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Amerikas Savienotās Valstis palīdzēs
stiprināt Latvijas drošību
mūsu neatkarības atgūšanas.
Mēs ceram uz turpmāku ilgstošu
sadarbību un būsim lielisks
sabiedrotais.”
Latvijas Valsts prezidents un
ārlietu ministre apmainījās vie-

prezidents ziņoja par struktūrālajām reformām un budžeta
samazināšanu Latvijā, lai krizi
pārvarētu.
Latvijas prezidents 14. maijā
tikās arī ar ASV Kongresa tautas

FOTO: Ashley Stanley

ASV ārlietu ministre Hilarija
Klintone 14. maijā tikās ar
Latvijas Valsts prezidentu Valdi
Zatleru un apstiprināja ASV
apņēmību turpināt stiprināt
Latvijas drošību Ziemeļvalstu
līguma organizācijas kopējās
drošības sistēmā.
Ārlietu ministre H. Klintone
teica: ,,Man ir liels gods uzņemt
Latvijas prezidentu Zatlera kungu. Mums ar Latviju ir ļoti ciešas
un svarīgas attiecības. Latvija ir
valsts, ko mēs apbrīnojam.
Iedvesmo Latvijas pūles un sasniegumi, pārvarot grūtības pēdējās desmitgadēs, tās demokratija,
brīvība un mērķtiecība virzībā
uz labāku nākotni. Mums ir ļoti
pozitīvas divpusējās attiecības.
Mēs cieši sadarbojamies, risinot
reģionālus un pat globālus jautājumus. Man ir prieks, ka man
ir iespēja šodien ar jums tikties.”
Latvijas prezidents V. Zatlers
sacīja: ,,Man ir liels gods atkal
būt Vašingtonā un izmanot
iespēju, lai satiktos ar ASV
administrācijas pārstāvjiem. Jūs
vienmēr esat bijis lielisks Latvijas
draugs, un esmu ļoti pateicīgs
par to. Mēs ļoti novērtējam jūsu
draudzību. Latvija un ASV ir
bijuši stratēģiski sabiedrotie kopš

ASV ārlietu ministre Hilarija Klintone un Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers
dokļiem par atbalstu Ukrainas pārstāvju palātas priekšsēdi
un Gruzijas centieniem iestāties Nensiju Pelosi. Tikšanās laikā
Eiropas Savienībā un NATO, par tika pārrunāti Latvijas un ASV
NATO darbību Afgānistānā, kur kopīgie drošības pasākumi, īpaši
Latvijas un ASV kaŗavīri kopā NATO operācija Afgānistānā.
apmāca Afgānistānas armijas V. Zatlers runāja par valsts attīsvienību, sprieda par enerģijas tību un dalījās Latvijas pieredzē.
avotiem un piegādātājiem, glo- Viņš pieminēja nepieciešamību
bālo ekonomisko krizi. Valsts drošības stāvokļa uzlabošanā

vairāk iesaistīt Afgānistānas kaimiņvalstis. Amatpersonas runāja
arī par enerģijas tirgu, pasaules
ekonomikas lejupslīdi un attīstības perspektīvām.
Latvijas valsts prezidents tikās
ar ASV prezidenta Baraka
Obamas nacionālās drošības
padomnieku ģenerāli Džeimsu
Džonsu. Abas amatpersonas
galvenokārt runāja par NATO
darbību Afgānistānā un Latvijas
piedalīšanos, kā arī preču transitu uz Afgānistānu caur Latviju.
V. Zatlers teica, ka Latvijai drošību garantē NATO kollektīvās
drošības sistēma un īpaši svarīgs
ir Vašingtonas līguma 5. pants,
ko nepieciešams iekļaut NATO
turpmākajos plānošanas dokumentos, tostarp arī jauno alianses
stratēģisko koncepciju.
Latvijas Valsts prezidents tikās
arī ar ASV Kongresa locekļiem
Robertu Veksleru un Džonu
Šimkus, senātoru Džordžu Voinoviču, kam pasniedza otrās
šķiras Triju Zvaigžņu ordeni par
ieguldījumu Latvijas ārpolītikas
interešu veicināšanā un vīzu
atcelšanā iebraukšanai ASV Latvijas pavalstniekiem.
Rīta pusē Latvijas Valsts prezidents atklāja ASV-Baltijas fonda

uzņēmējdarbības semināru, kuŗā
piedalījās Baltijas valstu uzņēmēji.
V. Zatlers uzrunā teica, ka ikkatrai valstij svarīgi apsvērt izmaiņas
un iespējas, lai veicinātu attīstību
nākotnē. Arī Latvijā ievēro izmaiņas, kādas rodas ekonomiskās
attīstības lejupslīdes laikā, kā arī
iespējas reformu veikšanai un
dažādu nozaru uzlabošanai. V.
Zatlers sapulcējušos iepazīstināja
ar Latvijā paveikto, lai pārvarētu
ekonomisko krizi, skaidroja gan
polītiskās, gan ekonomiskās
izmaiņas valstī, struktūrālo reformu nozīmi izglītībā, veselības
aprūpē un valsts pārvaldē.
Turpinot darba vizīti ASV, Zatlers tikās ar ASV aizsardzības
ministru Robertu Geitsu un
Brūkinga institūta viceprezidentu Karlosu Paskuālu. Prezidents
institūtā teica uzrunu ,,Iespējas
un izaicinājumi pēc 2009. gada:
transatlantiskās partnerības
nozīme pasaulē pēc ekonomiskās
krizes” (Opportunities and Challenges Beyond 2009: The Role of
Transatlantic Partnership in a
Post-Economic Crisis World).
Red.

Latvijas prezidents Valdis Zatlers atklāj Apvienotās baltiešu komitejas
konferenci „Baltijas apgabala drošība: senie draudi un jauni izaicinājumi”

Valsts prezidents Valdis Zatlers atklāj konferenci

Apvienotās baltiešu komitejas
vadību rotācijas secībā no ASV
igauņiem 2009.-2010. gadā pārņem ALA.
Latvijas Valsts prezidents Valdis
Zatlers, 16. maijā Vašingtonā
(DC) atklājot ABK konferenci,
novēlēja ASV baltiešiem turpināt
veiksmīgo darbu savas valsts
polītiķu un sabiedrības informē-

šanā par Baltijas valstīm svarīgiem jautājumiem un palīdzēt
tām sasniegt savus ārpolītikas
mērķus, kā arī runāja par ASV
un Latvijas attiecībām.
Augsta līmeņa tikšanās iespaidā ar ASV ārlietu ministri Hilariju Klintoni, aizsardzības ministru Billu Geitu (Gates) un ASV
nacionālās drošības padomnieku

ģenerāli Džeimsu Džonsu (James
Jones) prezidents V. Zatlers vairākkārt uzsvēra ļoti svarīgās
Latvijas Republikas un ASV
stratēģiskās partneŗattiecības,
sadarbību Irākā un Afgānistānā,
kā arī citās sfairās.
„Latvijā varam justies droši, jo
piedalāmies kopējā aizsardzības
sistēmā, drošības garantēšanā,”
prezidents teica, uzsveŗot Latvijas
kaŗavīru ieguldījumu militārajā
sadarbībā ar ASV.
Latvijas prezidents pauda
apbrīnu un pateicās par NATO
gaisa spēku partuļām virs Latvijas
territorijas, pieminēja preču
transportu uz Afgānistānu caur
Latviju, Eiropas un Krievijas
attiecības, kā arī pievērsās Latvijas ekonomiskajai krizei, piebilstot, ka stāvoklis stabilizējas.
„Patlaban veicam visdrāmatiskāko finanču un ekonomikas
glābšanas plānu modernās Eiropas vēsturē. Tauta ir gatava paciest grūtības, un mums ir nepieciešama noteikta un stingra valdības rīcība,” Zatlers teica.
Latvijas prezidents sirsnīgi

Konferences zālē

pateicās ABK darbiniekiem, kuŗi
gadu gaitā daudz palīdzējuši
Latvijas ārpolītikas mērķu
sasniegšanā.
ABK konference tiek rīkota
Vašingtonā ik pa pāris gadiem,
un tajā piedalās gan ASV valdības, gan ,,smadzeņu centra”
pārstāvji, kā arī baltiešu orga-

nizāciju vadītāji, sabiedriskie
darbinieki. Konfrencēs spriež
par polītiku, ekonomiku, drošību.
Iepriekšējā konference tika veltīta
tikai enerģētikas jautājumiem.
Šogad konferencē bija apmēram
100 dalībnieku.
ALAs biroja vadītājs
Raits Eglītis
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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
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Atbilde R.
Hofmanim
Kalifornijā
Vēstule (Laiks, Nr. 18, 2009)
par latviešu kaŗavīriem Otrā
pasaules kaŗā, kas cīnījušies vācu
pusē (Latviešu leģions) nav faktiski ticama. Tajā parādās autora
personīgas domas un spriedumi,
kuŗi nav publicēti ne tikai
latviešu, bet arī kādā citā valodā.
Latviešu leģions un citas latviešu vienības (aviācijas, artilērijas) necīnījās par nacismu, kas
mums, latviešiem, bija svešs. Tas
cīnījās pret komunismu, pret
Padomju Savienību. Autors raksta, ka šīs kaujas, kuŗās piedalījās
latvieši, nevar saukt par tādām,
kas atgūtu Latvijai neatkarību.
Un pēc kaŗa latviešus izsūtīšot uz
Krieviju un palikušos Latvijā
pārvācošot 20 gadu laikā.
Šāds prātojums pēc dabas ir
polītiski naīvs, jo latvieši, piemēram, nekad nav pārkrievoti. Šo
manu aforismu atbalsta 50 gadu
komūnistu varas laiks Latvijā,
kad lielkomūnists A. Voss nerunāja ne vārda latviski. Mēs pastāvam.
Vēstulē rakstītais vērtējums, ka
nacisti mūs pārvācošot 20 gadu
laikā, ir aprobežota izdoma.
Gunārs Cimbulis
Redakcijas piezīme. R. Hofmaņa
vēstulē (Laiks Nr. 18) paustais
viedoklis par Latvijas iznīcināšanu
pēc iespējamās Vērmachta uzvaras Otrā pasaules kaŗā un tai
sekojošai latviešu pārvietošanai
atbilst vēsturnieku pētījumiem
par nacistu mērķiem okupētajās
territorijās.

ASV Mičigenas
pavalsts Nacionālās
gvardes mediķi
konsultē iedzīvotāju
Alūksnē un Liepājā
Kur pavadīsim atvaļinājumu?
Mēs varam palīdzēt ar ieteikumiem uz visām zemēm.
El Salvadora – svētdiena baznīcā
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Latvijā ieradušies ASV Mičigenas pavalsts Nacionālās gvardes militārie mediķi, un no 7. līdz
14. maijam viņi kopā ar Latvijas
Republikas Nacionālo bruņoto
spēku mediķiem, Sabiedrības
veselības aģentūras pārstāvjiem
un Latvijas medicīnas studentiem piedalās veselības veicināšanas
pasākumos Alūksnē un Liepājā.
Iedzīvotājiem bez maksas pārbauda redzi, novērtē sirds veselības stāvokli, izdara cholesterīna
un glikozes testus. Bērnus kon-

sultē zobārsts, un 5-12 gadu veciem bērniem zobus apstādā ar
līdzekli, kas satur fluoru.
Šī pasākuma mērķis ir veicināt
iedzīvotāju izpratni par savu
veselības stāvokli. Ikviens, kuŗa
veselība tiek pārbaudīta, saņem
izziņu latviešu valodā ar apskates
laikā konstatētajiem novērojumiem, kā arī ieteikumu apmeklēt
ģimenes ārstu.
ASV vēstniecība Rīgā,
Preses un kultūras nodaļa

un spēkus svešas tautas radītai
valstij? Savu rakstu Dainis nobeidz: „Domāsim kopā! Latvija
mums ir tikai viena!”
Kā atsaucība šim aicinājumam
lasāma ziņa, ka šā gada Dziesmu
svētkos Hamiltonā viens no svētku ievada sarīkojumiem ir Latvju
Dievtuŗu sadraudzes daudzinājums „Latviskas Latvijas labad”.
Tieši domas par latviskas Latvijas
pilnveidošanu varētu dot tautai
izturību pārdzīvot šodienas grūtības. Tas būtu atjaunots gaišs
mērķis, vien atliktu pareizā ceļā
Ko lai dara ?
atrašana tā sasniegšanai. MeklēTā jautā tīmekļa laikraksta sim to!
“Latvietis” Austrālijā 12.maija
Spuru Ričs
Redakcijas sleja.
Mūsu tautas nākotne ir nepārRinķa dancis ap
protami saistīta ar jauno paaudzi
un tās ieinteresēšanu latviskumā. Brīvības pieminekli,
To veicināsim, palīdzot latviešu
16. martu un
skolām, palīdzot tuvināt saites
starp latviešiem visā pasaulē.
Latviešu leģionu.
Bijušais melburnietis Juris Rozītis
ļoti interesanti raksta šās nedēļas
Jānis Krēsliņš vecākais, laikrakizdevumā par stāvokli Zviedrijas stā Laiks 2009.gada 12. numurā
latviešu sabiedrībā. Ja viņš iesaka raksta: “Kritušie jāpiemin kapsētās”.
Zviedrijas latviešiem mācīties no Kur godināsim un pieminēsim
Austrālijas latviešu pieredzes, tad tos, kas atdusas zem kolhozu
mums arī pašiem ir daudz ko cūku kūtīm, mežmalās un
mācīties. Gan Zviedrijā, gan Sibirijas taigās? Kādam nolūkam
Austrālijā ir redzama plaisa starp ir pieminekļi ?
veclatviešiem un jauniem iebrauKad vāca ziedojumus Brīvības
cējiem no Latvijas – gan imigran- piemineklim, es mācījos pamattiem, gan strādniekiem.
skolā, tur bija siltas pusdienas,
Ko mēs darām, lai vienotu kopgads. Tās maksāja 64 santimūsu mazo tautu? Dažs labs grib mus nedēļā. Es vienas nedēļas
pulksteni atgriezt atpakaļ, kā bijis naudu noziedoju Brīvības piemiviņa jaunības dienās. Bet atmiņa neklim un iztiku ar “sauso”. Vai
var pievilt, un ja šim nolūkam šodien man būtu jāprasa Jānim
izmanto maldus un vēstures vil- Krēsliņam vecākajam atļauja, kuŗā
tošanu, tad jāprasa, kam tas kalpo? dienā un mēnesī es drīkstu iet
Latvijā padomju okupantu at- pie Brīvības pieminekļa un pieliekas vēl uztur vēstures viltoju- minēt savus kritušos kaŗa biedrus?
mu, ka PS atbrīvoja Latviju. Šiem Pat Staļinam pietrūka dūšas
cilvēkiem var rādīt objektīvu ķerties klāt Brīvības piemineklim.
faktu virkni, bet viņi vēl pastāv
R. Hofmanis Kalifornijā, Laiks
uz savu, jo citādi viņi nevar 18. numurā piebalso: “Vācijas
attaisnot savu atrašanos mūsu bruņotajos spēkos par Latvijas
zemē. Ko lai dara?
neatkarību nevarēja cīnīties.”
Līdzīgas raizes izskan Daiņa
(Turpināts 20. lpp.)
Mjartāna raksta virsrakstā „Kā
dzīvosim tālāk jeb vīzijas trūkums” laikraksta Jauno Laiks š.
g. 2. numurā.
Ir labi, ka tiek izteikti šādi
jautājumi, kas liecina par kritiskā
stāvokļa apzināšanos. Liecina par
Sākot no š. g. jūnija,
gribu meklēt un īstenot darbus,
laikrakstu Laiks un
kuŗi palīdzētu novērst tautas
Brīvā Latvija redakcija
iznīkšanas briesmas. Dainis savā
rakstā liecina: „Ģeogrāfiski Latatradīsies jaunā
vija ir maza valsts, bet tas neliedz
mājvietā.
tai būt lielai savā garā, savā iekšējā
spēkā.” Taču kā to Latvija var
Mūsu adrese: Rīgā,
cerēt panākt, ja vairāk nekā puse
Ausekļa ielā 14-2,
jauniešu ir gatavi doties no LatLV-1010, 2. stāvā.
vijas prom? Atdot savas spējas

Vai vēlaties sludinājumu krāsās?

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

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.

Uzmanību!
Uzmanību!

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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Dziesmu svētku viesus
no Toronto uz Hamiltonu vizinās autobuss
XIII latviešu Dziesmu svētki
Kanadā jau gandrīz pie durvīm.
Laiks aizsteidzies, rīkojot, sarunājot, izdomājot, sapošot un
iekārtojot. Rīkotājiem ir lielāki
uztraukumi nekā citas reizes, jo
šogad no Latvijas ieradīsies vairāk dalībnieku nekā parasti,
viņiem visiem jāatrod naktsmājas
un jāpaēdina. Tomēr rīcības
komiteja ir padomājusi arī par
vietējiem latviešiem, it sevišķi,
torontiešiem, kas satraukušies
par aizkļūšanu līdz Hamiltonai.
Galu galā – pirmo reizi Kanadas
latviešu dziesmu svētki notiek

ārpus Toronto, un vecākās paaudzes torontiešiem nav tik viegli
doties uz svētkiem tālāku ceļu.
Taču par visu ir padomāts, un
svētku viesiem tiek gādāts transports no Latviešu centra Toronto
uz Hamiltonu līdz pašām viesnīcas
Sheraton durvīm, kas ir „Mazās
Latvijas” un Dziesmu svētku centrs.
Ceturtdien, 2. jūlijā, piektdien
3. jūlijā un sestdien 4. jūlijā
autobuss no Latviešu centra
Toronto aties plkst. 10.00 no rīta.
Svētdien, 5. jūlijā autobuss no
Latviešu centra Toronto aties
plkst. 9.00 no rīta.

Vakaros autobuss no viesnīcas
Sheraton Hamiltonā aties plkst.
22.30 un aizvedīs atpakaļ uz
centru.
Dziesmu svētku viesi pa dienu
savas automašīnas varēs atstāt
laukumā pie Latviešu centra un bez
raizēm aizkļūt līdz Hamiltonai.
Biļešu cena – turp un atpakaļ
$10.00 pieaugušiem, $5.00 jauniešiem (11–18 gadu veciem),
bērni var braukt bez maksas.
Autobusa biļetes jāiegādājas
līdz 10. jūnijam. Vieta autobusā
būs tikai tiem, kuŗi laikus iegādāsies biļetes. Rīkotāji brīdina,

ka braucēji nevar ierasties nepiesakoties un cerēt, ka autobusā
atradīsies vieta arī viņiem. Ievērojot braucēju skaitu, pasūtinās
autobusu vai kādu mazāku auto.
Biļetes var iegādāties, sazinoties ar Dziesmu svētku kasieri
Juri Simsonu, 241 Cavoy Crescent,
Oakville, ON, L6L 1Y2, tālr.: 905827-5929, e-pasts: jsimsons@
cogeco.ca
Savukārt tie, kuŗi dzīvo Toronto rietumu pusē un kam ir tāls
ceļš līdz Latviešu centram, ērti
var aizbraukt uz Hamiltonu ar
satiksmes autobusu no Toronto

galvenās stacijas (Union Station).
Ātrais GO autobuss Hamilton
Express # 16 atiet no stacijas ik pa
pusstundai un aizvizina līdz Hamiltonai 55 minūšu laikā. Biļetes
cena turp un atpakaļ ir $18.50
pieaugušiem, $9.30 pensionāriem
un bērniem. Hamiltonā var izkāpt
pie Hamilton Place, kas ir tieši
pretī viesnīcai Sheraton, savukārt
vakarā var iekāpt pie viesnīcas
Sheraton un doties atpakaļ uz
Toronto. Sīkāku informāciju par
GO autobusiem iespējams uzzināt, zvanot, tālr.: 416-869-3200.
V. Gaiķe

Jau kopš pagājušā gadsimta 70.
gadiem Ņujorkā ik gadus tiek
rīkotas Latviešu kultūras dienas
ar mērķi apliecināt sabiedrības
novērtējumu mūsu kultūras un
latviskās kopības darba pašaizliedzīgajiem veicējiem, ar īpašiem
referātiem godinot tos ņujorkiešus, kas izpelnījušies PBLA Kultūras fonda vai arī citu – formāli
apzīmogotu – tautas atzinību. Šī
gada Kultūras dienā, kuŗu kā
vienmēr rīkoja Ņujorkas latviešu
organizāciju padome, godināmie
bija:
PBLA KF Goda balvas
saņēmējs literātūrā – dzejnieks
Gunars Saliņš, PBLA KF Goda
diploma saņēmēja mākslā –
gleznotāja Guna Mundheima,
PBLA atzinības raksta ieguvēji –
Rīgas 90. skautu vienības un
Zilā kalna 4. gaidu vienības
teātŗa ansamblis, ALA atzinības
raksta saņēmēja – Dagmāra
Vallena un ar Triju Zvaigžņu
ordeni apbalvoties tiesībnieks
Roberts Rūsis.
Ja agrāk Ņujorkas latviešu
Kultūras dienas notika „daudzskaitlī” – pirmā diena veltīta
oficiālo atzinību guvušo darbinieku godināšanai un referātiem
par viņu darbību un nopelniem,
otrā – latviešu mākslinieku koncertam, tad šogad abus notikumus varējām izbaudīt vienā un
tajā pašā dienā, pēc tam mūzikāli
saistošajā koncertdaļā tikties ne
tikai ar mūspuses māksliniecēm
– dziedoni Lailu Saliņu un Daci
Aperāni, bet arī ar pavisam tālu
un retu ciemiņu – čellistu Jāni
Lauru no Austrālijas.
Izcilais Austrālijas mūziķis
savu meistarību parādīja ne vien
kompozicijās solo čellam un
duetā ar klavierēm, bet arī iesaistoties ansambļa aranžējumos
kopā ar iecienīto mecosoprānu
Lailu Saliņu un komponisti Daci
Aperāni klavieŗpartneres lomā.
Lailas Saliņas skaisto balsi un
ietekmīgo priekšnesumu – kopdarbā ar Daces Aperānes iejutīgo
klavieŗspēli – varējām atkal
baudīt latviešu komponistu solo
dziesmu sniegumos, bet čello
kompozicijās – priecāties par
Jāņa Laura mūzikālitāti un
dziedošo toni. Tā kā visi trīs
mākslinieki nesen bija sadarbojušies Latvijā, Daces Aperānes
un Ingrīdas Gutbergas vadītajās
Meistarklasēs
starptautiskā
mūzikas nometnē Ogrē, tad viņu
mūzicēšana apliecināja dabisku
mūzikālās kopības izjūtu, it
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Latviešu kultūras diena Ņujorkā

Ņujorkas latviešu kultūras dienas koncerta mākslinieki: Dace
Aperāne, Laila Saliņa un Jānis Laurs Daugavas Vanagu namā

sevišķi trio ansambļa „pirmaranžējumos”, piemēram, KF laureātam Gunāram Saliņam par godu
atskaņotajā laureāta dzejas atspoguļojamā Arnolda Šturma dziesmā „Noktirne” (oriģināli balsij
un klavierēm). Koncerts guva
vissiltāko publikas atsaucību.
Kultūras dienu ievadīja Ņujorkas organizāciju padomes priekšsēdis Jānis Riekstiņš, izceļot
latviešu kultūras nozīmību mūsu
dzīvotspējas saglabāšanā. Sekoja
godinājumi un referāti. Par jaunapbalvoto Triju zvaigžņu ordeņa
kavalieri juristu Robertu Rūsi
referēja advokāts Ivars Bērziņš,
ar gandarījumu atzīmējot viņa
idejisko iesaistīšanos un nopelnus Latvijas tiesu darbībā, kā arī
tieslietu izglītības veicināšanā.
Godinot PBLA KF Goda balvas
saņēmēju literātūrā, jau agrāk ar
Triju zvaigzņu ordeni pagodināto
dzejnieku Gunaru Saliņu,
noklausījāmies vairāku Latvijas
literātūrvēsturnieku apceŗu un
izvērtējumu sakopojumu par
viņa jaunāko dzeju, kas iekļauta
apbalvotajā Kopoto rakstu 1.
sējumā (Lailas Saliņas lasījumā).
Gunara Saliņa jaunākos dzejoļus
skandēja dzejnieks Voldemārs
Avens, bet laureāta veltījumu
viņa mūzai – Jautrītei Saliņai –
deklamēja Irēne Avena.
Par PBLA KF Goda diploma
ieguvēju mākslā Gunu Mundheimu (agrāko Filadelfijas māksliniecei) referēja Eleonora
Šturma, slīdītēm illustrētā stāstījumā izceļot mākslinieces savdabīgi delikāto pienesumu latviešu
akvareļglezniecībā, kā arī uzsveŗot viņas ieguldījumu latviešu
mākslas organizātoriskā darbā

kā Amerikas latviešu mākslinieku
apvienībā (ALMA) tā Trimdas
latviešu mākslinieku darbu atlases izveidošanā – iekļaušanai
Valmieras mākslas mūzeja
kollekcijā. Šīs atlases tapšanā vislielākie nopelni gleznotājai un
mākslas vēsturniecei Leldei
Kalmītei (populārā „Riju meistara” Jāņa Kalmītes meita), par
ko viņa arī saņēma apbalvojumu
– PBLA KF Krišjāņa Barona
prēmija (par nožēlu, nebūdama
ņujorkiete, viņa neizpelnījās
godinājumu Ņujorkas latviešu
kultūras dienā.)
Lieki būtu skaidrot skautu un
gaidu organizācijas nozīmību
latvietības saglabāšanā, tādēļ
PBLA KF piešķirtais Atzinības
raksts Ņujorkas nodaļai vairāk
nekā pelnīts. Ar lielu interesi
varējām izsekot gaidu vadītājas
Maijas Šķiņķes sastādītājam
vēsturiskajam atskatam – pusgadsimta gaŗumā pievilcīgi
sakārtotā attēlu reportāža, kuŗā
varējām pārliecināties ne tik vien
par latviskās kopības entuziasma
dzīvotspēju no paaudzes uz
paaudzi, bet arī par mākslinieciski
radošo dzirksti kostīmu un
dekorāciju izdomā – pat vismazāko dalībnieku veikumā; zīmīgi,
ka mazo aktieŗu vidū varējām
„sazīmēt” vienu otru mūsu patlabanējo „sabiedrisko darbinieku”.
Jau pirms gadiem ar Triju
zvaigžņu ordeni apbalvots ALA
Atzinības raksta saņēmējas Dagmāras Vallenas nopelniem un
neskaitāmajiem veikumiem latviešu kultūras un sabiedriskā
darbā (sevišķu novērtējumu
pelna viņas personiskie latviešu
leģionāru apciemojumi Latvijā,

veicot Daugavas Vanagu organizācijas palīdzības darbu)
varējām izsekot dzejnieces Ritas
Gāles vadītā „publiskā divsarunā.”
Ja pirms gadu desmitiem
Ņujorkas latviešu kultūras dienu
dvēsele bija Dr. Pēteris Norvilis
(1902-1996), bet pēc viņa pārcelšanās uz dzīvi Latvijā –
Dagmāra Vallena, tad tagad
varam priecāties par viņas
piemēra „izaudzinātiem” jaunāka
gada gājuma „stafetes pārņēmē-

jiem” – pērngad – jau pieminēto
Jāni Riekstiņu, bet šogad – Baibu
Pinni, šoreiz palīgos iesaistot
nekad nenogurdināmo Kultūras
darba darītāju komponisti Daci
Aperāni. Un tieši Daces Aperānes
iesaistīšana šī gada Kultūras dienai ļāva izvērsties daudzpusībā –
ar skaistu mūzikālu izskaņu.
Eleonora Šturma
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1972. gads
Kāpēc neviens neprasa
Hitlera-Staļina pakta
anulēšanu?
Pasaules brīvo latviešu apvienība un Apvienotā baltiešu komiteja savā laikā Rietumvācijas
kancleram Brantam un opozicijas līdeŗiem Bonnā iesniedza
memorandus par Baltijas valstu
stāvokli, aicinot sarunās ar krieviem neaizmirst baltiešu likteņus
un neatzīt tagadējās robežas. Pēc
asām debatēm un dažādiem polītiskiem gājieniem, kā jau agrāk
ziņots, bundestāgs Bonnā Maskavas un Varšavas līgumus ratificēja,
opozicijai no balsošanas atturoties. Kur bija palikuši baltiešu
iesniegumi? Bundestāgs gan
līgumam pievienoja īpašu deklarāciju, kuŗā apliecināja, ka šis
līgums neaizstāj miera līgumu
un nenozīmē pastāvošo robežu
juridisku atzīšanu. Maskava to
pieņēma „zināšanai”.
Tagad saņemtie Rietumvācijas
bundestāga ratifikācijas debašu
protokoli rāda, ka Baltijas valstu
stāvoklim savās runās tieši vai
netieši piekāpušies vairāki opozicijas deputāti.
Kristīgo sociālistu ūnijas deputāts un agrākais ministrs Štikleins
savā runā cita starpā teicis:
„Maskavas līgumā, it īpaši tā 3.
paragrafā, par neaizskaramām
atzītas tās robežas, ko pāri skarto
tautu galvām 1939. gadā nosprauda Hitlera-Staļina pakts. Varētu
jautāt, vai tas ir Rietumvācijas
valdības uzdevums, deklarēt par
neaizskaramām robežas tiem apgabaliem, ko kaŗa laikā vai pēc
tam anektēja Padomju Savienība
un kuŗiem ar Rietumvāciju nav
bijis un nav nekāda tieša sakara?
Un es prasu vēl tālāk: vai tas ir
Rietumvācijas uzdevums, HitleraStaļina 1939. gada paktu tagad
legalizēt vēlreiz, vismaz morāliski?
(Piekrišanas saucieni opozicijas
rindās, fui saucieni koalicijas
solos). Kamēr no austrumu puses
tagad dzirdama prasība, pasludinātMinchenes līgumu par neesošu, es neesmu dzirdējis, ka kāds
būtu prasījis, lai šo 1939. gada 23.
augusta Maskavas līgumu ar visu
tā slepeno protokolu, kas runāja
pretim jebkuŗām starptautiskām
tiesībām, tagad arī deklarētu par
neesošu.”
Kristīgo demokrātu deputāts
Heinrichs Vindelens īpaši pievērsies Polijas problēmai: „Priekš
200 gadiem tajā pašā Kremļa
Katrīnas zālē parakstīja līgumu
par Polijas pirmo sadalīšanu
starp Austriju, Prūsiju un Krieviju. Tajā pašā Katrīnas zālē, kur
parakstīja tagadējo līgumu, 1939.
gadā līgumu parakstīja arī Ribentrops. Tikai šī zāle, diemžēl, nav
vienīgais kopējais, kas saista
1939. gadu ar 1970. gadu. Kanclera kungs, jūs – vismaz Austrumeiropas tautu uztverē – Maskavā
esat atzinuši visas pašreizējās
robežas Eiropā, līdz ar to arī
poļu-krievu robežu, ko noteica
Hitlera-Staļina pakts un kas
Polijai maksāja Viļņu un Ļvovu.
(Starpsauciens: Krievu agresija
pret Poliju, Lietuvu, Igauniju,
Latviju!) – Jā, protams, un vēl kas
vairāk. Jūs zināt, ka pat komūnistu
polītiķi cenšas vājināt Čechoslovakijas asinīm slacīto Brežņeva
doktrīnu, kas ierobežo sociālistisko valstu neatkarību.”

