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A m e r i -
kas latviešu 
apvienības 
58. kon-
gress Flo-
ridā maija 
p i r m a j ā 
n e d ē ļ a s 
nogalē pul-
cēja vairāk 
nekā 100 

ASV latviešu organizāciju pār-
stāvjus, sabiedriskos darbiniekus, 
viesus, Latvijas valdības un aka-
dēmisko aprindu  pārstāvjus, kā 
arī divus cilvēkus, kuŗi latviešu 
sabiedrībā ir mazāk aktīvi, bet kuŗu 
klātbūtne bija pārsteigums un 
pagodinājums visiem dalībniekiem.

Kongresā satikās un svinīgajā 
atklāšanas aktā piedalījās Juris 
un Maikls (Michael) Strautmaņi, 
tēvs un dēls, abi bijušie čikāgieši. 
Tēvs – viens no “Čikāgas piecīšu” 
sākotnējiem dalībniekiem – tagad 
dzīvo Puerto Rico, tālu no jeb-
kādas latviešu sabiedrības, bet 
gluži labi varētu pārstāvēt jebkuŗu 
Čikāgas latviešu organizāciju.  
Dēls Maikls dzīvo tuvu vienam 
no lielākajiem un aktīvākajiem 
centriem – Vašingtonai, D.C. 
Viņš gan nepārstāvēja nevienu 

Floridā beidzies ALAs 58. kongress
organizāciju, viņš neplānoja bal-
sot par rezolūcijām, viņa mērķis 
bija nodot sveicienus no ASV 
prezidenta Baraka Obamas 
(Barack Obama), paust ASV 

redzēt. Maikls Strautmanis ir 
viens no 16 tuvākajiem ASV 
prezidenta padomniekiem, strā-
dājis advokātu firmā kopā ar 
pirmo lēdiju Mišeli Obamu 

Juris Strautmanis. Viņš piebilda, 
ka šī paaudze iedvesmojusi un 
iedegusi latvietības liesmu ne 
tikai savos bērnos, bet arī maz-
bērnos, un arī Maiklā un viņa 

piemin, ka viņa tēvs ir no Latvijas. 
Viņš palīdzēja ne tikai izkārtot 
Vairas Vīķes Freibergas uzrunu 
ASV Senāta un Kongresa kopējā 
sēdē, bet arī bieži piemin to, ka 
viņa tēvs bijis rokzvaigzne grupā 
“Čikāgas piecīši” un, ziniet, man 
tas patīk!” 

“Dāmas un kungi, mums 
Vašingtonā ir ne tikai cilvēks ar 
latvisku uzvārdu, bet arī ar 
latvietības liesmu!” Strautmanis 
teica. “Es ar to lepojos!” 

Maikls Strautmanis bija 
manāmi aizkustināts par šādiem 
ievadvārdiem. Savā uzrunā, pie-
minot tēvu, viņa balss vairākas 
reizes aizlūza.

“Man ir patiess prieks un reta 
izdevība darīt to, ko mans tēvs 
man ir mācījis – savienoties ar 
kaut ko lielāku un varenāku par 
mani,” M. Strautmanis teica. 
“Mans tēvs nekad nav meklējis 
amatus, nav centies tikt ievēlēts 
amatos, viņš nav kļuvis par prez-
identu, bet viņš ir vislabākais 
cilvēks, kādu es jebkad esmu 
pazinis.”

Maikls atklāja, ka tēvs ir strā-
dājis divus, trīs un pat četrus 
darbus vienlaicīgi, daudz upurējis 
no saviem sapņiem, lai palīdzētu 
viņam ar brāli iegūt vislabāko 
izglītību un piepildīt amerikāņu 
sapni.

administrācijas atbalstu baltie-
šiem un satikt savu tēvu, kuŗu 
aizņemtības dēļ neizdodas bieži 

(Michele Obama) un prezidenta 
vēlēšanu kampaņā, ir prezidenta 
ģimenes draugs un strādā Baltajā 
namā sabiedrisko attiecību 
nozarē (Chief of Staff to the 
Assistant to the President for 
Intergovernmental Relations and 
Public Liason).

Iepazīstinot ar savu audžudēlu, 
Juris Strautmanis izteica sajūsmu, 
ka pēc 60 trimdas gadiem jopro-
jām pastāv ALA, ALJA un citas 
latviešu organizācijas. Pārejot uz 
angļu valodu, viņš nosauca veco 
trimdinieku paaudzi par “the 
generation of giants” –milžu 
paaudzi–, kas nesavtīgā darbā 
izaudzinājusi pašlaik aktīvo ASV 
latviešu paaudzi.

“Viņi (šī paaudze) upurēja 
daudz, viņi piecieta visas grūtības, 
jo viņiem bija mērķis – uzaudzināt 
un saglabāt mūs, sagatavot mūs 
mūsu Latvijas brīvībai,” teica 

brālī Stjuartā. 
“Viņi ir mantojuši šo latvietības 

drudzi no maniem vecākiem un, 
cerams, arī no manis,” Juris 
Strautmanis teica. “Katru reizi, 
kad viņam ir izdevība, Maikls 

Kongresa goda prezidijs. No kreisās: Andris Ritums, Rīcības komitejas priekšsēdis, Ieva 
Felzenberga, kongresa sekretāre, Pēteris Blūmbergs, kongresa vadītājs, Ints Rupners, kongresa 
vicepriekšsēdis un Ilmārs Dambergs

Kongresa delegāts no Aijovas Imants Kalniņš kopā ar tēvu un 
dēlu, Strautmaņiem Kongresa darba brīdis

I send my warmest greetings to all members of the Latvian-American community gathered here today.
Many Latvian-Americans are descendents of those who gazed upon the golden lamp of our Statute of Liberty upon their arrival, while a number 
of you have come in your own lifetimes. As you sought both opportunity and refuge, your community has flourished. Latvian-Americans are 
important part of our national fabric, and we are strengthened and shaped by your contributions to our culture and civic life.
As you celebrate your heritage and work to strengthen American`s ties with Latvia, I wish you all the best and hope that you will continue to 
help us realize the promise of a better, brighter day.

ASV prezidents
Baraks Obama

The White House
Washington, May 1, 2009

Raits Eglītis
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ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

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

LATVIJA –
2009

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 49 reizes gadā

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

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

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

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

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

var arī nesaskanēt.
Redaktore: Ligita Kovtuna

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

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

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

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

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

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

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

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

Latvian Representative – Daiga Davies
Phone – 631-665-4366

Email – Daiga_AffordableADV@yahoo.com
Citu informāciju par TŪRĒM, EKSKURSIJĀM un APMEŠANOS

Latvijā skatiet mūsu mājaslapā: WWW.RIGAVEN.COM

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

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

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

Vai vēlaties sludinājumu krāsās?
Dariet zināmu par sevi un savu nodarbošanos! 

Ar Laika starpniecību varat apsveikt 
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums Jauno Laiks)
piedāvā jums iespēju 

ievietot KRĀSAINU sludinājumu 2009. gada Jāņu numurā.
Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 
Laipni lūdzam KRĀSAINO, pilnīgi gatavo 

(„Camera Ready”) sludinājumu
LĪDZ 12. JŪNIJAM nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju. 

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – laiksasv@gmail.com 

Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte:
596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA.

Tālr.: 732-549-0445, e-pasts: LaiksDSR@aol.com. 

Bruņurupuču sapulce Galapagu salās

Ir jāpauž patiesība
Latviešiem bieži pārmet, ka 

viņi bijuši ebrēju nīdēji un 
vajātāji. Taču šie pārmetumu 
izteicēji aizmirst, ka tas noticis 
nevis Latvijas neatkarības laikā, 
bet gan vācu okupācijas gados, 
kad latviešiem savā valstī nebija 
nekādas noteikšanas. Rīkotāji un 
noteicēji bija vācu gestapo komi-
sāri, kuŗu pavēlēm bez vārda 
runas bija jāpakļaujas vai arī 
jāsagatavojas ieslodzījumam  
Salaspilī.

Latvijas neatkarības laikā ebrē-
jiem bija savi lūgšanas nami, sko-
las, laikraksti, biedrošanās un 
runas brīvība, daudziem piede-
rēja uzņēmumi un veikali. Par 
kaut kādiem tiesību ierobežoju-
miem pat nebija runas. Viņu 
bērni apmeklēja ģimnazijas un 
citas skolas un varēja studēt. 
Sevišķi populāri bija t. s. ,,paunu 
žīdi”, kuŗi vai nu, braucot ar zirga 
pajūgu, vai paunu uz muguras 
apceļoja lauku sētas un piedāvāja 
dažādas preces – adatas, diegus, 
pogas un citus sīkumus. Dažreiz 
pat siļķes.

Vācu okupācijas laikā ne viens 
vien latvietis slēpa ebrējus, ris-
kējot ar savu drošību un dzīvību. 
Otrā pasaules kaŗa laikā priest-
eris K. Vilnis ebrēju D. Pačkinu 
slēpa baznīcas jaunbūvē. K. Vilnis 
un D. Pačkins 1986. gadā satikās 
ASV, un organizācija ,,Dzīvi pali-
kušie Latvijas ebrēji” godināja 
priesteri par viņa drosmi. Viņam 
piešķirts Izraēlas valsts goda no-
saukums ,,Taisnīgais starp tau-
tām”, viņš apbalvots ar medaļu.

Aglonas klasiskās vīriešu ģim-
nazijas direktors Dr. A. Broks 

baznīcas pagrabos slēpa kādu 
ebrēju izcelsmes sievieti. Dr. A. 
Broku vajāja gestapo, divas reizes 
apcietināja. Pirmo reizi viņu 
atbrīvoja, bet otrā reize bija 
liktenīga. Šķiet, ka viņš gājis bojā 
Štuthofas koncentrācijas nometnē.

Tātad katrai lietai ir divas 
puses. Ir arī citi ebrēju glābšanas 
gadījumi, par kuŗiem nav zināms 
vai par kuŗiem labprāt klusē.

R. Indianā

Pārdomas Mātes dienā
Eņģelis Gabriels paziņoja topo-

šajai mātei Marijai, ka viņa ir 
augsti teicama starp sievām un 
augsti teicams ir viņas miesas  
auglis. Šo vēsti var attiecināt arī 
uz topošajām māmiņām  Latvijā. 
Ģimene, kas simbolizē trijotni – 
tēvs, māte, bērns – ir  Latvijas 
nākotne. Tāpēc ļoti jācer, ka  
Latvijas valdība nesamazinās 
atbalstu māmiņām, jo  materiālās  
grūtības var ļoti ietekmēt jau tā 
zemo dzimstību Latvijā. Vairākos 
evaņģelijos rakstīts, ka Jēzus 
Kristus teicis: ja bērns sajūt 
vecāku mīlestību un gādību, tad 
viņa dvēselē ienāk pats Dievs.   

Rasma Dinberga

Laika redakcijai
Aplaudēju allaž palaidnīgajam 

drukas velniņam par burvīgi 
„trekno” humoru „Laika” 18.  
numurā („Vēlam sekmīgu ALAs 
kongresu!”). Nudien, pienācis 
brīdis mūsu sabiedrībā iesaistīt 
jaunus speķus! 

Vilnis Baumanis

Labs darbs padarīts
Latvijas skolās mācību gads jau 

iet uz beigām,  un ar prieku varu 
ziņot, ka šis atkal ir bijis ražens 
palīdzības gads. Ar visu ziedotāju 
devīgumu mēs šogad varējām 
nosūtīt $7704 un sniegt palīdzību 
septiņām skolām un ar brīv-
pusdienām daļēji atbalstīt trūcīgo 
ģimeņu bērnus. Spriežot pēc 
daudzām saņemtām pateicības 
vēstulēm no skolām, vecākiem 
un pašiem bērniem, šī palīdzība 
tiek ļoti augstu novērtēta. Paldies 
visiem ziedotājiem!

Bija bēdīgi dzirdēt, ka Latvijas 
laukos tiek slēgtas vairākas sko-
las. Divas no tām ir skolas, kuŗas 
mēs jau vairākus gadus esam 
atbalstījuši un kuŗām mūsu 
palīdzība bija ļoti vajadzīga. Vēl 
joprojām laukos ir liels bezdarbs 
un ir daudz bērnu no trūcīgām 
ģimenēm, kam nepieciešama 
palīdzība.

Man grūti saprast valdības 
loģiku slēgt šis skolas. Kā lai 
bērni tiek uz tālākām skolām, ja 
vecākiem nav ne automašīnas, 
ne līdzekļu, ar ko maksāt par 
autobusiem un bērnu pusdienām?

Es biju cerējis ar šo gadu izbeigt  
līdzekļu vākšanu bērnu pusdie-
nām. Astoņos gados ar daudzu 
ziedotāju palīdzību skolām nosū-
tīti $76 584. Vai šis tiešām ir 
īstais gads, kad izbeigt šo svētīgo 
darbu?

Ja ziedotāji gribēs, lai es darbu 
turpinu, katru atsūtīto ziedoju-
mu nosūtīšu pēc vajadzības 
skolām, ar kuŗām uzturēšu 
sakarus.

Vēlreiz liels paldies 
ziedotājiem!

Daumants Viks  

Uzmanību!
Uzmanību!

Sākot no š. g. jūnija,
laikrakstu Laiks un 

Brīvā Latvija redakcija 
atradīsies jaunā 

mājvietā.
Mūsu adrese: Rīgā, 
Ausekļa ielā 14-2, 
LV-1010, 2. stāvā. 

Nams atrodas Ausekļa un 
Vidus ielas stūrī, netālu 

no 5. un 7. tramvaja 
pieturas „Ausekļa iela”.

Šīs ir patīkamas 
pārmaiņas: ērtākas 
telpas par mazāku 

maksu, ērtāk pieejamas 
mūsu apmeklētājiem. 
Sakopts nams, kuŗā 

savulaik dzīvojis Laika 
izdevējs Helmars Rudzītis.

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

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

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

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

Latviešu folklora nav tikai 
danči, dziesmas un biezi tautas-
dziesmu sējumi. Tautas mutvārdu 
tradicijā un sabiedrības izdzīvo-
šanā vispār liela nozīme vienmēr 
bijusi arī stāstiem. Cilvēkiem ir 
svarīga pasaku ticība skaistākai 
pasaulei un labā uzvarai, joku 

Folkloras ievirze Gaŗezerā  – pasakas, stāsti, teikas, anekdoti
pasaku un anekdotu dotā iespēja 
pasmieties par ienaidniekiem un 
arī par savu naīvumu. Teikas 
palīdz uzturēt dzīvu paaudžu 
atmiņu un īpašās zināšanas. 
Spoku stāsti rosina meklēt dzi-
ļāku patiesību un mācīties pār-
varēt bailes. Stāsti, kas tapuši no 
paša vai citu pieredzes, vienmēr 
paliks atmiņā labāk nekā 
vienkāršas pamācības. Tradicio-
nālo stāstu temas un struktūras 
turpinās arī mūsdienīgākos 
stāstu veidos – romānos, vēstures 
aprakstos, filmās, ziņu raidīju-
mos, reklāmās... 

Neviens cits nespēs jūsu vietā 
izstāstīt tos stāstus, kas jums 
jāstāsta saviem bērniem un 
mazbērniem, draugiem un 
domubiedriem. Prasme īstā brīdī 
izstāstīt īsto stāstu noder daudzās 
profesijās. Tikpat svarīga ir 

prasme klausīties stāstus, sadzir-
dēt tajos ietveŗtos vēstījumus. Lai 
kļūtu par labu stāstnieku, vis-
pirms ir jāiemācās klausīties.

Ja man sevi jāraksturo ļoti īsi, 
tad saku, ka esmu stāstu pētnieks 
un stāstnieks. Kopš 1983. gada 
strādāju Latviešu folkloras krā-
tuvē (www.lfk.lv). Par folkloru 
sāku interesēties, pētot radinieka, 
„pasaku tēva” Anša Lercha-
Puškaiša (1859-1903) veikumu 
pasaku un teiku vākšanā un 
publicēšanā. Savu filoloģijas dok-
tora darbu (1992) uzrakstīju par 
latviešu bēŗu tautasdziesmām, 
mēģinot noskaidrot, kādus 
priekšstatus par pasaules mīto-
loģisko uzbūvi tajās var atrast un 
kādus vēlas atrast pētnieki. 
Tomēr vairāk esmu nodarbojies 
ar pasakām, teikām, spoku stās-
tiem, mūsdienu teikām, nostās-

tiem, anekdotiem utt. Esmu 
pārliecinājies, ka pētnieks stāstus 
var labāk saprast, ja tos ne tikai 
lasa, analizē, klausās un ieraksta, 
bet reizēm pats „nostājas mikro-
fonam otrā pusē’’ – stāsta tos 
dažādās situācijās un dažādiem 
klausītājiem. Stāstīt un klausīties 
stāstus – tas ir ļoti interesanti!

Tāpēc mans piedāvājums folk-
loras ievirzei 3x3 nometnē 
Gaŗezerā 2009. gada augustā ir 
šāds: interesēsimies par stāstiem 
un to stāstīšanu! Stāstīt var 
iemācīties katrs, kas to vēlas. 
Stāstīšanas prasmi var trenēt un 
attīstīt. Visvieglāk to izdarīt, 
klausoties labus stāstītājus un 
stāstot kopā ar viņiem. Man būs 
līdzi paša uzfilmēti Latvijas 
stāstnieku videoieraksti: izcilās 
folkloras teicējas Almas Makov-
skas (1922-2004, Vandzene) 
pasakas, teikas un nostāsti, 
Kurzemes un arī dažu Latgales 
stāstītāju stāsti, ieraksti no bērnu 
un jauniešu stāstnieku konkur-
siem. Man būs arī savi stāsti – arī 
par to, kā kopā ar Māru Mellēnu 
(viņa bija folkloras ievirzes 
vadītāja Gaŗezerā pirms dažiem 
gadiem) attīstām stāstnieku kus-
tību Latvijā. Atšķirībā no ASV, 
kur stāstniecība (storytelling), cik 
zinu, jau ir kļuvusi par atzītu 
kultūras nozari, Latvijas stāstnieki 
tikai tagad apzinās savus spēkus 

un iespējas.
Piedāvāju iespēju iemācīties 

dažas latviešu pasakas – klauso-
ties, kā tās stāsta labi stāstītāji, 
stāstot pašiem, analizējot tekstus 
un stāstīšanas iespējas. Varam 
sarunāties arī par spoku stāstiem, 
mūsdienu folkloru, par to, kā no 
dzīvē notikuša gadījuma izveidot 
stāstu, kā interesantāk pastāstīt 
par sevi, kā stāstīt bērniem un kā 
rosināt viņus sacerēt stāstus. 

Mana e-pasta adrese: 1859@
inbox.lv Atrakstiet, ko gribat 
uzzināt par stāstiem, ko vēlaties 
dzirdēt un iemācīties folkloras 
ievirzē. 

LU aģentūras „Literātūras, folk-
loras un mākslas institūts” pētnieks,

Dr. philol.
Guntis Pakalns

3x3 Gaŗezerā būs vēl citas 
ievirzes: polītika, valoda, lite-
rātūra, rotkalšana, latviskā vir-
tuve, kokgriešana, stikla apdare/
vitrāža, keramika, rokdarbi, 
bērnu nodarbības. Vakaros dažā-
das programmas.

Gaŗezerā 3x3 nomtne būs no š. 
g. 9. līdz 16. augustam. Sīkāku 
informāciju var uzzināt, sazi-
noties ar Maiju Zaesku, tālr.: 
763-972-2521  e-pasts:  zaeska@
frontiernet.net vai 3x3 mājas lapā 
www.3x3.lv

Latviskā Mantojuma fonda 
rīkotais pianista Reiņa Zariņa 
koncerts bija pulcinājis lielu skai-
tu klasiskās mūzikas cienītāju. 
Fonds turpina rīkot ievērojamu 
latviešu mūziķu koncertus, kas 
savu mākslu apliecinājuši arī 
pasaules mērogā. Šim koncertam 
bija  īpaša noskaņa, jo Reinis 
Zariņš bija 2008. gada Latviskā 
Mantojuma fonda Oskara balvas 
laureāts Bostonā.

Programmas pirmajā daļā 
Zariņš atskaņoja Beeethovena 
sonātu „Hammerklavier”.

Sonātu(opus 106), kas koncer-
tos netiek pārāk bieži spēlēta, 
palīdzēja izprast mūziķa paskaid-
rojumi, arī tas, kāpēc sonāta 
ieguvusi „Hammerklavier” nosau-
kumu.

Sonātas atskaņojuma ilgums 
bija gandrīz stunda, bet klausī-
tājus tā saistīja klavierspēle, ka 
nedzirdēja pat nevienu ieklepo-
jamies. Otrajā daļā bija Olivjē 
Mesiāna (Olivier Messiaen) divi 
skaņdarbi no cikla „20 skatieni 
uz Jēzus bērnu”. Sekojošās Jāzepa 
Vītola „Desmit latviešu tautas 
dziesmas (opus 29)” Reiņa Zariņa 
interpretācijā spīdēja kā mirdzoša 
dzintara rota, šī kompozicija ir 
cienīga būt lielo komponistu 
darbu pulkā.

Reiņa Zariņa koncerts  Bostonā

Koncerta beigu daļā bija Cēzara 
Franka (Cesar Franck) „Prelūdija, 
Korālis un Fūga”. Piedevās Jāņa 
Mediņa „Daina”. Ziedus māksli-
niekam pasniedza LMF priekš-
niece Dr. Ingrida Gutberga.

Pēc koncerta notika LMF gads-
kārtēja izloze. Savu 100 dolaru 
laimestu Gunārs Birkerts ziedoja 
LMF kultūras darba turpināšanai.

Pianists Reinis Zariņš, kuŗš 
savu mūzikālo izglītību sācis 
Jāzepa Mediņa un Emīla Dārziņa 
mūzikas skolās, studējis Jāzepa 

Vītola Mūzikas akadēmijā, tikko 
ar zinātnisko gradu beidzis Jeila 
(Yale) universitāti, kur arī notika  
viņa studiju nobeiguma koncerts 
ar universitātes (Yale Philharmonia) 
simfonisko orķestri.

Zariņu ģimenes – Reiņa, Ligitas 
un viņu meitas Arellas tālākais 
ceļš vedīs uz Angliju, kur Reinis 
Zariņš turpinās studijas izcilākajā 
Lielbritanijas mūzikas skolā – 
Royal Academy of Music.

Ivars Galiņš

Šoreiz – ļoti rūgtu vilšanos. Lai sveiktu ALAs kongresu un tā delegātiem dāvātu Laika 
brīveksemplārus, uz Floridu nosūtījām paku ar avīzēm, samaksājot par tās piegādi divu 
dienu laikā – ar aprēķinu, ka jau piektdien, 1. maijā, Laiks sasniegs kongresa norises 
vietu. Liels bija mūsu sarūgtinājums (lasi – dusmas!), kad uzzinājām, ka sūtījums pienācis 
tikai pirmdien...

Uzskatījām par nepieciešamību to pateikt Jums un atvainoties Amerikas pasta vietā!
Redakcija

Amerikas pasts kārtējo reizi sagādā vilšanos

Līdzjutība
29. aprīlī no mums šķīries ilggadējais Laika  korespondents Kanadā

Maksis Čulītis ( īstajā vārdā Mārtiņš Derums). 
Dziļā cieņā viņu piemin Laika izdevēji un redakcija, izsakot līdzjutību aizgājēja tuviniekiem.

Dzīvei mūžības vēji
Šalkdami pāri iet.

Viss, ko Tu, Dievs, viņā sēji,
Brīnišķā krāšņumā zied.

L. Auza
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību

Fragmenti no publikācijām

1971. gads
Glika Bībele aizceļo uz 

Amsterdamu
Grāmatu ūtrupe Maincā, kuŗā 

pārdeva Glika Bībeles pirmies-
piedumu un Manceļa Lettus, bija 
modinājusi lielu interesi nevien 
latviešos, bet arī cittautiešu vidū. 
Jau vairākas nedēļas pirms izsoles 
pienāca telegrammas un rakst-
veida pirkuma pieteikumi gan 
no dažādām Eiropas zemēm, gan 
aizjūras. Galvenā interese pievēr-
sās 1689. gadā iespiestajai Bībelei, 
lai gan Manceļa vārdnīca un gra-
matika ir vēl vecāks iespiedums, 
proti, no 1638. gada. Abas grā-
matas iespiestas Rīgā un vairāku 
gadsimtu mūžā apbrīnojami labi 
saglabājušās. Glika Bībeles iebrūn-
ganie vāki nostiprināti ar misiņa 
klamburiem. Cietusi tikai viena 
lapa, kuŗai atplēsta trešdaļa.

Visas pēdējās nedēļas skaid-
rots, no kurienes šīs retās grāma-
tas nokļuvušas Falcas galvaspil-
sētā Maincā, kuŗā savā laikā dar-
bojies grāmatu iespiešanas māk-
slas ciltstēvs Gūtenbergs. Arī pats 
ūtrupes nams, kas pieder Gode-
bertam M. Reisam, līdz šim bija 
pa lielākai daļai vācu antikvāriem 
nepazīstams. Tas gan nepārsteidz, 
jo Reiss ir jauns iesācējs, lai gan 
savā nozarē, sevišķi vācu grāmatu  
un karšu uzpirkšanā, ir ar pie-
redzi, ko skaidri parādīja ūtrupes 
gaita... Kaut arī izsolē pārdeva 
2554 grāmatas un konvolūtus, 
viņš pazina grāmatu. Glika 
Bībeles solīšanā piedalījās viens 
latvietis un viens profesionāls 
ūtrupes nama īpašnieks no 
Holandes. Turklāt bija iesūtīti 
vairāki rakstveida pirkuma pie-
teikumi, kuŗos figurēja 3000 vācu 
markas, kamēr katalogā cena bija 
apzīmēta 800 markām. Tādēļ 
solīšana sākās ar šīm 3000 mar-
kām. Latviešu solītājs, sacenzda-
mies ar otru konkurentu, solīja 
līdz 800 markām, bet Bībeli 
pārsolīja Menno Hercbergers no 
Amsterdamas par 4000 markām. 
Šis žīdu tautības ūtrupes nama 
īpašnieks ir pazīstams visā 
Rietumeiropā kā viens no redza-
mākajiem inkunabuļu, veco un 
reto grāmatu uzpircējiem. Fak-
tiski pirkuma summa ir vēl lielā-
ka, jo tai jāpieskaita procenti ūtrup-
niekam Reisam, kā arī jāmaksā 
5,5 proc. virsvērtības nodoklis.

Pazīmes rādīja, ka latvietim 
solot tālāk, Bībeles cena būtu 
sadzīta vēl par vienu tūkstoti 
marku augstāk. Tas diezgan 
skaidri parādījās ar Manceļa 
Lettus. Tās cena katalogā bija 
atzīmēta ar 350 markām, bet to 
nosolīja pazīstamais latviešu grā-
matu krājējs un kartografs Oto 
Bongs par 820 markām. Varam 
priecāties, ka Manceļa grāmata 
nonāks tādās rokās, kas jau vairāk 
nekā 20 gadus ar vislielāko rūpību 
vāc kopā latviešu kultūras vērtības.

Glika Bībeli bija apņēmusies 
nosolīt un tādā kārtā saglabāt 
latviešu kultūras klētij mācītāja 
Edgara Ķiploka aprūpētā Mine-
apoles latviešu ev. lut. draudze. 
Tās uzdevumā tad arī Maincas 
izsolē piedalījās latviešu pārstāvis. 
Trimdas latviešu apņemšanos 
iegūt reto Glika Bībeles eksem-
plāru, respektēja kā Oto Bongs, 
tā liela daļa baltvācu kultūras 
darbinieku, kas gan izrādīja 
interesi par šo retumu, tomēr 
uzsvēra, ka dod latviešiem priekš-
roku. Kāds vācu literāts šajā lietā 
rakstīja Kārlim Dzirkalim uz 

Čikāgu, un līdzīga sazināšanās 
notika arī citur. Arī baptistu 
mācītājs Ād. Klaupiks ASV un 
citi modri sekoja iespējai iegūt 
minēto grāmatu. Tomēr trimdas 
apstākļos visam tam nosprausta 
sava robeža. Maincas izsole 
rādīja, ka šādai vajadzībai vaja-
dzīgs vismaz 1300 dolaru. Jādo-
mā, ka no Amsterdamas ūtrupes 
nama tikko nosolītā Glika Bībele 
nonāks kādā zinātniskā biblio-
tēkā, jo lielajām bibliotēkām ir 
rezervētas summas bibliografisku 
retumu iegādei.

No Glika Bībeles un Manceļa 
Lettus eksemplāra,kas nonākuši 
Maincā, varēja spriest, ka tos 
atsūtījis kāds nepazīstams pār-
devējs no Skandinavijas valstīm.
Vismaz abas šīs grāmatas kādreiz 
atradušās  kādā turienes zinātnis-
kajā bibliotēkā. Kādēļ tās tagad 
laistas pārdošanā, paliek mīkla.

Maincā izūtrupēja arī vēl dažas 
citas senas grāmatas, kam sakars 
ar Baltiju 17. vai 18. gadsimtā.

Tā kā laiku pa laikam ASV un 
Kanadas tautieši interesējas par 
veco latviešu izdevumu iegādi 
Rietumvācijā, jāpaskaidro, ka 
pēdējos piecos gados vācu anti-
kvariātos tikpat kā nekas vairs 
nav parādījies un Latvijas neat-
karības laika grāmatu meklēšana 
šeit panākumus nesola. Arī t. s. Bal-
tica izzudusi no grāmatu plauktiem.

9 skolas ar 292 skolēniem, no 
tiem pamatskolas pēdējās klasēs 
25 skolēni, bet ģimnazijas klasēs, 
kas darbojas pie Sietlas, Oklendas, 
Portlandes un Koloradospringa 
skolām, ir 20 skolēni. Vērojams, 
ka tie skolēni, kas beidz pamat-
skolu, mācās arī tālāk ģimnazijas 
klasēs.

Latviešu skolu darbu, kad bērni 
skolotāju ziņā ir dažas stundas 
nedēļā, grūti padarīt rotaļīgi 
pievilcīgu un sekmīgi pielietot 
interesantākas paidagoģiskas 
metodes, jo skolotājam vispirms 
jāveic nepievilcīgais „melnais 

Baigs brīdinājums
Bez pārmaiņām turpinoties 

padomju okupācijas režīmam un 
Maskavas polītikai Latvijā, varbūt 
jau vienas dekādes laikā latvieši 
var kļūt par mazākuma tautību 
paši savā zemē, jo vairāk par pusi 
iedzīvotāju būs krievi un citi 
sveštautieši. Šī nav nekāda „pa-
domju varai naidīga emigrantu 
propaganda”, bet pašas padomju 
varas skaitļi, uz kuŗiem dibinās 
šīs baigā drauda konstatējums – 
Padomju Savienības 1970. gada 
15. janvāŗa tautas skaitīšanas 
materiāli, kas publicēti Izvestijas 

devušies uz „zaļākām ganībām”, 
piemēram, Baltijas valstīm.

Nopietni un pa jokam
* Nedēļas nogale Bostonā vis-

pār bija pārbagāta notikumiem. 
Trimdas draudzes sanāksmju 
zālē atklāja Jāņa Lejiņa gleznu 
izstādi, DV namā Toronto Lat-
viešu tautas augstskolas ģimnā-
zijas drāmas pulciņš izrādīja 
Teodora Zeltiņa komēdiju „Vīna 
raugs”, bet vakarā ALTS zālē 
Ņujorkas valsts universitātes stu-
dents Gatis Mastiņš referēja par 
tematu „Ko latviešu jaunatne var 
darīt Latvijas atbrīvošanas labā”, 
kam sekoja diskusijas. Teātŗa 
izrāde un referāts bija piesaistījuši 
ievērojamu pulku jauniešu.

* Neviens jau nešaubās par to, 
ka jaunatne Austrālijā gūst labu 
akadēmisku izglītību, bet...

...komūnistu apspiesto tautu 
pārstāvji Adelaidē protestē pret 
to, ka 43 gadus vecais profesors 
Brains Medlins Flindersa univer-
sitātē  sācis lasīt lekcijas – par 
marksismu un ļeņinismu! Gluži 

Glika Bībeles titullapa
Par skolām Rietumu 

apgabalā
Pirms pieciem gadiem iegūtā 

informācija rādīja, ka Rietumu 
apgabalā latviešu skolas apmeklē 
tikai nepilna puse no visiem sko-
las vecuma latviešu bērniem. 
Piecu gadu skolu darbības pār-
skati rāda, ka šis stāvoklis nosta-
bilizējies, jo skolēnu kopskaits 
apgabala skolās piecos gados caur-
mērā ir bijis ap 276, ar svārstībām 
no 267 līdz 303. Iepriecina parā-
dība, ka jaunākās klasēs skolēnu 
skaits pieaug. Bet piecu gadu 
statistika arī rāda, ka mazāk nekā 
puse no tiem skolēniem, kas iesāk 
latviešu skolas apmeklē, to beidz.

Pirmās klases skolēnu kop-
skaits visā apgabalā piecos gados 
ir bijis ap 50, bet pēdējo pamat-
skolas klasi caurmērā katru gadu 
ir beiguši tikai ap 18 skolēni. Šinī 
mācības gadā apgabalā darbojas 

Pavasaŗa svētkos Portlandē priecājas visa latviešu saime. Portlandes latviešu bērnu tautasdeju 
kopa ar vadītāju Hariju Saukantu un mūzikālo vadītāju Astrīdu Gaigalu

darbs” – jāiemāca bērniem lat-
viski runāt un lasīt, kas īsajā 
skolas laikā nav veicams tikai 
rotaļājoties. Skolas darbu varēs 
padarīt pievilcīgāku tikai tad, ja 
bērnu audzināšanā savu daļu 
veiks bērnu vecāki – pirms sko-
las gaitu sākuma mājās bērnus 
iemācīs tekoši runāt un lasīt lat-
viski. Vai tas ir neiespējami?

Tuksnesī starp 17 
vīriem

Naftas meklēšanas urbtuve nav 
vieta sievietei, bet šo sievieti no 
turienes neviens nav spējis attu-
rēt, – raksta Sidnejā iznākošais 
un tuvu pie miljona eksemplāros 
iespiestais sieviešu žurnāls The 
Australian Women’s Weekly par 
Melburnas 27 gadus veco ģeologi 
Ingrīdu Melliņu, kas no savas 
darba vietas sabiedrības Amalga-
mated, vienu mēnesi bijusi 
vienīgā sieviete un arī vienīgā 
ģeoloģe naftas meklējuma urb-
šanas vietā Austrālijas mežonīgā 
un tuksnešainā apvidū Kvīns-
lendas pavalsts vidienē, apmēram 
140 jūdžu rietumos no 
Brisbenas.

I. Melliņai ģeoloģes gaitās tas 
bijis pirmais piedzīvojums tieši 
naftas urbšanas apvidū, kur darbs 
ir nevien smags, bet arī bīstams: 
vienmēr var gadīties kāda 
eksplozija vai urbšanas kon-
strukcijas sabrukums.

17. aprīļa numurā. Šai statistikai 
ir tāda ticamība kā visai padomju 
statistikai, tikai nav iedomājams, 
ka tā censtos stāvokli tīši rādīt 
Maskavai nelabvēlīgākā gaismā, 
drīzāk jau tad otrādi.

Salīdzinājumā ar 1959. gada 
tautas skaitīšanu, latviešu skaits 
procentuāli samazinājies par 5,2 
proc., kamēr krievu skaits pie-
audzis par 3,2 proc. Procentuāli 
latviešu skaits no 62 proc. 1959. 
gadā noslīdējis uz 56,8 proc. 
1970. gadā. Krievu skaits pie-
audzis no 26,6 proc. uz 29,8 proc. 
Turklāt Latvijā 1970. gadā dzīvo-
juši 4 proc. baltkrievu un 2,3 
proc. ukraiņu. Slavu tautu kopē-
jais procents ir 36,1.

Līdzīgs ir stāvokļa pasliktinā-
jums Igaunijā, kaut kopumā tas 
jūtami labāks nekā Latvijā, jo vēl 
arvien igauņi sastāda vairāk par 
divām trešdaļām no iedzīvotāju 
kopskaita. Turpretim Lietuvā, kas 
jau arī iepriekšējā skaitīšanā bija 
pēc iedzīvotāju sastāva visnacio-
nālākā no trim Baltijas „republi-
kām”, stāvoklis ne tikai nav paslik-
tinājies, bet pat nedaudz uzlabojies.

Raksturīgi arī, ka visas Padomju 
Savienības Āzijas un arī Kaukaza 
republikas kļuvušas nacionālākas 
iedzīvotāju sastāvā, tas ir – repub-
likas pamatiedzīvotāju (kas ne 
visur ir vairākuma tautība!) pro-
cents pieaudzis, un tas pa lielākai 
tiesai izskaidrojums ar krievu 
skaita samazināšanos, jo tie 

kā universitātē Maskavas okupē-
tajā Rīgā! Adelaidiešu protests ir 
vietā, jo lietām šadā garā turpi-
noties, vienā vai otrā Austrālijas 
universitātē taču var sākties 
lekcijas par Hitlera nacionālso-
ciālismu – kāda gan starpība? 
Prof. B. Medlins šajā mēnesī uz 
laiciņu bija iebāzts cietumā pēc 
trača pērn novembrī, kad viņš 
skaitījās viens no vadītājiem 
visvisādu protestētāju moratorijā 
Adelaides ielās.

* Kaut kas ir jākrāj! Tāpēc tau-
tietis, kas skaitās saimnieks pāris 
suņiem, sācis krāt suņu barības 
skārdenes – no katras pa vienam 
paraugam. Kollekcija jau ir itin 
plaša, jo pēdējos pāris gados Aus-
trālijā konservēto suņu barības 
„marku” saradies gandrīz tikpat 
daudz, cik suņu saimniekiem 
kūpināmo šķirņu – cigarešu.

* Nav tiesa, ka runātāji mūsu 
sarīkojumos nevar ierobežot savu 
runu gaŗumu un vārdu „malšanu”. 
Var! Un var tad, ja braucot uz 
sarīkojumu taksometrā aizmirs-
tas uzrakstītās runas pēdējās 2 
lapas. Sabiedrisks darbinieks 
smejas, ka viņam tā nesen noticis.

* Latviešu valodas mācīšanās ir 
viegla. Viens viegluma piemērs, 
ko latviešu tēvs skaidroja dēlam, 
ir laikam mums visiem zināms 
un šāds: „Dzīvo dzīvē dzīvu dzīvi, 
dzīva dzīve dzīvu dara”. 

