ievietotā dzejoļa lat-
viskojums.

Jānis Krēsliņš Bronksā 
jkreslins@aol.com

Papildināsim savu 
valodu!

Krustvārdmīklas latviešu avīzēs 
vingrina smadzenes un papildina 
valodas zināšanas, lai varam 
pilnīgāk izteikties. Tāpēc mums 
būtu arī jālieto šie vārdi, un savās 
sarunās ietversim tikai dažus no 
šiem vārdiem, kā piemēram:  
uila, sfaksa, tomahauks, eksina, 
ensa, ančars, adenomas, tati, azi-
muts, klemšas, nandu, arsa, akini, 
keno, tunga, laga,  igvats, konga 
utt. Diemžēl lielāko daļu šo vārdu  
latviešu valodas vārdnīcās nav, 
bet, arī ja to nozīmi nezina, lab-
skanības dēļ taču tādus var iemest 
šur tur teikumā. Tāpēc mācīsimies 
no tiem gudrākajiem cilvēkiem, 
resp. krustvārdmīklu sastādītā-
jiem, un papildināsim savu 
latviešu valodu!

Krustvārdmīklu risinājumos 
labi var papildināt arī ģeografijas 
zināšanas. Skatoties pasaules 
kartēs, iespējams atrast tādus 
vārdus, kas der latviešu mīklās 
jebkādā burtu kopojumā, kā  
piemēram, – Leseto, Utena, 
Asosa, Tasa, Karaula, Anapa, 
Esari, Evre, Olta. Tādas vietas 
taču mums būtu jāzina!

Indra Gubiņa

Pastāvēs laikraksti, kas  pārvērtīsies
Krize Latvijā skārusi arī plaš-

saziņas līdzekļus. Kopš marta 
beigām vairs neiznāk rīdzinieku 
iecienītā avīze Rīgas Balss, kas  
nodibināta 1957. gadā. RB izde-
vēja Mediju nama valdes priekš-
sēdis Armands Puče teicis, ka  
Rīgas Balss zīmolam ir vēsture, 
taču ar vēsturi vien naudu nevar 
nopelnīt. Pasaulē šobrīd slēdz 
vairāk nekā 100 gadu vecas avīzes 
un žurnālus.

Ardievu, avīzes!
Pēc žurnālistu pētījumiem, 

daudzviet pasaulē nekrologs 
avīzēm kļuvis par ierastu lietu. 
ASV pēdējā laikā par darbības 
izbeigšanu paziņojis 1859. gadā 
dibinātais laikraksts Denver 
Rocky Mountain News un 1863.
gadā dibinātais The Seattle Post 
Intelligencer. ASV kopš 2008. 
gada sākuma slēgtas 120 avīzes. 
Zaudēts  21 000 darbavietu. The 
New York Times ieķīlājis galveno 
biroju ēku Ņujorkā, aizņēmies 
250 miljonus dolaru no Meksikas 
multimiljonāra un cenšas pārdot 
vairākus īpašumus. Chicago 
Tribune un Los Angeles Times 

izdevējs The Tribune Company 
tiesiskajai aizsardzībai uzsācis 
maksātnespējas procesu.

Avīzes izmanto dažādus ceļus 
izmaksu samazināšanai. The 
Christian Science Monitor turp-
māk būs pieejams tikai tīmeklī. 
The Detroit Free Press un Detroit 
News tiks piegādātas lasītājiem 
tikai trīs reizes nedēļā. Boston 
Globe slēdzis ārzemju birojus. 
USA Today, Dallas Morning News 
un daudzi citi atlaiž no darba 
žurnālistus.

Laikrakstiem gan pasaulē, gan 
Latvijā vissmagāko triecienu 
devusi ekonomiskās krizes izrai-
sītā reklāmas tirgus lejupslīde, jo 
ar avīzes abonentu un pircēju 
naudu ne tuvu nepietiek, lai segtu 
ražošanas izmaksas. Izdevniecī-
bas Dienas mediji direktore Liene 
Vilnīte atzīst, ka ekonomikas 
lejupslīdes rezultātā ienākumi no 
reklāmas šogad kritušies par 60 
- 70%. Tas nozīmē, ka jāsamazina 
avīzes izmaksas. Laikrakstā Diena 
samazināts lappušu skaits Sporta 
Dienai un Kultūras Dienai. 
Neesot bijis citas izejas.

Negātīvu iespaidu uz Latvijas 

presi atstāja arī PVN likmes 
paaugstināšana. Tas vēl vairāk 
sadārdzināja avīzes un žurnālus. 
“Ekonomikas stāvoklis valstī 
ietekmē ikvienu, arī presi. Laik-
raksts nav pirmās nepiecieša-
mības prece. Ja cilvēkam jāizvēlas 
starp maizi un laikrakstu, viņš 
izvēlēsies maizi,” spriež Valkas 
rajona laikraksta Ziemeļlatvija 
galvenā redaktore Ingūna Johan-
sone.
Problēmas neradās pēkšņi

Laikrakstu financiālās grūtības 
gan nesākās ar pasaules ekono-
mikas krizi, jo krize tikai padzi-
ļināja preses biznesa struktūrālās 
problēmas. Iespiestā prese jau 
labu laiku piedzīvo metiena kri-
tumu, jo lasītāji arvien biežāk 
meklē ziņas tīmeklī, nevis iespies-
to avīžu slejās. “Informācija 
kļuvusi demokratiskāka. Mēs 
saņemam padomus no drau-
giem, blogiem, dažādiem plašsa-
ziņas līdzekļiem. Kuŗš gan vairs 
lasa tikai vienu avīzi?” sarunā ar 
CNN secinājis plašsaziņas līdzekļu 
konsultants Pols Gilins.

(Turpināts 8. lpp.)

Elīnas Garančas 
panākumi Ņujorkā

Latvijas Goda konsulāts Ņujor-
kā un Latvijas Nacionālās operas 
ģilde sestdien, 2. maijā rīkoja 
pieņemšanu par godu izcilajai 
latviešu mecosoprānei Elīnai 
Garančai. Dienu iepriekš Elīnai 
Garančai bija pirmizrāde Dž. 
Rosīni operā “Pelnrušķīte” (La 
Cenerentola) Ņujorkas Mētropo-
lītena operas namā. Dziedones vei-
kums jau augstu novērtēts kritikā.

Pieņemšanu apmeklēja vairāk 
nekā 70 operas cienītāji, kas 
saņēma Elīnas Garančas jauno 
tvartu Bel Canto, ko izdevis slave-
nais klasiskās mūzikas ierakstu 
apgāds  Deutsche Grammophon. 
Šajā tvartā slavenā latviešu dzie-

dātāja ieskaņojusi opermūzikas 
klasikas paraugus no 19. gad-
simta pirmās puses italiešu kom-
ponistu operām (Doniceti, Bel-
līni, Rosīni), spoži apliecinot, ka 
apzīmējums bel canto (tulkojumā 
– skaistā dziedāšana) šim reper-
tuāram nav nejaušs.

Elīna Garanča atkal uzstāsies  
„Pelnrušķītē” 6. un 9. maijā. Bet 
9. maija izrādi tiešraidē varēs 
noskatīties kinoteātŗos visā pasaulē. 
Tuvāka informācija www.metop-
era.org

Par Elīnu Garanču vai vairāk 
lasīt viņas mājaslapā

www.elinagaranca.com.

Elīna Garanča un pieņemšanas rīkotājs Daris G. Dēliņš, LR 
goda konsuls Ņujorkā
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Jauns es beju, nazynoju
Jauns es beju, nazynavu, 
Kodu jimt ļeigaveņu. 
Ka jaunoka, to šmukoka, 
Ka vacoka, bogotoka.
(Latvju daina nr. 11200-4)
Sāksim ar dažiem demografis-

kiem pieņēmumiem: pirmkārt, 
jūs, kas šo avīzi abonējat un lasāt 
(līdz galam), neesat vairs tik 
jauns kā kādreiz. Varbūt pat tieši 
pretēji, esat krietni vairāk piere-
dzējis un piedzīvojis nekā es. Bet, 
ja atmiņa neviļ, tad savā laikā 
esat baudījis ,,jaunības mielastu” 
un atceraties to vēl ar smaidu. 
Otrkārt, tu (jo uzskatīsim, ka 
tagad esam iepazinušies) pazīsti 
vairāk nekā vienu šajā gadsimtā 
(nevis divdesmitajā) dzimušu 
cilvēku. Varbūt pat esi rados ar 
šiem jaunajiem latviešiem un 
viņu apgādniekiem jeb mūžīgi 
aizņemtajiem vecākiem. Treškārt, 
zinot latviešu tautas ,,interesan-
to” demografiskās nākotnes 
prognozi (Pasaules dabas fonds 
pavisam drīz mūs pielīdzinās 
izzūdošajiem baltajiem lāčiem 
un zilajiem vaļiem), vai nebūtu 
jāizmanto visas iespējas, lai 
,,sīkie” piedzīvo  vienu no spožā-
kajiem brīžiem jebkuŗa latvieša 
mūžā?

Dziesmu svētki daudziem no 
mums ir kas pats par sevi sap-
rotams. Sabrauc kopā, sadzied, 
sadanco, varbūt pat saules jostas 
izveido, bet starp mēģinājumiem, 
koncertiem, izrādēm, lieluzve-
dumiem, paliek brīži, kad latvieši 
ir tādi paši kā pārējie: mēs visi 
esam bērni, kuŗiem vajag pievērst 
uzmanību, kuŗus vajag lutināt, 
kuŗiem ir jāatpūšas un kuŗiem 
patīk citam citu dzenāt pa zaļu 
pļavu. Atsaukšos uz citu dainu 
(nr. 22083):

Jaunas korpes kā pašūtas 
Pēc manām kājiņām; 
Jauns tautietis kā uzaudzis 
Pēc manam prātiņam.
Vai tu tiešām (pat šajos grūtajos 

laikos) vari neatļauties atvērt 
maku (tikai mazliet), lai izglītotu 
mazbērnu par latviešu tautas 
kultūru? Kanadas XIII latviešu 
Dziesmu svētki (Hamiltonā) pie-
dāvā izrādes, uzvedumus un 
balles ne tikai visiem divdesmitā 
gadsimta ļaudīm, bet arī daudz 
ko līdzīgu (mazliet citā formā) 
visiem divdesmitpirmā gadsimta 
radījumiem un būtnēm. Piemē-
ram, tūlīt pēc svētku ievada sarī-
kojuma ,,Sitiet bungas” (laba 
nodarbība visu vecumu latvie-

šiem un viņu draugiem, kuŗā būs 
dzirdams arī bērnu koris) un 
pirms ,,Ezerrandiņa” lielajā zālienā 
starp jachtklubu un Hamiltonas 
ūdensparku jaunākai paaudzei 
brīvā dabā tiks rīkotas īpašas 
izklaides, kuŗās netrūks lidojošo 
šķīvju un dāvanu maisu. Turpat 
gaŗām brauc Hamiltonas ostas 
bānītis, tā ka varēs atpūtināt 
nogurušās kājas pirms ,,Ezerran-
diņa” BBQ vakariņām ,,Tērvetes 
trubadūru” pavadībā. Nav pat 
vērts mēģināt uzskaitīt visas 
aktīvās un pasīvās bērnu izpriecu 
iespējas iepriekšējā dienā Sidra-
benes zaļumos. Tāpēc par tām 
neko neteikšu: miniet paši.

Pilsētā bērni dejos, dziedās un 
spēlēs lomas (piemēram Toronto 
latviešu biedrības sestdienas sko-
las teātŗa izradē ,,Mazā, zaļā varde 
jūrā”), bet viņiem būs vieta (uz 
zaļā jumta!), kur klausīties pasa-
kas, pašiem dzīt jokus un uzstāties 
impromptu un al fresco un varbūt 
pat incognito. Ziņkārīgākiem vie-
siem būs sagatavoti īsāku un 
gaŗāku pilsētas apskatu pastaigu 
apraksti. Sestdienas vakarā viņi 
pirmie tiks pie ballēšanās vies-
nīcas Heritage zālē un cerams, 
visu piecu svētku dienu laikā 

Skats no gaisa uz jachtklubu un Hamiltonas ūdensparku

viņiem izveidosies attiecības, kas 
varbūt paglābs mūs no iekļūšanas 
antropologu vēstures grāmatās...

Svētku rīcības komitejas pār-
stāvji apgalvo, ka ,,gandrīz visos” 
svētku sarīkojumos bērniem būs 
brīva ieeja. Tāpēc rūpīgi jāizpētī 
svētku programma (www.latvi-
ansongfest.com)  un jānodrošina 
sava un augumā un gados mazā-
ku atvašu klātiene šajos sarīkojumos:

,,Saules svētkos” Sidrabenē 1. jūlijā;
,,Sitiet bungas” svētku ieskaņā 

2. jūlijā;
,,Ezerrandiņā” un izklaidē pie 

ūdenparka 2. jūlijā;
,,Ņem to siksnu, sien to kurpi” 

sadancošanā 3. jūlijā, 
pēcpusdienā;

,,Čikāgas piecīšu” kabarē vakarā 
ar bērnu ansambļa līdzdalību 3. 
jūlijā; 

Bērnu ballē 4. jūlijā;
Tautas deju lieluzvedumā 5. 

jūlijā (ja paši tajā nedejo). 
Kims Ligers

Izcilais latviešu tenors Alek-
sandrs Antoneņko piedalījās Lat-
viešu Nacionālās operas ģildes 
rīkotajā labdarības koncertā 16. 
marta vakarā Ņujorkas latviešu 
ev. luterāņu draudzes dievnamā 
Jonkeros. Koncertmeistars bija 

Aleksandra Antoņenko labdarības koncertā
izteiksmes spējas. Lai gan 17. 
marta vakarā A. Antoņenko bija 
jādzied operas ,,Nāra” trešā izrā-
dē, viņš ar lielāko prieku pieņēma 
diriģenta Andreja Jansona aicinā-
jumu dziedāt LNOG labdarības 
koncertā. Bagātīgajā koncertpro-

J. Mediņa dziesmas ,,Aka” atska-
ņojumā A. Antoņenko dinamiski 
niansētais dziedājums skaisti 
atspoguļoja izteiksmīgo tekstu. 
Emīla Dārziņa ,,Spāniešu romance” 
A. Antoņenko un R. Zariņš 
apliecināja savas mūzikāli drā-
matiskās spējas, uzbuŗot krāšņu, 
senatnīgu skaņas ainavu. Alfrēda 
Kalniņa ,,Jau aiz kalniem” un 
Jāņa Kalniņa ,,Grāmata ar krus-
tu”, mākslinieks dziedāja ar 
bagātīgu izteiksmi. Ieklausoties 
Aleksandra Antoņenko solo-
dziesmu interpretācijās, bija 
skaidrs, ka viņš iemīļojis latviešu 
solodziesmas un tās viņam ir 
mākslinieciski nozīmīgas.

Sešās pazīstamās ārijās (no 
operām ,,Karmena”, ,,Otello”, 
„Toska”, ,,Manona Lesko” un 
operetes ,,Smaidu zeme”) Alek-
sandrs Antoņenko pierādīja 
spožas techniskās vokālās spējas 
un lielisku aktieŗa talantu. Reiņa 
Zariņa klavieŗspēle Otello ārijā 
bija īpaši ievērojama ar tembrālo 
skanējumu.

Koncerta apmeklētāji pateicās 
māksliniekiem par brīnišķīgo  
mūzikālo sniegumu, sirsnīgi aplau-
dējot. Pēc koncerta Aleksandrs 
Antoņenko pakavējās baznīcas 
lejas zālē, tiekoties ar tautiešiem 
un stāstot par saviem piedzīvo-
jumiem pasaules slavenos operu 
namos.

Koncerta apmeklētāji varēja 
iepazīties arī ar A. Antoņenko 
vokālo paidagoģi un padom-
devēju Margaritu Gruzdevu un 
komponistu Artūru Maskatu. A. 
Maskats stāstīja, ka šovasar   Cēsu  
festivālā  8. augustā  A. Antoņenko 
dziedās Alfrēda un Jāņa Kalniņa 
dziesmas, Tālivadim Deksnim 
spēlējot ērģeles. LNOG valdes 
locekļi un abi mākslinieki pel-
nījuši sirsnīgu pateicību par šo 
neaizmirstamo koncertu!

LNOG valde bija gandarīta, ka 
koncertu noklausīties ieradās 
gandrīz 100 apmeklētāju. Kon-

Andris Padegs. Koncerta rīkotāji un mākslinieki, no kreisās: 
Juris Padegs, Aija Pelše, Reinis Zariņš, Aleksandrs Antoņenko, 
Andrejs Jansons

Pianists Reinis Zariņš un 
solists  Aleksandrs Antoņenko

apdāvinātais jaunais latviešu pi-
anists Reinis Zariņš, kas meista-
rīgi atskaņoja pavadījumu ikvie-
nai koncertprogrammas solo-
dziesmai un operu ārijai. Ievad-
vārdus teica LNOG vicepriekš-
sēde Aija Pelše un LNOG padom-
devējs Andrejs Jansons. Klausītāju 
rindās sēdēja LNOG priekšsēdis 
Juris Padegs un citi LNOG valdes 
un padomes locekļi, kā arī LNO 
mākslinieciskais vadītājs Arturs 
Maskats un Latvijas goda kon-
suls Ņujorkā Daris G. Dēliņš ar 
dzīvesbiedri.

Pēc savas spožās debijas 9. 
martā Mētropolītena operā, iejū-
tototies Prinča lomā A. Dvoržaka 
operā ,,Nāra”, Aleksandrs Anto-
ņenko nokļuva Ņujorkas pilsētas 
mūzikas mīļotāju un vērtētāju 
uzmanības centrā. Laikraksti 
New York Times un New York 
Post viņa debiju nosauca par 
,,apbrīnojamu”, slavēja solista 
vīrišķīgo stāju, kā arī liriskās 

gramma bija sešas latviešu vec-
meistaru solodziesmas un sešas 
operu ārijas, un solists dziedāja 
bez starpbrīža.

Pirmo slodziesmu – Jāņa Mediņa 
,,Ir viens vakars” A. Antoņenko 
dziedāja ar dziļi lirisku toni un 
romantisku noskaņu. J. Mediņa 
,,Tā ietu” skanēja dzidri un vijīgi. 

certa atlikums palīdzēs atbalstīt 
iecerēto Bruno Skultes operas 
,,Vilkaču mantiniece” iestudēšanu 

LNO nākotnē.  
Dace Aperāne

Foto:  Andris Padegs  
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību

Fragmenti no publikācijām

1970. gads
Latviešu memorands 

Palmem
Latviešu nacionālā fonda vadī-

bai apsolīts, ka tuvākajā laikā to 
pieņems Zviedrijas premjērs 
Palme, kuŗam fonds iesniegs 
memorandu par leģionāru izdo-
šanas slepeno archīva materiālu 
publicēšanu, kas kļuvusi aktuāla, 
ievērojot leģionāru filmas 
demonstrēšanu arī citās valstīs, 
ārpus Zviedrijas. Leģionāru lieta 
līdz ar to kļuvusi pazīstama arī 
ārzemēs un tāpēc pastiprinājusies 
vajadzība pēc dokumentāliem 
pierādījumiem. Jānožēlo, ka daļa 
materiālu atklātībai joprojām 
nav pieejama, jo tie uz 50 gadiem 
paziņoti par slepeniem.

Nacionālā fonda memorandā 
norādīts uz trim jautājumu kom-
pleksiem: pati militāro bēgļu 
problēma – individuāli un kol-
lektīvi, izdošanas novērtējums 
tiesiskā skatījumā un ārvalstu 
loma šajā jautājumā.

Par pirmo jautājumu memo-
randā uzsvērts, ka joprojām vēl 
tiek paustas nepareizības, kuŗu 
noskaidrošanai un atspēkošanai 
būtu vajadzīga slepeno doku-
mentu palīdzība. Enkvists savā 
grāmatā, piemēram, citē Zvied-
rijas premjera Hansona apgalvo-
jumu 1945. gadā, ka starp baltiešu 
leģionāriem bijuši arī Hitlera SA 
organizācijas dalībnieki. Tā kā 
SA bija nacionālsociālistu parti-
jas un tikai Vācijas pavalstnieku 
organizācija, būtu svarīgi zināt, 
kāds pamats toreiz Hansonam 
bijis šādam apgalvojumam.

Jautājumā par izdošanas tiesisko 
procedūru memorandā norādīts, 
ka eksperti apšauba, vai šis 
lēmums saskanējis ar toreiz 
pastāvošām normām un doktrī-
nām. Nav, piemēram, zināma 
Zviedrijas atbilde uz Starptautiskā 
Sarkanā Krusta telegrammu, 
kuŗā bija uzvērts, ka gūstekņus 
nevar piespiest atgriezties viņu 
dzimtenē pret pašu gribu.

Par ārvalstu lomu izdošanā 
memorands saka, ka īpaši svarīgi 
būtu zināt visu par Padomju 
Savienības lomu tajā laikā: vai tā 
šo izdošanu pieprasījusi, prasījusi 
steidzināšanu, izteikusi draudus 
vai pielietojusi represijas? Par šo 
jautājumu līdzšinējā informācija 
ir visai pretrunīga. Bez tam nav 
skaidrs vai iejauktas bijušas arī 
pārējās uzvarētājas valstis. Ir 
runāts par kādu sabiedroto komi-
siju, kas vēlāk tomēr no jautājuma 
kārtošanas izslēgta.

Baltiešu organizācijas, teikts 
memorandā, uzskata, ka visu 
materiālu publicēšana dotu 
iespēju jautājuma pētīšanai un 
objektīvas vēstures uzrakstīšanai. 
Archīva materiālu publicēšana 
arī atbrīvotu no klusēšanas pie-
nākuma vēl dzīvos toreizējo noti-
kumu līdzdalībniekus, un viņi 
varētu brīvi publicēt savas atmi-
ņas. Tagad iznākošos memuāros 
toreizējie polītiķi šim jautājumam 
apzināti nepieskaras. Līdz ar to 
aiziet zudumā svarīgi vēsturiski fakti.

Vienkāršībā un 
harmonijā 

Konektikatas galvaspilsētas 
Hardfordas universitātes mākslas 
skolas galerijā atklāta tēlnieka 
Olafa Zeidenberga  skulptūru 
izstāde. Piecos gados O. Zeiden-
bergs izstādījies pāri par 20 māk-
slas skatēs un piedalījies vairākās 

sacensībās. Viņš saņēmis godal-
gas un atzinības un pagājušā 
gadā uzvarēja Ņubritenas pilsētas 
strūklakas sacensībā, kur sāncensī 
bija citi tēlnieki. Strūklaku atklāja 
oktobrī jauniekārtotā pilsētas 
centra Miļevska parkā, kuŗa 
izbūve un izdaiļošana vēl turpi-
nājās. Pagājušā vasarā Olafs Zei-
denbergs piedalījās Linkolnas De 
Kordovas mūzeja rīkotā iekštelpu 
un ārtelpu struktūrālās mākslas 
izstādē un kopā ar trim citiem 
tēlniekiem izstādījās Konektiku-
tas universitātes mākslas skolā.

Izstāde Hartfordā ir vienīgi 
viņa paša skate, tajā ir 10 
Zeidenberga skulptūras, kas gan-
drīz vai visas veidotas metallā vai 
plastikā. Viņa tīrā ģeometriskā 
pieeja mākslas veidolam izslēdz 
jebkādu naturālistisku vai ab-
straktu traktējumu, atklājot 
formu tās vislielākā vienkāršībā, 
skaidrībā un harmonijā. Māksli-
nieka nodoms ir nākotnē arvie-
nu vairāk pievērsties ārtelpu 
struktūrāliem veidojumiem.

vaspilsētā Minchenē. Artūrs 
Ozoliņš latviešu mūzikas draugiem 
ir jēdziens par sevi.

Austrālijas vasara
Arnolda Šmita vēstules

Mums piesolīja vēsumu, vēju 
lietu, bet patīkamā veidā laika 
pareģotāji atkal kļūdījušies. 
Jūtamies uzvarētāji, jo saule ir ar 
mums, smiltis karstas un okeana 
viļņi, kas sitas pret mugurām, 
silti glauda. Dievs gribējis, ka 
esam atkal kopā visi tie paši 
draugi, kas pavadījām Austrālijas 
gaŗās Ziemsvētku brīvdienas 
pērn. Iztrūkst vienīgi Princis. 
Viņš pirms dažām nedēļām 
Melburnā pie savas mājas izdarīja 
gaŗāmbraucēju kārtējo noriešanu, 
kamēr viena no ātrajām mašīnām 
to sabrauca. Bija jau arī aizvadīts 
14 gadus ilgs mūžs. 

Ir vērts visu gadu šīs trīs nedēļu 
brīvdienas: dari, ko gribi, domā, 
kas patīk un parādi ar pirkstu 
modinātāja pulkstenim. Tā vietā 
ir daudzi citi pulksteņi, bet ļoti 
patīkami, kas rīta stundās neļauj 
aizgulēties: cīruļi, liekas, plivinās 
un trallina tepat virs mazā 
namiņa jumta, saule iespīdina 
logos jūras zilumu un mūsu 
saliņa aicina mosties. Neticami, 
ka tikai kādu 70 jūdžu attālumā 
no šejienes deg Melburnas ielu 
asfalts un no visiem veikaliem uz 
gaŗāmgājējiem it kā kliedz ar 
parasto gadskārtējo saukli, kāds 
ir katru gadu pēc Ziemsvētkiem: 
Sale, sale! Izpārdod visur un visu. 
Guļot salas klintīs šie saucieni 
aizskan pāri mūsu galvām un 
domāšanai. 

***
Vējš pūš no Antarktikas. Ir 

vēsumiņš. Noliekam makšķeres 
pie klintīm. Mūsu nemakšķerētāji 
krastmalā jau sarīkojuši lielu 
„pilnsapulci”, spriežot gan par 
nule aizvadīto gadu, gan arī to, 
kas sagaidāms šogad. Liekas, 
nešaubīgs ir spriedums par to, 
kas uzskatāms kā visievērojamā-
kais 1969. gada notikums latviešu 
dzīvē Austrālijā. 18. maijā Sidnejā 
nodibināja Latviešu jaunatnes 
apvienību Austrālijā. Pirmajā 
darba gadā, ar valdes sēdekli 
Melburnā un Māŗa Laķa vadībā, 
apvienība gan tikai centusies 
attīstīties, tikt pie paliekamiem 
statūtiem un citādi kūleņojusies 
cauri tiem posmiņiem, kādi ir kat-
ras jaunas organizācijas sākumā.

Mēs šajā „pilnsapulcē” starp 
klintīm un ar kaiju starpsaucie-
niem no blakus akmeņiem, sprie-
žam arī par to, cik ļoti nosvīduši 
daži draugi atgriezīsies atpakaļ 
no rietumiem, kur Pertā  notika 
Austrālijas latviešu kultūras dienas.

***
Ap mūsu kājām, kas plunčinās 

jūras ūdenī, suņi rūpējas par 
kārtību un dzen projām mušas, 
kuŗu vidū ir arī viens otrs īsts 
Latvijas parauga dundurs.

Šie suņi pieder tai Austrālijas 

mājas dzīvnieku milzīgajai armi-
jai, kas 1969. gadā noēduši 
pārtiku par 40 miljoniem dolāru, 
to skaitā notiesāts 13 miljonu 
mārciņu ķenguru gaļas jeb 2 mil-
joni ķenguru. Dabas mīļotājs 
Artūrs Kueripels Mildūrā, pret 
ķenguru iznīcināšanu uzsācis 
viena vīra cīņu ar Austrālijas 
federālo valdību Kanberā. Viņš 
negrib, lai nākotnē būtu bezķen-
guru Austrālija. 

nieks, kad tas automobilī doda-
mies pie savas iecerētās, Melbur-
nas lidlaukā aizkavēja nolaisties 
DC džeta lidmašīnai ar 106 pasa-
žieriem. Šis demonstrējums Agrim 
maksāja 93 dolarus un 50 centus 
un auto vadīšanas atļauju.

DC-9 džeta lidmašīna ar 106 
pasažieriem no Sidnejas vakara 
tumsā gatavojās nolaisties Esen-
donas lidlaukā Melburnā. Lielā 
lidmašīna atradās vairs tikai trīs 
minūšu lidojuma attālumā no 
nolaišanās vietas un samazināja 
ātrumu uz 120 jūdzēm stundā, 
kad pilotu no lidlauka pa radio 
brīdināja: „Lidlaukā uz jūsu 
skrejceļa ir auto!” Pilots parāva 
DC-9 snuķi uz augšu un attāli-
nājās no lidlauka.

Tālākais norisinājās Melburnas 
tiesā, kuŗas priekšā atradās „vai-
nīgā” auto vadītājs, Austrālijas 
armijas sapieris Agris Bisenieks. 
Viņš atzinās, ka notikuma dienas 
vakarā bez atļaujas paņemtā 

Olafa Zeidenberga skulptūra 
tēraudā – „Viens tūkstoš viens”

Artūra Ozoliņa 
atgriešanās

Pēc panākumiem koncertos 
gan Amerikā, gan aizjūrā, savā 
pēdējo gadu studiju vietā Ņujorkā 
atkal atgriezies 23 gadus vecais 
pianists Artūrs Ozoliņš kopā ar 
japāņu vijolnieci Masako Jana-
gitu. Viņi Ņujorkas Taunholā 
spēlēja sonātu koncertu ar Bētho-

Masako Janagita un Artūrs 
Ozoliņš

vena, Brāmsa, Franka un Proko-
fjeva darbiem. Janagita 1968. 
gadā uzvarēja Paganīni konkursā 
Dženovā un pērn līdzīgā starp-
tautiskā sacensībā Bavārijas gal-

Tipiski Austrālijas janvāŗa 
prieki. Sidnejas universitātes 
18 gadus vecā studente Anna 
Strazdiņa brīvdienas pavada 
Melburnā un peldas turienes 
latviešu nama tuvumā – 
Elvūdas plūdmalē

***
Brīvdienām nav tikai dienas 

vien, bet arī naktis. Tad virs 
mums parādās mēness. 60. gadi 
ierakstīti pasaules vēsturē ar to, 
ka amerikāņu Apollo vīri mēnesi 
„atmaskojuši”. Austrālijas naktīs 
pie debesīm neatvairāmi parādās 
arī Dienvidu krusts un spožākā 
zvaigzne šajā konstellācijā – 
Acrux, kas atrodas 1380 biljonu 
jūdžu attālumā no zemes. Apollo 
lidojums uz mēnesi bija ieplānots 
480 000 jūdžu ceļojumam sešās 
dienās. Sidnejas universitātes 
astronoms prof. Harijs Mesels 
saka, ka ar tādu ātrumu, kā ceļo 
Apollo, līdz Acrux sasniegšanai 
paietu – 17 gadsimti! 

Mīlestības lielā 
vara...

 Mīlestības lielo varu nodemon-
strēja 22 gadus vecais Agris Bise-

automobilī  no militārās noviet-
nes Pukapunielā devies apciemot 
savu iecerēto Keiloras pilsētiņā. 
Vēlēdamies ātrāk būt iecerētās 
sabiedrībā, viņš izšķīries lietot 
visīsāko  ceļu un atskārties tikai 
tad, ka atrodas uz lidlauka, kad 
pamanījis gar „ceļmalām” novie-
totas lidmašīnas. Lidlauka apkal-
pes ļaudis viņu apturējuši un ar 
visu automobili noveduši no 
skrejceļa, lai novērstu nelaimi un 
ļautu lidmašīnām nolaisties. 
Apsūdzētais arī atzinās, ka viņam 
bijusi tikai auto vadīšanas pagai-
du atļauja.

Tiesnesis dedzīgo mīlētāju 
sabāra par tik „muļķīgu rīcību, 
kas varēja radīt lielu nelaimi” un 
sodīja Agri Bisenieku ar 50 dola-
ru naudas sodu un auto vadīšanas 
atļaujas atņemšanu, piespriežot 
arī samaksāt 43 dol. 50 centu 
tiesas izdevumu.

Chronika
* Grandrapidu un apkārtnes 

latviešu ev. lut. draudze var atska-
tīties uz 20 gadu pastāvēšanu. 
Pirmais dievkalpojums notika 
Pentlaida viesnīcā, un to vadīja 
tagadējais prāv. J. Turks. Turpmā-
kie dievkalpojumi notika Kon-
greācijas baznīcā.

Jau no paša sākuma draudze 
gājusi neatkarīgu ceļu, sava dar-
bības pamatā liekot Latvijas ev. 
lut. Baznīcas satversmi. Varbūt 
taisni tas bija par iemeslu, ka 
draudze izaugusi par lielāko 
latviešu draudzi Mičigenā.

* Minsteres latviešu ģimnazija 
un tautskolas atskatās uz savu 25. 
darbības gadu. No 57 latviešu 
ģimnazijām un 122 septiņklasī-
gajām tautskolām, kas pastāvēja 
trimdas sākumā, šī vairs ir 
vienīgā pastāvīgā latviešu mācī-
bas iestāde visā brīvajā pasaulē. 
Bez latviešu ģimnazijas un taut-
skolas Rietumvācijā darbojas vēl 
tikai lietuviešu ģimnazija (bez 
tautskolas klasēm) un viena 
ungāru ģimnazija.



LAIKS 52009. ga da 9. maijs – 15. maijs

Vēstures fakti: 7. dec. – Hitlers 
apstiprina pēdējo Ardenas uzbru-
kuma plānu (ieskaitot. plkv. Skor-
zeny vācu vienības amerikāņu 
uniformās).

Trešdien, 6. dec./ Šēnbachā
Pēc brokastīm „uz šansi” jaunā 

vietā – pie pagasta vecākā. 
„stiepju gumiju” pie mizošanas. 
Pusdienas laikā trauksme, kaut 
kur met bumbas. Vakarā strā-
dājam apm. pusstundu ilgāk, jo 
gribam saraut. Nocērtu arī kādu 
eglīti, no kuŗas taisīšu sev 
„Volchovas kūju”. Pēc vakariņām 
viesu istabā alu, lasu „Vilibaldu 
Drosmiņu”, rakstu.

Ceturtdien, 7. dec./Šēnbachā 
Lai šodien saraujot, tad beigšot 

ātrāk – no rīta stāsta unterofi-
cieris. Strādājam arī diezgan 
dūšīgi. Pēcpusdienā tomēr vēl 
paliek darbs. Apmēram trijos 
beidzam. Daži čaļi aiziet uz kino. 
Es uzasinu savus dunčus pie 
ciema „šlossera”. Tad abi ar 
Priedīti kādās mājās apgriežam 
matus pie kāda francūža – 
gūstekņa. Vakariņās noēdu visu 
pa tīro. Pirms vakariņām nomaz-
gājos līdz pusei avotā.

Raimonds Gunārs Slaidiņš
Kaŗa gaitu dienasgrāmata 1944-1945

Piektdien, 8. dec./Šēnbachā
Darbs atkal citā vietā, stāva 

kalna nogāzē. Pēcpusdienā 
Egeras pusē dun – notiekot 
zenītartilērijas šaušanas apmā-
cības. Citādi nekas sevišķs. 
Uzsnidzis drusku sniegs, bet kūst 
atkal nost. Dubļi un slapjš.

Sestdien, 9. dec./ Šēnbachā
Darbs atkal pie cita saimnieka, 

blakus vakarējam darba laukam. 
Man jāaiziet pie „šlossera” pēc 
tur asināšanai nodotiem zāģiem. 
Pusdienās nemaz uz „gasthaus” 
neejam, bet tūlīt pie mūsu saim-
nieka paēdam pusdienas, tad 
atpakaļ uz mežu.

Trauksme. Skaidrajās debesīs 
krustām šķērsām lido angļu 
lidmašīnu formācijas, atstājot aiz 
sevis dūmu svītras. Štruntīga 
jušana. Kaut kur ietarkšķas lož-
metēji – nez, vai no mašīnām, vai 
uz mašīnām? Vispār tās iet ļoti 
augstu. Kaut kur tuvumā pāris 
spēcīgi dunieni – bumbas jeb 
zenītartilērija? Tad vēlāk dun 
kaut kur tālāk. Apmēram trijos 
pabeidzam darbu. Mājās. 
Nomazgājos strautiņā, kaut 
ledaini auksts ūdens. Vakarā 
sēžam viesistabā un dzeŗam alu. 
Šovakar ir tumšais – salds, (Turpinājums sekos)

(9. turpinājums)

sevišķi, kad vēl piemet sacharīnu. 
Lasu „Vilibaldu Drosmiņu”. 
Gulēt. Vakarā un nakti gan, kā 
jau parasts pēdējā laikā, atkal 
trauksmes.