2009. gada 23. maijs – 29. maijs

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

Fragmenti no publikācijām
Latvietis izstrādā
Ņujorkas satiksmes
ģenerālplānu
Ņujorkas pilsētas pašvaldība
uzaicinājusi prof. Sigurdu Gravu
nākamos 12 mēnešos izstrādāt
Ņujorkas pilsētas transporta sistēmas ģenerālplānu. Prof. Grava,
kas vada pilsētas plānošanas
fakultāti Kolumbijas universitātē,
šim uzdevumam nododas pilnu
laiku, izmantodams universitātes
piešķirto atvaļinājumu nākamā
akadēmiskā gadā.
Transporta sistēmas plānā ietilpst
visa iespējamā satiksme – ielas,
lielceļi, pazemji, autobusi, lidlauki, ūdensceļi, kājnieku satiksme. Bez jau zināmām satiksmes
problēmām steigas stundās un
gaisa satiksmes krizes, Grava ir
sevišķi ieinteresēts palīdzēt kājniekiem, kuŗu tiesības pilsētās
pastāvīgi tiek ierobežotas par
labu automobilim. Tā kā Gravam
pašam auto nekad nav piederējis,
bet viņa biežākais transporta
līdzeklis ir divritenis, tad varbūt
arī šinī laukā sagaidāmi kādi
konkrēti ieteikumi.
Transporta ģenerālplāna sagatavošanai profesoram Gravam ir
pieejami attiecīgo pilsētas nodaļu
dati un darbaspēks, kā arī tieši
padoti pieci pilsētu plānotāji.
Turpinot pildīt plānošanas
padomdevēja pienākumus Apvienotajām Nācijām, S. Grava šovasar dosies arī ANO komandējumā
uz Karači, lai novērtētu šīs
Pakistanas lielpilsētas izstrādāto
satiksmes ģenerālplānu.

strādā sava brāļa Ernesta Brastiņa
iesākto darbu dainu kārtošanā
jau 60 gadus. Lielais dainu skaits
tagad sakopots pa nozarēm pēc
to satura, rādot Dieva, Laimas
un Māras dziesmas, tikumu un
gadskārtu dziesmas, Saules teiksmas, Vedību dziesmas un citas
dziesmas par atsevišķām mazākām temām.
Kamēr Krišjānis Barons tautas
dainas kārtoja pēc dainu satura.
Baigajā gadā padomju vara izsūtīja Ernestu Brastiņu uz spaidu
darbu nometnēm, pārtraucot viņa
darbu dainoloģijā. Šo darbu tagad
turpina viņa brālis folklorists
Arvids Brastiņš Jangstavnā, Ohaijo.
„Kārtojot latviešu tautas dainas
60 gadus, ieguvu atzinumu, ka
dainas mums ir jau no akmens
laikmeta. Visa senā kultūra no
akmens laikmeta un jaunākā,
līdz pat mūsu dienām, izteikta
un apliecināta dainās,” izteicās
Arvids Brastiņš. Viņš piezīmē:
„Ja kāds ko izdomā, kas nesaskan
ar dainām, tas nav mūsu, tas viss
ir nepareizs.”
Kārtojot dainas pēc satura,
atšķiroties dainas par Dievu,
Laimu un Māru. Dievs pieminēts
5000 dainās, Laima 1500 dainās
un Māra 1300 dainās. Dieva
dziesmu izlasi Ernests Brastiņš
izdevis atsevišķā grāmatā jau
dzimtenē, bet Māras dziesmas
pirms dažiem gadiem izdeva
Arvids Brastiņš ASV. „Dziesmas
atsevišķi sakārtojot, atkrīt doma,
ka daži to pieņem, ka Māra
varētu būt tā pati Laima,” saka
Arvids Brastiņš.

Kas pārsteidza
Minchenē?

Prof. S. Grava kādā no saviem
braucieniem pa pasauli –
Honkongā
S. Grava izglītību ieguvis Ņujorkas pilsētas un Kolumbijas universitātē, pēdējā iegūstot doktora
(PH.D.) gradu. Dzīvo Ņujorkā ar
sievu Rūtu un pusotra gada veco
dēlu Lari. Viņš r 37 gadus vecs,
pieder Lettonias saimei. Ir Apvienības baltiešu studiju veicināšanai
(AABS) līdzdibinātājs.

Dainu sakārtojumam
jauna sistēma
Latviešu tautas dainu sakārtojumam īpašu sistēmu izveidojis
folklorists Arvids Brastiņš, kas

No Gunāra Bērzzariņa vēstules.
Pirms arabu terroristu mašīnpistoles pārvērta Minchenes
Olimpiskās spēles par traģiskākajām sporta vēsturē, minchenieši
tās labprāt sauca par „jautrajām”,
bet tikpat labi viņi tās būtu varējuši apzīmēt arī par „techniskajām”
spēlēm. Šajā sakarībā pirmā vietā
tūlīt jāmin Sīmensa elektroniskā
sporta enciklopēdija GOLYM ar
simtiem tūkstošiem datu uz 90
magnētiskiem diskiem. Ja šī pati
informācija būtu rakstīta uz kartītēm, tad to vajadzētu 4 miljoni,
kas, viena uz otras sakrautas, sniegtos augstāk par olimpisko torni.
Šie dati bija pieejami ne tikai
žurnālistiem preses centrā (vesela pilsētiņa pati par sevi), bet arī
vienkāršajiem mirstīgajiem jebkuŗā Sīmensa firmas centrā.
Vajadzēja tikai pajautāt laipnajai
jaunkundzei zilbaltajā formas
tērpā, kas ir pasaules visu laiku
labākie šķēpraiži, viņa piespieda
pāris podziņas un uz ekrāna
anglu valodā parādījās:
93,80 Lusis Janis USSR 5.7.72.
Stockholm
89,33 Donins Janis USSR 3.7.71
Latviešu žurnālistam, protams,
visvairāk interesēja programmās

meklēt baltiešu vārdus un tad tos
„barot” kompjūteram. Parasti
gan informācija par Padomju
Savienības sportistiem ierobežojās tikai ar dzimšanas datiem.
Par igauņu pirmā smagā svara
uzvarētāju svara celšanā Janu
Taltsu ziņu ir daudz vairāk, jo
viņš gadiem ilgi bijis viens no
Eiropas izcilākajiem atlētiem un
1969. gadā izcīnīja pasaules
meistara nosaukumu.
Jaunzēlandes olimpisko vieglatlētu trenētājs ir latvietis Voldemārs
Briedis, bet basketbolā dominē
lietuvieši: Edvards Palubinsks (Austrālija), Radvils Gorausks (Brazīlija), Modests Paulausks (PSRS).
Kas bija skaistākie brīži šajās

„Portage” komandas nodošanas
un pārņemšanas ceremoniju
Milvoku ostā noskatījās arī
Mežmaļa dzīvesbiedre Gundega,
viņas vecāki un daudzi tautieši.
Saulainība un lepnums bija latviešu sirdīs, vērojot kā jauns un
zaļoksnējs virsnieks, „kauls no
mūsu kaula”, sekmīgi turpina
militāro karjēru. Kad ceremonija
uz kuģa klāja bija beigusies, kuģa
ēdamzālē notika otra: jaunais
kuģa kapteinis, asistējot flotes
stāba pārstāvim un aizejošajam
kapteinim, ar zobenu sagrieza
svinību dalībniekiem sadalamo
torti. Un tad varēja pacelt glāzi
un uzsaukt: „Lai dzīvo jaunais
kuģa kapteinis!”
Iepriekš A. Mežmalis ar kuģi
„Alamo” kādas piecas reizes bijis
arī Vjetnamā. Tur par sekmīgu
desanta grupas vadību viņš saņēmis uzslavas rakstu. Šis bijis pirmais pasākums, kad flotes spēki
devušies piekrastes džungļos un
purvos, un pierādījuši, ka iespējams izcelt desantu jebkuŗā vietā
un laikā.
* Mineapoles St. Paulas latviešu
ev. lut. draudzes koris 20 gadu
pastāvēšanu atzīmēja ar koncertu
un koŗa vakaru Latviešu namā.

Toronto latviešu YMCAs vienība piekto gadu pēc kārtas izcīnīja
Kanadas latviešu jaunatnes meistarnosaukumu basketbolā.
Pirmā rindā no kr.: ilggadīgais Toronto YMCAs priekšnieks Ž.
Zentiņš, Dzintars Pūpēdis, Ģirts Šteinhards, Toms Zvilna, 2.
rindā – Vitauts Akers, Elmārs Neimanis, Valdis Kauliņš, Pēteris
Akers un Pēteris Zvilna
Klausītāji kori un solisti Mirdzu
Olimpiskajās spēlēs? Jādomā, Virziņu sumināja ilgiem aplausiem.
* Kalamazū Mednieku un
atkarībā no tā, kas ir skatītājs.
Vāciešiem tāds moments varēja makšķernieku kluba rīkotās
būt, kad viņu 16 gadus vecā Ulrike zvejošanas sacensības risinājās
Meifārta ieguva zelta medaļu ar West un Austin ezeros. Izvērtējot
atkārtotu pasaules rekordu (1,91 m), lomus 1. vietā par gaŗākā bēsa
amerikāņi priecājās par Marka izmakšķerēšanu tika K. Sedliņš,
Spica septiņām zelta medaļām. iegūstot pirmo vietu arī par
Austrālijas latvietim, kas dzīvojis gaŗāko līdaku. Lielākais sazvejoto
līdzi turienes basketbola attīstībai, zivju kopskaits bija V. Rinkusam.
* Ernests un Olga Akerbergi
tā teikt, no bērna autiņiem, ar
lielu latviešu ieceļotāju piepalī- apmeklējuši savu meitu Birutu
dzību, protams, vislielākais prieks Afrikā, jaunajā Nigēras valstī, kur
par Piektā kontinenta izlases viņa strādā galvaspilsētā Niamē.
panākumiem un sirdssāpes par Savā laikā beigusi kolledžu ar ar
zaudējumiem. Pirmo reizi kopš gradu bioloģijā, Biruta Akerberga
1956. gada Olimpiskajām spēlēm apciemojuma laikā pārzināja higiMelburnā austrāliešu vienībā vairs ēnas programmu jaunām mātēm
nebija neviena latvieša. Toties un maziem bērniem un savas
nerimtīgs cīnītājs, lielisks grozu mākslas studijas savukārt izmaiguvējs un dzinējspēks Minchenē nīja, lai ilustrētu grāmatas, veicibija lietuvietis Edijs Palubinsks. not iedzimto lasītprasmi.
* Vankuveras dziesmu svētkos
(Minchenē Jānis Lūsis šķēpa
mešanā izcīnīja sudraba medaļu tautasdeju uzvedums „Tautiešam
– 90,46 m, tikai par diviem centi- roku devu” blakus kopkoŗu konmetriem atpaliekot no uzvarētāja certam kļuva par svētku jūsmas
vācieša Klausa Volfermaņa – Red.). visīstāko un spontānāko izteicēju.
Kad Elizabetes teātŗa lielajā zālē
bija novirpuļojis ap 80 pāru
Chronika
dejotais „Jautrais pāris”, skatītāju
*ASV kaŗa flotes zemūdeņu aplausi uzšalca ar tādu brāzmu,
iznīcinātāju „Portage” kopš jūlija ka dejotāji uz skatuves pulkā
beigām komandē jūras leitnants nostājušies, spontāni sāka dziedāt
Andrejs Mežmalis. Jūras leitnants „Daugav’s abas malas...”.
ASV kaŗa flotē ir trešā virsnieka
Publikāciju sagatavojis
pakāpe, kas armijā ir kapteinis.
P. Karlsons
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Kaŗa gaitu dienasgrāmata 1944-1945
kā pie kaŗa laikiem, tik daudz dziņu. Vilšanās – pamazā istabiņā slimnīcu apciemot uffz. Cīzi. Ceturtdien, 28. dec./ Egerā
Guļam, kā pie šiem te parasts,
jiem ēdieniem paliek nelaba jaunieši (kādi 20 cilvēki) – dzeŗ ļoti bēdīgs skats – izskatās vājš, vēl pēc celšanās svilpes. Tikko
dūša. (Velns, kāpēc man vajadzēja alu. No dejošanas nekas neiznāk, runā klusi, klepo, esot vāja sirds. saģērbjamies, kad priekštrauksarīties tās piparkūkas ar Mačēna jo nav mūzikas. Akordeons un Drīz nāk ārsta apskate – mums smes sirēna. Drīz tomēr atsaupūdercukuru!)
ģitara ir, bet nav, kas spēlē. jāiet. Ar Lenderu uz „Timošenko” kums. Tad visi nometnes latvieši,
Kā eju mājās, tā liekos gulēt ap Izdzeŗam kādu alu, parunājamies. (Wallenstein Cafe). Izdzeŗam ar visām pekelēm, soļojam uz
8.15.
Tad es, Janka, Helmuts un vēl dažus kausus alus apakšstāvā, tad apmācību laukumu, kur notiek
daži mūsējie un vācu čaļi, „fidas” dodamies augšā, kur mūzika. t.s. apģērba pārskate („apelle”).
Pirmdien, 25. dec. /
dodamies mājup. Paķeŗu vienu Dabūjam foršu galdiņu vienā Nekādas kārtības. Nāvīga salšana.
Ziemsvētki Šēnbachā
„fidiņu” zem rokas. Pie mūsu stūrītī. Pie blakus galdiņa piesēžas Pēc tam visi tiek izsaukti un
Guļam diezgan ilgi, tad mājas gribam šās vilkt iekšā, bet trīs „fidas”. Uzsākam sarunas. sadalīti pa grupām, kā notiks
brokastīs. Baltmaize, kafija. Tad tās nenāk. Noņemamies ārā kādu Izrādās RAD meitene ar draudze- aizbraukšana no Egeras. Arī visi
atpakaļ mājās. Uz „ripu”. Pusdie- stundu. Jauka mēnesnīca. Samērā nēm atvaļinājumā no Pilzenes. šeit palikšanai nozīmētie unternās fotografējamies. Pēcpusdie- silts. Tad liekamies gulēt. Pulk- Pēc desmitiem, kad ejam projām, fīreri tiek izsaukti un sadalīti.
nā saņemam katrs vienu cigāru stenis rāda jau apmēram vienu. divas šās nāk mūs pavadīt. Zieds, Mūsu istabas unterfīreri tiek visi
un 12 cigaretes, kā arī pa biļetei
„maita”, gudrs – paķeŗ RAD vienā grupā uz Greafenwarti.
„fidu” foršāko, es palieku ar šās Vienīgi mūs ar Kleperi neizsauc
uz kino, tās unteroficiers mums Otrdien, 26. dec./
jau pagādājis. Pēc lieliskām Šēnbacha-Egera
māsīcu. Šķiroties Zieds ar savu un vēl divus citus unterfīrerus.
pusdienām vēl pāris kausu alus,
Guļam ilgi. Pieceļos pēc „štempelējas”. Man nav drosmes. Paliek pāri arī vēl kādi 15 čaļi.
tad uz kino. Mums pa priekšu astoņiem. Brokastis. Atvados no Steidzīgi mājup. Gultās.
Pēkšņi – trauksme! Soļojam uz
lēnām (lai varētu panākt) velkas visiem. Mums iedod līdz kukulīti
grāvjiem. Es eju garām, labāk uz
Roza ar savu draudzeni. Tomēr rupjmaizes un katram lielu balt- Trešdien, 27. dec./Egerā
klaja lauka, mazā iedobumā,
Kā jau „augstākas kārtas” nekā pieblīvētos grāvjos. Satieku
līdz Šēnbachai nepanākam šās. maizes šķēli. Mājās kravājamies
Jauns nedēļas apskats. Tad skum- un tad dodamies uz Šēnbachas ļaudis, guļam vēl pēc celšanās arī Mačiņu. Pēc trauksmes beija kultūrfilma par Hamburgas staciju. Nāvīgs temps, jo Šimmels svilpes kādu pusstundu. Šodien gām – pusdienās. Pēcpusdienā
apgabala kūdras racējiem. Gal- uztraucies, ka nokavēšot vilcienu. mums nekas kārtīgs nav jādara. atkal visiem jāsapulcējās 5.
venā filma „Nora”. Nekas sevišķs Stacijā tomēr dabūjam vēl gaidīt Ienes veselu kaudzi „saremontētu” virtuvē, lai vēlreiz kārtīgi visus
zābaku. Apmainu savus pret īsti izsauktu un sadalītu. Mēs atkal
– veclaicīga. Pēc kino, uz māju kādu stundu.
ejot, es, Vitišņikovs, Mačēns un
Kad pienāk bānītis, kāpjam biezzoļainiem. Vakarā atkal uz paliekam pāri.
Sūnanis, satiekam četras meite- iekšā un traucam uz Egeru. Pēc Egeru. Šoreiz ar Nodievu, Kleperi
Neko darīt, mums četriem
nes. Uzsaucu, lai nāk šās līdz. Tās apmēram pusotras stundas esam uz kino „Apollo”. Pirms tam ie- unterfīreriem būšot jāpaliek šeit
arī nāk. Sākam runāties. Samērā galā. Uz lidlauku. Apmetamies ejam vienā krodziņā – uzēdam par „hilfausbilderiem” (palīgaujaunas un ne visai glītas, tāpēc vecajā M 16 barakā. Mēs ar katrs vienu „štammu”, izdzeŗam dzinātājiem). Velns, sūdīgi! Būs
pametu. Tās vēl ilgi stāv un svilpo. Priedīti „ausbilderu” (apmācī- pa kausam alus. Satiekam vienu jāņem vienkārši „vaga” šiem līdz.
Kamēr es ņemos ar tām, Vitiš- tāju) istabā. Šiem te vēl muciņas latvieti no Rīgas, kuŗš te tagad Pieejam vēl pie „špīsa” (Grocki)
ņikovs jau „piecirtis” kādai vecai ar svētku alu. Vēlāk ienāk unter- strādājot. Kino jauns apskats, un lūdzam vai mūs tiešām nevar
paziņai. Pavada to līdz ceļa oficieris Hopfens. „Zieds” izvelk kultūrfilma, tad – „Das Konzert”. sūtīt līdz ar citiem? Labi, lai mēs
galam. Mājās pāri laukiem. Jauks puspudeli ruma, liek to galdā, Forša, jautra. Uz māju nākot, sāp ejot uz rakstāmistabu, tur mūs
vakars, silts, mēnesnīca. Vaka- kopā ar alu. Dzeŗ un pļāpā, kamēr nežēlīgi labās kājas lielais pirksts, pierakstīšot. Aizejam tur. Mūs
riņās uzdāvinām saimniekam, Hopmans jau noreibis. Sāk čaļus kur čulgu uzrīvēja jaunais zābaks. ieraksta līdzbraucēju sarakstā.
vecam onkulim un Jozefam dīdīt. Kādi pāris dabū smagus Mājā kārtojam „klamotnijus” Urrā! Slikti jau nebūtu mums
(franču gūsteknim) pa cigāram. „hinlegen”, viens arī pa ausi. Šie (mantiņas), jo rītā visu piederu- gājis arī šeit, bet diezgan te Egerā
Bagātīgas vakariņas. Mājās visi te diezgan labi iekārtojušies – 6 mu lielā „apelle” (apskate).
nīkts. Citiem čaļiem stāstām, ka
puiši sarunājuši iet uz kādu balli. vīri (tagad 8) istabā. To iztīra un
mūs nelaiž, bet mēs paši „ņemsim
Vēstures fakti: 27.dec./29.dec. vagu”. Vakarā izmazgāju zeķes,
Arī unteroficiers ar savu „štepseļu visus darbiņus padara „padotie”.
fidu” lustējas uz iešanu. Vēlāk arī Gandrīz katru vakaru iet uz –Latviešu 19/SS divīzija tiek čīgāju akordeonu, rakstu. Gulēt
es apdomājos un eju līdz. Ejam pilsētu. Arī šovakar Ziedam pieminēta vācu armijas štāba ap 12.
vesels bars – apmēram 10 cilvēku ”urlaubšeine” iziešanai ar „+1 ziņojumā (Wehrmacht Berichte).
uz kādu kilometru attālu kro- Mann”. Eju līdz. Vispirms uz
(Turpinājums sekos)

Svētdien, 24.dec./ Šēnbachā neiznākšot. No šāvakara salda- sēž daži karavīri ar „fidām”, ciema Iekšā jau sēž uffz. Lenders. Cīzem

Guļam apmēra līdz pusastoņiem. Tad ēdam brokastis. Uz
darbu pie „Skopā”. Jāsataisa vēl 4
kubikmetri malkas. Nāvīgi salst
kājas. Maita vecis, uztaisa mums
5 kubikmetru steķi! Tak līdz pusdienai – gatavs. Pusdienās makaronu zupa, gabaliņš gaļas un
pankūkas eļļā. Pēcpusdienā nekā
prātīga nav ko darīt. „Vilka ripa”
uz dīķīša ledus ir gatava. Sensācija
visā ciemā! Sanākusi visa ciema
jaunatne – „čaļi un fidas”. Vācu
puikām nekādas smalkjūtības
pret meitenēm – grūž nost no
ragaviņām, lai tik paši tiktu pie
vizināšanās. Beidzot izlauž mietu
un viss cauri.
Atbrauc Priedītis. Piektdien
visiem latviešiem jābrauc no
Egeras projām uz citām nometnēm, kur notiks SS apmācības.
Egerā palikšot tikai ungāri. Atvedis no Egeras arī svētku cepumus, konfektes, cigaretes un
rumu. Katrs saņemam puskilogramu piparkūku, divas paciņas
konfekšu, deviņas cigaretes un
četras glāzītes ruma ( trīs no tām
atdodu Jankam pret cepumiem).
„Alus istabā” uzlikta maza eglīte,
izrotāta ar angļu lidmašīnu
nomestām staniola lentītēm.
Plkst. 18 ejam vakariņās. Aiznesam saimniekam un „vecajam
onkulim” pa glāzītei ruma.
Atstāju savas cigaretes, katrs arī
pa paciņai konfekšu. Uz piecām
minūtēm iededzina arī visādiem
stikla vizuļiem apkārto eglīti.
Klausāmies radio. Ēdam vispirms
pusdienas zupu, tad vārītus baltmaizes plācenīšus, tad milzīgs
svētku baltmaizes kukulis un
brīnumsalda tēja ar ekstraktu.
Vēl kafija, bet vairs „nelien”.
Šovakar šeit esot parasts ēst
deviņus ēdienus. Tagad nu gan,

Mākslinieka Jāņa Balka izstādē
Oktbrī nosvinējis savu 92.
mūža gadskārtu, sirmais mākslinieks nu jau piekto reizi piedalījās
izstādē Absolute galerijā Lansingā, Mičiganā. Šogad izstādei
bija dots nosaukums „Deviņdesmitgadnieki – māksla, kas pārspēj mūža gadus”.
Sakarā ar smago ekonomisko
krizi tieši Mičiganā, kur bezdarba procents jau sasniedzis 13,8%,
Lansingā slēgtas vairākas mākslas
galerijas, bet galerijas Absolute
īpašniece Ketija Holkomba
(Kathy Holcomb) cer savu galeriju paplašināt un izveidot Lansingas mākslas centru.
Jānis Balks Absolute galerijā
izstādīja 40 darbus. Viņa galvenā
technika ir akvarelis, tematikā
dabas ainavas ar ūdeņiem, laivām, arī Vecrīgas skati. Viņa
palete ir klusinātos toņos, tikai
reizēm uzzibsnījot kādu košāku
krāsu akcentu. Bez akvareļiem
darinājis arī spalvas zīmējumus.
Savos darbos Balks pierāda, ka
arvien ir meklētājs, cenzdamies
sevi pilnveidot un darīt tīkamu
skatītājiem. Tā arī no šīs izstādes
vairāki darbi ieguva īpašniekus.
Piedalīdamies latviešu un amerikāņu žūrētās mākslas izstādēs
vairākās ASV pilsētās, Jānis Balks
ir guvis godalgas akvareļtechnikā.
Jāpiebilst, ka Jānis Balks ir arī

rakstnieks un pazīstams ar ar
paša illustrētajām pasakām bērniem. Divas no tām ir tulkotas
angliski. Rakstījis arī lugas.
„Tracis Zvejniekciemā” izrādīta
Kalamazū, Losandželosā, Grandrapidos un Austrālijā. Luga „Trejdevītais vilnis” 1984. gadā saņem
Daugavas Vanagu godalgu īslugu
sacensībā. Gan pašam autoram,
gan viņa cienītājiem tuva ir
grāmata „Stāsti par Murcīšiem”
– stāsti par kaķīšiem kuŗas otrās
daļas klajā laišanu atbalstījusi
Latviešu preses biedrības centrālā
valde. Arī šodien paša celtajā
mājiņā Kalamazū, mākslinieka
mīļākais draugs ir rudais runcītis
Pincis.
Par izstādi Lansingā, kā arī par
mākslinieka ikdienu arvien
rūpējas viņa brāļa meitas Zane
Balka-Russell, Dr. Edite BalkaWalter un Irene Balka. Izstādes
atklāšanas dienā galerijā bija
pulcējušies pāri par simt apmeklētaju. Zane Balka klātesošos
iepazīstināja ar Jāņa Balka dzīves
stāstu, Irene Balka stāstīja par
latviešu tautasdziesmām, jo
Balka pasakas ir dibinātas uz
latviešu folkloras pamatiem.
Noslēgumā Zane, Irene un pats
mākslinieks nodziedāja pāris latviesu tautasdziesmu, izpelnoties
klausītāju aplausus.
Ilze Šīmane

Rasmas Lielmanes vijole
skan spoži visā pasaulē!

Ik reizes, kad vijoļvirtuoze
Rasma Lielmane ierodas Mineapolē, uzzinām un priecājamies
par viņas aktīvo koncertdarbību
dažādās valstīs. 2009. gada sākumā Rasma Lielmane vairākas
nedēļas pavadīja Latvijā, iepriecinot mūzikas cienītājus. Kad
kopā ar dzīvesbiedru dr. Juri

Manguli atgriezusies Filipā, Dienviddakotā, Rasma Lielmane
saņēma aicinājumu spēlēt Rapidsitijas ,,Melno kalnu” simfoniskā
orķestrī (Black Hills Symphony),
kas katru sezonu sagatavo īpašu
koncertu. Šoreiz nosaukums bija
Bohemian Concert, tajā atskaņoja
Bedržicha Smetanas, Edvarda

Lalo un Antona Dvoržāka kompozicijas. Galvenais skaņdarbs
28. februāŗa vakarā bija Antonīna
Dvoržāka Koncerts vijolei un
orķestrim, Op. 54. Koncerta
programmā bija plašs apraksts
par Rasmas Lielmanes mūzikālo
izglītību Rīgā un Maskavā,
uzvarām starptautiskās vijolnieku sacensībās, sasniegumiem
pasaules koncertzālēs. Dienviddakotas iedzīvotāji lepojas ar
Rasmu Lielmani, uzskatot viņu
par savu goda pilsoni.
Koncerta programmā bija
rakstīts, ka Rasma Lielmane kopš
1971. gada ir profesore Meksikas
Nacionālajā Mūzikas konservātorijā. Tagad viņa ir Meksikas
Mākslas institūta locekle
(Member of Mexico’s Institute of
Fine Arts). R. Lielmanei ar šo
institūtu ir līgums, viņa ik gadus
ilgāku laiku uzturas Meksikā un
koncertē. Firmas AMI, Capitol
un Angel izdevušas mūziķes tvartus. 2003. gadā Rasma Lielmane
tika apbalvota ar Triju Zvaigžņu
ordeni.
Marta beigās un aprīļa sākumā
vijolniece vairākas nedēļas pavadīja Meksikā. Vasarā viņa atkal
dosies uz Latviju, kur būs koncerti un gaida citi pienākumi.
Biruta Treiberga
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Mūzejs, kas godina Bērnību
Mākslinieces Ināras Liepas un viņas domubiedru pirms 20 gadiem radusies ideja izveidot Rīgā leļļu mūzeju nu ir īstenojusies. Lai gan Ināra Liepa – šodien Leļļu mūzeja direktore – ir
pārliecināta, ka mūzejs, tāpat kā Rīga, pavisam gatavs nebūs nekad.
cilvēku palīdzību 20 gados ieguldītais darbs un izsapņotais sapnis
beidzot kļūs par īstenību, un tad
jau process sāka ritēt tik strauji,
ka mums visiem kopā izdevās
Latvijas 90. dzimšanas dienā
rīdziniekiem pasniegt brīnišķīgu
dāvanu – Leļļu mākslas mūzeju
– Latvijas iedzīvotāju bērnības
atmiņu, sajūtu un emociju liecinieku.
Manā ieskatā Spīķeŗu industriālais kvartāls ir ļoti drosmīgs
projekts, ko noteikti vajadzētu
atbalstīt arī valstij, jo tas dos
iespēju daudziem dažāda vecuma
un dažādu interešu cilvēkiem
lietderīgi pavadīt brīvo laiku,
turklāt šobrīd tiek sakopts viens
galvaspilsētas stūris, kas līdz šim

bīgā gaisotne, bet šobrīd domāju
citādi. Man liekas – šobrīd Vecrīga ir pieklususi. Leļļu mākslai
vajadzīgo gaisotni esam atraduši
Spīķeŗos.

Jūsu mūzejam
ir mākslas
mūzeja statuss.
Kur ir tā būtība?

Leļļu mūzejs ir mākslas centrs,
vieta, kur tiek organizētas profesionālu mākslinieku autordarbu izstādes, ir iespēja apmeklēt
meistarklases un iemācīties radīt
lelles pašiem, kā arī mūzeja kollekcijā pamazām sāk krāties
mūsdienu leļļu meistaru veidoti
mākslas darbi no dažādām
valstīm.

tiek aicināti iestāties pasaulē
labākie leļļu meistari, un es ar
prieku varu teikt, ka starp viņiem
ir arī kāda Latvijas māksliniece,
kas šobrīd diemžēl dzīvo Šveicē.
Maskavā divas reizes gadā tiek
organizētas profesionālo leļļu
meistaru un amatnieku izstādes,
uz kuŗām sabrauc interesanti
mākslinieki gan no Francijas,
gan Dānijas, Amerikas… ģeografija ir ļoti plaša. Arī mums
Latvijā ir mākslinieki, kuŗiem
leļļu darināšana vairs nav tikai
sirdslieta, bet ir arī profesija un
dzīvesveids. Lelles cilvēku sirdī
vienmēr rada pozitīvas emocijas,
ļauj atcerēties to, par ko viņi
nedomā katru dienu, – bērnību,
īpašas atmiņas, bērnības sapņus...