Publikāciju sagatavojis
P. Karlsons
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Trešdien, 13. dec./Šēnbachā 
Šodien ejam strādāt pie mūsu 

saimnieka. Tālu mežs. Pusdienas 
laikā Šimmels dabūjis zināt, ka 
mēs izgriezuši cukura kuponus 
nodotām kartītēm. Lamājās. Lai 
gādājot atpakaļ. Vakarā uzzina 
arī, ka mēs neesam nodevuši 
balto papildkartīti. Vakariņās 
Roza prasa, vai mums nav arī 
papildkartītes. Saku, ka ir. Rīt no 
rīta atnesīsim. Par cukura kupo-
niem nevaram vienoties. Šī uz-
traukusies. Saku, ka esam jau 
aizsūtījuši uz Egeru. Ja citādi 
nevar, lai dod kafiju bez cukura. 
Tā arī paliek. Nāvīga blamāža ar 
visām kartītēm.

Vēstures fakti: 16. dec. – sākās 
vācu pēdējā lielā Rietumu 
ofensīva „Rudens migla” 
(Herbstnebel) Ardenā.

Ceturtdien, 14. dec./Šēnbachā
No rīta rūgtāka kafija kā citreiz 

(bez cukura?). Citādi viss tāpat. 
Šimmels mani lamā, ka vēl 
neesmu nodevis savus cukura 
kuponus. Izstāstu, ka esmu tos 
aizsūtījis uz Egeru. Lai gādājot uz 
ātrāko atpakaļ. Solos rakstīt tur. 
Strādājam atkal pie mūsējā. 
„Stiepjam gumiju”. Mačiņš saņē-
mis vēstuli no saviem vecākiem 
kādā nometnē pie Hamburgas. 
Viņa tante un citi radi dabūjuši 
izpeldēties Baltijas jūrā, jo pie 
Dancigas kuģim uzbrukušas 
angļu lidmašīnas, un tas nogri-
mis. Arī daudz bēgļu un kaŗavīru 
gājuši bojā. Nejēdzīga dūša – 
varbūt arī kāds no maniem pie-
derīgiem gājis bojā? Pusdienā 
lielas mannā klimpas ar mērci. 
Citādi šodien nekas jauns.

Piektdien, 15. dec./Šēnbachā
Naktī nāvīgi auksta istaba. 

Apsedzos ar deķi un abiem 
mēteļiem, tad tā vien labi jūtos. 
Šodien atkal strādājam pie tā 
paša saimnieka, kur pirmā diena. 
Samērā auksta diena – vējaina. 
Pusdienā zirņu zupa, kartupeļu 
pankūkas. Arī debesmannā, 
redzu lielu bļodu uz loga, bet ne 
priekš mums (jo nav vēl nodoti 
cukura kuponi). Nav arī vajadzīgs! 
Pēcpusdienā Šimmels lamājas 
un kaujas ar čaļiem, kas dauzās 
darba laikā pa mežu (arī es). 
Vakariņās nododam kuponus. 
Saņemam atpakaļ izmazgātu 
veļu. Vakarā Šulcs „nospēris” 
man 18 cigaretes.

Sestdien, 16. dec./Šēnbachā
Šodien „šancējam” pie skopā 

mežsarga. Pusdienas laikā trauk-
sme. Esam atnākuši mājās, kad 
skaidrajās debesīs austrumu 
pamalē uz ziemeļiem lido bumb-
vedēju formācijas ar smagu 
rūkoņu. Nejauka jušana. Četros  
beidzam strādāt. Unteroficieris 
izdala papilddevu kartītes (smaga 
darba strādniekiem). Vakariņās 
nododam zemniekiem arī tās. 
Mājās lāpu vešiņu, lasu. Izdod 
katram 20 cigaretes – RM 1,20. 
Šulcs atdod man 10, apmainu 
savu divrindu pogu mēteli pret 
citu – sliktāku (īsāku un vecāku) 
ar Mačiņu. Kā piemaksu dabūju 
jaunus pirkstainus cimdus (ar 
latviskiem rakstiem). No Jankas 
nopērku par astoņām cigaretēm 
(iedodu tikai sešas) jaunas sporta 
biksītes. Rītā palikšot aukstāks.

Raimonds Gunārs Slaidiņš
Kaŗa gaitu dienasgrāmata 1944-1945

Svētdien, 17. dec./Šēnbacha
Guļu apmēram līdz astoņiem. 

Šimmels atkal lamājas, ka krās-
niņa auksta. Priedītim jābrauc 
deviņos uz Egeru (jāved viens 
čalis uz utūzi, jāapmaina unter-
oficieŗa vecā veļa pret jaunu.) Arī 
es iedodu līdz savus saplēstos 
cimdus. Ejam brokastīs. Krietni 
auksts, skaidrs laiks (kādi 5- 10 
gradi). Nāvīgas dusmas, ka tādas 
pašas brokastis kā darbdienās 
(citās mājās vismaz baltmaize). 
Priedītis nokavējis vilcienu. 
Braukšot trijos.

Lasu, rakstu. Pēc pusdienām 
ejam uz Šēnbachu. No mūsu 
saimnieces palūdzam kūku ku-
ponus (150 g). Vitišņikovs 
samontējis kaut kā savu foto-
aparātu – fotografējamies. Kādā 
kafejnīcā apēdam katrs divas 
kūkas ar tēju. Tad uz kino. 
Apskats redzēts – („Volkssturm” 
zvērests). Kultūrfilma par alvas 
zaldātiņiem, tad „... und die 
Musik spielt dazu!” Forša, jautra 
mūzika, arī humors. Pēc kino 
gatavojamies uz lielu sišanos ar 
ciema puikām, bet neviena nav. 
Mājās mēs ar Vitišņikovu apmal-
dāmies, tak beidzot atrodam 
ceļu. Vakariņās, tad iedzeŗam 
alu. Gulēt ap desmitiem.

Vēstures fakti. 21. dec. – sākas 
trešā lielā Kurzemes kauja (līdz 
31. dec.). 23. dec. – starp Dobeli 
un Džuksti sākās Kurzemes trešā 
kauja. Uzbrukums koncentrēts 
Z-R no Lestenes, starp 19. div. 
flanku un 21. Luftwaffe Field 
Division. Šī ir smagākā cīņa, ko 
19.div. izcīna Kurzemi aizstāvot. 
Agrā rītā 130. pad. Latv. korpusa 
43. gvardes divīzija sāk uzbru-
kumu pie Džūkstes Tukuma 
virzienā. Ielaužas 8 – 12 km, bet 
tiek atsisti. Pretim cīnās latv. 19. 
divīzija. Latvietis cīnās pret latvieti!

Pirmdien, 18. dec./Šēnbachā
Naktī visi nosaluši, jo krāsniņa, 

kā parasti, auksta. Arī ārā samērā 
auksts – apmēram 10 gradu pēc 
C. Neveicas no rīta ar darbiem. 
Pēcpusdienā paliek siltāks. Arī 
darbs tad sokas. Vakarā pār-
braucis Priedītis ar diviem jau-
niem čaļiem. Man  trīs vēstules 
– no Nodieva, divas uz veco 
Feldpost Nr. – no Leona (veca) 
un no Kauliņa Imanta  (uzrakstīta 
oktobrī). Šā Feldpost Nr. 36982 
RAD. Pa Egeru ejot kā pa ellīti. 
Bieži trauksmes, švaka kostīte. 
Mums esot paredzēta palikšana 
Egerā apmēram līdz Jaungadam, 
tad uz citu nometni, un uz 
pavasaŗa pusi – uz fronti kā SS. 
Hm – diezgan sūdīgi! Priedītis 
atvedis arī vairākas latviešu avīzes 
– Tēviju un Latviešu Balsi. Pēc 
vakariņām norakstu vēstuli 
Imantam. Tad lasu avīzes un 
Ilzes Kalnāres „Ieva”. Vēl sadzeŗos 
alu un gulēt.

Otrdien, 19. dec./ Šēnbachā
Naktī diezgan bieži jāskraida 

(no alus). Tak krāsniņa kuŗas 
visu nakti. No rīta uz šansi turpat 
kur vakardien – pie Šotera. 
Mūsmājās kauj milzu vairumos 
zosis un pīles. Miglains, viss 
apsarmojis. Izstrādājam 15 ku-
bikmetru  malkas. Vakarā dzeŗu 
alu, lasu, rakstu, tad plkst. 9 gulēt.

Trešdien, 20.dec./ Šēnbachā
Strādājam pie skopā mežsarga. 

(Turpinājums sekos)

(10. turpinājums)

Pusdienās lielās kartupeļu klim-
pas ar piedegušu mērci un gaļu. 
Skaris nolauž dakšiņu. Neērti. 
Vakarā nomazgājos līdz pusei.

Ceturtdien, 21. dec./ Šēnbachā
No rīta vēss. Vēlāk skaidra, 

saulaina diena. Samērā silts, vie-
nīgi kājas salst. Vitišņikovs slims, 
tomēr pēcpusdienā darbā. Vaka-
rā dabūjam no Rozas kumelītes 
tējai. Norakstu vēstulīti Nodie-
vam uz Egeru. Tā kā es kārtīgi 
neuzpasējot krāsniņu naktī, man 

jāmainās guļas vietām ar „Jokeri” 
(otrā istabas galā).

Piektdien, 22. dec./ Šēnbachā
Šodien strādājam pie Bauer-

feinda. Auksts, it sevišķi vējš no 
ziemeļiem nežēlīgs. Meža aizvējā 
labāk, tikai kājas un rokas salst. 
Līdz vakaram izstrādājam 14 k.m.

Sestdien, 23. dec./ Šēnbachā
Šodien tikpat auksts kā vakar, 

varbūt pat aukstāks. Man zāba-
kam labās kājas zolē krietns cau-

rums, tā ka gandrīz pirksts lien 
ārā, tādēļ salst. Arī cimdi cauri. 
Pēcpusdienā Priedītis atkal aiz-
brauc uz Egeru. Sastrādājam 10 
k.m., tad ejam ap četriem mājās. 
Uzsildu četrus katliņus ar ūdeni, 
dabūju baļļiņu no saimnieces un 
nomazgājos. Mačiņš organizē uz 
dīķīša ledus „vilka ripu”. Iesaldē 
jau mietu. Vakarās sēžu 
„Bīrštūbē”, sūcu alu, norakstu 
Leonam mazu vēstulīti ar 
Ziemassvētku sveicieniem.
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L A T V I E Š U  L I K T E Ņ S T Ā S T I
Viena laimīgā stāsts

Imants Gorbants stāsta Dacei Zālītei par ceļojumu
no Zviedrijas uz ASV bēgļu kuģī

Atceroties tos laikus – 
kāda  jums pašam bija 

sajūta? Ūdens klajums jau 
ir milzīgs, kam bija jāpār-
brauc pāri, un kuģis – mazs.

Ūdens mani nekad nav baidījis. 
Kapteinis katram sadalīja pienā-
kumus. Darba uz kuģa nekad 
netrūka, sevišķi mums, diviem 
kuģa „inženieŗiem”, vienmēr kas 
bija labojams, lai kuģis neapstātos. 
Mums bija liela atbildība un 
jādara darbi, neatliekot tos uz 
rītdienu.

Kādi bija dienas pienākumi, 
kā dzīve kuģī noritēja, 

kamēr braucāt uz Ameriku?
Mēs divi pārzinājām kuģa 

mechaniku. Mēs zinājām, kur 
atrodamies, vadoties pēc sek-
stanta, ar to rīkoties  vaļas brīžos 
mūs mācīja ir kapteinis, ir stūr-
manis. Mums nebija absolūti 
nekādas iespējas sazināties ar 
pasauli. Noskaņojums uz kuģa 
bija labs, visi bija priecīgi, ka 
tiekam projām no Zviedrijas, 
sevišķi ģimenes cilvēki. Mēs, 
jaunākie, mazliet skumām, jo 
mums par Zviedriju jau par bija 
daudz labu atmiņu. Jūra, izņemot 
Biskajas līča vētru, un pēdējas 
trīs dienas pirms Bostonas mums 
bija labvēlīga. Turējāmies nost 
no kuģu ceļiem, jo negribējām 
saskrieties  ar krievu tirdzniecības 
kuģiem. Vienu rītu uztraukti un 
pārsteigti vērojām, ka lielais sa-
tiksmes kuģis Queen Mary brau-
ca gaŗām no Anglijas uz Ameriku. 
Sacēlās milzīgi viļņi, lai gan kuģis 
bija kilometriem tālu no mums. 
Visi nopriecājāmies, ka lielais 
kuģis aiziet, jo mūsu laiva šūpojās 
kā skaidiņa.

Apmēram 200 jūdžu no Ame-
rikas krastiem, pie Bostonas, ir  
George`s Bank  –  sēklis, kur zvej-
nieki brauc zvejot. Kādā miglainā 
rītā man bija kārta uzmanīt 
motorus, sēdēju ārā pie motortel-
pas un redzēju, ka no miglas 
iznirst liels kuģis, nāk taisni mūsu 
laivai virsū, atsitas, ielaužot sānus, 
un atkal miglā nozūd. Dabiski, 
pulksten četros no rīta visi vēl 
gulēja, izņemot mani un stūr-
mani. Lielais kuģis atkal iznira 
no miglas un otrreiz nāca mums 
virsū, taču laimīgā kārtā paslīdēja 
taisni gaŗām kuģa aizmugurei un 
kā spoks pazuda miglā. Mums 
visapkārt atskanēja kuģu taures. 
Gribēju biezajā miglā apturēt 
kuģa virzīšanos uz priekšu, tas ir, 
noslēgt motoru, bet dīzeļmotors, 
20 dienas darbodamies vienā 
virzienā, negribēja klausīt manām 
pavēlēm apstāties. Pēdīgi, noslē-
dzot degvielas pievadi, motoru 
apturēju. Nezinājām, kas noticis, 
bijām pagalam apmulsuši. Cen-
tāmies izpētīt, kādi bojājumi 
laivai nodarīti. Atradām ielauzto 
vietu un, paldies Dievam, tā 
galvenokārt bija virs ūdens līme-
ņa un tikai kādas divas pēdas 
zem ūdens līmeņa. Izpētījām, ka 
radušos sūci varam aizdrīvēt un 
iebūvētie sūkņi kontrolētu ieplū-
dušo ūdenslīmeni. Sākām labot 
ielauzto vietu, tajā iebāžot dažā-
das drēbes, nodrīvējot ar ziedēm 
un nostiprinot ar dēļu gabaliem.

Lielajā miglā bijām iekļuvuši 
kādas dziļjūras zvejas flotiles vidū. 
Pulksten četros no rīta zvejniekiem 
bija ,,kafijas pauze”, kuģi lēnām 
dreifēja, un viens uzskrēja mums 
virsū. Agrajā rīta stundā visi vēl 
atradās savās guļamvietās, bet 

Nekas sevišķs arī nenotika, vie-
nīgi vētras laikā pa klāju sāka  
pārvietoties glābšanas laiva, kā 
arī nozāģētā kabīne, un gandrīz 
pazaudējām stūres ierīces. Naglo-
jām, skrūvējām un pievilkām 
stingrāk visu skavu skrūves, kas 

advokāta strādāja par sētniekiem. 
Viņi bija laikrakstā redzējuši 
manu vārdu un ar advokāta 
starpniecību iemaksāja drošības 
naudu.

Elisa salā es nestāvēju dīkā 
nevienu dienu, bet par desmit 
centiem stundā krāsoju ēku iekš-
pusi un ārpusi. No mūsu grupas 
biju pirmais, ko no turienes izlai-
da. Tas notika tieši Ziemsvētku 
vakarā, kāda kundze Ņujorkā 
mani kuģīša piestātnē sagaidīja 
un aizveda uz staciju. Es iekāpu 
vilcienā, un  Vašingtonā mani 
sagaidīja radi. Pirmie Ziemsvētki 
Amerikā un pie savējiem!

Ne katrs cilvēks var 
pārdzīvot , kas piedzīvots 
jūsu braucienā uz kuģa. 
Mēs, no Zviedrijas braukušie, 

nevaram sevi salīdzināt ar tau-
tiešiem, kuŗi atstāja Latviju pat 
ne ar sainīti rokās, zaudējot visu, 
dodamies pretī pilnīgi nezināmai 
nākotnei.  Mēs šo ceļu izvēlējāmies 
brīvprātīgi.

Kas notika
ar kapteini Skalbi?

 Kārlis Skalbe bija amerikāņu 
zvejas kuģa kapteinis, zvejoja 
gliemežus, austeres. Man vienmēr 
nāk prātā, ko kapteinis man teica: 
„Brauc, tautieti, jūriņā, Krājiet 
zeltu pūriņā...”

Tie ir Krišjāņa 
Valdemāra vārdi. Vai 

sapņos vēlreiz šis brau-
ciens ir piedzīvots? Kā tas 

ir iekšēji ierakstījies?
Es apzinos varonību, ko uzņē-

mās bēgļu ģimenes. Tagad, pats 
būdams ģimenes cilvēks, nezinu, 
vai man būtu drosmes to darīt. 
Vai ar visu ģimeni brauktu uz 
tāda kuģa? Vienīgi, ja draudētu 
dzīvības briesmas. Ir zināms, kas 
notika ar latviešiem Krievijā, ar 
bēgļiem, kuŗus aizveda atpakaļ 
uz Latviju, ar kaŗavīriem, kuŗi 
bija spiesti dienēt citās armijās 
un aizsūtīti atpakaļ – viņus visus 
izsūtīja uz Sibiriju. Es saprotu 
ģimenes, kas glāba savus bērnus, 
kas riskēja, kāpdami mazajā kuģī. 
Tas bija briesmīgs, šausmīgs noti-
kums visai ģimenei, kad šuvām 
maisu vecmāmiņai... Tai laikā 

viss bija savādāk, cilvēki uzņēmās, 
darīja, un neviens neprasīja – 
kāpēc? Gadi paiet, atmiņās sagla-
bājas labie dzīves brīži, baigo un 
briesmīgo pārdomā un atceras 
vienatnē.

Kuģis bija bojāts, atpakaļ uz 
Zviedriju mūs sūtīt nevarēja. 
Visi, kuŗi izbrauca no Zviedrijas, 
tur bija godīgi strādājuši. Zvied-
riem noderēja tik strādīgi cilvēki, 
viņi mūs labprāt atkal pieņemtu. 
Amerikāņiem tā bija laba liecība. 
Visi ieceļotāji izklīda pa Ameriku. 
Dzīve  te sākās ar citu tempu. 
Latviešus kopā saturēja teātŗi, 
koncerti, koŗi, sports, baznīcas – 
mēs jutāmies labāk ar latviešiem, 
svinējām mūsu svētkus, Jāņus.

Iebraucot Amerikā, man bija 
tikai apakšveļa, dažas zeķes, viens 
krekls un muskuļu stiprināšanas 
atsperes. Visa mana bagātība bija 
mazajā koferītī un mugurā. Muit-
nieki brīnījās: ,,Ko viņš Amerikā 
darīs – federes staipīs un 
muskuļus audzēs?”

Tava bagātība  bija  tavas 
zināšanas, jo tās tev kopā 
ar citiem palīdzēja  kuģi 

uzbūvēt un sagatavot ceļam.
Tie ir skaisti vārdi. Taču, ja 

nebūtu es, atrastu kāds citu.  Tā 
bija tikai sagadīšanās – būt tai 
laikā un tai vietā. Laime, ka 
varējām to izdarīt. Mēs visi toreiz  
tikpat labi varējām atteikties un 
palikt Zviedrijā. Kaut kas lika no 
tā kuģa nost nekāpt, būt uz tā un 
braukt. Grūti pateikt, vai tas ir 
liktenis vai Dieva pirksts. Tādam 
jaunam cilvēkam ticība nenāk 
viegli – tu tici tam, ko tai  dienā 
redzi.

Jūra dod daudz, un jūra daudz 
arī ņem. Latviešiem vienmēr ir 
bijusi jūras mīlestība. Atcerēsimies 
vēsturi – vecie kurši bija tādi paši 
sirotāji kā vikingi un braukāja 
apkārt. Jā, mēs esam saistīti ar 
jūru, un jūra mūs nebaida. Mani 
arī tagad nebaida jūra, varbūt es 
jūru varētu pārpeldēt, man nav 
bailes to darīt. Cita lieta, cik tālu 
es tiktu. Ūdens mani nebaida 
varbūt tāpēc, ka esmu no Vents-
pils, no jūras malas.

Esmu viens no laimīgajiem. 
Visa mana ģimene palika Latvijā, 
tika izsūtīta un atgriezās. 

Paldies par sirsnību, pacietību 
un interesi uzklausīt, mums kat-
ram ir savs dzīves epizods, kat-
ram sava vēstures lapa. Dzīves 
ceļi tek un krustojas, daudz kas 
redzēts, daudz kas piedzīvots un 
beigās paliek tikai atmiņas.

(Turpināts no 19. nr.)
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Bēgļi no  Zviedrijas Azoru salās

Imanta Gorbanta pirmie Ziemsvētki Amerikā

trieciens un troksnis viņus pamo-
dināja un, protams, ūdens ieplū-
šana kuģa lejas daļā izraisīja 
mazu pāniku.  Šādos brīžos aps-
veicama ir paškontrole. No apak-
šējām telpām bija viena izeja, 
viena kāpņu telpa, lai tiktu augšā 
uz klāja. Paldies Dievam, ka 
viena kundze ar saviem diviem 
kofeŗiem bija pirmā pie kāpnēm 
un tajās iesprūda. Pārējie tāpēc 
nevarēja tikt uz kuģa klāja, jo tad 
varbūt izceltos lielāka pānika. 
Aukstasinīgi iejaucoties, kofeŗus 
izdevās nobīdīt malā un izeju 
atbrīvot.

Tikmēr migla pacēlās, un mēs 
redzējām, ka mūsu laivai visap-
kārt  atrodas zvejas flotes kuģi. 
Par notikušo tūlīt tika ziņots 
Amerikas krastu apsardzei. Vis-
pirms ieradās amfībijas lidma-
šīna, kas nolaidās pie mūsu kuģa, 
un divi virsnieki uzkāpa uz mūsu 
kuģa. Tie bija pirmie amerikāņi, 
ko redzējām. Palīgā devās Ame-
rikas krastu apsardzes kuģi, un 
vēlāk uzzinājām, ka zvejnieki 
domājuši – viņi uzskrējuši virsū 
pasažieŗu kuģim. 

Mūsu laiva bija pelēkā krāsā, 
bez nosaukuma, bez karoga, 
visur bija izkārta sieviešu un 
vīriešu veļa – droši vien tā atgā-
dināja pirātu kuģi. Kapteinis ļoti 
labi runāja angliski, un noskaid-
rojās, ka Amerikas krasta apsar-
dze jau kopš brīža, kad atstājām 
Zviedriju, zināja, kur atrodamies. 
Amerikāņu virsnieki novērtēja 
mūsu kuģim izdarītos labojumus 
un atzina, ka varam turpināt 
ceļu. Cilvēki nomierinājās, un 
mēs braucām tālāk. Visu laiku 
mums sekoja  krasta apsardzes 
kuģis, lai vajadzības gadījumā 
palīdzētu, ja būtu nepieciešams.

Līdz Bostonai bija jābrauc vēl 
kādas divas dienas, kad sacēlās 
vētra. Laiva atkal šūpojās, cilvēki 
bija slimi... Taču domājām, ka 
ilgā ceļojuma laikā esam kļuvuši 
par pieredzējušiem jūrniekiem, 
turklāt bijām jau Amerikas ter-
ritoriālos  ūdeņos un sapratām, 
ka mums vairs nekas nevar 
notikt, jo mums palīdzēs ASV 
krasta apsardze.

bija kļuvušas vaļīgas. Neviens 
tomēr neuztraucās, bet gan teica: 
„Līdz Bostonai aizairēsimies kaut 
vai ar dēļu gabaliem!”

Locis izbrauca mums pretī, lai 
ievestu Bostonas ostā. Amerikā 
jau bija izplatījušās ziņas par 
bēgļu kuģi, uz kuŗa ir bērni un 
sievas un kam bijusi avarija. 
Mūsu kuģi sagaidīja žurnālisti ar 
fotoaparātiem. Locis man ziņoja: 
„Apturēt motoru! Lēnām atpa-
kaļ!” Taču laivas motoru atkal 
nevarēja apturēt, laiva pilnā sparā 
iedrāzās molā, ielauza to, tad 
sitās atpakaļ un vēl divas reizes 
atsitās pret molu. Tikmēr biju 
ticis pie degvielas krāna, to noslē-
dzu, un pēdīgi motors apstājās.  
Mēs iebraucām Bostonā ar lielu 
troksni, viss notika zibens ātrumā. 
Locis tikai noteica: „Tāda iebrauk-
šana manā ostā vēl nav piedzīvota.”

Amerikā ieradamās nelegāli, 
bijām, kā amerikāņi saka, boats 
people – cilvēki uz laivas. Mēs 
bijām pēdējie, kuŗi organizēti 
tādā veidā izbrauca no Zviedrijas.

Pagāja laiks, kamēr ASV Kon-
gresa deputāti nolēma, ka mēs 
varētu būt polītiski bēgļi. Senātors 
A. Lange no Ņuhempšīras uzrak-
stīja likumprojektu,  ko Kongresā 
pieņēma, atzīstot mūs par polī-
tiskiem bēgļiem un piešķiŗot  
patvēruma tiesības Amerikā.

Bostonas emigrācijas iestādes 
telpu trūkuma dēļ uz ilgāku laiku 
tik lielu bēgļu grupu nevarēja 
uzņemt. Mūs 4. septembrī ar 
autobusiem pārveda uz Elisa salu 
pie Ņujorkas. Elisa sala ir emigrā-
cijas cietums, ģimenes tika sada-
lītas – sievietes un vīrieši atsevišķi. 
Pa dienu varējām satikties lielajā 
zālē, bet vakaros katrs gāja uz 
savu pusi.

Latvieši Amerikā drīz vien 
uzzināja par jauniebraucējiem 
no Zviedrijas. Ņujorkā tika mek-
lēti sponsori, aizbildņi, kuŗi 
samaksātu 500 dolaru drošības 
naudu un uzņemtu bēgļus, ja 
viņi nedabūtu atļauju Elisa salu 
atstāt.

Man, paldies Dievam, Vašing-
tonā dzīvoja krustmāte un tēvo-
cis, kuŗi Vašingtonā pie bagāta 
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Runā Juris Audariņš

Jaunievēlētā ALAs 2009. / 2010. gada valde. Pirmajā rindā no kreisās: Kultūras fonda vadītāja 
Sarma Muižniece Liepiņa (Bostona), sekretāre Kaija Dankere (Losandželosa), priekšsēdis Dr. 
Juris Mežinskis (Sinsinati), Kultūras nozares vadītāja Iveta Felzenberga (Sietla), Izglītības nozares 
vadītāja Anita Bataraga (Ņudžersija). Otrajā rindā no kreisās: Biedru un Līdzekļu nozaŗu vadītājs 
Marcis Voldiņš (Bostona), kasieris Gustavs Plato (Vašingtona) Informācijas nozares vadītājs Jānis 
Kukainis (Kalamazoo, Mičigana), Sadarbība ar Latviju nozares vadītājs  Ēriks Krūmiņš (Milvoki), 
Sporta nozares vadītājs Visvaris Ģiga (Mineapole) un Revīzijas komisijas loceklis Valdis Kārklis 
(Vašingtona)

“Pat strādājot katru dienu kopā 
ar prezidentu Obamu, man 
jāsaka, ka neviens nav “vēsāks” 
(cooler), kā mans tēvs,” jokoja M. 
Strautmanis. Viņš bija atvedis 

Floridā beidzies ALAs 58. kongress
latviešu tautas un valsts panā-
kumus, ieskaitot iestāšanos Eiro-
pas Savienībā un NATO, pateicās 
par sadarbību Irākā un Afgā-
nistānā. Viņš uzsvēra ALAs lielo 
ieguldījumu šajā kopējā darbā 
un aicināja ALAs valdi arī 
turpmāk sadarboties ar jauno 
administrāciju, risinot arvien 
jaunos izaicinājumus, ar ko ASV 
un citām demokratiskajām val-
stīm nākas saskarties.

“Ikdienas darbā mūsu valsts 
labā es izmantoju tās dzīves 
vērtības, kuŗas manī ielikusi 
mana latviešu ģimene,” teica 
Maikls Strautmanis, piebilstot, 
ka jau ir pieradis pie jautājumiem 
no afro-amerikāņu draugiem par 
savu dīvaino uzvārdu un pieradis 
pie dīvainajiem skatieniem no 
latviešiem, kas pirmo reizi ier-
auga viņa seju. “Šī ir vēl viena 
izdevība parādīt, ka mēs varam 
pārvarēt atšķirības , kas ir mūsu 
starpā, tās padara mūs stiprus. 
Izmantosim to, kas ir ļāvis 
latviešu tautai pārdzīvot un 
izdzīvot cauri visām grūtībām. 
Sadarbosimies un redzēsim, vai 
mēs kopā varam ierakstīt vēl 
vienu nodaļu ASV vēsturē,” teica 
M. Strautmanis savas runas 
noslēgumā.

Kongresa atklāšanu vadīja 
ALAs priekšsēdis Dr. Juris 
Mežinskis un kongresa Rīcības 
komitejas vadītājs Andris Ritums. 
Kongresu sveica Latvijas Repub-

likas vēstnieks ASV Andrejs Pil-
degovičs, Ārlietu ministrijas 
speciālo uzdevumu vēstnieks Juris 
Audariņš, PBLA priekšsēdis 
Mārtiņš Sausiņš, Daugavas 
Vanagu ASV vadītājs Zigurds 
Rīders, Amerikas Latviešu 
Palīdzības fonda priekšsēdis 

Gunārs Bērziņš un ALJAs 
priekšsēdis Kārlis Antons.

Bijušo priekšsēžu vārdā runāja 
Ints Rupners. Par kongresa vadī-
tāju tika ievēlēts Vašingtonas, 
D.C. latviešu draudzes delegāts 
Pēteris Blumbergs.

Kongresa viesu vidū bija 

ALAs kongresam sveicienus no 
prezidenta Obamas un viņa 
vecākās padomnieces Valerie 
Jarrett.

M. Strautmanis nolasīja prezi-
denta apsveikuma vēstuli kon-
gresam. 

Savas uzrunas turpinājumā M. 
Strautmanis uzskaitīja visus 

latviešu centra “Gaŗezers” prezi-
dents Kārlis Vizulis un Rīgas 
Stradiņa Universitātes dekāne 
Taņa Lāce, kas sniedza interesan-
tus priekšlasījumus.

Raits Eglītis,
ALAs biroja vadītājs

ALAS 58. kongresa delegāti 2009. gada 1., 2. un 3. maijā
1. Pateicas kongresa Rīcības komitejai, īpaši tās priekšsēdim Andrim Ritumam un viņa palīgiem 
par labi noorganizētu kongresu. (Rezolūciju iesniegusi Rezolūciju komisija.)
2. Pateicas Latvijas Republikas vēstniekam ASV Andrejam Pildegovičam, Latvijas Republikas 
Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstniekam Jurim Audariņam par piedalīšanos ALAs 58. 
kongresā St. Pete Beach, FL un izteikto atzinīgo vērtējumu par ALAs  darbību.
(Rezolūciju iesniegusi Rezolūciju komisija.)
3. Pateicas ASV valsts prezidentam Barack Obama par apsveikumu.
4. Pateicas Rīgas Stradiņa Universitātes Komunikācijas fakultātes dekānei Taņai Lācei, Bruklinas 
latviešu skolas pārzinei Ilonai Vilciņai, Milvoku DV pārstāvim Andrim Maguram, Latviešu 
organizāciju apvienības Minesotā pārstāvei Lailai Švalbei un Gaŗezera prezidentam Kārlim Vizulim 
par viņu dalību ALAs kongresā. (Rezolūciju iesniegusi Rezolūciju komisija.)
5. Pateicas ASV prezidenta padomniekam Maiklam (Michael) Strautmanim un viņa tēvam Jurim 
Strautmanim par piedalīšanos kongresā un iesaka ALAs valdei nosūtīt viņiem pateicību.
(Rezolūciju iesniegusi Rezolūciju komisija.)
6. Pateicas Informācijas nozares vadītājam Valdim Pavlovskim par viņa nozīmīgo darbu ALAs 
valdē. (Rezolūciju iesniegusi Rezolūciju komisija.)
7. Pateicas Revīzijas komisijas locekļiem Andrejam Lazdam un Vijai Turjānei par viņu sekmīgo 
darbu. (Rezolūciju iesniegusi Rezolūciju komisija.)
8. Pateicas līdzšinējai ALAs valdei, Kultūras fonda un Latviešu institūta vadītājiem, Revīzijas 
komisijai, biroja darbiniekiem: Raitam Eglītim, Anitai Jubertei, Dacei Eglītei un Solveigai Švalbei, 
kā arī visiem brīvprātīgajiem ALAs darbiniekiem par viņu teicamo darbu.
(Rezolūciju iesniegusi Rezolūciju komisija.)
9. Aicina Latvijas Republikas valdību pastiprināt sadarbību ar tautiešiem ārzemēs un pieprasa 
Ministru prezidentam un valdībai turpmākajai šādai sadarbībai par galveno partneri izraudzīt 
Latvijas Republikas Ārlietu ministriju. Kongress aicina Latvijas valdību pieņemt nepieciešamos 
lēmumus, lai šo sadarbības modeli īstenotu. (Rezolūciju iesniegusi Informācijas darba grupa.)
10. Aicina ALAs valdi sadarbībā ar Latvijas goda konsulu ASV Dari Dēliņu un kompaniju “Perry 
Street Advisors” izstrādāt stratēģisko plānu turpmākajai filmas “Soviet Story” izrādīšanai ASV 
televīzijas kanālos. (Rezolūciju iesniegusi Informācijas darba grupa.)
11. Atkārtoti aicina Latvijas Republikas vēstniecību ASV pēc iespējas laicīgi paziņot ALAs valdei 
un birojam par Latvijas valdības amatpersonu ierašanos ASV.
(Rezolūciju iesniegusi Informācijas darba grupa.)
12. Lai novērstu negātiva Latvijas tēla veidošanos, aicina Latvijas Republikas Aizsardzības 
ministriju mainīt goda sardzes soļošanas stilu. (Rezolūciju iesniegusi Informācijas darba grupa.)
13. Izsaka savu līdzjūtību visām tām Latvijas kaŗavīru ģimenēm, kuŗu ģimenes locekļi krituši kaŗa 
darbībā Irākā un Afgānistānā, cīnoties plecu pie pleca ar ASV un citu sabiedroto valstu kaŗavīriem. 
(Rezolūciju iesniegusi Informācijas darba grupa.)
14. Atgādina, mudina un aicina tautiešus Latvijā un ārzemēs aktīvi piedalīties Eiropas Parlamenta 
un pašvaldību vēlēšanās Latvijā šī gada  6. jūnijā. (Rezolūciju iesniegusi Informācijas darba grupa.)

58. KONGRESA REZOLŪCIJAS

15. Aicina nākamo valdi sadarbībā ar PBLA un Daugavas Vanagu apvienību sadarboties ar 
Centrālo vēlēšanu komisiju, lai izveidotu pēc iespējas vairāk vēlēšanu iecirkņu ASV.
(Rezolūciju iesniegusi Informācijas darba grupa.)
16. Lūdz Latvijas pārstāvjus, kas piedalās starptautiskajās organizācijās, forumos, konferencēs un 
tikšanās ar ASV polītiķiem, uzsvērt Latvijas un Baltijas valstu nelegālās okupācijas faktu, aicinot to 
nosodīt un Krievijai atzīt. (Rezolūciju iesniegusi Informācijas darba grupa.)
17. Uzdod pieejamo līdzekļu apmēros turpināt trīs līdzšinējās “Sadarbība ar Latviju” nozares 
“Drošā tilta” programmas latviešu daudzbērnu ģimeņu un bāreņu atbalstam Latvijā.
(Rezolūciju iesniegusi “Sadarbība ar Latviju” darba grupa.)
18. Iesaka izplatīt informāciju ASV jauniešiem par iespēju piedalīties LELBAs un citu ārzemju 
latviešu organizāciju veidotajās talkās Latvijā. (Rezolūciju iesniegusi “Sadarbība ar Latviju” darba grupa.)
19. Iesaka izveidot SAL sakarnieku tīklu ASV, lai pavairotu atbalstu latviešu daudzbērnu ģimenēm 
un bāreņiem Latvijā. (Rezolūciju iesniegusi “Sadarbība ar Latviju” darba grupa.)
20. Uzdod Izglītības nozarei izveidot valodas uzlabošanas īskursus jauniešiem un pieaugušajiem, 
ko varētu pasniegt dažādos latviešu centros. (Rezolūciju iesniegusi Izglītības darba grupa.)
21. Uzdod Kultūras nozarei un lūdz ALAs biedru organizācijām atbalstīt projektu par ASV latviešu 
centru bibliotēku apzināšanu un to grāmatu un periodikas ieviešanu visiem internetā pieejamā 
kopkatalogā. (Rezolūciju iesniegusi Kultūras nozares darba grupa.)
22. Uzdod ALAs valdei izveidot nākamajā kongresā darba grupu, kas pārrunā latviešu biedrību un 
organizāciju saimnieciskās rūpes un nākotnes plānus. (Rezolūciju iesniegusi Kultūras nozares darba grupa.)
23. Iesaka ALAs biedru organizācijām nopietni rūpēties par savu (un iespēju robežās arī vietējo 
privātpersonu) archīviem, kā arī latviešu kultūras bagātībām, izveidojot plānus, kā nodrošināt tiem 
nākotni vai nu te, vai Latvijā. (Rezolūciju iesniegusi Kultūras nozares darba grupa.)
24. Aicina  Latvijas valdību sadarboties  ar ASV valdību, lai izkārtotu un vienkāršotu mākslinieku 
vīzu iegūšanu. (Rezolūciju iesniegusi Kultūras nozares darba grupa.)
25. Aicina visas ASV latviešu organizācijas, kas tika apzinātas sakarā ar Latvijas 90 gadu jubilejas 
Latvijas Ārlietu ministrijas atzinības rakstu piešķiršanu, kļūt par ALAs biedru organizācijām. 
(Rezolūciju iesniegusi Biedru nozares darba grupa.)
26. Lūdz ALAs biedru organizācijas financiāli atbalstīt savu pilsētu latviešu izcelsmes jauno 
sportistu piedalīšanos ASV Latviešu sporta dienās vai citās ALAs rīkotajās sacensībās.
(Rezolūciju iesniegusi Sporta nozares darba grupa.)
27. Lūdz ALJA turpināt sadarbību ar ALAs Sporta nozari, piedaloties saviesīgo sarīkojumu 
rīkošanā ASV Latviešu sporta dienās, un iesaka ALJA šī gada Bostonas kongresā novembrī atjaunot 
ALJAs valdes Sporta nozares vadītāja posteni. (Rezolūciju iesniegusi Sporta nozares darba grupa.)
28. ALAs 58. kongress aicina Latvijas valdību un Saeimu iespēju robežās turpināt kultūras sakaŗu 
veicināšanu ar latviešiem ārzemēs. (Rezolūciju iesnieguši:  Dzintars Paegle un Lilita Berga.)
29. ALAs 58. kongresa delegāti uzdod ALAs valdei sadarbībā ar PBLA piedalīties dialogā ar 
Latvijas valdību par  Pilsonības likuma grozījumiem (dubultpavalstniecību).
(Rezolūciju iesniegusi Latviešu organizāciju apvienība Minesotā.)
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(Nobeigums)

I n t e r e -
santi ir 
lētie piedā-
vājumi vi-
sas ģimenes 
p ā r t i k a s 
i e p i r k u -
miem.