Svētdien, 10. dec./Šēnbachā
Guļam līdz astoņiem. Tad 

brokastis – tas pats, kas darb-
dienās – kartupeļi ar sviestu, tad 
saldināta balta kafija ar rupj-
maizi. Mājās nodzenu bārdu, 
rakstu. Čaļi silda uz krāsniņas 
ūdeni un mazgājās. Rakstu Leo-
nam vēstuli. Pusdienās. Rozai 
fotoaparāts. Fotografējamies – 
pieci uzņēmumi, tad saniķojās 
aparāts un trīs uzņēmumi paliek 
neuzņemti. Pēcpusdienā ejam uz 
kino. Es kopā ar Vitišņikovu – 
liekās lāga čalis. Vēl biļetes uz 
kino nevar dabūt. Sāk pārdot 
tikai 16-os. Staigājam pa pilsētiņu. 
Nopērkam biļetes, kad pārdod, 
un ejam drīz iekšā. Čum jaunat-
nes. Arī Roza ar draudzenēm. 
Sēž mums aizmugurē. Vispirms 
Hitlera foto ar uzrakstu „Wir 
danken unserem Führer”. Seko 
nedēļas apskats – Egerā redzēts. 
Tad krāsaina kultūrfilma par 
Adrijas jūras apdzīvotājiem – 
zivīm, gliemežiem, dažādiem 
jocīgiem jūras dzīvnieciņiem. 

Seko spiegu filma „Zelta zirnek-
lis”. Forša.

Pēc kino Vitišņikovs veikli 
paķeŗ vienu „fidiņu” zem rokas 
un pazūd tumsā. Mēs paliekam 
ar Mazo. Mūsu puiši taisa nāvīgu 
„bardaku”. Satieku tumsā arī 
Rozu, bet ar četrām draudzenēm. 
Nav gaisa ar tādu baru, varbūt 
varēs „piesist” vēlāk. Bet tikmēr 
tām gadās trīs „friču” puikas. 
Atmetu ar roku.

Mājā. Vitišņikovs jau priekšā. 
Esot pavadījis savējo līdz mājām. 
Ciemā saticis arī Rozu. Kur es 
esot palicis?

Vakariņās. Roza apjautājas par 
to mazo, kuŗš esot bijis ļoti 
sparīgs (Mazais grūdis vācu 
puikām kāju priekšā). Solos rītu 
atsūtīt Mazo manā vietā. Mājās 
vēl lasu, tad gulēt.

Vēstures fakti.  11. dec. – 
Hitlers ievācās jaunā apakšzemes 
stāba bunkurā pie viduslaiku pils 
Ziegenberg (kas bija arī viņa 1940. 
gada Francijas iekaŗošanas mītne).

Pirmdien, 11. dec./Šēnbachā
No rīta, kā jau norunāju, 

apmainos ar Mazo. Aizeju pie 
viņa skopā saimnieka – saku, ka 
Mazais slims. Maize un kafija (ar 

pienu un saldināta). Tad uz darbu. 
Roza esot Mazo nāvīgi zobo-

jusi. Darbā „velku gumiju”. Pus-
dienās kā parasts – trauksme. 
Ēdam makaronu zupu, pankūkas 
eļļā. Taisām „pa tīro”. Pēcpus-
dienas „šansē” – tāpat kā līdz šim 
– nīkšana. Vakariņās, kā parasti, 
vārīti kartupeļi ar sviestu, maize 
ar kafiju (balta, salda). Vēstules 
no Jukus, Mačiņa un Jurāža. 
Iedodu Priedītim, lai iemet 
Leonam vēstuli, kuŗu uzrakstu. 
Priedītis saņēmis telegrammu no 
saviem vecākiem, kuŗi izgājuši 
24. septembrī no Cēsīm. Gājuši 
kājām līdz Rīgai. Cēsis esot divas 
dienas degušas. Rīgā vācieši esot 
uzspridzinājuši Brīvības piemi-
nekli un Operu. Lopi! Vakarā no 
Rozas saņemam uzfotografēto 
filmu, kuŗa jāattīsta.

Otrdien, 12. dec./Šēnbachā 
Visu dienu kūst sniegs, kas bija 

uzsnidzis jau biezā kārtā. Slapjš! 
Riebīgi! Pusdienās – trauksme. 
Kaut kur tuvu dun. Vakarā nodo-
dam saimniekam sarkano kartīti, 
bez 500 g cukura kupona. 
Norakstu vēstuli Juražam.

Rakstot 
šos komen-
tārus aprīļa 
p ē d ē j ā s 
d i e n ā s , 
ievēroju, 
ka jaukās 
un saulai-
nās dienas 
reizēm no-

maina aukstākas, bet pavasaris 
tomēr ir atnācis. Daudziem tas ir 
atelpas brīdis, bet valsts pārvaldē, 
gan Amerikā, gan Latvijā, vēl 
nepabeigti vai pat neiesākti ir 
daudzi pavasaŗa darbi. Tie ar 
steigu jāveic. Manā Takomas 
dārzā krusa nodauzīja ķiršu zie-
dus, un labas ražas izredzes ir 
vismaz apšaubāmas. Tā tas ir arī 
citur Amerikā, kur daudz laba 
nevar sagaidīt pirms īstā pļaujas 
un apkūlību laika uz rudens pusi. 
Maija beigās, skolas gadam 
beidzoties, ar absolventu ieplū-
šanu darba tirgū, visur pieaugs 
bezdarbs, manuprāt, šajā vasarā 
un rudenī no 10 uz 11 procentiem.

Citā neziņas laikā Dž. P. Mor-
gans reiz pareģoja, ka cenas akci-
ju tirgos (biržās) svārstīsies. 
Amerikā tā tas notiek arī tagad. 
Šodien Dow Jones akciju tirgus 
indekss arī turpina svārstīties, 
gan augstākā un optimistiskā 8 
000 punktu līmenī. Tas ir par 
piekto daļu augstāks par nesen 
zemāko līmeni. Pašreizējais līme-
nis, protams, rāda, ka vismaz 
daļa ieguldītāju vairs nejūtas 
paralizēti, ka tie šajā atelpas brīdī 
pārskata savu ieguldījumu izvēli.  
Liekas, ka tie sāk aiziet no 
īstermiņa skaidrās naudas tirgus, 
kas gan liekas drošs, bet nesola 
vairāk augļu par vienu ceturtdaļu 
procenta. Nauda sāk vairāk 
ieplūst ienesīgākās pašvaldību 
obligācijās. Akciju tirgos pircēju 
skaits lēnam vairojas. Daļa no 
tiem ir pensiju fondu vadītāji, 
kas drudžaini meklē labākas 
ieguldījumu iespējas. Tur, kur tās 

(Turpinājums sekos)

Gundars Ķeniņš Kings Krizes laika komentāri
atrod, akciju vērtība var celties 
ļoti strauji.  Tā tas ir ar Amazon 
grāmatu, DV disku un informā-
cijas firmas akcijām. Labi iet arī 
stiprajai IT un elektronikas fir-
mai Hewlett-Packard. Microsoft 
peļņa samazinās, bet šīs firmas 
akciju cenas kāpj, jo akciju tirgū 
pašreiz augsti vērtē tās milzīgo, 
agrāk uzkrāto kapitālu. Kopā 
ņemot, pēdējā laikā plūsu liekas 
vairāk nekā minusu; plūsiem 
jāpieskaita sava kripata pavasarīga 
optimisma, kas vēl nav apēsta. 
Kredita eksperti atrod, ka finanču 
sistēma valstī ir lielā mērā savesta 
kārtībā, un sāk funkcionēt pus-
līdz normāli. Vēl trūkst drošības 
sajūtas un pietiekama īsta piepra-
sījuma, lai ātri atjaunotos visa 
saimnieciskā rosība. Vairums 
Amerikas ekonomistu sagaida, 
ka rosības (Iekšzemes koppro-
dukta, IKP) līmenis 2009. gadā 
vēl kritīs zemāk, bet sāks celties 
2010. gadā.

Minusos vēl ir nekustamo 
īpašumu, mēbeļu un mājokļu tir-
gus.  Ja zviedru IKEA ceļ nolik-
tavu un sadales centru Ziemeļ-
rietumiem, dāņu Skarbros šeit 
likvidē augstas kvalitātes moder-
nu mēbeļu veikalu. Būvniecība 
kavējas. Tagad ļoti uzmanīgi 
pircēji lēti pērk labas mājas, bet 
par mājokļu būvniecības atplauk-
šanu vēl nav runas. Tā var nākt 
tikai ar lielāku saimniecisko 
rosību. Ir nozares, kas liekas 
bezcerīgas. Grūti iedomāties, ka 
Chrysler vai General Motors 
varētu īsti atveseļoties pat ar 
valdības atbalstu un ar to saistīto 
kontroli. Amerikāņi pašreiz vai-
rāk pērk nedaudz lietotās, ārze-
mēs ražotās augstas markas auto-
mašīnas. Lielais ieguldītājs Varens 
Bafets, kurš vēl nesen sapirkās 
pašreiz vājās General Electric fir-
mas akcijas, īpašu uzmanību 
pievērš Ķīnai. Tur viņa vadītais 
fonds ir nopircis desmito daļu 

(vēlējies piekto, bet īpašnieki nav 
vairāk pārdevuši) BYD, kas ir 
daudzsološa augstas kvalitātes 
elektrisko automašīnu ražotāja 
un ir arī galvenā bateriju piegā-
dātāja somu NOKIA. Nozīmīgs 
ir fakts, ka BYD meklē un nodar-
bina vislabākos jaunos ķīniešu 
inženierus. Šajā pašā laikā Andijs 
Grove, Intel līdzdibinātājs un 
kādreizējais vadītājs, labu nākotni 
saredz arī Amerikas elektrisko 
bateriju un automašīnu tehniskā 
attīstībā. Savukārt Microsoft vadī-
ba, kas vēl nav atradusi iespējas 
izdarīt izdevīgus uzkrātās naudas 
ieguldījumus, nav tik optimistis-

ka. Tā sagaida, ka lejupslīde būs 
ilgāka, varbūt vēl divus, trīs 
gadus. Šajā laikā, protams, daudz 
kas pārveidosies.

Manuprāt, šis ir tāds atelpas 
brīdis, kad stiprākie kļūst stiprāki 
un vājākie nozūd. Joprojām sare-
dzam uzlabojumus un jaunas 
preces, sākot ar garšīgiem armē-
ņu biskvītiem un beidzot ar 
uzlabotiem vēja enerģijas ģenerā-
toriem. Prezidenta Obama nau-
das izdalīšana, ja neskaita vien-
reizēju 250 dolāru papildus 
izmaksu pensionāriem, vēl īsti 
tikai sāksies un kļūs iedarbīga uz 
rudens pusi.

Var sagaidīt, ka līdz tam laikam 
noskaidrosies arī vairāku banku 
nākotnes izredzes. Daudzas no 
tām vēl no jauna pārskaita savu 
aizdevumu vērtību. Tirdzniecībā 
labi turas tikai ļoti labi vadītās 
firmas, bet luksa nozarēs nāk 
klāt jaunas Ritz Carlton viesnīcas 
bagātniekiem, kas vēlas spēlēt 
golfu vai atpūsties no intensīvas 
naudas skaitīšanas. Tādās vies-
nīcās, piemerām nomaļās Havaju 
salās, mazu mājokļu īre sākas ar 
1000 dolariem dienā. Trūcīgiem 
pircējiem pārtikas lielveikali 
piedāvā dažāda veida atlaides. 
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L A T V I E Š I  C E Ļ O
Ceļojums pa Turciju

Zilā mošeja

Zilā mošeja naktī

Pergamona Romiešu pilsēta

No kreisās: Inese Zaķis, Kārlis Gravis un Ērika Gravis

Efesā Pēteris un Ināra Jansons

Efesas amfiteātris

Mūsu grupa klausās Ilhāmī stāstījumu Efesas amfiteātrī

Tūristu aģentūras RigaVen 
Travel vadītāja Inese Zaķe rīkoja 
ceļojumu uz Turciju, kuŗā pieda-
lījās 31 tūrists. Izbraucām no 
Ņujorkas un Ņudžersijas lidostas 
un 18. martā ieradāmies vēstu-
riskajā Turcijas pilsētā Stambulā. 
Viesnīcā Aziyade mūs sagaidīja 
ar ļoti aromatisku turku augļu 
tēju. Nakti bijām pavadījuši lid-
mašīnā, bet  gandrīz visi bija ga-
tavi iet iepirkties slavenā Grand 
Bazaar,  kas darbojas kopš 1450. 

gājot pa pilsētu, apskatījām slave-
no Zilo mošeju, Topkapi pili, no 
iekšpuses un ārpuses Bizantijas  
laika Sv. Sofijas katedrāli. Turki ir 
bezgala viesmīlīgi, laipni aicina 
ienākt restorānos vai veikalos un 
visur tiek piedāvāta tēja.

20. marta rītā jau pulksten sep-
tiņos no rīta sēdāmies autobusā, 
lai sāktu 3000 kilometru brau-
cienu pa Turciju. Autobusam bija 
divi šofeŗi, mūs pavadīja ļoti 
zinīgs gīds Ilhāmī, kas labi zināja 

skaisti zils, bet peldēšanai par 
vēsu. Nākamā rītā brauciens 
veda gar jūras krastu un pāri kal-
niem. Šoferis apturēja autobusu, 
kad visi vēlējās nofotografēt aitas 
ganībās ar ganu.

Pavadījām skaistu pēcpusdienu, 
staigājot par antīko pilsētu Per-
gamonu, kuŗā ir liels senlaiku 
teātris. Kušadasi atkal nakšņojām 
jaukā viesnīcā jūras krastā un 
kopā vakariņojām. Nākamā rītā 
agri braucām uz slaveno un 
vēsturisko  Efesu. Pirms vairā-
kiem tūkstošiem gadu pa šīs 
pilsētas neaprakstāmi pasakai-
najām ielām staigājuši  Kleopatra 
un Marks Antonijs. Apbrīnojām 
Celsa bibliotēkas ēku. Grūti iedo-
māties, ka visu šo skaistumu 
radījuši cilvēki! Vakarā izstai-
gājām Kušadasi, kas ir populāra 
kūrortpilsēta. Nākamā rītā brau-
cām tālāk, pa logu vērojot kokvil-
nas un kviešu laukus, un olīv-
kokus. Kūrortpilsēta ir arī Pamu-
kale. Gāza lietus, bet tas netrau-

gada un ir lielākais iepirkšanās 
centrs pasaulē. Te esot apmēram 
4000 veikalu un kafejnīcu. Apbrī-
nojām greznos griestus un mar-
mora grīdas. Daži nekavējoties 
iegādājās skaistas šalles, sudraba 
rotaslietas, tējas un paklājus. 
Iepirkšanās ilga dažas stundas. 

Turcijas vēsturi. Bijām starptau-
tiska grupa, autobusā varēja dzir-
dēt  angļu, latviešu, lietuviešu un 
spāņu valodu. Devāmies brau-
cienā ar kuģīti pa Marmora jūru 
līdz  Gallipoli, no Eiropas iebrau-
cot Āzijā, kur pavadījām visu 
nākamo nedēļu. Izstaigājām dru-

Bijām ļoti apmierināti, ka mūsu 
viesnīca atrodās vecpilsētā. Stai-
gājām pa mazām bruģētām 
ielām, vērojām vecpilsētas grez-
nās ēkas un mošejas. Vakariņojot 
no viesnīcas ēdamzāles bija 
pasakains skats uz pilsētu un 
kuģiem Marmora jūrā.

Modinātāja nevajadzēja, jo dzir-
dējām, kā mullas agrā stundā 
aicina uz  lūgšanu. Ceļojuma 
nākamo dienu pavadījām, stai-

pas Trojā, ko Homērs aprakstījis 
savā slavenajā eposā ,,Iliāda”. 
Pārnakšņojām Čanakales pilsētas 
skaistā viesnīcā, kas atradās prie-
žu mežā Egejas jūras krastā, un 
vakarā pastaigājāmies gar jūras 
krastu, priecājoties par brīnišķīgo 
saulrietu. Juris Miemis un Linda 
Kvitoni (Quitoni) iebrida Egejas 
jūrā un teica, ka ūdens esot tik-
pat auksts kā Atlantijas okeanā. 
Viesnīcas peldbaseinā ūdens bija 

paklājus. Pēc ekskursijas noskatī-
jāmies izrādi telpās, kuŗās pirms 
vairākiem simtiem gadu pār-
nakšņojuši ceļotāji ar saviem 
lopiņiem. Noskatījāmies virpuļo-
jošo dervišu rituālās dejas. 
Iepriekšējā vakarā redzējām tur-
ku tautasdejas, un dejotāji aici-

cēja, staigājām gar karsto mine-
rālūdeņu avotiem. Atspīdēja 
saule, un atkal varēja jūsmot par 
skaistajām ēkām. Pēc pilsētas 
apskates mēs aizbraucām uz 
viesnīcu un peldējāmies siltos 
minerālūdens baseinos.

Tālāk ceļs veda iekšzemē uz 
Turcijas lielpilsētu Koniju, kur 
daudz veikalu un iepirkšanās 
centru. Tie tādi paši kā kā Latvijā 
vai Amerikā. Pēc brokastīm 
braucām uz Kapadokiju. Bro-
kastis visur bija bagātīgas. 
Galvenokārt turku brokastīs ir 
olīvas, siers, maize un jogurts. 
Braucām gaŗām skaistiem, snie-
gotiem kalniem un zaļām ielejām, 
līdz nonācām pilsētā, kur cilvēki 
agrāk dzīvojuši alās. Alās bijuši 
mājokļi un pat baznīcas. Izstai-
gājām alas un brīnījāmies par 
krāšņajiem baznīcas griestiem. 
Cilvēki alas raka vairākās mazās 
pilsētiņās. Tagad alu iemītniekiem 
uzceltas mājas. Ar lielo autobusu 
braucām cauri mazam lauku 
saimniecību miestiņam, lai 
nokļūtu līdz alām, kur pirms 
vairāk nekā simt gadiem kristīgie  
slēpušies no ienaidniekiem. 
Rāpus ielīdām apmēram 20 
metru dziļumā. Šajās alās slēpu-
šies 5000 cilvēku.

Pa ceļam vietējie iedzīvotāji 
mums piedāvāja svaigi izceptu 
maizi, kas bija ļoti garda. Par 
maizi nekas nebija jāmaksā, jo 
viņu ciemā bijām viesi. Pusdie-
nojām tepiķu fabrikā, arī par šīm 
pusdienām nebija jāmaksā, jo 
daži no mūsu grupas iegādājās 

nāja skatītājus viņiem pievie-
noties, ierādot vienu otru dejas 
soli. Tos drosmīgi izmēģināja 
Raimonds Grāvis, Juris Miemis 
un Kārlis Grāvis.

kļūtu par eiropisku valsti. 
Ataturku dēvē par turklu glābēju, 
viņš nodibināja  Turcijas repub-
liku un bija pirmais  prezidents. 

Ankarā palikām viesnīcā Alti-
nel, no kuŗa paveŗas skats uz 
apgaismoto Ataturka mūzeju un 
Turcijas lielāko mošeju.  Ceļojums 
tuvojās beigām, 28. martā no rīta 
devāmies atpakaļ uz Stambulu. 
Mēs visi katru rītu autobusā 
sakāpām piecpadsmit minūtes 
pirms paredzētā laika. Ilhāmī 
bijis gīds 23 gadus, viņš teica, ka 
viņam pirmo reizi ir tik discip-
līnēti tūristi. Tikai vienu reizi, 
kamēr daļa mūsu grupas Konijā 
devās apskatīt mistiķa, virpuļo-
jošo dervišu ordeņa dibinātāja 
Mevlana Rūmi mauzoleju,  Ligija 
Roze un Ilze Baidiņa bija aizgā-
jušas pastaigāties, un citi domāja, 
ka viņas noklīdušas. Brīnums, ka 
Turcijā iztikām bez kabatas tālruņiem!

Atgriezušies Stambulā, brau-
cām pa Bosfora šaurumu ar  
kuģīti un skatījāmies uz vecpil-
sētu. Pa to vēl reizi varējām arī  
pastaigāt, ieklausoties pilsētas 
skaņās un izjūtot tās īpašo gaisot-
ni. Omulīgā restorānā pilsētas 

Nākamā rītā atkal agri devāmies 
uz Turcijas galvaspilsētu Ankaru. 
Tā  ir jauna, ļoti moderna pilsēta. 
Pēc Pirmā pasaules kaŗa Ataturks 
ieviesa  latīņu alfabētu, lai Turcija 

centrā vakariņās ēdam zivis un 
klausījāmies turku mūziku. Pal-
dies Inesei Zaķei par vienreizējo 
ceļojumu!

Ināra Jansone
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Pēc Otrā pasaules kaŗa Latviju, 
Igauniju un Lietuvu bija okupē-
juši  komūnisti, un daudzi baltieši 
meklēja patvērumu neitrālajā 
Zviedrijā. Lielu vilšanos viņi 
piedzīvoja, kad bezspēcīgā 
zviedru valdība nespēja pretoties 
komūnistu pieprasījumam un 
izdeva kaŗavīrus, kuŗi bija cīnī-
jušies pret Baltijas valstu oku-
pantiem. Zviedri un komūnistu 
aģenti sadarbojās, nelaimīgos 
kaŗavīrus deportēja, lai gan bija 
skaidrs, kas viņus gaida. Pasaulē 
tolaik bija labvēlīgs noskaņojums 
pret kaŗavīriem, kuŗi bija cīnī-
jušies pret komūnistiem un mek-
lēja patvērumu citur. Zviedru 
valdība piekāpās krievu prasībām, 
nelīdzēja ne demonstrācijas, ne 

Viena laimīgā stāsts
Imants Gorbants stāsta Dacei Zālītei par ceļojumu

no Zviedrijas uz ASV bēgļu kuģī
nebija nekādas atbildības, nevaru 
sevi salīdzināt ar ģimenes tēviem 
un mātēm ar bērniem. Zinu, ka 
neviens no viņiem nebrauca 
meklēt laimi citās zemēs, bet gan 
vēlējās tikt prom, jo baidījās no 
komūnistiem.

Biju sadraudzējies ar Latvijas 
tālbraucēja kapteiņa K. Skalbes 
ģimeni, jo Zviedrijā dzīvojām 
kaimiņos. K. Skalbe uzņēmās 
atbildību šo kuģi pārvest uz 
Ameriku, jo arī viņu nomāca 
bēgļu stāvoklis Zviedrijā. Un tā 

līdz klājam, ar lielo ostas celtni 
pārcēlām uz aizmuguri un 
nostiprinājām ar milzu skavām, 
pieskrūvējot pie klāja. Pārvieto-
tājām arī visas kuģa vadāmās 
ierīces. Iznāca palauzīt galvu,  jo 
tādus darbus pat sapņos nebijām 
darījuši. Glābšanas laivu novie-
tojām kuģa vidū. Mums nebūtu 
nekādas iespējas to no kuģa 
nocelt, ja jūrā kas atgadītos. 
Piesējām laivu un domājām – ja 
kuģis grimtu, auklas pārgrieztu, 
cilvēki sakāptu laivā, kas paliktu 
peldot. Laivā bija vietas 25 cil-
vēkiem, pārējiem būtu jāpeld ar 
glābšanas vestēm mugurā. Viens 
otrs, to redzēdams un dzirdēdams, 
tikai grozīja galvu.

Mēs veicām arī galdnieka dar-
bus, taisot divstāvu gultiņas un 
iekārtojot nodalījumus ģimenēm, 
lai sagādātu tām kādu savrupību.

Beidzot viss bija gatavs. Brau-
cēji, lielākoties latvieši, sāka 
pulcēties, bet bija arī igauņi, 
lietuvieši, pat daži krievi, kuŗi 
gribēja atstāt Zviedriju. Atklājās, 
ka  jaunākā ir trīs mēnešus veca 
meitenīte, bet vecākā 83 gadus 
veca dāma, toreiz mēs teicām – 
tantiņa, vecmāmiņa.

1950. gada augustā varējām 
doties ceļā. Zviedru ostas pār-
valdes darbinieki zināja par mūsu 
nodomu, bet izturējās draudzīgi 
un mūs netraucēja. Pienākot brī-
dim, kad bijām sagatavojušies, 
ostas kapteinis teica: ,,Lūdzu 
izbrauciet pēc pulksten divpad-
smitiem naktī, kad visi guļam, lai 
mēs nezinātu, ka esat atstājuši ostu.”

Tā arī notika – izbraucām no 
Helsingforsas 3. augusta naktī. 

brauca klāt, nocēla cilvēkus un 
laivu nogremdēja... Mums nebija 
pat radio. Mums bija vienīgi 
Morzes telegrafa aparāts, kas 
automatiski, to ieslēdzot, sūtītu 
SOS signālus. Tas arī viss. Protams, 
kapteinim bija arī sekstants, bet 
nekādas citas navigācijas ierīces. 

būt par pavāru, un par to viņš 
varēja bez maksas pievienoties 
braucienam uz Ameriku. Puisim 
nebija līdzekļu, lai iemaksātu 
noteikto dalības maksu. Pavāra 
darbs viņam bija pilnīgi svešs, un 
visi, kas varēja, apsolījās viņam  
palīdzēt. Jaunajam cilvēkam tā 
bija vienīgā iespēja tikt prom no 
Zviedrijas, un par savu uzņēmību 
viņš pelnījis uzslavu. Braucienu 
beigās viņš bija kļuvis par slave-
nu viru vārīšanas meistaru. 
Spriedām, ka ir liela māksla 29 

Kapteinis Kārlis Skalbe

Kapteinis Kārlis Skalbe ar kundzi 

Imants Gorbants atpūšas pēc nakts dežūras
raksti zviedru valdībai no visas 
pasaules malām. Krievu aģenti 
neierobežoti varēja braukāt par 
Zviedriju, aicinot baltiešu bēgļus 
un viņu ģimenes atgriezties. 
Dažas tā arī pazuda bez vēsts.

Tāpēc bēgļi sāka organizēties, 
lai Zviedriju atstātu, dotos pāri 
ōkeaniem un jūrām rietumu vir-
zienā, jo nebija garantijas, ka 
viņiem krievu varmācība ies 
secen. Bēgļi atdeva visu, ko bija 
iekrājuši, strādājot Zviedrijā. 
Naudu izlietoja, iegādājoties 
dažāda lieluma laivas, galveno-
kārt mazos Baltijas jūras zvejas 
kuģīšus, kaut gan braucieniem 
ōkeanā tie nebija piemēroti. 
Domāju, ka vismaz 11 laivas  
sekmīgi pārvarēja okeanus, dodo-
ties  uz dažādām zemēm, pat uz 
tālo Arģentīnu. Krievi uzzināja 
par kuģiem, kuŗi atstāja Zviedrijas 
krastu un mēģināja tos noķert 
atklātā jūrā. Dažos gadījumos 
viņiem  tas arī izdevās, un kuģīši 
pazuda bez vēsts.

Zviedrijā 1949.  gadā apmēram 
70 baltiešu organizējās ar mērķi 
nokļūt ASV. Tik lielai grupai pa-
rastie zvejas kuģīši bija par mazu. 
Atradām samērā lielu, šādam 
nolūkam noderīgu „kuģi”, un 
sākās darbi, lai to piemērotu 
ceļam. Kuģa vārds bija „Mosen”, 
tulkojumā „Kaija”.

Vai kuģis atradās ūdenī?
Jā, kuģis bija ūdenī. Tas bija ļoti 

labi būvēts kuģis vai, pareizāk 
sakot, ozola laiva, 87 pēdas gaŗa, 
lietota zviedru krasta apsardzībai. 
Kaŗam beidzoties, zviedri bija 
visu izvākuši, atstājot tikai čaulu 
ar eļļas tankiem un saldūdens 
tvertnēm. Par samesto naudu 
mēs varējām to nopirkt. Cilvēki 
ieguldīja naudu, lai kuģīti nopirk-
tu un nokļūtu brīvībā uz Ameri-
ku, prom no krievu ietekmētās 
Zviedrijas. Man, vieniniekam, 

tiku uzaicināts kopā ar K. Trusi, 
paziņu no Latvijas, palīdzēt šo 
kuģi sagatavot, izdarīt vajadzīgās 
pārbūves, lai apmēram 70 cil-
vēkiem iekārtotu guļvietas, pro-
tams, arī virtuvi ēdiena sagata-
vošanai, tualetes telpas, kā arī 
sagādāt laivas motoru, kāda tai 
trūka. Pārtraucu darbu Eskils-
tunas pilsētas fabrikā un aizbraucu 
uz Helsingforsu, ostu, kur atradās 
mūsu dēku kuģa čaula.

Darbus sākām 1950. gada  jan-
vāŗa vidū. Algojām arī zviedru 
amatniekus. Šis kuģis nebija 
paredzēts 70 cilvēku uzņemšanai, 
tā apkalpē bija tikai 23 jūrnieki, 
Tāpēc daudz kas bija jāpārbūvē. 
Mums bija diplomēts kapteinis, 
diplomēts pirmais stūrmanis un 
divi mechaniķi, agrākie auto-
mechaniķi, šofeŗi. Nebija ne kuģa 
apkalpes, ne  pavāra, tāpēc bija 
jāmeklē cilvēki kuŗi būtu ar 
mieru šos darbus darīt.

Vai kuģa kapteinis Kārlis 
Skalbe bija rados ar

rakstnieku Kārli Skalbi?
Šķiet, jā. Dienās, kad strādājām, 

sagatavojot kuģi braucienam, 
dzīvojām uz kuģa, lai taupītu 
naudu, kuŗas mums bija maz. 
Bijām netīri, nemazgājušies, reizi 
nedēļā centāmies atrast laiku un 
aiziet uz publisko pirti pilsētā.

Iegādājamies lielu glābšanas 
laivu un, lai to novietotu uz kuģa 
klāja, bija jāpārvieto stūres un 
kontroles kabīne, kā arī kapteiņa 
un kuģa virsnieku kabīnes.

Taču vispirms par iemaksāto 
naudu iegādājāmies motoru, 
lielu vācu uzņēmumā MAN 
(Maschinenfabrik Augsburg-
Nürnberg) ražotu kuģa dīzeli, ko 
iebūvējām, strādājot kopā ar 
zviedru mechaniķiem, un pēc 
tam gudrojām, kā pārvietot kuģa 
kabīnes, lai atbrīvotos vieta  glāb-
šanas laivai. Nozāģējām kabīni 

Aizbraucām gaŗām Anglijai un 
pie Biskajas līča ieskrējām lielā 
vētrā un kādas piecas dienas tikai 
šūpojāmies uz augšu un uz leju. 
Biskajas līcis ir slavens ar kuģo-
šanai sarežģītiem apstākļiem un 
stiprām vētrām.

Beidzot vētra pārgāja. Tikmēr 
bijām izlietojuši daudz svaigā 
ūdens. Nākamais pieturas punkts 
bija Azoru salas, kas pieder 
Portugalei. Taču mums bija jāpa-
liek ārpus ostas, jo tajā iebrauca 
tikai mazas zveju laiviņas. Salu 
gubernātors, portugalietis, ļoti 
laipni noorganizēja ugunsdzē-
sējus, kuŗi ar šļūtenēm no 

dienas izvārīt viras, lai tās visas 
negaršotu vienādi. Man diemžēl 
nav mūsu virtuves fotografijas. 
Telpa bija ļoti maza, un mūsu 
pavārs, glābdamies no karstuma, 
stāvēja pie katla, ar lielu koka 
lāpstu to maisīdams, tikai mazās 
apakšbiksītēs, kailu augšdaļu, 
iekāpis mucā, kas līdz pusei 
piepildīta ar aukstu ūdeni.

Brauciens notika augustā, laiks 
bija karsts, jūra viļņaina un vie-
nam otram klājās grūti. Mūsu 
vecmāmiņa saslima un teica: 
„Man pietiek. Es, bērni, eju mājās, 
man tālāk braukt negribas.”

Mēs, kuģa komanda, sapratām, 
ka bērēm jānotiek pēc jūrnieku 
likumiem, jo uz kuģa nav ne 
saldētavas, nav ledus... Kapteinis 
lika mums sagatavot nepiecie-
šamo – maisu no zēģeļu materiāla, 
kā arī sameklēt smagumu, ko likt 
maisā, to gremdējot jūrā.

Par laimi kāds bija aizgājis pie 
vecmāmiņas un stāstījis: „Zēni 
jau šuj maisu, ar kuŗu tevi laist 
iekšā jūrā.” Vecmāmiņa piecēlās 
un staigāja mums, jaunajiem 
puišiem, gaŗām dziedādama, lai 
pierādītu, cik viņa ir dzīvīga.

Un tik tiešām, Amerikā viņa 
nodzīvoja vēl apmēram astoņus 
gadus. Mēs visi jutāmies atvieg-
loti un centāmies mūsu mīļajai 
vecmāmiņai dažādi palīdzēt un 
viņu izklaidēt. Šis gadījums lika 
mums, jauniem, pārdomāt, cik 
trausla ir dzīve, un ka tomēr ir 
kāds, kas mūs vada...

Skaidrs, ka uz kuģa, kur kopā 
bija jauni cilvēki un daudz brīva 
laika, radās arī savstarpējas sim-
patijas.

Kāds noskaņojums bija 
cilvēkiem brauciena laikā?

Noskaņojums bija labs, dziedā-
jām, vienam otram koferī bija 
paglabājies kāds stiprāks malks 
no Zviedrijas. Tika izdota pat ar 
roku rakstīta avīzīte, tās nosau-
kumu diemžēl neatceros.

Valdīja klusums, mēs braucām 
bez ugunīm, un, kad bijām 
nobraukuši trīs jūdzes un jau ārā 
no territoriālajiem ūdeņiem, ostā 
sākās rosība – iedegās starmeši, 
braukāja laivas, taču zviedri mūs 
vairs nevarēja aizturēt, jo bijām 
neitrālos ūdeņos.

Braucām cauri Lamanšam jeb 
Angļu kanālim, un gan angļi, 
gan franči signālizēja, jautājot, 
kas mēs tādi esam. Tā kā mums 
nebija ne kuģa dokumentu, ne 
karoga, mēs tikai braucām, un 
kontrolētāji beigās likās mierā, jo 
zināja, ka mūsējais ir bēgļu kuģis. 
Ziemeļjūras daļā, no Dānijas līdz 
Anglijai, patrulēja arī krievu 
kuģi, lai neļautu bēgļiem izbraukt. 
Divas vai trīs bēgļu laivas tika 
nogremdētas. Krievi parasti pie-

saldūdens akas iepumpēja mūsu 
laivā ūdeni. Mūs tikmēr uzņēma 
kā viesus un izvadāja pa salu. 
Pagāja 28 dienas, kamēr tikām 
pāri okeanam. Laiva nebija ātra, 
motors neliels, un zēģele varēja 
laivu noturēt vienīgi, lai tā pār-
mērīgi nešūpojas un cilvēki 
nebūtu slimi. Protams, daudzi  
slimoja ar jūras slimību un neva-
rēja ne ēst, ne dzert. Mums bija 
sagādāti visādi konservi, kā arī 
kartupeļu maisi u. tml. Netrūka 
siļķu mucas, un viena, ko līdz 
pašai Amerikai neatvēra, mums 
kuģi atstājot, tur arī palika.

Kāda uz kuģa bija 
maltīte? Kas gatavoja ēst?

Viens zēns, latvietis, uzņēmās 
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„Te es varu darīt un daru, ko varu”
Tajā pašā ielā, kur atrodas 

mūsu redakcija, Rūpniecības 
ielas  3. namā, atrodas mākslas 
galerija „Birkenfelds”. Un šajā 
galerijā no 8. aprīļa līdz 6. mai-
jam bija aplūkojama latviešu 
fotografa Ulvja Alberta foto-
izstāde. Bet – lai nebēdājas tie, 
kas uz izstādi nav tikuši: nācis 
klajā iespaidīgs mākslinieka foto-
albums Camera as passport, 414 
fotografijas (231 melnbalta, 183 
krāsainas), ietilpinātas 363 lap-
pusēs. Albums iznācis 500 
eksemplāros, visi numurēti un 
autora parakstīti. Turklāt albums 

latviešu fotomākslas izstādi Sietlā 
1983. gadā, pēc mana pirmā 
Latvijas apmeklējuma. Esmu 
sarīkojis arī latviešu fotomākslas 
izstādi Santabarbaras mūzejā. 
Manas izstādes Latvijā vairs 
nemaz nevaru saskaitīt. Kad 
1983. gadā sākās mans atpakaļceļš 
uz Latviju, visas domas, darbi ir 
saistīti tikai ar to. Te jūtos, ka 
varu darīt, un daru, ko varu. 
Tagad man ir arī savs dzīvoklis 
Rīgā, K. Barona ielā, kuŗā esmu 
dzimis.

Runājot par fotomākslu Latvijā, 
uzskatu, ka tā tomēr nav pienācīgi 

allaž būt tai vietā un satikt tos 
cilvēkus, ko vēlējos satikt. Nekad 
neesmu uzskatījis šīs Holivudas 
zvaigznes par elkiem – man 
vienmēr interesējusi cilvēka per-
sonība, ko iemūžinu, un tagad 
varu būt lepns par saviem 
archīviem. Turklāt – es daudz 
piestrādāju pie savu darbu sagla-
bāšanas. Esmu tās uzlicis uz tā 
sauktās mūzeju papes un pielī-
mējis ar karstu presi. Tā ir tāda 
īpaša technika, lai fotografija 
nemainītu krāsu un citādi 
nebojātos. Mani darbi ir arī 
numurēti, un no katra nav vairāk 
par 10 kopijām. Visiem ir arī 
paraksti un mani autografi.