Māksliniece Ināra Liepa

Kā radās doma par mūzeju –
acīmredzot jautājums par
stipri ražīga biznesa attīstīšanu savulaik netika izvirzīts par virsuzdevumu?

izstādēm bija polītiķu rotaļlietu
izstāde, kas izraisīja milzīgu
interesi… un tad arī visi uzzināja,
ka tāds leļļu mūzejs Tartu vispār
ir. Bet sāka viņi nelielā telpiņā ar
Man bieži gadījās būt ārzemēs, visai mazu kollekciju. Iesaku
kur ieraudzīju kaut ko… pazīs- visiem, kas brauc uz to pusi,
tamu, un tas mani ieinteresēja, apmeklēt šo mūzeju.
proti, vecās lelles. Pie mums cilvēki tās glabā kofeŗos, bēniņos, Bet kā jūs tikāt līdz
šķūnīšos, varbūt kāds noliek Spīķeŗiem?
Tajā laikā ar telpām bija sarežmājās goda vietā. Mūzejos un to
krājumos rotaļlietu nav daudz. ģīti, vārds lelle visiem pārsvarā
Man šī mūzeja ideja iekrita sirdī asociējās tikai ar plastmasas
tik dziļi, ka gribējās noteikti to Baibiņu vai Bārbiju, un doma
attīstīt. Un tad pirms 20 gadiem par leļļu mūzeju daudziem likās
es vērsos pie tā laika Kultūras nenopietna un varbūt pat naīva,
fonda vadītājiem Ramonas bet es nepadevos, un kādu brīdi
Umblijas un Imanta Ziedoņa – mēs bijām saistīti ar Leļļu teātri,
mēs Rīgā varētu izveidot leļļu taču sadarbība neizdevās īsti
mūzeju. Nu, protams, toreiz veiksmīga, un es meklēju jaunas
ideja bija tik ļoti zaļa un nesaga- telpas. Un tad laimīga sakritība –
tavota, un tomēr šo ziņu palaidām padzirdēju par Spīķeŗiem, klau- Kafijas tantiņas Milda un Berta
plašsaziņas līdzekļos un mums
sāka dāvināt rotaļlietas, lelles un
dažādus citus priekšmetus. Arī
man mājās bija saglabājušās lietas, kuŗām līdz tam nebiju
pievērsusi uzmanību. Tā tas viss
sāka krāties. Laikam ejot, mani
priekšstati par mūzeju kļuva
arvien stabilāki.
Un tad liktenīgi satikos ar
Somijas vēstnieka Latvijā Hannu
Hamalainenu un viņa kundzi
Katrīnu, kuŗa arī bija ļoti liela
leļļu fane, – viņai mājās ir ļoti
skaista veco leļļu kollekcija. Tieši
viņa man un maniem domubiedriem atvēra acis uz plašo
leļļu mākslas pasauli, uzaicinot
mūs uz Somiju un parādot visus
leļļu mūzejus, visus mākslas centrus. Tajā laikā Somijā bija astoņi
leļļu mūzeji, pašlaik to ir mazāk,
jo daži valsts mūzeji jau ir aizvērti.
Viesojāmies Somijā kādas trīs
reizes, mums tika noorganizēta
fantastiska kultūras programma, Zirdziņš ar lelli. 1957. gadā no koka pagalēm veidotais zirdziņš
– dāvana Bruno Grauduma meitiņai Annelei 3 gadu dzimšanas
kuŗā guvām pieredzi darbam dienā.
Blakus ļoti sirsnīgs dāvinājums mūzejam – bēgļu nometnē
mūzejā.
Vācijā tapusi lelle latviešu tautas tērpā
Katrā sevi cienītājā Eiropas
pilsētā ir leļļu mūzejs. Ļoti inte- soties radio interviju ar Jāni un Rīgai gan godu nav darījis.
resants ir Londonā – Viktorijas Uldi Dinnēm. Viņi stāstīja par Kvartāls pamazām sāk pildīties
Karaliskais leļļu mūzejs jeb Bēr- ieceri Spīķeŗos veidot unikālu ar jauniem kaimiņiem, un nu jau
nības mūzejs. Vācijā, Francijā, radošās industrijas kvartālu, kur ir sajūta, ka mēs neesam vientuļi.
Čechijā, Igaunijā (igauņi strādā vieta būtu interesantiem gan Drīz sāks pukstēt arī citu māju
ļoti interesanti). Tartu mūzeju uzņēmējdarbības, gan mākslas sirds, tas dod pozitīvu noskaņu.
šobrīd var uzskatīt par vienu no projektiem… Es uzrunāju šos Un lieliski ir arī tas, ka vieta nav
labākajiem Eiropas leļļu mūze- cilvēkus, vai viņiem nebūtu inte- tālu no Vecrīgas, būtībā mēs
jiem. Apskaužami, cik viņiem ir rese šajā Spīķeŗu kvartālā redzēt atrodamies Rīgas centrā. Cik ļoti
liels pašvaldības atbalsts, nu jau arī Leļļu mākslas mūzeju. Saņē- es kādreiz gribēju mūzeju Vecpiešķirtas, ja nemaldos, četras musi pozitīvu atbildi, biju tik ļoti rīgā! Man šķita, ka tam ir jābūt
mājas… Viena no pirmajām laimīga, jo sapratu, ka ar šo vidē, kur ir šīs vecās ēkas, savda-

Kādus mērķus jūs izvirzāt,
attīstot leļļu mūzeju?

Mūzejs acīmredzot ir ļoti
aktīvs... varbūt arī tāpēc,
Mans mērķis nav sakrāt pēc ka jauns?

iepējas vairāk vai izveidot ekskluzīvu kollekciju – šis mūzejs nav
veidots kā klasiskais mūzejs, kuŗā
visam jābūt ieliktam stingros
“rāmīšos”, jo es jau arī esmu nevis
mūzeja darbiniece, bet gan māksliniece. Un es šo vidi veidoju,
drīzāk izmantojot savas interjeristes zināšanas, ko esmu ieguvusi,
mācoties Mākslas akadēmijā.
Šeit ir kā mājās, te atrodas tas,
kas līdz šim ir savākts, uzdāvināts,
sakopts, restaurēts un ar cieņu
izlikts. Mans mērķis nav arī
sacensties ar kādu mūzeju vai to
pārspēt. Es tikai gribu parādīt mūsu
pilsētas viesiem, mums pašiem,
kā esam kādreiz dzīvojuši.
Gadiem pētījot leļļu vēsturi un
skatoties, kādas lelles bijušas
Latvijas iedzīvotājiem, secinājums ir vienkāršs – mēs esam ļoti
labi dzīvojuši. Lelles ir nākušas
gan no Eiropas, gan Amerikas.
Porcelāna lelle vienmēr ir bijusi
ļoti liela vērtība, un ne velti pilīs
un ļoti turīgu cilvēku mājās tām
bija sava noteikta vieta kā mākslas
darbam, kas līdzvērtīgs labai
gleznai, gobelēnam. Ja lelli ir
veidojis profesionāls mākslinieks,
tad šajā lellē ir ieliktas gan tēlnieka, gan gleznotāja, gan tekstilmākslinieka zināšanas. Leļļu veidošana ir unikāls mākslas veids.
Amerikā ir īpaša ar leļļu mākslu
saistīta organizācija NIAD, kuŗā

Arī. Bet šobrīd pasaulē leļļu
māksla vispār ir ļoti populāra.
Rēgulāri piedalos starptautiskās
leļļu izstādēs Maskavā, kur sabrauc ļoti daudzi mākslinieki un
kur var izjust to mākslas elpu,
kas šobrīd valda pasaulē. Četru

Dārtas Andersones (7 gadi)
papīra lelle – mūzeja īpašums
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dienu festivālā mēs esam visi
kopā, varam novērtēt cits cita
veikumu, iepazīties, – tiešām
notiek daudz kas skaists. Atmiņā
palikusi maskaviešu bezgala
skaistā Teddy lāču izstāde. Varam
pateikties izveidotajiem draudzīgajiem sakariem, kā arī Rīgas
domes un Rīgas domes Kultūras
departamenta atbalstam un, protams, Spīķeŗiem, ka man bija
gods pagājušā gada nogalē rīkot
1. Starptautisko autorleļļu un
Teddy lāču izstādi arī Rīgā. Laika
bija ārkārtīgi maz, jo mēs tikko
bijām atvēruši savu mūzeju (18.
novembrī), tomēr mums ļoti
gribējās sarīkot šo izstādi, zinot,

7

māksliniekus. Mākslinieka Jāņa
Straupes speciāli izveidotajās
kastēs viņiem bija jāizveido savi
noslēpumi. Jānis ir arī unikālo
mūzeja kāpņu autors un darinātājs. Par to, kā tapa šīs kāpnes,
ir atsevišķs stāsts...
Mūzejā notiek izrādes, prezentācijas un, pats galvenais, meistarklases. Mēs mācām cilvēkiem
šūt lelles, darināt brošas, mums
ir savs amata meistaru klubiņš,
mēs strādājam ar mazajiem bērniem, tā ka veidojas pašiem sava
“leļļu republika”. Un vēl – mēs
svinam dzimšanas dienas bērniem. Mums ir savas programmas. Ir tādas, kuŗas pati vadu, ir

Tas ir darbiņš, ko es daru ar
prieku, tie ir mani autordarbi.
Mums ir prieks, ka interese par
mūzeju aizvien pieaug. Šobrīd
iekārtoju jaunu ekspoziciju, jo
visu laiku klāt nāk jauni eksponāti, kaut kas ir jāpamaina, kaut
kas jāpieliek, jānoņem nost, –
galvenais, ka nu jau ir pamats.

Jūsu mīļākās
mūzeja mantas?

Mūzeja vecākā lelle, tā darināta franču firmās ŽUMO, apmēram
1802. gadā

Tās ir ļoti dažādas. Mīļš man ir
simtgadīgais lācītis Jurītis, kas
laika gaitā nolāpīts tā, ka nabadziņam vairs nav dzīvas vietas,
bet turas braši vēl līdz šai dienai.
Man patīk apmeklētājiem par
prieku ieslēgt gramofonu...
Mūzejā ir lelles ar aizkustinošu
pagātni, piespiestas ar bērnu
mazajām rociņām pie krūtīm,
aizceļojušas uz bēgļu nometnēm
un tālāk uz patvēruma zemēm, ir
koka zilonītis, kuŗu kāds vācu
kaŗavīrs gūstā, izgrebis savai meitiņai, bet liktenis lēmis viņiem
nekad vairs nesatikties, un, pārvietojoties kolonnā uz ieslodzījuma vietu, zilonītis tika atdāvināts kādai meitenei Rīgā. Ļoti
sirsnīgs un mīļš ir lācītis, ko
Zenta Mauriņa dāvājusi kādai
meitenei, vārdā Soņa, arī Harija
Liepiņa lelle... Par daudziem
eksponātiem man sirsnīgi jāpateicas tiem cilvēkiem, kuŗi gadu
gaitā to visu man dāvinājuši,
atbalstot ideju par leļļu mūzeja
izveidošanu.

Kas iecerēts tuvākajā laikā?

Ināras Liepas veidotā princese Barbora tapusi šovasar
starptautiskajā projektā Lietuvā ar vēzi slimo bērnu atbalstam

kādu prieku Ziemsvētku noskaņās tas varētu sagādāt rīdziniekiem un Latvijas viesiem. Un
mums izdevās!
Man gribas teikt sirsnīgu
paldies par atbalstu un atsaucību
visiem māksliniekiem, kuŗi piedalās mūsu kopējās mūzejā
rīkotajās izstādēs. Mums bija
brīnišķīga izstāde “Noslēpums”,
uz kuŗu uzaicināju 11 pazīstamus

kollēģes, kuŗas to dara citās
valodās, pieaicinām aktieŗus. Un
ir ekskursija pa mūzeju, darbiņi,
ko bērni veic darbnīcā, sadarbība
ar animācijas studiju “Dauka”, un
varam rādīt bērniem mūsu pašu
latviešu filmas. Man ļoti lielu
prieku sagādā sadarbība ar
Arsenālu – jau kuŗo gadu veidoju
bērnu kino festivāla Berimora
kino galvenās balvas – spilvenus.

Mums šobrīd padomā ir ļoti
interesants projekts – spēlēsim
princesēs! Kādu dienu es mūzejā
vēroju, kā tētis pie princešu mājas
spēlējas ar savu mazo meitiņu, –
tas bija tik patiesi sirsnīgi un
jauki, ka man ienāca prātā ideja
aicināt arī citus cilvēkus paspēlēties ar lellēm un atcerēties
bērnību. Pamatdoma ir tāda:
atklātajā darbnīcā, kur mūzejs
nodrošina materiālus darbam,
visi kopā veidojam princeses, tad
izstādām tās leļļu mūzejā, kur
ikviens tās var iegādāties. Princeses tiks pārdotas ar mērķi
ieņemto naudu ziedot Labestības
dienai. Tās lelles, kuŗas nenopirks,
mēs dāvināsim bērniem un
sarīkojuma organizētājiem.
Jau kuŗo gadu es ar vislielāko
prieku skatos Katrīnas Pasternakas vadītās Labestības dienas
un no sirds priecājos par sasniegto rezultātu! Tas pierāda –

Kādas kundzes dāvinātais virtuves trauku komplekts ar Ināras
vecmāmiņas 1930. gadu recepšu grāmatu, kuŗa tiek likta lietā arī šodien

1950. gadu bēbis ar grabulīti

mēs gribam un varam darīt labu,
bet varbūt ne vienmēr īsti zinām,
kā to izdarīt. Un ir labi, ja ir cilvēki, kas spēj mūs vienot. Konkrētajā pasākumā gribētos paveikt
trīs labas lietas, pirmkārt, ar šo
akciju mēs dodam iespēju cilvēkiem, kas ziedo naudu, iegūt
pretī kāda cilvēka ar prieku
izveidotu oriģinālu lelli, otrkārt,
mēs ar prieku visus aicināsim
apmeklēt Leļļu mākslas mūzeju
Spīķerī, jo katrs, kas nopērk ieejas biļeti, atbalsta arī mūzeja
pastāvēšanu. Un, treškārt, mēs
izjutīsim radīšanas prieku, sanākot kopā un labu darbu darot!

Kas jums dod spēku šajā
nebūt ne vieglajā laikā?

un draugi, kuŗiem uzticos un ar
kuŗiem kopā strādāju. Mūzeja
apmeklētāju daudzie patiesie
pateicības vārdi. Ja ir izdarīts tik
liels darbs, tad es nevaru sašļukt,
bet brīžiem, jāatzīstas, māc liela
bezcerība. Tieši šobrīd katram ir
jābūt aktīvam, un es nevaru aizvērt durvis un pateikt – es neesmu mājās. Arī krizes laikā
atklājas neparedzētas iespējas,
tikai jācenšas tās ieraudzīt.
Cik ilgi mūzejs pastāvēs, tas
nav atkarīgs tikai no manis (jo ne
jau sev es šo mūzeju veidoju),
tāpēc atbalstiet un novērtējiet
milzīgo darbu, kas kopīgiem spēkiem paveikts 20 gadu gaŗumā!
Nāciet ciemos uz mūzeju un
satieciet savu bērnību!

Pirmkārt, manas ģimenes
atbalsts – vīrs un meita ir bijuši
Ar mākslinieci
man blakus visgrūtākajos dzīves
Ināru Liepu
brīžos, un arī tagad bez viņiem
tikās žurnāliste
nemaz nevaru iedomāties mūzeja
Inese Raubišķe
pastāvēšanu. Mani darba kollēgas Info par mūzeju – www. dollart. lv
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ALAs 58. kongresā Floridā notiek maiņas ALAs valdē
Ik gadu kongresa laikā tiek
pārvēlēta Amerikas latviešu
apvienības valde. Šogad 58.
kongresā Floridā valdes sastāvā
notika vairākas maiņas. Pēc
vairāku gadu darba Informācijas
nozares vadībā savu amatu
at-stāja Valdis Pavlovskis no
Losandželosas. Šim darbam piekrita kandidēt bijušais ALAs un
PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis
no Kalamazū, Mičiganā.

valstu nelegālo okupāciju. Valdis
Pavlovskis par paveikto saņēma
Valsts apbalvojumu no Latvijas
Republikas vēstnieka ASV
Andreja Pildegoviča.
Jānis Kukainis savukārt, solīja
aktīvi darboties gan ALAs
iekšējās informācijas laukā, gan
arī gādāt par Latvijas Republikas
10. Saeimas vēlēšanu izkārtojumu ASV latviešu centros ar
mērķi panākt pēc iespējas vairāk

Valdis Pavlovskis (no labās) saņem Valsts abalvojumu no
Latvijas Republikas vēstnieka ASV Andreja Pildegoviča
vēlēšanu iecirkņu, kā arī turpināt
Viens no Valža Pavlovska lie- labo sadarbību ar PBLA, lai ASV
lākajiem panākumiem ALAs latviešu organizācijas tiktu novērInformācijas laukā bija Senāta tētas par līdzvērtīgiem sadarbības
rezolūcija Nr. 87, kuŗā Senāts partneŗiem un lai sadarbības galsveica Latvijas Republiku tās venais partneris būtu Latvijas
neatkarības pasludināšanas 90. Republikas Ārlietu ministrija.
gadadienā un aicināja Krieviju
„Man liekas tikai loģiski, ka
atzīt un atvainoties par Baltijas mūsu organizāciju sadarbības

Ir 6. maijs, un mūzejs mudž no
drošības vīriem ar un bez suņiem.
Mums Okupācijas mūzejā pieteikti vairāki ļoti augsti viesi, un
tādēļ drošības dienesti ņemas jau
no paša rīta. Tas nav nekas jauns,
jo mūzejā bijušas daudzas slavenas un dižciltīgas personas. Esam
redzējuši prezidentus, ministrus,
parlamentāriešus un dažādus
augsta ranga diplomātus, bet šodien
mēs gaidām ģenerāli, karali, karalieni un tad vēl kādu asamblejas
prezidentu. Tādēļ drošības dienests pārbauda visus stūŗu stūrīšus, lai būtu pārliecība, ka nekas
aizdomīgs nekur nav paslēpies.
Pirmie ciemiņi ir kāda Amerikas militāra delegācija, tās sastāvā
ir astoņi simpatiski kungi labākajos un vislabākajos gados, visi
formās tērpti, pie kam viņu krūtis
rotā vairāki ordeņi, un dažādas
man nepazīstamas zīmotnes.
Saprotams, ka krūšu izrotājuma
daudzumā viņi nevar sacensties
ar tiem citas armijas veterāniem,
kas redzēti Rīgā pie Uzvaras pieminekļa, šie ir eleganti, izskatīgi
vīri, kuŗi rada iespaidu, ka necieš
nolaidību un paviršību. Angliski
to varētu pateikt pavisam vienkārši: „Viņi ir all business.”
Galvenā persona šajā delegācijā
ir ASV gaisa spēku četru zvaigžņu
ģenerālis Dankans Maknabs
(Duncan McNabb) un pārējie
viņa stāba virsnieki. Pēc delegācijas izvadīšanas pa ekspozīciju
Valters Nollendorfs min, ka
ģenerālis Maknabs vada ASV
Transporta komandu (U.S. Transportation Command), kuŗas
uzdevums ir nodrošināt gaisa,

partneris būtu Ārlietu ministrija,” teica J. Kukainis, „ jo kas tad
mūs vislabāk pazīst – tie ir mūsu
(Latvijas) vēstnieki. Mums ir
jābūt līdzvērtīgiem partneŗiem.”
„Tas, ko mēs dodam Latvijai,
būdami organizēta sabiedrība, ir
nenovērtējams, un mēs to Latvijai
pasniedzam par brīvu,” viņš piebilda. Jāņa Kukaiņa ieskatā
Latvijas valdībai būtu jāpiekrīt
sadarbībai ministru prezidenta
līmenī, tiekoties ar ALAs, PBLA,
ALJAs, Daugavas Vanagu apvienības vadību un kopīgi izstrādājot
stratēģisku sadarbības plānu Latvijas valstij ar ārzemju latviešiem
(tai skaitā jauniebraucējiem).
„Šādam plānam ir jābūt, lai
mēs šeit varētu šo latviešu
sabiedrību Latvijas labā uzturēt
pēc iespējas ilgāk,” viņš uzsvēra
sev raksturīgajā tiešumā un
noteiktībā. „Mēs visi esam latvieši, un mēs visi vēlam Latvijai
tikai to labāko, tāpēc šāda
stratēģiska sadarbība ir valstiski
svarīga. Mēs esam svarīgi Latvijai
un valsts drošībai.”
Kultūras nozares darbu no
Sarmas Muižnieces Liepiņas
pārņēma Iveta Felzenberga,
bijusī jelgavniece, kas tagad ar
vīru Tāli Felzenbergu dzīvo
Sietlā, viņas vaļasprieks ir gleznošana un ontopsīcholoģija, bet
ir arī uzņēmējdarbības pieredze.
Pēc pārcelšanās uz dzīvi ASV
2002. gadā Iveta Felzenberga ir
aktīvi iesaistījusies Sietlas latviešu
kultūras un sabiedriskajā dzīvē,
rīkojot Mākslas dienas Sietlā,
Denverā un Bostonā.
Jaunievēlētā Kultūras nozares
vadītāja papildus dažādām ikdie-

Jānis Kukainis
nas kultūras darba aktīvitātēm
iecerējusi pētīt iespēju sarīkot
ASV latviešu organizāciju vadītāju konferenci 2010. gadā,
atbalstīt Latviešu biedrības

Iveta Felzenberga

Augsti vīri mūsu namā
sauszemes un jūras transportu
ASV militārajām vajadzībām.
Plašsaziņas līdzekļos ir paklīdusi
ziņa, ka viņi viesojas Rīgā, lai
pārrunātu jautājumus par transportu caur Rīgu uz Afgānistānu.
Krievijas iespaidā vairākas bijušās
Padomju Savienības valstis sūtījumus cauri savai territorijai it kā
vairs neatļaušot.
Man interese par Amerikas militāro delegāciju ir nopietna, tāpēc
notveŗu Valteru un sāku iztaujāt
par to, kā mani Amerikas līdzpilsoņi ir uztvēruši mūzejā redzēto.
Valters Nollendorfs man pastāsta:
„Grupa bija ieinteresēta un, liekas, daudz ko jaunu uzzināja par
to, kas te noticis Otrā pasaules
kaŗa laikā un pēc tam. Es stāstījumā koncentrējos uz militāriem
aspektiem, par kuŗiem viņiem
bija sevišķi liela interese. Tā, piemēram, par faktu, ka no 1939.
līdz 1994. gadam – jau pirms
neatkarības zaudēšanas un vēl
pēc neatkarības atgūšanas – Latvijā visu laiku atradās lieli svešu
valstu militāri spēki, kas vajadzības gadījumā būtu varējuši pārņemt kontroli.
Dziļu iespaidu uz viesiem
atstāja apmeklējums barakā un
stāsts, kā Gulagā nonāca par
Krievijas Padomju Federatīvās
Sociālistiskās Republikas Kriminālkodeksa Paragrāfu 58. apsūdzētie un viņu ģimenes locekļi,
kas tika kvalificēti par līdzatbildīgiem. Par 1940. gada jūniju
viņiem bija skaidrs – no militārā

viedokļa Baltijas valstis nebūtu
varējušas nopietni pretoties.
Mūsu viesi ar zināmu jautrību
uzņēma manu skaidrojumu, ka
vārdu savienojumā „Latviešu SS
brīvprātīgo leģions” tikai vārds
„latviešu” atbilst īstenībai, un bija
dziļi šokēti par abu neatkarīgās
Latvijas ienaidnieku pusē lielu
kaŗojošo latviešu skaitu un lielajiem dzīvā spēka zaudējumiem.
Viesu ieinteresētības dēļ uzkavējāmies pie šiem jautājumiem
ilgāk un nevarējām nonākt līdz
izstādes beigu posmam. Pārrunas
pabeidzām ar latviešu partizānu
cīņām, par kuŗām viņiem bija
maz informācijas. Viesi bija pateicīgi, ka stundas laikā bija varējuši
tik daudz uzzināt.
Kā parasti, amerikāņi ir gatavi
diskutēt un nekautrējas jautāt, ja
kaut ko nezina. Tāpēc arī nebija
grūti ar viņiem sarunāties, es
amerikāņus pazīstu un spēju ar
viņiem sarunāties. Viņus aizkustināja stāsts, kā un kāpēc es ar
ģimeni nokļuvu Amerikā, ko
esmu darījis un kur dzīvojis. Tas
vienkārši illustrē faktu, ka mūzeja
centieni blakus lielajai polītikai
uzsvērt arī cilvēcīgo faktoru ir
visefektīvākais veids, kā saistīt
viņu uzmanību un simpatijas.
Tā, man liekas, tas bija arī šoreiz.”
Amerikas delegācijas pozitīvie
iespaidi un labvēlība pret mūsu
valsti izlasāma ģenerāļa Maknaba
atsauksmē, kas ierakstīta mūzeja
viesu grāmatā. Man ir skaidrs,
ka Okupācijas mūzejs ir atkal

izveidošanu Sandiego pilsētā
Kalifornijā un Latviešu kultūras
un sabiedriskā centra iekārtošanu
Balboa parkā Sandiego. Iveta Felzenberga sadarbosies ar Sarmu
Muižnieci Liepiņu, ALAs Kultūras fonda vadītāju, un Viju Zuntaku Bērziņu, PBLA Kultūras
fonda vadītāju.
Maiņas notika arī ALAs valdes
Revīzijas komisijas sastāvā, kuŗu
pēc vairāku gadu darbības
diemžēl atstāja Andrejs Lazda no
Ņujorkas un Vija Turjāne no
Kalifornijas. Jaunajā Revīzijas
komisijā pieredzējušajam Valdim
Kārklim talkā nāks bijušais ALAs
priekšsēdis Aivars Osvalds no
Vašingtonas, D.C. apkārtnes un
Jānis Kramēns no Sietlas.
Raits Eglītis,
ALAs biroja vadītājs

ieguvis vairākus draugus:
„God, bless Latvia! It has been
my distinct honor to come to
Riga to pay my respects to
LATVIA. I have been very
moved by the experience and
the history you have shown me.
Thank you for being our ally
and our friend”. Un paraksts –
Duncan McNabb Gen. USAF
US TRANSLOM/CC”.
Promejot ģenerālis mūzeja administrācijai ir uzdāvājis savu pazīšanās zīmi. Tā ir apaļa, monētai
līdzīga medaļa, mazliet lielāka
par kādreizējo pieclatnieku ar
apzeltītu, izrakstītu apmali. Vienā
pusē vidū ir karodziņš ar četrām
zvaigznēm, un gar monētas malām
teksts augšpusē: „PRESENTED
BY THE COMMANDER” un
apakšpusē: GENERAL DUNCAN
J. MCNABB. Monētas otrā pusē
ir spārnota zirga atveids, tam
apkārt teksts: „UNITED STATES
TRANSPORTATION COMMAND,”
bet gar malām: „Military Surface
Deployment And Distribution
Command* Air Mobility Command* Military Sealift Command”.
Lieki teikt, ka šis interesantais
suvenīrs arī nonāks mūzeja saņemto dāvanu kollekcijā un kādreiz
tiks parādīts apmeklētājiem.
Vakarā, pārskatot PBLA izsūtīto ziņu kopsavilkumu, izlasu šo
ziņu, kas ņemta no laikraksta
Diena:
„Sāks rēgulāru ASV kravu
transitu no Rīgas uz Afgānistānu.
Jau tuvākajās divās nedēļās uz

Afgānistānu dosies miera uzturēšanas misijā iesaistītajiem starptautiskajiem spēkiem paredzētās
preču kravas. Šāda vienošanās
panākta pēc tam, kad Latviju
apmeklēja ASV Bruņoto spēku
Transporta pavēlniecības komandieris ģenerālis Dankans Maknabs. Gan Latvijas, gan ASV
pārstāvji uzsveŗ, ka šīs nebūs
militāras kravas. Nepieciešamība
meklēt citus kravu transita ceļus
ir radusies, pasliktinoties drošības
situācijai Pakistānā. Tādēļ daļa
preču Afgānistānā tiek nogādātas
caur Gruziju. Rīgas osta būs
vienīgā Eiropas reģionā. No Latvijas vilcienu sastāvi dosies caur
Krieviju, Kazachstānu un Uzbekistānu. Šobrīd Rīgas ostā atrodas 500 konteineru. “Maknabs
savas vizītes laikā apmeklēja Rīgas
ostu, novērtēja Latvijas dalību
procesā un sacīja, ka viss ir
kārtībā,” uzsvēra augsts ASV
vēstniecības diplomāts. Kravās ir
tikai sausā pārtika, mazgāšanas
līdzekļi, tualetes papīrs un līdzīgas preces. Diplomāti šo skata ne
vien kā papildu atbalstu Afgānistānas misijai. Tāpat kravu transports nesīs papildu ienākumus
Rīgas ostai un Latvijas dzelzceļam.
Plānotie ienākumi pagaidām
neesot aplēsti”.
Viens mums tomēr ir skaidrs,
ka delegācijas mūzeja apmeklējums šim darījumam nekaitēja,
drīzāk gan astoņiem iespaidīgiem
Amerikas pilsoņiem Latviju padarīja saprotamāku un tuvāku.
Mūzejs arī šoreiz savu misiju ir
godam pildījis.
Astrīda

LAIKS

2009. gada 23. maijs – 29. maijs

9

JAU N U M I L AT V I JA S P O L Ī T I K Ā
Valsts prezidents Amerikā
Valsts prezidents Valdis Zatlers,
uzturoties vizītē ASV, ar kongresa pārstāvju palātas spīkeri Nensiju Pelosi pārrunāja Latvijas un
ASV kopīgos drošības izaicinājumus, īpaši NATO operāciju Afgānistānā. Valsts prezidents uzsvēra, ka līdz ar militāro iesaisti
nepieciešams veicināt valsts attīstību, un dalījās Latvijas pieredzē šajā jomā. Zatlers uzsvēra
nepieciešamību situācijas uzlabošanā vairāk iesaistīt Afgānistānas
kaimiņvalstis.
Pirms divpusējās tikšanās Valsts
prezidents Valdis Zatlers un valsts
sekretāre Hilarija Klintone tikās
ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. Tikšanās laikā abi uzsvēra, ka Latvijai un ASV ir svarīgas stratēģiskās attiecības. Valdis
Zatlers sacīja, ka Latvija augstu
vērtē ASV draudzību, un uzsvēra,
ka Latvija būs uzticams sabiedrotais arī turpmāk. Valsts prezidents pateicās par iespēju tikties
ar valsts sekretāri, jaunās administrācijas pārstāvi. H. Klintone
uzsvēra, ka amerikāņi apbrīno
mūsu valsts cīņu par demokratiju, brīvību, labāku nākotni, un
atzina, ka tas iedvesmo ASV iedzīvotājus. Divpusējās sarunas laikā tika pārrunāta NATO operācija Afgānistānā, kur Latvijas un
ASV kaŗavīri kopā apmāca Afgānistānas armijas vienību. Valsts
sekretāre apstiprināja ASV apņēmību turpināt Latvijas drošības
stiprināšanu alianses kollektīvās
drošības sistēmas ietvaros. Valsts
prezidents un valsts sekretāre
apmainījās viedokļiem par skatījumu uz atbalstu Ukrainas un
Gruzijas centieniem to ceļā uz
Eiropas Savienību un NATO.
Tika pārrunāti enerģijas avotu un

Valdis Zatlers un Hilarija Klintone

piegādātāju diversifikācijas jautājumi. V. Zatlers un H. Klintone
apsprieda arī globālās ekonomiskās krizes ietekmi. Valsts prezidents informēja par Latvijas
darbu ar struktūrālajām reformām un budžeta samazināšanu,
lai šo krizi pārvarētu.
Vašingtonā Valsts prezidents
tikās arī ar prezidenta Obamas
nacionālās drošības padomnieku
ģenerāli Džimu Džounsu. Galvenais sarunu temats bija NATO
operācija Afgānistānā un Latvijas
iesaiste tajā, kā arī nemilitāro preču transits uz Afgānistānu caur
Latviju. Valdis Zatlers uzsvēra, ka
Latvija savu drošību stingri balsta NATO kollektīvās drošības sistēmā.
Latvijas prezidents tikās ar ASV
kongresmeņiem Veksleru un Šimkusu, kā arī ar senātoru Voinoviču, kuŗam par ieguldījumu Latvijas ārpolītikas interešu veicināšanā un bezvīzu režīma ar ASV
ieviešanā tika pasniegts II šķiras
Triju Zvaigžņu ordenis.