N o b e i -
dzot šī ame-

rikāņu atelpas brīža apskatu, nav 
šaubu, ka viņu nostāja ir visumā 
nogaidoša. Vēl neskaidra ir gai-
dāmā valsts saimnieciskā polītika. 
Valsts programmu iedzīvināšana 
ir vairāku iemeslu dēļ ir aiz-
kavējusies. Te sakrājušies bezgala 
daudz nepadarītu darbu. To 
paveikšanai daudzkārt vēl trūkst 
kompetentas vadības un īstas 
mērķtiecības (vēl nav sadalīti 
prezidenta Buša laikā iedalītie 
līdzekļi!). Valsts iesaiste tomēr 
būs izšķirīga, jo bez tās privātais 
sektors paliks pasīvs, nedroša 
vērotāja lomā. Prezidenta Obama 
aicinājumi uz aktīvāku līdzdalību 
vēl ir ļoti plaši, pietiekami 
nepārdomāti un diezgan neno-
teikti, lai kopīgā darbā ātri 
iesaistītu lielāku privātā sektora 
līdzdalību. Tā, kaut lēnām, nāk.  
Tā visvairāk balstās uz atsevišķu 
uzņēmēju un naudas ieguldītāju 
lēmumiem.

Situācija Latvijā nav tik cerīga.  
Salīdzinot ar Ameriku, Latvijā 
vēl vairāk trūkst aizraujošas 
vadības, kompetentas valsts pār-
valdes un kontroles un tālredzīgas 
birokratijas. Nav arī uzkrātu 
līdzekļu saimniecības atjauno-
šanai. Šajā situācijā valdības solī-

Gundars Ķeniņš Kings Krizes laika komentāri
jumi par drīzu atgriešanos pie 
pilniem galdiem ir vienkārši ne-
ticami un nesaprotami.

Drausmīgakais ir tas, ka šādus 
nereālus paredzējumus Latvija 
valdība pašreiz cenšas iekļaut 
sarunās ar Starptautisko Valūtas 
fondu (SVF) par savu saistību 
samazināšanu. Kā to lasām 23. 
aprīļa Latvijas Avīzē, SVF un 
Eiropas Komisijas (EK) pārstāvji 
atrod, ka valsts pārvaldei Latvijā 
vispār nav vienotas grāmatvedī-
bas, nav centrālizētas uzskaites 
sistemas. Valdībai nav pietieka-
ma ieskata valsts ienākumos un 
izdevumos. Civildienests nav 
sevi attaisnojis, jo katra minis-
trija visbiežāk saimnieko uz savu 
roku. Nav domājams, ka valdības 
iecerētais septiņu procentu vai 
nesen solītais piecu procentu 
budžeta deficits varētu nākamā 
vai divu gadu laikā samazināties 
uz normālākajiem trīs procentiem.

Cik var spriest no Barometra 
Nr. 12 (marta) pētījuma, Latvijā, 
kur ar valdības maiņu parādījušās 
niecīgas cerības, vērojamas atel-
pas brīdim raksturīgas iezīmes. 
Tās nav daudzsološas, īsta opti-
misma nav. Tas ir tik mazs 
(salīdzinot ar 8% janvarī, 17% 
martā), ka to nevar uzskatīt par 
pietiekamu tautas aktīvai iesaistei 
jaunuzbūves vai citos darbos.  
Drīzāk tautas uzskati uzrāda 
vairuma pieradināšanos perso-
niskai izdzīvošanas polītikai slik-
tos vai ļoti sliktos apstākļos. Tas 
saskan ar uzskatiem, ka ģimeņu 
financiālais stāvoklis nav vairs 
tik slikts (49% janvarī, 45% 
martā). Iespējas atrast labu darbu 
Latvijā par ļoti sliktām vērtē seši 

no desmit Latvijas iedzīvotājiem.  
Četri no pieciem jaunās valdības 
darbu vērtē kritiski. Šie uzskati, 
kā zināms, ved dažus vērotājus 
pie slēdziena, ka drīz var atkal 
sākties jauns darba meklētāji 
vilnis ceļā uz ārzemēm. Tas 
varētu sākties ar skolu absolventu 
meklējumiem ārzemēs atrast 
kaut īslaicīgus sezonas darbus 
lauksaimniecībā.

Ieskatoties tālāk (Latvijas) 
Barometra Nr. 12 pētījumā, ir 
skaidri redzams, ka vēl martā 
Latvijas iedzīvotājus varēja 
sadalīt apmēram vienlīdzīgās 
daļās. Cits, tas ir Eirobarometra, 
pētījums, rāda, ka vēl aprīlī nebūt 
ne visi Latvijas iedzīvotāji izjuta 
saimnieciskos atplūdus. Ja pir-
majā daļā atrodam tos, kas strādā 
un iztiek puslīdz normāli vai pat 
labi, otrajā ir dažāda veida maz-
turīgie. Salīdzinot ar Ameriku, ir 
grūti izdzīvot ar zemām algā, 
pensijāsm un sociāliem pabals-
tiem zemē, kur mazturīgiem 
iedzīvotājiem nav iekrātas nau-
das. Trešā daļa jūtas saimnieickās 
krīzes ļoti vai vismaz nopietni 
skarti.  Viņu izdzīvošana ir vairāk 
saistīta ar visāda veida knapi-
nāšanos un dažiem ienākumu 
papildinājumiem. Līdz ar to 
iedzīvotāji retāk cerēja vairāk 
nopelnīt (no 34% 2008. gadā uz 
26% šī gada martā). Iztikšanas 
stratēģija ir vairāk saistīta ar 
ietaupījumiem (no 49% 2008 
gadā uz 61% šī gada martā).  
Siprāks (17% pirms gada, 27% 
martā) veidojas uzskats, ka jāpērk 
pašmāju ražojumi arī tad, ja tie ir 
dārgāki par importētajiem.

Ja 2008. gada maijā 54% no 

iedzīvotājiem nedomāja doties 
atpūtas vai tūrisma ceļojumos uz 
ārzemēm, tad šī gada martā šī 
proporcija ir pieaugusi uz 63%. 
Pieaugums ir saistīts ar zemākām 
algām, gaidāmo personāla skaita 
samazināšanu un citām financiāla 
rakstura problēmām. Te ir jūtams 
savs pesimisms. Tikai četri no 
desmit iedzīvotājiem vēl martā 
sagaidīja, ka viņu finansiālā 
situācija nākamā pusgada laikā 
nemanīsies vai uzlabosies. Tajā 
pašā laikā līdzīgs skaits bija 
nobažījušies par iespēju zaudēt 
darbu. Kā lasām šā gada 19. 
aprīļa Dienā, šīs iespējas jau gluži 
nopietni pavairojās gada pirma-
jos trīs mēnešos.

Interesants ir vērojums, ka 
tagad puse no Latvijas iedzīvo-
tājiem uzskata, ka par cilvēka 
labklājību galvenais atbildīgais ir 
individuālais cilvēks, jau retāk 
(39%) tā ir valsts. Domājot par 
vecumdienām, 40% no iedzīvo-
tājiem sagaida labklājības nodro-
šinājumu no valsts, nedaudzi 
(23%) paļausies uz saviem uzkrā-
jumiem un īpašumiem, bet ar 
ģimeņu atbalstu rēķinājās tikai 
13%. Īstenība te jārunā par visiem 
ienākumu avotiem kopumā. 
Redzu lielu dažādību piemēro-
šanās spējām. Es gluži labi varu 
iedomāties ģimenes, kas apvieno 
vecvecākus, vecākus un viņu 
bērnus vienā saimē, kur ir gan 
ienākumi algotā darbā, gan pen-
sijas, savi labumi no pašu 
piemājas zemē audzētā. Arī tā 
ģimene pielāgojas mainīgajiem 
apstākļiem.

Dažādas pieejas rāda pat 
nedaudzi piemēri. Vispirms man 

prātā nāk ideāli situēts uzņēmējs, 
kas ar visui ģimeni dodas slēpot 
uz Davosu, bet pa ceļam apmeklē 
klientus Vācijā, lai veicinātu savu 
komerciālo sadarbību ar viņiem. 
Grūtāka situācija ir kādas 
ārzemju firmas nodaļas vadītājai 
Latvijā, kas pašreiz strādā nepa-
rasti daudz, lai noturētu vai 
uzlabotu savas pozīcijas tirgū.  
Ļoti daudz strādā konsultante ar 
nesen iegūtu doktores gradu 
vadības lietās. Darba netrūkst, 
viņa saka, bet tomēr uzskata par 
nepieciešamu atvilkt elpu un 
mazliet atpūsties ārzemēs. Mazas 
augstskolas vadītājs atrod, ka 
vairāk laika jāiegulda akadēmis-
kās programmas uzlabošanā.  
Vecāku pensionāru pāris pār-
kārto savu lauku saimniecību 
vieglākiem darbiem, bet kāda 
uzņēmīga žurnāliste savas mājas 
dārzā brīvajās stundās stāda 
jāņogu krūmus.

Visumā es spriežu, ka Latvijas 
iedzīvotāji, līdzīgi amerikāņiem, 
tomēr vēl nav gatavi iesaistīties 
jaunuzbūves darbos, bet vēl gaida 
uz apstāķlu un iespēju noskaid-
rošanos.  Man  šķiet, ka viņi vai-
rāk pielāgojas dotiem apstākļiem, 
apmēram tā, kā tas notika kara 
laikā un pirmajos gados pēc 
padomju iekārtas sabrukuma.  
Tādos apstākļos ģimenes uzde-
vums ir izdzīvot tagad, bet 
ilgtermiņa saimnieciski mērķi 
paliek otrā vietā. Šajā atelpas 
brīdī Latvijas iedzīvotāji gatavo-
jas pieticīgai, daudziem grūtai, 
izdzīvošanai.  PKā redzam, pie-
ejas tai ir dažādas, un tās ir lielā 
mērā saistītas ar reāliem indi-
viduāliem apsvērumiem.

Dievs  š. g. 10. aprīlī  pie sevis 
aizsauca visu Grandrapidu lat-
viešu ev. lut. draudzes locekļu 
cienīto un iemīļoto Viktoriju 
Zušmani. Draudzes kopējā darbā 
viņa darīja visu, ko spēja, bet 
visvairāk viņai patika sarakstīties 
ar māsu draudzes locekļiem  un 
loceklēm Latvijā. Viņai tuvas bija 
arī lūgšanu sanāksmes, kuŗās 
varēja aizlūgt par draudzi, drau-
dzes mācītāju, sev tuviem cilvē-
kiem un katru, kam vajadzīga 
Dieva vai draudzes palīdzība. 
Viņa vienmēr bija laipna, smai-
dīga un līdzjutīga, satiekoties ar 
cilvēkiem un pārrunājot dzīves 
grūtības. V. Zušmane bija žēlsir-
dīgā māsa, strādāja Blodžeta 
slimnīcā Grandrapidos, un lat-
vieši jutās drošāk, ja par viņiem 
rūpējās māsa Viktorija. Viņa bija 
arī laba dzīvesbiedre vīram, ar 
kuŗu kopā izaudzināja un izsko-
loja trīs dēlus. Pēdējos mūža 
gadus viņa dzīvoja pie dēliem 
Atlantā, bet viņas mirstīgās atli-
ekas tika apbedītas līdzās dzīves-
draugam Augustam Zušmanim 
Woodlawn kapsētā Grandrapidos.

Viktorija dzimusi 1921. gada 7. 
aprīlī Indrā, Latvijā, Vikentija un 
Broņislavas Arcimoviču ģimenē. 
Pēc pamatskolas beigšanas viņa 
mācījās Krāslavas vidusskolā un 
1940. gada rudenī iestājās 
Rēzeknes skolotāju institūtā. 
Komūnisti 1941. gada 14. jūnijā 
Viktorijas vecākus un brāli 
izsūtīja uz Sibiriju, kur viņas 
tēvam piesprieda nāvessodu par 

Viktorija Zušmane Dieva mierā

pretpadomju aģitāciju. Deportā-
ciju laikā Viktorija bija aizbēgusi 
no Rēzeknes un vairākas dienas 
slēpās savas māsīcas Annas lauku 
māju tīrumā. Pēc vāciešu ienāk-
šanas viņa atgriezās Rēzeknē, 
pabeidza studijas un strādāja 
Indras pamatskolā. Otrā pasaules 
kaŗa beigās Viktorija devās bēgļu 
gaitās un uzņēmās būt par pava-
doni bārenītei Balvai, kuŗas 
vecāki arī bija izsūtīti. Nonākusi 
Vācijā, Viktorija strādāja bērnu-
namā Harca kalnos. Vācijā viņa 
iepazinās ar bijušo kaŗavīru 
Augustu Zušmani. Pēc dažiem 
gadiem Augusts pārcēlās uz dzīvi 
Anglijā, bet Viktorija palika Vāci-
jā. 1950. gadā Viktorija devās 
tālajā ceļā uz ASV. Ziemeļdakotā 
Fargo pilsētas tuvumā viņa 
iestājās žēlsirdīgo māsu skolā, 
bet pēdējā studiju gadā  saslima 
ar tuberkulōzi un tika ievietota 
sanatorijā. Pēc ilgas ārstēšanās 
viņa pabeidza studijas un 1955. 
gada jūnijā Saulaines nometnē 

Kanadā salaulājās ar Augustu 
Zušmani. Jaunais pāris pārcēlās 
uz Grandrapidiem Mičigenā. 
Viktorija sāka strādāt par žēlsir-
dīgo māsu Blodžeta slimnīcā, un 
dzemdību nodaļā nostrādāja 29 
gadus. Tur piedzima arī viņas trīs 
dēli – Ēriks, Andris un Valdis.

Dēli pastāstīja, ka, dzīvojot 
Atlantā, māte vienmēr gaidīja 
ciemiņus, lai gan viņas mājvieta 
bija neliela. Viņa vienmēr bija 
aizņemta, jo ātri izveidojās drau-
gu loks, taču vislielāko prieku 
viņai sagādāja dēlu un vedeklu 
apciemojumi. Māte bērnus vien-
mēr sagaidījusi ar cienastu un 
mazām dāvaniņām. Pēdējos 
mūža gados viņai bija dažādas 
kaites, taču viņas gaišais smaids, 
rakstura neatlaidība un neizdzē-
šamā cerība nezuda līdz pat 
pēdējai dienai. Viņa aizvēra acis, 
lai dotos pie miera dēla Ērika 
mājās Atlantā, bet atkal atvēra 
acis Mūžībā Lielās piektdienas 
rītā, 10. aprīlī. Lieldienas rītā, ko 
Viktorija tik ļoti gaidīja ģimenes 
lokā, viņa Mūžībā tikās ar citiem 
mīļajiem aizgājējiem, īpaši ar 
dzīvesdraugu Augustu.

Atvadu dievkalpojums notika 
15. aprīli latviešu ev. lut draudzes 
dievnamā, kalpojot mācītājai 
Ilzei Larsenai. Sirsnīgus atvadu 
vārdus teica dēls Andris Zuš-
manis, draudzes priekšniece 
Biruta Auziņa un, atminoties 
kopā pavadīto laiku, Jūlija Rum-
berga un Līga Gonzalesa.

Julieta Rumberga

Amerikas skautu organizācijas vadītājiem, kuŗi 
ilgus gadus darbojušies skautu audzināšanā, 
piešķiŗ Lifetime Achiwement Award, ko pasniedz 
gadskārtējā novada konferencē. Šogad apbalvo-
jumu Bostonā saņēma Daugavas (8) skautu 
vienības vadītājs Aivars Oga.

Pelnīta atzinība skautu 
vadītājam Aivaram Ogam

No labās: vadītājs Aivars Oga ar saņemto apbalvojumu, Ēriks 
Puriņš, Ilze Prikule-Oga, Vilis Treimanis, Olita Treimane, 
Ritvars Asbergs (visi piedalījās novada konferencē)

Skautu gaitas Aivars Oga sāka pirms 58 gadiem, 
ilgus gads vadījis mazskautu pulciņu un bijis 
vienības priekšnieks, kā arī daudzos citos amatos 
latviešu skautu kustībā. Nozīmīga ir A. Ogas 
līdzdalība mazskautu un skautu vadītāju augstāko 
kursu rīkošanā Latvijā, kad tur pēc ilgajiem 
okupācijas gadiem atjaunojās skautu kustība.

V. T.
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidents Valdis Zatlers no 13. līdz 21. maijam uzturēsies 

darba vizītē ASV, kur viņam plānotas arī vairākas tikšanās  ar ASV 
administrācijas pārstāvjiem. Zatlers tiksies ar ASV valsts sekretāri Hila-
riju Klintoni, ASV aizsardzības ministru Robertu Geitsu, ASV Kongresa 
Pārstāvju palātas spīkeri Nensiju Pelosi, vairākiem senātoriem. Tikšanos 
laikā plānots apspriest ekonomikas  un drošības jautājumus, tostarp 
operāciju Afgānistānā.

Valsts prezidents Valdis Zatlers un Lilita Zatleres kundze 11. maijā 
darba vizītē apmeklēja Madlienu, Lēdmani un Ogri, viesojās skolās, tikās 
ar pašvaldību pārstāvjiem un uzņēmējiem. 

Tiesībsargs Romāns Apsītis kāda pavalstnieka iesniegumam pievie-
nojis atzinumu, kuŗā teikts, ka vairākām valsts un pašvaldību iestādēm 
un dienestiem būtu jāpiešķiŗ tiesības iedzīvotājiem sniegt informāciju    
arī krieviski. Valodnieki un latviešu valodas sargi tiesībsarga iniciātīvā 
saskata aizmetņus ceļam uz divvalodību Latvijā.

Lai godinātu liepājnieka, polītiķa un diplomāta Miķeļa Valtera 
piemiņu, Liepājā Baseina ielas rekonstrukcijas projektā paredzēs piemi-
ņas vietu Miķelim Valteram. No 1918. gada novembŗa līdz 1919. gada 
decembrim M. Valters bija pirmais Latvijas iekšlietu ministrs, vēlāk 
Latvijas sūtnis Romā, pēc tam Parīzē. Līdz 1940. gadam viņš bija Latvijas 
ģenerālkonsuls Briselē. Līdz mūža galam – 1968. gadam, dzīvojot Šveicē 
un Francijā, Miķelis Valters, būdams diplomāts un publicists, joprojām 
uzturēja sakarus ar savu dzimto Liepāju.

No Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas 
budžeta piešķirti 5000 latu Krievijas latviešu sadziedāšanās svētku 
rīkošanai Baškortostānā. Svētkus rīko biedrība “Latvieši pasaulē – mūzejs 
un pētniecības centrs” sadarbībā ar biedrību “Baškortostānas latviešu 
apvienība” un Krievijas Latviešu kongresu. Paredzēts, ka sarīkojumā 
piedalīsies vismaz 150 kultūras kopu dalībnieki no latviešu diasporas 
organizācijām Krievijā.

Daugavā pie salona “Laivu centrs”,  Krasta ielā 5,  ūdenī nolaida 
vairāk nekā 1000 gadus sena vikingu kuģa “Osa” autentisku kopiju. Divos 
gados īpaši izveidotā angarā to uzbūvēja Birzgales amatnieki dvīņubrāļi 
Juris un Ingolfs Zīles  gandrīz pēc desmit gadu ilgā pētnieciskā darbā 
tapušām skicēm un rasējumiem. Kuģis “Osa”, senatnē saukts “Osebergship”, 
nes norvēģu karalienes Osas vārdu un ir 21 m gaŗš, piecus metrus plats 
un sešus metrus augsts,  ar grebtiem ornamentiem. Kuģa korpuss būvēts 
no ozola, klājs – no priedes, dēļus sastiprinot ar skrūvēm un virvēm 
(senie norvēģi šim nolūkam izmantojuši koka tapas un zirga astrus).      
Uz priekšu kuģi virzīs buras vai 30 airētāju roku spēks. Kuģa komanda 
veidota no Latvijas, Zviedrijas un Norvēģijas jūras braucējiem, starp 
kuŗiem ir gan kuģošanas profesionāļi, gan entuziasti, bet kapteinis būs 
norvēģis.

Kaŗa mūzejā atvērta grāmata „Mores kauja”. Tās autors ir leģionārs,  
viens no diviem dzīvajiem 1944. gada Mores kaujas dalībniekiem, rotas 
komandieris Rolands Kovtuņenko. Grāmatas izdošanu atbalstījušas 
Vējiņu ģimene un Timmermaņu ģimene Austrālijā. 

Jelgavā pēdējā gaitā izvadīja Afgānistānā kritušos kaŗavīrus – seržantu 
Voldemāru Anševicu un dižkareivi Andreju Merkuševu. Bēŗu ceremonijā 
piedalījās valsts augstākās amatpersonas, kā arī ASV Mičiganas nacionālās 
gvardes komandieris ģenerālmajors Tomass Katlers, kuŗa komandētie 
kaŗavīri Afgānistānā dien kopā ar Latvijas kaŗavīriem.   

Spānijas karalis Rīgā
Spānijas karalis Huans Karloss I, 

viesojoties Latvijā, apmeklēja arī 
Okupācijas mūzeju. Līdzīgi mūze-
ji ir  Igaunijā un Lietuvā, taču mū- 
zeja apmeklējums bija paredzēts 
tikai Latvijā. Augsto viesi ar eks-
ponātiem iepazīstināja mūzeja 
valdes priekšsēdis Pēteris Bolšaitis.

Spānijas karalis izprot Latvijas 
vēsturi, jo savulaik Spānija bija 
sašķelta starp labējiem un kreisa-
jiem spēkiem, daļa sabiedrības 
atbalstīja nacistisko Vāciju, daļa – 
Padomju Savienību. Karalim izde-
vās savstarpējo naidu apslāpēt.

Pēc Okupācijas mūzeja ap- 
meklējuma Huans Karloss I ie- 
rakstīja viesu grāmatā: „Man radās 
pārliecība, ka Eiropas Savienība    
ir instruments, kas dod cerību jūsu 
valstij, ka nekas tāds neatkārto-
sies.” Atvadoties Spānijas karalim 
pasniedza dāvanu – videokaseti ar 
filmu „Padomju stāsts”, grāmatu 
par Okupācijas mūzeju un frag-
mentus no dienasgrāmatas, ko 
kāds spāņu kaŗavīrs rakstījis, 
būdams 1942. gadā Baltijā.     

Spānijas karalis piedalījās arī  
rekonstruētās Rīgas otrās elektro-
centrāles (TEC-2) atklāšanā. 
Elektrocentrāles rekonstrukciju 
veikusi Spānijas energosabiedrība 
Iberdrola. Svinīgajā atklāšanas 
ceremonijā sabiedrības valdes 
priekšsēdis Ignasio Galans uzsvē-
ra TEC-2 projekta nozīmīgumu 
Latvijas ekonomikā, tā būtisko 
devumu valsts iedzīvotājiem. Lī- 
dzīgu vērtējumu sniedza arī eko-
nomikas ministrs Artis Kampars. 
Enerģijas loma valsts ekonomikā 
ir nenovērtējuma, jo tā ietekmē 
gan iedzīvotājus, gan uzņēmējus, 
sacīja ministrs. Mūsu mērķis ir 
energoefektīvitātes uzlabošana, tā- 
pēc enerģijas projekti Latvijas 
attīstībai ir sevišķi būtiski.

Latvenergo prezidents Kārlis 
Miķelsons atklāšanas sarīkojumā 
atzina, ka jaunais energobloks, 
efektīvi izmantojot kurināmo, 
saražos trīs reizes vairāk elektro-
enerģijas nekā līdz šim – no 330 
megavatiem līdz aptuveni 600 
megavatiem.  Mazināsies nepiecie-
šamība pēc elektroenerģijas im- 
porta. 

Jaunā energobloka būvniecība 
tika sākta 2006. gadā. To uzskata 
par modernāko termoelektro-
centrāles projektu Baltijas apga-
balā. Projekta kopējās būvniecī-
bas izmaksas ir apmēram 124 mil-
joni latu.

ES komisārs Latvijā 
Latvijā vizītē bija ieradies Eiro-

pas Savienības ekonomikas un 
monētāro lietu komisārs Hoakins 
Almunja. Augstais viesis tikās ar 
Latvijas Ministru prezidentu, mi-
nistriem, Saeimas deputātiem, uz- 
ņēmējiem, baņķieŗiem un pār-
runāja Latvijai sniegtā financiālā 
aizdevuma nosacījumus. 

Pēc tikšanās ar Ministru pre-
zidentu Valdi Dombrovski                 
H. Almunja izteicās optimistiski 
par Latvijas izredzēm atjaunot 
ekonomisko izaugsmi. Nepiecie-
šams īstenot ekonomikas sta-
bilizācijas plānā iekļautos pa- 
sākumus, kā arī veikt struktūrālās 
reformas veselības un izglītības 
jomā.  Pēc komisāra domām, uz- 
ņemtais virziens ir pareizs, taču ar 
to vien ir par maz. Ministriem 
jāizstrādā vidēja ilguma un ilg-
termiņa stratēģija Latvijas stabi-
lizēšanai. 

Daudz tika runāts par  starptau-
tisko aizdevēju otro maksājumu.  
Latvija to varēs saņemt vienīgi    
tad, kad būs pieņemti budžeta 
grozījumi ar nepieciešamām pār-
maiņām. Almunja saņēma ap- 
liecinājumu, ka polītiskais lē- 
mums par budžeta grozījumiem 
tiks pieņemts tuvākajā laikā, 
pirmajā lasījumā to izskatīs pirms 
EP vēlēšanām, otrā – tūlīt pēc 
vēlēšanām. Ja visi solījumi tiks 
izpildīti, otro maksājumu Latvija 
varēs saņemt uzreiz pēc tam, kad 
Saeima apstiprinās budžeta gro-
zījumus. 

H. Almunja pauda atbalstu 
valdības īstenotajām reformām un  
pārliecību, ka  Latvija 2012. gadā 
varētu pievienoties ES vienotajai 
valūtai. Krize gan nebūšot iemesls, 
lai pirms pievienošanās eiro zo- 
nai atvieglotu kādu no pašlaik 
izvirzītajiem noteikumiem. Tiem 
Latvijā jābūt izpildītiem jau 2011. 
gadā.

Ministru prezidents Zviedrijā
Pēc tikšanās ar Latvijas  Minis-

tru prezidentu Valdi Dombrovski  
Zviedrijas premjērministrs Fre-
deriks Reinfelts paziņoja, ka Lat- 
vijai ilglaicīgā perspektīvā ir ļoti 
labas izredzes ekonomikas at- 
veseļošanai un krizes pārvarēša-
nai. 

Reinfelts norādīja, ka Zviedrija 
ar ļoti lielu interesi vēro procesus 
Latvijā un izprot Latvijas sarežģīto 
situāciju, kā arī atbalsta mūsu  
valsts valdības rīcību un centienus 
stabilizēt ekonomisko situāciju.

Tikšanās laikā no Zviedrijas pu-
ses tika saņemts solījums, ka 
Zviedrija, izprotot Latvijas situā-
ciju, aktīvāk iesaistīsies Eiropas 
Savienības iekšējās diskusijās, aiz-
stāvot Latvijas pozicijas.  Zviedri-
jas premjērministrs arī piedāvāja 
Latvijai divpusējo technisko 
palīdzību, kas saistīta ar starp-
tautiskā aizdevuma saņemšanu.

Dombrovskis ar Zviedrijas 
premjērministru pārrunāja eko-
nomiskās stabilizācijas plānu un 
struktūrālās reformas. Dom-
brovskis arī lūdza Zviedrijas at-
balstu turpmāku starptautisko 
maksājumu saņemšanā. 

Runājot par zviedru banku dar-
bību Latvijā un turpmāko polīti-
ku attiecībā uz tām, Reinfelts 
uzsvēra, ka svarīgi ir sekmēt reālu 
divpusēju sadarbību, atbalstot  
projektus jaunā kvalitātīvā līmenī.

Skolotāju kongresā 
Latvijas skolotāju kongresā 

(LSK) katēgoriski tika iebilsts pret 
Izglītības ministrijas pausto vie-
dokli par mazo  skolu slēgšanu. To 
it kā pieprasot Starptautiskais va- 
lūtas fonds. Taču tas nav taisnība, 
nevienā dokumentā nekas tāds 
nav ierakstīts.  Iecerētās reformas  
jāaptur. Pretējā gadījumā LSK sola 
1. jūnijā aicināt sabiedrību uz 
ievērojamu manifestāciju, tajā 
iesaistot ne tikai skolotājus, bet    
arī nevalsts organizācijas, garīdz-
niekus, zemniekus. 

Kongresā tika nodibināta Lat-
vijas Nacionālā skolotāju savie-
nība. Tās uzdevums ir izvirzīt 
priekšlikumus, kā risināt samil-
zušās problēmas. Sistēma nonā-
kusi strupceļā, tāpēc tā jāaptur un 
jāveido jauna, sadarbojoties ar 
skolotājiem.

Autoritārisms 
ekonomikā nes labumu         

Latvijai jākļūst par prezidentālu 
valsti - tādu viedokli intervijā 

Latvijas Avīzei pau-
dis advokāts Andris 
Grūtups. “Jāatzīst, 
zemapziņā prezi-
dentālo varu sais-
tām ar autori-
tārismu, jo Latvijā 
šāda pieredze ir. 
Taču no tā nebūtu 
jābaidās, jo auto-
ritārisms ekonomi-
kas ziņā nes tikai 
labumu, un tā ne-
bija tautas vaina, ka 
Kārlis Ulmanis bija 
tik gļēvs un 1940. gadā pieļāva 
valsts okupāciju,”  sacīja advokāts. 
Pašreizējā polītiskā sistēma, po- 
lītiķu ķīviņi un nestabilās valdī- 
bas nespēj nodrošināt valsts eko-
nomisko un polītisko kursu. 
Sistēma, kuŗā mēs apkaŗojam cits 
citu, ir postoša Latvijai un ir 
pierādījusi, ka tā nav iespējams  
vadīt valsts ekonomisko un ideo-
loģisko polītiku. Tāpēc mums 
vajadzētu veidot prezidentālu     
valsti, kad tauta ievēlētu preziden-
tu un viņam būtu tiesības iz- 
raudzīties valsts pārvaldes aparā-
tu. Prezidents noteiktu arī valsts 
polītisko un ekonomisko virzienu, 
bet parlamentam tiktu saglabāta 
likumdošanas un izpildvaras kon-
troles funkcija, kā tas ir daudzās 
pasaules valstīs.

“Bija viena doma - ātrāk sagraut 
veco, sociālistisko un radīt jaunu 
sistēmu, kas visu atrisinās. Dzīve 
pierādīja, ka mēs esam bijuši  pā- 
rāk pārsteidzīgi “revolūcionāri”, 
vienas liberālisma idejas pārņemti, 
tāpēc nebūšu grēkojis, ja atzīšos,  
ka savu viedokli esmu mainījis. 
Dzīve ir parādījusi, ka šis viedoklis 
nav bijis visai pareizs un ka 
liberālisms visu neatrisina,” norā-
dīja Grūtups.

Dodoties uz vēlēšanām, Grūtups 
iesaka „padomāt par kādu nacio-
nālu spēku”. 

Kur būtu jāorganizē 
geju un lesbiešu sarīkojumi?
Partijas LPP/LC Rīgas pilsētas 

galvas amata kandidāts Ainārs 
Šlesers geju un lesbiešu saietus ai-
cina organizēt Vecāķu plūdmalē, 
nevis Rīgas centrā. Šlesers katē-
goriski nostājas pret šādu gājienu 
un praidu organizēšanu Rīgas 
centrā. “Ja mani ievēlēs par Rīgas 
pilsētas galvu, tad šādi sarīkojumi 
vairs nenotiks, varu apsolīt. Tās ir 
provokācijas, un tie, kas organizē 
šos gājienus, tikai vēlas nopelnīt, 
viņi vēlas skandalus, viņi vēlas, lai 
viņus apspiež. Lūdzu, organizējiet 
Vecāķu plūdmalē vai vēl kaut kur, 
bet ne Rīgas centrā. Pulcējieties, 
draudzējieties, bet propagandēt 
šādu dzīvesveidu un šādas ģime-
nes - tur es būšu katēgoriski pret. 
Negribu nevienu diskriminēt, bet 
vēlos skaidri pateikt, ka esmu par 
tādām ģimenes vērtībām, kādas ir 
noteiktas Satversmē,” skaidroja 
Šlesers.

Šlesers gan nenostājas pret in-
dividiem, un,  ja ir citādi cilvēki, tie 
jārespektē, bet, organizējot šādus 
gājienus, neiecietība tikai palielinās, 
nevis mazinās. Rīgai nav jālīdzi-
nās Berlīnei vai kādai citai pilsētai, 
kur katru gadu notiek šādas izrā-
des un gājieni.

Rīgas domes Sapulču, gājienu 
un piketu pieteikumu izskatīšanas 
komisija 8. maijā nolēma lesbiešu, 
geju, biseksuāļu, transpersonu un 
viņu draugu apvienībai “Mozaīka” 
atļaut  16. maijā rīkot gājienu 

Vērmanes dārzā. Par kompromisa 
risinājumu tika pieņemts lē- 
mums, ka gājiens drīkst iziet ārā 
no Vērmanes dārza pa Elizabetes 
ielu, Tērbatas ielu un atgriezties 
Vērmanes dārzā.

Izveidota lībiešu un 
latgaliešu valodas 

aizsardzības organizācija
Aprīļa sākumā dibinātā Latvijas 

reģionālo un mazāk lietoto valo-
du savienība LatBLUL pagaidām 
pārstāv lībiešu un latgaliešu valo-
das runātājus, kā arī Alūksnes 
apkaimē lietotā igauņu valodas 
Veru dialekta un vecticībnieku 
dialekta pārstāvjus. 

LatBLUL organizācijas valdē 
lībiešu valodas runātājus pārstāv 
gan organizācijas prezidents Jānis 

Mednis, gan arī Linda Zonne un 
Dāvis Stalts, latgaliešu valodas 
lietotājus - Ilga Šuplinska un Mār-
tiņš Viļums. Vecticībnieku dialekta 
pārstāvis ir Pjotrs Aleksejevs,    
Veru dialekta - latviešu un igauņu 
kultūras biedrības Stīga-Keel biedrs 
Jānis Prangels.

Organizācijas dibināšanā pieda-
lījušies divu minēto valodu un divu 
dialektu pārstāvji, taču LatBLUL ir 
atvērta arī citām Latvijā mazāk lie-
totajām valodām, norāda Mednis.

Pagaidām par pirmo un nozī-
mīgāko uzdevumu LatBLUL pār-
stāvji uzskata pievienošanos Ei- 
ropas retāk lietoto valodu birojam, 
pārstāvot šīs organizācijas valodu 
polītiku Latvijā, un tas nozīmē, ka 
Latvijā mazāk lietoto valodu inte-
reses tiks aizstāvētas arī Eiropas 
līmenī.

Pēc tam plānota jau daudz 
ciešāka sadarbība ar valsts insti-
tūcijām savu mērķu īstenošanai. 
Starp nākotnē veicamajiem uzde-
vumiem savienības prezidents min 
organizācijā pārstāvēto valodu un 
dialektu lietotāju identitātes stip-
rināšanu un pašapziņas celšanu, 
īpaši starp latgaliski runātājiem.

Iecerēti arī konkrētāki pasākumi, 
piemēram, lībiešu krasta vietvārdu 
atjaunošana lībiešu valodā.  

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Frederiks Reinfelts un Valdis Dombrovskis
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Profesionālais 

antifašists un visa 
krieviskā dievinā-
tājs, Somijas      
zviedrs Johans 
Bekmans 20. aprīlī 
Tamperē organi-

zēja “somu antifašistu protestu 
pret anti- Russian revanšistiem”. 
Kāpēc  20. aprīlī? Tāpēc, ka so- 
mu biedrība ProKarelia tai pašā 
dienā turpat rādīja “bēdīgi slave-
no latviešu neonacistisko (!) 
propagandas filmu The Soviet 
Story”, tādējādi pieminot Hitle-
ra dzimšanas dienu! 

Viss savārstīts, sajaukts vienā 
čupā. Kāds sakars Edvīna Šno-
res filmai ar neonacismu, kur 
nu vēl ar Hitlera 120 gadu 
jubileju? 

Un, ja nu runa ir par šo da-
tumu, iegaumēsim, ka vienīgā 
valsts pasaulē, kur Hitlera dzim-
šanas dienu patiešām vērienīgi 
pieminēja, ir mūsdienu Krie-
vija: Maskavā un citās pilsētās 
prāviem milicijas spēkiem tika 
likts būt gatavībā, lai novērstu 
kautiņus un cita veida nekār-
tības, jo jauniešu grupas apzinās 
20. aprīļa nozīmi un vēlas šīs 
simpatijas iespaidīgi aplieci-
nāt...