Un kas ir šī „pokera serija”, 
kas arī Latvijā izdota 
iespaidīgā albumā
Poker Face 2? 

1977.  gadā biju sācis doties uz 
Lasvegasu un fotografēt pokera 
spēlētājus. Kāpēc tieši viņus? 
Pokera spēlmaņiem ir ļoti jādomā 
par savu sejas izteiksmi – tajā 
nedrīkst nolasīt emocijas spēles 
laikā. Tas fotografam ir ļoti inte-
resanti no psīcholoģiskā viedokļa.

Vai esi aktīvi rosījies 
Amerikas latviešu vidē? 
Tavs tēvs taču bija pazīs-
tams latviešu mākslinieks – 
Uga Alberts...

Par savu tēvu domāju katru 
dienu, viņam manā dzīvē bija 
ļoti liela nozīme. Talantīgs, gudrs, 
interesants cilvēks, kam ļoti tuvs 
bija viss latviskais.

Amerikā nokļuvu tāpat kā 
vairums manas paaudzes latviešu, 
vispirms bija dīpīšu nometne 
Vācijā, tad ceļš uz Ameriku. 
Pirmā māja mūsu ģimenei bija 
Takomā, Vašingtonas pavalstī. 
Esmu arī beidzis Vašingtonas 
universitāti un ieguvis bakalaura 
gradu TV, radio un kino spe-
ciālitātē. Bet 1973. gadā saņēmu 
ielūgumu doties uz Berlihilzu, 
kur Amerikas filmu institūtā bija 
novērtējuši manu pirmo doku-
mentālo īsfilmu. Te iemācījos ļoti 
daudz, man bija iespēja strādāt 
kopā ar izciliem režisoriem, pats 
darīju gan asistenta darbu, gan 
biju operātors.

Tolaik arī nopietni pievērsos 
fotografēšanai – galvenokārt, lai 
pelnītu naudu. Šie gadi naudas 
ziņā man bija trūcīgi. Nākamie 
trūcīgie gadi sākās pēc tam, kad 
visus savus ietaupījumus biju 
atstājis Latvijā, galvenokārt vies-
nīcas Latvija valūtas veikalā. 

Latviešu sabiedrībā neesmu 
bijis aktīvs. Kāpēc? Es biju viens 
no tiem „rozā”, kad iesāku bieži 
braukt uz Latviju, vietējā Ameri-
kas latviešu sabiedrība uz mani 
greizi skatījās. Paši saprotiet, kas 
tās bija par aizdomām. Bet man 
tās ķērās pie sirds, es apvainojos. 
Un vispār savu vietu, sava darba 
jēgu vairāk saistīju ar Latviju.

Latvijā esi saticis arī divas 
savas dzīves mīlestības. 
Dzird runājam, ka tava 
sirds atkal esot brīva kādai 
Latvijas mīlestībai... 

Tā ir, būtu priecīgs, ja manā 
mājā ārpus Sietlas, ezera krastā, 

izdots Latvijā, par paša Ulvja 
līdzekļiem. „Kur gan citur lai 
būtu izdevis, ja ne Latvijā! 
Negribēju to darīt, piemēram, 
Singapūrā. Es uzticos Latvijas 
cilvēkiem. Nezinu gan, cik drīz 
atpelnīšu ieguldīto naudu, bet tas 
jau nav galvenais.

Rīgā esmu saticis izcilus cilvē-
kus, viens no tādiem ir šīs galeri-
jas „Birkenfelds” īpašnieks Toms 
Zvirbulis – gudrs, profesionāls 
cilvēks.”

Kuŗus sava amata brāļus 
Latvijā tu visaugstāk vērtē 
un ko vispār domā par 
fotomākslu Latvijā?

Manas autoritātes ir Gunārs 
Janaitis, Leonīds Tugaļevs, Inta 
Ruka, man patīk, kā strādā Gvido 
Kajons, Anda Bankovska no 
jaunākās paaudzes. Bet mani uz 
Rīgu „atveda” Jānis Kreicbergs, 
ar viņu kopā arī sarīkojām pirmo 

novērtēta. Pasaulē cilvēki vēlas 
fotodarbu sev mājās pie sienas, 
par tiem maksā. Manas bildes 
maksā 400 – 1200 latu.

Grāmatā darbi ir sakopoti 
trīs galvenajās daļās: aktieŗi, 
mūzikanti un Latvijas 
ceļojumi. Par slavenībām 
skaidrs – tie ir ļoti 
nozīmīgi fotouzņēmumi, 
kuŗu vērtība gadu gaitā 
tikai aug. Gribētos gan 
zināt, kā piekļuvi viņiem 
tik tuvu, lai rastos dziļi 
personisks fotouzņēmums. 

Kad dzīvoju Holivudā, 70. 
gados, nebija ne to paparaci 
pulku, ne briesmīgo formālitāšu, 
lai piekļūtu māksliniekam tuvu 
klāt, lai tiktu pat viņa mājās, 
aizkulisēs utt. Tāpēc arī mana 
albuma nosaukums ir Camera as 
passport jeb fotokamera kā pase, 
kā vizītkarte. Man arī ļoti laimējās 

atkal saimniekotu latviete.
Ar pirmo sievu Inu, ļoti inte-

resantu sievieti, latvietes un 
armēņa meitu, nodzīvojām lau-
lībā piecus gadus. Tas ir gaŗš un 
aizraujošs stāsts, kā mēs appre-
cējāmies un kā 1985. gadā es 
viņu,  oficiālu sievu no Padomju 
Latvijas, varēju aizvest uz 
Ameriku. 

Pēc šīs mīlestības nāca nākamā, 
ko arī satiku Rīgā. Šai laulībai arī 
nebija lemts ilgs mūžs. 

Esmu konservātīvs, man patīk 
vecmodīgas lietas, piemēram, ar 
roku rakstītas vēstules un kartītes. 
Es nevaru ciest datoru, nespēju 
iedomāties sevi čatojam. Dators 
man saistās tikai ar darbu, ar 
pasūtinājumiem. Labāk nekā 
telefona sarunas man patīk per-
soniskas tikšanās...

Ar Ulvi Albertu
galerijā „Birkenfelds”
tikās Ligita Kovtuna.

Foto: Gunārs Janaitis               

Fotomākslinieka Gunāra Janaiša "dubultportrets" – Ulvis Alberts
Ulvja Alberta albuma vāks ar Tīnas Terneres portretu

Daži nelabvēļi tikai priecātos 
par iespiesto avīžu izzušanu, taču 
viņi neievēro, ka laikrakstu re-
dakcijas joprojām saražo lielāko 
daļu sabiedrībai svarīgo ziņu. 
Tīmekļa portāli bieži vien baro-
jas tikai no šīs informācijas 
paliekām. Ja tiktu slēgtas daudzas 
avīzes, sabiedrībai būtu daudz 
mazāk iespēju uzraudzīt polītiķus 
un atmaskot korupciju. Tas kai-
tētu arī polītisko diskusiju kvali-
tātei un atradinātu cilvēkus no 
drukātā vārda lasīšanas. Pēc žur-
nālista, Latvijas Universitātes mācīb-
spēka Kārļa Streipa domām, 
tīmeklis padarījis sabiedrību 
stulbāku. Viņš negribētu sagaidīt 
dienu, kad izzudīs pēdējā iespies-
tā avīze. „Es nevaru iedomāties 
savu rītu bez avīzes.”

Avīžu metienu samazinā-
šanās pēc Latvijas Preses 

izdevēju asociācijas datiem
Latvijas Avīze: 31 529 pret 52 573
Diena: 29 478 pret 39 861

Vesti Segodņa: 11 117 pret 11 655
NRA: 9021 pret 18 405
Dienas Bizness: 8457 pret 9528

Lielāko ASV laikrakstu 
metieni, salīdzinājumā ar 

1990.gadu
USA Today: +69%
The Wall Street Journal: +7%
The New York Times: -11%
Los Angeles Times: -36%
New York Post: +25%
The Washington Post: -22%
Chicago Tribune: -29%

Kas notiks ar presi?
Ģirts Kasparāns pauž viedokli 

par nākotnes izredzēm. Sarūkot 
iespiesto laikrakstu lasītāju skai-
tam un reklāmas ieņēmumiem, 
izdevēji aktīvi meklē ceļus, kā 
turpmāk attīstīt savu uzņēmēj-
darbību. Lai gan avīžu nākotne 
tiek prognozēta tīmeklī, neviens 
vēl īsti nav izdomājis, kā financēt 
avīžu tīmekļa saturu, lai samak-

sātu algu žurnālistiem, redakto-
riem, fotografiem un citiem, bez 
kuŗu darba avīze nav iedomājama. 
Arī tīmekļa laikmetā cilvēki 
patērē ziņas un informāciju, taču 
avīžu nelaime ir tā, ka daudzi 
vairs negrib par tām maksāt. 
Tīmeklis pieradinājis lasītājus pie 
“bezmaksas” informācijas, lai 
gan ziņu savākšanā un apstrādē 
ieguldīts daudzu cilvēku darbs 
un ievērojami resursi. Pētījumu 
institūta Freedom House analize 
liecina, ka ar dažiem veiksmīgiem 
piemēriem avīžu tīmekļa portā-
liem tomēr nav izdevies piesaistīt 
pietiekami daudz reklāmas nau-
das. Lai arī tīmekļa reklāmas 
apjoms pēdējos gados strauji 
audzis, lielākā daļa šīs naudas 
nonāk lielajos meklēšanas por-
tālos un citos specifiskos portālos. 
Avīžu iespiestais variants jopro-
jām financē tīmekļa versiju, kas 
bieži strādā ar zaudējumiem. 
Iespiestā versija vēl aizvien 
nodrošina vairāk nekā 90%  avīžu 

ienākumu, izpētījusi Amerikas 
Laikrakstu asociācija.

Dažas avīzes mēģinājušas ieka-
sēt abonēšanas maksu par rakstu 
lasīšanu tīmeklī, taču tas nav 
izdevies, jo lasītājs vienmēr var 
pievērsties citai tīmekļa lapai, 
kur līdzīga informācija ir bez 
maksas. Izņēmums ir avīzes, kas 
piedāvā specifisku informāciju, 
piemēram, uzņēmējdarbības prese. 
Sekmīgs piemērs ir ASV biznesa 
laikraksts The Wall Street Journal, 
kuŗa tīmekļa lapai WSJ.com ir 
vairāk nekā miljons maksas abo-
nentu.

Dažu  ekspertu ieskatā avīzes 
pieļāvušas milzīgu kļūdu, par 
brīvu ieplūdinot savu saturu 
tīmeklī. „Lēmums neprasīt naudu 
par saturu bija briesmīga kļūda. 
Ja avīzēm un žurnāliem dotu vēl 
vienu iespēju, tie rīkotos citādi, 
bet tagad atpakaļceļa vairs nav,” 
laikrakstam The Observer sacījis 
reklāmas aģentūras WPP vadītājs 
Mārtins Sorels.

Daži laikraksti sākuši apsvērt 
iespēju iekasēt niecīgu summu 
par katru rakstu, lai pircējs varētu 
norēķināties elektroniski, līdzīgi 
kā lejupielādējot dziesmas no 
iTunes serveŗa. Citi eksperti zīmē 
vīzijas, ka avīžu nākotne ir nevis 
tīmeklī, bet gan īpašās lasīšanai 
piemērotās ierīcēs, kas būtu 
līdzīgas Amazon elektronisko 
grāmatu lasīšanas ierīcei Kindle. 
Pagaidām šīs idejas vairāk līdzi-
nās zīlēšanai kafijas biezumos. 
Mediju nama valdes priekšsēdis 
Armands Puče secinājis: „Kas 
notiks ar presi? Cilvēks, kas 
varētu atbildēt uz šo jautājumu, 
tiktu apzeltīts, jo pasaules iespies-
tie plašsaziņas līdzekļi ar atbildes 
meklēšanu nodarbojas pēdējos 
divdesmit gadus. Miljardi ir 
iztērēti, bet atbilžu nav.” 

Preses problēmu pētnieku 
kopīgo viedokli varētu izteikt, 
mazliet pārfrazējot slaveno Raiņa 
teicienu: pastāvēs tie laikraksti, 
kuŗi pārvērtīsies. (Pēc Diena)

P. K.

Pastāvēs laikraksti, kas  pārvērtīsies(Turpināts no 2. lpp.)
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Spānijas karalis Huans 
Karloss Latvijā

Valsts vizītē Latvijā 5. maijā 
ierādās Spānijas karalis Huans 
Karloss I un karaliene Sofija. Ofi-
ciālā viesu sagaidīšanas ceremo-
nija notika pēcpusdienā  pie Rī- 
gas pils. Rīdzinieki karaļpāri va- 
rēja aplūkot arī ziedu nolikšanas 
ceremonijā pie Brīvības piemi-
nekļa. Spānijas karaļpāra vizīte 
Latvijā turpinājās arī 6. maijā.

Spānijas karalis Huans Karloss  
I de Burbons (Juan Carlos I de 
Borbón y Borbón-Dos Sicilias) 
dzimis 1938. gada 5. janvārī 
Romā. Spānijas tronī viņš nonā-
ca 1975. gada 22. novembrī, divas 
dienas pēc diktātora Fransisko 
Franko nāves, saskaņā ar paša 
Franko pieņemto un parlamenta 
izsludināto pēctecības likumu. 
Pirms tam vairāk nekā 30 gadus 
Spānijas tronis bija brīvs, līdz 
ģenerālis Franko 1969. gadā no- 
sauca Huanu Karlosu par nā- 
kamo Spānijas karali, kuŗam va- 
jadzēja ieņemt troni 1931. gadā 
no valsts padzītā Alfonso XIII 
vietā. 

Huans Karloss I ir Burbonu 
dinastijas pārstāvis, bet viņa rados 
no vecmāmiņas puses ir Anglijas 
karaliene Viktorija, Francijas ka-
ralis Luijs XIV, kā Habsburgu 
nama piederīgajam Svētās Ro- 
mas imperātors Kārlis V, arī Ita-
lijas un Savojas nama un Eiropā 
vecākās – Kapetingu – dinastijas 
pārstāvji.

Latvijas pieci gadi ES
1. maijā apritēja  pieci gadi, 

kopš Latvija līdz ar deviņām ci- 
tām valstīm ir pievienojusies Ei- 
ropas Savienībai (ES).  2004. gada 
1. maijā notika ES vēsturē lielā-  
kā paplašināšanās, kad blokam 

pievienojās Latvija, Igaunija, Lie-
tuva, Čechija, Kipra, Malta, Slo-
vakija, Slovēnija, Ungārija un 
Polija. 2002. gada 13. decembrī 
Kopenhāgenā Latvija kopā  vēl ar 
deviņām kandidātvalstīm pabei-
dza iestāšanās sarunas. 2003. gada 
16. aprīlī Atēnās Latvija paraks-
tīja līgumu par pievienošanos ES.

2003. gada 20. septembrī notika 
tautas nobalsošana par Latvijas 
dalību ES. Latvijas pavalstnieki 
teica “jā” dalībai ES - par iestāšanos 
nobalsoja 66,97%, pret - 32,26%.

Pēc bloka vēsturē lielākās papla-
šināšanās ES tika papildināta  vēl 
ar 73 miljoniem iedzīvotāju, da- 
lībvalstu skaits palielinājās no 15 
līdz 25,  ES oficiālajām valodām 
pievienojās vēl deviņas un ES 
robežas tika pavirzītas gandrīz 
1000 kilometru uz austrumiem.

Toreizējais Ministru prezidents 
Indulis Emsis, 2004. gada 1. maijā 
sveicot Latvijas iedzīvotājus, no- 
rādīja, ka,  “Latvijai kļūstot par 
pilntiesīgu ES dalībvalsti, mēs at-
jaunosim gan savu vēsturisko sta-
tusu un vietu Eiropas valstu saimē, 
gan iegūsim jaunas, plašas un 
daudzveidīgas iespējas”.

Tomēr piecus gadus vēlāk Lat-
vijas iedzīvotāju atbalsts valsts 
dalībai ES ir viens no zemākajiem 
starp bloka iedzīvotājiem. Jaunā-
kās aptaujas rāda, ka šā gada 
martā pozitīvi Latvijas dalību ES 
vērtējuši 20% aptaujāto, negātīvu 
attieksmi pauduši 28,8%,  atbildi 
“ne laba, ne slikta” izvēlējušies 
45,9%.

Patlaban būtiska Latvijai un 
visai ES ir Lisabonas līguma tālā-
kā virzība, enerģētikas jautājumi, 
jaunā finanču perspektīva, kli-
mata pārmaiņas, gaidāmā Latvi-
jas prezidentūra ES 2015. gadā  

un daudzi citi jautājumi.
Vērmanes dārzā

Par godu Latvijas piecu gadu 
dalībai Eiropas Savienībā 1. maijā 
Vērmanes dārzs Rīgā bija pār-
vērties tādā kā Minieiropā, kuŗā 
gandrīz katras dalībvalsts pār-
stāvji stāstīja par tās kultūru un 
tradicijām. Bija izstādīta Eifeļa 
torņa miniatūra, varēja nobaudīt 
italiešu un spāņu nacionālos 
ēdienus. Mazie apmeklētāji no 
kvadrātiem salika Eiropas karti  
un piedalījās citās atrakcijās.   

Valsts prezidents Valdis Zatlers, 
Lilita Zatleres kundze un Kārlis 
Zatlers apmeklēja par godu pie- 
cu gadu jubilejai kopš Latvijas 
iestāšanās Eiropas Savienībā no- 
tiekošos „ES dārza svētkus” Vēr-
manes dārzā.

Sveicot Latvijas iedzīvotājus, 
Valsts prezidents norādīja, ka 
dienā, kad Latvija pirms pieciem 
gadiem iestājās ES, viņam, līdzīgi 
kā daudziem citiem, bijis neliels 
satraukums par to, kas mainīsies, 
kā mēs dzīvosim ES, kādi  pie-
nākumi un ieguvumi mums būs. 

Valdis Zatlers nobeigumā no- 
vēlēja ikvienam izbaudīt iespēju 
šajā dienā apceļot Eiropu tepat, 
Vērmanes dārzā, Rīgā. Šo iespēju 
izmantoja arī  prezidenta ģime- 
ne, apmeklējot ES 20 dalībvalstu 
vēstniecību teltis. Tajās interesenti 
varēja uzzināt par ES dalībvalstu 
kultūru, tradiciju daudzveidību 
un to mijiedarbību, ceļošanas un 
studiju iespējām, par Latvijas un 
ES dalībvalstu sadarbību un tās 
iespējām nākotnē. 

Neatkarības 
deklarācijas atcere

1990. gada 4. maijā Augstākā 
padome pieņēma deklarāciju   
“Par Latvijas Republikas neatka-
rības atjaunošanu”. Deklarācija 
pasludināja par spēkā neesošu 
kopš pieņemšanas brīža Latvijas 
Saeimas 1940. gada 21. jūlijā pie-
ņemto deklarāciju “Par Latvijas 
iestāšanos Padomju Sociālistisko 
Republiku Savienībā”, atjaunoja 
1922. gada 15. februārī pieņemtās 
Latvijas Republikas Satversmes 
darbību visā Latvijas territorijā un 
noteica, ka Latvijas valsts oficiā-
lais nosaukums ir Latvijas Repub-
lika, saīsināti – Latvija. Deklarā-
cija noteica pārejas periodu 
Latvijas Republikas valsts varas 
atjaunošanai de facto līdz Latvijas 
Republikas Saeimas sasaukšanai. 
Pārejas periodā Latvijas Repub-
likas Augstākā padome īstenoja 
augstāko valsts varu Latvijā. De- 
klarācija atzina par iespējamu 
pārejas periodā piemērot Latvijas 
PSR Konstitūcijas normas un citus 
likumdošanas aktus, kas lēmu- 
ma pieņemšanas brīdī 1990. gada 
4. maijā bija spēkā Latvijas 
territorijā, ciktāl šie likumdošanas 
akti nebija pretrunā ar Latvijas 
Republikas Satversmes 1., 2., 3. un 
6. pantu. Šī deklarācijas norma 
deva likumisku pamatu toreizējo 
valsts varas un valsts pārvaldes 
institūciju (Ministru padomes, 
ministriju, valsts komiteju u.c.) 
turpmākai darbībai atjaunotajā 
Latvijas Republikā.

Šajā dienā risinājās notikumi, 
kas radikāli mainīja mūsu valsts 
un tās iedzīvotāju turpmāko lik-
teni. LPSR Augstākās padomes 
vēlēšanās 1990. gadā tika ievēlēts 
201 deputāts. No tiem - 139 lat-
vieši. Lai panāktu Neatkarības 
deklarācijas pieņemšanu, balso-

jumā bija nepieciešams kvalificēts 
balsu vairākums, t. i., 2/3 no 
deputātu skaita.

Ar 138 balsīm “par”, 0 “pret” un 1 
“atturas” LPSR AP pieņēma Dek-
larāciju par Latvijas Neatkarības 
atjaunošanu. Sākās pārejas posms 
līdz Latvijas Republikas Saeimas 
sasaukšanai, kad tika īstenota pil-
nīga Latvijas neatkarības atgūšana.

1990. gada 4.maijā visu dienu  
pie parlamenta ēkas stāvēja tūks-
tošiem cilvēku, kas sekoja līdzi 
deputātu balsojumam. Deputāti, 
kas pēc balsojuma par Latvijas 
neatkarības atjaunošanu devās uz 
mītiņu Daugavmalā, tika sveikti   
ar ziediem un skaļām gavilēm. 
Komūnisti un interfrontieši, kas 
atteicās piedalīties balsošanā, par-
lamenta namu atstāja pa sētas 
durvīm.

1990. gada 4. maijā Augstākās 

padomes priekš-
sēdis Anatolijs 
Gorbunovs nosū-
tīja vēstījumu 
PSRS preziden-
tam Michailam 
Gorbačovam, ku- 
ŗā teikts, ka Lat-
vijas Republika sāk 
pārejas perio-du. 
Šāds vēstī-jums 
tika nosū-tīts arī 
pasaules valstu 
valdībām un PSRS 
tautām un 

demokratiskajām kustībām.
Šogad visā valstī un arī ārpus  tās 

robežām tika svinēta Latvijas Re- 
publikas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas 19. gadadiena.          
4. maijā  pulksten 12 notika Saei-
mas svinīgā sēde, kas bija veltīta 
Latvijas Republikas Satversmes 
sapulces sasaukšanas 88. gada-   
dienai un Neatkarības deklarāci- 
jas pasludināšanas 18. gadadienai. 

Svinīgajā sēdē uzrunu teica 
Saeimas priekšsēdis Gundars 
Daudze (ZZS). Sēdē piedalījās 
Valsts prezidents Valdis Zatlers    
un Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis (JL). Pulksten 14 
valsts augstākās amatpersonas svi-
nīgi nolika ziedus pie Brīvības 
pieminekļa. Dienas gaŗumā visā 
Latvijā notika dažādi svētku 
sarīkojumi.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienā 1. 
maijā  Rīgas pils Ģerboņu zālē notika Latvijas Valsts apbalvojumu - 
Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta 
pasniegšanas ceremonija. Valsts apbalvojumi tika pasniegti apbal-
votajiem trijās svinīgās ceremonijās Rīgas pilī - 1., 4. un 7. maijā.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvlaukumā Saeimas Izglītības, 
kultūras un zinātnes komisija iepazinās ar paveikto un finanču iz-
lietojumu. Bibliotēkas celtniecība rit pilnā sparā, un šogad jāpabeidz 
darbi, kas sadārdzinājuši būvlaukuma uzturēšanu. Šogad LNB 
celtniecībai atvēlēti 22,5 miljoni latu, šobrīd paveikti 55% „nulles 
cikla” būvdarbu. Komisijas deputāti norādīja, ka LNB celtniecības 
nobeiguma termiņa pagarinājums  nav pieļaujams, celtniecība 
jāturpina ātrāk un lētāk.   

Starptautiskajā operācijā Afgānistānā kaujas laikā 1. maijā agri 
no rīta  gājuši bojā divi Latvijas kaŗavīri - seržants Voldemārs Anševics 
un dižkareivis Andrejs Merkuševs. Uzbrukums Afgānistānas 
Nacionālās armijas novērošanas postenim Kunāras provincē noticis 
ap pulksten 3 pēc Latvijas laika. Ievainoti vēl divi Latvijas kaŗavīri. 
Smagāk ievainotā kaŗavīra veselības stāvoklis tika raksturots kā 
smags, bet stabils. Viņš  hospitālizēts. Otrs cietušais  guvis vieglus 
ievainojumus un turpina dienestu. Kaujas laikā gājuši bojā arī trīs 
ASV un trīs afgāņu kaŗavīri. Iespējams, kaŗavīriem starptautiskās 
operācijas laikā Afgānistānā uzbrukuši Taliban kaujinieki. Par 
traģēdijas apstākļiem notiek dienesta izmeklēšana. 

Valsts prezidents Valdis Zatlers izteica līdzjutību bojā gājušo 
ģimenēm un tuviniekiem.

Latvijas Studentu apvienība (LSA) 5. maijā rīkoja gājienu, paužot  
neapmierinātību par financējuma samazinājumu augstākajai izglītībai 
un par augstākās izglītības sistēmu kopumā. Iepriekšējie gadi augstā-
kās izglītības nozarē  bijuši “treknie gadi”, tomēr LSA vērš uzmanību 
uz to, ka students šo financējuma pieaugumu iepriekšējos gados 
praktiski nav izjutis - liela daļa dienesta viesnīcu un lekciju telpu ir 
katastrofālā stāvoklī, studiju kvalitāte nav mainījusies, dažviet pat ir 
pasliktinājusies. Savukārt minimālās stipendijas apmērs (70 lati)  pa-
licis nemainīgs jau vairākus gadus, tāpēc stipendija pašlaik nespēj 
veikt ne sociālu, ne izcilību veicinātāju funkciju. Pastāvošajā sistēmā 
valsts financējuma samazinājumu augstākajai izglītībai vissmagāk 
izjutīs students, tāpēc pašlaik svarīgi ir arī sākt sistēmas uzlabošanu.

Latvijas Nacionālajam vēstures mūzejam (LNVM) - trešajam 
vecākajam mūzejam Latvijā un vienīgajam latviešu tautas vēstures 
mūzejam pasaulē -  4. maijā apritēja 140 gadi. Māzeja pirmsākumi 
saistīti ar 1869. gada 4. maijā dibināto Rīgas Latviešu biedrības Zinību 
komisiju, kas par vienu no saviem galvenajiem uzdevumiem izvirzīja 
mērķi radīt Latviešu mūzeju. Mūzeja misija ir Latvijas valsts un tautas 
interesēs vākt, saglabāt, pētīt un populārizēt Latvijas un pasaules 
garīgās un materiālās kultūras liecības no vissenākajiem laikiem līdz 
mūsdienām, - liecības, kuŗām ir archaioloģijas, etnografijas, numiz-
matikas, vēstures vai mākslas vēstures nozīme.  

Vērmanes dārzā
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Etniskā identi-

tāte kārtējo reizi 
kļuvusi par polī-
tiskas spēles ob-
jektu un ieroci. 
Vēstures un ģeo-
polītikas untumi 

likuši rasties tādam stāvoklim, 
ka patlaban pastāv divas albāņu 
valstis - Albānija un Kosova. Ir 
arī divas rumāņu valstis - Ru- 
mānija un Moldova. Par tām te 
būs runa.

18. gadsimta nogalē rumā-
ņiem - pareizticīgai tautai ar 
romāņu cilmes valodu - austru-
mos un dienvidos no Karpatu 
kalnu grēdas bija divas kņazis-
tes: Moldova un Valachija, kas 
bija Otomaņu imperijas vasaļ-
valstis. Pēc kārtējā krievu-turku 
kaŗa Krievija 1812. gadā piesa-
vinājās Moldovas austrumda- 
ļu - novadu starp Prutas un 
Dņestras upi, un tā kļuva par 
Besarabijas guberņu. Moldova 
un Valachija 1859. gadā apvie-
nojās vienā Rumānijas valstī. 

1918. gada pavasarī, Krievijas 
pilsoņkaŗa virpulī, Besarabijas 
Zemes padome proklamēja, ka 
šis novads, pamatojoties uz tau-
tu pašnoteikšanās tiesībām, 
atkal apvienojas ar Māti - Ru- 
māniju. 

Savā 1944. gadā Cīrichē iz- 
dotajā grāmatā bijušais Rumā-
nijas ārlietu ministrs Georgs 
Gafenku (Gafencu) rakstīja: 
“1940. gada 26. jūnijā pulksten 
11 vakarā Molotovs aicināja 
Rumānijas sūtni Davidesku pie 
sevis un nodeva viņam ulti-
mātu, kuŗā Padomju Savienī- 
ba prasīja, lai Rumānija saska-
ņā ar plānu, kas bija pielikts   
klāt padomju notai, tai atdotu 
Besarabiju un Bukovinu. Ru- 
mānijas valdībai jāpaziņo sava 
atbilde 24 stundu laikā.”

Taisni desmit dienas pēc  
PSRS ultimāta, ko pasniedza 
Latvijas sūtnim Kociņam...

Rumāņi un rusīni
Pagāja sepiņreiz septiņi gadi, 

un tā sauktajā Moldāvijas      
PSR, atslābstot Maskavas cen-
trālajai varai, inteliģences ap- 
rindās auga prasība - atjaunot 
latīņu alfabētu, atmetot Kremļa 
uzspiesto kirillicu. Piebildīsim, 
ka pirmā moldavu-rumāņu 
avīzīte latīņu rakstībā tika ie-
spiesta Rīgā, un par to var pa- 
teikties Trešās atmodas aktī-
vistu solidāritātei ar Moldovas 
nacionāldemokratiem. 

1991. gada 27. augustā tika 
pasludināta Moldovas Repub-
likas neatkarība, un nu, pār-
frazējot Raini, būtu pamats 
jautāt: vai Prutas abas malas 
vairs nesadalās? 

Tik vienkārša tā lieta nebija. 
Pēc Čaušesku tiranniskā režī-
ma gāšanas Rumānijai bija jā- 
nostaigā grūts demokratisko 
pārkārtojumu ceļš, un Moldo-
va nespēja pārraut neskaitāmās 
saites, kas tās ekonomiku sais-
tīja ar pēcpadomju telpas serdi - 
Krieviju. 

Stāvoklis mainījās, kad Ru- 
mānija kļuva par Eiropas Sa- 
vienības dalībvalsti. Moldovas 
prezidents Voroņins, kas ar de- 
magoģiskiem solījumiem bija 
pārliecinājis vēlētājus balsot   
par viņa - formāli - komūnistis-
ko partiju, sāka kontaktēties ar 
Ukrainas un Gruzijas preziden-
tiem Juščenko un Saakašvili, 
interesējās par Latvijas pieredzi 
Eiropas saimē, un šis rietum-
nieciskais kurss lika nodrebēt 
Putinam, kas izspēlēja rafinētu 
triku: viņš piedāvāja Voroņi-
nam darījumu - ja Moldova 
atmetīs jebkādus mēģinājumus 
iestāties Eiropas Savienībā, ne- 
maz jau nerunājot par NATO, 
Kremlis savukārt noraidīs sta-
ļiniskās bufervalstiņas - Pie-
dņestras vēlmi kļūt par Krievijas 

protektorātu vai pat sastāvdaļu 
un sekmēs sarunas par izlī-
gumu ar Moldovu. 

Voroņins uz šī āķa uzķērās. 
Tikmēr Moldova grima naba-
dzībā, un Rumānijas valdība 
savukārt spēra nozīmīgu soli: 
piedāvāja piešķirt Rumānijas 
pavalstniecību jebkuŗam Mol-
dovas iedzīvotājam, kuŗš pie-
rādīs, ka vismaz vienam no  
viņa vecvecākiem bijusi Ru- 
mānijas pase (atcerēsimies šī 
novada valstisko piederību 
1918.-1940. gadā). Daudzi pa- 
steidzās šo izdevību izmantot, 
un tagad kāds miljons moldāvu, 
kas ieguvuši Rumānijas pa- 
valstniecību, ir tiesīgi braukāt 
pa Eiropu darba un iztikas 
meklējumos, tāpat kā, teiksim, 
Latvijas pavalstnieki. 

Kārtējās Moldovas parlamen-
ta vēlēšanās Voroņina kom-
partija ieguva mazliet pāri par 
pusi balsu, un uz Eiropu orien-
tētie grupējumi apstrīdēja šo 
vēlēšanu iznākumu. Protesta 
kustību organizēja 25 g. v. 
Natalija Morare, kas pirms tam 
bija aktīvi darbojusies Maska-
vas demokratu aprindās un 
tikusi izraidīta no Krievijas. 
Viņa cerēja, ka š. g. 6. aprīlī uz 
protesta mītiņu sanāks kādi  
300 jaunieši, bet ieradās 15 
tūkstoši, vicinot Rumānijas 
karogus , t.i.,  Moldovas karo-
gus, no kuŗiem bija izgriezts vai 
noplēsts šī novada ģerbonis. 
Sadursme ar policiju izvērtās 
kautiņā, un daži radikāli pro-
vokātori sāka dedzināt spēkra-
tus un dauzīt veikalu skatlogus. 

Skaidrs, ka Maskavas liel-
krievu šovinisti 6. aprīļa noti-
kumus raksturoja kā fašistisku 
dumpi....

Runājot par t.s. fašismu, ir 
vērts citēt kāda Aleksandra 

Sizova rakstu, kas sakarā ar 6. 
aprīļa notikumiem parādījās 
Maskavas marksistu vietnē 
www.left.ru ; autors apgalvo, ka 
padomju periodā, kad Moldā-
vijā attīstījās vīnkopība, turie-
nes zemnieki, kuŗi neesot pra-
tuši prātīgi dzert (!), kļuvuši par 
alkoholiķiem un augtin audzis 
dzērumā ieņemto bērnu skaits. 
Moldāvijas pamattautā dzimis 
arvien vairāk psīchiski nepiln-
vērtīgu bērnu, un dauzoņas, 
kas, vicinot Rumānijas karogus, 
ālējušies 6. aprīlī Kišiņevas cen-
trā, esot chronisko dzērāju iz- 
virtušās atvases!

Vai tas nav rasisms tā īsti 
Hitlera garā? 

No rumāņiem pāriesim pie 
rusīniem. Tā ir etniska grupa, 
ar kuŗu patlaban manipulē 
Kremlis. 

Līdz Pirmā pasaules kaŗa bei-
gām mežainais apvidus ar vēs-
turisko nosaukumu Podkar-
patska Rus ietilpa Habsburgu 
imperijas Ungārijas “pusē”. Tu- 
rienes pamatiedzīvotāji runāja 
senlaicīgā krievu izloksnē ar 
ukraiņu un ungāru piejauku-
miem. Atšķirībā no Galicijas 
ukraiņiem - uniātiem, kuŗi, 
būdami “grieķu katoļi”, pakļāvās 
Romas pāvestam, Aizkarpatu 
rusīni (Ruthenians) bija pa- 
reizticīgie. 

1919. gadā šis novads tika 
iekļauts demokratiskajā Čecho-
slovakijas Republikā, baudot 
plašu autonomiju - Podkarpatska 
Rus. 

1938. gada rudenī, kad pēc 
Minchenes vienošanās sākās 
Čechoslovakijas sairums, šī 
novada nacionālisti, uzskatot 
sevi nevis par rusīniem, bet par 
ukraiņu tautas zaru, izveidoja 
valdību, kas 1939. gada martā, 
kad atdalījās Slovakija un Prāgā 

iesoļoja Lielvācijas kaŗaspēks, 
proklamēja neatkarību - it kā  
ar Hitlera svētību. Šis savdabī-
gais valstiskais veidojums gan 
pastāvēja tikai dažas dienas, jo 
novadu pasteidzās “pievākt” 
Ungārija, taču Staļins - brīdī, 
kad līdz Molotova-Ribentropa 
paktam vēl bija tālu, - paziņoja, 
ka mazais Aizkarpatu nostūris 
vajadzīgs Lielvācijai, lai kļūtu 
par iedīgli paredzamai Padomju 
Ukrainas sagrābšanai. 

Un tagad? Tagad Kremlis liek 
lietā visas sviras, lai Aizkarpatu 
apgabals, ko PSRS 1946. gadā 
atrāva no atjaunotās Čechoslo-
vakijas un iekļāva Ukrainas PSR 
sastāvā, atdalītos no neatkarīgās 
Ukrainas, jo tās esot divas pilnī-
gi atšķirīgas tautas, rusīni jau 
pirms gadsimtiem esot jutušies 
kā rusi, t.i., krievi, un raudzī- 
jušies Maskavas virzienā. 