Latvijas prezidents atklāja ASVBaltijas fonda uzņēmējdarbības
semināru, kuŗā piedalījās Baltijas valstu uzņēmēji. Uzrunā Valdis Zatlers atzina, ka ikvienai valstij, lai veicinātu savu attīstību
nākotnē, ir svarīgi nodrošināt pārmaiņas un iespējas. Arī Latvija ievēro gan iespējas, gan pārmaiņas,
ko sniedz ekonomiskās attīstības
kritums, lai tās izmantotu reformu
veikšanai un dažādu nozaŗu sakārtošanai. Valdis Zatlers iepazīstināja semināra dalībniekus ar
Latvijas paveikto, lai izkļūtu no
ekonomiskās krizes, kā arī skaidroja polītiskās un ekonomiskās
pārmaiņas valstī, struktūrālo reformu lomu izglītībā, veselības
aprūpē un valsts pārvaldē.
Svinīgā ceremonijā Latvijas vēstniecībā, kur pieņemšanu rīkoja
Latvijas vēstnieks ASV Andrejs
Pildegovičs, vairākām ASV amatpersonām, kā arī Amerikas latviešu sabiedrības pārstāvjiem tika
pasniegti valsts apbalvojmi.
Vašingtonā Valsts prezidents
Valdis Zatlers ar ASV aizsardzības
sekretāru Robertu Geitsu pārrunāja ar NATO pārveidi saistītus
jautājumus, sevišķu uzmanību
pievēršot jaunās NATO stratēģiskās koncepcijas izstrādei. Īpaši
tika uzsvērts, ka jaunajā koncepcijā jāiekļauj Ziemeļatlantijas līguma 5. pants, kas nosaka, ka uzbrukums vienai alianses dalībvalstij
uzskatāms par uzbrukumu visiem
sabiedrotajiem.
Pārrunājot Latvijas dalību alianses militārajās operācijās, ASV
aizsardzības sekretārs pauda atzinību par Latvijas sniegumu un
ieguldījumu starptautiskās drošības garantēšanā, kā arī izteica visdziļāko līdzjutību saistībā ar 1.
maija uzbrukumā Afgānistānā
bojā gājušajiem diviem Latvijas
kaŗavīriem.
Latvijas prezidents teica atklāšanas runu Amerikas Baltiešu apvienotās nacionālās komitejas
konferencē 2009 Baltic Security
Conference: New Challenges (“2009
Baltijas drošības konference: Jauni izaicinājumi”). Prezidents uzrunāja ASV-Baltijas fonda konferences nobeiguma sēdes dalībniekus.
Prezidenta darba vizīte ASV
turpinājās Sietlā. Valdis Zatlers apmeklēja Vašingtonas universitāti,
teica uzrunu augstskolas profesoriem un studentiem, tikās ar
universitātes prezidentu Marku
Emmeretu, Skandinavijas departamenta mācībspēkiem un Baltijas
studiju programmas studentiem.
Valdis Zatlers apmeklēja uzņēmumu Microsoft, tikās ar iestādes

vadītāju Stīvu Balmeru, kā arī ar
Bila un Melindas Geitsu fonda
Globālās attīstības programmas
prezidenti Silviju Burvelu. Prezidents teica uzrunu starptautisko
attiecību analizes organizācijā
World Affairs Council.
Valsts prezidenta Valža Zatlera
darba vizīte Vašingtonā beidzās,
tiekoties ar latviešu kopienas pārstāvjiem. Viesojoties Rokvilā, Zatlers iepazinās ar latviešu svētdienas skolas darbību. Prezidentu
sagaidīja skolas astoņu klašu skolēni, ģērbušies latviešu tautastērpos. Tikšanās laikā prezidents pasniedza skolas vadītājai dāvanu grāmatu par Latvijas ģerboņiem.
Valsts prezidents uzsvēra, ka, apmeklējot katru klasi, viņš sajutis
nākotnes Latviju, un pauda gandarījumu, ka bērniem Rokvilā tiek
mācīts vispirms būt latviešiem,
godīgiem cilvēkiem, kā arī mīlēt
citam citu, savu tautu un zemi.
„Mērogi ir miljonos”
Cinisms valsts budžeta līdzekļu
tērēšanā nav mazinājies, bet ir
kļuvis plašāks, – tā valsts iestāžu
attieksmi pret naudas izlietojumu,
vērtējot to iesniegtos aizvadītā
gada finanču pārskatus, Latvijas
Radio raksturoja Valsts kontro-

liere Ingūna Sudraba.Viņa norādīja, ka naudas nelietderīgas izmantošanas „mērogi ir miljonos”.
Jau tagad Valsts kontrole (VK)
Ģenerālprokurātūrā iesniegusi
ziņas par 51 valsts iestādi, kur
līdzekļi tērēti nelietderīgi un
neefektīvi. Par spilgtākiem piemēriem viņa minēja aizvadītā
gada nogalē valsts iestādēs izmaksātās prēmijas un noslēgtos
līgumus, maksājot avansā, kaut
gan pašu pakalpojumu iestāde
saņems tikai 2010. gadā. Sudraba
atgādina, ka pērnā gada nogalē
valstī jau bija izsludināts taupības
režīms, taču valsts iestādes to
neievēroja. „Tā nav likumu problēma, tā ir cilvēku domāšanas
problēma,” uzsvēra Valsts kontroliere.
Sudraba akcentēja, ka Latvijā
ierēdņi neapzinās, ka ir pārkāpuši likumus. Reizēm iestādes pārmetot, ka VK neinformē par gadījumiem, kad institūcijas, iespējams, pašām nezinot, pārkāpušas
likumus, tomēr, pēc Sudrabas vārdiem, nav attaisnojams, ka institūcijas pašas neinteresējas, vai
tās rīkojas atbilstoši likumam.
Ziņas sakopojis P. Karlsons

NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidents Valdis Zatlers nosūtīja apsveikumu jaunievēlētajai Lietuvas Republikas prezidentei Daļai Gribauskaitei (Dalia
Grybauskaite), ko lietuviešu tauta izvēlējusies par savu prezidenti
nākamajiem pieciem gadiem. Apsveikumā Latvijas prezidents
Gribauskaites kundzei novēl degsmi lietuviešu tautas un Lietuvas
valsts interešu aizstāvēšanā un īstenošanā, kā arī spēku un izturību
vadīt valsti kā veiksmīgos, tā grūtos brīžos. Norādot uz Latvijas un
Lietuvas labajām attiecībām, prezidents uzsveŗ: “Es ceru, ka arī
Jūsu vadībā turpināsies izcilā sadarbība ne tikai starp abām valstīm, bet arī starp prezidentiem.”
Vienīgās augstskolas ASV, kur māca latviešu valodu, kultūru
un vēsturi - Vašingtonas universitātes pārstāvji pateicās Latvijai
par atbalstu Baltijas studiju programmas veidošanā. Šo pateicību
viņi pauduši Latvijas prezidentam Valdim Zatleram viņa vizītes
laikā ASV. Universitātes mācībspēki viesim pastāstīja, ka kopš
1994. gada 132 studenti ir mācījušies latviešu valodu, un šīs
zināšanas nodrošinot labas darba iespējas ASV. Pēc viņu vārdiem,
Baltijas studiju programma ir universitātes dārgakmens. Kopumā
universitāte var lepoties ar 13 000 grāmatu, video un mūzikas
materiāliem latviešu valodā.
Aizsardzības ministrs Imants Lieģis darba vizītē Afgānistānā
tikās ar NATO vadītās starptautiskās operācijas ISAF Latvijas kontingenta kaŗavīriem, kuŗi dienestu veic kopā ar Norvēģijas
kaŗavīriem. Ministrs kaŗavīriem pasniedza apbalvojumus par
ieguldījumu operācijā.
No 16. maija plkst. 19 līdz nākamā rīta pirmajai stundai visā
Latvijā notika Mūzeju nakts sarīkojumi. Ar īpaši sagatavotām
programmām piedalījās vairāk nekā 100 mūzeji.
Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā Maskavā uzvarēja
Norvēģijas pārstāvis Aleksandrs Ribaks, apsteidzot Īslandes
dziedātāju Johannu un Azerbaidžānas pārstāvjus Aišelu un Arašu.
Latvijas pārstāvis Intars Busulis finālā neiekļuva. Finālā bija iekļuvuši arī Igaunijas un Lietuvas dziedātāji. Latvijas balsotāji 12 punktus piešķīra uzvarētājam, 10 punkti tika Igaunijai, 8 – Īslandei.
15. maijā apritēja 75 gadi, kopš 1934. gadā tika rīkots toreizējā
Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa valsts apvērsums. Sākās laiks
(līdz padomju okupācijai 1940. gadā), ko vecie Latvijas iedzīvotāji
atceras kā laimīgu, jo godīgs un neatlaidīgs darbs nesa pelnītu
labklājību.
Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras ziņām, maija vidū bezdarba līmenis Latvijā sasniedzis 11,2%. Valstī reģistrēti 125 137
bezdarbnieki. Aprīļa beigās Latvijā bija 123 127 reģistrētie bezdarbnieki.
Mūža simtajā gadā mūžībā aizgājis vecākais Latvijas armijas
virsnieks, Viestura ordeņa kavalieris, atvaļinātais majors Alfrēds
Porietis. Visdziļāko līdzjutību Porieša tuviniekiem un kollēgām
izsaka Valsts prezidents Valdis Zatlers un citas valsts augstākās
amatpersonas. “Majors Porietis bija dedzīgs Latvijas patriots, kas
visu savu mūžu veltījis Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un to
attīstībai. Tik cienījamā vecumā viņš izmantoja katru iespēju tikties
ar jaunatni, lai sagatavotu viņus uzticīgi kalpot savai valstij un
vajadzības gadījumā nelokāmi to aizstāvēt,” teikts V. Zatlera
līdzjutībā.
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L AIKU UN VIETU MIJĀS
Kremlī pērkondārdoši
atskan:
Rossija vstajot s
koļen - Krievija pieceļas no ceļgaliem!
Bet pasaulē pamana citu: Rossija horohoritsja - Krievija uzpūšas. Un
kā vēl!
Maskavas Sarkanajā laukumā
9. maijā tika sarīkota grandioza
Uzvaras parāde un 9000 kaŗavīru,
kas tajā piedalījās, maršēja “padomju izkārtojumā”, jo tā tika radīts bargāks iespaids, - tas teikts
oficiālajā paziņojumā.
Gaŗām tribīnei ripoja spēkrati
GAZ-253014 Tigr (Tīģeris), dažāda tipa bruņumašīnas, tanki T-90,
pašgājējs prettanku lielgabals
Sprut (Astoņkājis), pašgājēja haubice Msta-M, operātīvās taktiskās raķetes Iskander-M, kas nosauktas Maķedonijas ķēniņa
Aleksandra Lielā vārdā, zenītraķetes Triumf, kā arī Kremļa lepnums - raķešu komplekts Topoļ.
Tīģeris, astoņkājis, Aleksandrs
Lielais, triumfs - drrrebiet nu!
Šai kaŗa bungu rībināšanai un
ieroču žvadzināšanai bija viens
vienīgs mērķis - likt gan t.s. pēcpadomju telpai, gan NATO stāba
mītnei, gan Pentagonam iegaumēt: ar Krieviju vairs nav nekādi
joki.
Kāds gan tam visam sakars ar
nedaudzo vēl šai saulē palikušo
veterānu godināšanu? Kopš Lielvācijas sagrāves pagājuši 64 gadi,
bet Krievijas ārēs vēl balo neskai-

Latvijas Valsts
prezidents Valdis
Zatlers maija vidū
nedēļu pavadīja
Amerikas Savienotajās Valstīs. Viņš
tikās ar valsts sekretāri (tātad – ārlietu ministri)
Hilariju Klintoni, ar aizsardzības sekretāru Robertu Geitsu,
kā arī ar ASV senātoriem Džonu
Makkeinu un Džordžu Voinoviču. Gan Vašingtonā, gan arī
Sietlā prezidents tikās ar latviešu sabiedrības pārstāvjiem. Viņam līdz uz Ameriku brauca
kundze Lilita Zatlere, kā arī dēls
Kārlis Zatlers.
Acīmredzot es kaut ko īsti nesaprotu par protokolu, bet gribētos domāt - ja kādas valsts
prezidents ierodas Vašingtonā,
ar viņu vismaz pieklājības vizītē
tiktos Amerikas prezidents. Šoreiz tā nav bijis. Protams, Latvijai svarīga ir ASV ārpolītika un
aizsardzības polītika, it īpaši
NATO ietvaros, tāpēc tikšanās
arī ar H. Klintoni un R. Geitsu
mūsu Valsts prezidentam noteikti bija svarīga. Taču interesanti,
ka vienīgie ASV Senāta pārstāvji,
ar kuŗiem viņš ticies, abi ir Republikāņu partijas – tātad mazākuma partijas pārstāvji. Tiesa,
viņi abi ir Baltijas valstu draugi,
taču republikāņiem ASV valdības ietvaros patlaban ir ļoti, ļoti
maz teikšanas. Tas ir dīvaini. No
otras puses, V. Zatlers tikās arī ar
Tautas vietnieku nama spīkeri
Nensiju Pelosi – tātad vismaz ar
vienu vairākuma partijas
pārstāvi.
Latvijai nav būtiskāku saišu kā

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
tāmu neapbedīto kritušo kauli...
Tiek uzpūsts milzu burbulis, kas
ik brīdi var plīst. Devītā maija
svinību gaidās Maskavas laikraksts Vedomosti minēja ļoti izteiksmīgus skaitļus: Krievijai ar
tās 142 miljoniem iedzīvotāju un
17 miljonu kvadrātkilometru platību ir par 62 procentiem mazāk
autoceļu nekā Kanadai ar tās 32
miljoniem iedzīvotāju un divreiz
mazāku platību. Ar visas Krievijas gaisa satiksmi varētu tikt galā
viena vienīga britu lēto lidojumu
sabiedrība EasyJet. Komentējot
šos datus, Der Spiegel publicists
Matiass Šeps (Schepp) piebilst, ka
Krievija, kas tik ļoti dižojas ar savu varenību, pat nevīžo izbūvēt
kārtīgu highway, kas savienotu
Maskavu ar Pēterpili.
Ar šiem bēdīgajiem piemēriem
sasaucas Džordža F. Villa (George
F.Will) raksts Potemkin Country
avīzē Washington Post. Autors
min pamesto bērnu skaitu un
mirstības rādītājus un norāda, ka
Krievija pārdzīvo demografisku
lejupslīdi, kas mēroga ziņā līdzinās liela, postīga kaŗa sekām.
Un, ja nu mēs runājam par mūsdienu Krievijas armiju, kas 9. maijā tricināja Sarkanā laukuma bruģi, citēsim BBC analitiķi Stīvenu
Iku (Eke), kuŗš ziņo, ka jaunajos
formas tērpos, ko projektējis slavenais “modes cars” Valentīns Judaškins, izdosies ietērpt tikai tos

deviņus tūkstošus vīru, kas tai
dienā piedalījās Uzvaras parādē,
bet atlikušajam miljonam kaŗavīru nāksies vien arī turpmāk
svīst vai salt vecajos, neērtajos, paplukuša izskata tērpos, jo trūkstot
naudas.
Burbulis, pūslis, blefs... Iespējams, ka Kremlis blefo arī tai ziņā, ka premjērministra Putina
stingro roku līdzsvaro prezidenta
Medvedeva laipnais smaids. Jau
pieminētais Džordžs F. Vills nosaucis Medvedevu par “Putina
cilvēkveidīgo Potemkina sādžu”
(his human Potemkin village), tik
nenozīmīgs būtībā ir šis neliela
auguma mācītais tiesībnieks.
The New York Times slejās Klifords Dž. Levijs (Clifford J.Levy)
atgādina, ka Putins reiz nosaucis
liberāļus un cilvēktiesību aizstāvjus par šakāļiem, kas ložņā, mangojot ubaga dāvanas ārvalstu vēstniecībās. Medvedevs, nesen ticies
ar dažiem šādiem “šakāļiem”, pozitīvi atsaucies par viņu rosībām
un teicis, ka viņiem darīts pāri.
Un tālāk? Tālāk it nekas nav noticis. Demokratiskās normas joprojām tiek rupji pārkāptas. Sočos, kur 2014. gadā jānotiek kārtējai ziemas Olimpiadai, pilsētas
mēra vēlēšanas tika acīm redzami
manipulētas, opozicijas kandidātiem aizbāza muti, un Kremļa
favorīts, nemaz īpaši nepūlēdamies, ieguva 77 procentus balsu.

Uzpūšas ne tikai Uzvaras parādes rīkotāji Maskavā. Uzpūšas arī
Iekšlietu ministrijas īpašo triecienvienību - Specnaz runasvīri.
Viens no tiem, kas slēpjas zem
segvārda Andrejs Borcovs, tīmekļa vietnē specnaz.ru nācis klajā ar
rakstu Rīt būs kaŗš. Viņš pareģo:
“Krievija kārtējo reizi uzņemsies
misiju - ieviest taisnību uz mūsu
planētas (..) Rīt būs kaŗš? Dari to,
kas vajadzīgs, - un, kas būs, tas
būs. Uzvara būs mūsu.”
Citi nav tik brammanīgi, bet arī
viņos mājo augstprātīgs niknums.
Krievijas Augstākās virsnieku padomes priekšsēdis - ģenerālleitnants G. Dubrovs parakstījis Pavēli Nr. 1, likdams izveidot tautas
zemessargu (narodnoje opolčeņije)
vienības Miņins un Požarskis par
godu tiem, kas 17. gadsimta
sākumā darīja galu juku laikiem
Maskavijā un padzina “poļu
iebrucējus”. Šie zemessargi būšot
“tautas pašaizsardzības izpausme”, nacionālpatriotisko spēku
balsts.
Patlaban, uzsveŗ ģenerālis Dubrovs, Krievijā ir astoņi miljoni rezerves virsnieku, kas vēl ir gana
spēcīgi, lai palīdzētu izglābt valsti no katastrofas, izveidot “tautvaldības vertikāli” un ar dzelžainu
rokas tvērienu novērstu Krievijas sairumu un sadrupināšanu.
Šī ierosme stipri atgādina nacistisko triecienvienību SA

Par prezidentiem
attiecības ar ASV. Jā, mūsu
valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts, taču amerikāņi ļoti
tieši ar NATO starpniecību garantē Latvijas drošību. Bez viņu
ziņas militārajā jomā maz kas
notiek. Ir ļoti jauki, ka mūsu prezidentam bijusi iespēja parunāties ar cilvēkiem, kuŗi par to visu
ir atbildīgi. Taču Latvijā par vizīti
radušies arī ne tikpat pozitīvi
jautājumi. Pēdējā laikā sāk rādīties, ka Zatlera kundze valstij ir
visnotaļ dārgs prieks. Bijušas
diskusijas par to, vai valstij būtu
jāsamaksā viņas mobilā telefona
sarunas. Un jautāts arī, kāpēc
viņa visur un vienmēr prezidentam brauc līdz, ja pēc protokola tas nepieciešams tikai
oficiālā valsts vizītē. Var jau saprast, ka vīrs vēlas ceļot kopā ar
sievu, un otrādi, taču pašreizējos budžeta apstākļos var jautāt,
vai valstij ir jāpērk divas aviobiļetes, ne tikai viena. Tas varbūt
ir samērā sīkums, bet no sīkumiem sakrājas kaut kas krietni
lielāks.
Par dēla aviobiļeti un viesnīcas
izdevumiem Zatleru pāris maksāja no savas kabatas, tur nav jautājuma par valsts naudas izmantošanu. Toties ir jautājums – kā,
skolas gadam tuvojoties beigām,
skolēns veselu nedēļu no skolas
pazūd. Tā gan nav ne mana, ne
laikraksta lasītāju darīšana, tomēr...
Kā jau citreiz rakstīts, Valsts
prezidents amatā ir krietni audzis. Prezidentūra dara savu, ja

vien nav gadījies amatā ievēlēt
absolūtu nejēgu. V. Zatleram bija
ļoti pozitīva loma polītkorumpētās Kalvīša/Godmaņa valdības gāšanā, pēdējā laikā viņam
nav nācies publiski izgāzties tā,
kā tas notika visai rēgulāri termiņa sākumā. Joprojām viņam
nav un droši vien arī nekad nebūs tāda statusa, kāds savulaik
bija Vairai Vīķei-Freibergai, kuŗai
ļoti maz pietrūka, lai kļūtu par
ANO ģenerālsekretāri, taču kaunēties par savu prezidentu Latvijas iedzīvotājiem nav iemesla.
Šonedēļ domas rosās arī sakarā
ar Amerikas prezidentu. Sāk
šķist, ka viņš tomēr nav pelnījis
visas tās milzīgās cerības, kādas
viņā ieguldīju es un neskaitāmi
daudz citu ASV pilsoņu. Protams,
joprojām kā ļauns murgs šķiet
iespēja, ka par prezidentu un
viceprezidentu varēja kļūt Makkeins un ļoti dīvainā sieviete no
Aļaskas, bet tas nenotika, un vērtējums tāpēc saistās ar cilvēku,
kuŗš uzvarēja.
Manā uztverē ir divas jomas,
kuŗās Baraks Obama nav piepildījis cerības. Mazākā no tām ir
ASV bruņoto spēku nepārtrauktā vēlme atteikties no kaŗavīriem,
kas ir homoseksuāli orientēti.
Starp citu, tas nozīmējis padzīt
visai ievērojamu skaitu cilvēku,
kuŗi prot arabu valodu; jaunākais piemērs ir leitnants Daniels
Čoi. Vai Amerika tiešām domā,
ka šā cilvēka (un ne tikai viņa)
privātā dzīve ir tik ārkārtīgi un
negātīvi nozīmīga, ka tā pār-

trumpo viņa valodas prasmi? Vai
tiešām Ameriku tik maz interesē, kas pasaulē notiek arabu
valodā? Vai valsts drošība tiešām
ir tik maznozīmīga, ka šī jautājuma dēļ var padzīt speciālistu?
B. Obama priekšvēlēšanu kampaņas laikā solīja, ka tādas nebūšanas neatkārtošoties. Pagaidām tās
vēl ir, un tas ir ļoti nožēlojami.
Lielākais jautājums ir par iepriekšējā prezidenta Džordža
Buša daudzajiem grēkiem. Jaunais prezidents licis saprast, ka
neviens netiks tiesāts par darbībām, ko daudzviet pasaulē un
nebūt ne jau bez pamata ļaudis
uzskata par kaŗa noziegumiem
vai noziegumiem pret cilvēci. It
īpaši tas attiecas uz tiem, kuŗi
nodarbojušies ar cietumnieku
spīdzināšanu, jo tas nepārprotami ir starptautiskā likuma rupjš
pārkāpums. Var saprast prezidenta teikto, ka tie visi bija cilvēki,
kuŗi darīja to, ko viņiem lika
darīt. Taču, pirmkārt, tas ir tas
pats arguments, ko Nirnbergā
noraidīja tiesa, kad tā sprieda par
nacistu organizēto genocīdu, un,
otrkārt, tas neatceļ jautājumu
par cilvēkiem, kuŗi devuši attiecīgās pavēles. Kā zināms, Buša
valdībā strādāja diezgan daudz
ļaužu, kuŗiem Ženēvas konvencija un starptautiskais likums
bija pilnīgi tukša vieta, viņi bija
gatavi darīt absolūti jebko, lai tik
„sargātu” mīļo Ameriku. Viņiem
nerūpēja arī, ka šāda attieksme
vēl un vēl pastiprina naidu pret
Ameriku. Pašā Amerikā Bušs un

(Sturm-Abteilungen) izveidi Vācijā
no 1925. līdz 1932. gadam, gatavojot augsni Hitlera nākšanai
pie varas.
Nobeigumam - gandrīz vai mistiska aina.
Pagājušā gadsimta sešdesmito
gadu nogalē Volgogradā, t.s.
Mamaja pakalnā (Mamajev kurgan), tika uzsliets milzīgs Dzimtenes - Mātes tēls: augstums 85
metri, svars 8000 tonnu. Tai laikā
tas bija lielākais monuments pasaulē. Ideja bija tāda: Staļingradas lielkauja, kas iezīmēja pavērsienu Lielā Tēvijas kaŗa gaitā un
prasīja gandrīz divus miljonus
upuŗu, bija jāiemūžina tā, lai tas
atsauktos paaudžu paaudzēs.
Varat man pārmest zaimus,
bet tas tēls, tā valkīras tipa sieviete, kas atvēzējas ar milzu zobenu,
šķiet baismīga un iedveš nevis
bijību, bet šausmas.
Šīs necilvēcīgi kolosālās statujas pakājē cilvēki kļūst skudriņām
līdzīgi, pazūd...
Un nu nāk ziņa: šī milzu statuja
nosvērusies par 20 centimetriem, un daži Volgogradas iedzīvotāji baidās tai tuvoties.
Vietējo varas iestāžu pārstāve,
kas vēlējusies saglabāt anonimitāti, teikusi BBC korespondentam,
ka vēl daži noslieces centimetri,
un “radīsies varbūtība”, ka milzu
monuments nogāzīsies.
Dieva pirksts?
Tikmēr burbulis tiek pūsts un
pūsts...
Franks Gordons

viņa pelēkais kardināls Čeinijs
ignorēja arī savas valsts likumus
un mēģināja iedvest domu, ka
prezidents būtībā var rīkoties, kā
viņam pašam liekas labāk. Vēl
šobaltdien dažs apgalvo, it īpaši
Čeinijs, ka nekas slikts nav izdarīts
un bez izdarītā Amerika būtu
cietusi vēl citus uzbrukumus.
Taču, manuprāt, jautājums te ir
ne vien par Amerikas reputāciju
pasaulē, bet arī par to, kāda valsts
ir Amerika un kāda tauta ir
amerikāņi. Man, atklāti sakot,
patiktu, ja Bušs un Čeinijs abi
divi nonāktu uz apsūdzēto sola
un pēc tam cietumā. Taču tas,
visticamāk, nav reāli. Tomēr pateikt - jā, mūsu valdība pārkāpa
likumu, piedevām milzīgi groteskā kārtā, bet tas nekas, aizmirsīsim, ka tā vispār kaut kas
noticis? Tas nav tādas valsts kā
ASV cienīgi. Kad pasaule uzzināja
par situāciju Abu Graibas cietumā, kur amerikāņu kareivji ņirgājās (un tas ir maigi teikts) par
ieslodzītajiem, viens otrs mazais
gariņš nonāca aiz restēm. Taču
arī tas nenotika bez augstākstāvošu personu ziņas un vismaz klusas piekrišanas. Buša un Čeinija
astoņu gadu kopējā bilance ir
visnotaļ briesmīga, mati ceļas
stāvus, lasot, ko abi republikāņi
un viņu padotie atļāvuši un
pieļāvuši „cīņā pret terrorismu”.
Un tomēr nezin kāpēc šķiet, ka
būtu kāds jātiesā, kādam būtu
jāpavada labs laika sprīdis
cietumā, lai pārdomā grēkus un
lūdz pasaulei un sabiedrībai
piedošanu.
Kārlis Streips
(Turpinājums 15. lpp.)
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Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs...
LR 9. Saeimas deputāts, Eiropas Parlamenta deputāta kandidāts Arturs Krišjānis Kariņš
sarunā ar žurnālisti Valiju Berkinu
Uzziņa