Aprīļa un maija rēgi
Te nu jāpiemin arī krievu     

pareizticīgā publicista Andreja 
Koļeva bažas, kas paustas tī- 
mekļa vietnē www.rusk.ru: viņu 
satrauc tas, ka pēdējā laikā 
tūkstošiem Krievijas jauniešu 
jebkuŗā izdevīgā gadījumā   
sveic ar paceltu izstieptu labo 
roku, saucot šo žestu ziga 
(acīmredzot atvasināts no Sieg 
heil). Šai jauniešu “modei” ne-
esot nekāda sakara ar krievu 
patriotismu, raksta Koļevs.

Londonā mīt un sludina anti-
semītiskas tezes skandalozais 
britu vēsturnieks Deivids 
Ērvings (Irving). 20. aprīlī viņš 
savā vietnē www.fpp.co.uk ie-
vietoja -   trekniem burtiem - 
šādu tekstu: Šodien, 2009. ga-  
da 20. aprīlī, aprit 120 gadi, 
kopš dzimis vīrs, kuŗa varenās 
armijas galu galā glāba Vakar-
eiropu - un pasauli - no boļ-
ševisma. Nekad to neaizmir-
sīsim.

Dīvains donu gājiens, jo “Bar-
barosa” beidzās ar to, ka boļ-
ševisma pakļautībā nonāca mil-
zu platības - no Elbas krastiem 
līdz Donavas grīvai, ieskaitot 
Mārtiņa Lutera dzimteni un 
brīnišķīgo Prāgu, un labi vēl,  

ka Vakareiropā, kur izvietojās 
sabiedroto rietumvalstu kaŗa-
spēks, Francijas un Italijas ko- 
mūnistiem tika laupīta iespēja 
sagrābt varu. 

Meklējot atbildi uz jautāju-
mu, kas būtu, ja Hitlers uzvarē-
tu, reizēm pietiek ar šķietami 
maznozīmīgu tekstiņu, kas, ja 
tā labi padomā, daudz ko iz-
saka. Lūk, illustrētā nedēļas   
laikraksta Laikmets 1942. gada  
15. maija numura vāks. Uzbil-
dēts enerģisks vīrs pusmilitārā 
tērpā. Apakšā lasām: Ieņemto 
austrumu apgabalu reichs-
ministrs-reichsleiters Alfred’s 
Rosenberg’s. Lauki un pilsē-
tas sveic Vadoņa dedzīgo līdz-
strādnieku viņa pirmajā ap- 
ciemojumā Ostlandē. 

Latvijas nav! Ir vienīgi „ie- 
ņemtie austrumu apgabali”, ir 
vienīgi Ostlande. Laikraksta 
numurs datēts ar 1942. gada    
15. maiju, kad Berlīnē Lielvāci-
jas uzvara šķita nodrošināta, kad 
Hitleram vēl nevajadzēja pa-
pildu lielgabalu gaļas un latvieši 
bija ierindoti Einheimische 
katēgorijā - iedzimtie, aborī-
geni... Ostland skanēja gluži 
tāpat kā Deutsch-Ostafrika. 

Šogad 20. aprīļa rēgu nomai-
nīja 1. maijs, kad Berlīnē ālējās 
pat ne komūnisti, kuŗu īpat-
svars Vācijā ir niecīgs, bet t.s. 
autonomo radikāļu “melnais 
bloks”: melnos apmetņos tērpu-
šies maskēti dauzoņas, kas ar 
saukli Kapitalismus ist Krieg 
und Krise bruka virsū policis-
tiem un ievainoja 273 kārtības 
sargus, izdemolēja skatlogus un 
dedzināja spēkratus. 

Berlīnē ārdījās “melnais 
bloks”, bet Maskavā gatavojās 
sist mentus (policistus) izteikti 
brūnie krievu nacisti. Viņi pa- 
sludināja  5. maiju par atriebes 
un atmaksas dienu, pieminot 
40 dienas pēc viņu barveža - 
organizācijas Russkaja voļa 
(krievu griba) vadītāja Maksima 
Baziļeva (segvārds Ādolfs) bojā 
ejas. 5. maijā esot jāsit, jā- 
žņaudz, jānoduŗ gan nīstie kār-
tības sargi, gan kartavije - kas 
neprot izrunāt burtu “r”, t.i., 
žīdi... un vispār visi, kas aizšķēr-
so ceļu nacionālsociālistiem. 
Tieši tā rakstīts uzsaukumā. 

Piektā maija rēgam seko De- 
vītā maija rēgs.

Rīgas krievvalodīgās avīzes 
Čas illustrētajā pielikumā 

Subbota nacionālboļševiks Vla-
dimirs Lindermans (Abels), kas 
tagad kļuvis tāds rāmāks, atklā-
ti uzsveŗ, ka 9. maijs ir krievu 
solidāritātes diena. Viņaprāt 
Maskavā šai dienā daudzina 
Krieviju kā valsti - uzvarētāju, 
kamēr Rīgā krievi daudzina  
sevi kā uzvarētāju tautu. Lin-
dermans precīzē: krievu solidā-
ritāte jeb krievu pretestība. 

Tātad - lielkrievu šovinisma 
manifestācija, tīri etniska dižo-
šanās, un vismazāk te domāts 
pieminēt tos miljonus dažādu 
tautību sarkanarmiešu, kuŗus 
tādi kā maršals Žukovs dzina 
kaujā, nerēķinoties ar upuŗiem.

Vietnē www.evrokatalog.eu, 
par kuŗu ir atbildīga EP deputā- 
te Tatjana Ždanoka, uzsvērts, 
ka tagad 9. maiju svin visa 
krievvalodīgā Eiropa - Beļģijā 
un Portugalē, Zviedrijā un 
Dānijā, Grieķijā un Spānijā 
krievu tautiešu biedrības ar 
Krievijas konsulu atbalstu rīko 
pareizticīgo dievkalpojumus un 
apzinās savu krieviskumu. Un 
ne vārda par antihitlerisko 
koaliciju, par ASV un Lielbri-
tanijas ieguldījumu nacistiskās 
Lielvācijas sagrāvē. 

Franks Gordons

Latvijā ir divi 
vēsturiski datumi, 
kas rada sabiedris-
ku diskomfortu. 
Viens ir 16. marts, 
otrs - 9. maijs. Pir-
mā ir tā dēvētā le-
ģionāru piemiņas 

diena, otra – diena, kuŗā Krie-
vija (un tikai Krievija) svin Otrā 
pasaules kaŗa beigas.

Šogad 16. marts noritēja pus-
līdz mierīgi, lielākoties tāpēc, 
ka ap Brīvības pieminekli un  
arī Vecrīgā bija masīvs polici-
jas kordons. Bija tie, kas gribēja 
protestēt un apgalvoja, ka šīs 
dienas pieminēšana reprezentē 
„nacisma rehabilitāciju”, bet ar 
viņiem likuma sargi tika galā 
bez problēmām.

9. maijā kopumā aizturētas 
136 personas. Sākumā tas var 
likties liels skaits, taču būtībā 
„lielā tēvijas kaŗa” piemiņas 
saiets katru gadu drīz vien pār-
vēršas īstā bakchanālijā, kuŗā 
gradīgie dzērieni ir kā mātes 
piens. Ļaudis tika aizturēti par 
taksofona būdiņu bojāšanu, 
viens otrs par dzīvošanu bez 
pases un reģistrētas dzīves vie-
tas, kā arī par alkoholisko dzē-
rienu lietošanu publiskā vietā.

Taču tika aizturēti arī daži 
cilvēki, kuŗiem vērts pievērst 
īpašu uzmanību. No krievu 
puses policija, starp citu, savāca 
tā dēvēto nacionālboļševiku 
līderi Vladimiru Lindermanu, 
kā arī pagalam „apdauzītu” 
jaunkundzi Alīnu Ļebedevu, 
kuŗas 15 slavas minūtes pienāca 
jau pirms vairākiem gadiem, 
kad viņa Lielbritanijas kroņ-
princi Čārlzu iepļaukāja ar 
puķēm. Kopš tā brīža viņa ir 
pazīstama kā „neļķu Alīna”. 
Savukārt nacionālboļševiki, 
ticiet vai ne, kaimiņvalstī Krie-

Par kalendāru
vijā vispār ir aizliegti. Mūsu 
valsts ir demokratija, un tāpēc, 
kamēr viņi nedara neko neat-
ļautu, policija viņus liek mierā. 
Taču neko labu Latvijai viņi 
nevēl, un tāpēc nav žēl, ka līde-
rim nācās kādu brīdi pavadīt 
policijas sabiedrībā.

Ne kripatiņas vairāk žēl nav 
to latviešu ultranacionālistu, 
kuŗi tāpat nonāca policijas na- 
gos. Persona, vārdā Viktors Bir-
ze, vēlējās pie tā dēvētā Uzva-
ras pieminekļa nolikt dzeloņ-
drāšu vainagu, lai simbolizētu 
latviešu tautas ciešanas PSRS 
izpildījumā. Birze netika pat 
tuvu savam mērķim, policija 
viņu aizturēja jau agrāk. V. Birze 
savu vainagu varētu nolikt jeb-
kuŗu dienu, bet viņš, protams, 
vēlējās to darīt dienā, kad pie 
pieminekļa bija pulcējušies vai-
rāki tūkstoši ļaužu, kuŗi šādu 
rīcību uzskatītu par rupju pro-
vokāciju. Acīmredzot nemanī-
tas līdz piemineklim toties bija 
aizlavījušās antisemītiskās ultra-
nacionālistes, ko Latvijā pazīst 
kā „Gardas meitenes”. Viņas ir 
no tās pašas sugas kā Birze. 
Visos gadījumos, tostarp arī 
Lindermana un Ļebedevas rīcī-
bai, mērķis nav nekāds tautis-
kais. Mērķis ir sev piesaistīt 
uzmanību, un tas jau ir pavisam 
nožēlojami.

Ar to gan nav teikts, ka pats  
9. maija saiets, no latviešu vie-
dokļa aplūkots, bija nezin kāda 
rožu dobe. Kā jau minēts, 
Krievija vienīgā Otrā pasaules 
kaŗa beigas svin dienu vēlāk 
nekā visa pārējā pasaule, Mas-
kavai vienmēr ir vajadzējis būt 
„speciālai” un kaut kādā veidā 
vienreizīgai. Tā ir stabule, ko 

dzird arī Latvijā. Strap citu, 
saietā uzstājās kādreizējais 
komūnistu partijas boss Alfrēds 
Rubiks, paziņojot, ka neviens 
nav tiesīgs Staļinu salīdzināt ar 
Hitleru. Protams, Rubikam nav 
taisnība. Tā darīt ir tiesīgs jeb-
kuŗš. Vēl vairāk, tikai tādi ļaudis 
kā Rubiks nesaprot, ka salīdzi-
nājums Staļinam nāk stipri par 
sliktu, jo viņš tomēr bija krietni 
lielāks maniaks un valdīja trīs 
reizes ilgāk nekā neģēlis Hitlers. 
Es nebūt nevēlos tādējādi pat 
minimāli aizbildināt Hitleru  
un viņa asiņainos grēkus un 
genocīdu pret miljoniem ebrēju 
un citiem cilvēkiem. Taču tikai 
pavisam apmāts krievs vai krie-
vu apoloģēts var domāt, ka 
Staļins kaut vismazākā mērā 
bijis cēls vai godājams. Nelaime 
ir tā, ka Krievijā visai daudz 
cilvēku ir tieši tik apmāti, to-
starp arī Kremļa fīreri.

Vēl skumjāk ir atzīt šādu ļau-
tiņu klātieni Latvijā, galveno-
kārt tāpēc, ka nākamajā mēnesī, 
stipri ticams, melīgais Rubiks ar 
savu pārliecību par PSRS diže-
numu tiks ievēlēts Eiropas 
Parlamentā kopā ar tikpat melī-
go Tatjanu Ždanoku. Patlaban 
viņa Briselē ir viena. Ja var ticēt 
sabiedriskām aptaujām, Rubiks 
viņai pievienosies un, ļoti iespē-
jams, ne viņš vien. Ždanokas 
sarakstā otrs numurs (atkal – 
ticiet vai neticiet) ir italiešu 
komūnistam, kas latviešu valo-
du, visticamāk, prot labi ja 
minimāli un acīmredzot kandi-
dē Latvijā tāpēc, ka komūnis-
mam Itālijā tik daudz atbalstītā-
ju vairs nav. Visiem trim ir lielas 
jo lielas izredzes, jo paredzams, 
ka latvieši kārtējo reizi 6. jūnijā 

nospriedīs, ka dārziņš, plūdma-
le un pikniks ir svarīgāks par 
jebko citu. Lielpilsētās dzīvojo-
šie krievu tautības cilvēki gan tā 
nedomās. To ir vērts apsvērt un 
pavisam nopietni. Iespējams, 
lielāku vēlētāju skaitu piesaistīs 
tai pašā 6. jūnijā notiekošās 
pašvaldību vēlēšanas, taču pie-
redze rāda, ka latvieši ir pietie-
kami kūtri, lai Latvija uz Eiro-
pas Parlamentu sūtītu cilvēkus, 
kuŗi būtībā ir mūsu valsts 
ienaidnieki. Tas ir nožēlojami, 
bet tādi nu ir fakti.

Šogad jāmin arī 16. maijs, kad 
paredzēts Baltijas Draudzības 
dienu galvenais notikums. 
Draudzības dienas šogad save-
dīs kopā Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas gejus un lesbietes un 
viņu draugus un atbalstītājus. 
Pirmoreiz tas tiek darīts visas 
Baltijas ietvaros, nākamgad 
saiets būs Viļņā, bet gadu pēc 
tam – Tallinā.

Arī šis ir gājiens, kas saista 
daudz negātīvas uzmanības. It 
īpaši institūcionāli aizspriedu-
mainā Latvijas Pirmā partija 
Draudzības dienas noteikti 
izmantos par argumentu, kāpēc 
pašvaldību vēlēšanās vajag bal-
sot tieši par viņiem, jo viņu 
izpildījumā būs daudz aktīvāka 
saieta aizliegšana. Tas nekas, ka 
tas tomēr būtu Satversmes un 
cilvēka tiesību pārkāpums. 

Visos trīs datumos būtībā ir 
sakāms tikai viens. Lai ko cil-
vēks domā par tiem, kuŗi tais 
dienās pulcējušies, nav iemesla 
viņiem uzbrukt. 16. martam ar 
Latviešu leģionu patlaban ir 
ļoti, ļoti maz sakara. Tā ir diena, 
kad latviešu nacionālisti un 
ultranacionālisti cenšas sev pie-

saistīt uzmanību, un tas nekas, 
ka visai pasaulei kārtējo reizi 
tiek atgādināts, ka latvieši Otrā 
pasaules kaŗā it kā atbalstījuši 
Hitleru. Savukārt arī 9. maija 
svinēšanu negribas atbalstīt. 
Krievija mūsdienās ir tikpat 
melīga un totālitāra diktātūra, 
kā tāda bija vissmagākajos 
Staļina gados, tikai krievi, tāpat 
kā ķīnieši, ir sapratuši, ka komū-
nisms ir un vienmēr ir bijis pil-
nīgi absurda fantazija, un tāpēc 
ļauj kapitālismam sist augstu 
vilni. Taču nekas cits labs par 
Krieviju nav sakāms. Draudzības 
dienas, protams, man ir tuvā-
kas. Bet par 16. maiju, tāpat kā 
par 16. martu un 9. maiju jāteic, 
– ja nepatīk tas, kas notiek pie 
Brīvības pieminekļa, pie Uzvaras 
pieminekļa vai Vērmanes dārzā, 
tad paliec mājās. Neskaties! Neej 
turp! Ja negribi, lai bērni to redz, 
ved bērnus citur. Kā Amerikā 
nesen teica kāds asprātis – ja tev 
ir iebildumi pret viendzimuma 
laulībām, tad neprecies ar sava 
dzimuma cilvēku. Cauri. Turklāt 
tā patiesībā nav tava darīšana.

Visos trīs gadījumos ir vaja-
dzīga paaudžu maiņa. Samērā 
drīz vairs nebūs neviena Otrā 
pasaules kaŗa krievu veterāna, 
varbūt tad arī jaunākā paaudze 
pamanīs, ka PSRS nav bijusi un 
Krievija nav nekas tāds, ar ko 
lielīties. Arī latviešu histeriskais 
nacionālisms ies mazumā, lat-
viešiem aprodot ar domu, ka 
viņi tagad ir Eiropā un NATO 
un nekas viņiem vairs nedraud. 
Pret seksuālajām minoritātēm 
vērstie aizspriedumi, sabiedrībai 
pieaugot un pilnveidojoties, 
izzudīs paši no sevis. Neracionāli 
aizspriedumi ir un paliek nera-
cionāli. To saprot arvien vairāk 
un vairāk cilvēku. 

Kārlis Streips
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Deviņpadsmit atjaunotās neat-
karības gadi un pieci pilntiesīgai 
Eiropas Savienības dalībvalstij – 
tāda ir Latvijas bilance maija sā- 
kumā šogad. Tāpēc uz interviju 
aicinājām 9. Saeimas deputāti un 
Eiropas lietu komisijas priekšsēdi 
Vairu Paegli.

Kā vērtējat pašlaik Latvijā no- 
tiekošo? Vai var likt „zem vie-
nas cepures” Saeimu, valdību 
un valsts pārvaldi, ja raugās no 
profesionālas rīcības viedokļa?

Sākšu ar to, ko pirms dažām 
nedēļām teica reklāmas veido-
tājs Ēriks Stendzenieks: „Es iznā-
ku no kino, un es jūtos laimīgs. 
Es pieceļos no rīta, es redzu smai-
dīgus cilvēkus, un es jūtos lai-
mīgs. Un tad es izlasu Dienu, un 
es gribu pakārties!” (Smejas.) Ar 
to es gribu sacīt, ka situācija ir  
ļoti nopietna, bet krize ir grieķu 
vārds un nozīmē „pagrieziens”. 
Manā ieskatā pašreizējai situāci-
jai ir savas labās puses, jo krize 
liek mums darīt to, ko mēs pē- 
dējo piecu, desmit gadu laikā  
paši neesam varējuši panākt. Do- 
māju, ka mums uz notiekošo ir 
jāpaskatās plašāk. Esam iekļu-
vuši tādā kā Bermudu trijstūrī, 
redzam tikai virpuli, bet nesaska-
tām, kas notiek. Neredzam, ka 
Spānijā bezdarba līmenis ir vēl 
augstāks nekā mums. Neredzam, 
ka Īrijai, kuŗa bija mūsu sapnis, 
attīstības modelis, prognozē vēl 
lielāku iekšzemes kopprodukta 
kritumu nekā Latvijai. Protams, 
tas nemazina mūsu pašu atbil-
dību. Ja runājam par Saeimu,  
valdību un valsts pārvaldi, tad 
mans vispārīgais secinājums ir 
nevis par mūsu atšķirībām, bet 
par to, ka mēs neviens neesam 
izpildījuši Satversmē uzliktos pie-
nākumus. Mēs, Saeima, būdama 
likumdevēja vara, kam jākon-
trolē un jāuzrauga valdība, ne-
esam to darījuši. Esmu par to 
runājusi un pēdējā laikā saku 
aizvien biežāk: man vienalga, 
kuŗas partijas ministrs nāks uz 
Eiropas lietu komisiju, bet es 
prasīšu no viņa atbildību. Tā ir 
mūsu lielā problēma, jo mums 
nav bijis tā, ko angļi un amerikā-
ņi sauc par follow up, jo tāds 
jēdziens mūsu valstī neeksistē. 
Mēs zinām, kas mums jādara,  
bet netiek sekots, lai būtu rezul-
tāts. Saeima nav to darījusi, to 
nav darījis Ministru kabinets, un 
tas ir aizgājis līdz valsts pārval-
dei, par kuŗu nevar teikt, ka visi  
ir nekompetenti, tomēr es sacītu,  
ka nekompetenta ir lielākā valsts 
pārvaldes daļa. Valsts pārvaldi 
visu vajadzētu atlaist un sākt visu 
no jauna.

Pēdējā gada diskusijas un ap-
galvojumi par to, ka Saeima jau 
kopumā ir laba, bet kārtējā val-
dība – slikta, patiesībā daudzus 
pārsteiguši, jo valdību apstipri-
na likumdevējs, tāpat arī valsts 
polītiku un virzienu nosaka Sa- 
eima. Valdība tikai izpilda to, 
ko likumdevējs prasa, valdība 
darbojas likumdevēja noteikta-
jos ietvaros.

Tieši tā arī ir. Saeima nav izpil-
dījusi to, ko nosaka Satversme,   
jo koalicijas partiju nostāja ir bi-
jusi tāda, ka koalicija ir ļoti traus-
la un nevajag ministrus daudz 
aiztikt, lai gan ministru aiztikša-
na palīdz viņiem izdarīt savu 
darbu. Eiropas lietu komisija ir 

Krize var kļūt par pagrieziena punktu
galvenā Latvijas interešu aizstāve 
Eiropas Savienībā, jo mēs izska-
tām un apstiprinām vai norai-
dām visas pozicijas, ar kuŗām 
Latvija tur iet. Mēs arī uzrau-
gām, kā tiek apgūti Eiropas Sa- 
vienības struktūrfondu līdzekļi 
un kā dzīvē tiek ieviesta Lisabo-
nas stratēģija, kas tika veidota 
2000. gadā un vēlāk papildināta. 
Lisabonas stratēģija ir Eiropas 
Savienības kodols, un svarīgā-
kais tajā ir ilgtspējīga attīstība    
un jaunu darba vietu radīšana. 

Es darbojos Ekonomikas mi-
nistrijas Latvijas Nacionālās Lisa-
bonas programmas padomē. 
2007. gadā tika izvērtēta Lisabo-
nas stratēģijas īstenošanas pro-
gramma, un to veica Ulda Oša 
SIA „Consorts”. Atzinumi, pavi-
sam īsi pārskaitīti, pirms diviem 
gadiem bija: veidot budžetu ar 
pārpalikumu, paplašināt ekspor-
ta veicināšanas pasākumus, tur-
pināt inflācijas apkaŗošanas plā-
na īstenošanu, izstrādāt valsts 
budžetu vidējam termiņam, in- 
tegrējot tajā Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzfinancējumu, 
izvērtēt kreditu izsniegšanai ap- 
liecināmos iedzīvotāju ienāku-
mus, izvērtēt ministriju un citu 
valsts institūciju valsts budžeta 
izlietojuma efektīvitāti un ietek-
mi uz tautsaimniecību. Sekoja 
apjomīga plāna izstrāde, kuŗā vi-
sos sīkumos un detaļās tika uz- 
rakstīts, kam un kas ir jādara. 
Visus šos darāmos darbus, kuŗus 
paši sev toreiz uzrakstījām, ta- 
gad mums prasa darīt Starptau-
tiskais valūtas fonds.

Un tikai tagad esam sākuši to 
darīt, jo tieši to pašu prasa 
Valūtas fonds? 

Jā, tā ir. Mūsu plānā darāmie 
darbi jau bija ierakstīti, bet mēs 
neko nedarījām. Piemēram, da- 
rāmo darbu sarakstā pirmais 
punkts ir ierakstīts: „Pakāpeniski 
samazinot valsts kopbudžeta  
deficitu, ilgtermiņā nodrošināt 
sabalansēta budžeta izveidi.” Ir 
arī tāds punkts: „Optimizēt ve- 
selības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēju struktūru.” Patiesībā 
šajā plānā ir viss, kas mums būtu 
bijis jādara un ko mēs neesam 
izdarījuši. Kopš šī plāna izstrādes 
nekas nav pakustējies uz priekšu.

Tātad pašlaik apgalvojam, ka 
starptautisko institūciju prasī-
bas mūs nobeigs, lai gan vis-
maz amatpersonas zina vai tām 
būtu jāzina, ka šobrīd krizes 
apstākļos nākas darīt to, ko 
varējām izdarīt labākos laikos?

Protams, turklāt daudzām val-
stīm Lisabonas stratēģija ir pir-
majā vietā, jo tas ir visas Eiropas 
Savienības, tās konkurētspējas 
jautājums. Tas, ka esam „saražo-
juši” šo papīru kaudzi ar rīcības 
plānu, bet valsts pārvalde nav bi-
jusi spējīga plānu īstenot, norāda 
uz tās nekompetenci.  

Vai Saeima un valdība to 
prasīja?

Neprasīja. Eiropas lietu komi-
sija viena neko nevar izdarīt, arī 
citām komisijām vajadzēja iz-
saukt ministrijas un prasīt pār-
skatus par padarīto tā, kā tas   
parasti notiek citās valstīs, – tiek 
noteikts datums, līdz kuŗam ir 
izdarāms konkrētais darbs, un 
pēc tam konkrētā valsts institū-
cija sniedz pārskatu likumdevēja 
komisijai par paveikto. Nekas 
jauns nav jāizgudro. Tagad ru- 

nājam par to, ka mūsu valstij nav 
jauna mērķa. Gribu teikt, ka 
Eiropas Savienība un NATO ne- 
bija mērķis, tas bija līdzeklis 
drošības iegūšanai. Domāju, ka 
ilgtspējīga valsts attīstība ir mūsu 
mērķis. Mums jāpārtop no patē-
rētājvalsts un patērētāju tautas 
par ražotājiem, un es nedomāju 
tikai par industriālu ražošanu – 
mums jābūt arī ideju, izglītotu 
cilvēku ražotājiem. Runas par    
to, ka mums nav plāna un mēs 
nezinām, ko darīt, nav taisnība. 

Vai visu laiku polītiķi un 
ierēdņi izlikās plānus nere-
dzot?

Katrreiz, kad sanācām kopā 
Ekonomikas ministrijas pado-
mē, es vaicāju, kas notiek ar plā-
nu īstenošanu. Saeimā pat ir 
Nacionālā attīstības plāna īste-
nošanas uzraudzības apakško-
misija, – ko viņi ir darījuši? Arī 
valdībā katram ministram būtu 
vajadzējis šos plānus izlasīt, turēt 
gandrīz vai savā kabatā un, sa- 
nākot uz ministrijas vadības sē- 
dēm, prasīt padotajiem, ko viņi  
ir izdarījuši. Eiropas lietu komi-
sijā bieži vien nāk nevis ministrs, 
valsts sekretārs vai parlamentā-
rais sekretārs, bet nāk ierēdņi, 
tāpēc esmu ar viņiem daudz sa- 
skārusies. Man jāteic: bērnudārz-
nieki! Jaunība nav grēks, bet 
jaunība nav kritērijs! Ierēdnis 
atnāk, iebāzis degunu dokumen-
tā, un neko bez tā nevar, viņš 
nespēj pateikt galveno domu un 
nevar atbildēt uz pamatjautā-
jumiem. Mēs viņus sūtām prom, 
un tā sākušas darīt vairākas ko-
misijas, jo jēgas nav nekādas. 
Manis minētais plāns ir ilgtspē-
jīgas attīstības ceļa karte, bet mēs 
neko neesam izdarījuši. 

Vai Dombrovska valdība ir 
mainījusi attieksmi pret savu 
darbu un kaut ko sāk darīt? Vai 
arī valdība ir spiesta nodar-
boties ar „ugunsgrēka dzēšanu” 
un tai nav ne laika, ne spēka 
tālejošiem plāniem?

Domāju, ka valdība tagad ir 
spiesta darīt gan vienu, gan otru, 
jo vairs nevar atļauties ignorēt 
ilgtspējīgu attīstību. Budžeta 
grozījumi, valsts pārvaldes refor-
ma un ekonomikas attīstība ir 
jāskata un jādara vienlaikus. Jau-
tājums ir, cik spējīgi būs ministri 
paveikt to, kas jāizdara, bet tas 
savukārt ir ļoti atkarīgs no tā,    
cik spējīgi un kompetenti ir 
cilvēki, kas strādā ministrijās.   
Par ierēdniecības kompetenci 
man ir vislielākās šaubas, jo dar-
bā netiek pieņemti vislabākie un 
kvalificētākie, bet, manuprāt, tie, 
kas ir vadošos amatos, bieži vien 
jūtas tik nedroši, ka izraugās vā- 
jus darbiniekus. 

Ko tur var līdzēt – ierēdņus 
nevar nomainīt dažu nedēļu 
laikā kaut vai tāpēc vien, ka ir 
jāatrod citi cilvēki un tiem 
jāapgūst darāmais darbs?

Domāju, ka tas būs tāds atlases 
process, kuŗā vadība būs spiesta 
paturēt un atrast spējīgākos,  
nevis izdevīgākos. Domāju, ka tā 
ir krizes pozitīvā puse. Mums  
nav ierēdņu darba rezultātu vēr- 
tēšanas kritēriju. Dokumentā,  
par kuŗu stāstīju mūsu sarunas 
sākumā, ailē par rezultātiem bija 
minētas diskusijas, dažādi do-
kumenti, bet nebija rezultātu vēr-
tēšanas kritēriju. Esmu nostrā-
dājusi valsts darbā 30 gadus, un 

mēs visu nomērījām. Arī mums 
ir laiks sākt darba rezultātu no- 
vērtēšanu. Tāpat ir vērtējama at-
tieksme pret valsti. Piemēram 
varu minēt gadījumu ar bijušo 
integrācijas lietu ministru Oska-
ru Kastēnu un viņa ļoti dārgo 
tālruni. Izlasīju Valsts pārvaldes 
likumu, kuŗā skaidri ir noteikts – 
ja tiek iegādāta manta, tā ir pub-
liskās personas, nevis privātper-
sonas manta un, atstājot amatu,  
šī manta ir jāatstāj darba vietā. 
Vai tiešām neviens no Valsts kan-
celejas nav uzrakstījis Kastēna 
kungam vēstuli ar atgādinājumu, 
ka tālrunis un arī dators jāatdod 
atpakaļ, to nevar atstāt perso-
niskai lietošanai? Šo gadījumu 
viegli var novērtēt, izlasot liku-
mu. Un zagta tiek ne jau tikai 
valsts manta, ierēdņi zog arī valsts 
laiku, sēžot pie datora un spēlē-
jot spēlītes. Atklāti sakot, mēs bi- 
jām tā izlaidušies, ka tagad esam 
spiesti mainīt attieksmi pret savu 
darbu.

Vai mainās arī jūsu kollēgas 
deputāti?

Arī līdz šim ne jau visi bija pa- 
kļāvušies dažu cilvēku vēlmēm, 
vairākums deputātu tomēr ir bi- 
juši godprātīgi. Grūti teikt, vai    
13. janvāris, kad mītiņš Doma 
laukumā beidzās ar grautiņu Vec-
rīgā, kļuva par reālo pagrieziena 
punktu polītiķu domāšanā, bet 
daudzi kollēgas mainās, viņi sa-
prot, ka turpmāk vairs nevarēs 
ignorēt sabiedrības viedokli. Da- 
ļa deputātu to ir labi sapratuši,  bet 
pagaidām pretojas šai atziņai, un 
neliela daļa kollēgu neko negrib 
mainīt un nemaz nesaprot si- 
tuāciju. Viņi noliedz savu atbil-
dību un nesaprot savu vainu   visā, 
kas nenotiek tā, kā vajadzētu. 
Tomēr kopumā varu sacīt, ka 
deputātu domāšana mainās. Pie-
mēram, mūsu frakcijā bija dis-
kusija par grozījumiem darba 
likumā. Bija kollēgas, kas domāja, 
ka var ieviest jaunas birokratiskas 
prasības darba devējiem, bet lie-
lākā daļa deputātu tomēr ir sa- 
pratuši, ka mūsu valsts labklājība 
ir atkarīga no uzņēmējiem un 
uzņēmēju darbs ir jāatvieglo. Dis-
kusija par šiem likuma grozī-
jumiem notika pēc būtības, un arī 
Saeima plēnārsēdē grozījumus 
noraidīja. Aizvien vairāk uz li-
kumprojektiem raugās no vie- 
dokļa, ko tie var dot valstij. Tāpēc 
ceru, ka krize kļūs par pagriezie-
na punktu Latvijas attīstībā.

Tomēr joprojām ir uzskats – jo 
vairāk noteikumu, jo visu var 
padarīt labāku.

Esmu sākusi diskutēt ar kollē- 
gām par ļoti svarīgu jautājumu – 
par Administrātīvā procesa liku-
mu. Zinu, ka šo likumu bija grūti 
izstrādāt, un tiesiski problēmu  
nav – ja institūcija noraida kādu 
iesniegumu, cilvēks var doties uz 
tiesu. Toties jautājumu risināšana 
ar iedzīvotājiem institūcijas 
iekšienē ir tik birokratiska un 
sarežģīta, ka pat es reizēm neesmu 
varējusi saprast, kas man ir 
uzrakstīts atbildē. Tāpēc domāju, 
ka mums jāpārskata šīs lietas. 
Kontrolei, protams, jābūt, bet pro-
cesu nevar padarīt par absurdu. 
Piemēram, cilvēks ir saņēmis no- 
dokļu rēķinu par īpašumu, kas 
viņam vairs nepieder. Rēķina iz- 
rakstītāji pēc iesnieguma saņem-
šanas pārbauda situāciju un redz, 
ka ir pieļāvuši kļūdu, bet ir jā- 
sasauc administrātīvā darba gru-
pa, dokuments ir jāparaksta kā- 
diem septiņiem cilvēkiem, un tad 
divu mēnešu laikā cilvēks saņem 
atbildes vēstuli, no kuŗas saprast 
nevar neko. Un tad vēl tā mūžīgā 
stāvēšana rindās – piemēram, cil-
vēks jau reiz ir stāvējis rindā, 
viņam ir piešķirts dzīvokļa pa-
balsts, kāpēc vēlreiz  ir jāstāv rin-
dā, lai pieņemtais lēmums tiktu 
īstenots? Mana darba pieredze 
ASV bija pavisam cita: ja ierēdnis 
pats atrada kļūdu, viņš to arī uz-
reiz izlaboja, nesasaucot darba 
grupu vai komiteju un nesaraks-
tot kaudzi papīru. Ātri un vien-
kārši. Pie mums tā nav, bet mēs 
varam tā strādāt. 

Vai jūsuprāt varam ietekmēt 
procesus, kas notiek Eiroparla-
mentā?

Eiropas Savienībā negūstam 
ietekmi Ministru Padomē, jo ne-
protam argumentēt, izklāstīt jau-
tājuma būtību, neprotam „pa-
sniegt” savu nostāju, trūkst paš-
pārliecinātības. Mums nav Eiro-
pas Savienības līmeņa polītiķu, 
ministru un ierēdņu. Eiropar-
lamentā deputātam ir jāprot va-
lodas, jābūt ārpus savas valsts ie- 
gūtai pieredzei polītikā. Lai gūtu 
ietekmi Eiroparlamentā, būs ļoti 
cītīgi jāstrādā, ar skaistām ru-  
nām neko panākt nevar. Eiro-   
pas „virtuve” ir jāpazīst, jo Eiro-  
pa savā ziņā ir kā klubiņš, būtis-
kās sarunas nenotiek ar tulku     
pie sāniem Eiroparlamenta ēkā. 
Tie, kas sola, ka būs lielie Latvijas 
interešu aizstāvji Eiroparlamen- 
tā, vairākumā vispār neapzinās, 
kas ir Eiropas Parlaments.

Ar Vairu Paegli 
sarunājās Sallija Benfelde

Vaira Paegle: "Pašreizējai situācijai ir arī savas labās puses"
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„Nakts ir tik tumša,” saka 
māte savam dēlam. Jā, visap-
kārt  bija tumša un mella nakts. 
Atraitnes balsī skan bažas un 
bezcerība, kas tik pazīstama    
arī no mūsu pašu ikdienas,  
„trūkums kur mitinās paspār-
nē”. 

„Ai, nabadzība! Kur tavs    
krusts ir grūts!” mēs ne reizi   
vien nopūšamies līdz ar dzej-
nieku. Jaunais censonis latviešu 
dzejā kļūst pazīstams laikā,    
kad Latvijas sabiedriskajā do- 
mā  valda jaunstrāvnieki ar 
Raini, Jansonu-Braunu un Pē- 
teri Stučku priekšgalā. Arī viņi 
teicās esam trūkumcietēju   
pusē, taču Plūdons nepieslējās 
viņiem, kaut arī Jansonu-Brau-
nu pat par draugu ieskatīja un 
skuma par viņa pāragro tra- 
ģisko nāvi. Bet tāpēc vien Plū-
dons neatbalstīja tos, kas no 
Eiropas kofeŗos ar dubultsie- 
nām Latvijā slepus ieveda musi-
nošas brošūriņas. 

Kāpēc Plūdons nekļuva tuvs 
jaunstrāvniekiem?  Vēstulē Teo-
doram Zeifertam viņš rakstīja: 
„Mans dzīves galamērķis ir 
nodibināt latvju tautai stāvokli 
citu tautu starpā tik stingri un 
cieti kā granīta klinti, kas stāv 
jūrā un nekustas, kaut vai visi 
jūras dziļumi riņķī grieztos. 
Ierādīt viņai jaunu ceļu, dot vi- 
sai viņas gaitai jaunu virzienu.” 
Lūk, tāpēc atraitnes dēls latvis-
kā apņēmībā saka: „Es kāpt 
gribu kalnā visaugstākā, Ne 
spēka man pietrūks, ne bail 
man no kā.” 

Par Plūdoņa jaunības gadiem 
domājot, mēs sakām: censoņu 
laiks, ideālu laiks, romantiķu 
laiks. Bet tas bija 20. gadsimta 
sākums, kad Latvijas laukiem   
un zemnieku sētām pāri brāzās 

„Kas tālē dūc”
2009. gada 9. martā apritēja 135 gadi, kopš dzimis Tēvzemes balvas laureāts Plūdons

„trakais Bucefals”, kas „aklai 
tumsai droši cauri skrej”.  

Jaunatnākošais laiks ir gan 
„suta rumaks”, kas „sprauslā, 
zviedz”; ”dzelzs rati klaudzot 
klandās”, gan „čūska milzīga” 
un „dižā milzu vara”.  Bet tad 
jaunais censonis pēkšņi redz,  
ka „aiz bailēm koki dreb”, un 
„stirnas satrūkstas, un zaķis 
bailīgs ausās”.  Ģenija paredzē-
jumā jaunais dzejnieks jau tad 
saskatīja, kādās pretrunās no- 
nāks 20. gadsimta cilvēks, dzīvā 
daba un  viss, ko saucam par 
industriju, civīlizāciju un vēl 
spožākos vārdos.