Lai tik sariebtu rietumnie-
ciskajam Ukrainas prezidentam 
Juščenko, kurinātu separātis-
mu šai stratēģiski svarīgajā ap- 
vidū, Kremļa aģentūra inscenēja 
šādu teijāteri: š. g. 20. februārī 
no nekurienes iznirusī Podkar-
patskaja Rus republikas valdība 
izdeva dekrētu par šīs neesošās 
valsts (!) iekšējo un ārējo polī-
tiku. Slaidrs, ka Ukrainas val-
dība šos “lēmumus” ignorē un 
neatzīst.

Š. g. 23. aprīlī Ukrainas vietnē 
www.rupor.info parādījās ziņa, 
ka pret Ukrainu vērsto graujošo 
darbību Aizkarpatu apgabalā 
organizē divi Maskavā mītoši    
t.s. polīttechnologi Viktors Mi- 
litarevs un Konstantins Krilovs, 
kuŗi Krievijas ārējā izlūkdienesta 
uzdevumā rīkojas Krievijas pa- 
reizticīgās Baznīcas patriarcha 
kancelejas aizsegā, tātad vienīgi 
kalpojot Tam Kungam. 

Tautas un ciltis, zemes un 
novadi, rumāņi un rusīni... un 
polītiskās spēles. 

Franks Gordons

Šonedēļ turpi-
nāšu par tema-
tiem, kuŗus laik-
raksta pagājušā 
numurā iesāka 
kollēģe Sallija 
Benfelde. Proti, ka 

Latvijā diezgan daudz ļaužu 
joprojām ir iestiguši tādā kā 
pašapmierināta miera stāvoklī, 
kas neļauj neko ne redzēt, ne 
dzirdēt, ne domāt. Sallija pie-
minēja bēdīgi slaveno situā-  
ciju ar 22. autobusu Rīgā – tas  
ir autobuss, kas uztur satiksmi 
no Rīgas lidostas. Autobusā   
nav absolūti nekādu norāžu 
svešvalodās par to, ka Rīgas 
autobusu firma bagāžai liek 
pirkt atsevišķu biļeti. Latviešu 
valodu nepratējiem tūristiem  
to nepaskaidro arī autobusa 
vadītājs. Vai lasītājam šķiet, ka 
tas ir kaut kas gandrīz netica-
mi muļķīgs? Varu tikai piekrist. 
Viens censonis Rīgas domē - 
Modris Jaunups no partijas 
Jaunais laiks paziņoja, ka Lat-
vijai par tūristiem vispār nav 
jāraizējas, viņiem jāzina Latvi-
jas likumi un noteikumi. Uz to 

Nedomāšana un neapdomība polītikā: Latvijas traģēdija
es, ja būtu tūrists, parādītu 
attiecīgu žestu un nākamajā 
reizē brauktu uz turieni, kur 
tūristi tomēr ir gaidīti, nevis 
viņus cenšas apkrāpt uz katra 
stūŗa. Jaunupam acīmredzot 
tūristi nav vajadzīgi.

Ir arī gana daudz citu piemēru. 
Tā pati autobusu firma plāno 
iepirkt jaunus, tā dēvētos zemās 
grīdas autobusus, lai gados 
vecākiem ļaudīm un arī cil-
vēkiem ar veselības problēmām 
būtu vieglāk iekāpt autobusā. 
Norunāts, ka par tiem uzņē-
mums Rīgas satiksme maksās 
55 miljonus latu. Financējums 
nāks no bankas. Vienīgā pro-
blēma? Rīgas satiksmes ļaudis 
sarunāja nevis 55 miljonu latu, 
bet gan 55 miljonu eiro aizde-
vumu. Diemžēl 55 miljoni eiro 
ir tikai 39 miljoni latu. Naudas 
nepietiek. No kurienes gaidāma 
atlikusī summa? Protams, no 
nodokļu maksātājiem. Vai kāds 
tiks sodīts par notikušo? Nē 
taču! Rīgas pašvaldība radušos 
situāciju likusi izmeklēt pašai 
Rīgas satiksmei! Kāds varbūt 
mazliet dabūs pa nagiem, bet 

nekas briesmīgs viņam neno-
tiks. Galu galā pilsētā, kur nesen 
uzcelts pats dārgākais tilts visā 
pasaulē, pāris miljonu latu nav 
nekāda lielā nauda. Tiesa, to 
varētu izmantot, lai, piemēram, 
trūcīgiem cilvēkiem palīdzētu 
ar komūnālo maksājumu  seg-
šanu, it īpaši ziemā, kad apku-
res cenas ir visnotaļ bargas. Bet 
tas prasītu polītiķus, kuŗiem 
starp ausīm nesvelpj vējš, un 
diemžēl vismaz Rīgas satiksmi 
pārraudzītāji tādi acīmredzot 
nav.

Par apdomības trūkumu var 
runāt arī saistībā ar ostas pilsē-
tu Ventspili. Tur ļaudis jopro-
jām sajūsminās un līksmo par 
pilsētas galvu Aivaru Lembergu, 
lai arī viņš jau sen – pēc savām 
juridiskajām likstām amata pie-
nākumus nevar veikt, viņš ir 
apsūdzēts ļoti smagos krimināl-
noziegumos, kas tiek izmeklēti 
ne vien Latvijā, bet arī Rietum-
eiropā, kur, iespējams, Lem-
bergam ir dažnedažādi banku 
konti un tā dēvētie ofšora uz- 
ņēmumi, par kuŗiem arī Latvi-
jas likuma aizsardzības instan-

cēm ir ļoti liela interese. Lem-
bergs 6. jūnijā pašvaldību vēlē-
šanās būs kandidāts, un viņu, 
visticamāk, arī ievēlēs. Jo Lem-
berga laikā, lūk, Ventspils ir 
kļuvusi par ļoti turīgu pilsētu. 
Tajā darbojas naftas un naftas 
produktu transita uzņēmumi, 
nodokļu ienākumi ir grandi-
ozi, un tas ļāvis pilsētas paš-
valdībai celt, būvēt, renovēt, 
attīstīt. Vārdu sakot, štrunts, ka 
cilvēkam ir inkriminēta naudas 
atmazgāšana un viss pārējais, 
viņa vadībā pilsēta ir plaukusi, 
tāpēc nekas cits vairs nav sva-
rīgi. Protams, šāda attieksme 
nav nekas ārkārtējs tieši Lat-
vijā. Lasītāji Amerikā, iespē-
jams, atcerēsies, ka valsts gal-
vaspilsētas mēru Marionu Be- 
riju cilvēki ievēlēja arī pēc tam, 
kad viņš bija notiesāts par nar-
kotiku lietošanu. Taču skumji 
tas ir tik un tā.

Bet ar ko nodarbojas lielā 
valdība? 24. aprīlī Valsts prezi-
dents sasauca Ministru kabi-
neta sēdi (Satversme ļauj prezi-
dentam to darīt – Vaira Vīķe-
Freiberga to nav darījusi vispār, 

savukārt viņas priekštecis Gun-
tis Ulmanis šādu ārpuskārtas 
valdības sēdi sasauca divreiz). 
Piecas stundas ministri pava-
dīja aiz slēgtām durvīm – 
slēgtām, kā tapa skaidrots, lai 
ministri varētu runāt atklāti un 
nedomāt par savu paskatu vai 
reputāciju tikai dažas nedēļas 
pirms vēlēšanām. No sapulču 
zāles izniruši, polītiķi rādīja 
drūmu ģīmi. Veselības aprūpes 
jomā būs jāslēdz vesela strīpa 
slimnīcu. Šā gada 1. septembrī, 
kad sāksies jaunais skolas gads, 
iespējams, no darba tiks atbrī-
vots 6000 (!) skolotāju. Bez-
darbs jau tagad Latvijā sit aug-
stu vilni. Kāds mans tuvinieks 
bez darba ir jau kopš gada 
sākuma, un viņam nekādi nav 
izdevies atrast jaunu „robu”. 
Viņam piemest klāt tūkstošiem 
veselības aprūpes speciālistu  
un skolotāju? Briesmīgi!

Kārtējo reizi te ir pamats 
domāt arī par neizdarību vai 
vismaz par nepadomāšanu. 

Kārlis Streips
(Turpināts 14. lpp.)
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Izstāde šoreiz  iekārtota Hāgas 
parka „Siltumnīcā”. Tas jāpie-
min, jo pēdējā gadu desmitā 
Laris Strunke savus skatītājus 
pārsteidz ar izstāžu telpu izvēli. 
Tās notikušas gan Hāgas parka 
Zirgu sporta skolā, gan vecā, 
milzīgā smagtechnikas remonta 
darbnīcā. Tagadējā „Siltumnīca” 
ir ap 900 m2 plaša, bez starp-
sienām, ar stikla jumtu un stikla 
ārsienām, kur nāk dabiskā gais-
ma. Apmeklētāji varēs vērot krā-
su spožumu pārmaiņu gleznās 
atkarībā ar laika apstākļiem –   
no saules, mākoņiem, vējiem. 
Varbūt tas intriģēs nākt uz izstā-
di vairakkārt. 

Atklājot izstādi 18. aprīlī, prof. 
Mats Edbloms stāstīja, ka ska-
tīšanās objekts būšot „ūdenskri-
tums”, kas tiešām eksistējot Sa- 
reka nacionālajā parkā pie      
sāmu dzīvesvietas Rinima (zie-
meļrietumos no Sitojauras eze-
ra). Pirms diviem gadiem tur 
uzturēdamies, Laris to ieraudzī-
jis, izjutis ezera vienreizību un   
to uzskicējis. Pēcāk vairāk nekā 
gadu to gleznojis. Tagad tas mums 
atklāsies 40 dažādos veidos. 

Šā gada grāmatā par Lari 
Strunki viņa klasesbiedrs un  
dzejnieks K. S. Lindbergs saka;

Ar acīm tu uztvēri
 Rinima ainavu
  līdz pat izelpai.
Ar ogli un roku satvēri

Laŗa Strunkes jauna izstāde Stokholmā
      ūdenskritumu
 un tumsini te papīru. 

(atdzej. V. L.)
 Uzticīgie Laŗa Strunkes entu-

ziasti jau to zina:  Laŗa abstrakto 
gleznu pamatā vienmēr ir reāla 
īstenība, ko gleznotājs savukārt 
pārrada savā iztēlē, lai sīkāk un 
dziļāk ieskatītos un iejustos šajā 
dabas parādībā. Reāls fotoattēls 
objektu sastindzina tikai tā virs-
mas daļā sekundes acumirklī, 
iemūžinot to kā mūmiju. Māks-
linieks vēlas sniegt patiesāku    
tēlu – dzīvāku, kustību nesēju, 
pārmaiņām padotu, bet reizē    
arī meklējot dabas parādības 
būtisko jēgu. Viņš atmet, atskal-
da no tā visādus pienesumus, 
atstājot to atkailinātā vienkār-
šībā. Taču ar otu un krāsām var 
variēt, radot jaunas formas, citus 
uzsvarus, noskaņas, lai rastos 
ritums, pulss. Pamazām pati 
glezna, it kā kļūdama pašap-
zinīgāka, kaut kādā veidā pie-
prasa sev vajadzīgo no tās ra- 
dītāja. Glezna kļūst par jaunu 
„īstenību”, pati ar savu reālitātes 
vērtību. Daba un māksla nekad 
nav viens un tas pats, tās ir     
divas patstāvīgas esamības. 

Mēs izklīstam šajā gigantiskajā 
telpā tās blāvajā gaismā – šodien 
ārā ir saule un jumts un sienas 
pārklāti gaisīgiem bālganiem aiz-
kariem. Gleznas izvietotas atstatu 

cita no citas. Tām ir apmēram 
viens formāts – aptuveni divu 
metru augstumā, nedaudz ma- 
zāks platumā, un ar savu apmē-
ru un apdares vērienu tās pauž 
monumentālitāti un nopietnību, 
reizē modinot arī ziņkārību. 
Jāskatās vērīgāk, ilgāk, lai ierau-
dzītu vārdos nepateikto, jo ne-
vienai gleznai nav ne ciparu, ne 
„atslēgas vārdu”. Pazīstot agrāk 
Laŗa rokrakstu, varu saskatīt viņa 
iemīļotās formas: lūk, navigā-
cijas trīsstūŗa zīme (no 1987. ga- 
da pamanīta), tālāk atkārtotie 
taisnstūŗu striktie stāvi blakus 
bezkontūru krāsu laukumiem. 
Pēkšņi saskatāma ūdens strau-
mes plūsmā tā kā kāpņu vai te- 
rašu formas. Laikam te ūdens, 
dodamies lejup, sastapis šķēršļus 
klintīs – starp klinti un ūdeni 
veidojas īsts cīņas lauks. Blakus 
gleznā ūdens gaitai jau cita situā-
cija – tur tas uzburbuļo un urdz 
priecīgi tālāk. 

Iznirstot no savas skatīšanas 
apmātības, manu, ka Laris iet 
prāviem, noteiktiem soļiem no 
viena skatītāja pie cita un pla-
šiem žestiem kādam kaut ko 
klāsta... Viņa novecojušā sejā sa- 
zīmēju Niklāva Strunkes, viņa 
tēva, vecos vaibstus. Augums La- 

rim diženāks, robustāks; sejā arī 
viss izteikti palielināts. Pēkšņi 
skaidrs – tur stāv īsteni patiess 
latviešu zemnieks! Niklāvs vien-
mēr palika rīdzinieks, bet dēls 
nav pilsētas bērns. Latviešu lik-
teņu teicēja Laima viņam bija 
lēmusi labvēlīgāku likteni. No   
13 gadu vecuma audzis šajā 
plašajā, dabas ainavu pārbagātajā 
Zviedrijā, viņa talants varēja vei-
doties šīs valsts augšupejas lai-
kā. Bet ģimenē mājojusī latviskā 
noskaņa deva topošajam māksli-
niekam nepieciešamo savdabī-
bu. Taču rocības trūkums trim-
dā viņam jau jaunībā licis iegau-
mēt latviešu „darba tikumu”. La- 
ris Strunke ir īsts „darbaholiķis”. 
Par to runā viņa skolnieki un 
kollēgas. Kā citādi var izskaidrot 
viņa milzīgo darbu klāstu? 

Šogad īsti būtu atzīmējama 
Laŗa Strunkes 50 gadu darba 
jubileja. Pirmā personālizstāde 
notika tūlīt pēc mākslas augst-
skolas beigšanas 1959. gadā 
Zviedru-franču mākslas galerijā. 
Kopš tā laika esmu saskaitījusi 
(pēc katalogiem) ap 90 izstāžu, 
no kuŗām pāri par 20 bijušas 
ārzemēs, arī Latvijā. Zviedrijā 
vien 12 mākslas kollekcijas (mū- 
zeji) iepirkušas viņa darbus. Zi- 

nu, ka tās ir Stokholmas priekš-
pilsētā Hudinges slimnīcas lie-
lajās kāpņu telpās, kā arī Stok-
holmas Centrālās stacijas kafej-
nīcā un Visbijā u. c. Gotlandē ir 
L. Strunkes dekorēti monumen-
tāli sienu gleznojumi. Sabiedrība 
to visu novērtējusi, un L. Strunke 
saņēmis daudz apbalvojumu. Te 
minu dažus: 1990. gada PBLA K 
Fonda balvu; 2001. gada Prinča 
Eižena medaļu; 2002. gadā 
Mākslas akadēmijas E. Lund-
grēna medaļu; 2003. gadā Latvi-
jas Republikas Triju Zvaigžņu  
IV šķiras ordeni. 

Jūtu sevī pulsējam tādu kā aiz-
kustinājumu un lepnumu, jo La- 
ris jau ir arī latvietis, trimdas lat-
vietis, mūsējais. Ne tikai „darba 
tikuma” turpinātājs; viņa darbos 
jābūt arī citām īpatnībām, kas 
sakņojas mūsu pagātnē, mūsu 
kultūrā. To jau ievērojis archi-
tekts un gleznotājs Visvaldis 
Bokalders (Latvju Māksla 1992. 
g.): „L. Strunkes darbos var sa- 
skatīt īpašības, kas atšķiŗas no 
zviedru darbiem, un tieši ar to 
viņš iemantojis ievērību. (..) glez-
nojamā motīva izstrādāšana līdz 
kodolam, parādot koncentrēto 
formu, līdzīgu kā tā ir mūsu tau-
tasdziesmu četrrindu valodā.”

Kad pārlasot uzdūros šiem vār-
diem, sāku aptvert savu pārdzī-
vojumu „Siltumnīcas” izstādē. 
Kaut arī problēma par dažādu 
kultūru saskarēm ir sena un lat-
viešu modernajā mākslā vēl maz 
risināta, jāpieņem, ka mākslas 
zinātnieki mēģinās par to dis-
kutēt. Bet es pati tieši šo Laŗa 
izstādi izjutu kā „kopu ar 40 tau-
tasdziesmām par ūdenskritu-
mu”. Cik miljardu ūdens pilie-  
nu ūdenskritumā? Kas notiek ar 
tiem... doma aizvijas gan cilvēka 
un sabiedrības, gan dabas un pa-
saules filozofijā – par enerģijas 
nezūdamību, par kustības nepār-
trauktību, pārmaiņu mūžīgumu 
utt, utjpr. Tā jāprāto arī, ja ilgi 
lasa tautasdziesmas.

Izstāde bija  skatāma līdz 3. 
maijam.                     

V. Lasmane       

Tēlniece Arta Dumpe ir Les-
tenes Brāļu kapu pieminekļa 
Dzimtene Māte Latvija autore. 
Tā ir mākslinieces pateicība le- 
ģionāriem, kas toreiz, 1945. gada 
pavasarī, izglāba viņu un viņas 
ģimeni. Par to - Artas Dumpes 
atmiņu stāstījums

1945. gada marts, neparasti 
kluss, miglains rīts Remtes pa- 
gastā. Māte ir aizgājusi uz kūti, 
un mēs abas ar māsu ēdam 
brokastis. Ap pulksten 11. 00  
viss sākas – krīt mīnas, tālumā 
tarkšķ ložmetēji, dun lielgabali. 

Jo esam starp divām frontes 
līnijām pie Pilsblīdenes. Guļam 
kopā ar suni istabā zem galda, 
logu rūtis izbirst, un sāk stipri 
salt. Mamma nezina, vai esam 
dzīvas, bet mēs raudam un uz-
traucamies, kā viņai tur ir kūtī 
pie lopiem. Tēvs, Volchovas pur-
vos ievainots, atrodas nezin kur. 
Pievakarē visas satiekamies un 
ievācamies manteļskurstenī (ap- 
valkskurstenis) starp miltu mai-
siem un žāvētas gaļas gabaliem. 
Visapkārt kā lieli sārti deg tu- 
vākās astoņas mājas, Kaulaču 
muižu ieskaitot. Vecāmāte izmi-
sumā aizsāk un visi sākam dzie-

Ceļš uz pieminekli
dāt „Dievs Kungs ir 
mūsu stiprā pils”. 
Ap vienpadsmitiem 
vakarā, spindzot de- 
gošajām lodēm, sa-
dzirdam latviešu 
valodā sakām: „Kas 
te, vēl civīlie? Trīs 
stundu laikā savā-
ciet visnepiecieša-
māko - un prom!” 
Ienāk kādi 20 lat-
viešu leģionāri – 
jautri, joko, sameklē 
ūdeni un turpat 
mazgājas, dzeŗ pie-
nu no aluminija 
kannas. 

Tā nu arī mēs, pa- 
ņēmušas katra savu 
svarīgāko mantiņu, 
kūtī paliekot govij, 
aitām un sivēniem, 
devāmies prom. 
Nākamā naktī varē-
šot atbraukt pēc pā- 
rējā. Jautrie kaŗa-
vīri, kuŗiem katrs 
dzīves mirklis va- 
rēja būt pēdējais, 

mūs izglāba, no piefrontes vācu 
pusē izvedot cauri mežam. At- 
ceros, kā, sarkanai gaismai aus-
tot, nonācām līdz Remtei, 
piedzīvodami arī pēkšņu uz-
lidojumu un guldamies grāvī 
blakus kastaņu stumbriem.       
Tālāk ceļš bija mierīgs, un no- 
kļuvām pie radiem Jaunteteŗos.       
Es – gandrīz divpadsmitgadīga 
bēgle – municijas kastītē biju 
paņēmusi līdzi tikai alksnī pa- 
šas ar nazi izgrieztu lelli. 

Agrā pavasarī naktī sasalst,   
bet dienā atkūst. Šai reizē ceļš 
laikam bija galīgi atkusis, jo 
nekad nebiju redzējusi tādus 
dubļus – šķidrus kā putra. Sma-
gie beļģu zirgi stiga līdz vēde-
ram un bieži arī turpat palika. 
Līdz ar to lielie kaŗa rati ar 
virtuvēm un ievainotajiem ie-
grima dubļos. Tādus skatus  
nācās redzēt katru dienu. 

Tā pienāca maijs. Krusttēvs 
Augusts iesaucās: „Krievi nāk!” 
Un patiesi, sīkam lietutiņam 
līstot, apsegušies ar lietus mē- 
teļiem, nesot šautenes ar at- 
vēztiem durkļiem, skriešus pāri 

Circeņkalniņam viņi tuvojās 
Jaunteteŗiem. To redzēdama, 
vecāmāte mūs iespundēja pie-
liekamā kambarī, lai kāds 
nepaķeŗ līdzi. Bijām pārbijušās 
līdz nāvei, nezinādamas, kas 
notiks. Istabā ienāca pirmais iz- 
lūks un ierunājas skaidrā lat-
viešu valodā. Nomierinājāmies. 
Sekoja pavēle: „Vārīt kartupeļus! 
Cept maizi!” Ceplis kūpēja bez 
pārtraukuma, mīkla abrās rūga 
vienmēr, jo ēdāju netrūka. Bet 
tad nāca otrā kārta, tie vairs   
neko neprasīja, bet ņēma, ko 
redzēja, izlauza vārtiņus, iebrau-
ca sētā puķu dobēs, akai norāva 
vāku un... paņēma Augustu ar 
visu zirgu. Nevaru lāgā atcerē-
ties, kad un kā viņš atgriezās. Mēs 
palikām kopā ar vecajām tantēm 
un gaidījām, kas notiks tālāk. 

Naktī no astotā uz devīto mai-
ju pamodos no liela trokšņa – 
šāva gaisā raķetes un kliedza: 
„Kaŗš ir beidzies! Berlīne ka- 
pitulē.” 9. maija rīts bija kluss un 
saulains. Aizskrēju uz strauta ma- 
lu pēc baltajiem vizbuļiem un 
lāčpurniņiem, gandrīz uzkāp-
dama uz mīnas.

Tēlniece Arta Dumpe – Lestenes Brāļu kapu 
pieminekļa Dzimtene Māte Latvija autore

Arta Dumpe 
(Turpināts 13. lpp.)

Laris Strunke stāsta par saviem darbiem

Izstāžu zālē
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PASAULE DZELTAINA AUST
Gunaram Saliņam 85. gadskārtā

(Turpināts no Nr. 18)

Gunars Saliņš nepieder pie 
daudzrakstītājiem un ātrrakstītā-
jiem. Pirmā publikācija laikrakstā 
Zemgales Balss 1938. gadā, pirmā 
grāmata „Miglas krogs” 1957. gadā. 
Nākamās grāmatas („Melnā saule”, 
„Satikšanās”) iznāk pa desmit, div-
padsmit gadiem. Taču lasītāju un 
kritiķu interese par Gunara Saliņa 
daiļradi ir neatslābstoša. Kritiķe 
Nora Valtere raksta: „Gunara Sa- 
liņa dzeja pilnīgi atveŗas lasītājam 
tikai tad, ja tas ieskatījis, ka šīs dze-
jas pasaule pieder pārreālai, t.i., tīri 
garīgai dzīves dvēseles plāksnei.   
No reālās pasaules ņemtie ļoti kon-
krētie priekšstati un ierosmes – kaut 
spilgti un uzskatāmi tēloti – nav to- 
mēr reālitātes parastā nozīmē, bet  
gan tikai dvēseles pārdzīvojumu   
un iztēles reālitātes. Daudzajos dze-
joļos šajā krājumā, kas veltīti kon-
krētām personām vai radušies gluži 
konkrētu notikumu ierosmē, ne-
maz vai tikpat kā nemaz nemana 
tiešas saskares ar „ārējo” īstenību: 
tajos atspoguļojas tikai attiecīgo 
personu vai notikumu izraisītā 
„iekšēji” pārdzīvotā īstenība. Arī 
vārdā sauktās ģeografiskās vietas 
eksistē dzejnieka dvēselē. Caur ārē-
jās pasaules priekšstatiem un pa- 
tiesībā tieši ar tiem dzejnieks tikai 
izteic to, ko savā dvēselē ieskatījis, 
pārdzīvojis, izjutis. 

Šajā pārreālajā, dvēseliskajā pa- 
saulē, saprotams, nav nekādu ro- 
bežu un nekas nav neiespējams. 
Tāpēc te var notikt visfantastiskākais: 

laika un telpas sajaukums, apsvie-
dums otrādi vai arī to pilnīga iz- 
dzēšana: visdīvainākās un nepa-
rastākās cilvēku, dzīvnieku vai ne- 
dzīvu priekšmetu sajaukšanās, pār-
vēršanās vienam otrā vai pēkšņas 
izgaišanas: dabas likumi šajā pa- 
saulē vairs neeksistē – priekšmeti 
var kļūt caurredzami vai bez svara 
pacelties gaisos. Tā ir pasakainu 
brīnumu pasaule – bet vai dvēsele 
nav brīnums?

Varam tomēr minēt dažas stīgas, 
kas Saliņa dzejas komplicētajā      
partitūrā lietotas biežāk un izceļas 
vairāk.

Divas stīgas, kas vienkopus vai 
nomainoties skan un  - par negai-
dītu pārsteigumu lasītājam – arī 
lieliski, kaut ļoti īpatnēji saskan, –    
ir Amerikas lielpilsētu un moder-
nās kultūras priekšstati no vienas 
puses, bet no otras – Latvijas aina-
vas un daudzu seno paražu, seno 
tautas pasaku un dziesmu motīvi, 
izdzēšot laiku un telpu; dzejnieks    
ir te Amerikas lielpilsētā ar tās    
debesskrāpjiem, reklāmu un ugu-
ņu ņirbīgiem plūdiem – te „aiz-
lido” vai pēkšņi pārslēdzas uz silti 
latviskām, gandrīz idilliskām lau-
ku ainavām, vai arī redz abas rei-
zē: vienu it kā otrai cauri, vai ievij 
vienu otrā. Gluži laikmetīgā tēlo-
jumā pēkšņi atskan kāda tautas-
dziesma vai parādās latviski teiks-

mu tēli, vai Jāņu līgošana utt.
Neapšaubāmi latviska pazīme 

Saliņa dzejā ir arī spilgtā dabas 
izjūta, kas vispār raksturīga latvie-
šu dzejā, arī visjaunākajā Saliņa 
dzejā dabas alkas uzkūsā auma-
ļaini arī pilsētā starp akmeņiem:     
tā ir kā kāda burvība, ar kuŗu var 
notikt tādi brīnumi, ka bārdas     
vietā uz sejas sāk augt zāle vai ka 
viss cilvēks apaug krūmiem un 
puķēm, ap kuŗām dūc bites, un no 
viņa gurniem var noplēst it kā   
bērza vai alkšņa mizu un uztaisīt 
tauri, kuŗā izskan aizmirstas, pēkš-
ņi modušās bangainas jūtas. Ar šo 
dabas tuvuma burvību iespējams   
te pārvērsties augļos, ko meitenes 
iznēsā uz visām debess pusēm, te 
ieaugt atpakaļ kokos un ogulājos,   
te justies, ka: „Aizvien vairāk un 
kairāk / es līdzinos zemei:/ mani nu 
apsēj / mani nu pļauj,/ mani nu 
govis/ ēzdamas mauj...””

Starp citu, Saliņa dzejā govis pie-
minētas bieži, šie siltie, lēnie, pa-    
šai zemei tuvie dzīvnieki. Govju 
māvieni Saliņa dzejā skan ilgaini  
un mistiski, kā no pirmatnējiem 
dzīvības dziļumiem nākušas dvēse-
les alkas izteikties dziesmā, kā ska-
ņas, kas grib veidoties meldijā.

Katrā ziņā Saliņš ir ļoti laikme-
tīgs dzejnieks šā vārda vistiešā-    
kajā un  labākajā nozīmē, bet arī  
ļoti latvisks – tik latvisks, ka tīri ap- 

žilbina. Saliņa dzeja ir spilgts pie-
rādījums, ka latviskuma stīga ne- 
būt nav nekāda novecojusi „sen-   
ču būšana”, bet gan ir kas tik dzīvs 
un īsts, ka pat vismodernākajā un 
laikmetīgākajā dzejā var iekļauties 
ar jaunu, svaigu un gluži oriģinālu 
skaņu.

Divpadsmit gaŗus gadus vēlāk 
iznāca trešais Gunāra Saliņa dze-
joļu krājums „Satikšanās”. Jau ar 
pirmajiem dzejoļiem ausīs ieska-
nas kaut kas tāds, kas šai ilgajā    
laikā bija gandrīz piemirsies, bet   
nu atkal saviļņo un liek atminēties. 
Tā ir Saliņa vienreizīgā īpatnība,  
kas it kā stīgo ik dzejolim cauri un 
izraisa ar citiem nesamaināmu no- 
skaņu. 

Gunars Saliņš ir varbūt no vi-
siem mūsu dzejniekiem savā veidā 
„visēteriskākais”, vismazāk tiešajā, 
taustāmajā reālitātē bazēts. Dzej-
nieka iztēle lidinās it  kā pilnīgā at- 
raisījumā no jebkādām reālās pa-
saules saitēm un likumībām. Tā ir 
iztēles valstība, kur nav ne laika, ne 
telpas ierobežojumu, ne arī reālo 
lietu un parādību savstarpējās cē- 
lonības vai dabisko nolikumu ro- 
bežas. Viss te ir iespējams. Saliņa 
dzejas burvība tāpēc atveŗas tikai 
tad,  ja saprotam, ka tā atspoguļo 
subjektīvo pārdzīvojumu, kas iz-
teikts neierobežoti krāšņas iztēles 
ietvarā, ka tas ir iekšējās īstenības 

atspulgs. Ar to nav teikts, ka šo 
dzejoļu ierosme  bieži vien nerastos 
ārpasaulē. Krājumā ir daudzi pie-
turas punkti tieši ārējos notiku- 
mos: ceļojumi uz Latviju un pa ci- 
tām Eiropas zemēm, mūzeji, kon-
certi, izrādes utt., kas rosinājuši 
dzejnieku. Taču ārpasaules notiku-
mi vai priekšstati šajā dzejā ne-   
pieder vairs ārpasaulei, tie ir jau 
kļuvuši par dzejnieka iztēles daļu, 
par garīgo pārdzīvojumu izteicēju 
un atspulgu.

Tā ir it kā robežu nojaukšana   
starp ārējo un iekšējo pasauli, abu    
to saplūdināšana un apvienošana, 
un tāpēc dzejnieks var ar tādu pašu 
vieglumu arī savas emocijas, savu 
iztēli ieprojicēt ārpasaulē: "un āboliņ-
lauks uzzied / līdz autobusa logam, 
līdz pašām / pienīgo govju mēlēm 
ganībās manās./ Tās izliecas no 
manis un / kārām mēlēm / plūc."

Tā kā šinī dzejā nav vairs ro-      
bežu starp „ārējo īstenību” un „iek-
šējo īstenību”, te var notikt tik   
daudz negaidītu, pasakainu un brī-
nišķīgu pārvēršanos, tā ir it kā mū- 
žīga mainīšanās no veida veidā, kas 
bieži atainojas arī kā vienas ainas  
vai priekšstata starojums cauri ot-
ram, un šī īpatā, fascinējošā caur-
spīdība, kas Saliņa dzejai tik raks-
turīga, piešķiŗ tai it kā ēterisku vieg-
lumu un arī pārlaicīgu skumju 
nojautu, ka viss ir pārejošs un zū- 
došs, nedrošs un nīcīgs, tomēr līdz 
sāpēm skaists, vienreizīgs, brīnu-
mains, aizgrābīgs un – neizpro-
tams.

Reinis Ādmīdiņš

Tagad emeritētā Viskonsinas uni-
versitātes angļu valodas un sieviešu 
studiju profesore Agate Nesaule 
pirms vairākiem gadiem arī latvie- 
šu sabiedrības uzmanību sev pie-
vērsa ar autobiografisku stāstījumu    
A Woman in Amber (Sieviete dzin-
tarā), kur netrūka atsauču ne uz 
mūsu tautas likteņgaitām vispār,      
ne latviešu ieceļotāju likteņiem     
ASV.   Tā kā nupat aprīlī publicē-   
tajā Nesaules pirmajā romānā In 
Love with Jerzy Kosinski t. s. varone        
Anna – meitas uzvārdā Dūja – ir lat-
viete un latviskas ieskaņas sižeta 
virzībai ir itin nozīmīgas, ir vērts 
pakavēties arī pie šī citā ziņā ļoti 
mūsdienīgi amerikāniskā sacerē-
juma. 

Romāna darbība noris no 1980. 
līdz 1992. gadam tai pašā Viskonsi-
nas pavalsts ap 200 000 iedzīvotāju 
pilsētā Medisonā, kur dzīvo autore. 
Annas mūža gadi šai laikā aizvir-   
zās no 43 līdz 55. No vīra Stenlija 
Krīgera, ar kuŗu Anna teksta pirmajā 
lappusē ne sevišķi kvēli kopojas 
(mūsdienu grāmatniecības vēl nesa-
maitāts latviešu lasītājs izsauksies:   
kā nav kauna!), Anna aiziet jau 37. 
lappusē. Viņa sadraudzējas ar savu 
bijušo apmācītāju auto vadīšanā 
Andreju, ar ko līdz intimām attiecī- 
bām nonāk 114. – 115. lappusē. To- 
mēr Andrejs, kā izrādās, ir dzērājs 
un zaglis, un par tuvāko cilvēku An- 
nai kļūst žīdiete Zāra. Kā redzam, 
romāna skelets iezīmējams ātri un 
vienkārši, bet tā literārā vērtība mek-
lējama par plikajiem notikumiem 
nozīmīgākos motīvos un strāvoju-
mos, kas vijas cauri visai grāmatai. 

Anna, lūk, ir Polijas žīdu izcel-
smes amerikāņu rakstnieka Jeržija 
Kosinska (1933-1991) liela cienītāja, 

Feministe un pašnāvnieks
Agate Nesaule, In Love with Jerzy Kosinski (Iemīlējusies Jeržijā Kosinskī), romāns angļu valodā, Viskonsinas 

universitātes apgāda Terrace Books serijā 2009.g., 211 lpp. 

pat pielūdzēja. Ne vien Kosinskis 
dzimis mūsu tautas sēru dienā 14. 
jūnijā, bet viņa 1965. gada romāns   
The Painted Bird  (Uzgleznotais putns)    
par maza zēna pieredzi nacionāl-
sociālistu okupētajā Austrumeiropā 
sasaucas ar Annas bērnībā piere-
dzētajiem krievu okupantu pāri-
darījumiem latviešu tautai, vispirms 
jau viņas tēvam (55. – 56. lpp.). Arī 
Stenlijs dzimis 14. jūnijā, bet viņš nav 
apmierināts, ka Anna dod priekšro-
ku sēru dienas atcerei ar saviem 
tautiešiem pār vīra dzimumdienas 
svinēšanu. Ar Andreju Annu saista 
abu kopīgā patika uz Kosinski. 
Tomēr beigās visīstākā tuvība izvei-
dojas ar Zāru kā ar patiesāko do-
mubiedri, kam ir citas cietušas tau-
tas pārstāves pagātne. 

Agates Nesaules romāns pieļauj 
dažādas interpretācijas, bet tieši tās 
ceļ šā darba literāro vērtību. Lasītājs 
droši nevar pateikt, kas Annai ir   
„aiz ādas”. Vai, vairāk par Kosinska 
darbu kvalitāti un viņa līdzi jušanu 

cietējiem Annu pie rakstnieka ne-
saista viņa chaotiskā, nenosvērtā 
personība (sk., piem., 66.!), kas viņu 
57 gadu vecumā novedusi līdz paš-
nāvībai? Vai Annai, pat ja viņa to 
nevēlētos atzīt, nav gluži tāds pats 
nesakārtots raksturs? Annas iestāša-
nās par lesbiešu tiesībām (49.) lasī-
tājā izraisa vaicājumu, vai arī pati 
Anna ir – vismaz dziļākajā būtībā   
un vismaz latenta – lesbiete. Vai labo 
īpašību saskatīšana Zārā, kādas viņa 
nav atradusi savā mūžā sastaptajos 
vīriešos, būtu tikai aizsegs šim lesbis-
mam? Vai Annas gala pozicija, kad 
viņa, skatot kopā ar Zāru Šekspīra 
„Divpadsmito nakti”, izdomā, ka, 
„vienam otra atzīšana (recognition) 
un saprašana nav mazāk vērtīga par 
mīlestību”, nav tāda pati fantazēšana 
kā tad, kad viņa iedomājas Jeržiju 
Kosinski nākam viņai pretī pa ru- 
denīgu mežu ar mitrām, mīkstām 
lapām zem apaviem? Ja kāds zināt-
nisks žurnāls rakstījis, ka ne vien 
Kosinska darbi ir plaģiāts, bet ka   
viņš nav arī dzīvojis gluži tādu dzīvi, 
kādu viņam piedēvē (157.), vai tādu 
pašu īstenības neatbilstību izteikta-
jam nevaram piedēvēt Annai?