*Dzimis 1964. gada 13. decembrī Delaveras pavalstī Amerikā.
*No 1987. līdz 1988. gadam
studējis Pensilvanijas universitātē Filadelfijā, ASV, iegūstot
bakalaura gradu lingvistikā.
*No 1990. līdz 1996. gadam
turpinājis studijas Pensilvanijas
universitātē, iegūstot zinātņu
doktora (Ph. D. ) gradu.
Parallēli studijām bijis asistents
un mācībspēks, sniedzot dažādus lingvistikas kursus un strādājot elektronisku izrunas vārdnīcu veidošanā angļu, vācu,
ķīniešu un arabu valodā.
*1995. un 1998. gadā vieslektors Latvijas Universitātē, sniedz
kursus sociolingvistikā bakalaura un maģistrantūras studentiem.
*Pazīstams arī kā veiksmīgs
uzņēmējs. 1994. gadā dibina
uzņē-mumu “Lāču ledus” un
līdz ievēlēšanai Saeimā 2002. gadā ir arī tā prezidents.
*No 1999. līdz 2000. gadam ir
SIA “Formula” prezidents.
*Partijas Jaunais laiks dibinātājs. 8. Saeimas deputāts, no
2002. gada novembŗa līdz 2004.
gada decembrim frakcijas Jaunais laiks priekšsēdis.
*No 2004. gada 2. decembŗa
līdz 2006. gada 7. aprīlim Latvijas Republikas ekonomikas ministrs.
*2003. gada 1. februārī partijas
Jaunais laiks pilnsapulcē ievēlēts partijas valdē.
2004. gada pilnsapulcē, 2005.
un 2006. gada partijas kongresā
ievēlēts valdē atkārtoti.
2007. gada 31. marta kongresā
ievēlēts valdes priekšsēža amatā.
*Precējies, 4 bērni.
Jūs esat dzimis un skolojies
Amerikā. Kāda bija jūsu pirmā
iepazīšanās ar Latviju?
Pirmo reizi uz Latviju atbraucu 1984. gadā. Tajā laikā mācījos Minsteres latviešu ģimnazijas 13. klasē. Atbraucu kopā ar
trīs draugiem. Tas bija ļoti emocionāls četrdesmit stundu brauciens ar vilcienu no Minsteres
līdz Rīgai. Redzēt manas tēva
mājas, satikt radus, kuŗus nekad
nebiju redzējis, tikai dzirdējis
par viņiem, satikt vecmammas
dvīņu māsu un otru māsu. Ļoti
liels emocionāls pārdzīvojums.
Aptuveni pēc desmit gadiem
jūs nolēmāt pārcelties uz dzīvi
Latvijā. Kas jūs pamudināja izšķirties par šādu soli?
Ģimenē vienmēr tika runāts,
ka tad, kad Latvija atgūs neatkarību, mēs atgriezīsimies uz dzīvi
Latvijā. Tā ir visas trimdas sabiedrības un trimdas skolu audzināšana, kas bija arī manā
ģimenē. Kad Latvija kļuva neatkarīga, es biju uzsācis doktora
studijas un nolēmu iegūt gradu,
pirms kaut kur dodos, lai nebūtu kā puskoka lēcējs ar daļēji
pabeigtu izglītību. 1994. /95.
mācību gadā veiksmīgi saņēmu
stipendiju, lai vāktu materiālus
doktora disertācijai tepat Rīgā,
un gadu šeit arī nodzīvoju. Bet
pirms tam jau studiju laikā
biju pavadījis vasaras Rīgā. Pēc

94./95. gada man pašam bija
skaidrs, ka es palikšu uz dzīvi
Latvijā, taču atgriezos Amerikā
pabeigt studijas. Tajā laikā es satiku arī savu nākamo sievu un
mēs apprecējāmies Filadelfijā.
Un nodzīvojām tur nepilnu gadu. Pēc studijām man bija labs
darbs universitātes pētniecības
laboratorijā, taču abi izlēmām,
ka tomēr dzīvosim Latvijā.
1994. gadā jūs nodibinājāt
savu uzņēmumu „Lāču ledus”.
Kāda no demokratiskā valstī
dzīvojoša cilvēka skatupunkta
izskatījās un šobrīd izskatās
Latvijas biznesa vide?
1994., 1995. gadā uzņēmējdarbības vide bija krietni mazāk
sakārtota nekā šodien. Nākot
no zemes, kur lielā mērā viss ir
sakārtots, un dzīvot valstī, kur tā
vēl nav, nebija viegli. Taču esmu
gandarīts, ka es šeit esmu dzīvojis līdzi pozitīvajām pārvērtībām,
kas šajos gados ir notikušas.
Uzņēmumu dibināju kopā ar
draugu 1994. gadā – tad, kad saņēmu stipendiju, lai vāktu pētniecības materiālus Latvijā. Toreiz tā bija pirmā reize visu studiju gadu laikā, kad bija brīvs
laiks, jo studējot es gan mācījos,
gan strādāju. Sākotnēji biju tikai
līdzdibinātājs, bet pēc tam, kad
pārcēlos uz dzīvi Latvijā, – 1997.
gadā es pilnīgi pārņēmu firmas
vadību. Toreiz šķita, ka paies
pieci gadi un ēnu ekonomika
mazināsies. Nodibinājuši uzņēmumu, mēs kopš pašas pirmās
darbības nedēļas maksājām visus
nodokļus. Bet es ļoti drīz sapratu, ka daudzu manu konkurentu produkcijas pašizmaksa ir
zemāka tāpēc, ka netiek maksāti
visi nodokļi. Kā baltais zvirbulis
cīnījos apstākļos, kad citi ievēroja pavisam citādus spēles noteikumus. Apstākļi bija ļoti nevienlīdzīgi, un es cerēju, ka tie
mazināsies drīzāk, bet šis process notika ļoti lēni. Tagad, domāju, uzņēmējdarbības vide ir
uzlabojusies, bet sākotnēji, jāatzīst, bija grūti.
Kas jūs pamudināja iesaistīties partijas Jaunais laiks veidošanā?
Izlasīju avīzē par Latvijas Bankas prezidenta Einara Repšes
nodomu veidot polītisku spēku,
lai cīnītos pret korupciju un mainītu polītisko vidi, kāda tā bija
tolaik. Mana uztvere par polītiskajām partijām Latvijā bija tāda,
ka tās ir slēgtas organizācijas ar
slēptām biznesa interesēm un no
malas tur nevienam nav vietas
un nevienu tur negaida. Einara
Repšes iecerētais spēks izskatījās
citāds, tāpēc es, nepazīdams Einaru Repši, ar sekretāres starpniecību viņu sazvanīju. Mēs īsi
parunājām. Einars jautāja, vai es
varētu savas domas īsi uzrakstīt.
Turpmākos divus mēnešus pa
vakariem faktiski rakstīju polītisko programmu, aizsūtīju to Einaram, un dienu vēlāk viņš man
piezvanīja un aicināja mani uz
sapulcēm. Biju apmēram divpadsmitais cilvēks, kuŗš pienāca
klāt mazajam lokam, kas sāka
veidot polītisko partiju.
„Tas jaunais laiks,/kas šalkās
trīs,/tas nenāks,/ja ļaudis to ne-

Arturs Krišjānis Kariņš: "Ikviens latvietis jebkur pasaulē var nest
lielu labumu tautai un valstij kopumā!"

vedīs...” Kādas asociācijas jums
rodas, dzirdot šos Raiņa vārdus?
Šie vārdi man ļoti asociējas ar
mūsu partiju, ko es uztveŗu vairāk kā tautas kustību, nevis kā
polītisku partiju. Mēs neesam
tik korporātīvi, cik reizēm gribētu būt, mēs esam līdzīgi tautas
kustībai. Tas nozīmē, ka hierarchijas un organizētības ir mazāk, nekā varētu būt, bet tas veicina dzīvu domu apmaiņu un
diskusiju, kas noved pie kopīga
rezultāta. Tagad, redzot, ka valsts
ir ļoti grūtā situācijā, mēs būtu
varējuši klusi palikt opozicijā un
kritizēt tos, kuŗi dara. Tomēr izlēmām, ka mūsu sūtība ir vadīt
valsti visgrūtākajā brīdī. Un tagad es vēroju, ka socioloģiskās
aptaujas rāda – atbalsts tautā
aug, kopš mūsu partija Valža
Dombrovska vadībā uzņēmusies vadību mūsu valstī. Tas ir
ļoti pozitīvs rādītājs – tātad cilvēki sāk atkal vismaz daļēji ticēt
valdībai, acīmredzot mūsu dēļ.
Jo tas ir vienīgais, kas ir mainījies, – Saeimas sastāvs ir tas
pats, polītiķi, kādi bija pirms
gada, tādi ir arī šodien, daudzi
arī pie varas. Bet pie galvenās
teikšanas šobrīd ir Valdis Dombrovskis un Jaunais laiks, un
uzticība atgriežas un dod mums
spēku un sparu turpināt
darbību.
Jūs no 2004. gada 2. decembŗa
līdz 2006. gada 7. aprīlim bijāt
ekonomikas ministrs. Vai toreiz nenojautāt, ka tuvojas ekonomiskā krize?
Mēs nojautām gan, un 2005.
gadā manā - ekonomikas ministra vadībā tika izstrādāts ekonomikas pārkaršanas apturēšanas
plāns. Toreizējais valdības vadītājs Aigars Kalvītis ne tikai to
noraidīja, bet arī noslepenoja,
un tikai divus gadus vēlāk Ivara
Godmaņa valdība, būtībā neko
nemainot, to pieņēma par ekonomikas stabilizācijas plānu.
Esmu runājis ar vairākiem eko-

nomistiem, un viņi visi atzīst –
ja šis plāns būtu pieņemts 2005.
gadā, mums šīsdienas situācija
ekonomiskās krizes apstākļos
nebūtu tik smaga.
Kāds jums bijis šis laiks, kad
darbojāties valdībā?
Tas bija ļoti aizņemts un saspringts laiks. Tolaik ārzemju
investori izrādīja ļoti lielu interesi par iespējām attīstīt uzņēmējdarbību Latvijā. Uz Latviju
pārcēlās uzņēmums pēc uzņēmuma. Es arī aktīvi devos uz
ārzemēm, uzrunāju potenciālos
ieguldītājus un citu valstu polītiķus, ļoti dažādas auditorijas,
par iespējām izvērst uzņēmējdarbību Latvijā.
Jaunais laiks ļoti grūtā brīdī
ir uzņēmies valdības vadību.
Kā jūs vērtējat šo situāciju un
kādu izeju saredzat?
Izeja ir, bet tā nav viegla. Kopš
2006. gada ierēdņu skaits ir dubultojies. Tajā laikā budžets pildījās un pārpildījās un valdība, it
kā par spīti mūsu partijas argumentiem, ka budžets jāveido ar
pārpalikumu, veidoja to ar deficitu. Pretēji ekonomistu brīdinājumiem un ieteikumiem. Tagad
mēs par to arī maksājam – budžeta ieņēmumi strauji krītas,
bet mums nav rezervju, lai varētu
palielināt valsts pasūtinājumu
un stimulēt tautsaimniecību. Ir
pretēji – valsts izdevumi jāsamazina. Tie tagad jāsamazina, mazinot tieši birokratiju.
Pavisam drīz, 6. jūnijā, Latvijā vienlaikus notiks Eiropas
Parlamenta un pašvaldību vēlēšnas. Jūs esat partijas Eiropas Parlamenta locekļa kandidātu saraksta līderis. Tā ir liela
partijas uzticība. Vai esat gatavs veikt šos atbildīgos pienākumus?
Šajos vairāk nekā sešos gados
esmu guvis ļoti lielu polītisko
pieredzi gan mūsu valstī, gan
ārzemēs. Ļoti ilgu laiku biju
mūsu Saeimas frakcijas vadītājs.
Vairākus gadus esmu pieredzē-

jis, kā tas ir – būt opozicijas deputātam, kad lēmumus pieņem
citi. Esmu bijis partijas vadītājs,
ekonomikas ministrs. Ar savu
pieredzi jau tūlīt bez gaŗiem
ievadiem varu sākt darbu, lai
cīnītos par mūsu valsts interesēm Eiropas Parlamentā. Atcerēsimies, ka no Latvijas tiek ievēlēti tikai astoņi no 736 deputātiem, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka
ievēlētie deputāti var strādāt
visos līmeņos – gan ar citu valstu, gan mūsu pašu polītiķiem
un ar parlamentu.
Kādas būs jūsu - Eiropas Parlamenta deputāta prioritātes?
Savā darbībā vēlos panākt, lai
Latvijas iespējas būtu vienlīdzīgas ar vecajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai mazinātu
Eiropas un līdz ar to Latvijas birokratiju un tādējādi veicinātu
uzņēmējdarbības attīstību mūsu
valstī, kā arī lai panāktu Latvijas
enerģētisko neatkarību no Krievijas.
Manuprāt, enerģētiskā drošība
ir ļoti svarīga Latvijas nacionālajām interesēm. Viens no mūsu
enerģētikas polītikas stūŗakmeņiem ir mazināt atkarību no
Krievijas energoresursiem. To
var panākt ar diviem priekšnosacījumiem – pirmkārt, ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā
palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru. Otrkārt, ir
ļoti svarīgi, lai Eiropa pieņemtu vienotu enerģētikas polītiku, arī attiecībā pret Krieviju.
Ja Eiropai būtu vienota enerģētikas polītika un tā runātu
vienotā balsī, tad, protams, Eiropas spēks ļoti pieaugtu, jo
Krievijai savukārt nepieciešams
Eiropas kopējais tirgus. To es
uzskatu par vienu no saviem
galvenajiem mērķiem – argumentēt un pārliecināt, ka mums
visiem ir nepieciešama vienota
Eiropas enerģētikas polītika,
kas pilnīgi atbilst Latvijas nacionālajām interesēm.
Ko jūs ieteiktu tautiešiem
visā pasaulē, kuŗi šobrīd vēl
domā un šaubās, par ko balsot
šajās vēlēšanās?
Aicinu ikvienu Latvijas pavalstnieku, vienalga vai viņš dzīvo ārzemēs vai atrodas tur īslaicīgi, piedalīties šajās vēlēšanās. Latvijā joprojām ir ļoti
daudz krievvalodīgo, un arī
viņi ir organizēti polītiskās partijās un izvirza savus kandidātus. Mūsu pieredze pēdējos gados rāda, ka polītiķi no šīs vides
lielākoties nodarbojas ar mūsu
valsts nomelnošanu. Un, ja
mēs – patriotiski domājoši cilvēki - nebalsosim, tad viņi iegūs
vairāk vietu Eiropas Parlamentā. Mēs ikkatrs ar balsošanu varam šo procesu ietekmēt.
Novēlu tautiešiem, kuŗi dzīvo
ārzemēs, uzturēt latviešu valodu un kultūru. Audziniet savus
bērnus latviskā garā un pēc
iespējas palīdziet viņiem Latviju
arī apmeklēt! Mūsu, latviešu,
pasaulē nav daudz, tāpēc mums
jābūt vienotiem. Ikkatrs latvietis, kas uzaug jebkur pasaulē,
nākotnē var nest lielu labumu
tautai un valstij kopumā!
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„Kas tālē dūc”
2009. gada 9. martā apritēja 135 gadi, kopš dzimis Tēvzemes balvas laureāts Plūdons
(Nobeigums)
Plūdons, kas rakstīja vēsturiskas
balādes par Saules kauju un citām temām un dzejā slavināja latvisko Pērkontēvu, tomēr bija kristietis jau kopš bērnu dienām, bet
viņš bija arī tas, kuŗš Dievu meklēja un atrada tautas liktenī, savā
dzīvē un bērnības atmiņās.
...1906. gadā krievu cars un viņa
kazaki šāva, kāra, dedzināja, spīdzināja latviešus laukos un pilsētās. Cars iecēla Stolipinu par valdības vadītāju, kas pavēlēja kaŗa
tiesā nogalināt jebkuŗu, ko norādīja vācu barons vai krievu oficieris. Stolipins esot bijis arī reformātors, lai patvaldība paliktu
mūžīga.
Kāda līdzība ar šodienu: Putins
gribot reformēt Krieviju, lai tā
būtu spēcīga, lai varētu turēt paklausībā Kaukaza tautas, Gruziju,
Ukrainu, Moldovu un nošautu
visus čečenu nemierniekus.
1906. gads bija smags, melnā
sotņa asinīs noslāpēja brīvības
alkas. Latviešu rakstnieki bija
kopā ar zemniekiem un strādniekiem, kopā ar mežabrāļiem, kopā
ar tiem, kas ticēja, ka Latvija būs
neatkarīga.
1906. gadā Plūdons uzrakstīja
zīmīgu dzejojumu „Palu laiks
Zemgalē”:
Pār zemi ūdens gari iet
Un pirmspasaules dziesmu dzied;
Un tāli aizskan viņu balss:
Nu ziemai gals, nu ziemai gals.
Allegoriskā ainā Plūdons rāda
tautas un zemes atmodu un cer:
Apkārt tuvi un tāli

(Turpinājums no Nr. 20)
Kā Ģirts kļuva tik spēcīgs? –
Kad vēl nebija tilta starp Krustpili un Jēkabpili un mazais pasažieŗu kuģītis Gulbis „streikoja”, divas liellaivas rēgulāri cēla
pār Daugavu katra kādus 20
pasažieŗus. Katrai laivai bija
divi airētāji un viens stūrētājs.
Daugavā plūda spēcīga straume, un abi airētāji vilka katrs
savu airi ar abām rokām. Braucot pār Daugavu uz skolu un
no skolas, Ģirts ļāva abiem airētājiem uzpīpēt, kamēr viņš
viens pats airēja liellaivu ar
pasažieŗiem pāri straumei.
Ģirts bija izcils slēpotājs. Manai mātei par šausmām, viņš
lielā ātrumā nāca lejā pa stāvu
sniegotu nogāzi, zigzag izvairīdamies no kokiem. Tikai
daudz vēlāk uzzināju, ka šādu
slēpošanas veidu sauc par purngalu deju (Spitzentanz). Ziemā,
tiklīdz dzirnavu dīķi klāja vēl
ne visai biezs, bet gluds ledus,
mēs slidojām. Es sēdēju kamaniņās, un Ģirts, man par šausmām, pats uz slidām stūma
mani pa ezera ledu lielā ātrumā. – Slidošana varētu būt tik
patīkama. Slidotavu iejoza koka soli. Vakaros to izgaismoja
krāsainas laternas. Latgales artilerijas pulka orķestris spēlēja
„Slidotāju valsi” un (nezin kāpēc) „Donavas viļņus”. Daudzie
slidotāji slīdēja mūzikas ritmā.
Vasarās Ģirts daudz trenējās
mājās. Sita futbola bumbu paštaisītos vārtos. Es vēl biju maza

Ziedoņa vēji tad dies!
Kārlis Skalbe redz šausmu ainas
Latvijā:
Kad tik daudzas acis
Ir izdzisušas,
Kas tik karstas
Tev mirdzējušas.
Bende aizsedza sauli
Ar palagu asiņainu...
Šajā traģiskajā laikā, cīņu laikā
dzejnieki domāja, kādai vajadzētu
būt latviešu literātūrai.
Kārlis Skalbe rakstīja:
„Jaunie rakstnieki nedomāja, ka
mums vajag tikai cīņas dziesmu.
Lai mums ir arī gaisa un druvas
dziesmas! Lai skan mūsu dzejā
arī nakts un izmisums, lai viņa
elpo pilnu dzīvi!”
Vai 100 gadus vēlāk šīs balsis
noklusušas? Laikam gan...
Šodien, masu kultūras dūkstīs
grimstot, jaunie dzejnieki diletantismu aizsedz ar avangardisma
un supermodernisma vairogu.
Ielūkojamies Tēvzemes balvas
laureāta dzejnieka Plūdoņa dzīvē
un daiļradē, mēģinām saprast
iemeslus, kāpēc viņš, Zemgales
saimniekdēls, visu mūžu bija norūpējies par darba cilvēkiem, pat
labajos ulmaņlaikos rakstīja „Trūkumcietēja dziesmas”. Vai tā bija
slavenības poza, dīvainība? Nē....
Acīm redzamas ir Plūdoņa
dzejas galvenā tēla - zemnieka ārējās pazīmes: strādīgs, mazrunīgs,
kaparbrūnu seju, pelēkos svārkos, gaitā smagnējs. Kā laukakmens. Vienīgais sapnis par „savu
kaktiņu, savu stūrīti zemes”.
Bet ir arī būtiskākas, dziļi dvēselē ieslēptas īpašības: aistētiska

attieksme pret dabu un darbu, ko
viņš dara. Zeme ir ne tikai barotāja, bet arī daiļuma avots. Par to
liecina mūsu tautasdziesmas, kas
apdzied tīrumu, upi, mežu un
zeltauziņas, kumeliņu, gotiņu –
piena devēju. Darbs ir veikumiņš
ne tāpēc, ka būtu niecīgs, bet tāpēc, ka ar mīlestību veikts.
Latviešu zemnieka latvisko
mentālitāti, ko nespēja uzminēt
svešzemnieki, parādījuši latviešu
rakstnieki Apsīšu Jēkabs, Augusts
Saulietis, brāļi Kaudzītes, Rūdolfs
Blaumanis, Jānis Poruks, Jānis
Jaunsudrabiņš, Kārlis Skalbe,
Edvarts Virza....
Pie šīs plejādes pieder arī Plūdons.
Pilsētā pa ziemu dzīvodams un
skolotāja darbu strādādams, viņš
nekad nepārstāja būt īsts zemnieks, lai arī lauku darbus maz
strādājis. Pat savos pēdējos Ziemsvētkos, slimības gultā gulēdams,
Plūdons ilgojās atgriezties Lejeniekos. Zemnieciski ir Plūdoņa
labākie daiļdarbi: lauku jauneklis
ir viņa „atraitnes dēls”, lauku ideālu pārpilns ir viņa jauneklis
„Fantazijā par puķēm”. Zemgales
lauku elpa ir viņa dzejoļos par
pavasari, vasaru, rudeni un ziemu.
„Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas” mums rāda lauku
bērnu, kas iejūtas lauku darba
lielajā, mūžīgajā ritmā un lauku
cilvēku sirdsskaidrībā. Šo darbu
Plūdons uzrakstīja jaunībā un uzreiz nostājās blakus mūsu bērnu
literātūras klasiķiem, kuŗi arī
attēloja lauku bērnus visskaistā-

kajā mūža posmā – bērnībā. Pieminēsim Valdi un viņa „Staburaga bērnus”, Doku Ati – „Manas
dzīves rīts”; vēlākos gados tapa
Jaunsudrabiņa „Baltā grāmata”,
Ernesta Birznieka-Upīša „Pastariņa dienasgrāmata”, Annas Brigaderes triloģija „Dievs. Daba.
Darbs”.
Mēs maldīgi domājam, ka šie
izcilie daiļdarbi rakstīti tikai bērniem: nē - tie jālasa vispirms pieaugušajiem, jo tajos ir dzīva latviešu valoda un gaiši parādīts, kā
jāaudzina latviešu tautas jaunā
paaudze. Lūk, kāpēc ir svarīgi, lai
mūsu bērniem būtu Lejenieki
un būtu sava „Zaķīšu pirtiņa”,
kuŗā dvēselīti sasildīt.
Dzejoļos bērniem, ko rakstījis
Plūdons, redzam lauku bērnu,
kuŗu nevis audzina darbam, bet
kuŗš strādā: viņš ir gans, palīgs
tēvam un mātei, reizē arī sava
maizes kumosa pelnītājs. Vislielākais brīnums viņam ir skudru
pūznis, vislielākais gardums –
burkāns paša koptajā dobē, un
vislielāko līdzjutību rada no ligzdas izkritušais putna bērniņš.
Lejeniekos ar dzejniekiem bieži
tiekas jaunie zemgalieši – un ne
tikai topošie arāji un sējēji, bet arī
nākamie dzejnieki. Lai viņu nākotnē nekad nebūtu pretrunu
starp dzejnieku un zemnieku, jo
viņi ir vienas mātes – Latvijas –
divi vismīļākie bērni!
Tēvzemes balvas laureāta dzejnieka Plūdoņa daiļdarbi (izņemot nelielu patriotisku dzejoļu
grāmatiņu, skolu vajadzībām izveidotu krājumu un bilžu grāma-

Silvija Skujiņa

Manas bērnības stāsts
Atmiņu tēlojums

Arņa kāzās. No kreisās: Arnis,
Velta, Ģirts un es 13 gadu vecumā
meitene, bet man bija vārti
jāsargā, kad viņš ar visu spēku
trieca bumbu pret mani. Labi
vēl, ka viņš bumbu bija nolicis
patālu, bet man tas likās daudz
par tuvu. Man bija arī jāspodrina viņa futbola zābaki (buči)
un divritenis.
Visi mani brāļi spēlēja futbolu, bet Ģirts, kaut arī jaunākais, bija populārākais un labākais. Centra uzbrucējs. Marģis bija vārtsargs. Reiz es biju
skatītājos, kad latvieši spēlēja
pret poļiem. Beigās, kad Ģirts
bija iesitis vairākus vārtus, skatītāji viņu uz rokām nesa no
laukuma. Pārējie skaļi aplaudēja
un sauca: „Puika! Puika!” Tā
viņš bija iesaukts, jo bija jauns
un neliela auguma. Poļi pēc
zaudējuma noplēsa koka sētai
dēļus un nāca ar latviešiem
kauties.
Kad kaŗa veiksme mainījās un

Silvija un Ģirts Krustpilī 1934.
gada rudenī

Sarkanā armija draudēja atkal
ieņemt mūsu zemi, Ģirts un
visa viņa ģimnazijas klase pievienojās dzimtenes aizstāvjiem.
Tēvam bija pazīšanās attiecīgās
iestādēs, un viņš varēja panākt,
ka Ģirtu no iesaukšanas atbrīvo. Bet Ģirts to negribēja. Tēvs
viņam nopirka akordeonu. Ģirtam bija laba mūzikālā dzirde.
Viņš ar jauno instrumentu viegli harmonizēja melodijas bez
nošu raksta. Viņš paņēma in-

strumentu līdz uz fronti. Reizēm, kad kāds no frontes atgriezās atvaļinājumā, mēs dzirdējām, ka Ģirts redzēts spēlējam akordeonu. Tā mēs zinājām, ka Ģirts ir vēl dzīvs.
Kaut arī Ģirts bija ļoti saldumu kārs, viņš kādu savu frontes
saldumu devu kopā ar kakla
rotu atsūtīja man. Rota likās kā
no dzintara. Es biju ļoti aizkustināta. Pazemes patvertne, kuŗā
leģionāri naktī gulēja, dega,
griesti iebruka. Citus glābjot,
Ģirts bija smagi apdedzis. Viņu
aizsūtīja uz Šauļu slimnīcu Lietuvā. Māte aizbrauca ar vilcienu viņu tur satikt. Viņa panāca,
ka Ģirtu pārveda uz kaŗa slimnīcu Krustpils pilī. Kad viņš atlaba, tēvs gribēja paildzināt
viņa atvaļinājumu, piekukuļojot attiecīgos vācu ierēdņus.
Bet Ģirts to nevēlējās, jo viņa
biedriem frontē viņš esot nepieciešams. Viņš vēl nospēlēja vienu futbola spēli un atgriezās
Austrumu frontē. Līdz kaŗa beigām viņš mēģināja aizstāvēt
savu dzimto zemi. Komūnisti
viņu sagūstīja un nosūtīja uz
gūstekņu akmeņlauztuves nometni Narvā (Igaunijā), kur
viņš drīz savā 21. dzimšanas
dienā nomira.
Mani vecāki
Neatceros, ka būtu sevišķi mīlēta un paijāta, bet šajā Eiropas

tu bērniem) Trešās atmodas laikā
nav izdoti tāpēc, ka latviešu
literātūras klasiķis pseudomodernistu aprindās tiek uzskatīts
par tradicionālistu un tāpēc
nepiemērotu laikam, kad dominē
importēta masu kultūra un pašmāju pretenciozais supermodernisms. Kāda pazīstama režisore pat atzinās, ka viņai riebjoties latviešu „utainais reālisms”...
Bet vārds ”tradicionālists” nav
nievājums!
Plūdons, lieliski pārzinot dzejas techniku, visbiežāk rakstīja
tradicionālu dzeju, kuŗā bija ritms,
atskaņas un saturā bagāti un
emocionāli dzejas tēli. Tradicionālists viņš bija arī tāpēc, ka
rūpīgi apguva latviešu tautasdziesmu formu un saturu, jo
apzinājās, ka folklora vistiešāk
izsaka latviešu tautas nacionālās
īpatnības pasaules izpratnē, daiļuma izjūtā, valodā, dzīves veidā
utt. Viņš tulkoja gan tradicionālās leišu dainas, gan moderno
vācu liriku.
Kopš „Kopoto daiļdarbu” iznākšanas četros sējumos (1938)
ir pagājuši septiņi gadu desmiti.
Padomju laika izdevums (1974)
trīs sējumos ir vienpusīgs, tajā
nav iekļauti darbi, kas apliecina
Plūdoņa latviskumu un Latvijas
mīlestību.
Lūk, tieši tāpēc šodien nepieciešams tradicionālista Plūdoņa daiļdarbu vērienīgs izdevums.
Reinis Ādmīdiņš

daļā ļaudis nemēdza savas jūtas
pārlieku izrādīt. Tomēr es kādreiz sēdēju tēvam klēpī, kad viņš
man kaut ko lasīja vai ar mani
runājās un sauca mani par pelīti.
Sešos vakarā, kad pienāca Rīgas
vilciens, tēvs mani ņēma līdz uz
Krustpils staciju, lai tur dabūtu
pēcpusdienas avīzi –Jaunākās Ziņas. Kad kādreiz tēvs aizbrauca
uz Rīgu, es pacietīgi gaidīju, kad
viņš, kā vienmēr, man atvedīs
chalvu un semitāki. Reiz tēvs
un vēl divi mācītāji ceļoja pa
Balkāniem. Tēvs man atveda mazu koka krūku ar rožu smaržu.
Šis aromats bija ap mani vairākus gadus. Bija grūti tēvam ticēt,
ka Albānijā, pērkot kartupeļus,
bijis jāuzmanās, lai turzas dibenā nav iebērti apelsīni.
Mani vecāki ceļoja arī pa Beļģiju, Franciju, Skandinaviju. No
Beļģijas māte man atveda slavenās Briseles mežģīnes, kas vēlāk
rotāja mana tērpa apkakli. Es
vēl atceros Somijas aizkarus krēma krāsā, ar ieaustiem brūniem
aplīšiem.
Es biju gadus piecus veca, kad
māte mani paņēma līdz paceļot
kuģī pa Baltijas jūru. Es iemīlējos kuģa kapteinī. Viņš man reizēm ļāva sēdēt klēpī. Ap to pašu
laiku māte mani aizveda uz zobārstu institūtu Stabu ielā Rīgā.
Viens mans priekšzobs bija
greizs. Es negribēju tur iet. Biju
pārbijusies.
Šie ir tādi brīži, kas paslēpušies manas atmiņas nostūrī ilgāk
nekā 70 gadus.
(Turpinājums sekos)
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L AT V I E Š U K U LT Ū R A S P E R S O N Ī BA S
Pavasaŗa
pārdomas
Ilgi neticēju,
ka šogad Latvijā pienāks pavasaris: auksts
un auksts. Un
tad pāris dienās
notika brīnums, bērziem izsprāga pumpuri! Liepas sazaļoja –
vēl trakāk – kastaņkokiem izslējās brīnišķas, karaliskas sveces,
saplauka ceriņi. Atcerieties, Edvarts Virza reiz dzejolī rakstīja:
„maijā neuzziedēs ceriņš.” Šogad
maijs bija tikai vidū, bet ceriņi
jau rotājās tumšām ziedu vālēm.
Dzīvoju Biķernieku ielā, tas ir
patālu no centra – pāri Gaisa
tiltam aiz kādreizējā VEF, tūlīt
pa labi. It kā necila iela, taču
skaista: vienā pusē zaļo liepas,
pretim kā violets valnis dižojas
ceriņkrūmi, saulē gozējas kastaņkoki un pa vidu – uzziedējušas ābeles, baltas, skaistas, pilnas
ziediem. Ja valstij grūti laiki un
ik dienas avīzes un televīzija
stāsta par krizi, vismaz koki
cilvēkiem cenšas darīt labāku
garastāvokli, un mūsu Latvija
pavasaŗa saulē patiešām ir izcili
skaista. Kad aizbraucu uz savu
vasaras mājeli, iekštelpās auksts,
bet ārā gaiss dzidrs un smaržīgs.
Un tad pāri mājai pārlido stārķis.
Es ļoti mīlu šos putnus, ne velti
tautā tos dēvē par svēteļiem, un
pavasarī vienmēr ir prieks par
to, ka viņi atgriezušies, ka atraduši atkal savas mājas un savu
dzīvokli. Kā tas stārķiem izdodas, nezinu, bet īstajā vietā un
īstajā brīdī viņi ir klāt, un arī tas
draugs, kas lido pāri manai mītnei, dodas uz savu māju Aģes
upītes otrā krastā.
Vienīgi ar dzeguzi šopavasar
neveicās – zinu, ka dzeguzei
nedrīkstu ļaut mani aizkūkot,
katrā ziņā jābūt paēdušam un
naudai jāšķind ķešā. Labi to
zināju, bet iznāca citādi: brokastis paēdis biju, ārā strādāju, un
tajā brīdī sāka kūkot dzeguze –
brīnumainas skaņas! Austrālijā
dzeguze nekūkojot, tur ir tikai
kukabaras, tā man stāstīja Erna
Lēmane. Citādi gan Latvijas dzeguze esot ļoti vieglprātīgs radījums, sadēj olas svešās ligzdās,
lai citi putneļi baro savus un
viņas bērneļus. Bet dzeguzes
dziesma valdzina, tikai – tikai
atskārstu, ka, dzeguzei kūkojot,
man nebija kabata ne graša.
Tātad gads tā būs jānodzīvo –
ēšanai kaut kas tiks, bet kabata
būs tukša, un ar to valdības vīri
mūs biedē – algas jāpazemina,
skolas jāslēdz, slimnīcu skaits
jāsamazina, Misiņa bibliotēku mūsu garīgo bagātību krātuvi
un simbolu – grib slēgt, tās ēka
Rūpniecības ielā labi noderēšot
pārdošanai, bet grāmatu kalnus
varot aizgādāt uz Silakrogu. Cik
ilgi varēs pastāvēt institūts, kuŗā
strādāju, nav zināms. Un tad atliek noraudzīties debesīs lidojošā dzērvju kāsī un priecāties
par skaistajiem, elegantajiem
stārķiem. Līdz viņiem valodas
par krizi nav nonākušas, un viņi
ir pārliecināti, ka jāstrādā, māja
jāpielabo, jādomā par rītdienu.
Mēs jau arī – par spīti visam –
cenšamies to darīt, un nupat,
nupat, 12. maijā, tikām aicināti
uz Gundegas Grīnumas gara-