„Kā vampirs asinis no mie- 
sām tu man zīd,” pirmsnāves 
murgos pēkšņi atskārst atrait-
nes dēls, bet šis vampirs ir 
tērpies mūsdienīgi dārgās drā-
nās: „tur dāmas dimantos un 
frakās franti”, „dārgās ekipāžās” 
tie drāžas un „lakstojas un 
mīlinās, un smejas”. Satriecošais 
pretstats starp Bucefalu, vam-
piru un „sapņotāju zēnu” iezī-
mēts asi, bet – ko pārējie, ko 
tauta? „Bet ļaudis plūst, kā upe 
plūst pa paliem; Kas daļas tiem 
gar aizgājēja cēliem centieniem 
Un viņa ideāliem?!” Toreiz, 
tāpat kā tagad: „Pēc priekiem, 
baudām, zaļas uzdzīves/ Viss 
lielais pūlis traucas.” Šādā sa- 
biedrībā „sapņu fantazijas” un 
„sapņu rozes lauž” nāve, „trako 
dziļums baigs”. 

„Atraitnes dēls”, ‘Rekviēms”, 
„Divi pasaules”, „Fantazija par 
puķēm”,  „Uz saulaino tāli”- lai 
kuŗu Plūdoņa diždarbu mēs   
tagad atcerētos, visos ir nāves 
klātiene. Plūdons meklēja izeju 
un tāpēc aicināja trūkumcie-
tējus: 

Jūs, kas bijāt sīki, ikdienīgi,
Apzinīgi

Topiet nu un lieli, tālredzīgi!
Jūs, kas bijāt šķirti, savrupīgi,-
Sabiedrīgi
Topiet nu plaši, viendomīgi!
Ne pirmā atmoda, ne pirmā 

revolūcija vēl nespēja ikvienu 
padarīt lielu, tālredzīgu, plašu  
un viendomīgu. Tāpēc viņš 
rakstīja „trūkumcietēju dzies-
mas” un gāja kopā ar viņiem 
„sāpju ceļu”.  Ne tad, kad krie-
vu kazaki šāva skolotājus, ne 
tad, kad nācās iekļauties kaŗa 
bēgļu straumē, - nekad Plūdons 
nebēga trimdā un neslēpās ka- 
binetā aiz polsterētām durvīm. 
Viņš bija kopā ar darba cilvē-
kiem, līdz 1917. gada pavasarī 
atskanēja pieprasījums: „Mēs 
gribam būt kungi mūsu dzim-
tajā zemē, Mēs gribam te paši  
sev likumus lemt.” Jā, bet tie 
taču ir mūsu šodienas vārdi. 
Kāpēc  tie joprojām ir „mēs gri-
bam”, nevis „mēs esam”? 

Rainis radīja „Uguni un nakti”, 
Plūdons spēra nākamo soli,   
uzrakstīdams grāmatu „No 
Nakts līdz Rītam”. Tajā viņš 
parādīja   ne vien noieto, bet arī 
vēl ejamo ceļu.

Kas tagad mums vēl spēj 
stāties ceļā?  Plūdons smej par 
mūsu naīvumu tieši mums 
sejā:

Putru vāra gaŗu, gaŗu
Mūsu māju polītiķi,
tiķi, tiķi, tiķi...
Citā dzejolī ar sāpēm par 

notiekošo Plūdons secina:
Kas tautai svēts un cienāms 

bija,
Tas nav ne santima vairs 

vērts:
To rebinieks ir apspļaudījis,
Bet apkārt melni kraukļi ķērc.
Jā, tagad ir naudas mijēju – 

rebinieku laiks, kad „priekš-
galā tikušie rauj, ko nes nagi” 

un Latviju ”mīlē tikai ar mēli”. 
Mēs varam jautāt: ko Plū-

dons darītu šodien? Kā rīko-
tos? Ko rakstītu? Un viņš atbild, 
ka   viņa mērķis ir „nevis dziedāt 
par tēviju, bet par nabaga trū-
kuma cietējiem. Ja viņu stā-
voklis labosies, tad arī tēvijieši 
radīsies.”

Lūk, tāda ir viņa programma. 
Nē, nebūs šodien daudz seko-
tāju Plūdonim – ne Saeimā, ne 
valdībā, ne partijās.... Jā, bet ko 
pārējie, ko mēs? Plūdons atkal 
mūs uzrunā: 

Jūs domājat kā bērni,
Ka kukuli jums dos,
Ka galviņu jums glaudīs,
Uz jums vairs nedusmos.

Jūs domājat kā bērni,
Ka zelta lietiņš līs
Un jūs kā bārenīti
Par darbiem apzeltīs.
Jūs domājat kā bērni,
Ka viss no sevis tiks,
Ka cukurkriņģelīši
No gaisa klēpī snigs.

Jūs domājat kā bērni,
Ka zilais brīnums nāks,
Ka pūces saldi pogāt
Un prauli zaļot sāks.

Jūs domājat kā bērni,
Ka vilks par ganu kļūs,-
Ai, lielie vientiesīši,
Jums rūgti vilties būs!...
Un tad nāca 1934. gada 15. 

maijs. Jā, vienpersoniskā vara 
nostiprināja savu autoritāti, un 
pēc tam Kārlis Ulmanis arī dar-
bos pierādīja, ka atjaunotā un 
vienotā Latvija var dot cilvēkam 
to, par ko sapņoja Plūdons, – 
latviskumu un sociālo taisnī-
gumu. 

Lielinieki klaigāja, ka sociā-
lais taisnīgums ir internacio-

nāls, tas stāv pāri tautām un 
nācijām, bet ultranacionālisti 
apgalvoja, ka galvenais ir sa- 
mierināšanās starp bagāto un 
nabago tautas vienotības ideju 
dēļ. Ne viens, ne otrs Plūdonim 
nebija pieņemams: lielinieki 
cilvēkus sadzina kolchozos un 
Sibirijā, nogalināja miljonus, 
bet nacionālšovinisti sludināja 
savas nācijas pārākumu pār 
citām tautām un tiesības papla-
šināt sev dzīves telpu. Trešais 
ceļš, ko Plūdons saskatīja Kārļa 
Ulmaņa darbībā, šķita parei-
zākais: valsts atbalstīja zem-
niekus, un lauksaimniecība Lat-
vijā sasniedza vienu no aug-
stākiem līmeņiem Eiropā. Valsts 
atbalstīja rūpniecību, kuŗā gal-
venais kapitāls ir latvieša in-
telekts, un radās plaukstošs 
uzņēmums VEF. Valsts atbalstīja 
zinātni, vēstures un valodas 
izpēti, un radās unikāli pētī-
jumi. Ar Tēvzemes balvu valsts 
apliecināja, ka kultūrā priori-
tāte dodama latviskai literātū-
rai un mākslai. Un dzejnieks 
šādas valsts polītikas veidotāju 
cildināja par darbīgumu, prātu, 
sirds bagātību...

Dzejnieks Plūdons grāmatā 
„Kungu baznīca vai tautas baz-
nīca”, kas iznāca 1906. gadā, 
vaicā: vai tad mūsu tautas pa-
mata izjūta pret vācu kolonisti-
em – apspiedējiem būtu citāda 
nekā igauņiem? Jau sākot ar 
bīskapu Albertu un beidzot ar 
vācu laikraksta redaktoru,  
mūsu „doičbalti dien no dienas 
uzsilda veco pasaciņu par sa-
viem kultūrveicēju nopelniem 
latviešu labā...”.  

Reinis Ādmīdiņš
(Turpinājums sekos)

Es piedzimu 1931. gada 11. mar-
tā Krustpilī.

Tēvs
Mans tēvs Kārlis Skujiņš cēlies 

no nabadzīgas lībiešu zemnie-
ku dzimtas. Viņš bija jaunākais 
no 12 bērniem. Trīs pirms viņa 
bija dzimuši nedzīvi. Viņa tēvs 
kaut kā bija ielauzījies lasīt 
Bībeli, bet viņa māte lasīt ne-
prata. Uz mana vectēva kapak-
mens rakstīts – Mārcis Skuja. 
Viņa dēlēnu, kamēr tas vēl 
maziņš, iesauca par Skujiņu,   
un tā tas palika nākamām pa- 
audzēm. Ģimenes vienīgo ie- 
nākumu deva zeme, kas Lim-
bažu apkaimē Latvijas zieme-
ļos bija ne visai auglīga, cieta  
un akmeņaina. Tēvs strādāja 
dažādus darbus, lai varētu sko-
loties. Viņš beidza 9. ģimnaziju 
Pēterpilī un 1916. gadā teolo-
ģijas fakultāti Tērbatas (Igau-
nijā) universitātē. Viņš bija   
studentu korporācijas Lettonia 
biedrs. Ievērojot tēva dzimtas 
trūcīgos apstākļus, viņa profe-
sionālā izglītība bija izcils sa-
sniegums. Es par to vienmēr  
biju ļoti lepna. Tēvs kļuva par 
Latvijas luterticīgo mācītāju, 
vēlāk prāvestu.

Māte  
Mana māte nāca no turīgu 

zemnieku ģimenes Dzērbenē. 

Silvija Skujiņa
Manas bērnības stāsts

Atmiņu tēlojums

Ieguva labu izglītību un kļuva 
skolotāja. Viņas brālis agro-
noms Kārlis Mednis bija stu-
dentu korporācijas Talavija 
biedrs. Viņu aizveda 1941. ga- 
dā, un viņš nomira jau pirmā 
ziemā Sibirijas vergu nometnē. 

Brāļi  
Man bija trīs brāļi – Marģis, 

Arnis un Ģirts. Pirmie divi bija 
krietni vecāki par mani. Arī 

Ģirts bija septiņus gadus vecāks 
par mani. Marģis, liekas, bija 
diezgan palaidnīgs Jēkabpils 
ģimnazijā. Atceros, ka manai 
mātei bija jāiet pie skolas direk-
tora, jo Marģis skolas aulā bija 
iemetis spridzekļus. Pret mani 
viņš bija diezgan raupjš un 
vienmēr nelaipnā balsī dēvēja 
mani par skuķi,  nekad nesauca 
mani par Silviju. Citi brāļi darī-
ja tāpat. Marģis gatavojās kļūt 
par kaŗa flotes virsnieku. Iekļūt 
Kaŗaskolas flotes nodaļā bija 
ļoti grūti. No daudziem, kas 
kandidēja, uzņēma tikai dažus. 
Marģis man stāstīja, ka pār-
baudes laikā viņam bijis jāstāv 
miera stāvoklī, kad kāds ar 
atvāztu nazi skrējis viņam virsū, 
nazi mērķējot viņam acīs. Viņš 
neesot mirkšķinājis acis, tāpēc 
uzņemts. Kad viņš atbrauca cie-
mos savā kaŗa flotes uniformā, 
viņš izskatījās brašs un pie-
vilcīgs. Krustpilī tāda uniforma 
vēl nebija redzēta. Kad sākās 
Otrais pasaules kaŗš, Marģis 
bija iedalīts vācu kaŗa flotē 
Salonikos, Grieķijā.     

Arnis, otrais pēc vecuma,  bija 
laipnāks un pielaidīgāks. Līdz 

1944. gadam viņš studēja archi-
tektūru Rīgā. Viņš, tāpat kā  
tēvs,  piederēja pie korporācijas 
Lettonia saimes. Viņš bija „aiz-
ķēries” Rīgā, kad kaŗa beigās to 
ieņēma krievi. Aizbraucis uz 
Mangaļsalu, kas ir pie Dauga-
vas pašas ietekas jūrā. Jūrā 
noenkurojies vācu flotes kaŗa 

Mani brāļi Arnis un Marģis 
(uniformā)

Mans tēvs un māte

slimnīcas kuģis Bremen. Arnis 
palīdzējis uz kuģa pa virvju 
kāpnēm uznest smagi ievai-
notos kaŗavīrus. Kad kuģis 
izbraucis jūrā, Arnis bijis pa- 
slēpies kravas telpā. Vācijā viņš 
apmācīts kaŗa flotes dienes- 
tam. Pieprasījis, lai viņu pārceļ 
uz kādu latviešu vienību. Tā 
kaŗa beigu cēlienu kaŗojis 15. 
divīzijā.

Ģirts bija mans jaunākais brā-
lis. Pavisam citāds nekā mani 
vecākie brāļi. Ar viņu man bija 
daudz kopēju gaitu. Viņš bija 
ļoti populārs Jēkabpils ģimna-
zijā. Mājās pie viņa bieži nāca 
draugi. Reiz, kad mūsu vecāki 
bija atvaļinājumā prom no 
mājām, viņš draugiem sarīko-
jis viesības ar iedzeršanu. Viņš 
licis kalpam nokaut jēru. Viņš 
bija ļoti veselīgs un stiprs. 
Sestdienās, kad ēdām dāņu 
cepumus, viņš tos „sita iekšā”  
ar vairākām glāzēm piena. 
Ēdamreizēs es sēdēju pie gal-  
da Ģirtam blakus. Vēl tagad 
atceros viņa krūzi. Uz tās bija 
dzeltena roze. uz apakštasītes 
aiz krūzes viņš mēdza paslēpt 
maizes garozas tā, lai tēvs tās 
neredz. (Arī garozas bija jā- 
apēd.) Es tās varēju redzēt, bet 
viņu nodot man bija bail.    
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Veltas Sniķeres dzejas priekš-
nesums harmonē ar jūru un bal-
to liedagu. Viņas dzeju var klau-
sīties un skatīties, jo viņa to   
sniedz kustību valodā. Kā rituāla 
deju. Daudzi skatītāji, kas bija 
pulcējušies Rakstniecības, teātŗa 
un mūzikas mūzejā videofilmas 
pirmizrādē, Veltas Sniķeres dze-
jas savdabīgo priekšnesumu pie-
dzīvoja pirmoreiz. Tas bija pa- 
vasarīgi  gaišs notikums, piepil-

SPODRĀ BRADĀTĀJA: 
dzejnieces un jogas skolotājas Veltas Sniķeres video portrets

dīta skatītāju zāle. 40 minūtes  
visi uzmanīgi sekoja filmai, kuŗā 
dzeja mijas ar dzīvi, dzejnieces 
uzskati par poēziju un latviešu 
valodu –  ar jogas nodarbībām.

Skatītāji uzzināja, ka ilgus ga-
dus, kamēr mums nebija savas 
valsts, dzejniece pārstāvējusi Lat-
viju starptautiskajā Pen klubā. 
Pirmajā pēckaŗa pasaules rakst-
nieku kongresā Zviedrijā Velta 
Sniķere pievērsa sev preses uz- 
manību, ierazdamās tautastērpā. 
Plecu pie pleca ar ungāriem, 
čechiem, igauņiem un citiem 
trimdiniekiem viņa uzrunāja 
pasaules rakstniekus, atgādināja 
pakļauto tautu likteni, protestēja 
pret cilvēktiesību pārkāpumiem 
Baltijā un Austrumeiropā. Veltas 
Sniķeres vārds un dzeja Latvijā 
tika aizliegta.

Kaut arī ilgākais mūža posms 

nodzīvots Londonā, dzejniece ir 
latviete un pati par sevi. Viņa 
iejūtas jogas mācībā, indiešu de-
jas klasikā. Mazbērnus, kas ir       
arī viņas skolnieki jogā, izau-
dzinājusi par ceturtdaļlatvie-   
šiem. Gan rotaļīgas un asprātī- 
gas, gan dziļi nopietnas filmā 
atklājas viņu savstarpējās attie-
cības. Intervijā ar literātūrzināt-
nieku Viesturu Vecgrāvi tiek no-
skaidrots Veltas Sniķeres dzejas 
raksturs – dzejā viņa ir riekstu 
skaldītāja, kodola lobītāja. Dzejo-
ļi skan kā mantras, poētiski afo-
rismi, kas viegli uztveŗami arī 
tulkojumos.

Dzejniecei ir sava atziņa par 
tautasdziesmām, par latviešu    
valodu, kur vārdi sadodas rokās 
un dejo, tāpēc ka tur ir saikļi, 
partikulas, prievārdi un locījumi, 
kādu nav angļu valodā. Domas, 

kas aizsākās filmā, tovakar tur-
pinājās personiskās sarunās ar 
dzejnieci. Ilgus gadus aizliegta 
Latvijā, daudziem viņa tagad vēl 
tikai jāiepazīst, bet jaunākai pa-
audzei – pašiem jāatklāj. Latvijā 
iznākušajiem Veltas Sniķeres  
dzejas krājumiem Lietus mutes     
(1991), Pietuvoties vārdiem (2003) 
drīzumā pievienosies jauna grā-
mata Savādībiņas, kuŗā dzejnie-
ce stāsta par savas dzīves dīvai-
niem atgadījumiem.

Videofilma Spodrā bradātāja 
izteiksmīgi sniedz roku lasītā-
jiem, kuŗus interesē tuvāk iepazīt 
dzejnieci. Veltas Sniķeres video-
portretu veidojusi kinorežisore 
Maruta Jurjāne ar radošo grupu: 
Elīnu Bandēnu, Andri Priedīti, 
Alīnu Ploriņu. Tā ir viena no 
Marutas Jurjānes filmām ciklā 
Latviešu kultūras personības. Ska-

tītāji šai ciklā Latvijā jau tuvāk 
iepazinuši Elzu Ķezberi, Irēnu 
Karuli, Astrīdi Ivasku, Voldemāru 
Avenu, Juri Kļaviņu, Modri 
Medni – dzejniekus, mākslinie-
kus ar trimdinieku likteni.

Visām filmām producente ir 
Latvijas mutvārdu vēstures pēt-
nieku asociācija Dzīvesstāsts. Vi- 
deofilmām nepieciešamos līdzek-
ļus lielā mērā nodrošina ārzemju 
latviešu organizāciju atbalsts. 
Veltai Sniķerei veltīto video fil-
mu financējis Anglijas Latviešu 
izglītības fonds. Skatītāju at-
sauksmes pirmizrādē liecina, ka 
filma mērķi sasniegusi – tā dau-
dzus rosinās paņemt rokās 
grāmatu un lasīt.

Interesenti, kas vēlas pasūtināt 
video filmu DVD formātā, var 
rakstīt: mara.zirnite@gmail.com

Māra Zirnīte,
Latvijas mutvārdu 

vēstures pētnieku asociācijas 
Dzīvesstāsts valdes priekšsēde

Latviešu dejotāju uzvara
Rīgas Choreografijas vidussko-

las pirmā kursa audzēknes, piec-
padsmitgadīgās jaunās dejotājas 
Jūlija Brauere un Annija Kopštāle 
no VI Starptautiskā jauniešu 
klasiskās dejas konkursa „Kris-
talla kurpīte 2009” Ukrainas 
pilsētā Charkovā atgriezušās ar 
uzvaru. 

Jūlija Brauere ieguva 1. vietu, 
savukārt Annija Kopštāle kļuva 
par pirmās pakāpes diplomandi. 
Abas novērtējumu guvušas nomi-
nācijā „Solo”. Katrai bija jādejo 
gan klasiskās variācijas no bale-
tiem, gan jāapliecina savas spējas 
laikmetīgās dejas numurā, tur- 
klāt konkursā vērtēja arī dalībnie- 
ku darbu treniņstundā. Abu jau-
no balerīnu mūžā šis bija pirmais 
starptautiskais konkurss, konku-
rence bija liela un nopietna – 
vecākajā grupā, kuŗā startēja abas 
rīdzinieces, piedalījās 45 dalīb-
nieki no sešām Ukrainas pilsētām, 
no Krievijas, Baltkrievijas, Moldo-
vas un Japānas. Sacensība noritēja 
trīs kārtās bez nevienas atpūtas 
dienas. 

Tā kā Jūlija un Annija bija ie- 
guvušas augstu žūrijas vērtēju- 
mu, abas piedalījās arī konkursa 
Galā koncertā, kas, tāpat kā kon-
kurss, notika Charkovas Operas 
un baleta teātrī.

Vērīgākie mūsu laikraksta lasī-
tāji atcerēsies, ka par Jūliju Brau-
eri esam rakstījuši. Viņa ir tā pati 
talantīgā meitene, kas Rīgas Cho-
reografijas vidusskolā iestājās, lai 
sasniegtu savu lielo sapni. Iera-
dusies Rīgā no Lejas Bulānas cie-
ma Sibirijā, viņa noteikti un 
mērķtiecīgi tuvojas baleta māks-
las virsotnēm. Bārenei no Sibiri-
jas iejusties savu senču dzimtenē 
palīdzējuši gan radinieki, gan arī 
pilnīgi sveši cilvēki. Sirds siltums, 
labvēlība un saudzīga attieksme 
pret talantu Jūlijai ļauj mācīties   
un iegūt profesionālu meistarību. 
Izlasot viņas vārdu baleta izrādes 
programmā, daudzi jo daudzi ska-
tītāji vērīgāk ielūkosies dejotājas 
sniegumā uz skatuves un aplau-
dēs meitenes darba mīlestībai un 
panākumiem. 

Abas Charkovas konkursa uz- 

Jaunas ziņas un notikumi maijā
varētājas piedalīsies Rīgas Cho-
reografijas vidusskolas gadskār-
tējā koncertā, kas Latvijas Na- 
cionālajā operā notiks 30. maija 
vakarā. 
Izrāde par Emīliju Benjamiņu
Rīgā, Mazajā ģildē, 60 skatītāju 

lokā notiek jauna monoizrāde 
„Benjamiņa. Kā dzīvot moder-
nam cilvēkam”. Pēc režisores 
Baņutas Rubesas scēnārija izvei-
dotā izrāde, kuŗā Latvijas preses 
karalienes Emīlijas Benjamiņas 
lomu atveido aktrise Indra Bur-
kovska, intriģē kā patstāvīgs ceļš 
leģendām apvītās personības at- 
klāsmē. Veidojot literāro pamatu, 
autore apzināti atteikusies izman-
tot Laimas Muktupāvelas romā-
nu, epizodi, kas ļauj atklāties 
dažādām personības pusēm, izvei-
doti, lai atklātu savu priekšstatu 

par sievieti, kuŗa pēc sevis atstājusi 
apbrīnu, cieņu un bezgala daudz 
minējumu. Skatītāji tiek aicināti 
līdzi šai ceļojumā, izrādes trīs  
daļas notiek dažādās telpās, scē-
nografe Dace Džeriņa, kostīmu 
māksliniece Iveta Vecenāne. 

Nākamās izrādes paredzētas 19., 
22., 25. un 26. maijā.

Jauna animācijas filma
Pirmizrādi piedzīvojusi jauna 

studijas „Dauka” animācijas filma 
„Dzeguze un viņas 12 vīri”. Re- 
žisore Roze Stiebra par sižeta pa-
matu izmantojusi dzejnieka Pē- 
tera Brūveŗa dzejoli un izveidojusi 
krāsainu, asprātīgu, ironisku vēs-
tījumu par bezrūpīgu būtni 
dzeguzi: „Man pazīstama ir dze-
guze kāda, kuŗa pārējam mežam 
sliktu piemēru rāda: Viņa pa 
gāršām, pa siliem, pa krūmiem 
dienas pavada gluži bez pienā-
kumiem; Tomēr, kaut arī visu 
laiku bez darba apkārt tā skrēja, 
veseli divpadsmit vīri to appre-
cēja.” Septiņas minūtes gaŗā fil-
miņa adresēta skatītājiem bez 
vecuma ierobežojuma, un tas 
nozīmē, ka to vislabāk skatīties 
kopā visai ģimenei. 

Filmas māksliniece ir Gunde- 
ga Muzikante, datormākslinieks 
Dzintars Krūmiņš, komponists 
Mārtiņš Brauns. Viņi visi darbu 
darījuši ar prieku un atjautu, tā- 
pēc arī pirmizrādes dienā kino-
teātrī „Rīga” liela bija visu paau-
džu skatītāju atsaucība.

Gaidāmi pianista Armanda 
Ābola koncerti Latvijā

Pēc piecu gadu pārtraukuma 
dzimtenē atkal koncertēs ievē-
rojamais latviešu pianists Ar- 
mands Ābols, kas tagad dzīvo  
Čīlē. Ar plašu soloprogrammu 

viņš 23. maijā koncertēs Sigul-  
das koncertzālē „Baltais fīģelis”, 
bet 25. maijā plkst. 19.00 notiks 
Armanda Ābola koncerts Rīgas 
Latviešu biedrībā.

Pirmos starptautiskos panā-
kumus Armands Ābols guva  
1992. gadā, kad, būdams tikai 18 
gadus vecs, uzvarēja Marijas Ka- 
nalsas Starptautiskajā pianistu 
konkursā Barselonā. Šai gadā    
viņš bija arī visjaunākais kon-
kursa dalībnieks. Nākamais solis 
Armanda Ābola karjērā bija pie-
dalīšanās Starptautiskajā Luisa 
Sigala pianistu konkursā Vinja   
del Marā, Čīlē, arī tur tika izcī- 
nīta uzvara. 

Tagad profesionāla mūziķa gai-
tas mūziķi aizved uz dažādām  
valstīm. Latvijas mūzikas draugi 
nepacietīgi gaida tikšanos ar pia-
nistu, kas audzis un skolojies Rīgā, 
bet savos koncertos ļauj mūzi-   
kas mākslas augstumos pacelties 
dažādu tautību klausītājiem, lai 
kādā valodā tie sarunātos.

Opermūzikas svētki 
atkal notiks Siguldā!

Siguldas Opermūzikas svētki, 
kas kopš 1991. gada bija kļuvuši 
par gadskārtēju vasaras tradiciju, 
beidzamos divus gadus bija „pār-
cēlušies” uz Dzintaru koncert-   
zāli Jūrmalā. Tagad ir zināms – 
svētki atgriežas Siguldā, kur vecās 
bruņinieku pils drupās ir uzcelta 
jauna estrāde, attīrīta apkārtnes 
ainava, kur dziedoņu balsis 

vienmēr skan skaisti un ie-         
dvesmoti, bet skatītāju sajūsma 
negrib rimties līdz nakts melnu-
mam.

Opermūzikas svētku organi-
zētājs Dainis Kalns paziņojis, ka 
šogad svētku norises diena būs  
18. jūlijs, kad notiks divi kon- 
certi. Pirmais – dienā – būs bez 
maksas, tajā dziedās amatieŗu  
koŗi kopā ar solistiem, vakarā 
plānots galā koncerts. Tajā pie-
dalīsies festivāla orķestris un so-
listi, starp kuŗiem būs klausītāju 
iemīļoti mākslinieki, un, kā 
vienmēr, varēs iepazīt arī jaunus 
vārdus. Tiek solīta izcilā irāņu 
izcelsmes Krievijas tenora Ach-
mada Agadi līdzdalība, Latvijā 
iemīļotās norvēģu dziedones Si- 
seles Kirkebū priekšnesumi, no 
Latvijas māksliniekiem dziedās 
Krišjānis Norvelis, Inga Šļu-
bovska un jaunā soliste Dināra 
Rudāne. 

Citu gadu Dainis Kalns sola 
svētkus atkal izvērst vairāku    
dienu gaŗumā, paredzot arī kādu 
īpašu operas iestudējumu. 

Andŗa Nelsona 
gaidāmās debijas 

Latviešu diriģents Andris Nel-
sons šovasar debitēs vērienīgajā 
klasiskās mūzikas festivālā BBC 
Proms, 28. jūlijā koncertējot Ka- 
raliskajā Alberta zālē Londonā 
kopā ar paša  vadīto Birmingha-
mas simfonisko orķestri. Šis 
festivāls tradicionāli pulcē labākos 
orķestŗus un solistus no visas 
pasaules. Šogad festivālā vieso- 
sies arī Mariss Jansons ar Am- 
sterdamas Concertgebouw orķes-
tri, koncertējot 1. un 2. septem-
brī, bet vijolnieks Gidons Krē-
mers piedalīsies 12. augusta kon-
certā. 

Mūzikas cienītāji dzimtenē ar 
interesi vēro Andŗa Nelsona 
panākumus starptautiskā arēnā. 
Šoruden diriģentam paredzēta   
vēl viena debija – pie diriģenta 
pults Ņujorkas Mētropolītena 
operā, kur viņš vadīs Dž. Pučīni 
operas „Turandota” izrādi. Starp 
citu, šī Nelsona diriģētā izrāde      
7. novembrī tiešraidē būs skatā-
ma daudzu valstu kinoteātŗos.

Gundega Saulīte

Indra Burkovska Emīlijas 
Benjamiņas lomā

Skats no animācijas filmas
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1941. gada 14. jūnija deportā-
cijā cieta 15 425 Latvijas ie- 
dzīvotāji - latvieši, ebrēji, krievi, 
poļi – tostarp 3751 bērns vecumā 
līdz 16 gadiem. 

Izsūtīšanas laikā vīriešus at- 
šķīra no ģimenēm un aizdzina 
uz Gulaga nometnēm, kur 
daudziem piesprieda augstāko 
soda mēru, bet citus sodīja ar 
ieslodzījumu nometnēs.

Sausi un skopi ir vēstures fak-
ti, bet daudzi cietušie ir mūsu 
vidū, arī viņu bērni un maz-
bērni.

Katru gadu 14. jūnijā mēs 
rīkojam konferenci Latvijas Te- 
levīzijā, koncertu Sv. Jāņa baz-
nīcā, izrādām filmas par Sibi- 
riju („Sibirijas bērni”, „Sveiciens 
no Sibirijas”, „Igarka, Cerība      
un Taurenis” u. c.). Esam izde-
vuši grāmatu „Sibiirijas bērni” 
divos sējumos, kuŗos sakopoti 

Lūgums palīdzēt! 

670 dzīvesstāsti.
Šogad 14. jūnija vakarā filmē-

šanas grupa un Sibirijas bērni, 

kuŗi izdzīvojuši un atgriezušies 
dzimtenē, brauks ar vilcienu      
uz Maskavu un tālāk ar lidma-

šīnu uz Krasnojarsku, lai aizves-
tu un uzstādītu piemiņas plāks-
nes. Strap braucējiem būs Ilmārs 
Knaģis, kas pirms vairākiem 
gadiem uzlika piemiņas krustus 
Vjatlagā; Gunārs Toms, bārenis, 
kuŗa mammu nošāva 1941. ga- 
da decembrī, - kopā 10 likteņ-
biedri.

Plāksnes paredzēts uzlikt Igar-
kā - latviešiem, kuŗi palikuši 
mūžīgajā sasalumā, Jeņisejskā - 
latviešu mātēm, kuŗas izglāba 
bērnus, Dolgij Mostā - Latvijas 
bērniem, kuŗi palika Sibirijā.

Brauciens tiek organizēts par 
ziedojumiem un personiskiem 
līdzekļiem, katram cilvēkam tas 
izmaksā 1000 latu. 

 Kaut arī nespējam represēta-
jiem atdot ne zaudētos tuvi-
niekus, ne zaudēto bērnību, mēs 
vēlamies sniegt viņiem morālu 
gandarījumu, apliecināt, ka viņi 

nav aizmirsti, bet Latvijas ie- 
dzīvotājiem atgādināt mūsu ne-
seno pagātni cerībā, ka tā ne-  
kad neatkārtosies. Ļoti lūdzam  
šī nodoma īstenošanā palīdzēt 
financiāli un atbalstīt šo brau-
cienu ar ziedojumu!

 Fonda Sibirijas bērni dibinā-
tāja, režisore Dzintra Geka

Tālr. +371-29273016
Var sūtīt čekus arī Jānim Balt-

manim, 7605 Evergreen Dr.,West 
Waupaca,WI54981

Fonds „Sibirijas bērni”
Graudu 41 A, Rīga, LV1058
Reģ.Nr.40008057169 
A/S SEB banka. 
Kods:UNLALV2X
Konts: 
LV76 UNLA 0050013784832 
(latos)
LV68UNLA0002058469658 
(USD)

Piemiņas plāksne Sibirijas bērniem

...gaisma, kas cilvēkā dzīvo, 
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek. 
Un mirdz.

(V. Egle)

Kad viss atkal sāk zaļot, kad 
ievas skurbina un pienenes       
zied tik neprātīgi, - kastaņas 
iededzinājušas savas baltās sve-
ces, jo mūžībā aizgājusi Maija 
Ziedaine.

Par mūsu ziedotājas Maijas 
Ziedaines pēkšņo aiziešanu 
uzzinājām 6. maijā. Kā vien-   
mēr tādos brīžos, ir jautājums – 
kāpēc tik pēkšņi? Maija bija 
dzīvespriecīga, smaidīga, ener-
ģiska. Viņa bija ļoti aktīva lat-
viešu sabiedrības locekle, dzie-
dāja draudzes baptistu korī, bija 
Korp! Spīdola biedre.

Varbūt pats liktenis izvēlējās 
Maijai aiziet pavasarī. Lai mēs, 
godinot viņas darba cilvēka mū- 
žu, varētu pavadot nolikt zie- 
dus, kas piestāv Maijai. Pavasa-
rim ir nemirstības smarža, mēs 
zinām un gaidām ik gadu - tas 
atnāks, bet Maija vairs nenāks 
nekad. Kāds cilvēks ir teicis: 
kamēr mēs atceramies, kamēr 
mēs pieminam, cilvēks pie mums 
paliek!

Maija savā dzīvē ar darbu,   
sirds siltumu un devīgumu ir 
parūpējusies, lai mēs viņu nekad 
neaizmirstu. 

Viņai Latvijā bija divi ‘‘audžu 
bērni” – Kaspars Daukšts un 

Atvadu vārdi 
Maijai Ziedainei

Jānis Briška, kam viņa palī-    
dzēja iegūt augstāko izglītību     
ar Vītolu fonda starpniecību.

Ar Maiju iepazināmies 2005. 
gada nogalē. Par Vītolu fondu 
viņa bija uzzinājusi no mūsu 
ziedotājiem Alfreda un Sarmītes 
S. Graviem. Toreiz viņa vairāk 
stāstīja par savu mammu Pau-
līni Ziedaini. Maija nodibināja  
Paulīnes Ziedaines piemiņas sti-
pendiju jauniešiem no Kokne-
ses. 

Stipendiāts Kaspars kādā no 
savām pateicības vēstulēm ziedo-
tājai rakstīja:

‘‘Zinu, ar katru aizvadīto die-
nu, jaunajiem iespaidiem un pa- 
nākumiem es tuvojos savam 
pašreizējam mērķim – būt gud-
ram un izglītotam cilvēkam,     
dot labumu sev, apkārtējiem un 
valstij.”

Maija nezināja, ka aizies tik 
pēkšņi. Sarunās ar mums viņa 
teica, ka stipendiju ir iedibinā-
jusi uz mūžu. Maijas mūžs ir 
noslēdzies. Kā ir ar stipendiju? 
Tas atkarīgs no cilvēkiem, kam 
viņa ir bijusi mīļa. Mēs ļoti ce-
ram, ka viņi sadzirdēs lūgumu – 
turpināt iesākto arī bez Maijas…

Maijiņ, mēs nesakām ardievas, 
jo Tu paliec mūsu pateicībā, 
mūsu domās... 

 Populārajā Agijas Sūnas 
mākslas galerijā Vecrīgā atklāta 
septiņu talantīgu, pasaulē pa- 
zīstamu somu mūsdienu māks-
linieku izstāde „Laiks/Aika/
Time”, ko atbalstījušas Somijas 
vēstniecība Latvijā un Latvijas 
vēstniecība Somijā. Mūsdienu 
mākslas izstādi atklāja Somijas 
Republikas vēstniece Latvijā 
Maria Sereniusa. Viņa pateicās 
mākslas projekta īstenotājiem  
un rīkotājiem – Latvijas gale-   
rijas direktorei Agijai Sūnai, Hel-
sinku Gallera Katariina direk-

Somijas un Latvijas laiks pasaulē
torei Hannelei Nīmanei, Helsin-
ku Mākslinieku biedrībai, arī 
somu uzņēmumu Oy Karl Fazer 
Ab un Bang &Bonsomer vadī-
bai, jo viņu atbalsts palīdzēja šo 
projektu īstenot. Somu māksli-
niekiem atbalstu sniedza arī 
Izstāžu apmaiņas centrs FRAME 
un Somijas Mākslas padome. 

Vēstniece M. Sereniusa atgā-
dināja, ka pērnruden, kad Lat-
vijas valstij apritēja 90. gads-
kārta, Galleria Katariina šā pro-
jekta ietvaros  notika astoņu 
latviešu mākslinieku izstāde, 

kuŗā somu sabiedrība atzinīgi 
novērtēja Edvarda Grūbes, Janas 
Briķes, Madaras Gulbis, Ineses 
Siliņas, Kārļa Siliņa, Māŗa Up- 
zara gleznas un Bārbalas Gulbes 
un Daiņa Gudovska skulptūras. 
Savukārt Agijas Sūnas galerijā 
aplūkojami somu mākslinieku 
Kalles Hamma tušas zīmējumi, 
Ismo Hivarinena gleznas jauktā 
technikā, Hannes Jugas glezno-
jumi uz metalla, Marijas Vol-
framas trīsdimensiju gleznas, 
Vaulas Sīskonenas ainavu die-
nasgrāmatas, Sari Tenni glezno-
tie portreti, Mari Rodžersas per-
fomances. Viņu darbos redzama 
visaptverīga, filozofiska laika 
izjūta, ko izstaro savdabīgā au- 
tortechnikā veidotas ainavas, 
portreti, tušas zīmējumi.

 Laiks kā gluži taustāma dzīva, 
plūstoša viela sevi atgādina Han-
nes Jugas gleznotajos ūdeņos, 
kuŗu virsmu apspīd gan zeltai-
na, gan palsa gaisma, izceļot 
tumšās dzelmes bezdibenīgo 
dziļumu un mūžīgumu. Gais-
mas rotaļas arī precīzi uzbuŗ 
gadalaikam raksturīgo noskaņu, 
jo svinpelēki debesu atspulgi 
raksturīgi rudenim, bet zeltaina, 
silta novakares gaisma mūs pa- 
rasti apņem vasarā. Neparasti 
dažādas mūžsenas laika zīmes 
sevi atgādina Kalles Hamma 
tintes zīmējumos, kuŗos uz 
brūngana, faktūrēta papīra 
redzamas smalkās līnijās vei-
dotas senas tautiskas saktas, 

šķirstiņš un dažādas citas lietas, 
kas māksliniekam saglabājušās 
mīļā atmiņā no vecmāmiņas 
mājām. 

Viena no jaunākām māksli-
niecēm Sari Tenni laika pieskā- 
rienu liek izjust divu jaunu 
vīriešu dubultportretos, kas 
skatāmi jauktā technikā veidotā 
gleznā. Jauno cilvēku dzīves ceļu 
laikā un telpā uzsveŗ fonā re- 
dzamā reģistra lapa „Inženieŗi 
un architekti” no 1965. gada un 
Kembridžas universitātes re- 
ģistrs Men of Achievement no 
1975. gada. Tādējādi gleznotāja 
it kā satuvinājusi pagātni, ta- 
gadni, kā arī dažādas laika gai-  
tā notikušas pārvērtības. Māks-
liniece šim nolūkam izmanto-
jusi naturālas apdrukātas avīžu 
lapas, uz kuŗu fona gleznoti divi 
līdz vidum kaili sportiski, raženi 
noauguši jaunieši ar sarežģī-
tiem tetovējumiem uz musku-
ļotā pleca.