Grāmatas latvisko plāksni aplū-
kojot, jāatzīst, ka sevišķi spoži no- 
tēlota 14. jūnija atcere Indianapoles 
Latviešu namā 1990. gadā. Anna – 
no vienas puses, no latviešu sabied-
rības attālinājusies ārpusniece, bet, 
no otras puses, līdzi jutēja „latviešu 
lietai”- vēro notiekošo it kā no malas: 
viņa atzīst, ka šo sabiedrību nevarē-
tu saukt par savām mājām. Paau- 
džu plaisa un atšķirīga pasaules pie-
redze panāk savu. Daži 191. – 195. 
lappuses latviešu lasītāji teiks, ka 
Anna – ar Agates Nesaules palīdzī-
gu roku – trāpījusi naglai tieši uz 

galvas, bet citi – ka viņa trimdas ak- 
tīvo vecāko paaudzi kariķē. Citē-
šanas vērta būtu visa nodaļa, bet 
īsuma labad paliksim pie dažiem 
fragmentiem. 

Lielākā daļa vīru koŗa dziedātāju 
bija vecāki gados. Daži jau bija astoņ-
desmitajos, kas būtu Annas tēva ve-
cums, ja viņš vēl būtu dzīvs. (..) Ap- 
brīnojami spēcīgās balsis atsauca 
atmiņā Latvijas mūžam zilos kalnus. 
Mocekļu gari nevarot rast mieru zem 
Latvijas bērziem, tā vīri dziedāja, 
senču upuŗu trauki esot sasisti, un 
asinis padarot zvaigznes nespodras. 
Cita dziesma mudināja cieši turēties 
klāt pie dārgās tēvu zemes, jo citādi 
cilvēks kļūšot tikai par vēja samaitātu 
niedri svešā malā.

Pēc akta Anna, kā jau jaunāka, 
sanes pie galda maizītes un tortes 
gabaliņus.

Vecie ļaudis viņu apsveica vārdiem 
„Labvakar, meitenīt” un „Jauki tevi 
redzēt Indianapolē, Anniņ”. Viņas 
vārda saldais deminutīvs un viņu 
smaidi sveica Annu, ieņēma savā 
vidū, sāka viņu ieaijāt. Viņa juta, ka 
izdarījusi milzu kļūdu, apprecē-  
dama Stenliju un atstādama šo cil-
vēku sabiedrību, kuŗu drosmi un 
sāpes viņa tik labi pazina.

Tālākie sarunu temati skaŗ sli-
mības, ārstus un zāles, pēc tam ēdie-
nus, pārtiku, tad krievus, kuŗu esot 
saradusies pilna Indianapole. Tālāk:

Šo veco sievu un vīru balsīs sa- 
klausāmās dusmas Annai bija tikpat 
labi pazīstamas, cik viņu aizvainoju-
mu saraksts. Viņi nosodīja jaunos 
amerikāņu vīriešus, kas neprotot 
smagi strādāt, un jaunās sievietes, kas 
skraidot apkārt pusplikas, slinkos 
lempjus, kas ubagojot uz ielu stūŗiem, 
Amerikas japāņus, kam tiekot pie-

šķirta sāpju nauda par viņu aiz-
turēšanu kaŗa laikā, un afroameri-
kāņus, kas pieprasot kompensāciju 
par verdzību, kaut tā taču atcelta vai-
rāk nekā pirms simt gadiem. Viņi bija 
vienisprātis, ka latvieši, ikviens kārtī-
ga darba strādnieks, nemūžam neva-
rētu cerēt pat uz vienu vienīgu centu 
par visiem saviem zaudējumiem.

Tad viņi pievērsās Annai. Kur esot 
viņas vīrs? viņi gribēja zināt. Viņa 
acīmredzot neprotot piepaturēt vīrie-
ti, citādi jau viņa nebūtu šķīrusies. Un 
ko viņa mācot savās literātūras stun-
dās universitātē? Pretstatā skaista-
jiem un dziļajiem latviešu sacerēju-
miem par dabu un lauku dzīvi ame-
rikāņu literātūra sastāvot tikai no 
rupjībām un netīriem bestselleriem, 
kas sakrauti pie kases pārtikas preču 
veikalos. Kāpēc viņa publicējoties an- 
gļu valodā un nerakstot bērnu stās-
tus latviski? Viņa neko nedarot, lai 
atbrīvotu Latviju no bezdievīgā ko- 
mūnisma. 

Gadiem ejot, ārzemēs pieaug tādu 
latviešu skaits, kas ne nu saglabājas 
kā simtprocentīgi latvieši, nedz pil-
nīgi pārtautojas (kaut tādu arī kļūst 
arvien vairāk!), bet kas dzīvo un dar-
bojas it kā mijkrēslī, starpstadijā 
starp vienu un otru. Tāda ir rakst-
niece Agate Nesaule, un tāds ir An- 
nas vārdā nosauktais viņas gara 
bērns. Tie, kas galīgi pārtautojušies, 
latvietim vairs nav interesanti, bet  
no tiem, kas starpstadijā, gadās rei-
zēm pa īpatam veldzes malkam, pat 
ja nule aprakstītajiem, apceltajiem 
Indianapoles senioriem veldzes vietā 
varētu labpatikt runāt par samaz-
gām. Gaidīsim un redzēsim, vai Ie- 
mīlējusies Jeržijā Kosinskī tiks tulkots 
un izdots arī latviešu valodā.

Eduards Silkalns   
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Turpat pāri Žagatiņu laukiem 
ieraudzīju kā milzīgu, pelēku 
čūsku kustamies ierindā sakār-
totu kolonnu. Tur tika dzīti 
kaŗagūstekņi - pārguruši, no- 
berztām kājām, rokās turot bal-
tu kreklu karogus. Reiz staltie   
un lepnie iekaŗotāji bija pār-
mainījušies līdz nepazīšanai. 
Pietuvojušies tie klusu čukstēja: 
„Alles kaput!”

Pēc lauku atmīnēšanas un    
līķu daļējas savākšanas – izde-
guši tanki, galvaskausi un sa- 
plēstu drēbju gabali vēl ilgi 
mētājās visapkārt, – drīkstējām 
atgriezties savās mājās. Man-
teļskurstenis, kuŗā bijām ieslē-
pušās, sagrauts, stallis bez jumta, 
mājai viena gala paksis vēl turē-
jās, un tur varēja apmesties, 
mežs, caur kuŗu mūs izveda no 
mājām, bija nokapāts 2-3 metru 
augstumā, lauki vienās bedrēs. 
Bet bija arī kaut kas patīkams – 
pa vidu sakropļotajiem kokiem 
lielajā mežā nogatavojās tādas 
zemenes, kādas nekad un nekur 
neesmu redzējusi. Smagākais 
posms manā dzīvē sākās, kad 
1947. gadā pēkšņi apcietināja 
māti un izsūtīja aiz Polārā loka. 

Ir pagājuši turpat 65 gadi, 
atgūta vecvecāku zeme ar vi-
siem senajiem robežakmeņiem 
un tajos iekaltajiem krustiņiem, 
pļavas vietā ir bebru izveidots 
ezers, vectēva stādītie ozoli ir 
izauguši lieli. Mums abiem ar 

vīru Viktoru Ivbuli ir izaudzis 
dēls, viņa ģimenē aug divi maz-
bērni, kuŗi nesīs mūsu dzimtas 
vārdu. Mūsu laukos ir iezīmēta 
Kurzemes aizstāvjiem par godu 
stādītā ozolu rinda. Talku sarī-
koja Saldus sadraudzības bied-
rība. Pētījot pieejamās kauju vie-
tu kartes, līniju nosprauda archi-
tekts Edvīns Ābuls ar brāli, un 
pirmo ozoliņu, kas labi ieauga, 
orķestrim spēlējot un valsts ka-
rogam plīvojot, iestādīja Aizsar-
gu organizācijas vīri. Piedalījās 
arī bijušie leģionāri un čaklie 
Blīdenes skolas audzēkņi. Ozo-
liņi palēnām ieaug. Es katru 
pavasari mežmalā saplūcu baltos 
vizbuļus un nolieku uz kaŗu 
pārdzīvojuša laukakmens kā 
veltījumu nezināmajam kaŗā 
kritušajam. 

Kad tika izsludināts konkurss 
leģionāru Brāļu kapu projek-  
tam Lestenē, uzskatīju par savu 
pienākumu tajā piedalīties, uz-
aicinot līdzdarboties architektus 
Edvīnu Vecumnieku, Benitu un 
Daini Bērziņus. Otrs projekts 
tapa, man un Edvīnam Ābulam 
apvienojot spēkus, un es ieguvu 
trešo vietu. Tagad redzamais 
piemineklis tapa lēnām, ar ne- 
novērtējami lielu ārzemju lat-
viešu palīdzību un lielā mērā ar 
nelaiķa Nikolaja Romanovska 
neatlaidīgumu un organizāto-
risko vadību. Varu teikt, ka tas ir 
uzcelts maniem dzīvības glā-
bējiem. 

Arta Dumpe 

Ceļš uz pieminekli
(Turpināts no 11. lpp.)LATVIJAS ZINĀTŅU 

AKADĒM IJA
Rīgā 2009. gada 29. aprīlī 

Sakarā ar izglītības un zinātnes 
nozares optimizācijas plāniem 
lūdzam vispusīgi izsvērt Latvi-
jas Akadēmiskās bibliotēkas sta-
tusu un nepieņemt šajā jautā-
jumā sasteigtus lēmumus. 

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka 
ir vēsturiskās Rīgas bibliotēkas 
(Bibliotheca Rigensis) tiešs tur-
pinājums. Šo bibliotēku nodi-
bināja 1524. gadā pēc M. Lutera 
rosinājuma, un tā ir vecākā 
zinātniskā bibliotēka Baltijas jū- 
ras valstu reģionā, kuŗa glabā 
ārkārtīgi nozīmīgu seno rok- 
rakstu, inkunābulu un reto grā-
matu krājumu, ieskaitot pazīs-
tamo J. K. Broces Monumente, 
kuŗa izdošana (1992 - 2007) kļu-
vusi par starptautiski nozīmī-   
gu pasākumu. Būtībā šajā bib-
liotēkā koncentrēts vērtīgākais 
inkunābulu un reto grāmatu 
krājums Latvijā ar nepārvēr-
tējamu zinātnisku un kultūras 
vērtību. Pats bibliotēkas nepār-
trauktas pastāvēšanas fakts kopš 
1524. gada ir ļoti nozīmīga Lat-
vijas kultūrvēstures vērtība, kas 
būtu fiksējama UNESCO man-
tojumā. 

Šis krājums dzīvo simbiozē      
ar unikālo Jāņa Misiņa biblio-
tēku (dib. 1885), plašāko 17. -  
20. gs. latviskās literātūras krā-
jumu, kuŗa statusu noteic J. Mi- 
siņa dāvinājuma noteikumi Rī- 
gas pilsētai: šī bibliotēka nav 

Atklāta vēstule
pievienojama citām vai iekļau-
jama to sastāvā. Misiņa biblio-
tēka ir galvenais atbalsta punkts 
Letonikas valsts pētījumu pro-
grammai, un zinātnieku leto-
nistu sadarbība ar šo bibliotēku 
ir teicama. Tāpat arī ļoti uztei-
cami ir bibliotēkas veiktie lek-
ciju pasākumi un izstādes. Šie 
notikumi saistās ar ēku Rūpnie-
cības ielā 10. Tās identitātes sa- 
glabāšana ir būtiska Rīgai un 
Latvijai. 

Akadēmiskajā bibliotēkā Liel-
vārdes ielā 24 ir koncentrēta no- 
zīmīgākā literātūra dabaszināt-
nēs, īpaši ķīmijā, datu bazes, 
referātīvie žurnāli, starptautiskie 
izdevumi. Lielvārdes ielā 24 iz- 
vietotā bibliotēka ir vitāli ne- 
pieciešama Latvijas Organiskās 
sintezes institūtam, Fizikālās 
enerģētikas institūtam, Elektro-
nikas un datorzinātņu institū-
tam, Koksnes ķīmijas institūtam, 
LU Polimēru mechanikas institū-
tam u.c. Teikas rajonā izvietota-
jiem pētniecības institūtiem, 
kuŗos strādā vairāk nekā 500 
zinātņu doktoru (1/4 Latvijas 
zinātniskā potenciāla). ES 
struktūrfondu izmantošana pa- 
redz Teikas centra modernizā-
ciju, kur būtu jāiekļauj arī šīs 
Akadēmiskās bibliotēkas daļas 
radikāla pārveidošana. Ja šī, 
nepārspīlējot var sacīt, Latvijas 
intelektuālā bagātība kaut uz 
laiku tiek darīta nepieejama 
zinātniekiem un universitāšu 
mācībspēkiem un netiek radoši 

pilnveidota, tas radītu milzu 
zaudējumu Latvijas zinātnei. 
Bez šaubām, ir jādiskutē par 
Latvijas Akadēmiskās bibliotē- 
kas attīstības nākotnes mode-
ļiem, par tās ciešāku saistību ar 
Latvijas Universitāti vai attie-
cībām ar Nacionālo bibliotēku. 
Mūsuprāt, visas vecās letonikas 
literātūras koncentrēšana vienu-
viet varētu kļūt bīstama nepa-
redzamas stichiskas nelaimes 
gadījumā, tāpēc Misiņa bib-
liotēkā sarūpētā krājuma gla-
bāšana šķirti no lielajām letoni-
kas vērtībām Nacionālajā bib-
liotēkā būtu pat ļoti vēlama. 

Mēs aicinām rast optimālu 
risinājumu un iezīmēt gaitu, ap- 
spriežot problēmu ar kompeten-
tiem speciālistiem. 

Par situāciju Latvijas Akadē-
miskajā bibliotēkā vēlamies in- 
formēt arī LR Valsts prezidentu 
Valdi Zatleru, LR Ministru 
prezidentu Valdi Dombrovski, 
LR izglītības un zinātnes minis-
tri Tatjanu Koķi un LR Saeimas 
Izglītības, zinātnes un kultūras 
komisijas priekšsēdi Jāni Straz-
diņu. 

Ar cieņu
LZA Senāta priekšsēdis

/Jānis Stradiņš/,

Letonikas valsts programmas 
padomes priekšsēdis profesors 

Latvijas Akadēmiskās 
bibliotēkas Konsultātīvās 

padomes priekšsēdis 
/Ivars Kalviņš/

24. aprīļa valdības sēdē no-
lemts, ka IZM līdzekļu taupī-
šanas nolūkā šīs ministrijas pa- 
kļautībā esošā Latvijas Akadē-
miskā bibliotēka, kuŗas sastāvā 
kā patstāvīga struktūrālā vie-
nība ir iekļauta Misiņa biblio-
tēka, tiek nodota Kultūras mi-
nistrijai, veicot bibliotēkas struk-
tūrālās pārmaiņas. 

Ko nozīmē struktūrālās pār-
maiņas? To, ka praktiski tiek 
likvidētas divas nozīmīgākās 
bibliotēkas - viena no vecāka-
jām bibliotēkām Eiropā un ve- 
cākā, pilnīgā latviešu biblio-
tēka. Reorganizācijas iecere ir 
Rūpniecības ielā 10 glabātos   
materiālus – Misiņa bibliotēkas 
krājumu un Rokrakstu un reto 
grāmatu krājumu – pārvest uz 
Silakroga depozitāriju, kuŗā iz-
vieto lietotājiem nevajadzīgo 
literātūru. 

Uzziņai
Latvijas Akadēmiskā biblio-

tēka, viena no senākajām biblio-
tēkām Eiropā, vecākā zināt- 
niskā bibliotēka Baltijas jūras 
valstu reģionā, dibināta 1524. 
gadā. No 1524. līdz 1945. gadam 
ar nosaukumu “Rīgas pilsētas 
bibliotēka” (Bibliotheca Rigensis) 
tā bija pazīstama ne vien Baltijā, 
bet arī ārzemēs. 1945. gadā to 
pārdēvēja par “Valsts vēsturisko 
bibliotēku”, bet 1946. gadā no-
deva Zinātņu akadēmijai, un to 
sāka saukt – “Latvijas PSR Zi- 
nātņu akadēmijas Fundamen-
tālā bibliotēka”. 1946. gadā 
Zinātņu akadēmijai tiek no-  
dota arī vecākā un pasaulē 

Vai vēlamies Latviju bez vēsturiskās atmiņas?!
pilnīgākā latviešu literātūras 
krātuve Misiņa bibliotēka, ko 
1885. gadā dibinājis izcilais lat-
viešu bibliofils un bibliografs 
Jānis Misiņš. 1954. gadā Zinātņu 
akadēmija administrātīvi ap-
vieno šīs divas grāmatu krātu-
ves, dodot lasītājiem iespēju iz-
mantot abu unikālo bibliotēku 
fondus. Atbilstoši jaunajām Zi- 
nātņu akadēmijas funkcijām 
1992. gadā Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas Fundamentālā biblio-
tēka tika pārdēvēta par Latvi-  
jas Akadēmisko bibliotēku, bet 
Misiņa bibliotēka kļuva par 
bibliotēku bibliotēkā. 

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka 
ir Baltijā vecākā bibliotēka ar 
bagātīgu grāmatu, periodisko 
izdevumu krājumu, seno rok-
rakstu un reto grāmatu krāju-
mu, tostarp – 210 inkunābulām 
(grāmatas, kas iespiestas līdz 
1500. gadam), arī tādām, kas      
ir vienīgie eksemplāri pasaulē. 
Vērtīgi seno chroniku noraksti 
latīņu valodā iegūti no kādrei-
zējiem Rīgas katoļu klosteŗiem 
un baznīcām, piemēram, 13. 
gadsimta beigās rakstītās Psal-
terium Davidis (Dāvida psalmi) 
un Parabolae Salomonis (Zāla-
mana līdzības). Ar greznām mi- 
niatūrām rotāta 15. gadsimta 
“Stundu grāmata” latīņu un 
franču valodā. Vecākā inkunā-
bula, kas saglabājusies Latvijā, ir 
lapa no latīņu valodas mācību 
grāmatas Catholicon, ko, do- 
mājams, 1460. gadā Maincā ie-
spiedis vēl pats J. Gūtenbergs. 

Bibliotēkas glabāto inkunā-
bulu tematika ir dažāda – Akvī-
nas Toma, Alberta Lielā, Bona-

venturas un citu viduslaiku fi-
lozofu sacerējumi. Bibliotēkā 
glabājas arī J. K. Broces u. c. 
unikālas kollekcijas. 

Latvijas Akadēmiskajā bibli-
otēkā iekļautās Misiņa bibliotē-
kas krājums šajā kopējā apjomā 
ir vairāk nekā 1 miljons gla-
bājamo vienību – nacionālās 
kultūras bagātība, par kuŗu          
E. Virza savulaik teicis, ka šī 
bibliotēka „ir grāmatās pārvēr-
sta un plauktos noguldīta tauta”. 
Šajā krājumā ir savākts viss,     
kas kopš drukas pirmsākumiem 
līdz šai dienai uzrakstīts Lat-  
vijā jebkuŗā valodā, viss, kas 
rakstīts par Latviju un lat-
viešiem, viss, ko latvieši rakstī-
juši neatkarīgi no izdevuma va-
lodas un izdošanas vietas, un 
latviešu autoru darbu tulkojumi 
svešvalodās. 

K. Barons savāca tautas mut-
vārdu daiļradi - dainas, ar to 
Latvija lepojas. J. Misiņš savāca 
vienkopus mūsu rakstīto vār- 
du, ar to Latvija vienmēr varē-
jusi lepoties. Šie ir vienlīdzīgi 
tautas garīgās kultūras lieci- 
nieki, sava veida simboli. 

Tā kā arī trimdas zemēs dzī-
vojošie latvieši labi atcerējās šo 
unikālo bibliotēku, viņi pirmām 
kārtām savus grāmatu u. c. ie-
spieddarbu, savu archīvu sūtīju-
mus adresēja Misiņiem, kā tau- 
tā mīļi dēvē šo bibliotēku. Un 
kopš 80. gadu beigām savākts  arī 
pilnīgākais trimdā izdoto lat-
viešu grāmatu, žurnālu, laikraks-
tu u. c. iespieddarbu krājums. 

Bibliotēka brīnumainā kārtā 
pārdzīvojusi kaŗus un revolūci-

jas, tā izdzīvoja krievu okupā-
cijas laikā, šīs bibliotēkas dēļ  
mūs apbrīno citas valstis, jo ne-
kur pasaulē nav tai līdzīgas. Vai 
tiešām valdība lems to atņemt 
tautai? 

Uz pārbrauktuves zirgus ne-
maina. Krizes laikā neveic neat-
griezeniskas, sasteigtas refor-
mas. Bibliotēkas pārstruktūrē-
šana, nemaz nerunājot par lik-
vidāciju, radīs jukas, prasīs mil-
zu līdzekļus, laiku, neviens ne- 
sapratīs, kas par ko ir atbildīgs. 
Vai kāds ir aprēķinājis, cik daudz 
līdzekļu, cilvēku spēka un laika 
varētu prasīt, teiksim, tik lielas 
bibliotēkas „pārstruktūrizēša-
na”? Tie būtu milzu līdzekļi, 
darbs, kuŗu pabeidzot pasaules 
ekonomiskā krize noteikti būs 
beigusies. Ikkatra bibliotēkas 

krājumu pārvietošana ir kā ne-
liels ugunsgrēks bibliotēkai, kur 
nu vēl pārvietošana uz depozi-
tāriju, seno iespieddarbu gla-
bāšanai nepiemērotiem apstāk-
ļiem! Kad atjēgsies, pie at- 
bildības saukt nevienu nevarēs, 
jo atbildīgi skaitīsies citi un reiz 
steigā reorganizētu, pārstruktū-
rizētu vai pat likvidētu uz zi- 
nātniskiem pamatiem veidotu 
bibliotēku atjaunot nevarēsim. 

Likvidējot nacionālās literātū-
ras krātuvi, iznīcināsim paši savas 
valsts un tautas garīgās saknes.  
Vai tādu nākotnē vēlamies redzēt 
Latvijas tēlu? Bez garīgajām vērtī-
bām, garīgajām saknēm? Bez vēs-
turiskās atmiņas?

Anna Šmite,
Misiņa bibliotēkas vadītāja

Jānis Misiņš nodod Rīgas pilsētas galvam Alfrēdam Andersonam 
bibliotēkas inventūras sarakstu bibliotēkas atklāšanas dienā - 
1925. gada 7. decembrī. No kreisās: Alfrēds Andersons, Kārlis 
Egle, Jānis Misiņš



LAIKS 2009. ga da 9. maijs – 15. maijs14

Danske Bank 
5. maija

komerckurss

V I E D O K L I S
Kad pagājušo vasaru Rīgā biju 

iegājis Splendid Palace paskatīties 
to saslavēto jauno filmu „Rīgas 
sargi”, iznācu laukā tīri 
apstulbināts: kā var būt iespējams 
tik aplami pārrakstīt mums ļoti 
dārgu un nozīmīgu mūsu 
vēstures posmu?  Priecājos tikai 
par to, ka bez manis tur bija vēl 
tikai kādi trīs četri vecākās 
paaudzes skatītāji. Bet nu šis 
vēstures sakropļojums tiek laists 
pasaulē ar televīziju un video, un 
to nevar atstāt bez iebildumiem.

Bermonta uzbrukums Rīgai ir 
pasniegts bērnudārza stāstījumā, 
kur pusducis dūšīgu latviešu 
puišu sametas kopā ar strēlnieku 
Mārtiņu vadībā, un rok 
nocietinājumus Daugavmalā 
laikā, kad Latvijai nav ne armijas, 
ne ieroču, ne dūšas, un Mārtiņš 
saka Ulmanim, lai nezaudē dūšu, 
jo mēs to Rīgu noturēsim, kamēr 
viens cilvēks Ulmaņa vadībā, 
vārdā Niedra, viņu mudina, ka 
mums jāpadodas, jo nevar 
vāciešus atturēt. Tad tie paši puiši 
pārkļūst pāri Rīgas tiltiem un 
Pārdaugavā ieņem Torņakalna 
baznīcu, tur bermontiešus arī 
sakauj, – un Rīga atbrīvota! Tas ir 
gluži tīrā amerikāņu kovboju un 
kaŗa filmu stilā, pārrakstot vēsturi 
pēc savas vajadzības.

Mūsu latviešu lielā problēma ir 
jau tā, ka paši savu vēsturi lāga 
nezinām, reizēm pat mūsu 
vēsturnieki, tāpēc nemākam 
aizstāvēties, kad vācieši, krievi, 
žīdi, angļu prese to pārraksta pēc 
savas patikas, nespējam to 
pretspēkot. Ko gan lai saka, kad 
mēs paši sākam to veidot, kā 
pašiem liekas, romantiskāk. 
Rakstot par vēsturisku temu, 

Pazīsim labāk savu vēsturi
nedrīkstam tomēr faktus 
pārgrozīt, kā pagadās. 

Bermonta uzbrukums Rīgai 
bija tiešām viens no kritiskāka-
jiem momentiem, kas varēja būt 
izšķirīgs Latvijas republikas lik-
tenim. Tas ir arī bagātīgi 
dokumentēts, tam netrūkst acu-
liecinieku un līdzdalībnieku 
aprakstu. Nekādi nedrīkstam to 
atstāt tīrai fantazijai.

Kad Bermonts sāka uzbruku-
mu pret Rīgu 1919. gada 8. 
oktobrī, viņa rīcībā bija ap 45 000 
kaŗavīru. Latvijas armija tam 
pretī varēja likt tikai ap 11 000 
plašā frontē no Rīgas Jūrmalas 
līdz pat Jaunjelgavai, lai aizstāvētu 
Daugavu no ienaidnieka pār-
iešanas visā šai gaŗumā, un to 
filmā nepiemin nemaz, kaut gan 
Latvijai šajā laikā bija jāizcīna 
divi kaŗi divās frontēs. Mūsu 
armijas virspavēlnieks bija 
ģenerālis Sīmonsons, un tā 
sastāvēja jau no trim divīzijām, 
bet visa Kurzemes divīzija bija 
pagriezta pret Padomju Krievijas 
armiju Latgalē, kur vismaz tajā 
laikā viss bija samērā mierīgi, 
labā puse no mūsu kaŗaspēka 
bija nesen saformēta. Viss 
vairums mūsu strēlnieku pulkos 
kaŗā rūdīto kaŗavīru bija vēl aiz-
vien padomju armijā un sūtīti 
glābt to no kritiskas situācijas 
Krievijas dienvidu frontē. 

Bermonta spēkiem tuvojoties 
Pārdaugavai, tur bija radies 
zināms apjukums armijas vadībā, 
un pēc kļūdīgas sazināšanās  
Rīgas frontes komandieris Zemi-
tāns bija izdevis pārsteidzīgu 

pavēli armijai atkāpties no Rīgas 
līdz pat Juglai bez sazināšanās ar 
virspavēlnieku.  

Rezultātā 8. oktobŗa naktī biju-
si diezgan pāniska atkāpšanās 
pār Daugavas tiltiem un no Rīgas 
evakuējušās arī valdības iestādes. 
Aizstāvēt Rīgas tiltus un 
Daugavmalas krastu bija palikusi 
neliela brīvprātīgo vienība no 
jaunformētā otrā Studentu batal-
jona. 

Noskaidrojis apstākļus, 
virspavēlnieks Sīmonsons pavēli 
bija atcēlis tajā pašā naktī un pa- 
vēlējis atgriezties Rīgā no Juglas 
pozicijām, bet neaizsargāto Pār-
daugavu Bermonta kaŗaspēks 
ieņēma pirms 9. oktobŗa rīta. 

Kritiskā situācija bija novērsta 
un stāvoklis nostabilizējies 9. 
oktobrī, bet Daugavmala palika 
minimāli Studentu rotas 
apsargāta, jo Vidzemes divīzija 
bija jāizdala gaŗā frontē Daugavas 
aizsardzībai līdz Jaunjelgavai un 
Latgales divīziju koncentrēja pret 
Bolderāju un Daugavgrīvu 
nākamajam pretuzbrukumam. 

Rīgas tiltu aizstāvjiem katrā 
ziņā varēja rasties iespaids, ka 
viņi  tur pamesti savam liktenim, 
kamēr jaunais stāba priekšnieks 
plānoja pretuzbrukumu, kam 
bija jānāk no Jūrmalas puses 
Pārdaugavai no aizmugures. 
Galu galā situāciju saglāba 
virspavēlnieka stābs, bet 
kandidāti tam līdz ar strēlnieku 
Mārtiņu ir vairāki. Edvarts Virza 
Kārļa Ulmaņa biografijā dzejiski 
aprakstījis, kā Ulmaņa patrio-
tisms pagriezis kaŗavīrus atpakaļ 

uz Rīgu. Igauņu komandieŗi, 
ieradušies Rīgā, domāja, ka tas 
viņu nopelns. Anglijas pārstāvis 
Talentss domāja, ka viņš Ulmani 
iedrošinājis, sakot, ka angļi 
palīdzēs. Tā katram liekas, ka 
tieši viņš bijis šis vēstures 
darinātājs. 

Visabsurdākais filmā ir Ulmaņa 
kollēga „Niedra”, kas mēģina 
viņu pārliecināt ar vāciešiem 
vienoties, - pilnīgs izdomājums, 
neiespējams starp Ulmaņa 
līdzstrādniekiem. Tas nevarēja 
būt Andrievs Niedra, kas Ulmani 
nemaz nebūtu varējis satikt un 
atradās Jelgavā pie Bermonta. 
Tautieši viņu bija noturējuši par 
Čaksti, bet Čakste tad bija nevis 
prezidents, bet Tautas padomes 
vadītājs un pats  aizbrauca uz 
Miera konferenci Parīzē.

Ir zināmi to cilvēku vārdi, kuŗi 
toreiz sargāja Daugavu un tās 
tiltus. „Mārtiņa” starp tiem nebi-
ja. Tur bija brāļi Ozoli, Oskars, 
kuŗš izgriezis tiltu galus, lai tiem 
netiek pāri. Markus, jau rotas 
komandieris; Markus Gailītis; 
Bruņenieks, bataljona koman-
dieris; Verners Tepfers, arī pie 
tiltu izgriešanas. Visi izpelnījās 
Lāčplēša Kaŗa ordeņus. Manas 
skolas klases biedrenes tēvs to 
izpelnījās Studentu bataljonā 
Lucavsalas uzbrukumā. Mans 
sievastēvs piedalījās kā kaŗa zēns. 
Uz Dzelzs tilta palīgā bijis igauņu 
bruņotais vilciens. Tiltiem galos 
bijis kaut kāds izgriešanas me-
chanisms, lai neļautu uz tiem 
uzbraukt. 

Kad pretuzbrukums Bermonta 

spēkiem nāca, tas nebija pāri 
tiltiem. Īsi uzbrukumi tur bija 
tikai pretinieka maldināšana. 
Uzbrukums bija jāsāk, pirms 
Daugava aizsalst un kļūst viegli 
pārvarama. 

Uzbrukums sākās, pārceļoties 
pāri Daugavai pret Daugavgrīvu 
un Bolderāju. Tam jau bija 
vajadzīgais angļu un franču liel-
gabalu atbalsts, un viņu kaŗakuģi 
stāvēja Daugavas grīvā. Cīņas 
Latgales divīzijai un Rīgas 
pulkam tur  bija smagas un ilgas. 
Tika atkaŗota Jūrmala un apieta 
Pārdaugava no rietumiem un 
dienvidiem; tas piespieda 
Bermontu atkāpties uz Jelgavu.

Šis kaŗa posms beidzās ar Rīgas 
Pārdaugavas atbrīvošanu 11. 
novembrī. Bija pagājis mēnesis. 
Tilti nebija vairs jāieņem. Tie bija 
atbrīvoti no otras puses. Parasti 
to tagad apraksta, ka visi Rīgas 
baznīcu zvani esot skanējuši uz 
atbrīvošanu. Zinātāji gan saka - 
Vecrīgā tikai viens zvans bija 
palicis pēc tam, kad krievi, Rīgu 
evakuējot 1915. gadā, visus 
baznīcu zvanus arī novākuši un 
aizveduši. 

Manā ieskatā Latvijas vēsture  
mums ir ļoti dārgs un svarīgs 
mantojums no mūsu priekš-
tečiem, un mums ir svēts 
pienākums to saglabāt skaidru, 
dzīvu un reālu, vēl jo vairāk 
attiecībā uz latviešu brīvības 
cīņām. Ir nožēlojami un tieši 
apgrēcīgi iedomāties, ka mēs 
varam un drīkstam ar to 
izdarīties,  kā patīk,  un pārstrādāt 
faktus pašiem pēc savas patikas 
un vēlēšanās. 

     
              Dzintars Svenne, sen. 

Nedomāšana un neapdomība polītikā: 
Latvijas traģēdija

(Turpināts no 10. lpp. )
Ja kādā ciematā vairs nav sko-

las un slimnīcas, tad uz skolu 
un slimnīcu ir jābrauc citur.  
Bet laukos ar transportu ir 
gaužām drūmi. Man nesen 
Latvijas Radio bija iespēja 
intervēt satiksmes ministru 
Kasparu Gerhardu, un tieši to 
es arī pajautāju. Optimizācijas 
ietvaros valsts nodrošinās, lai 
vilcienu un autobusu satiksme 
vairs nedublētos, sacīja mi-  
nistrs. Taču laukos ir pietie-
kami daudz vietu, kur nav ne 
viena, ne otra. Turklāt nav īsti 
skaidrs, kā valsts varēs pri-
vātuzņēmumiem diktēt, uz ku-
rieni drīkst sūtīt autobusu un 
uz kurieni ne. Pareizāk sakot,  
ir skaidrs – tā nevarēs darīt. 
Problēma ar privātuzņēmu-
miem mūsu valstī ir cita. Diez-
gan daudzās vietās vienam uz- 
ņēmumam ir monopola sta-
tuss, un tad nu tas var skrūvēt 
augšā cenas, cik vien tīk un cik 
vien ļauj pasažieŗu maksāt-
spēja. Piemēram, Bauskā gada 
sākumā brauciens uz Rīgu uz-
reiz kļuva par 227 (!) procen-
tiem dārgāks. Satiksmes minis-
trijā ilgu laiku saimniekoja 
Ainārs Šlesers – censonis, kuŗu 
transporta jomā galvenokārt 
interesēja seksīgi pasākumi, pie-
mēram … aviosabiedrības. 

Šlesers ir miljonārs, minis-
trēšanas laikā atteicās no valsts 
automašīnas, jo viņam pašam 

bija labāka. Vai tādu cilvēku 
interesē lauku tantīte, kas ne-
tiek pie dakteŗa, vai daudz-
bērnu ģimene, kuŗai jau tā 
trūkst naudas, lai bērnus sūtītu 
skolā, bet, ja brauciens autobusā 
katru dienu maksās latu vai 
divus, tad izmisums nebūs tālu? 
Protams, ne. Par Šlesera plā-
niem arī Rīgā ieviest nepotisma 
paraugstundu, kad visos amatos 
tiek sabāzti paša draugi un 
drauģeļi, esmu rakstījis iepriekš. 
Vēl viņš ir solījis no Rīgas 
Centrāltirgus izskaust visu 
ārzemju produkciju. Tātad Lat-
vijas lauksaimniekiem steigšus 
jāmeklē iespējas, kā Latvijā 
audzēt apelsīnus, banānus un 
ananasus, jo pagaidām, cik   
man zināms, mūsu zemkopība 
uz to nav bijusi spējīga. Latvijā 
vairs neražo cukuru – vai arī to 
tirgū vairs nevarēs pārdot? 
Latvijā reizēm dzird runas par 
slima suņa murgiem. Uz to pusi 
velk arī šis jautājums.

Par Šleseru tik daudz iznāk 
rakstīt tāpēc, ka viņš ir chres-
tomatisks paraugs tam, kas 
Latvijas polītikā patlaban ir 
greizi. Par to nesen laikrakstā 
Latvijas Avīze izteikusies vēs-
turniece un kādreizējā Saeimas 
priekšsēde Ilga Kreituse: „Šo- 
dien pati valsts un arī citu par-
tiju pārstāvji var tikai pārdo-

māt, kāpēc šādai domāšanai, 
kas nāk no Šlesera kunga, viņi 
ļāvuši izaugt un tikt uzskatītai 
par normālu. Vairs nav modē 
runāt par izglītības, godaprāta 
un darba tikuma nozīmi. Ko tā 
vietā sludina Šlesers? Viņš    
saka: augstākā izglītība ir pupu 
mizas. Pietiek, ka es esmu ap- 
ķērīgs, izdarīgs.” Nu, tieši manas 
domas.