Klāt maijs…
bērna apliecināšanas svētkiem
Okupācijas mūzejā. Tas garabērns viņai padevies tāds varen
svarīgs un pamatīgs, cik tieši tas
sveŗ, nepateikšu, bet ar vienu
roku tik tikko ceļams, taču, ja
precīzi, – šim garabērnam ir tāds
pagaŗš vārds: „Piemiņas paradoksi. Raiņa un Aspazijas atcere Kastaņolā”, - tā ir grāmata ar
767 lappusēm.
Tajā pēcpusdienā Okupācijas
mūzeja zāle bija sanākusi pilna
jo pilna, jo Latvijas un arī trimdas sabiedrībā Gundega Grīnuma ir iemantojusi cieņu kā
nopietna, vērīga un uzcītīga
Raiņa dzīves un daiļrades pētniece. Kādreiz mēs, paprāva zinātnieku grupa, kopīgi strādājām ar Raiņa kopotu rakstu
akadēmisko izdevumu trīsdesmit sējumos, bet Gundega joprojām palikusi uzticīga Rainim, viņa rok un rok, arvien
dziļāk un dziļāk, un nu radusies
grāmata par Raiņa un Aspazijas
dzīvi Kastaņolā. Uzmanības centrā grāmatas autore izvirzījusi
problēmu, kas skaŗ dzejnieku
piemiņas iemūžinājumu Kastaņolā. Viņa parāda, kāds iespaids par abiem trimdiniekiem
saglabājies Kastaņolas iedzīvotājos, raksturojusi Raiņa kādreizējo dzīves vietu, taču grāmatas centrā izvirzās problēma, kas
saistās ar Raiņa un Aspazijas piemiņas plāksnes un abiem dzejniekiem veltītā pieminekļa izveidi un atklāšanu.
Šo sarežģīto gaitu raksturojot,
Gundega Grīnuma parāda un
iezīmē gan Latvijas, gan trimdas
dažādo aprindu un grupējumu
ietekmi uz piemiņas izveidi un
reizē sniedz liecību arī par mums
kā tautu. Grāmatas uzrakstīšanas
procesā G. Grīnuma apguvusi
un izpētījusi milzīgu faktu materiālu, tajā lasāmas daudzu ievērojamu literātūras un polītikas darbinieku biografijas, arī
nezināmas lappuses un fakti.
Grāmata ir bagātīgi illustrēta, un
tajā parādās gan Raiņa un
Aspazijas dzīves vieta Kastaņolā,
gan personas, kas sekmējušas
dzejnieku piemiņas saglabāšanu.
Svinīgo grāmatas „Piemiņas
paradoksi” atvēršanas sarīkojumu vadīja žurnāla Karogs redaktore I. Kolmane. Atklāšanas runas sacīja Šveices vēstniece Latvijā Gabriela Nützi Sulpicio,
uzsveŗot Latvijas un Šveices kultūras sakaru nozīmi. Viņai līdzās
stājās vēsturniece, zinātniece un
žurnāliste Vita Matīsa. Abas
uzteica Gundegas Grīnumas
nozīmīgo veikumu, kas ietverts
pamatīgā, biezā grāmatā. Es
atcerējos, ka tieši Vita Matīsa
1990. gadā uzņēmās vērienīgā
Lugānas foruma organizēšanu,
kad pirmo reizi kopā sanāca
mūsu tautieši no Latvijas un
trimdas zemēm, lai izvērtētu Raiņa nozīmi Latvijas valsts idejas
kaldināšanā un milzīgo devumu
dzejā un drāmā. Ar spilgtu, labi
argumentētu referētu toreiz uzstājās mūsu nākamā prezidente
Vaira Vīķe-Freiberga.
Kā veidojusies Raiņa un Aspazijas piemiņas vieta Kastaņolā par to, demonstrējot foto uz-

ņēmumu seriju, stāstīja grāmatas autore, pēc tam viņai tika
pasniegtas ziedu veltes. Patīkamā noskaņā devos mājup, taču jau pie Brīvības pieminekļa
mani sagaidīja neganti aukstas
vēja brāzmas. Jā, pavasaris kārtējo reizi Latvijā apliecināja
savu pretrunīgo dabu, it kā aizrādīdams: „Nesapriecājieties par
daudz, es vēl varu uzpūst aukstumu un salnas!” Pasarg Dievs,
kas notiks ar iesētiem cukurzirņiem? Bet – tā jau pie mums
iet – pāris gadu priecājāmies,
ka dzīve iet augšup, un nu atkal
klāt salnas, un dzeguze mani
aizkūkoja... Mājās pārnācis, ieslēdzu televīzoru. Laika ziņas:
naktī būs -2ºC.
Atceros brīnišķu aktrisi
Pāršķirstīju kalendāru un atskārtu, ka maijā pienākusi piemiņas reize vienai no mūsu izcilākajām aktrisēm – Irmai Laivai, – viņai apritētu simt gadu.
Irma Laiva jau kādus gadus kā
aizgājusi aizsaulē, bet vēl deviņdesmitās dzimšanas dienas
mēnesī aktrisi apciemoju, – viņa
dzīvoja Brīvības ielā viņpus Tallinas ielas kāda nama augšējā
stāvā. Savādi – aktieŗi labprāt
dzīvojuši namu augšstāvos – tā
bija ar Liliju Ēriku, Lilitu Bērziņu, Almu Ābeli. Iedomājos, ka
tur laikam labāk iejusties nākamajās lomās un vieglāk pavērties debesīs.

Dailes teātŗa aktrise Irma Laiva

Toreiz ievēroju, ka aktrise iet,
visu laiku taustīdamās, līdz pati
atzinās, ka tikpat kā neko neredzot. Tā bija bēdīga ziņa, jo Irma
Laiva vairs nevarēja būt uz
skatuves, nevarēja būt savā Dailē.
Viena no viņas pēdējām lomām
Dailes teātrī bija simboliska
būtne – kaŗavīra līgava A. Čaka
poēmas „Mūžības skartie” iestudējumā 1987. gadā. Līgavas tērps
nebija novilkts, viņas mīļais bija
kritis, laiki ritējuši, kādreizējā
līgava nosirmojusi. Šādu simbolisku tēlu bija iecerējis režisors Kārlis Auškāps, bet lomā
skanēja Irmas Laivas būtība –
viņas īstā un vienīgā mīlestība
bija teātris, – tam viņa bija
dzīvojusi, tam sirdi un spēkus
atdevusi, līdz aizmiglojās skatiens un 1992. gadā no skatuves
bez skaļām atvadām nācās
aiziet.
Toreiz runājām par tēlotām,
pareizāk sakot, izdzīvotām lo-

Uz Valmieru
Pavasaris! Saule mijas ar
salnām, taču nevar dzīvot, tikai
bažījoties un kavējoties atmiņās,
jādzīvo šodienā, tas nozīmē –
jādodas uz teātri! Šoreiz uz
Valmieru. Kādreiz, pirms daudziem gadiem, teātŗa cienītāji
meklēja kādus satiksmes līdzekļus un devās uz Lietuvas pilsētu

mām un aktrises atmiņā atausa
viena personība – Mārtiņš Zīverts. Viņš bija uzrakstījis jaunu
lugu „Āksts” un vienai no galvenajām lomām – tā bija Henriete, kas uz skatuves dzīvo,
pārģērbusies par Kendelu, – esot
ieteicis tieši viņu.
Tā bijusi skaista
Kārļa Veica iestudēta izrāde. Šekspīru toreiz tēlojis
Herberts Zommers un Kārlis
Veics, Džiga lomā – Augusts
Mitrēvics, un aktrise atcerējās, kā
smiekli viņa tēlojumā mijušies
ar smeldzi un dziļu traģiku.
Par Irmu Laivu
savā laikā man
stāstīja Mārtiņš
Zīverts, un tieši
viņu drāmatiķis
bija iecerējis arī
Martes lomai traģēdijā „Vara”. Aktrise nelika lugas
autoram vilties.
Irma Laiva - Marte
bija traģisma pilna Lietuvas karaliene, kas izjūt
naidu pret Min- Tālivaldis Lasmanis - klauns Fiasko
daugu, līdz karaļa
lielā monologa laikā pirmo Panevēžu, lai tur noskatītos rereizi tā īsti dziļi ieklausās par žisora Joza Miltiņa iestudētās
varmāku uzlūkotajā Mindaugā izrādes. Miltinis bija mācījies un
un ierauga viņa patieso seju. strādājis Parīzē, Eiropas elpa
Mindaugs toreiz bija Edgars Zīle. iešalca Panevēžas teātŗa izrādēs.
Irma Laiva Marti atcerējās kā Tagad citi laiki, taču atkal mekvienu no savām vismīļākajām lējam kādu braucamo un laižam
un skaistākajām lomām, par uz Valmieru noskatīties Oļģerta
Irmas Laivas Marti ar lielu cieņu Krodera iestudējumā V. Šeksrunāja Mārtiņš Zīverts, un viņa pīra „Karali Līru”, „Hamletu” vai
dzīvesbiedre Ilze joprojām Ir- A. Čechova „Ķiršu dārzu”. Viņa
mas Laivas tēlojumu uzskata izrādēs atrodam pašu galveno,
par vienu no visspilgtākajiem vissvarīgāko – cilvēka domu un
teātrī gūtajiem iespaidiem.
jūtu pasaules atklāsmi, un mēs
Irmas Laivas uzzibsnījums labāk saprotam cilvēku, dzīvi,
Dailē bija straujš un spilgts, viņa pašreizējās un mūžīgās vērtības.
teātrī ienāca 1930. gadā, un
Tikko līdz Rīgai atnāca ziņa, ka
vairākās izrādēs viņai bija iz- Felikss Deičs iestudējis Mārtiņa
devība darboties kopā ar Eduar- Zīverta drāmu „Fiasko”. Latvijā šī
du Smiļģi: Raiņa „Jāzepā un luga profesionālajos teātŗos neviņa brāļos” Laiva bija Dina, kad nav spēlēta, tās pirmuzveSmiļģis – Jāzeps, „Krauklītī” – dums bija 1960. gadā Amerikas
viņa Magone, Smiļģis – Vents, Latviešu teātŗa Vašingtonas anBlaumaņa drāmas „Ugunī” iz- samblī Osvalda Uršteina režijā,
rādēs viņi sastapās kā Kristīne izrādei liekot virsrakstu „Klauns
un Edgars. Pēc kaŗa Irma Laiva Fiasko”. Ar šādu nosaukumu
pārsteidza ar drāmatisko sprie- savu izrādi piesaka arī Valmiedzi Laimdotas lomā Raiņa drā- ras Drāmas teātris. Luga ir par
mā „Uguns un nakts”, viņas problēmu, ko Zīverts risinājis
partneris tad bija Artūrs Filip- vairākās savās lugās, – par varu.
sons - Lāčplēsis. Diemžēl, lai- Ar to tiešā nozīmē rakstniekam
kam ejot, vēlāk šī izcilā aktrise nācies saskarties, kad viņš 1941.
tika atstāta novārtā, līdzās bija gadā tika čekā pratināts, un šī
citas aktrises, kam tika loma bargā varmācības gaisotne valda
pēc lomas, Irma Laiva palika lugā. „Fiasko” centrā ir neparasta,
bešā, viņa – varbūt arī savas savdabīga personība, kas reiz
nacionālās pārliecības dēļ – šķi- ticējis brīvībai, vienlīdzībai un
ta lieka. Taču Irmu Laivu ne- sociālisma idejām, taču viņam
kad neesmu dzirdējis žēloja- nācies smagi vilties. Gaišu ideālu
mies, un, stāstot par spēlētām vietā Fiasko nācās tikties, kā viņš
izrādēm un tēlotām lomām, pats saka, ar terroru un nāves
viņa nekad necentās izcelt sevi, jutoņu. „Lūk, par ko es esmu
viņa pat nepieminēja sevi, bet atdevis savu dzīvi.” Fiasko nomāc
slavēja, cildināja citus: cik viņi grūtsirdības un apatijas slogs, ko
bijuši labi, skaisti un mīļi. spētu mazināt tikai nāve...
Aktrise sevī nesa gaišumu un
Redz, kā nu sanāca, – bija vēl
sirds siltumu, un tāpēc, atska- ko stāstīt, bet aptrūka papīra!
toties vakardienā, Irmu Laivu Varbūt tiekamies pēc nedēļas?
redzu gaismas staru lokā.
Viktors Hausmanis
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Par kalpošanu tautai un valstij
Vairas Vīķes-Freibergas vārds
ar apbrīnu un cieņu Latvijā
tika daudzināts jau vairākus
gadus pirms valsts neatkarības atgūšanas un pirms viņas
ievēlēšanas par prezidenti.
Jau ar 1969. gadu, kad V. VīķeFreiberga ieradās Latvijā pirmo reizi kopš došanās svešumā (jo Zinātņu akadēmija viņu
ielūdza nolasīt lekcijas), interese par viešņas priekšlasījumiem bija liela un pieņēmās
spēkā. Latvijas rakstnieki,
dzejnieki, kritiķi, valodnieki,
zinātnieki, folkloristi centās
nepalaist gaŗām iespēju noklausīties V. Vīķes-Freibergas
pētījumus par folkloru un
eksperimentālo psīcholoģiju.
Pastāvīgie V. Vīķes-Freibergas
klausītāji dažkārt jutās kā sazvērnieki un tvēra katru izdevīgu brīdi, lai uzzinātu un
citiem darītu zināmu gaidāmo lekciju. Tādas izdevības
bija gan 70. gadu vidū, gan
80. gados.
Zīmīgi, ka Latvijas apciemojumu ilgumu un priekšlasījumu daudzumu „lemjošās”
padomju iestādes aizvien saīsināja. Drošības pēc... Tāpēc
tik saprotams bija Latvijas
draugu, paziņu un plašā cienītāju loka prieks par V. Vīķes-Freibergas uzaicināšanu
vadīt jaundibināto Latvijas
institūtu 90. gadu beigās. Laikam taču viņas lekciju klausītāju balsis bija visskaļākās
priecīgo gavilētāju pulkā, kad
no TV ekrāniem tika pavēstīta saviļņotāja ziņa par V. Vīķes-Freibergas ievēlēšanu prezidenta amatā. Jo daudzi bija
nelokāmi pārliecināti, ka viņa
būs vislabākā. Tā arī notika.
Turklāt – ar uzviju.
To visu un daudz ko citu
bezgala nozīmīgu un būtisku
mums atgādina triju laikraksta Diena žurnālistu – Sanitas
Jembergas, Paula Raudsepa
un Guntas Slogas uzrakstītā
grāmata „VVF. Vairas VīķesFreibergas polītiskā biografija”. Apgāda „Dienas grāmata” apjomīgais izdevums lasāms aizrāvīgi un dziļā gandarījumā, jo atsauc atmiņā
atgūtās neatkarības pirmos
spirgtos elpas malkus, mūsu
patieso vienotības centienus,
cerības, morālas uzvaras un
arī vilšanās, jo V. Vīķes-Freibergas darbība noritēja uz nospriegota un pretrunīga polītisko norišu fona.
Grāmata sagādā neviltotu

gandarījumu vairāku iemeslu
pēc. Arī par Dienas žurnālistu profesionālitāti, kas notikumus, faktus, to zīmīgās sakarības liek uztvert kā mākslas
parādību. Turklāt trijotne tā
saskaņojusi stilu, galvenās
temas, vadmotīvus, ka vēstījums atgādina meistarīgu mūzikas ansambļa spēli, ļaujot
lasītājam izjust prieku un lepnumu par izcilo „valstssievu”
Latvijas jaunāko laiku vēsturē. Šajā ansambļa saspēlē vienlīdz spilgti apliecināts gan
katra žurnālista individuālais
sniegums, gan saliedētais kopīgais skanējums.
Īpaši nozīmīgs liekas tieši
un netieši uzsvērtais aicinājums valsts prezidenta pienākumu veikšanā, jo tas V. VīķesFreibergas personību krasi nošķiŗ no vairākuma parastu,
kaut arī lietišķi veiksmīgu polītiķu rosības, nemaz nerunājot par tiem, kuŗus tautas un
valsts labklājība diemžēl maz

interesējusi. Viens no grāmatas autoriem, arī redaktors
Pauls Raudseps grāmatas pēcvārdā raksta: „Vīķe-Freiberga
ir viena no retajiem Latvijas
polītiķiem, kuŗiem tieši idejas, nevis materiālās intereses
ir polītikas būtiskākā sastāvdaļa.” Un dažas rindas tālāk:
„Šī saskaņa starp personisko
pieredzi un polītisko programmu ir spilgti saskatāma Vairā
Vīķē-Freibergā,” jo tās pamatā
jau kopš 60. gadiem „bija pārliecība par Latvijas tiesībām
uz neatkarību un vienlīdzību
ar citām pasaules valstīm.”
Tādējādi
izskaidrojama
prezidentes dzelžainā pārliecība par Latvijas vietu NATO
un Eiropas Savienībā, un šī
pārliecība bija saistīta ne tikai
ar valsts drošības un aizsardzības garantijām. „Jo uzskatu
Latviju par līdzvērtīgu visām
citām šajās organizācijās jau
ietilpstošām nācijām. To varu
apgalvot jebkuŗam.” Tie bija

ne tikai vārdi vien, bet arī suģestējoša ticība, kas V. VīķeiFreibergai ļāva pārliecināt pasaules lielvalstu vadītājus. Ja
tas nebūtu izdevies, nav grūti
iztēloties, cik ārpolītiski apdraudēta būtu mūsu dzīve tagad, - to mums atgādināja
aizvadītās vasaras notikumi
Gruzijā.
Grāmatas autori neuzkrītoši, taču nepārprotami atklāj atšķirību starp likteņa
aicinātiem un „iebīdītiem” līdeŗiem, kas augstā postenī
nereti nonāk pēc veiklām manipulācijām, izkalpojoties dažādām ietekmīgām aprindām
gan pirms, gan pēc svarīgu
posteņu iegūšanas. Tāda ir
būtiskā robežšķirtne, kas aicinājuma virzītu, tautas mīlētu
polītiķi nošķiŗ no centīga
karjērista. V. Vīķes-Freibergas
prezidentūras laikā tautas un
valsts labā paveiktie darbi grāmatā apliecināti ar faktiem,
skaitļiem un spožu, trāpīgu
notikumu analizi, tāpēc arī
kļūdām nav izšķirīgas nozīmes.
Autori grāmatā atklāj ne
vien nezināmus vai mazzināmus faktus, bet arī atjauno
īsteno vērtību sistēmu, kas
rada spēcīgu, optimisma pilnu
noskaņu. Uz domas kulmināciju grāmatas 11 nodaļās
tiek virzīta autoru ciešā pārliecība par īsta valstsvīra un
valstssievas cienīgu rīcību un
drosmi, uzņemoties smagāko
atbildības daļu. Tas uzsvērts
arī P. Raudsepa ievadā un
pēcvārdā.
Par to, cik dažkārt nepanesami smaga bijusi šāda
atbildības nasta, liecina arī
grāmatā aprakstītā prezidentes cīņa pret Nacionālās drošības likuma izkropļojumu, ko
savtīgos nolūkos centās bīdīt
A. Kalvīša vadītā valdība. Turklāt, „kā no gaisa nokritis, Saeimas Nacionālās drošības komisijā par konsultantu bija
sācis strādāt bijušais SAB vadītājs Lainis Kamaldiņš,” - tā
10. nodaļā bēdīgi slaveno
personu un viņa apšaubāmo
reputāciju komentē G. Sloga.
Kad prezidentes bažas par
apdraudējumu valsts drošībai
un reputācijai sasniedz augstāko punktu, viņa nāk klajā
ar paziņojumu par sagrozītā
Nacionālās drošības likuma
apturēšanu.
Latvijas sabiedrība šādu
pelnītu, manipulātoriem dotu

Lasītāja vēstule no Amerikas
Amerikā ir cilvēki, kas ziedo
Latvijas Okupācijas mūzejam
Ar lielu interesi izlasīju rakstu Laikā (3. aprīlī), Brīvā Latvijā (Nr.13) - „Ziedosim Latvijas Okupācijas mūzejam”.
Par to esam redakcijai ļoti pateicīgi, jo Okupācijas mūzejs
ir sirdij ļoti tuvs. Mūzeju nācies apmeklēt vairākas reizes,
kad vien ciemojamies Rīgā.
Esmu tur aizvedis dēlu, kā
arī brālēna un māsīcas ģimenes.
Okupācijas mūzeja apmeklē-

jums liek atcerēties gadus,
kuŗus pavadīju šajā baismīgajā laikā. It sevišķi sākot ar
„Baigo gadu” - 1940./41. gadu,
kad sarkanie komūnisti latviešus vajāja, izsūtīja uz Sibiriju vai nošāva Rīgas Centrālcietumā.
No mūzeja eksponātiem vējo
atmiņas par tiem laikiem, kad
dzīvoju šai šausmu laikā. Asaras birst, jo izjūtu visas tās bēdas un sāpes, ko šie nelaimīgie
latvieši izcieta Baigajā gadā.
Mans tētiņš bija viens no

laimīgajiem, kam paveicās
izkļūt no čekas nagiem. Viņš
vairākas reizes Brīvības un
Stabu ielas „stūŗa mājā” pratināts, un viņam tur pat piedraudēts. Tēva „noziegums”
pret komūnistu iekārtu bija
tāds, ka viņš bija Latvijas Aizsargu virsnieks. Laimīgā kārtā
viņam laikus izdevās izkļūt
no čekas nagiem. Glābiņš tika
rasts Kurzemes mežos. Vācu
okupācijas laikā varēja dzīvot
mierīgāk.
Vēlreiz paldies, it sevišķi

par aicinājumu ziedot Latvijas Okupācijas mūzeja uzturēšanai. Mēs mūzejam nosūtām naudiņu rēgulāri katru
gadu.
Ar pateicību un
sveicieniem no Amerikas
Ojārs un Barbara Brūveri
Redakcija: Ja vēlaties palīdzēt Latvijas Okupācijas mūzeja nākotnes veidošanā, zvaniet pa ziedojumu tālruni:
9 000 67 89 ( maksa par zvanīšanu 1 lats).

pātagas cirtienu uzņēma
dziļā gandarījumā, jo prezidente runāja atklātu valodu, saucot vārdā oligarchus,
kas cenšas iejaukties valsts
procesos un vadīt tos (nereti
ar citu rokām) savtīgos nolūkos. „Viņa bija parādījusi, ka
prezidentam ir pietiekami
lielas iespējas ietekmēt iekšpolītiku, ja vien viņš pats to
vēlas,” - tā vēsturisko notikumu komentē G. Sloga. Prezidente bija atraisījusi sabiedrības aktīvitāti, un parakstu
vākšanā par tautas nobalsošanā nepieciešamo 150 000
vietā bija parakstījušies 215
000.
Valdošā kliķe Vairai
Vīķei-Freibergai to nepiedeva,
nedz arī spožo līdzību prezidentes runā Saeimas sēdē
par Damokla zobenu, kas dažam labam virs galvas karājas
mata galā. Vēl jo vairāk tāpēc,
ka paredzējums piepildījās
un zobens ar blīkšķi krita
pār dažām bezatbildīgām un
savtīgu nolūku pilnām galvām.
Tā vien šķiet, ka prezidentei nepiedeva arī viņas garīgo
pārākumu. Tas skaidri parādījās pēc Valsts prezidentes atvadu runas Saeimas sēdē, kad
nevienam neienāca prātā pateikt viņai paldies par Latvijas
labā paveiktiem svarīgiem
darbiem. Toties tauta V. VīķesFreibergas darba posma nobeigumu vainagoja ar krāšņos
ornamentos izkārtotiem ziedu
klēpjiem Dainu kalnā Siguldā. Tā tika apliecināta pateicība, cieņa un mīlestība. Neko
tādu nevar noorganizēt pat
ar visrafinētākām schēmotāju
un polīttechnologu metodēm.
Uzticēšanās, cieņa, mīlestība
vai nu ir, vai tās nav. Arī to
mums atgādina S. Jembergas,
P. Raudsepa un G. Slogas grāmata.
Irēna Lagzdiņa
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Jaunieši talko Sidrabenē
Šā gada 1. maijā norisinājās
Pirmā Lielā Daugavas Vanagu
pavasaŗa talka, kuŗas mērķis
bija apkopt tuvāko apkārtni ap
DV īpašumu Rīgā, Slokas ielā
122, kā arī sakārtot galvenā nama fasādes pusi. Viena no talkas
rīkotāju iecerēm bija parādīt, ka
arī ar nelieliem līdzekļiem, bet
ar lielu entuziasmu ir iespējams
sakārtot šo īpašumu tam pienācīgā stāvoklī.
Sākotnēji talka bija iecerēta kā
DVL Daugavgrīvas un Ogres
nodaļas jauniešu dāvana DVL
Galvenā nama iemītniekiem

DV simbols uz pakāpiena

Darba svētkos, jo nodaļas pašas
minētās telpas savām vajadzībām neizmanto. Paldies DV
CV par talkas vajadzībām piešķirtajiem līdzekļiem, par ko
tika iegādāti materiāli talkas norisei.
Liels paldies jāsaka Benitai Ansons, kas talciniekiem sarūpēja
arī pīrādziņus ar kafiju un ar
savu pozitīvo enerģiju iedrošināja jauniešus uz vēl lielākiem
darbiem. Liels bija Regīnas Karpovičas ieguldījums, jo viņa vienīgā no vecākā gadagājuma
DVL biedriem iesaistījās talkas
norisē tieši, palīdzot gan ar
padomu, gan
darbarīkiem.
Protams, DV
CV morālais
un financiālais
atbalsts bija
visbūtiskākais
šīs talkas rīkošanā, tāpat uzteicams ir arī
DVL valdes atbalsts šādai
DV nodaļu aktīvitātei. Liels
paldies talkotājiem no DVL
Daugavgrīvas,
Ogres, Imantas, Lubānas
un DVV Bērzaines nodaļas! Pārdomas
raisīja atklājums, ka liela
daļa pirms talkas veiktajā

Daugavas Vanagu jaunieši strādā Sidrabenē

plānošanas apgaitā konstatēto
nepilnību īsi pirms talkas bija
novērstas. Piemēram, sen salauztās kāpņu margas pie betonējamās uzejas bija saremontētas, šķiet, tikai pāris dienu
pirms talkas. Tā vien rādās pietiek izsludināt, ka jaunieši
nāks un kaut ko darīs, un liela
daļa darāmo darbu pēkšņi „paši
padarās”.
Viens no galvenajiem talkas
darbiem bija sānu uzejas slīpuma mazināšana, izveidojot trīs
papildu pakāpienus. Šie pakāpieni būtiski atvieglinās vecākā
gadagājuma vanagu iekļūšanu
Slokas ielas namā. Tā visus šos
gadus viņiem bijusi apgrūtināta
un patiesībā arī viens no galvenajiem iemesliem šīs talkas
rīkošanai. Turklāt viens no pa-

kāpieniem tika ierīkots lielā
izdrupuša betona bedrē, kur
klupa arī jaunieši. Uz pirmā
pakāpiena uzzīmēja izcilu DV
Vanagu, kas pagaidām ir vienīgais pamanāmais apliecinājums, ka šis nams pieder Daugavas Vanagiem... un tas pēc tik
daudziem „apsaimniekošanas”
gadiem.
Parallēli betonēšanas darbiem
norisinājās arī DV nama verandas stiklojuma atjaunošana.
Talkas laikā noskaidrojās, ka
šie stikli ir izdauzīti jau vismaz
pirms astoņiem (?) gadiem. Vienīgais, kas ticis darīts līdz šim,
logi aizsisti ar plēvi. Ne jau visi
logi bija tādā stāvoklī, lai tos
varētu no jauna iestiklot, un arī
viena diena tomēr ir pārāk īss
laiks, lai šo lielo darbu paveiktu

pilnīgi. Tika iestikloti seši logi.
Iespējams, plānojot rudens talku, šiem darbiem varēs paredzēt vairāk līdzekļu un, jau gatavojoties talkai, pagatavot arī
jaunus logu rāmjus un stiprinājuma elementus, kur tas
nepieciešams.
Puiši visu dienu nodarbojās ar
fiziski smagajiem darbiem – betonēšanu un stiklošanu, bet meitenes stādīja puķes un dekorātīvus krūmus. Puķes izvēlētas ar
tādu aprēķinu, lai to kopšana
neprasītu pārāk daudz darba
un līdzekļu, turklāt visi augi ir
daudzgadīgi un piemēroti Latvijas klimatam. Ar laiku paredzam šajā nogāzē no puķēm
izveidot DV Vanaga kontūras,
kas cauru gadu iezīmētu nogāzi
DV krāsās.
Pašā dienas izskaņā abpus
nama parādes durvīm uzslēja
divus dekorātīvus senlaicīga izskata luktuŗus, kas pieskaņoti
nama tēlam un veiksmīgi iekļaujas kopskatā. Ar šiem luktuŗiem tika nomainīta līdzšinējā padomju laiku apaļā dežūrlampiņa virs durvju portāla,
jo tā bija vairāk piemērota garāžas izgaismošanai nekā Daugavas Vanagu namam. Līdz ar to
darāmie darbi bija pabeigti un
arī darba diena beigusies, jo
laikrādis jau vēstīja 23.30.
Talku rīkoja un šo rakstu rakstīja Edgars Engīzers (DVL Daugavgrīvas nodaļas priekšsēdis)
un Agnese Ziemele (DVL Ogres
nodaļas jauniešu kopas vadītāja)