Pārsteidzoši par dažādiem lai-
ka plūduma līmeņiem atgādi-
nāts Marijas Volframas trīsdi-
mensiju gleznā („Mazā meitene” 
„Lielā meitene”, „Klusējošā mei-
tene”). Darbs tapis uz trim       ko- 
pā saliktām plaknēm, liekot 
skatītājam ielūkoties meitenes 
garīgajā pasaulē dažādos viņas 
dzīves laikposmos.

Vaula Sīskonena savas glez-
nas sauc par ainavu dienas-
grāmatām. Viņai esot svarīgi, 
„lai darbā būtu redzams, ka,       

Izstādi atklājot. Vidū - Somijas vēstniece Latvijā Maria Sereniusa, 
no kreisās - Somijas vēstniecības otrā sekretāre, kultūras atašeja 
Irmeli Kolechmainena, pa labi - galerijas vadītāja Agija Sūna, 
blakus Helsinku Galleria Katariina direktore Hannele Nīmane

to veicot, ir pagājis laiks”. V. Sīs-
konenas gleznas atgādina svīt-
rainus tautiskus brunčus. Var-
būt tieši tā arī senās somietes   
vai latvietes, sēžot pie stellēm,  
audušas savus tautastērpus,  
kuŗu krāsās, svītrās un rūtīs ir 
ieliktas izjūtas par gadalaiku 
maiņu, prieks par ziedošu pļa-
vu vai zaļoksnu dārzu.  Māks-
liniece atzinusi, ka tieši tā – kat-
rai dienai izvēloties savu svītru 
vai rūti, viņa cenšas savā apziņā 
satvert un saglabāt laiku.

Somu mākslinieku izstādes 
atklāšanā varēja iepazīt ne vien 
viņu darbus, bet arī pašus auto-
rus, kas bija ieradušies Latvijā. 
Viņu klātiene lika domāt par 
laiku no cita redzes leņķa, jo 
skaidrāk nekā jebkad bija sare-
dzamas mūsdienu dāvātās iespē-
jas un tās brīnumainās, neti-
camās pārvērtības laikā, telpā, 
mūsu valstī un pasaulē, kas ta-
gad ļauj latviešu talantus apbrī-
not citās zemēs un mums prie-
cāties par citvalstu mākslinie-
kiem, mūziķiem, dejotājiem, 
kuŗi ierodas Latvijā. 

Irēna Lagzdiņa   
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Visā pasaulē, izņemot Krieviju, 
8. maiju piemin kā Otrā pasau-
les kaŗa upuŗu atceres dienu. 
Latviju Otrais pasaules kaŗš plo-
sījis daudz vairāk nekā Pirmais 
pasaules kaŗš. Iznīcinātas vairā-
kas pilsētas, sevišķi Jelgava, 
neskaitāmas lauku sētas, vēstu-
riskas celtnes, kultūras piemi-
nekļi. Sevišķi lieli ir mūsu tautas 
dzīvā spēka zaudējumi, ko radī-
ja okupācijas varu izdarītā ne- 
likumīgā mobilizācija, daudzie 
bēgļi, nacionālā pretestība un pa-
domju varas represijas. Latvijas 
zemē guldīti 100 000 dažādu tau-
tību vācu kaŗavīru, no kuŗiem 
daudzi cīnījās nevis par nacio-
nālsociālisma idejām, bet pret 
kumūnisma draudiem savā 
zemē. 

Esmu pieredzējis vācu kaŗavī-
ru ienākšanu Latvijā pēc Baigā 
gada notikumiem. Viņus sagai-
dīja ar ziediem un Latvijas karo-
giem kā atbrīvotājus no boļševi-
ku terrora un briesmu darbiem. 
Sauca pie atbildības padomju 
aktīvistus un čekas ļaundaŗus. 
Nebija izprotams vāciešu antise-
mītisms, jo arī padomju vara 
Baigajā gadā nežēlīgi izrēķinā- 
jās ar 5000 Latvijas ebrējiem. Par 
to neviens šodien nerunā un 
nevēlas to atgādināt. Otro reizi 
padomju armijas (trešo) okupā-
ciju piedzīvoju 1945. gada maijā 
Kurzemē, tā bija nevis “atbrī-
vošana”, bet laupīšana, nesau-
dzīga beztiesas izrēķināšanās ar 
Latvijas patriotiem, sievu un 
meiteņu piesmiešana, kam se-
koja aresti, deportācijas un nā- 
ves sodi 50 padomju varas gados. 
Latvijā tiesāti vairāk nekā 57 000 
dažādu tautību Latvijas pilsoņu. 

Godinot Otrā pasaules kaŗa upuŗus
Bet lielāko vairumu arestēja un 
aizsūtīja vergu darbos uz Gula- 
gu bez tiesas sprieduma. To ne-
var aizmirst un piedot! Vācija ir 
atzinusi savus noziegumus pret 
cilvēcību, bet mūsu austrumu 
kaimiņš nevēlas atzīt, ka bijušas 
TRĪS Latvijas okupācijas, kā arī 
savus noziegumus pret cilvēcību 
savā valstī, visā bijušā PSRS 
territorijā, kur cilvēki visā pilnībā 
iepazinās ar patiesību drūmajos 
padomju varas gados, bet vēl 
šodien lieto tās atribūtiku, sar-
kanos karogus pat ar rokas 
granātu simboliem.

Otrā pasaules kaŗā Latvijas 
padomju kaŗavīru kapos apbe-
dīti 160 000 kritušie. Milzīgs ir 
vācu gūstā kritušo sarkanar-
miešu badā un slimībās mirušo 
skaits – viņu ir 300 000. Tie, ku- 
ŗus nosūtīja darbos pie lauku 
saimniekiem, izdzīvoja. Bet viņu 
barotājus represēja. Padomju 
gūstā Latvijā miruši 12 000 vācu 
kaŗavīru. Patiesībā visi šie ne- 
laimīgie cilvēki ir Otrā pasaules 
kaŗa upuŗi, pie kuŗiem jāpieskai-
ta vēl bojā gājušie civīlie iedzī-
votāji visā pasaulē, kuŗu skaits 
rakstāms ar sešām nullēm. Do- 
māju, ka 8. maiju visā pasaulē 
vajadzētu pieminēt daudz plašā-
kā mērogā, ar dievkalpojumiem, 
baznīcu zvaniem, svinīgām ce- 
remonijām visu daudzo miljonu 
upuŗu apbedījumu un ciešanu 
vietās. Galvenais Otrā pasaules 
kaŗa izraisītājs - bijušā PSRS un 
tagad tās mantiniece Krievija 9. 
maijā joprojām visai pasaulei 
demonstrē savu militāro spēku, 
draudot sodīt patiesās vēstures, 
grāmatu un filmu autorus.

Ar dziļu sašutumu 9. maijā 

vēroju tūkstošiem cilvēku pret-
valstiskās izdarības Rīgā pie 
pieminekļa ar padomju laika 
simboliku. Atklāti plīvoja svešu 
valstu un mums naidīgu orga-
nizāciju karogi. Skanēja nepa-
matoti apvainojumi latviešu   
tautai, kuŗas maizi ēduši un pie 
tās vērtībām tikuši mums nai-
dīgie spēki, kas pieprasa div-
valodību, privilēģijas, kādas   
tiem bija padomju varas gados. 
Skaļie, prasīgie demonstranti, 
kas dižojas ar padomju goda zī- 
mēm un atribūtiku, pierāda, ka 
viņi vēlas noteikt, kuŗus Otrā 
pasaules kaŗa upuŗu kapus drīkst 
godināt. Tas nebija kritušo kaŗa-
vīru atceres svinīgs sarīkojums  
ar dievvārdiem, tā bija skaļa un 
uzstājīga pretvalstiska demons-
trācija.

Tas viss ir pilnīgs pretstats      
16. marta notikumiem, kad lat-
viešu kaŗavīri drīkst pulcēties un 
godināt savus kritušos drošībā 
tālu no Rīgas – Lestenē, gluži kā 
partizāni, nevis kā Latvijas brī-
vības cīnītāji kaujās pret boļše-
vismu kaut svešajās formās ar 
nīsto SS apzīmējumu. Viņu pir-
mās vienības, tāpat kā savulaik 
kalpakieši, uz Austrumu fronti 
devās Latvijas armijas formās. 

Izsakot visdziļāko līdzjutību 
Afgānistānā kritušo kaŗavīru 
piederīgiem, augsti vērtējama 
abu varoņu svinīgā godināšana 
un atdošana Latvijas zemei. Viņi 
to ir godam pelnījuši. Bet vai 
neesam piemirsuši ap 80 000 
latviešu māšu auklējumu traģis-
kos likteņus, kas ir abu svešo 
varu okupācijas, rīcības un vi- 
ņu izraisītā Otrā pasaules kaŗa 
sekas?

8. maijā Lestenes baznīcas 
zvans aicināja uz kārtējo varoņu 
atceres sarīkojumu ļaudis no 
visiem Latvijas novadiem. Pir-
mais brauciens notika 1989. ga- 
da 8. maijā ar 12 dalībnie-
kiem. Cauri izpostītai, kaŗā sa-
grautai kauju joslai, pāri biju-
šajiem ierakumiem mūsu auto-
buss devās uz Džūksti. Tur 
apskatījām pieminekļus Latvi- 
jas atbrīvotājiem, padomju va-
ras represētajiem, latviešu un 
vācu kaŗavīru apbedījumu vietā 
Džūkstes kapsētā. Ar klusuma 
brīdi un ziediem godinājām 
kritušo varoņu piemiņu. Kā 
smags pārmetums tiem, kas vēl 
pēc kaŗa cīnās ar kritušajiem 
kaŗavīriem, parkā rēgojas 1991. 
gada 5. decembrī saspridzinātās 
piemiņas zīmes un apgānītais 
piemineklis latviešu leģionā-
riem. Par nežēlīgajām kaujām 
ceļā līdz Džūkstei liecina pieci 
padomju kaŗavīru brāļu kapi ar 
vairākiem tūkstošiem kritušo 
katrā apbedījuma vietā. Tie visi, 
pašvaldību un vietējo skolēnu 
apkopti, sagaida 9. maiju.

No lielās Pienavas palikušas 
tikai bunkuru bedres. Nav pat 
māju drupu. Vienīgi slavenās 
pienotavas pamati liecina par 
lielo apdzīvoto vietu, ko otrā 
kauju dienā ieņēma latviešu 130. 
korpusa strēlnieki, pārraujot 
vācu fronti 7 km dziļumā. Lai 
godinātu ap 1200 kritušo va- 
ronību, Pienavas padomju kaŗa-
vīru brāļu kapos ar klusuma  
brīdi un ziediem grezno-
jām akmens plāksnes, kur lasā-
mi daudzu latviešu uzvārdi.    
Viņi bija daļa no tiem 57 000, 
kuŗus padomju vara mobilizēja 

1944. gada rudenī, sūtot ne- 
pārtrauktos visatbildīgākos uz- 
brukumos Kurzemes cietoksnī. 
Tālāk gar “Rumbām” un Kliģu 
skolu devāmies uz Lesteni, kur 
piedalījāmies dievkalpojumā un 
svētbrīdī Lestenes Brāļu kapos. 
Spēlēja armijas orķestris, klāt  
bija daudzi kaŗavīri, zemessargi 
un dalībnieki no visiem Latvi- 
jas novadiem. Vēl tālāk kaŗa ceļš 
mūs noveda Bikstu pagasta 
“Abaviešos”, kur uzcelta piemi-
ņas zīme - akmens par godu      
19. divīzijas triecien bataljona 
komandierim majoram Ernes-
tam Laumanim (08.05.1908.- 
13.12.1968.). Piemiņas zīmi ie- 
svētījām viņa 101. dzimšanas 
dienā. To uzcēla Liepājas nacio-
nālās kaŗavīru organizācijas un 
leģionāri laumanieša Artura 
Vindera vadībā par godu 
atvairītajiem septiņu tanku un 
kājnieku uzbrukumam 19. divī-
zijas sakaru centram 1945. gada 
22. martā.

Ernestu Laumani varam pie-
skaitīt pie Jelgavas novadnie-
kiem, jo pēc 25 gadiem Gulagā 
viņš apmetās uz dzīvi Ozolnie-
ku pagastā, ceļa pagriezienā pie 
“Rubeņu” mežsargmājas. Šo- 
dien šās ēkas vairs nav. Pirmajā 
vasarā viņš sargāja mežu no 
ugunsgrēkiem LLA mežsaim-
niecības ugunsnovērošanas  
tornī, vēlāk līdz savai nāvei    
1968. gada 13. decembrī strā-
dāja Jelgavas Cukura fabrikā. 
Apbedīts Rīgas 1. Meža kapos. 
Plašāku informāciju par majo- 
ru Ernestu Laumani var ie-           
gūt Ozolnieku novada vēstures 
mūzejā.

Aldis Hartmanis

Līdz šim jums piederēja viesu 
nami, kas pamudināja tos pār-
būvēt par veco ļaužu mītnēm?

Polītiskā situācija, krize valstī. 
Ar tūrismu nav nekādas izre-
dzes izdzīvot, visapkārt ir vies-
nīcas, viesu nami, bet katram 
jādomā pašam, kā izturēt, kā 
naudu pelnīt un tālāk ieguldīt,  
lai izdzīvotu šajā krizes situā- 
cijā. Divus viesu namus mēs 
esam oficiāli pārveidojuši par 
veco ļaužu mītnēm. Piešķirts 
valsts reģistra numurs pansi-
onātam „Brīze” un Rozēnu viesu 
namam, kas atrodas apmēram 
29 km no Salacgrīvas lauku    
vidē, Salacas upes krastā. 

Vai esat pētījuši, kāds ir 
stāvoklis citos veco ļaužu pan-
sionātos? 

Braucām pa Latviju un ap- 
skatījām pansionātus. Patiesība 
ir tāda, ka pansionāti tiešām ir 
sliktā stāvoklī. Ēkas mums nav 
lielas – līdz 30 vietu Salacgrīvā, 
savukārt Rozēnos varam uz- 
ņemt 25 seniorus. Mēs vēla-  
mies, lai mūsu veco ļaužu uz- 
turēšanās vietas ir pietiekami 
cienīgas, lai tur pavadītu vecum-
dienas. Esam nolēmuši pansio-
nātus pacelt tādā līmenī, lai 
cilvēks Latvijā varētu pavadīt 
tādas pašas vecumdienas kā 
ārzemēs. 

Kas plānots Salacgrīvas 
centrā, kas pašlaik tur notiek?

Citi plāno, mēs jau darām
Māra un Juris Maksimovi Salacgrīvā atklājuši pirmo privāto veco ļaužu mītni Latvijā

Kopš marta mēs jau strādājam 
oficiāli, mums jau ir pirmais 
klients – te dzīvo no Rīgas at-
braukusi kundze. Mēs piedāvā-
jam ne tikai sociālo aprūpi, pa-
kalpojumos esam iekļāvuši arī 
veselības aprūpi - zemūdens pro-
cedūras, ārsta un masieŗu pakal-
pojumus, kas ietverti uzturēša-
nās cenā. Veidojas pašiem sava 
lasītava, ziemas dārzs utt.

Cik vienam cilvēkam izmaksā 
jūsu pansionāta pakalpojumu 
izmantošana?

Ja cilvēks dzīvo dzīvoklī ar 
divām gultas vietām, tad 350 lati; 
cenā iekļauta ēdināšana četras 

reizes dienā, 
veselības kūre, 
d i e n n a k t s 
medicīniskā 
uzraudz ība 
un viss pārē-
jais. Ja cilvēks 
grib dzīvot 
viens pats, tad 
ir dārgāk, līdz 
450 latu.

L a t v i j a s 
iedzīvotājam 
šāda summa 
ir liela.

Piemēram, 
jau minētajai 
kundzei bērni 
piemaksā ne- 
piec ieš amo 
starpību, jo 

pensijas te nav nekādas lielās. 
Mēs esam izsūtījuši pašvaldī-
bām informāciju par mūsu veco 
ļaužu mītnēm, tās visu izvērtē. 
Labas iespējas ir Rozēnu namā, 
tur ir ļoti lieli dzīvokļi, kur var 
dzīvot trīs vīrieši vai trīs dāmas 
var sadraudzēties. Tātad var dzī-
vot ģimene, līdz ar to sanāk 
lētāk. 

Vai jūs uzrunājat arī ārzemju 
latviešus, kas varētu pārvāk- 
ties uz Latviju un dzīvot jūsu 
pansionātos?

Protams, gribētos, jo tas ir izai-
cinājums, ka mēs varam šeit 
uzņemt ne tikai vietējos latvie-

šus. Mēs vēlamies uzņemt arī 
cilvēkus, kuŗi pieraduši pie     
komforta, labiem apstākļiem,    
un mēs varam viņus arī kvalitā-
tīvi apkalpot un aprūpēt. 

Kā jūs izmeklējat savu perso-
nālu?

Izsludinājām konkursu, bija 
ļoti liela atsaucība. Izveidojām 
komisiju no pārvaldes un 

sociālajiem aprūpes centriem 
Rīgā. Kandidāti tika ļoti rūpīgi 
atlasīti, uz vienu vietu preten-
dēja 10 cilvēki. Visi darbinieki 
un aprūpētāji ir ar medicīnas 
izglītību. 

Jūsu pansionāts ir pirmais 
privātais pansionāts Latvijā?

Jā, tā tas ir. Kad citi vēl tikai 
plāno, mēs jau darām. Atbildī-
gās iestādes ļoti augstu vērtē šo 
pāriešanu no trīs zvaigžņu vies-
nīcas uz pansionātu, kas būs 
tiešām augstā līmenī. Par Ro- 
zēniem varam teikt, ka šo vietu 
neesam izvēlējušies mēs, tā tika 
izraudzīta 1855. gadā, un mūsu 
senči zināja, kur ko un kā būvēt, 

lai cilvēks justos labi. Pie mums 
ir lieli meži, ir iespējas strādāt 
dārzā, iet uz upi makšķerēt, uz 
mežu sēņot, ir aktīvas darbības 
iespējas, tikai jāgrib kaut ko   
darīt gan no mūsu, gan no mūsu 
klientu puses. 

Dainis Mjartāns

Pirmā Latvijas privātā pansionāta vadītāji Juris un 
Māra Maksimovi

Staltais viesu nams Salacgrīvā pārtapis par pansionātu „Brīze”
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Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

N O V A D U  Z I Ņ A S

Sastādījis Ēvalds KrollsKrustvārdu mīkla

Dikļu pagasta kultūras nams saņēmis atbalstu no Valsts Kultūr-
kapitāla fonda Dziedāšanas svētku 145. gadadienas sarīkojumiem Dik-  
ļos 30. un 31. maijā. Koncerti iecerēti Dikļu pils dārzā, evaņģeliski 
luteriskajā baznīcā, Dziesmu svētku promenādē un Neikenkalnā.

Raiskumieši valsts Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā 
sanāca Ungurmuižā. Netrūka labu vārdu, mūzikas un dziesmu. Visi 
raiskumieši saņēma dāvanu – grāmatu “Raiskums – starp ezeriem un 
Gauju”.

Valkas rajona biedrība “Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” 
Smiltenē vienkopus pulcēja dažādu nevalsts organizāciju un izglītības 
iestāžu pārstāvjus. Viņus iepazīstināja ar Apvienoto Nāciju Organizā-
cijas konvenciju par invalidu tiesībām, kuŗu drīzumā ratificēs Saeima. 

Akciju sabiedrība “Tukuma Straume” gandrīz divkārt palielinā-
jusi mājdzīvnieku barības ražošanu. Uzņēmums bija pirmais valstī, kas 
sāka šāda veida produkcijas ražošanu.

Sagaidot Valkas pagasta dibināšanas simto gadadienu, pašvaldī- 
ba lēma par pagasta ģerboņa un karoga izveidi. To pirmo reizi 
demonstrēja simtgades svinībās, kas notika maija brīvdienās. Par 
ģerboņa pamatsimbolu izvēlēta orchideja – vīru dzegužpuķe. Tas ir 
īpaši aizsargājams, Latvijā reti sastopams augs, bet Valkas rajonā, 
Ziemeļgaujas ainavu apvidus territorijā, tas nav retums.

Latvijas lauksaimniekiem maijā piešķirti 4,3 miljoni latu. Viens 
miljons paredzēts vienotajam platību maksājumam, 800 tūkstoši – 
mazāk labvēlīgiem apvidiem, bet 2,537 miljoni latu – “Agrovides 
maksājumiem”. Maija beigās no valsts budžeta papildus paredzēti 12,5 
miljoni latu piena ražotājiem.

Ludzas rajona padomē izveidots Ģimenes atbalsta fonds, kas 
sniedz financiālu palīdzību (Ls 50) māmiņām, kuŗu mazuļi piedzi- 
muši Ludzas rajona slimnīcas jaunajā, modernajā dzemdību nodaļā. 

Daugavpili apmeklēja deviņi skolu direktori un paidagogi no 
Taizemes starptautiskās apmaiņas programmas AFS ietvaros. Vizītes 
mērķis bija veicināt kontaktu attīstību, sekmēt informācijas un jau-
niešu apmaiņu. Viesi apmeklēja pilsētas izglītības iestādes un Izglītī-  
bas pārvaldes Valodu centru. Daugavpilī AFS apmaiņas programmas 
ietvaros mācās četri skolēni.

Vairāk nekā 30 militāro mediķu no Amerikas Savienoto Valstu un 
Latvijas bruņotajiem spēkiem 7. – 14. maijā Alūksnes un Liepājas 
iedzīvotājiem sniedza bezmaksas konsultācijas veselības veicināšanas 
jautājumos.

Četri Aizputes mākslinieki devušies uz Zviedriju, lai tur iekārtotu 
savu darbu izstādes. Gunta Ruicēna, Mētra Drulle, Imants Ozols un 
Jānis Kalnmalis izstādīs savus darbus divās Karlskrūnas komūnas 
izstāžu zālēs. Ekspozīcijas atklāja 9. maijā. 

Zviedrijas kabeļu ražošanas uzņēmums Habia Cable Latvia 
Liepājā darbu turpinās līdz 31.maijam. Pēc telpu atbrīvošanas vēl 
strādās 17 cilvēki. Pēc pēdējo pasūtinājumu veikšanas notiks iekārtu 
demontāža un tās transportēs uz Poliju, kur tiek pārcelta ražošana.

Bijušais Jūras spēku mīnu meklētājs “Namejs”, ko pagājušajā 
mēnesī nodeva Jūrniecības kolledžai, lai tas turpmāk kalpotu par 
mācību objektu, 5. maijā mainīja atrašanās vietu - pārcēlies uz pro-
menādi un pietauvots blakus līdzšinējam jūrskolas mācību kuģim 
“Afanasijs Ņikitins”. Kuģi, kā jau bija paredzēts, par saviem līdzekļiem 
pārvietoja Jūras spēki.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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Līmeniski. 1. Monarcha tituls 
dažās Austrumu zemēs. 4. Zirgs  
ar brūnu apmatojumu un tum-
šām krēpēm. 8. Trubadūru dze-   
jā – rīta dziesma. 9. Ļauna vēlē- 
jumi. 11. Lietot šaujamieroci. 13. 
Izsauksmes vārds. 14. Kalni Kor-
diljeru Dienvidu daļā. 16. Navi-
gācijas ierīce ūdens dziļuma 
mērīšanai. 18. Ostas pilsēta Fran-
cijas Z. 19. Reliģijas tikumiskais 
pamatlikums. 22. Rīks novusa un 
biljarda spēlei. 23. Plūdi pavasarī. 
25. Kā viena, tā otra. 26. Pilsēta 
Valkas raj. 27. Gredzenveida balt-
maizes izstrādājums. 28. Vēja sa- 

nests liels smilšu paugurs. 30. Upe 
Vācijas ZR. 32. Dīglis. 33. Sēta.   
34. Nelielas straujas upītes. 37. 
Talons, kuŗā ierakstīts maksājums 
par iegādātām precēm. 39. Pie-
lūgsmes objekti. 41. Tuva radi-
niece. 43. Neredzīga. 45. Kukaiņu 
darināts šūnu kopums. 46. Apakš- 
zemes ūdeņu dabiskā izteka. 47. 
Angļu jūrasbraucējs (1728-1779). 
48. Kaŗa dievs seno romiešu mītol. 
49. Latviešu dziedonis (1878-
1966). 

Stateniski. 2. Ātras, straujas. 3. 
Iet smagiem, neveikliem soļiem. 
4. Grieķu alfabēta burts. 5. Ap- 

dzīvota vieta Aizkraukles raj. 6. 
Kādu laiku turpināties. 7. Krāsa 
zīmēšanai vai rasēšanai. 9. Jūr-
niecībā – instruments kuģa at- 
tāluma vai ātruma noteikšanai. 
10. Senie Peru valsts iedzīvotāji. 
12. Godpilna populāritāte. 15. 
Stiprs, postīgs vējš. 17. Kukaiņ-
ēdājs – nakts dzīvnieks. 18. Sena 
mērvienība. 19. Tropu kokveida 
augs ar gaŗiem stiebriem. 20. 
Tropu mežastepe. 21. Lapgraužu 
dzimtas vaboles. 22. Saldūdens 
zivs. 24. Rīks gaļas cepšanai. 28. 
Resni koka stumbra gabali. 29. 
Griezīgas. 30. Skuju koks.  31. 
Liels meža dzīvnieks. 35. Lielākā 
Donavas pieteka. 36. Blīvs, uz- 
kārsts vilnas vai pusvilnas au-
dums. 38. Servēt (viesību galdu). 
40. Noplēstas liepu koku mizas 
sloksnes. 41. Liels gadatirgus. 42. 
Aitas. 43. Vīrieša vārds (nov.). 
44. Svinīga sanāksme.                                           

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 19) 
atrisinājums 

Līmeniski. 3. Kondors. 8. 
Tabaka. 9. Kļavas. 10. Dziesma. 
11. Paduse. 12. Imanta. 13. Mēris. 
14. Atbalstīt. 17. Tralis. 21. Nupat. 
23. Viesis. 24. Iesnas. 25. Liegs. 
27. Tastīt. 30. Slimnieks. 34. 
Ranka. 35. Armada. 36. Ievest. 
37. Uzbrukt. 38. Trakot. 39. 
Apdegt. 40. Spainis.

Stateniski. 1. Sakaut. 2. Maruta. 
3. Kadets. 4. Drebēt. 5. Skaista. 6. 
Ramata. 7. Jautri. 13. Mīlulis. 14. 
Aizvest. 15. Bārenis. 16. Lānis. 18. 
Lornete. 19. Sausnis. 20. Gaigala. 
22. Nesen. 26. Strauts. 28. Aurora. 
29. Tvaiks. 30. Skarbi. 31. Meitas. 
32. Ievads. 33. Kasīgs.

Siltais, saulainais laiks Latvijā 
zem stikla debesīm briedina gur-
ķus un tomātus. Tie jau nonākuši 
lielveikalu tirdzniecības tīklos. 

Mazam dārzeņu ražotājam vie-
nam pašam grūti pārdot gurķus, 
tomātus, salātus, sīpollokus veika-
los, jo tur prasa piegādi daudz lie-
lākā apjomā. Turklāt kopējais dār-
zeņu imports Latvijā ir vairāk ne- 
kā 40 miljoni latu liels, - zina teikt 
Lauksaimniecības tirgus veicinā-
šanas centra direktore Ingūna 
Gulbe. 

 Tāpēc Latvijā bija pienācis pē- 
dējais laiks uzsākt mazo ražotā-   
ju kooperāciju. Dārzeņu ražotāji, 
veidojot apvienības, saņem daudz 
lielāku atbalstu arī no Eiropas 
Savienības (ES). Sākotnēji atzītai 
ražotāju apvienībai vai kooperā-
tīvam valsts un ES kompensē 
administrātīvos izdevumus. 

 Kopš Latvijas neatkarības at- 
jaunošanas pirmo reizi ir ap-  
vienojušies lielākie gurķu un to- 
mātu audzētāji, lai veiksmīgāk 
iekļautos Latvijas tirgū un spētu 
nodrošināt pircējus ar kvalitātī-
viem vietējās izcelsmes dārze-
ņiem. Jau izveidotas divas dārze-
ņu ražotāju apvienības. Viena ir 
Lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperātīvā sabiedrība (LPKS) 
“Mūsmāju dārzeņi”, kuŗā apvie-
nojušās sešas saimniecības - SIA 
“Dimdiņi Agro” (Gulbenes ra-
jons), z/s “Galiņi” un z/s “Zarumi” 
(Ogres raj.), z/s “Bračas” (Rīgas 
raj.), z/s “Dārzi” (Dobeles raj.), z/s 
“Sviķi” (Madonas raj.), kas audzē 

Latvijas gurķu un tomātu audzētāji apvienojas

aptuveni 30 dažādu veidu dārze-
ņus - kāpostus, burkānus, bietes, 
gurķus, tomātus, kolrābjus, kaba-
čus, sīpolus u.c. 

Otra dārzeņu audzētāju ap- 
vienība ir Latvijas dārzeņu au- 
dzētāju kooperātīvs „Baltijas 
dārzeņi”, kas apvieno 18 saim-
niecības, tostarp septiņus sil-
tumnīcu uzņēmumus - SIA “Mā- 
rupes siltumnīcas”(Rīgas rajons), 
SIA “Aiva G” (Madonas raj.), z/s 
“Kliģēni”(Cēsu raj.), SIA “Rīt-
ausma” (Jēkabpils raj.), SIA “Bušas” 
(Valmieras raj.), SIA “Rīgas dār-
zeņi” un z/s “Liepziedi”. Kooperā-
tīvs nodrošina 600 darba vietas, 
nodokļos valstij samaksā aptu- 
veni trīs miljonus un arī algās 

izmaksā trīs miljonus latu gadā. 
Apvienošanās ražotāju grupā 

un vairāku nosacījumu izpilde, 
tostarp 80% ražoto produktu 
pārdošana ar kooperātīva starp-
niecību, ļauj saņemt 75% lielu     
ES un valsts atbalstu ražošanas 
modernizācijas projektiem. Ražo-
šanas modernizācijā līdz 2011. ga-
dam 18 “Baltijas dārzeņu” saim-
niecības iecerējušas ieguldīt ko- 
pumā 17 miljonus latu. 

Savukārt “Mūsmāju dārzeņi” 
trīs gadu laikā īstenos 3,5 miljo-
nus latu lielu investīciju projektu. 
Ja ievēros ES atbalsta fonda no-
teiktos nosacījumus, tad koope-
rātīvs saņems 75% lielu financi-
ālo atbalstu projekta īstenošanai. 

ES galvenie nosacījumi: koope-
rātīvā jābūt vienotai grāmatvedī-
bas uzskaitei un izaudzētie dār-
zeņi jāpārdod tikai ar kooperā- 
tīva starpniecību, nevis katra 
saimniecība to dara atsevišķi. 
Piecos gados jāiegūst atzītas ra- 
žotāju organizācijas statuss. Stin-
gro nosacījumu dēļ ļoti rūpīgi 
notiek jaunu mazo dārzeņu au- 
dzētāju uzņemšana kooperātīvā. 
“Mūsmāju dārzeņi” pirmo mil-
jonu latu tērējuši mērķtiecīgi – 
iekārtotas modernas glabātavas, 
nopirktas dārzeņu tīrīšanas, šķi-
rošanas, iepakošanas iekārtas un 
techniskie līdzekļi. Kooperātīvs 
izvirzījis uzdevumu nākotnei - 
nodrošināt pircējus ar Latvijā 
audzētiem dārzeņiem visu gadu. 
Patlaban vietējo dārzeņu pietiek 
astoņiem deviņiem mēnešiem. 
Tāpēc Latvijā 4,1 miljons latu ga- 
dā tiek tērēts gurķu importam,     
jo Latvijas siltumnīcās spēj izau-
dzēt aptuveni 40 – 45% no visa 
pieprasītā gurķu daudzuma.

Jēkabpils rajona Salas pagasta 

SIA „Rītausma” vadītāja Valda 
Bekina uzsveŗ – darbs kooperātīvā 
saimniecībām ir izdevīgs tāpēc,   
ka tirdzniecībai var piedāvāt lie-  
lu daudzumu ražas, kas bez starp-
nieka uzreiz nonāk veikalos. Ko- 
operātīva biedri arī speciālizējas 
dažādu dārzeņu audzēšanā. “Rīt-
ausmā” audzē gurķus un tomātus, 
kas aizņem 2,8 hektarus lielu 
platību. Ražu solās vākt līdz no- 
vembrim. Latvijā, tāpat kā, piemē-
ram, Somijā, gurķus un tomātus 
lampu gaismā varētu siltumnīcās 
audzēt visu gadu, tomēr tad tie 
maksātu krietni dārgāk.

Tomāti ne tikai labi garšo, bet 
satur aptuveni 13 vitamīnu, 17 
minerālvielu, dažādas organiskās 
skābes, dabiskos augu hormonus, 
organiskās skābes, ēteriskās eļļas, 
kas var mazināt risku saslimt ar 
vairākām mūsdienās izplatītām 
slimībām. Uztura speciālisti iesaka 
gadā apēst vismaz 20 kg tomātu, 
ideālākā variantā - 20 tomātus 
nedēļā. 

Teksts un foto Valija Berkina

Tomāti ir vieni no izplatītākajiem dārzeņiem pasaulē un daudzu 
tautu virtuvē kļuvuši par neatņemamu sastāvdaļu
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Otras tādas ģimenes, kuŗā būtu 
divi olimpiskie čempioni, Latvijā 
nav. Mūsu izcilākais 20. gadsimta 
sportists Jānis Lūsis un Elvīra 
Ozoliņa. Abi šķēpmetēji šogad 
svin savas apaļu 70 gadu jubile-
jas. Jānis – 19. maijā, Elvīra – 8. 
oktobrī. Tad arī īstā reize par 
senām dienām atcerēties, dzīves 
pārvērtības pieminēt...

Zelta šķēps
1964. gadā latviešu Jānis jau 

bija izcīnījis bronzas medaļu 
Olimpiskajās spēlēs Tokijā.

To, ko Lūsis grib sasniegt XIX 
Olimpiadas spēlēs, viņš pieteica 
1968. gada 23. jūnijā (Jāņu 
vakarā!) Somijas pilsētiņā Sāri-
jervi, sasniedzot jaunu pasaules 
rekordu – 91,98 m. Vispār tajā 
sezonā mūsu Jānis septiņas reizes 
sacensībās raidīja šķēpu pāri par 
fantastikas robežu dēvētajiem 90 
metriem.

Treniņu laikā Mehiko viņš 
radīja apjukumu, vairākkārt 
metot šķēpu slaidi pāri visam 
treniņlaukumam. Taču triju 
nedēļu ilgā aklimatizācijas posma 
beigās pārņēma daļēja apātija – 
kaut reiz ātrāk sāktos un arī beig-
tos... Tad dažas dienas pirms 
starta Jānis trenējās ar nelielām 
slodzēm un sacensību dienas rītā 
ir svaigs, atpūties, mierīgs.

Kvalifikācijas normu – 80 
metrus – Lūsis pārsniedza bez 
pūlēm – 83,68 m. Citiem klājās 
daudz grūtāk. Tālāk netika 
Tokijas Olimpisko spēļu čem-
pions Nevala, arī igaunis un Jāņa 
draugs Marts Pāma. Ar lielām 
mokām sev tālākceļu izlauza 
Kinunens un zviedrs Nilsons.

Priekšsacīkstes. Pirmajā metie-
nā Jānim tikai 81,74. Kinunens 
– 86,30 m. Lūša otrais metiens 
tika gatavots rūpīgi, ielikts viss 
spēks, taču šķēps aizgāja šķērsām, 
tomēr iekrita sektorā – 86,34 m. 
Četru centimetru pārsvars pār 
konkurentu. Maz, pārlieku maz 
un nepārliecinoši! Trešajā metie-
nā ielikta visa vēlēšanās, bet tikai 
82,66 m.

Fināls. Lūsim pirmais metiens, 
sāncenši vēroja. Maz – 84,40 m. 
Kas notiek, vai tiešām pārliecība 
bijusi viltus draudzene? Kulčars 
savu paveica kā mācību grāmatā 
– 87,06 m. Vai patiesi latvietim 
atkal būs jāpaklūp pie pašas 
olimpiskās virsotnes?

Lūša priekšpēdējais mēģinā-
jums neizdevās. Kinunens šķita 
drošs, viņa mestais šķēps krita 
pie  85 metru atzīmes.

Vēl nevienās lielās sacensībās 
Jānis Lūsis nebija uzvarējis ar 
pēdējo metienu. Bet nu vairs 
nebija citas iespējas. Tai jāgatavo-
jas ar visu gados uzkrāto pieredzi, 
vēlreiz pārbaudot katru ieskrē-
jiena un metiena niansi. Esi viens 
ar šķēpu, laiks apstājies, telpa 
nepastāv. Pirmais solis, ātruma 
kāpinājums, šķēps guļ rokā, 
rāviens – trāpīts! Sprīža tiesa pāri 
fantastikas robežai, zelta cena ir 
90,10 m.

Darbs ir padarīts.
Laiks saskaitīt cāļus.
J. Lūsis: „Toreiz gaŗā un grūtā 

sezona ar drāmatisko finālu 
radīja ilgstošu atslābumu. Tā bija 
likumsakarīga reakcija uz 

Ivars Ošiņš

sasprindzinājumu. Dažas dienas 
pēc olimpiskās uzvaras treniņā 
atkal ķēros pie šķēpa – un 
nevarēju aizmest to pat 70 metru 
tālumā. Likās arī, ka nu savā 
dzīvē esmu itin visu jau izdarījis, 
vairāk neko neiespēšu. Bet tad 
Kinunens pārspēja manu pasaules 
rekordu un radās atkal jauns 
mērķis. Motīvācija – kā tagad saka.”