Intelekta devalvācija Latvijā  
ir notikusi arī citreiz. Atce-
rēsimies, ka visus tos, kuŗi 
pretojās bijušā Ministru pre-

zidenta Aigara Kalvīša savtī-
gajai polītikai (un starp tiem 
netrūka inteliģences pārstāvju), 
Kalvītis atļāvās nosaukt par 
„vaukšķiem”. Un te nu mēs no- 
nākam pie situācijas, kur viens 
no šiem antiintelektuāļiem  
vēlas savās rokās saņemt Rīgas 
atslēgas. No žurnālistikas vie-
dokļa tas, protams, būtu pat  
ļoti interesanti, mums tādā ziņā 
daudz tīkamāki ir polītikāņi,  
no kuŗiem visu laiku var gai-  
dīt domu un rīcības „pērles”. 
Taču man - latvietim un Rīgas 

iedzīvotājam - ir bail par šobrīd 
notiekošo, jo reizēm nudien 
rodas iespaids, ka valdībā un 
pašvaldībā neviens nezina itin 
neko. Klaunāde tomēr nav pats 
labākais sabiedrības pārval-
dīšanas modelis.

Kārlis Streips

Zemgalē zied purenes
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Čaula čaulā. Čaulās, kuŗās    
tiek atveidots zaudētais latviešu 
pārdzīvojums. Varbūt tas ir vis-
labākais tēls, kā raksturot viena 
vīra 80 gadu gaŗu mūžu. Un, 
ieskatoties viņa arvien dzīvās, 
pat jauneklīgās, acīs, neticas, 
kāds ceļš ir noiets. Neticas, ka 
viņš vēl spēj veikt fizisko maizes 
darbu. Tieši šis fiziskums dod 
viņam gara izturību mūža ga- 
ŗumā. Ko tik viņš nav veicis:   
bijis vērpējs, beķeris, mūrnieks, 
apmetējs, parketa licējs! Bet dzī-
ve ir kas lielāks un spēcīgāks 
nekā materiālais guvums. Sa- 
prast, ka esi īpaša saikne - stafete 
starp notikušo un to, kas būs.  
Un tā ir atbildība. To ikkatrs vei-
do pēc sava atskata un uzskata. 
Latviešiem tāds ir mūžs - mūža 
gaŗumā. Mūžs, kas divdesmitā 
gadsimta latvietim ir skarts un 
veidots demokratijā, asinīs, kaŗā, 
diktātūrās, svešumā, ticības lat-
vietī un cerību uzvarā.

Tāds arī ir liepājnieka Valža 
Auera mūžs. Vienīgi tagad, ska-
toties uz šodienas Latviju, skarts 
varbūt pat ar mazliet nožēlu.    
Bet Auers ir īpašas stafetes tu- 
rētājs. Katrs periods ir veidojis 
kādu ārēju čaulu, lai iekšpusē 
saglabātos neaizskarts un dziļš, 
pārliecības pilns veselums. Tas 
veselums ir ideja, pat varbūt   
utopiskais tēls par šķīstu latvieti 
kā gadsimtu gaŗumā nestu, 
veidotu un lolotu pavadu. Pa- 
vads, kas sakņojas valodā - savā 
valodā; sakņojas dziesmās – sa- 
vās dziesmās; sakņojas dzejā – 
savā dzejā. Un tad, kad esi fizis-
ki šķirts no savējā, – un tas jau 
notiek ar brīdi, kad padomju 
kaŗaspēks ieņem Liepājas kaŗos-
tu 1939. gadā, – tad šīs garīgās 
vērtības top primāras. Šīs garī-
gās vērtības ir jākopj. Tās ir jā- 
pārdzīvo. Tā ir bijusi Valža Auera 
mūža ass. Veidot to vidi, kuŗā šis 
latviešu pavads tiktu kopts un 
iedzīvots. Viss ir viens ceļš atpa- 
kaļ uz tām mājām, no kuŗām 
viņš tiek izlikts jau 10 gadu ve- 
cumā. Tas ir ceļš pēc pārdzīvo-
juma. Viņa garīgi tuvākais dzej-
nieks – Andrejs Eglītis varbūt 
vislabāk raksturo šo viņa atdevi 
dzīvei:
 uz mājām plūstu, mājām, uz 

mājām
 atpakaļ, ar ugunīm un vējiem, ar
 ūdens pilieniem, ar sudrabotu
 gaismu, zaļu, nes mani atpakaļ
 ikviens, ikviens nes savu daļu.

Jau 1939. gadā Valdis Auers 
kļūst „trimdinieks”. Brīdis, kad 
māte viņam teic, ka šonakt ir 
aizliegts slēgt savas Liepājas kaŗ-
ostas Latvijas virsnieku ģime- 
nes mājas durvis, jo „krievi ir 
klāt”, ir tas brīdis kad viss pār-
mainās. Jo nākamā dienā Latvi-
jas armijā sākas šķīdināšana un 
Aueru virsnieku ģimenei jāmek-
lē patvērums Saldū, kur pa lo-
giem paveŗas skats uz padomju 
tanku ienākšanu. Līdz tam brī-
dim viņam bijusi idilliska bēr-
nība. No tā, kas „pasaulē”, maz 
kas viņu skaŗ. Tas, ka dzimis 
pasaules kracha gadā, kad Latvijā 
vēl bija pirmā demokratija, vai 
tas, ka Ulmanis nelegāli pārņem 
varu savās rokās, protams, viņu 
nesaista. Latvija 20. gs. 30. gados 
ir paēdusi un varbūt pat pārti-
kusi un lielos vilcienos pat samie-

„...Ikviens nes savu daļu”
80 gadi Valdim Aueram

rinājusies ar savu likteni. Valdis 
toties kaŗostas kanālī sadzirdējis 
no sava drauga, kuŗa tēvs bijis 
pārstāvis miera delegācijā Abesī-
nijā, ka tās apspiestais valdnieks 
Selasijs piešķiŗ medāļus atbrī-
vošanas cīnītājiem, kāpj laivā un 
dodas – jāsaka, neveiksmīgā ceļā 
pēc medāļa. Kaut laiva pieva-
žota, puikas airē uz Afriku. Un 
varbūt viņš to dara pat vēl šo- 
baltdien? To medaļu, ko desmit 
gadu vecumā lolojis, to viņš 
saņēma šogad.

Kaŗš un brutālā vara pārmaina 
visu. Ir desmit trauksmaini, neiz-
dzēšami gadi, pirms Auers izšķī-
lās. Un tad jau ir šķērsots vesels 
kontinents. Desmit pusaudža ga- 
di, lai noietu no vienas Eiropas 
malas līdz otrai. Piecpadsmit ga- 
di, lai tiktu no Kaŗostas līdz Kor-
bijai. Bet tie ir gadi pārdzīvoju-
ma aizmiršanai. Trimda tikpat 
kā atceres kultūra ir arīdzan ne- 
runāšanas vai, pareizāk sakot, 
mazrunības kultūra. Mēs neru-
nājam tik daudz par personisko 
traumu, kas mūs skārusi. Ja šo- 
dien Valdis Auers var atskatīties  
gandrīz vai uz 40 gadus nova-
dītu Daugavas Vanagu Korbijas 
nodaļu, viņa atdeve šai daudz-
maz ārpasaulei neizprastai orga-
nizācijai saistās ar neizprasto 
latviešu kaŗavīru likteni Otrā 
pasaules kaŗā.

Kā vienmēr, latviešu kaŗavī-
riem bija trīs dzinuļi: cerība, ti- 
cība un naids. Paši pamati tika 
lieti pirmajā padomju okupācijā. 
Bez deportācijām nebūtu bijis 
Latviešu leģiona. To abu pieskā-
riens ir veidojis Auera nostāju 
gādāt, aprūpēt un censties nodro-
šināt latviešu kaŗavīra piemiņu. 
Ar to viņš piemin sava krusttēva 
kapt. Jāņa Ribena likteni, kuŗš 
jau 40. gadā arestēts un aizvests 
uz Liteni un pēcāk deportēts      
uz neatgriezenisko Sibiriju, - kā 
arīdzan to vīru likteņus, kas pa-
saulei palika nezināmi vai nu 
Volchovā, vai Kurzemes katlā, 
vai Berlīnē. Korbijas Daugavas 
Vanagi sakopa un apkopa tos, 
kuŗi bija palikuši dzīvi, un arī 
veidoja pamatu Korbijas latviešu 
kultūras padziļināšanai. Tā bija 
šo pārdzīvojumu atdzīvināšana 
citā, it kā šķīstākā un vairāk 
koncentrētā līmenī. Atbalstot lat-
viešu skolu, pastāvīgas bibliotē-
kas izveidi, Zuikas Vīru koŗa 
uzturēšanu, teātŗa kopu, ballītes 
(jo ir jāatceras, ka Trimda nebūt 
nebija viena vienīga sāpju ieleja) 
un visai daudzšķautnainu kul- 
tūras un polītikas programmu. 

Un vēl šodien, kad Korbijai 
nav vairs sava latviešu nama, 
Auers ik mēnesi saaicina pali-
kušos un jaunos latviešus, lai 
satiktos. Bez Auera šī dzīve ne- 
būtu tik krāšņa un krāsaina, kā  
tā bija. ELJAs devīze bija „Pul-
cēsimies, Priecāsimies, Precēsi-
mies”, un Auers bija šīs devīzes 
iedzīvinājums, jo 1956. gadā, bū- 
dams ELJA biedrs, viņš dodas  
no Anglijas uz Vāciju piedalī- 
ties vienā no agrīniem ELJA 
kongresiem Augustiņciemā. Tur 
viņš uzskata savu nākamo        
sievu – Aiju, un visai drīz ELJAs 
precību birojs atvelk Aiju no 
„kultūrālās Vācijas uz nekultūru 
Anglijas” vidieni, kur abi mīt    
vēl šodien.

Mēs sēžām Auera savrupmājā. 
Celta pag. gs. 70. gados. Mēs 
runājam, un Aija piebalso ar fak-
tiem, jo jubilāram pašam ne 
sevišķi tīk stāstīt par sevi, - tāds 
viņš ir - atvērts pret visu, kas ap- 
kārt, bet varbūt neatradis pats 
savu skatu. Vienmēr jestrs, ziņ-
kārīgs un zinīgs, viņš sevi tur 
paslepus, kā Zenta Mauriņa  
saka: „Katram īstam latvietim 
mīļākie vārdi ir neizteiktie.” 
Auers vienmēr patur kaut ko  
sev. Kad „Straumēnu” Jauktā ko-
ristiem jāizvēlas mīļākā dzies-
ma, Auera balss ir klusa, jo tik 
daudz to dziesmu, kam ir spēks 
un pārdzīvojuma moments, ka 
izcelt vienu, izcelt tikai sev 
Aueram ir neiespējami. Auers 
sevi un savu piederību apliecina 
caur latviešu mākslu. Viņš to 
nerod, bet caur viņu tā pārrodas, 
viņš to pārkaļ un atrod tai        
vietu; sevi dziļi sadzinis savā  
tautas garīgumā. 

Liekas, izšķirīgais brīdis, bet 
varbūt tāds nemaz nav bijis – 
varbūt viņa dziļā apsēstība ar 
latviešiem atklājās, kad viņš 
iebrauca industriālizētā Ziemeļ-
anglijā un saskārās ar tās stin-
dzinošo iedarbi. Bradforda ir 
vispelēcīgākais pretstats pat Lie-
pājai. Drēgna, auksta, nesakār-
tota, britu strādnieku un britu 
uzņēmēju pasaules mugurkauls. 
Vismaz viņam nav iemesla no-
liegt latviešus, nav izvēles mo-
menta – kā daudziem -, no darba 
vilnas šķirotavas kantorī viņš 
atdalās, ieņemot sevī pozitīvo   
un tīro, un utopisko Latvijas   
tēlu. Latvija tapa par Auera 
iekšējo pārliecību, vai, kā Jānis 
Jaunsudrabiņš, nobeidzot savu 
elēģiju „Piemini Latviju”, izsakās 
ar vārdiem: „..zaudējis Latviju, tu 
zudīsi pats.” Auers nekad ne- 
zaudēs Latviju un tāpēc nekad 
nepazudīs pats. Kā viņš saka: 
„Bij jāpaliek latviešos.”

Esmu vienmēr ieskatījis, ka 
Trimda ir tikai vēl viens Latvijas 
novads. Ka tai piemīt un tajā 
attīstās tādi savrupi akcenti,    
sava leksika, savi rituāli, kādi 
varbūt savulaik bijuši Grīziņ-
kalna puikām vai kādas Vidze-
mes mazpilsētas jaunattīstībai. 
Bradfordā visupirms mācās de-
jot. Tautasdeju dejošana ir trim-
das bērna liktenis. Polka ir trim-
das bērnudārza štempele – tā ir 
latviešu attīstības trase, kas dau-
dziem būs jāizcieš. Auers to sāk, 
jā, vēlu, pie Jāņa Kūļa Hullā.     
Un nākamais pakāpiens ir teāt-
ris. Tur, protams, ir tikai izre-
dzētie. Teātris paceļ „zemnieku” 
tautu modernas pasaules strā-
vos. Auers to dara Bradfordā    
pie Lintiņa kā Rūdis Skrodeŗ-
dienās, vēlāk kā Vīskrelis Blau-
maņa „Ugunī” un beidz savu 
teātŗa karjēru 58. gadā Trīnes 
grēkos Lesteres Dziesmu svēt-
kos. Tas viss ir viens sagatavo-
šanās kurss varbūt Auera vis-
dziļākai piederībai: Dziesmai...

Edvards Saids sarunā ar Ba- 
renboimu saka: „Mūzika ir var-
būt vispieejamākā mākslas for-
ma, kur Apoloniskais un Dionī-
siskais saplūst, kas pataisa to par 
visām mākslām stiprāku un 
saistīgāku. Bet paradoksāli - kaut 
mūzika ir vieglāk pieejama, tā 
nekad nebūs pilnīgi izprasta.” 

Latviešu dziesmā šie paradoksi   
ir paši par sevi. Sakņota tautas-
dziesmā ar savu stingro un dzi- 
ļo metriku, bet arīdzan pieņē-
musi Vakareiropas mūzikālās 
formas, tā koŗa dziesmā ir iz-
veidojusi tādu īpašu pārdzīvo-
juma formu kas savu stikloto    
un dionīsisko kalngalu atrod 
Dziesmu svētku nobeiguma 
koncertā. Auers tajā piedalās 
1993. gadā un atkal pārdzīvo tā 
neizskaidrojamo elektrisko spē-
ku. Vēl 79 gadu vecumā viņš 
piedalās 2008. gada Dziesmu 
svētku gājienā Rīgā, - tas ir 
šķīstīšanās un sevis saskatīša-  
nas fainomens, kāds ir retai 
kultūrai.

Aueram līdz ar pārnākšanu uz 
dzīvi Korbijā koris top par dzī-
ves daļu. Visupirms ar Zuikas 
Vīru kori, kaut pats sākums 
nelikās daudz solām, jo viens no 
tā laika koŗa spicēm (un vēlāk 
diriģents) Aleksandrs Rūtenbergs 
pēc Auera pirmā mēģinājuma 
teicis, ka no šī taču nekas nesa-
nāks. Bet ar zuikiešiem viņš 53. 
un 54. gadā uzstājās Llangolenā, 
kā arī visos Anglijas latviešu  
centros. Korī viņam tuvākais 
komponists ir Helmers Pavasars, 
kas pats ilgus gadus nodzīvoja 
Anglijā. Viļa Lāča diriģēšanas 
laikā viņš pierāda savu varēšanu 
un sāk uzņemties baritona solo 
partiju „Runā akmens, runā 
kalns” – kas sulīgā un skanīgā 
tembrā kļūst par „viņa” dziesmu 
un vēl nesen - 2008. gadā ar uz-
viju tika skandināta 18. novembŗa 
svinībās ar „Straumēnu” Jaukto 
kori. 

Auera darbība korī it kā dabis-
ki pārslīd Dziesmu dienu rīko-
šanā. Izvēlēts par Lesteres 1975. 
gada Dziesmu svētku vadītāju. 
Auers ir liels, kritisks un vokāls 
ierindnieku aizstāvis, varbūt  
viņu izvelk tādēļ, lai pieklusinātu. 
Un, kaut viņa paša ieskatā An- 
glijas Vanagu dienas Korbijā ir 
viņa organizātoriskais šedevrs, 
šķiet, ka Dziesmu dienu tradi-
cijas pārnesums uz Angliju ir 
varbūt viņa lielākais un veiks-
mīgākais „smaguma punkts”. Tās 
Lesterē izdodas trīs reizes, jo 
Auers kopā ar jau piemirsto 
komponistu Albertu Jērumu  
spēj izveidot spēcīgu varēšanas 
komandu. Un veiksmīga, jo, tā- 
pat kā paša automašīnas vadīša-

na, tā ir bijusi un ir 
mazliet azartiska, tā- 
pēc ka braucot viņš 
mēdz ilgi un pārlie-
ku sarunāties pār 
plecu. Viņš iesaistās 
Londonas Trio - kur 
viņiem ir dziesma ar 
vārdiem "Sāk atkal 
sniegi snigt, ceļi aiz-
snieg ciet”, kas apce-
ļo Anglijas latviešu 
saietus. 

 Auers ir arī liels 
Korbijas Latviešu 
bibliotēkas apmeklē-
tājs un organizētājs. 
Pēc sava tēva nāves 
viņš pārņem obligāto 
piektdienas vakara 
pārrunu stundu Kor-
bijas Latviešu drau-
dzes nama bibliotēkā, 
runā ar vēl paliku-
šajiem leģionāriem. 

No autoriem vislielāko iespaidu 
atstājis Helmera Pavasara līdz-
audzis – Alfrēds Dziļums, kas ar 
saviem smagiem tekstiem ie-
mieso un piefiksē latvieša traģi-
ku. Viņš ir latvieša pārdzīvojumu 
rakstnieks. Auers vienmēr at-
devis un vēl atdod kādu sevis 
daļu literātūras lasījumos vai 
dzejas skandēšanā, kad latviešu 
sarīkojumos viņa iedzīvinātos 
dzejas lasījumos izplūst atceres 
monumentālie raksturojumi. 

Astoņdesmito gadu beigās 
Aueru ievēlē LNPL par deputā-
tu. Kaut Anglijā šī koporganizā-
cija ir palikusi Daugavas Vana-
gu organizācijas ēnā, Auers tur 
darbojās visai nozīmīgajā akcijā 
par pilsoņu reģistrāciju un vēlāk 
no Mariannas Zariņas pārņēma 
kultūras daļas vadību. Kad viņš 
LNPL atstāja, viņa vietu ieņēma 
viņa meita Daiga. Un tā tiek 
turēta par stafeti viena saikne, 
viena iedeja. Visai nesen Auers  
ir sācis dalīties savās atziņās, 
referātos par tiem Liepājas lite-
rātiem - īpaši Gūtmani un Zich-
mani, kuŗi, tāpat kā viņš, gaŗus 
gadus pavadījuši Trimdā; tikai 
viņus Trimda veda uz austru-
miem. 

Tādējādi, palicis uzticīgs Kor-
bijai, Auers ir kā pēdējais mohi-
kānis, vēl spilgts un darbīgs lie-
cinieks un šīs sīkās Trimdas     
sīkā nostūŗa veidotājs. Jā, un 
kāpēc vēl Korbijā, kāpēc ne 
Latvijā (kur viņa dēls Daunis, 
Trimdu savilcis cerību cilpā un 
„atgriezies”), – tas atgriešanās 
jautājums ir problēmatisks. Jo, 
kaut brīva, Latvija, kā šobrīd re-
dzam, nav tas lolojums, kādu 
saskatīja pat 89. gadā. Pārāk 
savtīga un pārāk korumpēta, 
Auera vadīšanas laikā latviešu 
trimdas organizācijas, kas bija 
viņa rokās, bija kā veiksmīgas,   
tā „tīras”. Šodien, kad viņš ska-
tās uz Latviju, tās problēmas ir 
pašu latviešu radītas. Šodienas 
Latvija, kaut demokratiska, nav 
atguvusi to idejisko un ideāliem 
pietvīkušo skatu, kādu Auers – 
un daudzi citi – cerēja. Šodien 
Latvijā vēl nav tās idilliskās bēr-
nības iespējas, kādas viņš bija 
piedzīvojis. Viņam tātad vieta un 
darbi vēl ir Anglijā, kur viņš vēl 
varbūt neapzināti „nes savu daļu” 
uz jaunu Latvijas pārdzīvojumu.

Agris Krūmiņš
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Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)

Krustpils pils izstāžu zālē apskatāma ekspozīcija “Latvijas valsts 
apbalvojumi”, kuŗas patronese ir Latvijas Valsts prezidenta kundze 
Lilita Zatlere. Izstādē vienkopus apskatāmi visu Latvijas valsts 
augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa, 
Lāčplēša Kaŗa ordeņa un Atzinības krusta pilni komplekti. Ceļojošā 
izstāde jau ir parādīta Lietuvā, Igaunijā, Dānijā, Luksemburgā, 
Beļģijā un Vācijā, bet tagad ceļo pa Latvijas novadiem. 

Starp Latvijas Universitātes fonda stipendijas „Ceļamaize 2009” 
jau zināmiem ieguvējiem ir arī Ludzas pilsētas ģimnazijas skolnie- 
ce Sigita Zdanoviča. Otrai kārtai izvirzīti 144 skolēni no visiem 
Latvijas novadiem. Stipendiju 2009./2010. mācību gadā saņems 90 
studenti. No Latgales reģiona skolām 2. kārtai izvirzīti 33 vidus-
skolēni. 

Daugavpils teātris 16. un 19. maijā aicina piedalīties pēc kapitālā 
remonta atjaunotā teātŗa atklāšanā. Gluži tāpat, kā tas bija 1938. 
gadā, kad atklāja šo ēku – Vienības namu. Uz jaunās skatuves izrādīs 
teātŗa retrospekciju mūzikālā šovā, kuŗā piedalīsies visa Daugavpils 
teātŗa aktieŗu saime un daudz viesu. Gaidāmi arī īpaši pārsteigumi. 

Ludzā 7. jūnijā notiks Starptautiskais Bērnu un jauniešu 
mūzikas festivāls „Saules lietus Latgalē - 2009”, ko rīko Ludzas 
rajona padomes Kultūras centrs un Bērnu un jauniešu centrs. 

Latgalē dzīvojošie 2008. gadā intensīvāk nekā no citiem Latvijas 
novadiem izceļojuši darbā uz ārzemēm. Pēc Centrālās statistikas 
pārvaldes datiem, pērn aptuveni ceturtā daļa (22,8%) darbā uz 
ārzemēm izceļojušo bijuši Latgales iedzīvotāji, nedaudz mazāk - 
19,2% - no Pierīgas, 17,8% - no Rīgas. Gandrīz puse ārzemēs 
nodarbināto Latvijas iedzīvotāju (45,6%) izraudzījušies Lielbritaniju, 
22,6% - Īriju, 5,3% strādājuši Norvēģijā, Vācijā (5%), Krievijā (3,9%) 
un Igaunijā (2,7%). Uz pastāvīgu dzīvi 90 pasaules valstīs devušies 
6007 cilvēki - par 43,6% vairāk nekā gadu iepriekš.

Jauniešu organizācija “Avantis” un “Zelta Zivtiņa” jau trešo 
pavasari rīko skolēnu sporta un kultūras festivālu „ZZ Čempio-   
nāts - Rādi klasi!”. Atraktīvākās klases visos Latvijas novados 31. 
maija lielajā finālā Vērmanes dārzā Rīgā cīnīsies par galveno balvu – 
ceļojumu uz Chorvatiju vai Vāciju.  

Liepājas baptistu Pāvila draudze rīkoja seminārus, ko vadīja 
Terijs Inglišs (Terry English - ASV) un Edgars Mažis (Rīga). T. 
Ingliša semināra tema bija „Mūzika - viena no evaņģelizācijas 
valodām”, savukārt E. Mažis runāja par „Soli uz priekšu garīgajās 
disciplīnās!”.

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē 4. maijā notika Latvijas 
Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienai 
veltīts klasiskās mūzikas koncerts. Piedalījās ērģelnieks Tālivaldis 
Deksnis, Latvijas Nacionālās operas soliste Evita Raituma, jauktais 
koris „Laiks”, uzrunu teica Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers.

Pāvilostas Mūzikas skola rīkoja labdarības koncertu “Palīdzēsim 
citiem cilvēkiem”. “Aprit 12 gadi, kopš mazā Pāvilostas Mūzikas 
skoliņa ar labdarības koncertiem kaut nedaudz palīdz saviem 
tuvākajiem cilvēkiem Sakas novadā,” stāsta Mūzikas skolas direk-
tore. Šoreiz pāvilostnieki sniegs palīdzību TV akcijai “Palīdzēsim 
talantam”.

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra Jauniešu teātŗa 
studija Liepājas dzelzceļa stacijas uzgaidāmajā zālē izrādīja režisora 
Juŗa Ločmeļa veidotu uzvedumu „Stacija”. Tas ir studijas jauniešu 
kopdarbs, kas atspoguļo viņu pasaules redzējumu, rādot dažādus 
dzīvesstāstus – dažkārt neparastus un satriecošus, bet tie visi ir par 
mums, par mūsu vēlmi dzīvot labāk, mīlēt un tikt saprastiem.

Liepājas jaunajā tirdzniecības centrā “Baata” viena no telpām 
atvēlēta Liepājas teātrim. Ikvienam centra apmeklētājam būs iespēja 
iepazīties ar teātŗa atmosfairu un, vērojot izrādes televīzijas ekrānā, 
justies kā izrādes “Agrā rūsa” varonim.

Saskaņā ar Kaŗostas tilta technisko projektu ir uzsākti  sagrautās 
tilta ziemeļu daļas montāžas darbi, kas pēc darba plāna jāpabeidz 
līdz jūlija sākumam. Līgums par papildu vienošanos ar SIA “Rīgas 
tilti” paredz, ka tilts jānodod lietošanā 2009. gada augustā.

Īsziņas sagatavojušas V. Berkina un R. Mielava 

Līmeniski. 3. Plēsīgs grifu 
dzimtas putns. 8. Augs, ko īpa-
ši sagatavotu lieto smēķēšanai. 
9. Lapu koki. 10. Vokālās mūzi-
kas skaņdarbs. 11. Vieta zem 
pleca locītavas. 12. Rīgas pilsē-
tas daļa. 13. Bīstama infekcijas 
slimība. 14. Aizlikt vārdu (par 
kādu), būt kāda pusē. 17. Zvejas 

ierīce. 21. Tikko. 23. Ciemiņš. 
24. Deguna gļotādas iekaisums. 
25. Maigs. 27. Tēst. 30. Sirdzējs. 
34. Apdzīvota vieta Gulbenes 
raj. 35. Liela kuģu, lidmašīnu 
vai tanku vienība. 36. Importēt. 
37. Mesties virsū. 38. Plosīties. 
39. Iegūt apdegumu. 40. Trauks 
ūdens nešanai. 

Stateniski. 1. Uzvarēt kaujā. 
2. Sievietes vārds (jūl.). 3. Ka- 
ŗaskolas audzēknis. 4. Trīcēt.    
5. Daiļa, izskatīga. 6. Salacas 
pieteka. 7. Līksmi. 13. Cilvēks, 
ko mīl, lutina. 14. Aiztranspor-
tēt. 15. Sērdienis. 16. Vēris. 18. 
Saliekamas brilles ar rokturi.  
19. Nokaltis koks. 20. Pīļu dzim-
tas putns. 22. Pirms neilga laika. 
26. Neliela, strauja upīte. 28. 
Rītausma. 29. Garaiņi, suta. 30. 
Nelaipni, asi. 31. Jaunas, nepre-
cētas sievietes. 32. Sākuma daļa. 
33. Ķildīgs, nesaticīgs.                          

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 18) 
atrisinājums 

Līmeniski. 1. Prometejs. 6. 
Lēpe. 7. Urga. 9. Skageraks. 10. 
Ragū. 12. Kautras. 13. Ogas. 18. 
Polka. 19. Alkas. 21. Pērse. 22. 
Bekmanis. 23. Studenti. 25. 
Ibisi. 26. Aloja. 27. Alibi. 28. 
Alas. 30. Trikāta. 33. Saka. 37. 
Riskantas. 38. Tapt. 39. Tušs. 40. 
Asinsaina. 

Vertikāli. 1. Peso. 2. Otava. 3. 
Esentuki. 4. Elara. 5. Sust. 6. 
Lima. 8. Aīda. 10. Republika. 
11. Galaktika. 14. Garantija. 15. 
Specifika. 16. Šamanis. 17. 
Spodras. 19. Afiša. 20. Sūtra. 24. 
Domkrats. 29. Likt. 31. Resni. 
32. Tatri. 34. Kuks. 35. Ērta. 36. 
Osta.   

1. maijā - Darba svētkos lau-
ku ļaudīm ir karstākais darba 
laiks. Svētku brīvdienās pilsēt-
nieki steidzās palīgā lauku ra-
diem pavasaŗa sējas darbos. 

 Pavasaŗa darbu sezona šogad 
sākās aprīļa sākumā ar izstāžu 
centrā “Rāmava”, Valdlaučos,   
Ķekavas pagastā, notikušo 17. 
starptautisko lauksaimniecības 
izstādi „Pavasaris 2009”. Lai      
gan laiks vēl bija drēgns, izstā-   
žu centrā varēja just pavasaŗa 
vēsmas, iepazīstoties ar moder-
nāko lauksaimniecības tech-
niku, technoloģijām, sēklu pie-
dāvājumu, agroķīmiju, kā arī      
ar bioloģiskās lauksaimniecības 
tendencēm. 

Liepājas rajona lauksaimnieki 
gandrīz vai pirmie Latvijā uzsā-
ka pavasaŗa sējas darbus. Viens 
no pirmajiem sējmašīnu lietā 
bija licis Bunkas pagasta zem-
nieku saimniecības “Saules 1” 
īpašnieks Viesturs Niedols, aprīļa 
vidū apsējot viengadīgās pļavu 
airenes laukus un auzu tīrumu. 

Šopavasar V. Niedols sēšot 
vairāk nekā pērn. Savukārt 
Durbes novada zemnieku saim-
niecības “Pīlādži” īpašnieks Ēriks 
Putra ar labību plānojis apsēt  
200 hektarus, bet kartupeļu 
stādīšanai atvēlēti 10 hektari. 

Zviedrijā izaudzētu zirņu šķir-
ni Dunalkas pagastā iesējis zem-
nieku saimniecības “Krastmaļi” 
īpašnieks Jurijs Flaksis. Platības 
būšot atkarīgas no sēklas pir-
cējiem. Ja tā laikus netikšot no- 
pirkta, zemi atvēlēšot citai lauk-
saimniecības kultūrai, jo jādomā 
par naudas apgrozījumu. Tūlīt 
pēc zirņiem “Krastmaļos” sēšot 
Priekuļu selekcionāru izveidoto 
miežu šķirņu graudus - ap 100 
hektaru platībā. 

Gaviezes pagastā zemnieku 
saimniecībā “Lejnieki” sējai ga-

Latvijā rit pavasaŗa sēja

tavojas daudz pieredzējušais Vol-
demārs Jēkabsons, kaut gan      
viss saimniekošanas smagums 
nonācis dēla Ojāra rokās. Ap- 
tuveni 100 hektaru lielās platī-
bas paredzēts atvēlēt galveno-
kārt rapsim un vasaras kvie- 
šiem. Lai arī pērn par graudiem 
maksāts maz, viņi pārdevuši visu 
iekūlumu. Augkopībai atmest    
ar roku nedomājot, jo tajā ie- 
guldīts pārāk daudz līdzekļu. 
Prezidenta Kārļa Ulmaņa laikā, 
kad V. Jēkabsons bija jauneklis, 
zemniekiem par labības tonnu 
maksāti 100 lati. Ja tagad būtu 
tāda cena, zemnieks varētu dzī-
vot. 

Jēkabpils rajona lauksaimnie-
ku apvienības valdes priekšsēdis 
Arturs Akmens skaidro, ka, vē- 
rojot situāciju Latvijā, lielas 
cerības zemnieki šobrīd nelolo, 
jo nav pamata gaidīt, ka graudu 
cena varētu palielināties. Taču    
ir izredzes, ka lauksaimnieku 
produkcija vismaz kādam būs 
vajadzīga ja ne Latvijā, tad citur 

pasaulē. Prātu nodarbinot do-
mas par darbu organizāciju, mi- 
nerālmēslu cenām un citām 
izmaksām. Tās kļuvušas zemā-
kas, bet joprojām neesot salī-
dzināmas ar graudu cenas kritu-
mu. Maksa par labību ir saru-
kusi par 40%. Tāpēc jāmeklē, kur 
visu iepirkt iespējami lētāk. 
Vismaz tie zemnieki, kuŗiem 
graudkopība ir nopietna uzņē-
mējdarbība lielās platībās, sēju-
mu apjomu šogad negrasoties 
samazināt. Ir ņemti krediti, ie-
pirkta technika, un procesu vairs 
nevar apturēt. Lai tikai zemko-
pības ministrs Jānis Dūklavs 
turētu savus solījumus un Latvi-
jas zemnieki saņemtu solītos 27 
miljonus latu! Daļa no tiem jau  
ir pārskaitīta, bet, kad Saeimai 
par to vajadzēja lemt, deputāti 
devās Lieldienu brīvdienās! 

ES maksājumi ar aktīvu Lauku 
atbalsta dienesta darbību gan ie- 
nākot bez aizķeršanās. Un tas ir 
ļoti būtiski, jo zaudējumus, īpaši 
piena lopkopībā, nesegšot pat 

solītie 27 miljoni. Tas būs tikai 
atbalsts izdzīvošanai. 

Otrs būtiski svarīgs jautājums 
ir par vienotu ES maksājumu 
sistēmu, lai nebūtu tā, ka veco   
ES dalībvalstu zemnieki saņem 
vairāk nekā jauno. Svarīgi, kā 
strādās gaidāmajās vēlēšanās ie- 
vēlētie Eiroparlamenta deputāti 
no Latvijas. Vai viņi spēs aizstā-
vēt savas valsts lauksaimnieku 
intereses. Savukārt zemnieki tur-
pināšot darbu, cerot kaut uz mi- 
nimālu atbalstu, - ar domu, ka 
tas palīdzēs pārciest krizi. Tur-
klāt viņi ir atkarīgi ne tikai no 
krizēm un valdību lēmumiem, 
bet arī no dabas kaprisēm. 

Lauksaimnieki Lauku atbalsta 
dienestā (LAD) atkal var iesniegt 
pieteikumus platību atbalsta 
maksājumu saņemšanai. LAD 
vērš uzmanību uz to, ka infor-
mācija jālasa ļoti rūpīgi, jo ir ie-
viestas pārmaiņas dažos atbalsta 
saņemšanas nosacījumos. Ir ie- 
spējams izmantot elektroniskās 
pieteikšanās sistēmas (EPS) 
priekšrocības. 

Ja zemes apsaimniekotājs ne- 
pagūs pieteikumu iesniegt līdz 
15. maijam, to varēs izdarīt vēl 
līdz 9. jūnijam. Taču tad par 
katru nokavēto darba dienu ie- 
snieguma atbalsta apjoms tiks 
samazināts par 1%.

Bet pavasaŗa sēja turpinās!
Teksts un foto Valija Berkina

Saulainais laiks ir labvēlīgs sējas darbiem 
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L A T V I E Š I  A M E R I K Ā
Bostonas Latviešu skolas sarī-

kojums „Apburtā nakts” uzvijām 
attaisnoja rīkotāju ieceri sniegt 
bostoniešiem māksliniecisku pār-
dzīvojumu un reizē iegūt skolai 
rīcības kapitālu nākotnes pasā-
kumiem. Komponists Pēteris 
Aldiņš bija sacerējis dziesmu 
spēli, ko nosaucis par opereti 
„TUMSIŅĀI VAKARĀ”. Jaun-
darba tekstiem komponists bija 
izvēlējies tautas dziesmu dažādus 
variantus. Operete sākās ar „Lēno 
gājienu”, kur sanāk jaunavas, tad 
„Tumsiņāi vakarā, Sanākat ciema 
puiši, Gan dziedāju kalniņāi, Kas 
tā tāda dziedātāja”.

Galveno lomu dziedātāji bija 
Krisīte Skare – Sarkanā, Valda 
Grinberga – Baltā un Edgars 
Galiņš – Mežzinis. Publiku īpaši 
iepriecināja jauno vīru grupa, 
kas „iejāja” ar saviem koka zir-

Ar  prieku  un  devīgu  roku

Pavasarīgs koncerts Klīvlandē

„Apburtā nakts” BLS savāc vairāk nekā 6000 dolarus
giem. Gan dziedājumā, gan kus-
tībās tika radīts iespaids, ka šiem 
vīriem varētu būt krietnas grū-
tības atrast kādu tautu meitu, kas 
gribētu pie viņiem iet...