Atbilde uz Romāna Apsīša viedokli par informācijas
izplatīšanu krievu valodā
Lasot šo tiesībsarga viedokli
Latvijas Avīzē 12. maijā, rodas
maza neizpratne – kāpēc Latvijas valdība vēl joprojām nevēlas mācīties no citām valstīm, kur ir izveidojusies laba
prakse daudzvalodu jautājumos? Pareizi reaģē Joma un
Baltiņš, ka, uzklausot Apsīša
„neatbilsmes”, rodas jautājums
par citu mazākumtautību tiesībām. Vēl arvien jābrīnās par
Latvijā kultivēto uzskatu, ka
visi prot krievu valodu, un attieksme ir tāda, it kā krievu
valoda būtu vienīgā mazākumtautību valoda. Saprotu, ka 50
gadu padomu okupācijas un
krievu valodas „pārākums” ir
atstājis sekas, bet mums tagad
ir bijis 18 gadu nosacītas neatkarības, kad būtu varējuši šo
jautājumu konstruktīvi risināt.
2003.gadā Latvijas Radio raidījumā „Doma laukums” pārraides notika 19 valodās. Tobrīd bija labs iemesls atbalstīt
ideju par daudzvalodu polītiku. Uz šāda fona loģiski, pareizi un neapstrīdami ir redzams, ka valstī var būt tikai
viena valsts valoda – latviešu
valoda. Šī izdevība netika izmantota. Sabiedrība tika mākslīgi sadalīta divās valodas grupās – latviešu un krievu. Taču
situācija nav mainījusies, Latvijas iedzīvotāji runā daudzās

valodās, un nekad nevarēs
(nedz arī vajadzētu) nodrošināt visus dokumentus, biļetenus un informāciju visās valodās.
Austrālija ir labs piemērs,
kur valstī sekmīgi darbojas
daudzvalodu polītika, bet neviens arī nedomā, ka visur jābūt tiesībām sazināties savā
valodā. Tāpēc valsts tiesa (Federal Court) piedāvā tulkošanas un tulku pakalpojumus, ir
izveidojušies kvalitātīvi speciālizēti tulkošanas biroji un dienesti, lai nodrošinātu visiem
iedzīvotājiem viņu tiesības būt
saprastiem un arī saprast, ko
viņiem jautā.
Savā laikā strādāju par tulci
tulkošanas birojā On call interpreters’ and translators’ agency.
Aģentūra dibināta 1984. gadā,
lai sniegtu profesionālus tulkošanas pakalpojumus, izmantojot augsti kvalificētus tulkus
un tulkotājus 90 valodās. Tā kā
Austrālijā bija maz akreditētu
tulkotāju, es tiku bieži izsaukta.
Aģentūra sadarbojas ar vairākām publiskām un privātām
iestādēm, valsts, nevalsts un sabiedriskām organizācijām, apkalpojot iedzīvotājus visādos
Austrālijas apgabalos. Tā kā
latviešu kopiena noveco, mani
bieži aicināja uz veco ļaužu
pansionātiem, kur ārsti vēlējās
noskaidrot, vai cilvēka iespēja-

mā slimība ir saistīta ar atmiņas un vispārējām saprašanas
problēmām vai ar valodas nemācēšanu. Pacientam uzdeva
diezgan daudz jautājumu, lai
noskaidrotu problēmas cēloni – slimība vai valodas nesaprašana. Šos pakalpojumus visās jomās sniedz, nekad neatkāpjoties no pamattezes, ka
valsts valoda Austrālijā ir angļu
valoda.
Nav nekādu objektīvu iemeslu,
kāpēc Latvijas valdība nevarētu
sekmēt šādu iestāžu dibināšanu, arī piedāvāt maksas (ja vajadzīgs, bezmaksas) pakalpojumus
tiesās un citās iestādēs (viena no
daudzinātām iespējām krizes
apstākļos, ja nu tā nav agrāk
izmantota). Valodas jautājums
Latvijā nav tikai divu valodu
jautājums, kā krievu kopiena
vēlētos mums iestāstīt. Latvijā
dzīvo daudz vairāk tautību, un
arī viņiem ir tiesības uz saprašanos savā valodā.
Taču – Latvija ir vienīgā valsts
un vienīgā vieta pasaulē, kur
latviešu valodu lieto visās sadzīves, administrātīvās, polītikas, izglītības u.c. jomās. Un
latviešu valoda ir šīs vienīgās
vietas valsts valoda. Neviens
nenoliegs, ka vēlamies, lai visiem Latvijā būtu iespējams
dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Bet to
var panākt, tikai nodrošinot
visiem vienādas tiesības. Vie-

notu sabiedrību panāksim, uzturot savu valsts valodu augstā
līmenī un sniedzot attiecīgos
pakalpojumus tiem, kam ir
grūtības tajā saprasties. Bet –

visiem. Citādi sanāks, ka vienas
valodas kopiena ir vienlīdzīgāka par citām (un šajā gadījumā
ne jau valsts pamatiedzīvotāji).
Valda Liepiņa

Par prezidentiem
(Turpināts no 10. lpp.)
Protams, arī Amerikā prezidentūra dara savu. Iespējams,
B. Obama nevēlas tiesāt Buša
cilvēkus, jo domā, ka nākamais
prezidents tad tiesās viņa cilvēkus. Taču manā uztverē tas tomēr nevar būt arguments.
Amerika joprojām sevi pasaulē
rāda kā visa labā un gaišā
atbalstītāju, bet, zinot attieksmi,
kādu pret pasauli demonstrēja
Bušs un viņa pakalpiņi, baidos,
ka neviens tai īpaši vairs netic.
Un neticēs, iekams nebūs uzskatāmi pierādījumi tam, ka
valsts ir mainījusies. Starp citu,
Eiropā nebūt nav nepamanīts
B. Obamas pavisam nesen teiktais – ka Gvantanamo līča cietums, kas ir kliedzošs cilvēka
tiesību pārkāpums, varbūt tomēr vēl var būt noderīgs. Jācer,
ka Baltajā namā cilvēki saprot,
ka Gvantanamo ir daudz kas
vairāk nekā vienkārši cietums,
tas ir globāls simbols Amerikas
attieksmei pret tiesiskumu. Jā,
saprotu amerikāņu vēlmi dzīvot

drošībā. Taču Buša laikmetā
par drošību nācās maksāt ļoti
bargi, un vismaz es nekad nejutos īpaši pārliecināts par bezgalīgajiem paziņojumiem, ka nu
drošības līmenis ir oranžs, bet
tagad atkal dzeltens. Ja Baraks
Obama liks saprast, ka tas viss
tiks aizmirsts un piedots, tad
man un ne tikai man mutē paliks ļoti, ļoti nepatīkama garša.
Atkārtoju, pagājušā gada novembrī variantu nebija un nevarēja būt, dīvaino sievieti no
Aļaskas laist tik tuvu Amerikas
kodolieroču pogai būtu bijis prātam neaptveŗami. Taču Baraka
Obamas galvenais solījums bija,
ka Amerika, kas Buša laikmetā
daudzējādā ziņā kļuva par sliktu
vietu, kļūs labāka. Šo to viņš ir
izdarījis, piemēram, atcēlis Buša
muļķīgo aizliegumu pētniecības
darbā izmantot cilmes šūnas.
Taču cerības vēl nav piepildījušās, vēl ne tuvu ne. Gan
Amerikā, gan arī Latvijā vēl ir
daudz kas tāds, ko prezidents var
izdarīt.
Kārlis Streips
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Pasaule klikšķa attālumā

No š. g. janvāŗa līdz 2010. gada
maijam Latvijā tiek īstenots Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls”
un pa visu Latviju ceļo izstāde
„Pasaule klikšķa attālumā”.
Dažkārt kāds iedomājas, ka bibliotēkas ir noputējušu grāmatu
krātuves, tāpēc projekta „Trešais
tēva dēls” galvenais uzdevums ir
šādu priekšstatu lauzt, pierādot,
ka bibliotēkas jau tagad ir informācijas un zināšanu ieguves
centrs, kur izmanto modernākās
informācijas technoloģijas.
Skaidrošanai talkā tiek ņemts
senais un daudzām tautām tik
labi saprotamais stāsts par trešo
tēvadēlu. Vecākie brāļi jaunāko
allaž uzskata par muļķīti, jo viņš
netiecas pēc pasaulīgiem labumiem. Tomēr jau no paša stāsta
sākuma, lasot vārdus “vienam
tēvam bija trīs dēli”, zinām - muļķi ir vecākie, trešais būs visgudrākais, viņš glābs un uzvarēs.
Trešais tēvadēls . Viņš ir darītājs,
nevis runātājs. Trešā tēvadēla
stāsts savā būtībā ir veiksmes
stāsts – par cilvēku, kas, pārvarējis
visus šķēršļus, arī neticību sev un
maz-vērtības kompleksus, kļūst
par varoni un sasniedz savus
mērķus.
Projektā „Trešais tēva dēls” tas
ir arī stāsts par pašu bibliotēku –
piemirstu, nenovērtētu, taču nākotnes redzējumā – komūnikācijas, sabiedrības integrācijas un
attīstības asi. Šis projekts ir Latvijas publisko bibliotēku attīstības
projekts, ko īsteno Kultūras ministrijas valsts aģentūra „Kultūras
informācijas sistēmas”. Projekta
mērķis ir nodrošināt iespēju ik-

Ceļojošā izstāde
attālumā”

vienam Latvijas iedzīvotājam bez
maksas izmantot informācijas
technoloģiju sniegtās iespējas –
datortechniku un tīmekli, kā arī
saņemt konsultācijas to lietošanā – jebkuŗā pašvaldību publiskajā
bibliotēkā. Bezmaksas platjoslas
tīmeklis, 4000 brīvpieejas datoru,
programmatūra, 1800 apmācītu
bibliotēkāru – tie ir tikai daži no
ieguvumiem, kas jau tagad pieejami ikvienā no pašvaldību 874
publiskajām bibliotēkām. Projektu līdzfinancē Bila un Melindas
Geitsu fonds, Latvijas valsts un
pašvaldības visos Latvijas novados.
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Līmeniski. 3. Apgaismošanas
ierīce. 9. Kūras pieteka. 10. Sena
valsts Armēnijas kalnienē. 11.
Militāra dienesta pakāpe dažu
valstu armijās. 12. Astoņskaldnis. 13. Kaisīt sēklas augsnē. 15.
Kubas diktātors (1901-1973). 17.
Nelielas ārijas. 19. Valstu apvienība. 20. Suņu dzimtas dzīvnieks. 22. Ar gaisa cirkulāciju
vēdināt. 23. Volgas pieteka. 24.
Ilggadīgs dreifējošs jūras ledus
polārajos ūdensbaseinos. 25.
Neasa. 28. Gudrības un kaŗa
mākslas dieviete sengrieķu

Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” izstrādā un ievieš informācijas un
komūnikācijas technoloģiju projektus Latvijas bibliotēku, archīvu
un mūzeju darba uzlabošanai un kultūras
mantojuma saglabāšanai nākamajām paaudzēm.
Izstāde „Pasaule
klikšķa attālumā” informē Latvijas iedzīvotājus par ieguvumiem, kas bez maksas
pieejami visās pašvaldību publiskajās bibliotēkās, lietojot brīvpieejas datorus un tīmekļa pakalpojumus.
„Bezmaksas tīmekļa
pakalpojumi bibliotēklikšķa kās un ar tiem saistītā
informācijas resursu
pieejamība šajā pārmaiņu laikā cilvēkiem visā Latvijā kļūst arvien aktuālāka, bet
ne visiem zināmi ir labumi, ko
piedāvā bibliotēkas. Tāpēc arī tapa
izstāde „Pasaule klikšķa attālumā,” skaidro projekta „Trešais tēva
dēls” īstenotājs, Kultūras ministrijas v/a „Kultūras informācijas
sistēmas” direktors Armands Magone.
Strauji visos novados pieaug
bibliotēku apmeklētāju skaits
un pieprasījums pēc datoru un
tīmekļa pakalpojumiem. Bibliotēku darbinieki ir kļuvuši par labiem palīgiem datoru lietošanas

mītoloģijā. 30. Ikšķiles bīskaps
(g. nez. -1229). 32. Persona, kuŗu
uzaicina maksāt pēc pārvedu
vekseļa. 34. Mēra paraugs. 36.
Gaŗi, līkumoti viļnveida pauguri. 38. Ģints galva pirmatnējās
kopienas iekārtā tjurku tautām.
39. Satriektas, uzvarētas. 40. Būt
pa prātam. 41. Ģeometrijā –
koniskais šķēlums. 42. Kazrags.
Stateniski. 1. Grāmatu apgāds
Rīgā. 2. Bārkstains. 3. Ostas
pilsēta Arģentīnā. 4. Cilvēka
rumpis. 5. Dot pavēles. 6. Ēdama
gliemene. 7. Dievkrēsliņu dzim-

tas augs. 8. Garens krāvums. 14.
Lieli laika posmi. 15. Stutēt. 16.
Sakausējums, ko lieto termoelektrisko pirometru izgatavošanai. 17. Auglības un mīlestības
dieviete seno semītu mītoloģijā.
18. Despotisks valdnieks. 21. R.
Ezeras romāns. 22. Griezīga. 26.
Latviešu dzejnieks (1937-1977).
27. Naudas vienība Albānijā. 29.
Aparāts, kas elektriskās svārstības pārvērš akustiskās svārstībās.
30. Pirmais kakla skriemelis,
kas savienots ar pakauša kaulu.
31. Stumbri ar diviem žuburiem.
33. Transporta līdzekļi Dienvidaustrumāzijas zemēs. 35. Nokrāsa. 36. Pilsēta Japānā, Honsju
salā. 37. Zilupes pieteka.
Krustvārdu mīklas (BL Nr. 20)
atrisinājums
Līmeniski. 1. Šachs. 4. Bēris.
8. Alba. 9. Lāsti. 11. Šaut. 13.
Skat. 14. Andi. 16. Lote. 18. Kalē.
19. Bauslis. 22. Kija. 23. Pali. 25.
Abas. 26. Seda. 27. Baranka. 28.
Kāpa. 30. Emsa. 32. Asns. 33.
Žogs. 34. Strauti. 37. Čeks. 39.
Elki. 41. Māsa. 43. Akla. 45.
Kāre. 46. Avots. 47. Kuks. 48.
Marss. 49. Sakss.
Stateniski. 2. Ašas. 3. Slāt. 4.
Beta. 5. Irši. 6. Ilgt. 7. Tuša. 9.
Laga. 10. Inki. 12. Slava. 15.
Vētra. 17. Ezis. 18. Kāls. 19.
Bambuss. 20. Savanna. 21.
Spradži. 22. Karpa. 24. Iesms. 28.
Kluči. 29. Asas. 30. Egle. 31.
Alnis. 35. Tisa. 36. Tūks. 38.
Klāt. 40. Lūki. 41. Mesa. 42. Avis.
43. Atis. 44. Akts.

pamatprasmju apguvē, kā izveidot e-pasta adresi vai kā lietot
Skype saziņai ar radiem un draugiem tuvumā un tālumā. Ierāda,
kā sagatavot CV, uzrakstīt pieteikuma vēstuli iesniegšanai potenciālajam darba devējam. Savukārt
dažādi e-pakalpojumi tīmeklī
sniedz iespēju cilvēkiem ietaupīt
gan laiku, gan arī naudu, piemēram, veicot dažādus financiālus norēķinus. Plašas iespējas internets bibliotēkās piedāvā tiem,
kas raksta studiju darbus, jo uzticamo avotu pilnu tekstu datubazes bibliotēkās ir bez maksas.
Izstādes „Pasaule klikšķa attālu-

mā” astoņos stendos parādītas
bibliotēku bezmaksas tīmekļa pakalpojumu izmantošanas daudzveidīgās iespējas. Redzami arī bērnu zīmējumi, kā viņi izprot tīmekļa pasauli viena klikšķa attālumā.
Jēkabpils tirdzniecības centrā Rimi
tiks atklāta Latvijā jau divdesmitā
ceļojošās izstādes „Pasaule klikšķa
attālumā” ekspozīcija.
Izstādes atklāšanas sarīkojumi
visur Latvijā noris publiskās vietās – lielveikalos, kultūras namos,
klubos. Tos vada projekta „Trešais
tēva dēls” sūtņi, kas katrā rajonā
aicina līdzdarboties bibliotēkārus, bibliotēku lietotājus un visus
interesentus.
Valija Berkina

ZIŅAS ĪSUMĀ
Polītiķi valstī strīdas par krizes dziļumu, bet uzņēmēji Ventspilī iegulda miljonus jaunā ražotnē ar augstu pievienoto vērtību. Pilsētā atvērta
unikāla masīvkoksnes šūnu materiāla Dendrolight ražotne. Tas būs pasaulē otrais šādu materiālu uzņēmums, kas ražos izejmateriālu mēbeļu
būvei un celtniecībai, un pasaulē pirmais jaunās nozares uzņēmums ar
pilnu ražošanas ciklu.
Gulbenes Vēstures un mākslas mūzeja darbinieki čakli rosījās Vecgulbenes muižas bijušajā klētī, kas celta 19. gadsimtā. Tur pēc remonta
izvietots plašs etnografisku materiālu un darbarīku krājums, ko svinīgi
atklāja sestdien Mūzeju nakts sarīkojumā.
Aizkraukles rajona Staburaga pagastā turpinās labiekārtošanas un
sakopšanas darbi. Vīgantes parkā un sporta laukumā novietoti jauni soliņi,
uzlabota atpūtas vieta pie Daugavas un iztīrīts avotiņš.
Valmierā pilsētas sakopšanas talkās piedalījušies ap 2000 valmieriešu, liecina pašvaldības saimnieciskās darbības koordinācijas nodaļas
sakopotā informācija.
Akciju sabiedrība “Balticovo” Iecavā nodevusi lietošanā jaunu - jau
sesto dējējvistu novietni. Ēka ir 2900 m2 liela un atbilst visaugstākajām
putnu labturības prasībām. Novietnē un technoloģijās investēts vairāk
nekā miljons latu.
Cēsu siltuma ražošanas uzņēmums nevar sākt gatavoties nākamajai sezonai, jo trūkst līdzekļu - daudzi iedzīvotāji vēl nav norēķinājušies
par martā saņemto siltumu. Tāpēc uzņēmumam nepietiek naudas, lai
sāktu plānoto rekonstrukciju, uzlabotu siltuma ražošanas un pārvades
saimniecību.
Rēzeknē 27. un 28. maijā notiks Latgales sabiedriskā darbinieka,
garīdznieka, publicista un polītiķa Franča Trasuna 145. dzimšanas dienai
veltīti sarīkojumi: konference „Francis Trasuns un viņa darbīgais mūžs”,
izstāde „Franča Trasuna mūzeja „Kolnasāta” tapšana 20 gadu gaŗumā”. Pie
Franča Trasuna kapa būs piemiņas brīdis un aizlūgums. Apstādījumos pie
Rēzeknes Mūzikas vidusskolas atklās Francim Trasunam veltītā pieminekļa skulptūru grupu „Visa valsts” (tēlnieks Aigars Bikše, architekte Ilze
Liepiņa).
Daugavpils Latviešu kultūras centrā (LKC) notika folkloras kopas
„Dzīsme” 20 gadu jubilejas koncerts, kuŗā piedalījās arī bērnu folkloras
kopa „Dzīsmeite”, LKC senioru deju kopa „Atbalss”. “Dzīsmes” debija
pirms 20 gadiem notika Latgales novada Dziesmu svētkos. Piedalījusies
starptautiskos folkloras festivālos BALTICA, kas šogad notiks 9. - 12. jūlijā, un arī folkloras festivālā Čechijā.
Latgalē no 15. maija līdz 15. oktobrim notiks apceļošanas akcija
“Zalta rūku ceļš Latgalī”. Latvijas un ārzemju tūristiem tiek dota iespēja
iepazīt Latgali, darbojoties gandrīz 50 dažādās amatnieku darbnīcās.
Dalībniekiem par kāda amata iemaņu apguvi izsniegs sertifikātu.
Krustpils pilī Mūzeju nakts 2009 interesentus lakstīgalu dziesmas
pavadījumā aicināja pils parkā meklēt līdz 1920. gadam šeit mitušās barona
Korfa dzimtas noslēptās bagātības. Savukārt pils iekšējā pagalmā mēness
un sveču gaismā varēja darināt alvas rotas, izkalt naudu vai mieloties ar
pašu vārītu viduslaiku zupu. Vārtu tornī atklāja izstādi „Ceļojums”.
Liepājas dome iesniegusi konkursa pieteikumu, lai varētu pretendēt
uz ES fondu financējumu – līdz pat 6 miljoniem latu – koncertzāles “Lielais
dzintars” būvniecībai. Lai gan jau pērnruden bija paredzēts sākt ēkas nulles cikla būvniecību, vēl arvien nav apstiprināts šā cikla techniskais projekts.
Laukumā pie Neredzīgo biedrības pulcējās liepājnieki un arī atbraucēji
no rajona, lai izmantotu iespēju pārbaudīt veselību. Tur trīs dienas strādāja ASV Mičiganas pavalsts nacionālās gvardes militārie mediķi sadarbībā ar Latvijas bruņoto spēku mediķiem un medicīnas studentiem.
Lai veicinātu aktīvo tūrismu savos novados, Nīcas un Rucavas
pašvaldības vienojušās par sadarbību ar Palangas un Klaipēdas pašvaldībām. Līgums par šādu pārrobežu projektu būs spēkā divus gadus. Gan
Lietuvas, gan mūsu valsts territorijā paredzēts izveidot velotūrisma celiņus, kā arī atpūtas laukumus.
Lietuvas un Latvijas territoriālajos ūdeņos, arī pie Liepājas, norisinājās
NATO cilvēku meklēšanas un glābšanas mācības Bold Mercy 2009. Piedalījās Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas meklēšanas un glābšanas vienības.
Mācību mērķis bija pilnveidot un uzlabot valstu savstarpējo sadarbību
meklēšanas un glābšanas operācijās
Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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Dieva vagas arāji!

Detroitas Sv. Pāvila latviešu ev. lut. draudzes valdes locekļi:
priekšā (no kreisās) sekretāre Aina Brože, dāmu komitejas
priekšniece Minna Kraukle, diakons Fricis Sīpols, draudzes
priekšnieks Herberts Everss, Ilze Sevruka; aizmugurē: Viesturs
Upīte, Daina Blite, Edgars Zariņš jun., revīzijas komitejas
priekšnieks Vilis Kalniņš; nav Birutas Dekonikas (DeConick),
Diānas Sidlovskas (Sydlowski) un Elmāra Vītoliņa

Filma par sirdsapziņas
cietumniekiem
Atceroties Kurzemes cietokņa
aizstāvjus, Ņujorkas DV namā
Bronkā 9. maijā notika Ata
Skalberga filmas „Sirdsapziņas
cietumnieki” izrāde. Atis Skalbergs pelnījis pateicību, ka nenoguris raksta un runā par latviešu
tautai nodarītajām pārestībām.
Šai filmā intervēti vairāki cilvēki,
kuŗi tiesāti par iesaistīšanos t. s.
Baltijas federācijas grupā: Uldis
Ofkants, Knuts Skujenieks, Aina
Zābaka, Gunars Rode (redzams
arī nelaiķis Viktors Kalniņš).
Baltijas federācijas grupā bija arī
Ziedonis Rozenbergs, Jānis un
Dailis Rijnieki, bet viņi nav
pieminēti; savukārt Aina Zābaka
paskaidro, ka patiesībā viņa ar šo
grupu nav bijusi saistīta. Intervējamo stāstos atkārtojas prokurora Pāžes vārds. Tas liek pārdomāt, kur gan palicis prokurors
Pāže, tagad par viņu nav dzirdēts.
Varbūt mainījis uzvārdu?
Intervēta arī trīsreiz sodu
izcietusī Lidija Doroņina un
Gunāra Astras atraitne Līvija,
parādot ainas no Gunāra Astras
bērēm – kā lielais pavadītāju
pulks aizbeŗ kapu ar rokām.
Pavīd arī dzejnieka Gunāra Freimaņa un dažu vārdā neminētu
Grandrapidu latviešu biedrība
3. maijā rīkoja pavasaŗa svētkus.
Būdama viena no svētku dalībniecēm, varu apliecināt, ka tie
iepriecināja sirdi un nomierināja
prātu. Bieži pat neapzināmies,
cik daudz spējam.
Sarīkojumu ievadot, Rūta Puriņa
nolasīja Roberta Mūka dzejoli,
kuŗā skaidrots, kas ir dzeja. Ē.
Gravas dzejoli skandēja Irena
Ruta Vanuška, U. Siliņa dzejoli

sirdsapziņas cietumnieku sejas.
Filmu papildina vēsturnieka
Heinricha Stroda komentāri.
Zinām, ka katrai filmai ir
zināmi ierobežojumi, to nedrīkst
pārsātināt ar informāciju. Tomēr
gribētos vairāk uzzināt par tā
laika notikumiem. Latviešiem
bija sirdsapziņas cietumnieki jau
pirms termins prisoners of conscience kļuva pazīstams rietumos.
Viņus iedalīja trīs galvenās
grupās: 1. par pretpadomju aktīvitātēm sodītie; 2. par reliģiskiem
uzskatiem sodītie; 3. par pretošanos pārkrievošania sodītie.
Uzskaitīti dzejnieki, gleznotāji,
ārsti, padomju valstsvīri, kolchozu priekšsēži, studenti un mājasmātes. Daudzi pirmo reizi sodīti
par piedalīšanos mežabrāļu kustībā vai atbalstīšanā, bet pēc tam
paši sākuši aizstāvēt savas un
savas tautas tiesības.
Liela daļa materiālu par sirdsapziņas cietumniekiem atrodama Latvijas 50 gadu okupācijas
mūzejā, bet tos derētu atspoguļot
mūsu laikiem iecienītā uzskates
līdzeklī – filmā. Ata Skalberga
filma varētu būtu sākums veselai
serijai!
D. V.

Daugavas Vanagu apvienība
25. aprīlī rīkoja karnevālu ,,Princese un bruņinieks”, un tai
pēcpusdienā Grandrapidu latviešu biedrības nama zāle atgādināja kādas senas pils pagalmu,
kuŗā svin svētkus. Uz tiem ieradās
vairākas princeses, bruņinieki,
krustneši, arī mūki, priesteŗi,
vairākas galma dāmas un pils
apkalpe. Visiem pa vidu lempīgā
gaitā, izdarot dažādas ērmīgas
kustības, grozījās un reizēm
mēģināja dejot galma āksts jeb
nerrs. Visi omulīgi tērzēja vai
dejoja, jo Dāvida Zadvinska
orķestris spēlēja gandrīz nepārtraukti. Dāvids Zadvinskis bija
apģērbis senlaiku gudro vīru
balto tērpu, un laiku pa laikam
viņš arī uzdziedāja. Tas gan bija
tikai latviešiem pazīstamas populāras dziesmas un tautasdziesmas. Par svētkiem īpaši priecājās
bērni, un vecākiem un vecvecākiem savukārt patika, ka bērni
ir priecīgi. Jāatzīst, ka šāda balle
labi noder visu latviešu paaudžu
kopības stiprināšanai un draudzību veidošanai.
Netrūka atspirdzinājumu un
uzkodu. Vija Dāvidsone un Ruta
Vanuška centās veikli apkalpot,
lai nebūtu jāstāv gaŗā rindā. Bija
gādāts, lai katrs bērns saņemtu
kādu balvu, bet pieaugušajiem
par balvām bija jāsacenšas. Pirmo
vietu ieguva bruņinieks un viņa
dāma (Anita un Samuels Knochi),
otro vietu galma nerrs (Eriks
Putns), trešo – krustnesis (Pēteris

Karnevāla dalībnieki

Foto: Jānis Jansons

Mazs ir mūsu pulciņš, taču mūsu draudzes priekšnieks mums
atgādināja, ka mūsu uzdevumu ir sagatavot auglīgu zemi, lai mūsu
draudzes gans diakons Fricis Sīpols ar Dieva palīgu var sēt sēklas
auglīgā zemē. Kaut arī draudzes locekļu skaits sarūk un lielākā daļa
dievlūdzēju mūsu draudzē ir pensionāru gados, mūsu galvenais
uzdevums ir gādāt, lai mūsu draudzē Kristus mācību varam turpināt
sludināt katru svētdienu. Tāpēc valdes sēžu darbā kārtā ir atsevišķs
punkts – „Draudzes nākotne”.