Vai zeltu noblēdīja?
Lūsis uz XX Olimpiskajām 

spēlēm ieradās kā iepriekšējo – 
Mehiko spēļu čempions. Taču 
vakardienas tituli nepavisam nav 
šodienas panākumu garantija: 
izauguši jauni, spēcīgi sāncenši 
– Nemets, Štolle, Sītonens, vairāki 
amerikāņi, arī mājnieks Klauss 
Volfermanis, kas nesen bija  pār-
sniedzis 90 metru robežu.

Notika gluži šachiska manevru 
un kombināciju cīņa pirms cīņas 
– Volfermanis izlikās kuslāks par 
kuslu. Par viņa 90 metriem 
klusēja pat sensāciju mūžīgie 
pūtēji, Minchenes žurnālisti.

Tā pienāca 2. septembris. 
Priekšsacīkstes. Lūsis vienā mierā 
pārsniedza kvalifikācijas normu 
(80 m), un ar 82,92 iekļuva finālā. 
Volfermanis parādīja krietni 
vairāk (86,22), bet Tokijas sudra-
ba īpašnieks Kulčars “sadega” un 
netika līdz galvenajām sacensībām.

3. septembris. Jau pirmajā 
metienā Lūsis bija pārliecinoši 

fermanis ir līderis. Lūsim atliek 
viena, pēdējā iespēja.

Tāpat kā pirms četriem gadiem 
viņš sevi piespiež aizmirst visu, 
izņemot šķēpu. Milzu tribīnes 
apklusa.

It kā Lūša dzelzs griba pārvilka 
šķēpu sprīdi pāri 90 m robežai. 
Cik, cik tad ir to centimetru? Mēr-
lenti Olimpiskajās spēlēs nelieto, 
šeit metrus un centimetrus mērī 
bezkaislīgā un precīzā elektroni-
ka. Tiesneši pie zemē iedūrušās 
šķēpa smailes iesprauž zālājā 
kristāla actiņu. Lāzera stars to 
uzmeklē. Nu, cik tad tur ir?

Tablo: 90 metri un 46 centime-
tri. Olimpiskā zelta cena izrādās 
2 centimetri...

Vēl šodien kvēlākie sporta 
līdzjutēji strīdas: ja nu lāzeram 
vai tiesnešiem, metienu fiksējot, 
misējies? Divi centimetri šķēpa 
mešanā vispār nav nekas, pēc 
noteikumiem viens centimetrs 
vispār nedrīkst izšķirt kāda 
pārākumu. Vai jūs nepiekrāpa?

J. Lūsis: „Man nav iemesla 
šaubīties par visiem zināmo 
vāciešu akurātību un elektroni-
kas neitrālitāti. Varu tikai pie-
bilst, ka pēdējais metiens techni-
ski man pilnībā neizdevās. 
Vērotāji rēķināja, ka, izdarot visu 
nevainojami, šķēpam vajadzējis 
lidot pāri 93 metriem.”

Neatkarīgi no laimes līkločiem 
Jānis Lūsis bija un palika latviešu 
visu laiku izcilākais olimpietis. Jo 
vietu olimpiskajā izlasē viņam 
1976. gadā par veciem lauriem 
vis neuzdāvināja, viņš to kārtējo 
reizi izcīnīja pats, uzvarot valsts 
meistarsacīkstēs.

Bez šķēpa mešanas Jānis neva-
rēja dzīvot. Arī tad, kad visi 
meistarības un veiksmes resursi 
šķita izsmelti, kad viņš 1976. 
gada Olimpiskajās spēlēs Mont-
realā ar 80,26 metrus tālu 
metienu bija tikai astotais, par 
astoņiem metriem atpaliekot no 
zelta medaļas – par kuru kādreiz 
kā līdzīgs cīnījies. Tie sportisti, 
kuŗi prātīgi un stratēģiski izvērtē 
savu dzīves modeli, cenšas aiziet 
no lielā sporta tad, kad atrodas 
panākumu virsotnē. Taču tādu 
nav daudz. Jo tur, kur sirds ir klāt, 
prātīgumam nereti jāatkāpjas. 

Armijas sporta kluba kadru 
priekšnieks tolaik bija Krievijas 
latvietis Jānis Tutins (senos lai-
kos droši vien – Tūtiņš). Viņš kā 
jau Jānis Jānim ieteica šķietami 
vislabāko izeju: ko nu mēs tevi 
demobilizēsim, es labāk tevi kaut 
kur aizsūtīšu. Bet tolaik darbs 
ārzemēs bija viskārotākais, ko 
vien kāds padomju sporta spe-
ciālists varēja cerēt. Turklāt vēl 
kopā ar ģimeni, – jo Jānis sešdes-
mito gadu beigās bija saskatījies 
ar Romas Olimpisko spēļu šķēp-
mešanas čempioni Elvīru Ozoliņu, 
un 1974. gada 7. decembrī viņiem 
piedzima dēlēns Voldemārs.

Elvīra – pati par sevi
Romas Olimpiskās spēles 1960. 

gadā pulcēja plašu ārzemju 
latviešu loku, turklāt no „dzelzs 
priekškara” abām pusēm – no 
Vidusāzijas līdz Austrālijai. Divi 
no viņiem – ļeņingradiete Elvīra 
Ozoliņa un austrālietis Jānis 
Konrads kļuva par čempioniem. 

Elvīra ir dzimusi patālu no 
Latvijas – Ļeņingradā (kā padomju 
gados sauca Sanktpēterburgu) 
un tālab dzīves skolu sākusi 
savādākās klasēs nekā citi latviešu 
šķēpraiži. Šis kuplās Ozoliņu 
dzimtas atzars uz Sibiriju zemes 
meklējumos devies jau 19. gad-
simtā, bet Krievijas imperijas 
toreizējā galvaspilsētā ieceļoja vēl 

dāmu frizieres un, jādomā ar 
nolūku pati sevi kaut kā sodīt, 
lika nogriezt skaistos ogļu mel-
nos matus līdz ādai. Vēlāk krievi 
to ļoti centās noslēpt, aizbildinot 
Ozoliņu ziņkārīgajiem žurnālis-
tiem ar slimību. Bet friziere 
nenoturējās un pastāstīja: „Viņa 
raudāja, kad griezu matus. Un es 
raudāju līdz.””

Sešdesmito gadu otrajā pusē 
Ozoliņa no šķēpa mešanas aiz-
gāja, jo negaidīti nomira viņas  
treneris Levans Sulijevs. Ozoliņa 
mainīja dzīvesvietu, atgriežoties 
senču dzimtenē, un sāka savu 
„otro dzīvi”. Uz šejieni viņu atve-
da Jānis Lūsis, šeit viņa sastapa 
treneri Oto Jurģi. Viņa prasmīgā 
vadībā Elvīra atgriezās stadionā, 
un sporta gaitas pabeidza ar per-
sonisko rekordu – 63,96 met-
riem. Otra ļoti cienītā treneŗa 
Jurģa negaidītā nāve Elvīru skāra 
tik ļoti, ka pēc tās šķēpa mešanas 
sektorā viņa vairs nerādījās.

 Mūža romāna otrā 
daļa

Brauciens Lūšiem iegadījās uz 
eksotisko un leģendāro Mada-
gaskaras salu pie Āfrikas austru-
mu krasta. Izrādījās, ka tajā vie-
tumis jau ievilkta elektrība, un 
Lūšu ģimene savā trīsistabu 
savrupmājā pat divas reizes 
nedēļā varēja skatīties vietējo 
televīziju. Alga gan diezin kāda 
vis nebija – 600 dolaru mēnesī.

 Savu uzdevumu – sagatavot 
labu sportistu Okeanijas sporta 
spēlēm, kuŗām 1990. gadā bija 
jānotiek Madagaskarā, Lūsis 
paveica godam. Pats atzīst, ka 
drusku arī laimējies, jo ar šķēpa 
mešanu aizrāvās Fidels Rakutan-
arina, prezidenta apsardzes batal-
jona komandieris. Tātad pietieka-
mi situēts un civīlizēts cilvēks. 
Latvieša rokās viņš gan nonāca 
nobriedušajā trīsdesmit gadu 
vecumā, toties pa abiem izdevās 
izpildīt uzdevumu – Rakutana-
rina izcīnīja Okeanijas čempiona 
titulu. Vēlāk viņš kļuva arī par 
Afrikas čempionu. Savukārt tre-
neris par savu ieguvumu skaita 
apgūto franču valodas prasmi. 

Deviņdesmito gadu sākumā uz 
Latvijas atjaunošanas laiku Lūšu 
ģimene bija atkal mājās. Draugu 
aicināts, profesijā nepieprasītais 
treneris izmēģināja roku uzņē-
mējdarbībā – atvēra veikalu.

J. Lūsis: „Cilvēkam jānodarbojas 
ar to, kas viņam lemts, kur sek-
mējas, nevis jāgramstās ap visā-
dām blakuslietām. Ar pāris gadiem 
veikalā pietika, lai šī atziņa pilnī-
bā nonāktu līdz manai apziņai.”

Un tad, sendienu kollēgas 
Valijas Draugas rosināts, Jānis 
Lūsis ar savu prasmi un vārdu 
piedalījās Latvijas šķēpmetēju 
kluba dibināšanā, strādāja klubā 
par treneri. Kā tagad zinām – 
tikai pateicoties klubam, popu-
lārais sporta veids mūsu valstī 
atdzima un atkal sasniedza olim-
piskās medaļas ar Vadima Vasiļev-
ska, tad Aināra Kovala rokām.

Lūšu ģimenes mūža ieguvums 
ir sarkanķieģeļu mājas ar „garšīgo” 
nosaukumu “Zuši”. Tur, Mazās 
Juglas līcī, tagad aizrit dienas un 
pūliņi.

Jānis Lūsis

Elvīra Ozoliņa

stabils – 88, 88 m. Taču skaidrs, 
ka ar šo “kliņģeŗu virkni” zeltam 
būs par maz. 80 000 skatītāju 
ierēcās, atbalstot melnbārdaino 
Klausu Volfermani. Savējo!

J. Lūsis: ”Minchenē šķita, ka 
publika met vienu šķēpu kopā ar 
Volfermani. Atbalsts bija līdz tam 
nedzirdēti varens un emocionāls.”

Viss ritēja it kā normāli. Jānis 
ik mēģinājumā turējās Klausam 
priekšā. Trešajā mēģinājumā 
mūsējam jau 89,54. Ceturtajā 
Volfermanis ar šķietami pēdējo 
spēku izlikšanu aizmeta 88,40 un 
sāka klibot. Piektais gājiens Jānim 
bija neveiksmīgs – ap 81 metru. 
Toties “sakropļotais” mājinieks 
no sabrukuša neveiksminieka 
mirklī pārvērtās atlētā, kuŗam 
ikviens muskulis, ikviena kustība 
pakļauti vienam mērķim – aplie-
cināt sevi ar metienu vislielākajā, 
citiem neaizsniedzamā tālumā. 
Ovāciju viesulis virs tribīnēm 
sagriež gaisā mestu cepuru vir-
puli. Uz tablo palēcās skaitļi 
90,48. Kritis Lūša Mehiko uzstā-
dītais olimpiskais rekords, Vol-

pirms Pirmā pasaules kaŗa.
Latvietei, kas dzimtenes valodu 

lāgā neprata, izdevās īsti latviski 
zemniecisks varējums – 20 gadu 
vecumā plūkt šķēpmetējas olim-
piskos zelta laurus ir pasaules 
sporta vēsturē izcils notikums! 
Turklāt tā nebija nekāda laimes 
spēle – jau vieta valsts izlasē vien 
tolaik nozīmēja pat vairāk par 
uzvaru starptautiskās sacensībās. 

Par 1960. gadu Elvīras Ozoliņas 
dzīvē vispār var teikt: atnāca, 
ieraudzīja, uzvarēja! Olimpiskajā 
gadā viņa sasniedza lielisku 
pasaules rekordu (59,55 m) un 
uz Romu brauca, būdama  favo-
rīte. Līdzīgi kā Inese Jaunzeme 
pirms četriem gadiem Melburnā, 
vēl jaunākā (Inesei zelta laikā bija 
24 gadi) Elvīra Romā daudz 
pieredzējušākās konkurentes 
satrieca pīšļos un asarās jau 
pirmajā mēģinājumā. Ozoliņa 
laboja Jaunzemes olimpisko 
rekordu (55,98 m), sāncensēm 
atstādama tikai sudraba un bron-
zas dalīšanu. Leģendārā čechiete 
Dana Zatopkova palika sudraba 
pozicijā, divus metrus aiz 
Ozoliņas. Vēl tālāk – trīsarpus 
metrus, atpalika ne mazāk 
ievērojamā poliete Vera Fignere. 

To, ka uzvara Romā nav gadī-
jums, Ozoliņa apliecināja turpmā-
kajos gados visaugstākās raudzes 
sacensībās. 1962. gadā Eiropas 
čempiones tituls (54,93 m), 1963. 
gadā otrā vieta Universiadā un 
pasaules rekords – 59,78 m, četros 
gados trīs valsts čempiones tituli. 
1964. gadā viņa kļuva par pirmo 
sievieti pasaulē, kuŗa raidīja 
šķēpu pāri 60 metru atzīmei – 
61,38 m (pasaules rekorda statusā 
šo rezultātu gan neapstiprināja).

Tomēr Tokijas olimpiskā arēna 
viņai nebija veiksmīga. Elvīra jau 
priekšsacīkstēs zaudēja pasaules 
rekordu, finālsacensībās Ozoliņa 
satraucās pārlieku, pēdējos četrus 
metienus viņai neieskaitīja pār-
kāpumu dēļ, un nācās palikt pie 
visai pieticīgajiem 54,80 metriem 
un piektās vietas.

A. Šmits un V. Čika pēcāk 
rakstīja: „Elvīra Ozoliņa, sašutusi 
ne pa jokam, steidzās taisnā ceļā 
atpakaļ uz olimpisko ciemu pie 

Mums ir, ko atcerēties!
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Latviešu baptistu draudzes ik 
gadus  aprīļa pēdējā nogalē rīko 
dziesmu dienu. Pirmo reizi 
dziesmu diena notikusi 1881. 
gadā Ventspilī. Arī pirms tam, 
kad vien bijis iespējams, draudžu 
koŗi braukuši ekskursijās pie 
kaimiņu draudzēm, lai kopīgi 
sadziedātos. Šī tradicija turpinājās  
Latvijā, bēgļu laikos Vācijā un 

Latviešu baptistu dziesmu diena Klīvlandē
un 26. aprīlī koncerts. Un šo 
labvēlību papildināja īpaša prē-
mija – supervirēja Vita Borga 
bija ar mieru gatavot ēdienu un 
pat nokalpināt savu otro pusi, 
liekot mizot kartupeļus un izrau-
dzīties palīdzes virtuvē. Pazīstot 
Vitas māku, nebija ko brīnīties, 
ja viesi, ēdot gardo viru, sacīja, 
ka „var vai mēli norīt” un arī 

pušķi līdzi uz mājām.
Kāds individs no malas esot 

jautājis, vai tiešām tiesa, ka koŗa 
dziedātāji vienā dienā sabraucot 
no visām malām, tad pusi dienas 
pavadot mēģinājumā un jau 
nākamā dienā dziedot sarežģītas 
dziesmas koncertā. Varbūt 
kādam šķiet neticami, bet tā tas 
tiešām ir. Ja noklātu uz galda 
Ziemeļamerikas karti, Klīvlandē 
iespraustu nagliņu un tad vilktu 
uz turieni diedziņus no dziedātāju 
mājvietām, iznāktu īstens zir-
nekļa tīkls. Divi dziedātāji bija 
no Losandželosas un viena no 
Sanfrancisko, Kalifornijā, vesela 
ģimene no Bostonas, grupiņa no 
Toronto, viens no Kalgarijas 
„mūža mežiem”,  vairāki čikāgieši; 
no Filadelfijas un Kvēkertaunas 
labs skaits gan koristu-veterānu, 
gan jaunuļu. Ieradās pat viena  
koriste no Latvijas.

diriģenti. Savu māku apliecināja 
Gunta Plostniece, diriģējot V. A. 
Mocarta skaņdarbu, V. Baštika 
,,Pateicības kantātes” daļas un E. 
Ešenvalda ,,Lūgšanu” (pirmatska-
ņojums Amerikā), kuŗas teksta 
autors ir bijušais klīvlandietis 
Arturs Cīrulis.

Arvīds Purvs diriģēja, korim 
dziedot I. Arnes Missa Dolente, 
kuŗā latīņu valodas teksts mijas 
ar Andreja Eglīša latviskām rin-
dām. Kaklu aizžņaudza asaru 
kamols, dzirdot vārdus: „Agnus 
Dei, Dieva Jērs, apžēlojies par 
mums. Pēc dziesmas dziesmu 
izdzied cīrul’s okeana malā. Kad 
savas tautas bāŗu dziesmu izdzie-
dāsim galā?”

Nav un nav skaidras pārliecības, 
ka mūsu tauta nav vairs bārenīte. 
To vēl spaida gan sveši, gan pašu 
kungi un „birst ābelei balti ziedi, 
birst man gaužas asaras.” Dziesmu 

kā kabatas tālruni. Vēlāk uzzinā-
jām, ka viņa meita Lija konser-
vātorijā Rīgā mācās spēlēt vijoli. 
Viņai tēvs pārraidīja dziesmu 
dienas attēlus, un meita tūliņ 
atsaukusies, jautājot, kas ir dzie-
dātāja altos, priekšā labā pusē, 
kuŗu viņa nepazīstot. Re,  kādas 
ir mūsdienas saziņas iespējas, ja 
vien prot tās izmantot!

Uģis Dzērve ar trompēti atska-
ņoja pavadījumu draudzes dzies-
mai „Es savam Dievam dziedāšu” 
un V. Baštika tulkoto „Vai aus-
trumi vai rietumi”. Sava instru-
menta kungs ir ērģelnieks  Dāvids 
Ūsis. Viņš atskaņoja J. Benneta  
prelīdi Fa mažorā un postlūdiju 
M. A. Šarpantjē (Charpentier)  
Te Deum Laudamus, kā arī 
spēlēja pavadījumu V. Baštika 
,,Pateicības kantātei”, I. Arnes 
Missa Dolente un V. A. Mocarta 
Gloria in excelsis. Flautu spēlēja 
Geila Geta (Gayle Getts), klavieŗ-
pavadījumu Sarma Aļļe un Rita 
Pence.

Koncerta beigās klausītāji, 
kājās piecēlušies, kopā ar kori 
dziedāja dziesmu. „Pilnas rokas 
paceldams, svētī, svētais Kungs, 
mūs svētī. Paliec Tu mums uzti-
cams, kad mūs dzīves vēji vētī.  
Jūŗas viļņos saki mums: Miers ar 
jums, miers ar jums, miers ar 
jums!”  

Dzidrās  koŗa dziedātāju balsis 
varēja sadzirdēt pāri citām, un 
klausītājam šķita, ka viņš arī 
dzied tikpat skaisti un greznojis 
šo jauko sadziedāšanos. Māc. Dr. 
Uldis Ukstiņš teica svētības vār-
dus, un dalībnieki izklīda pa 
telpām vai izgāja pasildīties sau-
lītē, līdz sākās banketu, kur no 
jauna varēja sasveicināties, runā-
ties, vēlreiz klausīties kamerkori, 
dzirdēt diriģentu runas un kopt 
sadraudzību. Svētku beigās visi 
apmeklētāji sastājās rindā gar 
ēdamzāles malām un, rokās 

Kopkorī visjaunākā dziedāja bija desmit gadu vecā Inta 
Augstroze no Filadelfijas

Dievkalpojumā Viktora Baštika dziesmu ,,Kristus” dziedāja 
Agnese Fišere Dzērve un Valdis Ūsis

Diriģentes Guntas Plostnieces vadībā koris dziedāja komponista 
Ē. Ešenvalda dziesmu ,,Lūgšana”

Baptistu 60. dziesmu dienas dievkalpojumā piedalījās trīs 
mācītāji – baptistu mācītājs Pauls Barbins, māc. Sarma Eglīte 
un māc. Uldis Ukstiņš no Filadelfijas (attēlā nav redzams)

Apvienotajā korī bija 60 dziedātāju; pirmā rindā no kreisās: 
pianiste Sarma Aļļe, pianiste Rita Pence, diriģenti Ralfs 
Augstroze, Gunta Plostniece un Arvīds Purvs, ērģelnieks Dāvids 
Ūsis, flautiste Geila Geta

tagad, Amerikas kontinentā, 
dziesmu dienu rīko katru gadu 
citā draudzē. Pirmo reizi Ņujorkā 
1950. gadā, un toreiz sapulcējušos 
uzrunāja mācītājs Rūdolfs Vītols. 
Šogad bija kārta Klīvlandes 
latviešiem rīkot 60. dziesmu dienu, 
uzņemt dziedātājus, sameklēt 
telpas, iespiest programmas. 

nākamā dienā banketā viss bija  
„tip-top”. Vienīgi kartupeļu 
mizotājs slēpa savu īkšķi kabatā, 
jo tas bija apdilis, mizojot vairāk 
nekā 100 mārciņu tupenīšu. No 
Borgu pļavām bija arī  skatuves 
un galda pavasarīgās  dekorācijas 
– 1400 zeltainas narcises. Šķi-
roties visi tika aicināti paņemt 

dienas rīkotāji vēlējās, lai pro-
gramā pārsvarā būtu latviešu 
komponistu darbus, un tas arī 
izdevās.

Līdzās diriģentiem ar lielu 
pieredzi stājās jaunākās paaudzes 

„meitenes” – Agnese Fišere 
Dzērve, Dagnija Bērziņa, Jūlija 
Plostniece, Vaira Gertnere. Viņām 
paklausīja kamerkoris, ko agrāk 
dēvējām par jauniešu ansambli, 
bet, vairumam jauniešu pārkāpjot 
30 gadu slieksni, nosaukums 
mainījās. Viens no bijušiem jau-
niešiem ir Ralfs Augstroze, kam 
labi vedas ne tikai diriģēt, bet kas 
lieliski pārzina jaunākos techni-
kas brīnumus. Skatījāmies un 
gudrojām, ko viņš dara ar augstu 
trijkāji, uz kuŗa uzspraudis tādu 

sadevušies, dziedāja „Šī saite 
mūžu dien, kas brāļus vienot 
māk, ko Kristus mīļā roka sien, 
stāv stipra, līdz Viņš nāks. Kad 
topam izšķirti, sirds sāpes sajū-
tam, tak esam Garā vienoti un 
augšup ceļojam.”

Uz redzēšanos 61. 
dziesmu dienā!

L. P.
Foto: Alfrēds Zvejnieks

Ievadvārdus teica mācītāja R. 
Vītola ģimenes atvase trešā paau-
dzē māc. Dr. Pauls Barbins.  
Priekšdarbu laikā visai intensīvi 
bija jāizmanto e-pasts, bet šis 
saziņas brīnumlīdzeklis vismaz 
neatteicās darboties. Toties, 
iespiežot programmas, drukātājs 
pēc 80 kopijām apstājies, jo bijis 
sakarsis. Nav pa jokam iespiest 
10 lappušu programmu, kuŗā ir  
teksti divās valodās un dziedātāju 
saraksts. Nācās izmantot profe-
sionālu iespiedēju pakalpojumus, 
lai dabūtu vajadzīgos 200 eksem-
plārus.

Telpas atrast izdevās itin viegli.  
Klīvlandes baptistu draudze ar 
luterāņu draudzi labi sadarbojas, 
bieži rīko kopīgus pasākumus. 
Apvienotā luterāņu draudze 
piedāvāja savas telpas, kur 25. 
aprīlī notika koŗa mēģinājumi 

Klīvlandieši, luterāņi un bap-
tisti, mēģinājumos jau bija 
pulcējušies vairākkārt. Palīgspē-
kiem ierodoties, visi cits citu 
drošināja, ka būs labi. Un bija arī.  
No klausītājiem dzirdēja tikai 
labas atsauksmes. Nezinu, ko 
teiktu profesionāls mūzikas vēr-
tētājs, bet klausītājs ,,no tautas”, 
kāds  amerikānis, sacīja, ka pirmā 
dziesma, V. A. Mocarta  Gloria in 
excelsis viņu aizkustinājusi līdz 
asarām. Pat valodu neprazdams, 
viņš izjutis lielu pacilātību, sajūs-
mu, dziedātāju un klausītāju 
vienotību, visi sekojuši kādai 
augšupvērstai strāvai. Šādu paci-
lātību spēja panākt prasmīgie 
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* Sv. Andreja 
ev. lut. latviešu 
draudzes 60 
gadu jubilejas 
dievkalpojums 
ar dievgaldu 
26. aprīlī notika 
kopā ar igauņu 
ev. lut. draudzi 

māc. Ilzes Kuplēnas-Evartes un 
māc. Kalle  vadībā. Dievkalpo-
jumu kuplināja draudzes koris 
diriģenta Arvīda Purva vadībā. 
Pēc dievkalpojuma baznīcas 
sabiedriskās telpās draudzes 
locekļi un viesi pakavējās savie-
sīgā sadraudzības stundā. Drau-
dzes jauniešu iesvētību dievkal-
pojums ar dievgaldu notiks 21. 
maijā plkst. 11, to mūzikāli kup-
linās draudzes koris diriģenta 
Arvīda Purva vadībā.

* Toronto Austrumu ev. lut. 
draudzes Vasarsvētku dievkalpo-
jums notiks 31. maijā plkst. 14 
Sv. Barnabas baznīcā māc. Dr. 
Anitas Gaides vadībā. Pēc diev-
kalpojuma baznīcas sarīkojumu 
telpās ar mūzikāliem priekšne-
sumiem piedalīsies Toronto lat-
viešu Pensionāru apvienības vīru 
ansamblis „Pusstunda” diriģentes 
Īrisas Purenes vadībā.

* Toronto latviešu Pensionāru 
apvienības 7. maija sanāksmē 
Latviešu centrā svinēja Mātes un 
Ģimenes dienu. Mātei veltītus 
dzejoļus deklamēja Kārlis Pava-
sars un Dzintra Zīdare, dziesmas 
dziedāja apvienības koris „Rota” 
un vīru ansamblis „Pusstunda” 
diriģentes Īrisas Purenes vadībā. 
Par mūzikāli labo sniegumu 
diriģente un koristi saņēma klau-
sītāju atzinīgus aplausus un ziedu 
veltes. Apvienības 21. maija 
sanāksmē izrādīs filmu „Rīgas 
sargi”, tāpēc sanāksme sāksies 
plkst. 12.30, agrāk nekā parasti. 
Apvienības rēgulārās sanāksmes 
ceturtdienu sanāksmes turpinā-
sies līdz 25. jūnijam, vasaras 
sanāksmes notiks 16. un 30. 
jūlijā, 13. un 27. augustā. Apvie-
nības darbinieku izbraukums uz 
Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes 
lauku īpašumu „Saulaine” notiks 
20. augustā. Informācija un pie-
teikšanās pie izbraukumu vadī-

Montreala
M. Štauvers

DV Montre-
alas nodaļas 
jaunie vē le tā 
valde savā 5. 
marta sēdē Lat-
viešu centrā 
sadalīja amatus 
un iezīmēja turp-

mākās darbības ceļu. Sēdi vadīja 
priekšsēdis Valdemārs Paegle.

Priekšnieka vietniece būs Aus-
ma Valtere, kasieris – Konstantīns 
Čaks, sekretāre – Hedija Ozoliņa, 
viņas palīgs – M. Štauvers, kul-
tūras nozares vadītājs – Jānis 
Paliepa, biedrzinis un aprūpes 
nozares vadītājs – Elmārs Bār-
diņš, Palīdzībai Latvijā nozares 

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
Toronto

R. Norītis
tājas Helēnas Bērziņas, tālr. 416-
425-5483. Pēc vasaras pārtrau-
kuma nākamā rudens sezonas 
sanāksmes atsāksies 10. septembrī.

* Sv. Andreja ev. lut. latviešu 
draudzes mācītāja Ilze Kuplēna-
Evarte 26. aprīļa dievkalpojumā 
kristīja Lukasu Cordreilou Knes-
su, Lisas un Žana dēlu.

* Mākslas vēsturnieks Māris 
Brancis 27. maijā viesosies 
Toronto Latviešu centrā, pieda-
līsies dārza (barbekū) vakariņās 
plkst 18, plkst. 19.30 stāstīs par 
pēdējā laika notikumiem Latvijā. 
27. maijā plkst. 19 notiks latviešu 
aprūpes mājas „Kristus dārzs” 
organizāciju padomes gada sa-
pulce Sv. Jāņa ev. lut. latviešu 
draudzes baznīcas sarīkojumu 
telpās.

* Autokatastrofā 1. maijā gājusi 
bojā Monika Gabrāne, dzim. 
Upeniece. Viņa dzimusi 1918. 
gada 14. martā Varkavas pagasta 
„Šķelteros”. Aizgājēju pēdējā gai-
tā 6. maijā izvadīja lietuviešu 
katoļu garīdznieks Tēvs Augus-
tīns. par aizgājēju sēro dzīves-
biedrs Solomons, brālis Dr. 
Eduards Upenieks ar ģimeni, 
tuvinieki un draugi Kanadā, ASV 
un Latvijā.

Draugam aizejot
Pēc liktenīgā kritiena un 

ievietošanas York Central slim-
nīcā 29. aprīlī miris žurnālists, 
redaktors Maksis Čulītis. Viņa 
izvadīšanu pēdējā gaitā un sēru 
dievkalpojumu Turner and Porter  
bēru mājā 4. maijā vadīja māc. 
Dr. Anita Gaide, sēru mūziku 
spēlēja ērģelnieks Michaels Run-
dāns. Atvadvārdus teica LPB 
Kanadas kopas valdes priekšsēde, 
LNAK valdes un latviešu aprūpes 
mājas „Kristus dārzs” padomes 
pārstāve Inta Purva un ilggadējais 
draugs, šo rindiņu autors, 
Toronto latviešu Pensionāru 
apvienības valdes uzdevumā. 
Mana sadarbība ar Maksi Čulīti 
sākās 1952. gadā un izvērtās par 
mūža draudzību. Viņš toreiz bija 
laikraksta Laiks Kanadas ziņu 
redaktors un es – laikraksta līdz-
strādnieks Toronto kaimiņpilsētā 
Bramptonā.

Maksis Čulītis dzimis 1911. 
gada 8. aprīlī Rīgā. Valsts techni-
kuma architektūras nodaļu sek-

vadītājs – Ojārs Rozentāls, bet 
locekle – Glorija Morris. Revizijas 
komisiju vadīs līdzšinējais 
priekšnieks Alberts Caune. Ar 
iepriekšējās sēdes pierakstu iepa-
zīstināja H. Ozoliņa. To pieņēma 
bez grozījumiem. Valdes priekš-
sēdis citēja dažādus pieturas 
punktus DV KV šī gada nr.  2. un 
3. protokolos. Pārrunājot biedru 
maksas jautājumu, nolēma lūgt 
nākamo pilnsapulci apstiprināt 
noteiktu biedru naudas summu 
($ 10 gadā no katra biedra, kas 
nav no tās atbrīvots vai kas nav 
mūža biedrs) nodaļas budžetā. 
Izmaksāts $ 200 Montrealas Lat-
viešu organizāciju padomes Sti-
pendiju fondam. Apsveica atgrie-
šanos valdē kasieri K. Čaku, kas 
ilgāku laiku atveseļojās no nopi-
etnas operācijas. Līdz ar to ir 
atrisināts kases pārvaldes jautā-
jums. Biedrzinis E. Bārdiņš ir 
pārbaudījis biedru un vanadžu 
sarakstus un tie tagad atbilst 
reālitātei. Daļai vēl ir jākārto 
biedru maksas. Aprūpes darbā 
tiek izplatītas ziedojumu vākša-
nas aicinājuma anketes 14. jūnija 
akcijas ietvaros. O. Rozentāls 
ziņoja, ka saņemta pateicības 
vēstule no daudzbērnu ģimenes, 
kuŗā visi berni sasnieguši piln-
gadību un tādēļ pabalsts vairāk 
neesot vajadzīgs. Šajā sakarībā 
no aprūpējamo daudzbērnu 
ģimeņu saraksta svītroja citas, 
kuŗās situācija ir līdzīga. Ietau-
pītās summas lēma izlietot jau-
niem pieprasījumiem, ja tādi 
ienāktu. Tas samazinās šo izde-
vumu kontu un nodrošinās 
palīdzību Latvijai nākotnē. Jau-
nais Kultūras nozares vadītājs J. 
Paliepa uzsvēra latviešu valodas 
saglabāšnas rūpi un pieminēja, 
ka esot sagatavojis manuskriptu 
par baltu valodas izcelsmi 3 
valodās – latviešu, franču un 
angļu. Tagad tikai jāmeklē šo 
tekstu izplatīšanas iespējas, kādas 
modernajās technikās ir dažādas. 
Valde aicināja viņu sagatavot 
lekciju par savu pētījumu un ar 
to iepazīstināt sabiedrību. Šīs 
pārrunas noveda pie temata par 
grāmatu sūtījumiem uz Latviju. 
Viena no atziņām bija, ka 
techniskās grāmatas angļu vai 
franču valodās uz Latviju nebūtu 
jāsūta, jo to teksti tagad ir piee-

jami tīmeklī. Toties latviešu grā-
matas noteikti jāsūta uz Latviju. 
Bija ieteikums tās virzīt uz 
Kultūras centru Rēzeknē. Tas 
pārzin Latgales vajadzības un 
tam ir pieredze grāmatu izdalē. 
Nolēma aicināt katru, kas gribētu 
likvidēt savas latviešu grāmatu 
bibliotekas, sazināties ar V. Ozolu, 
Montrealas Latviešu bibliotekas 
pārzini. Nodaļa turpinās sadar-
boties ar pensionāru apvienību 
kopēju atceru rīkošanā un pie-
dalīsies Organizāciju padomes 
darbā. A. Valtere pieteica rakstām-
mašīnas ziedojumu nodaļas bi-
rojam, kas tika pieņemts ar 
pateicību.

Šķiet, ir atrasts jauns darba 
spars, kas liks veikt to sabiedrisko 
darba daļu, kas vanagiem un 
vanadzēm darāms. Šis atzinums 
visiem sēdes dalībniekiem bija 
gandarījums, kas, cerams, nesīs 
svētīgus augļus.

Nākamo valdes sēdi paredzēja 
1. septembrī, plkst. 10, Latviešu 
centrā.

Laikā no 20. – 23. maijam 
Montrealā viesojas Rīgas Jaunais 
teātris ar režisora Alvja Hermaņa 
iestudēto lugu The Sounds of 
Silence (Klusuma skaņas). Izrāde 
ilgst 3 stundas. Vidū ir 15 min. 
starpbrīdis. 20., 21. un 22. maija 
izrādes sākas plkst 19, bet 23. 
maijā – plkst. 15. Visas tās notiek 
Usine C teātrī 1345 Lalonde ielā, 
kas atrodas starp Visitation un 
Panet ielām zem President Ken-
nedy ielas. Jāizkāpj Beaudry pa-
zemes stacijā un jāiet mazliet 
vairāk nekā viens pilsētas bloks 
uz ziemeļiem. Ieejas kartes $ 38 
no personas; pensionāriem un 
jauniem ļaudīm līdz 25 gadiem 
– $ 31. Tās var pasūtināt, zvanot 
514-842-3851, Informācija tel. 
514-844-3822. Izrādes notiek 
Festival Transameriques ietvaros. 
No 27. – 30. maijam teātris vieso-
sies Kvebekas pilsētā, kur vies-
izrādes notiks Festival Carreform 
International izkārtojumā.

Kvebekiešu teātŗa izrāžu apmek-
lētāji arvien bijuši ļoti atsaucīgi 
A. Hermaņa iestudējumiem un 
apmeklējuši tos izpārdotās zālēs. 
Izrādes dod iespēju montrealie-
šiem skatīties latviešu teātri 
Montrealā. Pēc izrādēm pare-
dzēta tikšanās ar aktieriem.

mīgi beidzis 1929. gadā, kaŗa 
dienesta laikā 1934. gadā – 
aviācijas skolas motoristu nodaļu. 
Techniskās izglītības profesionālo 
darbu strādājis  tikai dažus gadus 
Rīgas pilsētas būvniecības daļā. 
Kad 1936. gadā Rīgas Radiofons 
izsludināja konkursu jauniem 
reportieriem, Maksis Čulītis bija 
viens no trim uzvarētājiem. Viņš 
nepalika radio dienestā, bet uzsā-
ka žurnālista gaitas laikrakstā Rīts.

Latvijā iesāktās žurnālista gai-
tas Maksis Čulītis turpināja visu 
mūžu kā Latvijā, tā arī bēgļu 
gaitās Vācijā un šeit, Kanadā, 
vadot laikraksta Laiks Kanadas 
ziņu nodaļu. Par sekmīgu darbu 
viņš saņēmis vairākus apbalvoju-
mus, to vidū arī PBLA Kultūras 
fonda Goda diplomu žurnālistikā. 
Ar žurnālista interesi viņš sevišķu 
vērību veltīja latviešu valodas 
kopšanai un savā laikā pievērsies 
arī esperanto valodas cienītāju 
grupai, kas žurnālā Latvia 
Experantisto pat publicējusi viņa 
rakstus un dzejoļus. Ar Makša 
Čulīša aiziešanu mūžībā esam 
zaudējuši panākumiem bagātu 
žurnālistu, teicamu latviešu valo-
das kopēju un latviskās kultūras 
vērtību kopēju un spodrinātāju. 

Maksis Čulītis dzīvesbiedri 
Irmgardi un meitu Maiju Torns 
zaudējis jau agrāk. Mūzā pēdējos 
gadus viņš vadīja gādīgā mazdēla 
Mārča ģimenē un latviešu aprū-
pes mājā „Kristus dārzs”.

Bruklinas draudzes namā 25. 
aprīļa vakarā svinēja pavasaŗa 
sākumu, rīkojot svinīgu pavasaŗa 
balli. Pavasaŗa balles galvenie 
mērķi bija vākt ziedojumus 
Mārča Braunfelda veselības fon-
dam un Bruklinas skolai, kā arī 
draudzīgā gaisotnē sapulcināt 
vietējos un apkārtnes latviešus.

Ballē ieradās vairāk nekā 75 
apmeklētāji no Kanadas, Filadel-
fijas, Ņudžersijas un Ņujorkas 
pilsētas. Apmeklētāji ziedoja vai-
rāk par 1000 dolariem M. Braun-
felda fondam un Bruklinas sko-
lai. Mājaslapā: www.carepages.
com var atrast informāciju par 
Mārča Braunfelda veselības fondu 
un kā nosūtīt ziedojumus;  mājas-
lapā http://centrelv.com/skola.
aspx ir informācija par Bruklinas 
skolu.