Pirms un pēc operetes bija sko-
las bērnu un audzinātāju dzie-
dājumi. Vakara sākumā divas 
„dāmas” sauktas par Grietām 
(Gints Grinbergs un Armands 
Ramoliņš), gāja cauri zālei, mek-
lēdamas vietu, kur apsēsties. Lai 
gan tas bija inscenējums, zālē  
tiešām nebija neviena tukša 
krēsla, vienīgi divi uz skatuves.

Sagatavošanas klases un bērnu 
dārza audzēkņi iepriecināja ar 
rotaļu „Ai, Saulīte, Mēnestiņis”. 
Vakara nobeigumā skolas koris 

dziedāja „Mēmo dziesmu”, „Spo-
gulīt, spogulīt”, „Sēju vēju”. Skolas 
populārās mūzikas ansamblis – 
BLS Bundzenieki atskaņoja 
„Nākat, puiši”, „Spēlēju, dancoju” 
ar dziedātājiem Krisīti Skaru, 
Īrisu Ramani un Edgaru Galiņu, 
mūzikāli pavadīja Pēteris Aldiņš, 
Mārtiņš Veidis un Michael Glashow.

Vakara norisē veikli bija iepīta 
„Klusā izsole”. Tur laimestos 
varēja atrast gan biļetes uz sporta 
sacīkstēm, Jāņu siera siešanas 
privātstundu, slēpošanas biļetes, 
golfa spēli 4 cilvēkiem, uzlidoju-
mu pāri Jaunanglijai, dienas iz-
braukumu jūrā ar Dr. Bertrama 
Zariņa 27’ World Cat laivu, meti-
nāšanas pamācību un daudzus 
citus laimestus.

Izsole un vakara ieejas ziedo-
jumi deva LBS skolai vairāk nekā 
6000.00 dolāru atlikumu. Nauda 
netiks glabāta bankā, bet gan 
izlietota jaunu skolas pasākumu 
īstenošanai. Publikas lielāko 
suminājumu pelnīti saņēma 
Pēteris Aldiņš, jo viņš darbojās 
kā komponists, pavadītājs, diri-
ģents, dziedātājs un inscenētājs.

Programmās bija izteikta 
pateicība rīkošanas komitejai: 
Pēterim Aldiņam, Andrai Bow-
ditch, Mairai un Edgaram Gali-
ņiem, Intai Jurgelai, Renātei 
Kārlei, Andrim Lēnbergam, Īri-
sai Ramanei, Krisītei Skarei, 
Valdai Grinbergai, Lolitai Ūlei, 
Karmenai Ziediņai. Alus meista-
ram, brūvētājam Matīsam Puri-

ņam, ēdienu koordinātorei Jānai 
Plēsumai, BLS Bundzeniekiem: 
Pēterim Aldiņam, Edgaram Gali-
ņam, Michael Glashow, Krisītei 
Skarei, Īrisai Ramanei, Māriņam 
Veidim. Skolas orķestrim: Kris-
tiānai Grinbergai, Ariānai Lēn-
bergai, Melisai Līgurei, Ansim 
Ramoliņam, Ingai Spalviņai, 
Mārai Spalviņai un Ariānai Ūlei.

Publiku iepriecināja un 
„Apburtās nakts” noskaņu veici-
nāja arī kopīgi dziedātās dzies-
mas Īrisas Ramanes ģitaras 
pavadījumā. Netrūka jau arī ne 
ēdamā, ne dzeŗamā. Šķiroties 
bija jādomā par skolnieku dzie-
dāto dziesmu „Spogulīt, spogulīt”. 
Vakara apmeklētājiem, bet īpaši 
vecākiem un vecvecākiem, nebi-
ja spogulim jāvaicā, kas ir skais-
tākais pasaulē...

Ivars Galiņš

Pagājusī ziema atkāpās kūtri 
un ne jau bez savām parastām 
blēņdarībām. Tuvumā esošais Eri 
(Erie) ezers atvēra vārtus sniegu 
virpuļiem, un varen biezās, bal-
tās segas, saules mudinātas, saru-
ka tikai pamazām. Neatlaidīgi 
ņiprais aukstums nesaudzīgi kal-
dināja ledainu virsmu ceļiem, 
ietvēm un iebrauktuvēm.

Un tad, gandrīz kā par brī-
numu, siltas vēsmas un saule 
sveica aprīļa otro dienu, aicinot 
tautiešus uz Klīvlandes latviešu 
koncertapvienības (KLK) 2008/09 
sezonas otro koncertu. Atsauco-
ties šim aicinājumam, draudzes 
nama zālē pulcējās smaidīgi ļau-
dis, atgādinot Zentas Mauriņas 
domu, ka „mūzika ir cilvēka 
lūgsna par gaišāku dzīvi”. Gai-
šums staroja Maijas Grendzes 
audzētās orchidejās, kas gleznaini 
tiecās pretī ienācējiem. Kūsāja 
draudzīgas sarunas. Bija jāgādā 
pat par sēdvietu papildinājumu.

Šis concerts bija ļoti gaidīts, jo 
viens no māksliniekiem, dzimis 
un savas bērnības gadus pavadījis 
Klīvlandē, ir kādreizējās klīvlan-
dietes Aijas Jirgensones dēls. 
Tenors Aleks Šraders beidzis 
tuvējo Oberlinas konservātoriju, 
kur studējis vokālo un opermāk-
slu, var jau atskatīties uz daudziem 
panākumiem. Viens no 11 finā-
listiem Metropolitan Opera’s 
National Council Auditions, viņš 
dziedāja solo ar Mētropolītena 
orķestri lielajā noslēguma kon-
certā un ieguva Sarah Tucker 
Grant, ko piešķīra Richarda Takera 
fonds (Richard Tucker Foundatio). 
Aleka operas debija notika 2006. 
gada vasarā Sentluisas operas 

teātrī, dziedot grāfa Almavivas 
lomu Dž. Rosīni operā „Seviļas 
bārddzinis”.

Otra māksliniece, mecosoprāns 
Daniela Maka (Mack), dzimusi 
Buenosairesā, Arģentīnā. Iegu-
vusi bakalaura un maģistra gra-
dus Luizianas valsts universitātē, 
viņa ir dziedājusi Sanfrancisko 
operas teātrī, Virdžīnijas operā, 
Čatakvas (Chautauqua) operā, 
un The Little Opera Company. 
Daniela ieguvusi otro vietu 
Metropolitan Opera National 
Auditions un pirmās vietas vairā-
kos konkursos.

Pianists Hovards Labins (Howard 
Lubin) arī beidzis Oberlinas 
konservātoriju un Džuljarda 
mūzikas skolu Ņujorkā. Viņš ir 
ieguvis daudz balvu par izciliem 
sasniegumiem klavieŗspēlē. Bijis 
mācībspēks Džuljarda centrā un 
strādājis vairākos operteātŗos 
Eiropā. Meistarklasēs Labins bijis 
pavadītājs pasaulslaveniem dziedo-
ņiem Elizabetei Švarckopfai, 
Renatai Skoto un Šerilam Mil-
nam. Viņš māca klavieŗspēli 
Oklahomas Universitātē un ir 
balss skolotājs (coach) Oberlinas 
konservātorijā.

Telpa tapa gaišāka, ienākot 
Ausmai Pirktiņai. Ausma ilgus 
gadus ir rūpējusies par visu, kas 
saistās ar KLK, bet jau vairākus 
mēnešus cīnījās atgūt dzīvotspēju 
pēc smaga kritiena uz ledus 
klātas ietves. Kaut ne gluži ar 
saviem spēkiem, tomēr viņa ir 
atgriezusies, un pēc Ilonas Ķīses 
uzrunas klātesošie Ausmu sveica 

ar ilgiem aplausiem.
Aleks pavasarīgā noskaņā dzie-

dāja britu tautas dziesmas Ben-
džamena Britena (1913-1976) 
apdarē. Viņa balss ietiecās sirds 
dziļumos – liriska, brīžiem smel-

šķiet kā skaņraža dienasgrāmata, 
kuŗā atspoguļojas viņa pieredze 
un domas. Arī priekšnesumos 
var novērot mākslinieku savstar-
pējas attiecības, un šī vakara 
māksliniekiem, duetā dziedot 

un humora izjūtu.
Arī koncerta turpinājumā ska-

nēja par italiešu Mocartu dēvēta 
komponista Dž. Rosīni mūzika, 
ko katrs no solistiem izdziedāja 
atsevišķi, pēc tam vienojoties 
duetā no operas „Pelnrušķīte” 
(La cenerentola), kas izraisīja 
vispārēju sajūsmu.

Ilgie aplausi izvilināja piede-
vas. Aleks dziedāja A. Žilinska 
dziesmu „Cimdu pāris”, bet abi 
duetā – J. Mediņa dziesmu 
„Glāsts”. Latviskā izruna abiem 
jauniešiem bija skaidra, kaut arī 
Aleks pēc latviskā „paldies” atzi-
nās, ka tas ir viss, ko viņš protot. 

Aplausu atzinība tika veltīta ne 
tik vien abiem dziedoņiem, bet 
arī pianistam Hovardam Labi-
nam, ziedus pasniedza Karīna 
Hāznere, Zanda Zilaote un 
Mārtiņš Daukšs.

Vēlāk, tērzējot pie atspirdzinā-
jumiem, māksliniekiem piebied-
rojās  Aleka māte Aija Jirgensone. 
Kādreiz arī viņa dziedāja Klīv-
landes latviešu koncertos, bet 
tagad seko dēla panākumiem, 
kuŗam šis bija pirmais koncerts 
pie latviešiem.

Aleks Šraders un Daniela Maka 
šo KLK koncertu mums sniedza 
savā viesošanās laikā Klīvlandē, 
kad Klīvlandes operā abi dziedāja 
galvenās lomas „Seviļas bārd-
dzinī” un guva ar cildinošas at-
sauksmes vietējos laikrakstos. 
Bijām gandarīti, ka varējām 
baudīt apdāvināto mākslinieku 
„privātkoncertu” mūsu pašu 
draudzes namā, un priecājāmies, 
ka viņu balsu dzidrais gaišums 
vēl ilgi skanēja atmiņā.

Anda Sūna Cook

dzīga, un spēcīga. Priekšnesums 
atgādināja par dziesmas spēju 
pārvarēt ziemas pelēcīgumu.

Daniela bija izvēlējusies sev 
tuvas Arģentīnas komponistu 
dziesmas. Latviskai dzirdei nepa-
zīstamās skaņas Danielas skaistās 
balss sniegumā tomēr rosināja 
ieklausīties izteiktā sērīgumā, 
romantiskā sapņojumā, un arī 
jautrībā, nemaz neizlasot pro-
grammā klātpievienotos tekstu 
tulkojumus. Klavieŗu trauksmī-
gais pavadījums atgādināja mūzi-
kas dienvidniecisko izcelsmi.

Daudzas kompozicijas dažreiz 

Džoakino Rosīni “La serenata”, 
abu jauno, ļoti izskatīgo cilvēku 
balsis savijās krāšņā vītnē.

Starpbrīdis likās neparasti ilgs, 
nepacietībā gaidot programas 
turpinājumu. Un kā nu ne, jo tik 
daudz dzirdētā Nemorīno ro-
mance no G. Doniceti operas 
„Mīlas dzēriens” jau skanēja  ausīs 
citu slavenību dziedājumā. Tieši 
ar šo āriju Aleks iemantoja klau-
sītāju atzinību, jo priekšnesums 
bija sirsnīgs. Danielas dziedātā 
Kerubino ārija no V. A. Morcarta 
operas „Figaro kāzas” izskanēja 
ar atbilstīgu jaunības aizrautību 

ASV vēstniecības dāvina žogu Rīgas Starptautiskajai skolai 
ASV vēstniecības Latvijā pilnvarotais lietvedis Brūss Rodžers 22. aprīlī piedalījās nožogojuma atklāšanas ceremonijā Rīgas Starptautiskajā 
skolā. Jaunais nožogojums ap skolu ir vēstniecības dāvinājums, lai skolēniem būtu drošāk uzturēties skolas pagalmā. Tā kopējās izmaksas ir 
apmēram 35 000 latu. Rīgas Starptautiskās skolas direktora pienākumu izpildītājs Džons Krokets atzinīgi novērtēja šo dāvinājumu. Atklāšanas 
ceremonijā skolēni pateicās par vēstniecības ieguldījumu jaunā nožogojuma tapšanā un pasniedza Brūsam Rodžeram skolas atslēgas. 

Rīgas Starptautiskā skola dibināta 1995. gadā ar mērķi piedāvāt Latvijā starptautisku izglītību angļu valodā. Skola 2001. gadā pārcēlās uz 
Ķīpsālu, tā paplašināta ar modernu mācību telpu un sporta zāles piebūvi. Skolā mācās skolēni no bērnudārza vecuma līdz 6. klasei. Tā ir 
Starptautiskā bakalauritāta pasaules programmas skola, kas izmanto Primārās izglītības programmu un ir akreditēta Latvijas Izglītības un 
zinātnes ministrijā. 

 ASV vēstniecība Latvijā, Preses un kultūras nodaļa

Pēc koncerta: no kreisās Hovards Labins, Aleks Šraders un 
Daniela Maka
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Toronto 19. aprīlī Glena Gulda 
zālē izskanēja šīs sezonas Latviešu 
Koncertapvienības gada koncer-
tu serijas pēdējais koncerts. 
Klausītājiem tika piedāvāts plašs, 
izciliem māksliniekiem bagāts 
koncerts, tas bija veltīts skaņu 
meistaram Tālivaldim Ķeniņam 
par godu viņa 90 gadu atcerei. T. 
Ķeniņa daiļrade aptveŗ plašu 
skaņdarbu klāstu – astoņas sim-
fonijas, 12 koncertžanra darbus, 
trīs kantātes, sacerējumus korim, 
klaviermūziku, kā arī skaņdarbus 
dažādiem kameransambļu sastā-
viem.

T. Ķeniņa mūzika guvusi lielu 
atzinību, tā atskaņota daudzos 
festivālos, koncertos, īpaši Kana-
dā. Komponists ir bijis Latvijas 
Republikas Triju zvaigžņu ordeņa 
kavalieris, JVLMA Goda profe-
sors, Toronto universitātes profe-
sors un Emeritus titula īpašnieks 
pēc 32 gadu ilga darba šajā 

TLKA 50 gadu jubilejas koncerts
los vilcienos atspoguļoja viņa 
daiļrades ceļu gandrīz no pirm-
sākuma līdz mūža galam. Viens 
no tiem, 1950. gada rakstītā 
Sonāta čella, kas savā laikā guvu-
si pirmo godalgu Parīzes konser-
vātorijā un ir Jāzepa Vītola piemi-
ņas fonda pasūtinājums. Saņemtā 
Parīzes godalga pavēra iespēju 
strādāt Toronto universitātē.

Čello sonātas izpildītāji bija 
komponista kollēga un audzēknis, 
tagad Toronto Universitātes pro-
fesors, pianists Viljams Aide 
(William Aide) un izcilais čellists, 
bijušais Toronto simfoniskā 
orķestŗa koncertmeitars un 
Toronto universitates čello klases 
docents Dāvids Heteringtons 
(David Heterington), abi ir ierak-
stījuši sonātu diskā 1997. gadā. 
Koncerta izpildījums bija nevain-
ojams, kurā gan saspēlē, gan čello 
sonātas interpretācijā bija jūtama 
mākslinieku milzīgā pieredze.

kas klausītājiem sniedza lielu 
baudu.

Pēc solo priekšnesuma Artūrs 
Ozoliņš ar klavierēm pavadīja 
Toronto simfoniskā orķestra 
pirmo klarnetistu Joaquin Valde-
penas. Abi atskaņoja 1960. gadā 
komponēto Divertismentu klar-
netei un klavierēm. Jau paša 
skaņdarba nosaukums, kas nozī-
mē „uzjautrināšanās”, izteica 
mūzikas raksturu. Instrumenta 
siltais tonis un dzīvais izpildījums 
acu priekšā uzbūra krāsainu lat-
visku dabas gleznu ar lauku aina-
vas ilūziju ar dažādiem  sadzīves 
momentiem, rotaļām, dejām, 
nebēdnīgu bērnu klaigām, putnu 
dziesmām un humora pilnu 
finālu. Šis brīnišķīgais skaņdarbs 
izskanēja visā pilnībā, parādot 
instrumeta plašās iespējas un 
meistarību, par ko klausītāji 
varēja pārliecināties, klausoties J. 
Valdepenas spēlē.

Koncerta pirmās daļas nobei-
gumā dzirdējām divus atšķirīga 

Kvintets, no kreisās: vijole – P. Seminovs, viņam blakus U.
Tone, čells – J. Ķeniņš, alts – A. Jansons pie klavierēm – A. 
Streļājevs

Pianists Pēteris Zariņš un dziedātāja Vilma Indra Vītola

Pianists Viljams Aide un čellists Dāvids Heteringtons

Artūrs Ozoliņš un klarnetists Joaquin Valdepenas

Artūrs Ozoliņš

Em. Dārziņa mūzikas vidussko-
lu, tad turpinājusi izglītību Flo-
ridā. Pašlaik viņa dzīvo un strādā 
par vijolnieci Ņujorkā. U. Tone 
pārliecinoši demonstrēja visus 
iespējamos technikas paņēmienus 
un ar variācijām teicami tika galā.

Concertante flautai un klavie-

skaņdarbam ir savs iedvesmas 
avots. Darbi ir veltīti ģimenes 
locekļiem, tuvākiem draugiem, 
skolniekiem, veltījumi ansam-
bļiem un dažādiem notikumiem.

„Dziesmiņas Amandai” dzie-
dāja Vilma Indra Vītola ar pia-
nistu Pēteri Zariņu pie klavierēm. 
Piecas dziesmiņas ar Aspazijas, 
Raiņa, Ē. Ādamsona un V. Strē-
lertes tekstiem māksliniece pas-
niedza ļoti izteiksmīgi, demons-
trējot savu teātrālo talantu, kas jo 
sevišķi izpaudās dziesmu tulko-
jumos angļu valodā, izraisot 
aplausus publikā. Lieliska bija arī 
mākslinieces dikcija, skaidri 
varēja saprast katru izdziedāto 
vārdu un tā niansi.

Noslēgumā skanēja viens no 

augstskolā. Par mūža ieguldījumu 
saņēmis Latvijas Lielo mūzikas 
balvu 2005. gadā.

T. Ķeniņš ir ne tikai izcils kom-
ponists, bet arī lielisku ideju 
reālizētājs, bijis Toronto Latviešu 
Koncertapvienības pamatlicējs 
un kopš 1959. gada septiņus 
gadus tās priekšsēdis. Pateicoties 
T. Keniņa un viņa domubiedru 
Marisa Vētras un Jāņa Cīruļa 
spožajai idejai, nu jau 50 gadus 
tiek rīkoti koncerti, kas dod 
iespēju Toronto publikai klau-
sīties latviešu mūziku un izcilos 
latviešu māksliniekus.

Koncerta programmā bija Tāli-
valža Ķeniņa skaņdarbi, kas lie-

Koncertā piedalījās latviešu 
publikas iemīļotais pianists 
Artūrs Ozoliņš. Kā zināms, viņš 
ir viens no komponista Tālivalža 
Ķeniņa talantīgākiem un mīļā-
kiem skolniekiem. T. Ķeniņš 
1961. gadā uzrakstīja savu Pirmo 
klavieru sonātu un to veltīja 
Artūram, to arī dzirdējām  kon-
certā. Disonējošie akordi vijās ar 
melodiskām frāzēm un sekvenču 
vāliem. Artūra „rotaļīgie pirkstiņi” 
zibēja pasāžu virknēs. Priekšne-
sums bija pārdomāts līdz pēdējai 
niansei, taču visvairāk fascinēja 
pianista cilvēciskā būtība, māka 
radīt kontaktu ar publiku un 
spēja izpaust skaņdarba ideju, 

rakstura skaņdarbus – Čakonu 
– solo vijolei, komponētu 1978. 
gadā un Concertante flautai un 
klavierēm, komponētu 1966. gadā.

Lai gan čakona ir cēlusies Spā-
nijā 16. gadsimtā un sākotnēji ir 
tautas deja, T. Ķeniņš to ietērpis 
variāciju formā, ņemot par pa-
matu „Ej, saulīte, drīz pie Dieva” 
temu. Čakona ir viens no pirma-
jiem veltījumiem Latvijas māksli-
niekiem, tā rakstīta vijolniecei 
Ievai Graubiņai. Vēlāk to ir atska-
ņojusi un tvartā ierakstījusi Ras-
ma Lielmane. Koncertā klausītāji 
dzirdēja jaunās mākslinieces 
Unas Tones priekšnesumu. Una 
Tone ir dzimusi Rīgā, beigusi 

rēm atskaņoja Roberts Aitkens, 
kam arī šis darbs bija veltīts. Pie 
klavierēm bija pianists Viljams 
Aide. Roberts Aitkens ir viens no 
laikmetīgās mūzikas entuziastiem 
Toronto, viņš rīko seriju koncer-
tus, aicinot un atskaņojot mūs-
dienu jauno komponistu darbus, 
no visām pasaules malām, tai 
skaitā no Latvijas. Abu māksli-
nieku priekšnesums fascinēja ar 
augstu profesionalitāti.

Koncerta otrajā daļā program-
mā bija ietvertas bērnišķīgi jau-
kās „Dziesmiņas Amandai”, kas 
komponētas 1984. gadā par godu 
komponista mazmeitas piedzim-
šanai. Katram Tālivalža Ķeniņa 

pēdējiem T. Ķeniņa skaņdarbiem 
– Kvintets klavierēm un stīgu 
kvartetam, komponēts 1994. 
gadā kā Latviešu Koncertapvie-
nības un Ontario Mākslas pa-
domes pasūtinājums komponista 
75. gadu jubilejai. Šo skaņdarbu 
komponists veltīja pianistam 
Armandam Ābolam, un tas 
piedzīvojis divus pirmatskaņo-
jumus, pirmo Toronto ar autoru 
pie klavierēm, otro Armanda 
Ābola un RIX kvarteta izpildī-
jumā Latvijā.

Koncertā piedalījās pašmāju 
latviešu mākslinieki: pianists-
ērģelnieks, Toronto universitātes 
doktorants Andrejs Streļājevs, 
Toronto simfoniskā orķestra 
vijolnieks Pēteris Seminovs, 
Ņujorkas vijolniece Una Tone, 
Koncertapvienības valdes locek-
lis, altists Artūrs Jansons un 
komponista dēls, čellists Juris 
Ķeniņš.

Koncerta piedevās kvintets 
nospēlēja T. Ķeniņa apdari 
dziesmiņai „Aijā žūžū”.

Tā noslēdzās Toronto Koncert-
apvienības 50. gadu jubilejas 
sezona un izskanēja 201. kon-
certs. Latviešu sabiedrībā šiem 
koncertiem visus šos gadus ir 
bijis daudz atbalstītāju, un, patei-
coties tiem, Toronto apkārtnes 
latviešiem ir bijusi iespēja dzirdēt 
latviešu komponistu mūziku un 
māksliniekus gan no Ziemeļ-
amerikas, Dienvidamerikas, Aus-
trālijas, Eiropas un Latvijas. Arī 
šoreiz koncertu ir atbalstījuši 
Māra un Juris Ķeniņš, Ruth un 
Indulis Ķeniņš, Artūrs Jansons, 
Dzidra Martinaitis, Dr. Ingrīda 
Strautmane. Paldies!

H. Gintere
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* Toronto 
latviešu Pensio-
nāru apvienības 
30. aprīļa sanāk-
smi Latviešu 
centrā ievadot, 
sabiedriskais 
d a r b i n i e k s 
T ā l i v a l d i s 

Kronbergs aicināja visus dalīb-
niekus ar Latvijas pasēm pieda-
līties Eiropas parlamenta vēlē-
šanās, jo kandidātos ir arī Latvijai 
nelabvēlīgi cilvēki. Sanāksmes 
programmas daļā Viktors Kal-
niņš stāstījumu par Austrālijas 
ceļojumu papildināja ar dzīves-
biedres Ilzes foto slīdītēm. Apvie-
nības 14. maija sanāksmē plkst. 
13 Latviešu centrā klavieŗu kon-
certu sniegs pianiste Sandra 
Morgensena. 21. maija sanāksme 
sāksies plkst. 12.30 un program-
mas daļā izrādīs filmu „Rīgas 
sargi”, vingrotāju un rokdarbnieču 
grupas nodarbības sāks plkst. 9.

* Toronto Latviešu Koncertap-
vienības sezonas nobeiguma 
koncerts 19. aprīlī Glena Gulda  
studijā bija veltīts apvienības 
dibinātāja un pirmā vadītāja, 
komponista prof. Tālivalža Ķeni-
ņa 90 gadu jubilejai un Koncert-
apvienības 50 gadu darbības 
atcerei. Koncertā komponista T. 
Ķeniņa skaņdarbus atskaņoja 
mākslinieki, vijolnieki Una Tone 
un Pēteris Seminovs, altvijol-
nieks Artūrs Jansons, pianisti 
Artūrs Ozoliņš, Andrejs Streļajevs 

Montreala
M. Štauvers

Montrealas 
L a t v i e š u 
s a b i e d r i s k ā 
centra gada 
sapulce notika 
25. aprīļa pēc-
pusdienā. Tajā 
bija ieradušies 

28 dalībnieki un 9 organizāciju 
pārstāvji, dodot nepieciešamo 
kvorumu ar uzviju no šobrīd 
reģistrētajiem 122 biedriem. 
Sapulci atklāja Gints Hūns, jo 
priekšnieks A.Vītols bija devies 
ar Tērvetes Trubaduriem uz 
Toronto, kur piedalījās Toronto 
Latviešu centra 30. gada svēt-
kos. Atklājot sapulci, viņš uzai-
cināja ar klusuma brīdi pieminēt 
mūžībā aizgājušos Antoniju 
Bremzi, Orestu Kreišmani un V. 

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
Toronto

R. Norītis
un jubilāra dēls, čellists Juris 
Ķeniņš. Labi apmeklētā koncerta 
apmeklētāju vidū kuplā skaitā 
bija arī cittautieši T. Ķeniņa 
mūzikas cienītāji, konservātorijas 
studenti, darbinieki un mācīb-
spēki.

* Toronto Latviešu biedrības 
Sestdienas skolas izlaiduma akts 
un saviesīga pēcpusdiena notiks 
23. maijā plkst. 10 Latviešu centrā.

* Latviešu aprūpes mājas „Kris-
tus dārzs” organizāciju padomes 
sapulce notiks 27. maijā plkst. 
19 Sv. Jāņa ev. lut. latviešu 
draudzes baznīcas sarīkojumu 
zālē, 200 Balmoral  Ave.

* Toronto latviešu Mednieku 
un Makšķernieku kluba lauku 
īpašumā „Bērzaine” uzkopšanas 
talka 23. maijā sāksies plkst. 10. 
Kluba internās un eksternās 
šaušanas sacensības notiks 6. 
jūnijā plkst. 10. Šaušanas sporta 
cienītāji par treniņu iespējām 
aicināti sazināties pa tālr. 905-
274-6695.

Hamiltona 
*Hamiltonas Latviešu biedrības 

video filmu izrādes biedrības 
namā notiks 12. maijā plkst. 19 
un sezonas nobeiguma vakars 
23. maijā plkst. 18 ar dāmu 
komitejas sarūpētu cienastu un 
policijas seržanta Aivara Jēkab-
sona stāstījumu par kriminālo 
noziedznieku meklēšanas meto-
dēm un sodīšanas veidiem. Ieeja, 
ieskaitot cienastu, 15 dolari per-
sonai.

* Hamiltonas latviešu ev. lut. 

Voinoviču. Nolasīja A. Vītola 
ziņojumu, kuŗā bija pieminēti 
aizvadītie sarīkojumi un pasaules 
ekonomiskās krizes rezultātā 
radušies zaudējumi. Pateicības 
saņēma visi amatu pildītāji, dar-
binieki un darba atbalstītāji, to 
vidū it sevišķi A. Pušpurs un A. 
Caune, kas pārvalda ieguldījumu 
programmu. Par sapulces vadī-
tāju vienbalsīgi ievēlēja V. Paegli, 
bet sekretāru – Imantu Steprānu, 
kas nolasīja iepriekšējās sapulces 
pierakstu, ko pieņēma kā nola-
sītu.  Problēmas radās ar darba 
kārtības pieņemšanu, jo tā nebija 
atrodama. Izlīdzējās ar uz vietas 
pārveidoto iepriekšējās sapulces 
paraugu. Kasieris Augusts Puš-
purs izdalīja 6 lappušu gaŗu 
ziņojumu. Vairums ar to nespēja 
uz vietas tuvāk iepazīties. Tā ka 
šogad izpalika viņa plašāki 
komentāri, tas bija jādara vēlāk 
mājās. Tā pirmajā lappusē bija 
viņa sastādītais kases pārskats 
vairākās daļās. Pēc tā uzzinājam, 
ka 2008 gads devis līdz šim 
lielākos noguldījumu augļus 
(109,6 tūkstošus dolaru). Rezul-
tātā kopējie ienākumi bijuši 
$ 117 163.13, bet izdevumi $ 69 
722.64, dodot $ 47 440.49 atli-
kumu. Gandrīz viss izdots  biržas 
tirgū, kasē atstājot tikai $ 1 901.81. 
Sakarā ar saimniecisko krizi, 
zaudējumi izrādījušies ap 33 % 
no ieguldījumu izmaksas. Pārējās 
5 lapas bija brāķeŗu firmas dati 
par dažādajām financiālam dar-
bībām aizvadītajā gadā. No tiem 
uzzinām, ka biržā ieguldīti 93 % 
centra līdzekļu. Varbūt šis fakts 

mudināja sapulces dalībniekus 
neatbalstīt īpaša kredītkonta 
atvēršanu ieguldījumu laukā. 
Bija šaubas, vai to bezpeļņas 
pasākums var darīt, ko ierosinā-
tājs nevarēja apstiprināt. Ar revi-
zijas komisijas ziņojumu iepazīs-
tināja A. Caune. Tajā cipari bija 
citādi. Tā kā šis ziņojums netika 
izdalīts, nebija iespējams salīdzi-
nāt, kāpēc tas tā. Ciparos bija 
minēts, ka centra darbības kapi-
tāls esot  $ 403 000. Kāda ir centra 
pašreizējā nekustamā īpašuma 
vērtība, netika minēts. Revizijas 
komisija izteica pateicību kasier-
im A. Pušpuram par labi veikto 
darbu, kam sapulce pievienojās 
ar aplausiem.

L. Bisenieks ziņoja, ka sabied-
riskās aktīvitātes centrā samazi-
nājušās, bet dāmu komitejas 
vadītāja Biruta Kalace, ka māj-
saimniecības pasākumi paveikti 
un to pildīšanā palīdzes un palīgi 
arvien gaidīti.

Pēc sapulces centrs visus 
dalībniekus cienāja ar pus-
dienām un glāzi vīna. Pēc sapul-
ces sarunās viens otrs vēlējās 
plašāku informācijas plūsmu un 
atklātību, pēc kādas šodienas 
sabiedrībā ir arvien lielāka vēlme.

Montrealas Latviešu organi-
zāciju padomes sēde technisku 
apstākļu dēļ pārlikta no 12. uz 
19. maiju, plkst. 19, Latviešu cen-
trā, 3955 Provosta iela, Lašīnā – 
ziņo priekšnieks Alberts Caune. 
Sēdē piešķirs šī gada Stipendiju 
fonda stipendijas. Visas padomes 
dalībnieces aicinātas sūtīt savus 
pārstāvjus.

Pavasaŗa talka Saulainē, Sv. 
Jāņa draudzes Toronto lauku 
īpašumā

Jūs labi zināt, kādu postu bija 
izdarījis Saulainē klejojošais 
milzis Sīkstpēdis. Kad viņam 
ziema un bezdarbība bija apni-
kusi, viņš iedomājās, ka laiks ir 
pekstiņiem, galvenokart koku un 
ledus kluču svaidīšana pa Saulai-
nes pļavu. Cik patīkama izklai-
dēšanās!

18. aprīlī Saulaines atbalstītāji 
bija spiesti sanākt kopā un 
nogludināt Sīkstpēža izstrādātās 

Saulainieši pret milzi Sīkstpēdi – 47:1
palaidnības. Sūrajā un neatlaidī-
gajā cīņā 47 saulainieši uzvarēja 
milzi, viņi to pamatīgi atspēkoja. 
Koki tika sazāģēti, zari sadedzi-
nāti, malka sakrauta, rudens lapu 
atliekas sagrābtas, atraitnītes 
sastādītas, žogi un jumti sala-
boti. 

Sīkstpēdis izpelnījās tikai vienu 
punktu, jo talcinieki nepaguva 
salabot vienas „Sēnītes” salauzto 
pamatu. Bet tas nekas, gan jau 
nākamajā reizē!

Talcinieki priecājās par lielo 
jauniešu atsaucību, garšīgajām 

pusdienam, labo laiku un patī-
kamo gaisotni.

Urrā, urrā Saulaine!  Nepacietīgi 
gaidām Sīkstpēža nākamo izai-
cinājumu. Esam kaujas gatavībā! 

Paldies visiem talciniekiem  
par Saulaines atbalstīšanu!

Saulaines pārvaldes uzdevumā
Kristīne Stivriņa

www.campsaulaine.com

Kristus draudzes 17. maija diev-
kalpojums sāksies plkst. 11, 24. 
maijā plkst. 17. Vasarsvētku 
dievkalpojums ar dievgaldu 31. 
maijā sāksies plkst. 11. Ticības 
celsmes stundas notiks 13. un 
27. maijā plkst. 14 un draudzes 
īpašuma uzpošanas talka 6. 
jūnijā plkst. 9. Dāmu komitejas 
rīkotais lietotu mantu tirdziņš 
notiks 23.  maijā no plkst. 8 līdz 
plkst. 13. Mantu ziedotāji aicināti 
sazināties ar dāmu komitejas 
darbiniecēm. Dāmu komitejas 
darba sēde notiks 22. maijā plkst. 
12 un sanāksme Ilgas Andersones 
mājā 9. jūnijā plkst. 15.

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.

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!

 Latviešu
Saldskābmaize

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

Aivars Sturis
616/897-9525

URNU IZVADE un DIEVKALPOJUMS
BRĀĻU KAPOS KATSKIĻOS 

SVĒTDIEN, 2009. g. 24. MAIJĀ 
Urnu izvade sāksies pl. 12.00 dienā,

Kam pieslēgsies dievkalpojums. 
Dievkalpojumu vadīs prāvests Oļģerts Sniedze

ērģelnieks Māris Kristapsons

SVECĪŠU DIEVKALPOJUMS
Iepriekšējā vakarā, 23. maijā ar krēslas iestāšanos.

Izvadāmās urnas jāpieteic līdz 14. maijam un, kopā ar „Cremation Certificate” 
un „Death Certificate” kopijām, jānogādā administrātoram ne vēlāk kā līdz 23. 

maijam.  Urnas var sūtīt ar Registered US Mail, UPS, FED EX vai DHL uz:

Latvian Memorial Park Cemetery
PO Box 8

82 Rota Road
Elka Park, NY 12427
Tel.:  (518) 589-5597

e-pasts: Latvian_Memorial_Park@verizon.net

Nākamā izvade un dievkalpojums 2009. g. 12.  oktobrī
LKIA-ASV BRĀļU KAPU PĀRVALDE
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Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES
LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE

Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas
paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

Lūdzu zvaniet: 201-760-6427 vai 973-744-6565 vai
arī apskatiet sūtījumu informāciju mūsu mājas lapā: www.lasl.com

Juvilieru meistari jau trešajā paaudzē!
KRIKIS JEWELERS

Pārdod, labo, izgatavo

P. O. Box 180230, Delafield, Wl. 53018
Tālr.: (262) 593-2503, (262) 366-2918

www.krikisjewelry.com
e-pasts: parsla@krikisjewelry.com

Pianista ARMANDA ĀBOLA turneja Amerikā
2009. gada maijā

KALAMAZŪ – svētdien, 3. maijā, plkst. 16:00
Union Cabaret, 125 S. Kalamazoo Mall, Kalamazoo, MI
Rīko: Kalamazū latviešu biedrība,  269-383-2474

KLĪVLANDĒ – piektdien, 8. maijā, plkst. 19:30
Draudzes namā, 1385 Andrews Ave., Lakewood, OH
Rīko: Klīvlandes latviešu koncertapvienība, 216-651-0486

ROČESTERĀ – svētdien, 10. maijā, plkst. 16:00
First Presbyterian Church, 512 W. Third St., Rochester, MN
Rīko: Festival of Music, 507-282-1618

MINEAPOLĒ – otrdien, 12. maijā, plkst. 19:00
Mineapoles-Seintpolas latviešu ev. lut. draudzes namā
3152 17th Ave. South,  Minneapolis, MN
Rīko: Minesotas latviešu koncertapvienība, 651-905-0950

VAŠINGTONĀ, DC – sestdien, 16. maijā, plkst. 17:00
Renaissance Mayflower Hotel, 1127 Connecticut Ave. NW, Washington, DC
Rīko: US-Baltic Foundation, www.usbaltic.org

ČIKĀGĀ – svētdien, 17. maijā, plkst. 15:00
Čikagas latviešu biedrības namā, 4146 N. Elston Ave., Chicago, IL
Rīko: Čikagas latviešu organizācijas, 847-475-8152

Turneju rīko Latviešu kultūras 
biedrība TILTS

ar ALA KF atbalstu un vietējām 
organizācijām

MEKLĒJU ZIŅAS PAR 
1946/47, GADA WUERZBURGAS 

LATVIEŠU ĢIMNAZIJAS 
SKOLNIECI AINU LAVENIEKS. 

LŪDZU RAKSTĪT
LAIKA  PASTA KASTEI!

Vēlos pirkt Rūtas Skujiņas bērnu 
grāmatu “Mārīte” ar

Margaritas Kovaļevskas 
illustrācijām. 

Rakstiet: 596 Middlesex Ave., 
Meutchen, NJ 08840
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Sērās un mīlestībā piemin 
SIEVA LĪGSMA, DĒLS ROBERTS AR SIEVU KAREN,

MAZDĒLS BRANDON, SVAINES UN SVAINI, 
INARA UN ROBET MILROY, MĀRA UN WILLIAM STARK, 

VALDIS UN NANCY PETRĪTIS UN DAUDZ DRAUGI ŠEIT UN LATVIJĀ
Viņa mīlestība par Latviju un dzejām turpinās kā dzīve un nāve

Mūžībā aizgājis 

GUNNARS VĀRPA
dzimis 1928. gada 27. februārī Rīgā, Latvijā,

miris 2009. gada 15. aprīlī Benton Harbor, Michigan

Man ir, it kā kad paceltos
Gars augstumos, kur debess telts
Ir pulcējusi eņģeļus,
Kur āres spīd kā spožais zelts.
Jānis Poruks

S A R Ī K O J U M I

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

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

latviešu 20. gadu jubilejas atklātās 
golfa sacīkstes Whispering Willows 
golfa laukumā. 16. maijā pēc 
spēles plkst. 6.00 saviesīgs vakars 
draudzes sabiedriskajā ēkā ar 
vakariņām, atspirdzinājumiem, 
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) 
• 12. maijā plkst. 11.00 Filadel-

fijas pensionāru kopas saiets Brīvo 
latvju biedrības telpās. Program-
mā valdes ziņojumi, ALAs ģene-
rālsekretāra Raita Eglīša referāts 
par ALAs darbību un 58. kon-
gresa norisi, dzimumdienu svinē-
šana un kafijas galds. Viesi arvien 
laipni gaidīti.

KALAMAZŪ (MI)
• 23. un 24. maijā ALAs 56. 

meistarsacīkstes volejbolā, bas-
ketbolā, hokejā, tenisā un šauša-
nā. Volejbola un basketbola sa-
censības notiks Kalamazū kolle-
džas Anderson Athletic Center, 
tenisa – Stowe Stadium lauku-
mos, hokeja – S2 Arena, šaušanas 
– Gaŗezera šautuvē. 24. maijā 
godalgu piešķiršana un balle ar 
vakariņām Gaŗezera Treimaņa 
zālē. 22. maijā ALJAs rīkotais 
iepazīšanas vakars Paisano’s, (Three 
Rivers, MI), netālu no Gaŗezera. 
Visa informācija atrodama mājas-
lapā www.finalspeles.com Rīcības 
komitejas priekšnieks ir Modris 

Krautmanis, tālr.: 269-372-2783. 

KLĪVLANDE (OH)
• 8. maijā plkst. 7.30 Armanda 

Ābola klavieŗkoncerts. 
• 7. jūnijā gadskārtējais Klīv-

landes vanadžu Pavasaŗa sarīko-
jums pēc dievkalpojuma draudzes 
nama zālē. Apvienotais koris 
dziedās pavasarīgas dziesmas. 
Būs azaids un kafijas galds, atli-
kums par labu palīdzības darbam 
Latvijā. Dalības maksa $15.00.

 LOSANDŽELOSA (CA)
• 10. maijā plkst. 12.30 Ģimenes 

dienas svinības latviešu skolā.
• Līdz 16. maijam Astrīdas 

Prestonas izstāde Craig Krull Gallery 
(Bergamot Station, 2525 Michigan 
Ave, Bld. B3 Santa Monica, CA 
90404); tālr.: 310-828-6410, 
www.craigkrullgalery.com

• Irēnas Zommeres darbu izstā-
de Colortec Art Gallery (24247 
Hawthorne Blvd. Torrance, CA90505). 
Informācija: 1-800-BLOWDRY.

• 14. jūnijā – 1941. gada 14. 
jūnijā uz Sibiriju aizvesto atcere 
lietuviešu namā (2718 St George 
St. Los Angeles, CA 90027). 

Losandželosas latviešu nama 
adrese: 1955 Riverside Dr. Los 
Angeles CA 90039-3704; tālr.: 
323-669-9027; DKLB informāci-
jas tālrunis: 323-663-6267. DK 
LB Informācijas biļetens tīmeklī: 
www.biletens.com

MINEAPOLE (MN)
• 9. maijā draudzes pavasaŗa 

tirdziņš.
• 12. maijā plkst. 6.00 Armanda 

Ābola klavieŗkoncerts latviešu 
baznīcā. 

• 14. maijā diskusiju grupas 
,,Dialogs” tikšanās no plkst. 2.00 
līdz 5.00 Barnes & Noble grāmat-
nīcā Har Mar iepirkšanās centrā 
St. Paulā, MN. Pārrunu temati 
pēc dalībnieku izvēles un inte-
resēm. Visi tautieši laipni gaidīti. 

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

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

 
ŅUJORKA (NY)

• 9. maijā plkst. 2.00 Kurzemes 
cietokšņa atceres sarīkojums DV 
namā Bronksā. Izrādīs A. Skal-
berga videolenti ,,Sirdsapziņas 
cietumnieki”.

• 24. maijā plkst. 12.00 kapu-
svētki latviešu kapos Katskiļos. 
Plkst. 3.00 Ņujorkas latviešu ev. 
lut. draudzes Katskiļu nometnes 
sarīkojumu zālē Ņujorkas lat-
viešu koŗa Pavasaŗa koncerts, 
kuŗā piedalīsies Baltijas bankas 
koris no Latvijas un dziedātāji no 
Montrealas, Kanadā. Viesdiri-
ģenti Agita Ikauniece un Ints 
Teterovskis. Pirms koncerta pie-
dāvās vīnu un uzkožamos. Lūdzu 
pieteikties uz vakariņām līdz 20. 
maijam pie Guntas Aldzeres 
(516) 466-9453. Sīkāku informā-
ciju iespējams uzzināt, zvanot 
Sandrai Gendrikovai, tālr.: 773-
551-5265.

PRIEDAINE 
• 9. maijā plkst. 2.00 kvarteta 

Singers of United Lands koncerts. 
Kvarteta dziedātāji ir no Dienvid-
korejas, Kenijas, Čīles un Latvijas 
(Rēzeknes). Ieeja par vismaz 10 
dolaru ziedojumu. Rīko Ņudžer-
sijas latviešu biedrība

SIETLA (WA)
• 9. maijā izlaidums latviešu skolā.
• 16. maijā plkst. 7.00 tautasde-

ju kopas „Trejdeksnītis“ koncerts 
Latviešu centrā.

• 17. maijā pēc dievkalpojuma 
latviešu skolas vecāku pēcpusdiena 
(Champgne Brunch) skolas atbal-
stam. Iespējams, ka brokastīs 
ieradīsies Latvijas valsts prezidents 
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).

ST. PĒTERSBURGA (FL)
• 20. maijā plkst. 13.00 Biedrības 

namā videoizrāde „Vienas vasaras 
zieds” Latvijas Televīzijas filmas 
turpinājums – 4., 5. un 6. daļa. Kafija 
un cepumi. Visi laipni aicināti! 
Ieejas ziedojums sākot ar $3.00.

• 23. jūnijā, Līgo vakarā plkst. 
16.00 Biedrības namā kopā 
sanākšana ar līgošanu, siera ēšanu 
un alus dzeršanu. Līdzi jāņem 
groziņi ar svētku gardumiem, 
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)
• 8. maijā plkst 5.00 atklās 

ALAs Kultūras nozares un Lat-
vijas vēstniecības ASV rīkoto 
izstādi Latvian Dimensions: 
Contemporary Installations and 
Sculpture. Izstāde būs atvērta no 
9. līdz 19. maijam katru dienu no 
plkst. 10.00 līdz 5.00 Latvijas 
vēstniecībā ASV (2304 Massa-
chusetts Ave., NW, Washington, 
DC 20008). Izstādē piedalās 
mākslinieki Ilze Dilāne (San 
Antonio), Gints Grīnbergs (Bos-
tona), Kārlis Rekēvičs (Ņujorka), 
Gundega Bērziņa Senga (Vašing-
tona) un Linda Treija (Hjūstona). 
Informācija Latvijas vēstniecības 
mājaslapā: http://www.latvia-usa.org/

• 15. un 16. maijā Apvienotā 
baltiešu komitejas (The Joint 
Baltic American National Com-
mittee, Inc.) rīko 8. baltiešu kon-
ferenci. 16. maijā runu teiks 
Latvijas valsts prezidents Valdis 
Zatlers. Konference notiks Renais-
sance 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@usbaltic.org vai 
zvanot, tālr.: 212-785-5056. 

• Bostonas latv. ev. lut. 
Trimdas dr.: 10. maijā Ģimenes 
dienas dievk., piedalīsies Bosto-
nas latviešu skolas skolēni, koris, 
pēc dievk. pankūku brokastis. 
17. maijā plkst. 11.00 dievk. 
Māc. J. Mingina.

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr: 10. maijā plkst. 11.00 
Kvēkertaunā Ģimenes dienas 
dievk., pēc dievk. kafijas galds ar 
groziņiem. 24. maijā plkst. 11.00 
dievk. Kvēkertaunā, pēc dievk. 
kafija. 31. maijā plkst. 3.00 Vasar-
svētku 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): 
10. maijā plkst. 10.00 Ģimenes 
dienas dievk. ar dievg. 17. maijā 
plkst. 10.00 dievk. 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): 10. maijā 
plkst. 11.00 Ģimenes dienas 
dievk;, pēc dievk. skolas mācību 
gada nobeiguma 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.: 10. maijā plkst. 10.00 
Ģimenes dienas dievk. 10. maijā 
plkst. 10.00 Ģimenes dienas 
dievk. 31. maijā dievk. plkst. 

10.00. Mācītājas I. Larsenas adre-
se: 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.: 17. maijā plkst. 
10.00 dievkalpojums ar diev-
galdu. Kafija. Ziedot pārtiku 24. 
maijā plkst. 10.00 dievkalpo-
jums. Kafija. 31. maijā plkst.10.00 
Vasarsvētku dievkalpojums 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. 

 • Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 10. maijā plkst. 11.00 Ģime-
nes dienas dievk. 17. maijā plkst. 
11.00 dievk. ar dievg. Māc. D. 
Kaņeps.

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
17. maijā plkst. 11.00 Ģimenes 
dienas dievk. ar dievg. Māc. Dace 
Jansone.

• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: 
7. maijā Bībeles stunda. 9. maijā 
plkst. 12.00 draudzes pavasaŗa 
sarīkojums, Pulkv. O. Kalpaka 
skolas gada beigas, gleznu izstā-
de un klusā izsole latviešu namā. 
10. maijā Ģimenes dienas dievk. 
ar dievg. 14. maijā Bībeles stun-
da. 17. maijā dievk. angļu valodā 
ar dievg. un uzrunu bērniem, 
pēc dievk. draudzes saiets. 24. 
maijā dievk. nenotiks. 

• Mineapoles un St. Paulas 

latv. ev. lut. dr.: 10. maijā plkst 
10.00 Ģimenes dienas dievk. ar 
dievg. un uzrunu bērniem; pēc 
dievk. sadraudzība. Dziedās drau-
dzes koris. 14. maijā plkst. 10.30 
Bībeles stunda. 17. maijā plkst 
10.00 dievk., pēc dievk. sadrau-
dzība. Māc. M. Cepure. Bazn. 
adrese: 3152 – 17th Ave S, Minne-
apolis MN 55407; tālr.: 763-546-8178; 
kancelejas tālr. 612-722-4622.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 10. maijā plkst. 
11.00 Ģimenes dienas dievk. ar 
dievg. draudzes dievnamā Īst-
bransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick), pēc dievk. groziņu 
pusdienas. 17. maijā plkst. 8.30 
Leikvudā dievk. ar dievg. (Igauņu 
bazn. 607 E. 7th St.). 21. maijā 
plkst. 10.00 draudzes dievnamā 
Īstbransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick) Jēzus debesbraukša-
nas dienas svētbrīdis; pēc dievk. 
Bībeles stunda. 24. maijā plkst. 
11.00 draudzes dievnamā Īstbran-
svikā Vasarsvētku ieskaņa. 31. 
maijā plkst. 11.00 draudzes diev-

namā Īstbransvikā Vasarsvētki, 
pēc dievk. māc. Kristīnes Sūnas-
Koro priekšlasījums par Luterāņu 
bēgļu palīdzības organizācijas 
darbu. Māc. I. Pušmucāne-Kineiko.

• Ņudžersijas latv. ev. lut. dr.: 
9. maijā plkst. 11.30 Ģimenes 
dienas dievk. Christ Church (66 
Highland Ave., Short Hillls, NJ 
07078), māc. L. Saliņš, pēc dievk. 
Ņudžersijas skolas skolēnu 
priekšnesumi.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 10. 
maijā plkst. 10.00 Ģimenes die-
nas dievk. Jonkeru bazn., diak. I. 
Kaņeps, pēc dievk. skolas sarīko-
jums; Salas baznīcā Ģimenes 
dienas dievk. ar dievg. plkst. 
10.30, māc. L. Saliņš. pēc dievk. 
skolas sarīkojums; Džamaikā 
plkst. 3.00 Ģimenes dienas dievk. 
ar dievg., māc. L. Saliņš First 
United Methodist Church (162-
10 Highland Avenue, Jamaica, 
NY). 16. maijā plkst. 12.30 
Bruklinas dr. namā Ģimenes 
dienas dievk., pēc dievk. pusdie-
nas. 16. maijā Draudzes namā 

Bruklinā plkst. 12.30 Ģimenes 
dienas dievk., māc. L. Saliņš, pēc 
dievk. pusdienas. 17. maijā. plkst 
10.00 dievk., Jonkeru bazn., 
diak. I. Kaņeps; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk., māc. L. Saliņš, pēc 
dievk. skolas izlaidums. 24. 
maijā Brāļu kapos Katskiļos 
Kapusvētki plkst. 12.00. 31. maijā 
plkst 10.00 dievk. Jonkeru bazn., 
diak. I. Kaņeps; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk., māc. L. Saliņš.

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

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

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: 
10. maijā plkst. 11.00 Ģimenes 
dienas dievk. 31. maijā plkst. 
11.00 Vasarsvētku dievk. ar 
dievg. Māc. Dace Jansone.
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Mīlestībā piemin
DĒLS ANDRIS

DĒLS ĒRIKS UN SIEVA KATHY
DĒLS VALDIS UN SIEVA DACE

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

VIKTORIJA ZUŠMANIS
dz. ARCIMOVIČS

dzimusi 1921. gada 7. jūnijā Indrā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 10. aprīlī Atlantā, ASV

Tu, ak Kungs, nepārtrauksi savu labvēlību pret mani, 
Tava žēlastība un uzticība mani sargās vienumēr! 
(Ps. 40:12)

Sirsnīgā pateicībā viņu pieminēs
MINEAPOLES AKADĒMISKĀS KOPAS SAIME

Ar skumjām un mīlestību viņu piemin
INESE AMERIKĀ, JANA ANGLIJĀ, MĀRA LATVIJĀ

TAMĀRA VĀCIJĀ UN VALDA AUSTRĀLIJĀ

Par viņu ļoti sēro
SIEVA ZENTA

MEITA VIVETA AR VĪRU GERALD
DĒLS EDMUNDS AR SIEVU DANA

MAZBĒRNI KELSEY UN TYLER
MAZDĒLS DELANEY AR SIEVU RENEE
MAZMAZ BĒRNI BRAYDEN UN CALEB

MAZDĒLS GRAHAM AR SIEVU KRISTIN
MAZMAZDĒLS LOGAN
MAZDĒLS CHRISTIAN

RADI, DRAUGI ASV, AUSTR. CANADA, LATVIJĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs Ņujorkas latviešu teātŗa saime:
ANNA UN SANDORS ABENS, MĀRA ABENS-AST, ANDRA BERKHOLDS,

MĀRIS IRBE, ZINTA UN JĀNIS KĻAVIŅŠ, AIJA UN ANDRĒJS PELŠE,
ANDRĒJS SEBRIS, REINIS SĪPOLS, LAIMA VEIDE, 

ANDRA UN JĀNIS ZVĀRGULIS

Ilggadējās Akadēmiskās Dzīves redaktores
darbīgais, svētīgais, gaŗais mūžs beidzies,

pamazām rāmi ieslīdot Viņsaulē

MAGDALĒNE
ROZENTĀLE
dzimusi 1915. gada 22. janvārī Liepājā,
mirusi 2009. gada 30. martā Mineapolē

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māsīca

IRĒNE (ĪRA) TAYLOR
dzim. PAEGLE

dzimusi 1937. gada 25. maijā Rīgā,
mirusi 2009. gada 4. aprīlī Frankfurtē

pārpelnota un urna apglabāta Eslingenā

Dieva mierā aizsaukts

VALRODS EDMUNDS NEILANDS
dzimis 1918. gada 6. oktobrī Talsos, Latvijā,

miris 2009. gada 15. februārī Federal Way, WA. ASV

Mūsu draugs un līdzgaitnieks

ANSIS MITREVICS
Šķīries no mums 2009. gada 30. martā

+

Zemes ilgošanās
tur kā migla klīst.
Mūžam nebeidzama
gaismas straume klīst.
(Aspazija)

Dzīve tik strauji kā pavediens ris,
Pēkšņi viens mirklis – un zaudēts viss.

Ved mani, Dievs, tik Tavos taisnos ceļos,
Dod laimi, kuŗa citiem neliek ciest.
Sniedz roku man, kad grimstu maldos dziļos,
Un visu ļaunu liec par labu griezt.
(Tirzmaliete)

Skumstot piemin 
BRĀLĒNS,

OĻĢERTS ZARIŅŠ AR ĢIMENI, RADI UN DRAUGI

Sēro
BĒRNĪBAS DRAUGS NO LANGSTIŅU EZERA 

VIESTURS KLEINOPS UN ĢIMENE

Par viņu sēro
KORPORĀCIJA DAUGAVIETE

 Par viņu sēro 
 KORPORĀCIJA DAUGAVIETE

Viņu mīļā piemiņā paturēs
DIENVIDFLORIDAS LATVIEŠU EV. LUT DRAUDZE

Dieva mierā aizgājusi

LILIJA BRŪVELIS
dzimusi 1914. gada 22. jūnijā Raiskuma pagastā, Latvijā,

mirusi 2009. gada 6. aprīlī Sirakūzās, NY

Dieva mierā aizgājis

EDGARS BAROBS
dzimis 1925. gada 19. februārī Rīgā,

miris 2009. gada 28. februārī Minesotā

Dieva mierā aizgājusi
mūsu mīļā 69. coetus filistre

MĀRA VILCIŅŠ,
dzim. Lauzuma

dzimusi 1951.gada 5. decembrī Latvijā,
mirusi 2008. gada 7. decembrī ASV

Dieva mierā aizgājusi
mūsu mīļā 50. coetus filistre

DAGNIJA GRESTE,
dzim. Zariņa

dzimusi 1942. gada 4. augustā Latvijā,
mirusi 2009. gada 2. martā Austrālijā

Dieva mierā aizgājusi mūsu draudzes locekle

VENITA ASTRĪDA GRIĶĪTIS
dzim. ŠOTS, atr. SEGLINIEKS

dzimusi 1921. gada 7. jūnijā Rīgā,
mirusi 2009. gada 30. martā Del-Ray Beach Floridā

Mīļie radi un draugi –
Sirsnīgi pateicos par ziediem un 

līdzjutības apliecinājumiem manai  
sievai Venitai mūžībā aizejot.

Konrāds Griķītis
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S P O R T S

Latvija – Austrija 2:0 
(1:0, 0:0, 1:0) 

 Pasaules hokeja  meistarsacīkšu 
turpinājumā Latvijas izlasei pēc 
uzvaras pār Zviedriju pavērās 
labas iespējas cīnīties par iekļū-
šanu sacensību  nākamajā posmā. 
Grupas turnīrā vēl bija jāspēlē ar 
Austriju. Mūsu hokejisti zaudēt 
nedrīkstēja, viņiem pietika ar 
neizšķirtu rezultātu. Uzdevums 
tika izpildīts. Latvijas izlase uzva-
rēja ar 2:0. Pretinieku vārtos ripas 
iemeta Cipulis un Džeriņš.

Mūsu apakšgrupas priekšsa-
cīkšu spēļu nobeiguma tabula.

 ASV 15 : 9 7 
 Zviedrija  15 : 9 6 
 Latvija  7 : 6 5 
 Austrija 2 : 15 0
Pēc kvalifikācijas spēlēm tika 

izveidotas divas grupas – E un F, 
pa sešām vienībām katrā, ņemot 
līdzi iepriekš gūtos punktus. E 
grupu veidoja Krievija ASV, Lat-
vija, Zviedrija Šveice un Francija, 
F grupā bija Kanada, Somija, 
Baltkrievija, Čechija, Slovakija 
un Norvēģija. Latvijai jāspēlē ar 
Šveici, Franciju un Krieviju. 
Četras labākās vienības no E un 
F grupas iekļūst ceturtdaļfinālā, 
bet pārējām četrām  pasaules 
meistarsacīkstes būs beigušās.

  
Latvija – Šveice 2:1
(1:0, 0:0, 0:1, 2:1).

 Spēles  pamatlaikā vārtus Lat-
vijas labā guva  Cipulis,  izšķirošo 
“bullīti” iemeta  Ņiživijs. Fantas-
tisku spēli demonstrēja vārtsargs 
Edgars Masaļskis, kurš atvairīja 
38 no 39 šveiciešu izdarītajiem 
metieniem.

Šo uzvaru Latvijas izlases tre-
neris Oļegs Znaroks nosauca par 
sportisku varoņdarbu. Pēc smagās 
spēles pret Austriju mūsu hoke-
jistiem bija maz laika, lai atgūtu 
spēkus. Vienības kapteinis Kārlis 
Skrastiņš teica, ka Edgaram būtu 
jāceļ piemineklis, jo viņš demon-
strēja izcilu meistarību un ar savu 
spēli iedvesa pārliecību visai 
vienībai. Nācās izturēt milzīgu 
šveiciešu spiedienu, viņi pirmajā 
trešdaļā bija lielā pārsvarā un 
mūsu hokejistu ieskatā „skrēja 
kā traki”. Cipuļa veiksmīgais me-
tiens pretiniekus mazliet atvēsi-
nāja, taču bija skaidrs, ka jāgūst 
vēl vieni vārti, lai viņus vēl vairāk 
nomierinātu. Bija jūtams, ka ties-
neši uzkrītoši labvēlīgi noskaņoti 
pret laukuma saimniekiem, do-
dot Latvijas hokejistiem apšaubā-
mus noraidījumus. Divas reizes 
nācās spēlēt pat trim mūsējiem 
pret pieciem šveiciešiem. Metie-
nu attiecība bija šveiciešiem 
ievērojami labāka: 39:22.

Pēcspēles metienos zvaigžņu 
stundu turpināja piedzīvot Edgars 
Masaļskis, kurš atvairīja visus trīs 
pretinieku metienus. Ņiživijs īste-
noja pirmo izgājienu pret Marti-
nu Gerberu, ar to pietika. Latvija 
izcīnīja trešo uzvaru. Par labāko 
spēlētāju Latvijas vienībā pelnīti 
tika atzīts Edgars Masaļskis.

Sarūgtināti par savas vienības 
zaudējumu, Šveices plašsaziņu 
līdzekļu pārstāvji Latvijas hoke-

Pasaules meistarsacīkstes hokejā
Latvija iekļūst pasaules meistarsacīkšu ceturtdaļfinālā.

Paldies Amerikas hokejistiem!
jistiem veltīja nievājošus komen-
tārus. Viņi negribēja atzīt mūsu 
hokejistu meistarību, bet izcēlās 
ar savu muļķību, pārgudri sprie-
delējot par to, kādēļ latviešiem 
uzvārdi beidzas ar s. Latvieši 
uzvārdiem galā piekabinājuši  
burtu s, jo tādējādi latvieši vēlo-
ties atšķirties no krieviem. Par  
piemēru tika minēts Dārziņš (uz 
sporta krekla Darzins).Turklāt  
Latvijas izlase turnīra  otrā posmā 
iekļuvusi tikai laimīgas sagadīša-
nās pēc un šādas vienības Šveices 
meistarīgajiem spēlētājiem esot 
jāgrauj.

Ministru prezidents Valdis Dom-
brovskis nosūtīja apsveikuma 
vēstuli Latvijas valsts hokeja izla-
sei, kuŗā sveic hokeja izlases 

bija TV komentētājs, mūsu izci-
lais vārtsargs agrākajos gados 
Artūrs Irbe. Viņa ieskatā Znaro-
kam pārtraukumā hokejistus 
vajadzētu „atmodināt”.

Tā arī notika. Pēc spēles Znaroks 
sacīja, ka pārtraukumā hokejis-
tiem teicis pāris skarbus vārdus.

Otrā trešdaļā Latvijas hokejistu 
pārsvars pieauga līdz 3:0. Vārtus 
guva Cipulis un Dārziņš. Hoke-
jisti pildīja treneŗu dotos norādī-
jumus, stingri ievēroja spēles 
disciplīnu, radot pārliecību, ka 
šo spēli varam uzvarēt. Atlika 
iegūto pārsvaru nosargāt.

Tā arī notika. Labvēlīgais rezul-
tāts tika ne tikai nosargāts, bet  
palielināts. Skrastiņš un Jerofejevs 
panāca 5:0, franči vienus vārtus 

Krievijai, Šveice pagarinājumā (vai 
„bullīšos) uzvar Zviedriju, Zvied-
rija pamatlaikā uzvar Franciju.

3. variants (Latvija uzvar E 
grupā): Latvija uzvar Krieviju 
pamatlaikā, ASV izlase pret Krie-
viju un Šveici izcīna divus punk-
tus (abās zaudējumi pagarinājumā 
vai „bullīšos” vai vienā uzvara 
pagarinājumā vai „bullīšos” un 
zaudējums pamatlaikā).

Tabula pirms 
izšķirīgajām spēlēm

Krievija 4:0 11
ASV 2:2 7
Latvija 3:1 7
Zviedrija 2:2 7
Šveice 1:3 4
Francija 0:4 0

Latvija – Krievija 1:6 
(0:1, 1:3, 0:2)

   Latvijas hokeja izlases sastāvā 
bija notikušas izmaiņas – aizsar-
ga Rodrigo Laviņa vietā spēlēja 
Oļegs Sorokins, uzbrucēja Alek-
seja Širokova vietu ieņēma šo 
pasaules meistarsacīkšu debi-
tants Roberts Jekimovs. Vārtus, 
tāpat kā visās iepriekšējās spēlēs, 
sargāja Edgars Masaļskis.

Pirmā trešdaļa aizritēja saistošā 
sacensībā. Latvijas vienībai bija 
trīs četras labas izdevības pārspēt  
Krievijas vienības vārtsargu, bet 
nepaveicās. Vienreiz pat tika dre-
bināts pretinieku vārtu stabiņš. 
Pretinieku aizsardzībā parādījās 
tukšumi, bet mūsējiem nekādi 
neizdevās precīzs metiens.

Krievijas hokejisti izvirzījās 
vadībā, īstenojot skaitlisko vairā-
kumu. Jau iepriekšējās spēlēs 
krievi bija parādījuši, ka labi prot 
izmantot šo priekšrocību. Tā arī 
notika arī šoreiz.

Otrās trešdaļas sākumā notika 
katastrofa. Mūsu aizsargi bija 
zaudējuši modrību un preti-
niekiem ļāva saimniekot Masaļska 
vārtu priekšā. Dažās minūtēs 
krievi mūsējiem iemeta trīs  
ripas, un piektajā minūtē  rezul-
tāts kļuva 0:4. Līdz ar to spēles 
liktenis būtībā bija izšķirts. Lat-
vijas hokejisti izskatījās pavisam 
nevarīgi. Acīmredzot uz viņiem 
lielu ietekmi bija atstājuši pirmajā 
trešdaļā neizmantotie vārtu gūša-
nas momenti.

Pēc Krievijas hokejista noraidī-
juma, beidzot izdevās atmiekšķēt 
nepatīkamo „sauso” rezultātu. 
Skaitlisko vairākumu vārtu guvu-
mā izdevās izmantot Vasiļjevam, 
panākot 1:4. Parādījās mazs cerī-
bu stariņš beigt šo spēli, nepie-
dzīvojot sagrāvi. Taču – nekā. 
Krievi guva vēl divus vārtus, un 
spēli beidza ar pārliecinošu uzva-
ru – 6:1. Pasaules čempioni parā-
dīja augstāku individuālo meista-
rību, prata izmantot arī skaitlisko 
vairākumu, gūstot divus vārtus. 
Latvijas izlases hokejistu sniegumā 
izpaudās nogurums, kas bija uzkrā-
jies, aizvadot iepriekšējās spēles.

Tomēr cerība uz Latvijas hoke-
jistu iekļūšanu ceturtdaļā vēl bija 
palikusi. Mūsējos labāko astoņu 

vienību vidū varēja „ievilkt” ameri-
kāņi, ja viņi pamatlaikā ar šveicie-
šiem nospēlētu vismaz neizšķirti.

Tā arī notika. ASV – Šveices 
spēles pamatlaiks beidzās neiz-
šķirti 3:3, pagarinājumā Šveice 
izrāva uzvaru ar 4:3, bet vienalga 
līdz ar to Latvija iekļuva ceturt-
daļfinālā!

E grupas turnīra 
nobeiguma tabula

Krievija 5:0 14
Zviedrija 3:2 10
ASV 2:3 8
Latvija 3:2 7
Šveice 2:3 6
Francija 0:5 0 
Ceturtdaļfinālā izslēgšanas 

spēlēs sacentīsies Krievija – Balt-
krievija, Somija – ASV, Latvija 
–Kanada un Zviedrija – Čechija. 
Pusfinālā  Latvijas un Kanadas 
pāŗa uzvarētājs tiksies ar labāko 
vienību Zviedrijas un Čechijas 
duelī.

Latvijas hokejisti līdz šim trīs 
reizes ir spēlējusi pasaules meis-
tarsacīkšu ceturtdaļfinālā, bet ne 
reizi šo kārtu nav pārvarējusi. 
Pēdējo reizi ceturtdaļfinālā mūsu 
hokejisti spēlēja 2004. gadā, kad 
ar 1:4 zaudēja Zviedrijai. Toreiz, 
kā arī 1997. gadā izcīnītā septītā 
vieta līdz šim ir Latvijas izlases 
labākais sasniegums pasaules 
meistarsacīkstēs. Vēl ceturtdaļfi-
nālā 1997. gadā Latvija ar 4:5 
zaudēja Slovakijai,  2000. gadā – 
ar 1:3 Čechijai.

Ja ceturtdaļfināla spēles būs 
bez pārsteigumiem un uzvarēs 
favorītvienības, tad Latvija arī 
šoreiz ieņems septīto vietu,  
zemāk par astoto vietu kopvērtē-
jumā Latvija vairs nevar būt. 
Pirms meistarsacīkstēm Oļega 
Znaroka vadītajai izlasei tika dots 
uzdevums izcīnīt vismaz desmito 
vietu, tādējādi Znaroks savās 
trešajās meistarsacīkstēs pie izla-
ses stūres ir izpildījis uzdevumu.  

P. Karlsons

ALAs 56. 
meistarsacīkstes

ALAs 56. meistarsacīkstes Modŗa 
Krautmaņa vadībā rīko Kalamazū 
sporta kopa sadarbībā ar Gaŗ-
ezeru. Sacensības notiks  volej-
bolā, basketbolā, hokejā, tenisā 
un šaušanā. Sīkāka informācija 
atrodama mājaslapā: www.final-
speles.com  Lūdzam gan indivi-
duālus dalībniekus, gan vienības 
pieteikties iepriekš. Sacensības 
volejbolā, basketbolā un tenisā 
notiks Kalamazoo College sporta 
laukumos; hokeja spēle  23. maija 
vakarā netālu no Kalamazū 
kolledžas, kur arī būs saviesīgais 
vakars. Šaušanas sacensības rīkos 
Gaŗezera šautuvē. Iepazīšanas 
vakars 22. maijā restorānā Paisano’s 
(Three Rivers), netālu no Gaŗezera.

Sacensību nobeiguma balle 
notiks 24. maijā Gaŗezera Treimaņa 
zālē. Būs vakariņas, apbalvošana, 
deju mūzika. Rīcības komiteja 
lūdz apskatīt mājaslapu, ja tas 
nav iespējams, sazināties ar Modri 
Krautmani, tālr.:  269-372-2783,  
e-pasts: kmanismo@sbcglobal.net

atguva – 5:1 (Tardifs), Ankipāns 
un Cipulis pielika punktu spēlei – 7:1.

Tā bija Latvijas hokejistu cetur-
tā uzvara pēc kārtas. Hokeja sta-
tistiķi mēģināja atcerēties, kad 
pasaules meistarsacīkstēs Latvijas 
izlase vēl būtu guvusi uzvaru ar 
tik augstu rezultātu.

Tajā dienā ar nepacietību tika 
gaidīts Krievijas – ASV spēles 
rezultāts (4:1), lai redzētu, kādā 
vietā turnīra tabulā pirms sacen-
sības ar Krieviju būs Latvijas izlase. 
Pirms šīs cīņas Latvijas vienība 
bija izvirzījusies trešā vietā.

Parādījās interesantas prog-
nozes. Latvija visas problēmas 
varētu atrisināt, iegūstot vismaz 
vienu punktu savā pēdējā spēlē 
pret Krieviju. Tā kā Šveice zau-
dēja Zviedrijai – 1:4, Latvijas vie-
nības iespējas iekļūt palielinājās, 
taču izšķirīga nozīme ir Šveices 
– ASV spēles iznākumam.

Bija arī varianti, kuŗos Latvija 
E grupā ieņems ceturto vai trešo, 
vai arī piekto un pat pirmo vietu.

1. variants (Latvija paliek piektā 
vietā): ASV izlase zaudē pamat-
laikā Krievijai un Šveicei, Latvija 
zaudē pamatlaikā Krievijai, Švei-
ce pamatlaikā cīnās neizšķirti ar 
Zviedriju,  Zviedrija pamatlaikā 
uzvar Franciju.

2. variants (Latvija paliek piek-
tā): Neatkarīgi no ASV un Krie-
vijas spēles iznākuma, ASV izlase 
zaudē pagarinājumā (vai „bullīšos”) 
Šveicei, Latvija zaudē pamatlaikā 

Latvijas hokeja vienības līdzjutēji Šveicē

spēlētājus, tās treneŗus un visus 
valstsvienības atbalstītājus.

Vēstulē teikts: „Laužot aizvadīto 
gadu sliktākās tradicijas, mūsu 
hokejisti ir pierādījuši, ka Latvija 
ir viena no pasaules hokeja liel-
valstīm. Bet pats galvenais – tūk-
stošiem līdzjutēju ir guvuši 
pozitīvas emocijas un izjutuši 
prieku, sekojot līdzi spēlēm un 
skandējot Latvijas vārdu gan 
Šveicē, gan dzimtenē!”

Pirms spēle ar Franciju stāvok-
lis tabulā mūsu hokejistiem bija 
labvēlīgs. Krievija 17:9 8 punkti, 
ASV 15:10 7, Latvija 7:7 4, Zvied-
rija 13:14 4, Šveice 4:6 4, Francija 
4:14 0.

Ja Šveice un Francija zaudētu 
ASV un Zviedrijai, tad Latvijai 
tiktu ceturtā vieta grupā pat bez 
uzvaras pret Franciju. Taču uz to 
nedrīkstēja paļauties, vajadzēja 
cīnīties par uzvaru.

Latvija – Francija 7:1 
(1:0, 2:0, 4:1)

Pirmā trešdaļa aizritēja ar ne-
lielu Latvijas vienības pārsvaru, 
ko „materiālā” pārvērta Ņiživijs, 
gūstot vārtus 8. minūtē, īstenojot 
skaitlisko vairākumu. Pēc Jerofe-
jeva noraidījuma, vienība izturēja. 
Taču vienība neatstāja tādu iespaidu, 
kādu gaidīja līdzjutēji. Mūsu ho-
kejisti spēlēja tā kā miegaini, tā 
kā pārāk akadēmiski, gaidot 
simtprocentīgas izdevības vārtu 
gūšanai. Ar spēli nepamierināts 