Pavasaŗa balle Bruklinas draudzes namā
Laris Krēsliņš gādāja, lai ballē 

skanētu mūzika, un jaunieši 
dejoja un priecājās par jauko 
vakaru Bruklinas nama dārziņā. 
Par šo skaisto sarīkojumu jāpa-
teicas Iekšpilsētas novada vecāka-
jam Andrejam Lazdam un pārē-
jien novada komitejas locekļiem.  
Bruklinas draudzes nama saime 
novēl visiem jauku pavasari un 
sirsnīgi aicina uz nākamo Bruk-
lina draudzes sarīkojumu!

Savukārt Andrejs Lazda patei-
cas visiem, kuŗi šo sarīkojumu 
atbalstīja  – Larim Krēsliņam par 
sludinājumu, dekorācijām un 
mūziku; Ilonai Vilciņai par izslu-
dināšanu; Vijai Dokai par palī-
dzību, gatavojot ēdienu viesiem;  
Larim Saliņam un Ņujorkas 

draudzei par atbalstu;  Mārim un 
Suzannai Jurēviciem par ēdienu; 
Annai Aprerānei par viesu 
sagaidīšanu; Lienei Lucānei  par 
palīdzību, sagatavojot telpu un 
bārmenes darbu; Robertam Kukai-
nim par palīdzību pie bāra; Lau-
mai Matisonai kas telpas iztīrīja; 
Edvardam Bībelniekam, kas vie-
sus sagaidīja pie durvīm, strādāja 
pie bāra (viņš nelaimīgi pārgrie-
za pirkstu, aizgāja uz slimnīcu to 
sašūt un atkal atgriezās); Mārai 
Dajevskai, kas visādi palīdzēja, 
iesāka tautasdeju dejošanu un 
nākamā rītā atgriezās palīdzēt 
sakopt telpas. Vislielākais paldies 
Annai Lucānei par namamātes 
darba uzņemšanos!  
 Anna Aperāne, Andrejs Lazda

Mācītājs Laris Salinš ar mācītāja Richarda Zariņa mazdēlu 
Tomu Trašeru (Thrasher)
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VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Izveicīgs latvietis var izpalīdzēt
mājas un dārza darbos. 

Speciālists interjera un fasādes 
krāsošanā. 

Valdis 
646-7252550
215-688-0430

If you own Property in Latvia you may want our help. American-Latvian full service
Property Management, Rentals, Leasing, Sales and Purchasing.

 Legal assistance with property issues, estates, inheritance, accounting,
engineering, remodeling, purchasing and sales.

We can Help! Large or small properties. Free consultation.
Tevzemes@gmail.com 727-471-8410 (US phone number that rings in our Riga office.)

Tel: 371-6728-3832, Tel/Fax: 371-6728-0195, Mobile: 371-2939-7788 
Kr. Barona iela 31, Riga, LV-1011

Managing Assets in Latvia  since 1992

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

“Dr. Jānis J. Dimants, Jr., M.D. kandidē uz EIROPAS 
PARLAMENTU partijas Jaunais laiks sarakstā #9 šā 

gada 6. jūnijā vēlēšanās Latvijā, lai strādātu v a l s t s 
labā, veicinot tautas dzīvā spēka pieaugumu un 

nostiprināšanu Latvijā. Kandidātiem jāstrādā valstiski, 
nevaram lēkāt no vienas polītiskas partijas uz otru, pat 

vairākas reizes. Ar šādu rīcību nedrīkstam zaudēt 
nopietnību un cilvēku uzticību. Vissvarīgākais tagad ir 

piedalīties 6. jūnija vēlēšanās un b a l s o t. Aicināsim un 
mudināsim to darīt savus radus, draugus un paziņas, jo 
sevišķi Latvijā, bet arī ārzemēs. Neliedziet savu atbalstu! 
Savus ieteikumus lūdzu sūtīt kandidātam pēc adreses: 

2330 Innsbruck Parkway, Minneapolis, Minn. 55421-2068 
USA, e-pasta adrese: dimants@hotmail.com.”

Vēlos pirkt Rūtas Skujiņas bērnu 
grāmatu “Mārīte” ar

Margaritas Kovaļevskas 
illustrācijām. 

Rakstiet: 596 Middlesex Ave., 
Meutchen, NJ 08840

ALAs 58. kongresa Floridā tradicionālās biedru sacensības
Šogad Amerikas latviešu apvienības 58. kongress notika saulainajā 

St. Pētersburgā, Floridā, un arī šogad tika rīkotas tradicionālās 
sacensības biedru piesaistīšanā un biedru pakāpju paaugstināšanā, 

kā rezultātā ALAs saimei piepulcējās vai arī paaugstināja biedra 
pakāpi 24 ALAs biedri.

ALA pateicas visiem jaunajiem biedriem un to labvēļiem!
Dzintara biedri
Anonims
Atis Freimanis
Mudīte Ledet

Zelta mūža biedri
Roberts Dambergs
(dāvina Vera un Ilmārs Dambergi)
Aina Daukša

Mūža biedri
Heath Bauman
(dāvina Vija un Aivars Zeltiņi)
Dāvids Gonzalez
(dāvina Līga Gonzalez)
Vera Hampel
Ingrīda Lēvenšteina
(dāvina Raita Jergensen)
Valda Levy

No kreisās: Kongresa ballē ALAs Biedru nozares vadītājs Marcis Voldiņš godina jaunos 
biedrus un cilvēkus, kas davināja ALAs biedru kartes vai paaugstināja biedru pakāpes 
saviem radiniekiem – Robert Mursch, Ausma Mursch, Lorraine Sausiņš, Vera Dambergs, 
Aivars Zeltiņš un Raita Jergensen (iztrūkst Ineses Zaķes)

Gada biedri
Ilga Eilau
Dzintra Lapsiņš
Uģis Lapsiņš
Diāna Liepa
Jānis Līvens
Ausma Mursch
Robert Mursch
Aleksandra Rituma
(dāvina Andris Ritums)
Lorraine Sausiņš
Vilhelms Zaķis (dāvina Inese Zaķis)
Diāna Zaķis (dāvina Inese Zaķis)
Vilis Enzo Zaķis
(dāvina Inese Zaķis)
Aleks Pablo Zaķis
(dāvina Inese Zaķis)
Richards Kārlis Zaķis
(dāvina Inese Zaķis)

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Talantīgo Latvijas jauno dzie-
dātāju Lieni Šomasi pamanīja 
pēc viņas piedalīšanās televīzijas 
izrādē ,,Talantu fabrika-4” 2004. 
gadā. Divus gadus vēlāk viņa 
ieguva pirmo vietu ,,Latvijas šlā-
geŗaptaujā” ar dziesmu ,,Ugunskurs”.

Tā paša gada nogalē Liene pie-
dalījās dziesmuspēlē ,,Mūsdienu 
pasaka par Pelnrušķīti”, tēlojot 
skolotāju.

Liene Šomase dzimusi 1986. 
gada 4. novembrī Valmierā, mācī-
jusies Strenču vidusskolā, Val-
mieras Viestura vidusskolā, Val-
mieras mūzikas skolā, kur apgu-
va saksofona spēli. Mācības viņa 
turpināja Latvijas kultūras kolledžā.

Liene piedalījusies konkursā 
,,Dziesma manai paaudzei” un 
,,Jaunās zvaigznes”. Rolanda Kal-
niņa filmā ,,Rūgtais vīns” viņu 
uzaicināja tēlot ielu mūzikanti – 
saksofonisti, un Liene pierādījā, 
ka ir prasmīga aktrise. Maestro 
Raimonds Pauls īpaši Lienei 
Šomasei un Jānim Moisejam 
komponējis vairākas jaunas 
dziesmas. 2007. gada pavasarī 
Liene, Jānis un Raimonds Pauls 
ar koncertu ,,Pasaule ir skaista, 
skaista” apbraukāja visu Latviju. 
Latvijas TV-3 programmā ,,Dzie-
di ar zvaigzni” desmit populāri 
Latvijas dziedātāji mācīja dziedāt 
kādu citas profesijas pārstāvi. 
Motobraucējs Jānis Vinters kopā 
ar Lieni Šomasi ieguva pārlieci-

nošu uzvaru skatītāju balsojumā.

Šis gads Lienei sācies ļoti 
veiksmīgi – saņemts Zelta disks 
par albumu ,,Pasaule ir skaista”;  
Rīgas Kongresu namā notika 
pirmais lielais solokoncerts; 6. 
februārī  bija izlaidums Latvijas 
Kultūras kolledžā; izcīnīta 2. 
vieta televīzijas izrādē ,,Cīņas 
klubs”; radiostacijās skan viņas 
dziesma ,,Tu esi mana mīlestība” 
no albuma “Vārdos nepateiktais”.  
Maija sākumā VEF Kultūras pilī 
notika pirmizrāde bērnu rok-
operai ,,Olivers”, kuŗā Liene 
Šomase tēlo skolotāju.

Liene Šomase viesosies Amerikā Atbalsta Zviedrijas un Baltijas
valstu vienošanos

Maija beigās Liene Šomase uz 
laiku pametīs Latviju un atbrauks 
uz Ameriku, lai iepriecinātu tau-
tiešus. Viņa piedalīsies Jāņu sarī-
kojumā  Priedainē 20. jūnijā, kad 
visu nakti līdz rīta gaismai skanēs 
līgodziesmas, dejos deju kopas 
un mūziku atskaņos Bernie 
orķestris.

Bostonā Lienei būs koncerts 
12. jūnijā plkst. 7.00 Trimdas 
draudzes zālē. Nepalaidiet gaŗām 
vienreizējo izdevību dzirdēt 
Lienes Šomases jauko priekšne-
sumu! 

Jānis Bībelnieks

 ASV vēstniecība Latvijā atbal-
sta Latvijas, Igaunijas un Lietuvas 
premjērministru vienošanos par 
energosistēmas savienojuma iz-
veidi starp Zviedriju un Baltijas 
valstīm.

ASV amatpersonas uzskata, ka 
Baltijas valstu premjērministru 
27. aprīļa lēmums ir nozīmīgs 
solis apgabala enerģētikas tirgus 
ilgtermiņa nodrošināšanā. 
Apņemšanās mazināt šķēršļus, 
kas traucē izveidot brīvu elek-
troenerģijas plūsmu starp valstīm 
un savienojumu paplašināšanu 
starp Baltijas valstīm un 

Ziemeļvalstu/Eiropas energosis-
tēmu būs liels ieguvums visam 
apgabalam. Energosistēmas 
starpsavienojuma kā līdzvērtīgi 
partneŗi piedalās Latvijas, Lie-
tuvas un Zviedrijas elektroener-
ģijas uzņēmumi. ASV turpinās 
sadarboties ar Latviju, Igauniju 
un Lietuvu, lai nodrošinātu šo 
valstu kopējo energosistēmas 
drošību, daloties pieredzē un 
attīstot technoloģijas, kas veicina 
atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu.

ASV vēstniecība Latvijā,
Preses un kultūras nodaļa
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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

Izīrē vai pārdod labu,
mēbelētu 4-istabu dzīvokli

Siguldas centrā.
Maksa pēc vienošanās.
Tel.(+371) 29233579.

Bruno

Pieredzējis latviešu skroderis Rīgas centrā šuj, pāršuj un labo kungu, 
dāmu un bērnu apģērbus, arī nestandarta augumiem.

Ātri, kvalitātīvi, par draudzīgām cenām.
Kad būsiet Rīgā, piezvaniet, atnāciet!

Adrese: Bruņinieku ielā 8. 
Tālr. +371 29551215, Juris
Tālr./fakss +371 67274277, salons „Boa”

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

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

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

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,

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

Fakss: (371) 67502251
jurjans@apollo.lv

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!

MEKLĒJU ZIŅAS PAR 
1946/47, GADA WUERZBURGAS 

LATVIEŠU ĢIMNAZIJAS 
SKOLNIECI AINU LAVENIEKS. 

LŪDZU RAKSTĪT
LAIKA  PASTA KASTEI!
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Par viņu sēro
OĻĢERTS, MĀRĪTE (RIKS),

RAIMONDS, MĀRTIŅŠ, PAULIS (SHELLY),
BRĀLĒNI TĀLIS (ĀRIJA) UN ANDREJS (NANCY)

Par viņu sēro un mīlestībā piemin
MANČESTERAS LATVIEŠU EV.LUT. DRAUDZE

KONEKTIKUTĀ, ASV

Mīļā piemiņā viņu paturēs
MEITA ANITA AR VĪRU SCOTT LICHTY

UN DĒLS VALDIS AR ĢIMENI

Skumjās viņu piemin
MĀSA FANIJA ASV

MĀSĪCAS LIDIJA ZVIEDRIJĀ
UN ILONA LATVIJĀ

ILONA KURCIGS,
dzim. BLŪMENTĀLS

dzimusi 1936. gada 5. jūlijā Liepājā,
mirusi 2009. gada 24. februārī Toronto

Mūžībā aizgājis mūsu ilggadīgais draudzes loceklis
un bijušais draudzes priekšnieks

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

+ 2009. gada 30. martā Los Altos, Kalifornijā

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā māte, vecmāmiņa un vecvecmāmiņa

ANNA ŠIMTS,
dzim. SINUKS

dzimusi 1919. gada 19. maijā Cesvainē,
mirusi 2009. gada 19. martā Mineapolē

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais radinieks

FILIPS HARTMANIS
dzimis 1924. gada 14. martā Liepājā, Latvijā,

miris 2009. gada 19. aprīlī Libekā, Vācijā

Nāc, klusi piestājies
Un savu roku sniedz,
Lai varu atpūsties,
Man mieru neaizliedz.
I. Gaide

„Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība,” saka 
mūsu Kungs Jēzus Kristus, „kas tic uz mani, tas 
dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic 
uz mani, nemirs nemūžam!” (Jāņa ev. 11:25-26)

Tik daudz siltu vārdu teici,
Tik daudz mīlestības prati dot,
Darbu grūtāko ar smaidu veici,
Paldies dzīvei teici, klusi aizejot.

Vilnis uz dzelmes tik mūžīgi veļas,
Kur gan lai cilvēka dvēsele mieru sev smeļas?
Drošākais krasts
Vienmēr pie Dieva ir rasts.
N. Kalniņš

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, atspirdzināju-
miem, deju mūziku. Informāciju 
var iegūt, zvanot vai rakstot 
Tomam Brožem, tālr.: 419- 882-
1965; e-pasts: broze@buckeye-

express.com DLGA mājaslapa: 
www.LatvianGolf.org

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

meistarsacīkstes volejbolā, 
basketbolā, hokejā, tenisā un 
šaušanā. Volejbola un basketbola 
sacensības notiks Kalamazū kol-
ledžas 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 atro-
dama mājaslapā www.finalspe-
les.com Rīcības komitejas priekš-
nieks ir Modris Krautmanis, tālr.: 
269-372-2783. 

KLĪVLANDE (OH) 
• 7. jūnijā gadskārtējais Klīv-

landes vanadžu Pavasaŗa sarīko-
jums pēc dievkalpojuma draudz-
es 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)
• 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 
izstāde 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 informā-
cijas tālrunis: 323-663-6267. DK 
LB Informācijas biļetens tīmeklī: 
www.biletens.com

MINEAPOLE (MN)
• 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)

• 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. 

SIETLA (WA)
• 16. maijā plkst. 7.00 tautas-

deju kopas „Trejdeksnītis“ kon-
certs Latviešu centrā.

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

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

ST. PĒTERSBURGA (FL)
• 20. maijā plkst. 13.00 Bied-

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

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

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

VAŠINGTONA (DC)
• 15. un 16. maijā Apvienotā 

baltiešu komitejas (The Joint 
Baltic American National Com-
mittee, Inc.) rīko 8. baltiešu kon-
ferenci. 16. maijā runu teiks 
Latvijas valsts prezidents Valdis 
Zatlers. Konference notiks 
Renaissance M Street Hotel (1143 
New Hampshire Ave). Pro-
gramma un reģistrēšanās: www.
jbanc.org 

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

• Bostonas latv. ev. lut. 
Trimdas dr.: 17. maijā plkst. 
11.00 dievk. Māc. J. Mingina.

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr: 24. maijā plkst. 11.00 
dievk. Kvēkertaunā, pēc dievk. 
kafija. 31. maijā plkst. 3.00 
Vasarsvētku dievk. Lankasterā, 
pēc dievk. programma un kafija. 
Māc. Dr. A. Ziedonis un māc. 
Dr. R Ziedone. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile, 
Farmington Hills, MI, 48334): 
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): 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.: 31. maijā dievk. plkst. 10.00. 
Mācītājas I. Larsenas adrese: 
70388 16-th Ave., South Haven, 
MI 49090. Tālr.: 269-637-4847; 
kabatas: 269-214-1010; e-pasts: 
ilzego@comcast.net Mācītāja ir 
baznīcas birojā otrdienās no 
plkst. 11.00 līdz 1.00.

• Kalamazū Latviešu ev. lut. 
Apvienotā dr.: 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. 



LAIKS 232009. ga da 16. maijs – 22. maijs

(Turpināts no 22. lpp.)

FO
TO

: G
un

a 
O

šk
al

na

Arvien piemiņā paturēs
BRĀĻA MEITAS MĀRA ROZENTĀLS UN RUTA PUTNIS 

ERIKS UN KRISTĪNE PUTNI, ROBERTS UN KIMBERLY PUTNI
AR DĒLU MATTHEW, RADI LATVIJĀ

Mīlestībā viņu piemin
BRĀLIS GUNĀRS AR SIEVU EMILIJU

RADI UN DRAUGI NEW JERSEY UN FILADELFIJĀ

Skumst 
VĪRS FRICIS

BĒRNI ULDIS AR SANDRU
MĀRA, ANDA, REINIS AR ILZI

UN SEŠPADSMIT MAZBĒRNI

Mīlestībā piemin
MEITA SILVIJA ŪDRIS

MAZDĒLI PAULS AR SYLVIA, DĀVIDS AR ELLEN
MIKA UN KATE

MAZMAZBĒRNI NICOLAS, ANNA
OSKARS UN JURĪTIS

Mūsu iemīļotais onkulis mūžībā

ALFREDS ROZENTĀLS
dzimis 1912. gada 31. decembrī Valmierā, Latvijā,

miris 2009. gada 19. aprīlī Lansingā, MI

Dieva mierā aizgājis

EDVĪNS BRAUNS
dzimis 1920. gada 25. septembrī Rīgā, 

miris 24. februārī EGG Harbor Township NJ

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā
sieva, māte un vecmāmiņa, gaidu vadītāja

IRĒNA OLGA SĪPOLA
dzimusi 1929. gada 28. decembrī Dagdā, Latvijā,

mirusi 2009. gada 12. aprīlī Royal Oak, Michigan, ASV

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā Mimmi –
mammiņa, vecmāmiņa un vecvecmāmiņa

IRĒNE AUSTRA ERDMANIS,
dzim. EICHMANIS

dzimusi 1910. gada 28. martā Rīgā,
mirusi 2008. gada 9. novembrī Providence, RI

Laba sirds ir visam sākums, 
Laba sirds ir visam beigums,
Vairāk cilvēks nespēj sasniegt.
(J. Rainis)

Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; 
kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, 
un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!
Jāņa ev. 11:25-26

Viss piepildīts...

Korporācija Talavija

Mīlestībā viņu piemin
KORP! DZINTRA, ČIKĀGAS KOPA

Mūsu mīļais filistrs

VALDIS MURIŅŠ
dzimis 1934. gada 22. oktobrī Ziemeŗa pagastā,

miris 2009. gada 10. februārī Hopkinsā, Minesotā

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

fil! INĀRA MEISTERS,
dzim. DICKALIS

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

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

Šodien runājiet ar mani
Klusāki kā citu dienu;
Šodien sirdī sēru zvani,
Šodien neprasiet, lai smeju,
Karstas lāses plakstos krājas:
Vienu iemīļotu seju
Izvadu no dvēs`les mājas.

Bībeles stundas Kalamazū cie-
mā „Latvija” 27. maijā plkst.16.00. 
Katru svētdienu plkst. 9.15 angļu 
valodā.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 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.: 
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.: 17. maijā plkst 
10.00 dievk., pēc dievk. sadrau-
dzība. Māc. M. Cepure. Bazn. 
adrese: 3152 – 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407; tālr.: 
763-546-8178; kancelejas tālr. 
612-722-4622.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 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 debes-
braukšanas dienas svētbrīdis; pēc 

dievk. Bībeles stunda. 24. maijā 
plkst. 11.00 draudzes dievnamā 
Īstbransvikā Vasarsvētku ieskaņa. 
31. maijā plkst. 11.00 draudzes 
dievnamā Īstbransvikā Vasar-
svētki, pēc dievk. māc. Kristīnes 
Sūnas-Koro priekšlasījums par 
Luterāņu bēgļu palīdzības orga-
nizācijas darbu. Māc. I. Pušmu-
cāne-Kineiko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 16. 
maijā plkst. 12.30 Bruklinas dr. 
namā Ģimenes dienas dievk., 
pēc dievk. pusdienas. 16. maijā 
Draudzes namā Bruklinā plkst. 
12.30 Ģimenes dienas dievk., 
māc. L. Saliņš, pēc dievk. pusdi-
enas. 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.

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

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: 
31. maijā plkst. 11.00 Vasarsvētku 
dievk. ar dievg. Māc. Dace 
Jansone.

Jūras krastā
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S P O R T S
Pasaules meistarsacīkstes hokejā

Latvijas valsts izlases hokeja 
vienība pēc pārsteidzošām grupu 
un kvalifikācijas spēlēm ierin-
dojās ,,lielajā astotniekā”, lai 
piedalītos ceturtdaļfinālā, un kas 
zina, kas vēl var notikt tālāk. 
Latvijas izlase ar pāris NHL un 
vismaz duci Rīgas Dinamo 
spēlētājiem sastāvā paļāvīgi devās 
pirmajā grupu spēlē ar ASV. ASV 
vienībā ir gados jauni spēlētāji, 
kuŗi ar savu enerģisko un labi 
organizēto saspēli pārspēja Lat-
vijas vienību – 4:2. Amerikas 
hokejisti latviešus uzskatīja par 
sīviem pretiniekiem.

Nākamā grupu spēlē Latvijas 
vienība uzvarēja zviedrus  (2006. 
gada čempionus IIHF pasaules 
meistarsacīkstēs Rīgā) ar 3:2 
sacīkšu pagarinājumā, ļoti sprai-
gā un labi izvērstā uzbrukuma 
spēlē ar teicamu saspēli pretinie-
ka vārtu priekšā,  kā arī aiz vār-
tiem. Tā pati zviedru vienība 
vēlāk pieveica ASV vienību – 6:5.

Bez jau minētās zviedru sakā-
ves Latvijas vienība uzvarēja 
Šveices izlasi (kas vēlāk sagādāja 
pārsteigumu, uzveicot amerikā-
ņus  4:3) – 2:1. Latvijas izlases 
vārtsargs Edgars Masaļskis  atvai-
rīja visus trīs „bullīšus”. Ārzemju 
žurnālisti ziņojumā par Šveices 
vienības zaudējumu bija pat 
izgudrojuši pat jaunu teicienu – 
masaļskinēt šveiciešus.

likās savāda – vārtsargs Masaļskis 
nebija savu uzdevuma augstu-
mos, divi Latvijas aizsargi it kā 
likās pagriezuši muguru krievu 
uzbrucējam, un nemaz neatgā-
dināja trīs iepriekšējo spēļu uzva-
rētājus. Mūsu izlases kapteinis, 
piedzīvojušais Florida Panthers 
aizsargs Kārlis Skrastiņš, nemi-
not beidzamo spēli, uzlielīja 
Latvijas izlasi ar panākumiem 
šajā pasaules meistarsacīkšu 
turnīrā. Kādā laikrakstā tika 
ziņots: ,,Kaunīgie latvieši padevās 
krieviem…” Iespējams, iepriek-
šējās dienas uzvara sacensībā ar  
Francijas izlasi bija atstājusi 
neparedzētas sekas.  Hokejā bieži 
gadās pārsteigumi.

Kvalifikācijas turnīra nobei-
gumā ,,neuzvaramā Kanadas 
izlase” ar mokām iemeta trīs 
vārtus, somi – četrus. Vēl pirms 
pāris dienām kanadieši sarkas-
tiski izteicās par ,,kvalifikācijas” 
spēlēm, kuŗās viņiem jāpiedalās. 
Šis zaudējums neliedza kana-
diešiem ceļu uz ceturtdaļturnīru.

Ziņu dienesti rakstīja: ,,Kas 
iekļūs ceturtdaļfinālā – Latvija 
vai Šveice?” Mājaslapas balsojumā 
vairākums balsoja par Latviju. 
Latvijas izlases nākotni noteica it 
kā nevainīgais Šveices – ASV 
spēles rezultāts. Ja šveicieši pie-
veiktu amerikāņus spēles pamat-
laikā, tad Šveices izlase ieņemtu 
ceturto vietu E kvalifikācijas 
grupā un Latvija izkristu. Ame-

soļa atgādināja mūsu sasniegu-
mus hokejā un Latvijas vēsturi. 
Latvijas izlasei presē tika pievērsta 
lielāka uzmanība nekā citām 
vienībām.

G. Sukse

Latvijas vienība 
izcīnīja augsto 7. vietu

Latvija – Kanada 2:4 (0:0, 1:3, 
1:1). Ar spēli pret slavenajiem 
kanadiešiem, vairākkārtējiem 
pasaules čempioniem, Latvijas 
hokeja izlase pabeidza pasaules 
meistarsacīkstes ceturtdaļfinālā. 
Pēc pirmās trešdaļas rezultāts 
bija 0:0 un saglabājās intriga – 
varbūt Latvijas izlase vēlreiz 
sagādās sensāciju un spēs uzvarēt 
vēl vienu pasaules hokeja grandu?

Sensācija nenotika, taču mūsu 
hokejisti piespieda  kanadiešus 
panervozēt par spēles iznākumu. 
Otrajā trešdaļā Kļavas zemes 
hokejisti pastiprināja spiedienu 
uz mūsu vienības vārtiem un 
iemeta ripu. Latvijas hokejisti 
atbildēja Galviņa vārtu guvumā, 
spēlējot skaitliskā mazākumā – 
1:1. Hokeja statistiķi zināja, ka 
Kanadas valstsvienības vārtos 
Latvijas hokejisti ripu nebija 
iemetuši kopš 2005. gada pasaules 
meistarsacīkstēm.

Kanadieši iemeta mūsējiem 
divas ripas – 1:3, mūsējie atbildēja 
ar vienu – 2:3 (Vasiļjevs). Tad 
kanadieši – 2:4. Spēles pēdējās 
piecas minūtes aizritēja drāma-
tiskā cīņā. Kanadas hokejisti 
izpelnījās vairākus noraidījumus, 
mūsējie noņēma vārtsargu un 
spēlēja seši pret četriem preti-
niekiem, taču rezultātu neizdevās 
mainīt mūsējiem par labu. Zau-
dējām – 2:4.

Speciālistu ieskatā nākamajās 
pasaules meistarsacīkstēs redzēs, 
vai Latvijas izlases spēle Šveicē 
bijusi nejaušība vai likumsakarība. 
Spēlētāju sastāvs par 80-90% būs 
tāds pats un liela daļa būs 
nospēlējusi otro sezonu KHL.

Kopumā šī sezona aizvadīta 
ļoti veiksmīgi. Trešo reizi pēc 
kārtas iegūtas tiesības piedalīties 
Ziemas olimpiskajās spēlēs, Lat-
vijas U-20 izlase saglabāja vietu 
pasaules meistarsacīkšu augstā-
kajā līgā, U-18 izlase iekļuva tajā, 
un Latvijas izlase pasaules 
meistarsacīkstēs ieņēma 7. vietu. 
Rīgas Dinamo klubs veiksmīgi 
spēlēja KHL. Tāda hokeja sezona 
kopš neatkarības atjaunošanas 
vēl nav bijusi. Pateicoties septītajai 
vietai, Latvija pakāpsies arī IIHF 
vērtējuma tabulā.

Valstsvienības galvenais trene-
ris Oļegs Znaroks:

„Šeit Šveicē mēs nospēlējām 
ļoti labi un esam spēruši lielu soli 
uz priekšu salīdzinājumā ar 
pagājušo gadu. Tas tikai vēlreiz 
apliecina seno patiesību – ja 
vienībā ir īsts komandas gars, var 
daudz ko sasniegt.”

Basketbola kluba VEF galve-
nais treneris Valdis Valters par 
Latvijas vienības sniegumu:

„Latvijas komanda aizvadīja 
fantastisku turnīru. Šādu sniegu-
mu neviens negaidīja. Spēlētāji, 
kas spēlēja KHL, bija ļoti pro-
gresējuši. Kārlis Skrastiņš bija 
īsts vienības līderis. Edgars 

Masaļskis nospēlēja fantastiski. 
Viss sakrita kā vajag, izņemot 
spēli pret Krieviju. Pārējās spēlēs 
Latvija aizvadīja ļoti labi.”

Latvijas vienības 
izcīnītās vietas PM 

augstākajā līgā
1997. gadā 7. vieta, 1998. - 9., 

1999. - 11., 2000. - 8., 2001. -13. 
2002. 11., 2003. - 9., 2004. - 7., 
2005. - 9., 2006. - 10., 2007. - 13., 
2008. - 11., 2009. - 7.

IIHF kongresā
Starptautiskās hokeja federā-

cijas (IIHF) kongresā tika pie-
ņemts lēmums 2012. un 2013. 
gada pasaules meistarsacīkstes 
uzticēt rīkot uzreiz divām valstīm 
kopā – Zviedrijai un Somijai. 
Sacensību izspēles  kārtība paliks 
tāda pats kā līdz šim, 16 vienībām 
turnīra gaitā izspēlējot kopumā 
56 spēles.

Kongresā nolēma 2014. gada 
pasaules meistarsacīkšu organi-
zēšanu Baltkrievijai, kas tādējādi 
cīņā par turnīra rīkošanas tie-
sībām apsteidza gan Latviju, gan 
arī Ungāriju un Ukrainu. Balt-
krievija balsošanā uzvarējusi ar 
lielu pārsvaru, iegūstot 75 balsis. 
Ungārija saņēma 25, Latvija un 
Ukraina – pa trim balsīm.

Latvijas Hokeja federācijas 
vadītājs Kirovs Lipmans šādu 
balsojuma rezultātu esot pare-
dzējis. Ar tādu attieksmi, kāda ir 
valdībai pret hokeju, Latvijai 
nemaz nav bijis iespējams 
uzvarēt. Mūsu valsts vadītāji 
vienīgie nav garantējuši atbalstu 
sacensību rīkošanai.

Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis iebilst pret šādu 
Lipmana apgalvojumu. Plašsazi-
ņas līdzekļos publicēta V. Dom-
brovska atbilde K. Lipmanam. 
Dombrovskis pauž neizpratni 
par Lipmana teikto.

Dombrovskim 16. martā bijusi 
tikšanās ar Latvijas Hokeja fede-
rācijas prezidentu K. Lipmanu 
un federācijas valdes locekli G. 
Ulmani, lai apspriestu Latvijas 
kandidātūru 2014. gada Pasaules 
hokeja meistarsacīkšu rīkošanai. 
Tajā pašā dienā tika izsūtīta 
Ministru prezidenta vēstule Starp-
tautiskajai Hokeja federācijai, 
kurā pausts viennozīmīgs aplieci-
nājums tam, ka Latvijas valdība 
atbalsta un ir gatava uzņemties 
2014. gada Pasaules hokeja 
meistarsacīkšu rīkošanu Latvijā.

Tikšanās laikā K. Lipmans un 
G. Ulmanis apliecinājuši, ka šī 
vēstule ir pietiekams pamats, lai 
Latvija varētu uzturēt savu kan-
didātūru 2014. gada meistarsa-
cīkšu rīkošanai.

Ir skaidrs, ka gandrīz jebkuŗa 
liela mēroga sporta pasākuma 
rīkošana prasa valdības financiālo 
un organizātorisko atbalstu.  
Jūnija sākumā Latvijā notiks 
Eiropas meistarsacīkstes basket-
bolā sievietēm, kuŗu rīkošanai, 
lai gan ir krizes situācija un 
valdības īstenoto budžeta izde-
vumu samazināšanu, ir piešķirti 
arī valsts budžeta līdzekļi. Sapro-
tams, ka ar šāda veida valdības 

atbalstu var rēķināties arī Latvijas 
Hokeja federācija. Tā kā balso-
jums par 2014. gada pasaules 
meistarsacīkšu norises vietu jau  
ir noticis, tāpēc aktīvi būtu  
jāvirza Latvijas kandidātūra uz 
pasaules meistarsacīkšu rīkošanu 
citā gadā, norāda Ministru prezi-
dents Valdis Dombrovskis, no-
raidot Kirova Lipmana izteiku-
mus, ka valdība it kā neatbalstot 
Pasaules hokeja meistarsacīkšu 
rīkošanu Latvijā.

Atklāts palicis jautājums par 
vēl vienas hokeja halles būvnie-
cību. Vēstulē Starptautiskajai Hokeja 
federācijai norādīts, ka valdība 
atbalsta jaunas halles būvniecību, 
tomēr šī brīža ekonomiskās 
situācijas skatījumā tās financē-
šanai valsts budžeta līdzekļi nav 
pieejami. Tomēr halles financē-
šanā bija gatava iesaistīties Rīgas 
dome. Līdz ar to šis jautājums  
uzskatāms par atrisinātu. Atse-
višķi būtu vērtējams jautājums, 
vai tiešām katru jaunu meistar-
sacīkšu organizēšanai jābūvē 
jauna halle. 2006. gada hokeja 
meistarsacīkšu rīkošanai viena 
halle jau tika uzbūvēta, mazās 
halles jautājumu ir iespējams 
atrisināt arī savādāk.

 Pasaules meistari –  
Krievijas  hokejisti

Ceturtdaļfinālā bez Latvijas – 
Kanadas sacensības vēl notika 
trīs spēles. Krievija ar lielām 
pūlēm pieveica  Baltkrieviju – 
4:3, ASV – Somiju 3:2, Zviedrija 
– Čechiju 3:1.

Pusfinālā Kanada pārspēja 
Zviedriju – 3:1, Krievija – ASV 3:2.

Cīņā par trešo vietu Zviedrija  
ar 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) uzvarēja ASV 
valstsvienību.

Finālspēlē tikās senie preten-
denti uz planētas spēcīgākās 
hokeja vienības nosaukumu – 
Kanada un Krievija.  Otro gadu 
pēc kārtas par pasaules čempio-
niem kļuva Krievijas izlases ho-
kejisti, kas aizraujošā cīņā ar 2:1 
(1:1, 1:0, 0:0) pieveica Kanadas 
valstsvienību. Spēles sestajā 
minūtē Džeisons Speca vadībā 
izvirzīja Kanadu, 13.minūtē 
Oļegs Saprikins izlīdzināja rezul-
tātu. Uzvaras vārtus Krievijai 
otrā perioda 15. minūtē guva 
Aleksandrs Radulovs.

***
Pēc 2009. gada pasaules meistar-

sacīkstēm kļuvušas zināmas arī 
visas Latvijas hokeja izlases pre-
tinieces 2010. gada turnīra priekš-
sacīkstēs. Iepriekš bija zināms, ka 
Latvijai nākamgad būs jāspēlē ar 
Šveici un Italiju. Tā kā pasaules 
meistarsacīkstēs otro gadu pēc 
kārtas triumfēja Krievija, kas arī 
šogad finālā pieveica Kanadu, 
tad tieši ar kanadiešiem Latvijai 
būs jāsacenšas arī nākamgad.

Modernā pieccīņa
Pasaules kausa izcīņas posmā 

modernajā pieccīņā Ungārijā, 
uzvarēja Latvijas sportists Deniss 
Čerkovskis. Paukošanā Čerkov-
skis ieņēma otro vietu ar 928 
punktiem, peldēšanā – 31., jāšanā 
– 3. un uzvarēja pēdējā, skriešanas 
un šaušanas apvienotajā distancē. 
Kopā Čerkovskis savāca 6000 
punktus.

P. Karlsons

Latvijas vārtsargs gavilē par uzvaru
Zīmējis: Aldis Sukse
Pirmo reizi kopš 1997. gada 

Francijas izlase piedalījās pa-
saules meistarsacīkšu augstākajā 
līgā, spēlēja pret Latvijas vienību 
un zaudēja 1:7, lai gan frančiem 
bija labs vārtsargs. Kādā Kanadas 
avīzē reportāžai bija virsraksts: 
,,Latvija izsit Franciju no ierindas 
ar totālu 7:1 sagrāvi”. Savukārt, 
kāda cita ārzemju ziņu aģentūra 
rakstīja: ,,Uz redzēšanos, Francija, 
Latvija uzvar!”.

Neizprotamā kārtā ASV vienī-
bas rezultāts, spēlējot ar šo “zilo 
vienību”, bija 6:2. 

Otrajā kvalifikācijas spēlē Krie-
vijas izlase “rullēja pāri Latvijai” 
ar 6:1. Toronto latviešu skatītāju 
grupiņai, kas vēl šī gada janvārī 
pastiprināti bungoja Latvijas 
junioru IIHF pasaules izlases 
spēlēs, Otavā, Kanadā, šī spēle 

rikāņi sasparojās, pēc 3:3 spēles 
pagarinājumā guva uzvaru – 4:3.

Latvijas izlase uzrādīja teica-
mas sekmes, par to jāpateicas 
izlases  kapteinim K. Skrastiņam, 
A. Niživijam (3 vārti, 4 piespēles), 
H. Vasiļjevam (2, 5), M. Cipulim 
(4, 2), L. Dārziņam, G. Ankipā-
nam, A. Jerofejevam u. c.  Un 
vienmēr nosvērtajam trenerim 
Oļegam Znarokam.

Labie rezultāti daļēji izskaidro-
jami ar 13 Rīgas Dinamo kluba 
un vairāku NHL un ārzemju 
vienību spēlētāju līdzdalību. Izcili 
spēlēja vārtsargi E. Masaļskis un 
S. Naumovs (viņu par stratēģisku 
pārsteigumu sūtīja pēcspēles soda 
metienu izpildījumā pret Zviedriju).

Šveices laikrakstos pausts 
apbrīns Latvijas valsts vienībai, 
tās atbalstītājiem, kuŗi uz katra 