Foto: Jānis Jansons

Gadskārtējais karnevāls Grandrapidos

Godalgotie labākie kostīmi; no kreisās trešā vietas ieguvējs
Pēteris Gerrits (bruņinieks), otrās vietas ieguvējs Eriks Putns
(jokdaris), pirmās vietas ieguvēji Anita Knocha (galma dāma)
un Samuels Knochs II (bruņinieks/kareivis)

Gerrits). Jautrību sagādāja arī
loterija, jo izlozes laikā orķestŗa
vadītājs D. Zadvinskis nemitīgi
bārstīja asprātības. Liels sasniegums, ka karnevālam nepiecie-

Tas skaistais ziedoņlaiks Indianapolē
Indianapoles latviešu sabiedriskajā centra Nacionālā zālē 9.
maijā notika gadskārtējais pavasaŗa sarīkojums. Īsā, humorpilnā
uzrunā centra priekšnieks Andris
Bērziņš un bijušais ilggadējais
priekšnieks Konstantīns Sventeckis apsveica apmeklētājus, novēlot viņiem raženu vasaru pēc
ilgās un aukstās ziemas. Ziedoņa
ballē arī sāka vākt līdzekļus centra jumta atjaunošanai.
„Ar plašu sabiedrības atbalstu
uzcēlām latviešu namu bez
parādiem. Vai varam atkal sadoties rokās un atbalstīt šī lielā
darba veikšanu? Ar vienprātīgu
visas latviešu sabiedrības atbalstu arī nākotnē spēsim veikt lielus darbus. Aicinām visus latviešus piedalīties nama atjaunošanas
darbā ar katram iespējamo atbalstu. Ziedosim savai un visas
Indianapoles latviešu sabiedrības
nākotnes nodrošināšanai,” sacīja
K. Sventeckis.
Nedēļu pirms sarīkojuma abi

priekšnieki bija jau apzinājuši
vietējās latviešu organizācijas un
paziņas, aicinot ziedot. Centra
priekšnieks Andris Bērziņš ar
prieku un lepnumu sarīkojuma
laikā paziņoja, ka iepriekšējā
nedēļā jau saziedots 14 900 dolaru,
apmēram puse no nepieciešamās
summas. Cerēsim, ka tikpat
devīgi ziedotāji būs arī turpmāk.
Indianpolē 9. maijā notika ALJAs
vidienes apgabala valdes sēde.
Daudzi no sēdes dalībniekiem
piedalījās arī ziedoņa svētkos.
Pēc priekšnieku uzrunas ALJAs
valdes priekšsēdis Kārlis Antons un
priekšsēža palīgs Markus Apelis
pastāstīja sarīkojuma apmeklētājiem par ALJAs darbu, līdz šim
paveikto un nākotnes plāniem.
Sarīkojuma dalībnieki aplaudējot
godināja jaunos runātājus.
Svētku programmā piedalījās
vīru ansamblis „Baltā roze”
(diriģente Terēze Inveisa) un tautasdeju kopa „Jautrais pāris”
(vadītāja Iveta Asone). Pēc ilgā-

Pavasaŗa svētki Grandrapidos
lasīja Andrejs Ruperts un
Arnolds Ruperts III.
Kultūras nozares vadītāja bija
aicinājusi pazīstamus talantus,
piemēram Viju Bovles, kuŗas dziedāšanā klausīties nekad vēl nav
apnicis, kā arī jauno apdāvināto
pianistu Dāvidu Heinzu. Patīkami pārsteidza vīru koŗa ,,Vija
un pieci” dalībnieki: Jānis Rikāns,

šamos darbus un darbiņus darīja
DV jaunā paaudze – Lucziku un
Knochu ģimenes locekļi ar
daudziem palīgiem.
Julieta Rumberga

Maksis Jansons, Ivars Petrovskis,
Uldis Kalējs un Samuels Knochs.
Viņus dziedāt apmāca Vija Bovles, viņa pati spēlēja klavieŗpavadījumu un arī dziedāja. Vīri
dziedāja visiem pazīstamās un
iemīļotās dziesmas: ,,Dzimtenes
dziesmu”, ,,Balsis” un ,,Ar labu vārdu”.
Aplausi liecināja, ka priekšnesums
paticis. Vīri atkārtoja dziesmu

,,Ar labu vārdu”, beigās līksmā
noskaņā nodziedāja ,,Es nenācu
šai vietā”.
Pēc koncerta biedrības priekšniece Līga Gonzalesa pateicās
visiem dalībniekiem un apmeklētājiem un apsveica Eriku Štamu,
kas 26. aprīlī pārkāpa 100 gadu
slieksni. Sveicienus un puķes
saņēma 90 gadu jubilāre Brigita

kas atpūtas „Baltās rozes” dalībnieki bija iemācījušies jaukas
jautras dziesmas. Jauno puišu
skanīgās balsis un dziesmas
klausītājus iepriecināja. Kārlis
Rūsa spēlēja ģitaru un klavieŗpavadījumu, bundzinieks bija
Gregs Romano. Ansambļa dalībnieki godināja diriģenti, katrs
pasniedzot viņai baltu rozi.
Ar raitu un labi sagatavotu deju
virkni skatītājus pārsteidza tautasdeju kopa „Jautrais pāris”.
Kopas vadītāja Iveta Asone prot
ieinteresēt jauniešus, tātad Indianapolē tautasdeju kopai ir
nākotne. Sarīkojuma apmeklētāji
pēc viņu priekšnesuma dedzīgi
aplaudēja.
Centra dāmas Marijas Sventeckas vadībā bija sagadājušas gardas vakariņas. Notika arī tradicionālā izloze ar daudziem vērtīgiem laimestiem un sarīkojuma
beigās jaunieši uzdejoja, skanot
deju mūzikai.
EVK
Valta un šī raksta autore, jo viņai
piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis
par žurnāla ,,Treji Vārti” rediģēšanu un izdošanu. Viņa savukārt
paskaidroja, ka ordenis pienākas
visiem, kuŗi žurnālu abonē un
iesūta rakstus.
Pelnītu pateicību pelnījusi pusdienu gatavotāja Daina Lukaševica, jo, baudot labu mielastu,
labāk vedas arī sarunas.
Julieta Rumberga
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L AT V I E Š I A M E R I K Ā
Aizritējušā gadsimta 50. gadu
sākumā pusaudzes Detroitas latviešu draudzē, tautasdeju kopā, korī
un jauniešu ballītēs sadraudzējās.
50. gadu otrā pusē iemīlējās un
apprecējās un, kā tais laikos bija
parasts, drīz vien sāka auklēt
bērniņus. Vīri strādāja ilgas stundas.
Detroita ir plaša, katrā ģimenē
bija tikai viena automašīna, tāpēc
draudzības sāka irt.
Trīs jaunas uzņēmīgas māmiņas – Ilga Abermane, Benita
Ejupa un Zigrīda Richtere pierunāja vīrus pieskatīt bērniņus
un apmainīt viņiem autiņus,
kamēr pāris reizes mēnesī satikās

FOTO: Edgars Zariņš

Detroitas „šuvējas”
pārrunāt jaunu māmiņu vajadzības un kopt draudzību.
Viena no vajadzībām bija
sagādāt drēbītes ātri augošajiem
bērniem, lai samazinātu jauno
ģimeņu izdevumus.
Draudzenes cita citai mācīja
un palīdzēja šūt bērnu drēbes.
Tā šī latviešu māmiņu grupa
ieguva nosaukumu „šuvējas”.
Gadu gaitā viņām pievienojās
citas jaunās mātes, un 60 gados,
pirms bērni pieauga un negribēja
vairs mājās šūtas drēbes valkāt,

šuvējas apgādāja ar drēbēm
vairāk nekā 25 bērniņus.
Ar laiku šūšanas darbi samazinājās, taču „šuvējas” joprojām
draudzējās un sāka sacensties,
grupiņas dalībnieces cienājot ar
dažādiem gardumiem.
Cienāšanas sacensība sāka draudzību apdraudēt, tomēr draudzība
uzvarēja. Tagad „šuvējas” tiekas
reizi mēnesī kādā restorānā,
apskata mazbērnu un mazmazbērnu fotografijas un pārrunā
,,zelta gadu” kaites.
E. Z.
„Šuvēju” tikšanās draudzības pusdienās š. g. aprīlī restorānā Red Lobster. Sēž: no kreisās: Silva Zariņa, dibinātāja Zigrīda Richtere,
Inta Stakle, Anna Staltmane; stāv: Ilga Vītiņa, dibinātāja Ilga Abermane, Rūda Stūre

Rietumkrasta latviešu izglītības centram jauna valde
Marta pilnsapulcē ievēlēja jaunu Rietumkrasta latviešu izglītības centra valdi. Māris Galiņš
pēc septiņiem gadiem atstāja
priekšsēža darbu, turpmāk
RKLIC priekšsēde būs Marisa
Graudiņa. Septiņus gadus viņa
bijusi vasaras vidusskolas Kursa
valdes sekretāre. Saimniecības
nozares vadītāja un vicepriekšsēža amatu uzņēmies Kārlis
Grendze. Viņš līdz šim vairākus
gadus uzraudzīja lielo būvprojektu – brīvdabas mākslas studijas celtniecību. Valdes jaunā sekretāre ir Marisa Way-Rogaine,
kasieris – ilggadējais valdes
loceklis Ivars Graudiņš. Pārējie
valdes locekļi: abi bijušie priekš-

sēži Miervaldis Janševics un
Māris Galiņš un grupa enerğisku
tautiešu – Markus Andrejevs,
Dāvis Kaņeps (vasaras vidusskola Kursa direktors), Ints Luters,
Valdis Riekstiņš, Harijs Saukants,
Jānis Šulcs un Kārlis Zommers.
Jauno valdi gaida daudzi un
dažādi darbi. Beigām tuvojas
būvdarbi sengaidītajai mākslas
ēkai. Kārlis Grendze ar talkas
vadītāju Arni Lūsi rīko divas talkas, Inese Graudiņa plāno Jāņus.
Ar nepacietību gaidām jauniešus,
kuŗi mācīsies vasaras vidusskolā
un piedalīsies nometnēs. Uz
redzēšanos šovasar mūsu skaistajā centrā!
G. M.

Rietumkrasta latviešu izglītības centra valdes locekļi. No kreisās: Kārlis Zommers, Māris Galiņš,
Marisa Graudiņa, Markus Andrejevs, Kārlis Grendze, Valdis Riekstiņš, Marisa Way-Rogaine,
Ivars Graudiņš, Miervaldis Janševics, Harijs Saukants; nav Inta Lutera un Jāņa Šulca

L AT V I E Š I K A NA DĀ
Toronto

R. Norītis

* Toronto
latviešu Pensionāru apvienības
14. maija sanāksmē Latviešu
centrā koncertpianiste, klavieŗu pavadītāja
un mūzikas skolotāja Sandra Mogensena klavieŗkoncertā atskaņoja Ziemeļeiropas
komponistu, to vidū arī Jāņa
Mediņa, skaņdarbus. Par mūzikāli labo sniegumu viņa saņēma
klausītāju nedalītu atsaucību un
ziedu veltes. Viņa sevišķi iecienījusi komponista Edvarda Grīga
skaņdarbus klavierēm, ko mūzikas cienītājiem ieskaņojusi kompaktdiskā. Viņas adrese: Sandra
Mogensen, 207 Douglas Street,
Stratford, Ontario, Canada, N5A
5P8, e-pasts:sandra@sandramogesen.com, www.buildingacd.
blogspot.com. Apvienības 28.
maija sanāksmē plkst. 13 Latviešu
centrā, jautru programmu sniegs
Rita Skrastiņa.
* Sv. Andreja ev. lut. latviešu
draudzes lauku īpašumā „Sidrabene” vasaras sezonu 30. maijā
plkst. 10 ievadīs ar bocce spēles
turnīru, kas sāksies plkst. 10.
„Sidrabenes” jaunceltās kafejnīcas
atklāšana un volejbola turnīrs
notiks 6. jūnijā plkst. 15 un gadskārtējais Jāņu un Līgo svētku
sarīkojums 27. jūnijā.
* Baltijas tautu deportācijās
aizvesto piemiņas dievkalpojums

notiks 14. jūnijā plkst. 13 Sv.
Pēteŗa ev. lut. baznīcā, 817 Mt.
Pleasant Road.
* Toronto Latviešu Kreditsabiedrības biedru gada sapulce
notiks 17. jūnijā plkst. 18.30
Latviešu centrā, dalībnieku reģistrēšana no plkst. 18.
* DV Toronto nodaļas meistarsacīkstes šaušanā ar šautenēm un
pistolēm notiks 19. jūnijā plkst.
10 Toronto Latviešu mednieku
un makšķernieku kluba lauku
īpašumā „Bērzaine”. Pēc sacensībām sabiedriskās telpās Jāņu
un Līgo svētku svinības groziņu
sarīkojumu veidā.
* Gadskārtējās Jāņu un Līgo
svētku svinības Latviešu centrā
šogad notiks 23. jūnijā. Sākums
plkst. 18 ar sadraudzības stundu
un „Hāgenskalna mūzikantu”
priekšnesumiem plkst. 19.30.
Informācija un galdiņu rezervēšana Centra birojā, tālr. 416-7594900. Latvijas sieviešu koŗa
„Dzintars” koncerts notiks 28.
jūnijā plkst. 16.
* Viesis no Latvijas, mākslas
vēsturnieks Māris Brancis Toronto
Latviešu centrā 27. maijā plkst.
19.30 stāstīs par mākslas dzīvi un
vispārējiem notikumiem Latvijā.

Londona
* Londonas Latviešu pensionāru
apvienības 21. maija sanāksmē
plkst. 13.30 Londonas latviešu
Trīsvienības draudzes baznīcas
sarīkojumu telpās atcerēsies
1934. gada 15. maiju un Kārli
Ulmani. Deportācijās aizvesto pie-

miņas sanāksme notiks 14. jūnijā.
* Gadskārtējie kapu svētki
Woodland kapsētā notiks 9.
augustā plkst. 12 diakones Ainas
Avotiņas vadībā. Viņai vai draudzes vadībai jāpiesaka iesvētāmie
pieminekļi un piemiņas plāksnes.

Otava
* Otavas latviešu ev. lut. Miera
draudzes Vasarsvētku un jauniešu
iesvētes dievkalpojums ar dievgaldu notiks 31. maijā plkst. 11.
Aizvesto piemiņas dievkalpojums 14. jūnijā sāksies plkst. 19.
Pēc 21. jūnija dievkalpojuma, kas
sāksies plkst. 19, Jāņu un Līgo
svētku svinības groziņu sarīkojumu veidā mācītāja mājas dārzā.
Draudzes valdē turpmāk darbosies priekšsēde Ligita Miezīte,
viņas vietniece Ilze Zandstra,
sekretārs Aivars Staško, sekretāra
vietniece Solvita Rakitko, kasiere
un īpašumu pārzine Daina
Brauna un valdes locekles Mirdza
Pārupe un Māra Zariņa.

Montreala

M. Štauvers

Baltiešu
Mākslinieku
asociācija
kļuvusi par plašāku baltiešu
sadarbības vidi.
Tajā pulcējas
gleznotāji, fotografi, rokdarbnieces, tēlnieki un citu māku
meistari, lai gatavotu savus

saietus un kopējo darbību.
12.maija sēdē, kas notika Latviešu
centrā, vispirms uzklausīja
iepriekšējās sēdes pierakstu, ko
pieņēma kā nolasītu. Kasieris
Aleksandrs Piešina ziņoja, ka
kasē esot $ 2625.15, bet skaidrās
naudas lādītē $ 5.85. Viņš atgādināja, ka biedriem esot jākārto
2009. gada dalības maksas, kas ir
$ 20. Daudzi to nokārtoja vēlāk.
Priekšnieks Romas Verbyla
ziņoja par gaidamo darbu skati,
kas notiks 4. un 5. oktobrī,
Lietuvju katoļu draudzes sarīkojumu zālē De Seve ielā, Verdanā.
Darbi piesakāmi, izpildot īpašas
pieteikuma formas. Vadība atzinusi, ka izsludinātā darbu vērtēšanas komiteja netikšot veidota.
Skates dalībniekiem pašiem jāievēro noteikumi, kuŗu nepildīšanas
gadījumā kāds darbs varētu tapt
noraidīts. Gytis Vazalinskas ziņoja,
ka esot atvērta tīmekļa mājas
lapa, kuŗai viens otrs biedrs vēl
neesot iesūtījis savus biografiskos
datus un darbu paraugus (kopijas). Lapas adrese: http://.balticartistsmtl.ca Tie, kas vēlētos būt
pārstāvēti šaja lapā, lūgti iesūtīt
savu dokumentāciju nekavējoties.
Tā sūtāma latviešu pārstāvei Mārai
Rudzītei – marar@videotron.ca
Vasaras programmā paredzēja
pusdienas Casa Grecque restorānā; gleznošanas izbraukumu
uz kādu no šāda veida saiešanas
vietām brīvā dabā Montrealas
apkaimē un Kanadas Mākslas
galerijas apciemojumu Otavā rudens pusē. Laiku izziņos vēlāk.
Vairākiem asociācijas biedriem

vasaras mēnešos notiks istādes
dažādās galerijās. Par visu to var
plašāk lasīt BAA Apkārtraksta
11. numurā, ko rediģē V. Vazalinskas un kam sūtāmas ziņas par
atseviško biedru aktivitātēm
vietējā sabiedrībā (ijvazalinskas@
videotron.ca) Biedri, kas apkārtrakstu saņem elektroniski, lūgti
izgatavot kopijas un nodot tās
tiem, kam internets nav pieejams.
Pēc saieta notika kafijas un
uzkodu pusstunda un vispārējas
pārrunas. Nākamais saiets notiks
11. augustā plkst. 19 igauņu Sv.
Jāņa luterāņu baznīcā Marcil
avenijā.
Trīsvienības latviešu luterāņu
draudzes Gimenes dienas dievkalpojumā 10. maijā, Latviešu
centrā māc. M. Ķirsons un diakons D. Demandts amatos ieveda jaunievēlētos draudzes valdes
locekļus, skaitā 10. D. Demandts
no sava Izraelas apciemojuma
bija atvedis 5 akmeņus, katrs no
tiem simbolizēja Dāvida 5 rakstura īpašības – drošsirdību, pārliecību, sagatavošanos, uzticību
un uzvaru, kas nepieciešamas arī
katram draudzes aktīvam darbiniekam. Dievkalpojumā piedalījās 40 dievlūdzēji, kas vēlāk
pakavējās pārrunās pie kafijas
tases un uzkodām. Viens no
sarunu tematiem bija dziedones
Elīnas Garančas sniegums Pelnrušķītes lomā Mētropolītena
operā Ņujorkā, ko daudzi bija
skatījuši pāraidījumā kino teātŗos Otavā, Montrealā un citur
pasaulē.
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No agronoma Ēvalda
Šmita atvadoties

Gaidu vadītāja Irēne
Olga Sīpola mūžībā

Studiju laikā Ēvalds pieredzēja
daudzas vēsturiskas maiņas Latvijā: LU Lauksaimniecības fakultāte no Rīgas pārcēlās uz Jelgavas
lauksaimniecības akadēmiju,
mainījās Latvijas valsts iekārtas
un sākās kaŗš. Diplomdarbu
Ēvalds aizstāvēja Jelgavā 1941.
gada rudenī, un Zemkopības
departaments nosūtīja viņu
darbā par Vaiņodes rajona
agronomu. Kā viņš pats rakstīja
savās atmiņās, „rajona agronomam pienākumu bija daudz, un
aktīvi darbojoties, trīs gadi
aizsteidzās nemanot. Pamazām
kaŗa troksnis bija dzirdams arvien tuvāk, un Vaiņodes muižā,
Tumšzaļu efeju ēnā
kur agrāk bija tuberkulozes sanaVējš pakar kokli un klusu
torija, tagad rosījās latviešu
Gājējam čukst: Bija nemiers.
leģionāri. Pulkvedis Janums
Atpūta nu būs. Lai dus.
mani bieži aicināja uz pulka
Fricis Bārda
sarīkojumiem, kur satikos ar
Tas bija tik nesen, kad bieži dažiem vidusskolas un dienesta
pārrunājām, tik nevarējām vie- biedriem.”
noties, kur Ēvaldam būtu labāk
Un tad pienāca diena, kad
svinēt savu 100 gadu jubileju –
Latvijā vai Amerikā. Bet liktenis Ēvalds, aizsaukts dienesta pienāšoreiz bija lēmis savādāk: dažus kumos uz Ezeri, vairs neatgriezās
mēnešus pirms savas jubilejas atpakaļ Vaiņodē, bet devās uz
Ziemeļkarolinas pilsētā Cary š. g. Liepājas ostu un tālāk uz
19. janvārī Ēvalds Šmits tika aiz- Dancigu. Tā sākās emigrācijas
gadi Vācijā, Eslingenas nometnē.
saukts pa mūžības ceļu.
Šajā nometnē noorganizējās
Agronoms Ēvalds Šmits dzimis aktīva agronomu kopa agrono1909. gada 26. jūnijā Iecavas ma Āboliņa vadībā, kur arī
pagasta Vampu mājās. Tēvs bijis Ēvalds aktīvi piedalījās. Agrolabs saimnieks, un arī četriem nomi lasīja lekcijas lauksaimbērniem bijis jāpiedalās mājas niekiem, izdeva savu avīzi, kā arī
darbos, tā veidojot atbildības un uzņēma sakarus ar Hohenheimas
lauksaimniecības augstskolu.
darba tikumus.
Šajā augstskolā Ēvalds īslaicīgi
Savas skolas gaitas Ēvalds iesā- strādāja un studēja augu
cis Lambartes pamatskolā, un tās aizsardzību. Tad sekoja darbs
turpinājis Valsts Bauskas ģim- IRO un 1949. gada rudenī eminazijā. Labi veicies matēmatikā, grācija uz ASV. Viņu atbalstīja
darbojies arī skautu organizācijā. baznīca Ziemeļkarolinā un darbs
Pēc ģimnazijas beigšanas ģimene tika norādīts pie tabakas farmera.
nav varējusi Ēvaldu materiāli
Kā Ēvalds pats kādreiz izteicās,
atbalstīt studijām universitātē,
un viņš izmācījies par pasta liktenis viņam ir bijis labvēlīgs.
ierēdni. Līdz ar to dzīves ceļš Latvijas un Vācijas augstskolās
tālāk ved uz Rīgu, kur sācies iegūtās zināšanas viņam palīdzēja
darbs Pasta krājkasē. Tur strādāja jau pēc dažiem mēnešiem
daudz studentu, un arī Ēvalds iestāties darbā Ziemeļkarolinas
pievienojās viņu pulkam, 1932. lauksaimniecības departamenta
gadā iestājoties LU Tautsaim- sēklu pārbaudes laboratorijā.
Sarakstoties ar Hohenheimas
niecības fakultātē.
Lauksaimniecības augstskolas
Kaŗadienestā iesaukts 1935. zinātniekiem, Ēvalds apguva
gadā sākumā un nosūtīts uz 11. ķīmiskas sēklu dīgtspējas pārDobeles kājnieku pulku Dau- baudes metodes graudaugiem.
gavpils cietoksnī. Pēc instruktoru Tās vēlāk viņš papildināja a paša
rotas beigšanas viņu nosūta uz izstrādātajām kokvilnas, tabakas,
virsnieku vietnieku kursiem zemesriekstu un citu dienvidu
Rīgā. Tur Ēvaldam rodas vēstu- augu sēklu pārbaudes metodēm,
riska izdevība stāvēt Goda kas vēlāk tika plaši pielietotas
sardzē Brīvības pieminekļa daudzās sēklu laboratorijās visā
atklāšanas svinības 1935. gada Amerikā.
Ēvalds bija enerģisks pēc dabas
18. novembrī.
un vienmēr interesējās par
Pēc kaŗadienesta Ēvalds atgrie- jaunāko praksē un zinātnē. Kad
zās universitātē, bet pārgāja viņa izstrādātās sēklu dīgtspējas
studēt uz Lauksaimniecības pārbaudes metodes bija jau plaši
fakultāti: kaŗadienesta laikā apgūtas un „jaunā maiņa” izauizlasītā prof. J. Sudraba grāmata dzināta, viņam sākās jauns darba
„Augļkopība” bija atsaukusi posms. Šoreiz tas bija zinātniskais
atmiņā bērnībā pavadīto laiku darbs Ziemeļkarolinas valsts
lauku sētā. Studiju laikā Ēvalds universitātes toksikoloģijas labosāka ieinteresēties par Latvijas ratorijā, kur Ēvalds strādāja pie
augšņu uzlabošanu. kā diplom- insektu metabolisma pētījumiem.
darbu viņš izvēlējās „Lupinus Bija līdzautors vairākām zinātangustifolius un Lupinus luteus niskām publikācijām.
audzēšana sēklai un zaļmēsloPensijas gadi Ēvaldam sākās
jumam,” kuŗu izstrādāja pie profesora Dērmaņa Vecauces izmē- atkal ar jaunu pagriezienu viņa
dzīvē: atgriešanās LABA (Latvijas
ģinājumu saimniecībā.
Agronomu biedrība ārzemēs)

bija jābēg uz Vācijas rietumiem,
jo bija paredzēts, kaTīringa būs
PSRS pārvaldes joslā.
Ģimene nokļuva Vircburgas 2.
bēgļu nometnē. Irēne 1948. gada
pavasarī beidza nometnes vidusskolu, sāka strādāt par sekretāri
International Refugee Organization un iestājās Vircburgas universitātē. Vircburgas nometnē
viņa pievienojās latviešu gaidu
kustībai, bija lielgaida un vadītājas
vietniece. Gaidu gaitās Irēne
iepazina skolotāju un skautu
vadītāju Frici Sīpolu, un 1949.
gada 6. augustā viņi salaulājās.
1950. gadā Irēne un Fricis devās
uz ASV, uz kurieni jau bija
izceļojusi Irēnes māte. Irēne
gaidīja pirmdzimto un uz ASV
brauca ar lidmašīnu. Pēc ierašanās jaunajā dzīvesvietā Detroitā
drīz vien piedzima dēls Uldis,
piecus gadus vēlāk meita Māra,
tad Anda un 1964. gadā Reinis.
Irēne audzināja bērnus par
kristiešiem un mācīja viņiem
latviešu valodu. Ilgus gadus Irēne
strādāja par sekretāri Birmingemas skolu valdē speciālās
audzināšanas nodaļā un aizgāja
pensijā 1994. gadā.
ASV Irēne aktīvi iesaistījās
gaidu vadītājas darbā, ko veica
kopīgi ar skautu vadītāju Frici.
Irēne bija vadītāja vairākiem
uzvedumiem un palīdzēja iestudēt lugas. 1982. gada vasarā viņa
bija 4. lielās gaidu un skautu
nometnes „Kāvu gaisma” rīkotāja.
Irēnei ļoti patika lasīt grāmatas,
viņa mīlēja dzīvniekus un dabu.
Ar milzīgu prieku viņa kopa
mājas dārzu, kuŗā viss ziedēja un
zaļoja. Irēne labprāt palīdzēja
pieskatīt un audzināt mazbērnus,
apdāvināja viņus dzimumdienās
un citos svētkos, interesējās par
viņu panākumiem. Mazbērnu
skaits ir kupls –desmit meitenes
un seši zēni.
1998. gada decembrī Irēne
pārcieta smagu operāciju un pēc
tās apmēram piecus gadus par
veselību nesūdzējās. Š. g. 6. aprīļa
rītā Irēne krita, ieplīsa gūžas
kauls, viņa nonāca slimnīcā, kur
nolēma neoperēt. Slimnīcā viņa
aizmiga mūža miegā. Sēro dzīvesbiedrs Fricis, bērnu ģimenes
un mazbērni.

Š. g. 12. aprīlī, Kristus Augšāmcelšanās dienas vēlā vakarā Dievs
aizsauca pie sevis Detroitas latviešu ev. lut. draudzes gana, diakona Friča Sīpola dzīvesbiedri
Irēni.
Irēne dzimusi 1929. g. 28.
decembrī Latgalē Dagdas ciemā,
kas atrodas tuvu Krievijas robežai. Tur Irēnes vecāki Nikolajs un
Helēna Lizlovi bija skolotāji.
Drīz Lizlovu ģimene pārcēlās uz
Krāslavas pilsētu, te aizritēja
Irēnes bērnība. Viņa arvien stāstīja par bezrūpīgajām dienām,
kuŗas pavadīja, rotaļājoties ar
kaimiņu bērniem un piecus
gadus vecāko brāli Eiženu, priecājoties par saulainām dienām
vasarā un dziļo sniegu ziemā,
kad varēja braukt no kalna ar
ragaviņām un slēpot. Liela nozīme Irēnes audzināšanā bijusi
vecmāmiņai, jo māte bieži bija
aizņemta skolas darbā.
Krāslavā Irēne mācījās tautskolā, kuŗā viņas vecāki bija
skolotāji. 1940. gada vasarā
Lizlovi pārcēlās uz dzīvi Daugavpils priekšpilsētā, jo tēvs mainīja
darbavietu un sāka strādāt Grīvas tautskolā. Irēne Daugavpilī
pabeidza tautskolu un iestājās
vidusskolā, vienlaikus mācoties
klavieŗspēli Daugavpils mūzikas
skolā.
1942. gadā nomira Irēnes tēvs,
1944. gada vasaras beigās, kad
sarkanarmija tuvojās Latvijas
robežām, brāli iesauca vācu
armijā. Irēne ar māti un vecmāmiņu devās bēgļu gaitās – vispirms uz Rīgu, tad uz Vāciju.
Vācijā ģimene atrada mājvietu
Tīringā, kur Irēnei bija iespēja
mācīties vācu vidusskolā. 1945.
gada pavasarī pēc kaŗa beigām
saimē. Ēvalds apmeklēja Zemnieku dienas Gaŗezerā un
Katskiļos, piedalījās simpozijos
un pasaules agronomu kongresos
Vecaucē. Lasīti referāti par sēklu
dīgtspējas pārbaudi, kā arī
referāti par citām aktuālākām
problēmām lauksaimniecībā kā
Amerikā, tā arī Latvijā, iegūstot
ievērību un atzinību. Netiek
aizmirsta arī Zeme un Tauta,
kuŗā tika publicēti viņa raksti.
Viņš bija arī ALA mūža biedrs.
Ēvalds piederēja pie tiem
cilvēkiem, kuŗi necentās pēc
publiskas ievērības un izcelšanās
citu vidū, bet augstu vērtēja
cilvēciskas attiecības ar saviem
līdzgaitniekiem.
Vaļasprieks bija puķu audzēšana un ceļošana. Daba viņu bija
apveltījusi ar talantu, kas ļoti labi
izteikts ar dzejnieces Ārijas
Elksnes vārdiem:

Irēnu pēdējā gaitā izvadīja 22.
aprīlī no baznīcas bijušā Sv.
Pāvila latviešu ev. lut. draudzes
mācītāja Gundega Puidza. Mācītāja salīdzināja Irēnes dzīvi ar
graudu, kas iesēts tīrumā un no
kuŗa izaugušas raženas un spēcīgas vārpas: ,,Tāpat kā graudam
jāgrimst zemē, lai dotu paliekošu
labumu, arī Irēne reiz tika iesēta
šīs pasaules zemē. Pēc tik daudzu gadu ražīgas augļu došanas
nu viņa kā jauns grauds ieies
debess godībā, kur tas Kungs
viņu aicina. Lai Dievs pieņem
viņas dvēseli un dod viņai savu
mieru!”
Baznīcā pulcējās bijušās gaidas,
līdzgaitnieces gaidu vadītājas,
ļoti daudz latviešu no tuvienes
un tālienes un daudzi draugi
cittautieši. No Sv. Pāvila latviešu
draudzes atvadas teica Edgars
Zariņš jun. Viņš atvadu vārdus
teica arī no bij. Tērvetes 34.
skautu vienības un, būdams 4.
lielās skautu nometnes „Kāvu
gaisma” rīkotājs, apsolīja Irēnei,
ka, tiekoties lielajā teltī debesīs,
sagādās tādu pašu rīta kafiju, kā
savulaik nometņojot. Latviešu
apvienības Detroitā vārdā atvadījās Ilgvars Jēkabsons. Mīļus
vārdus krustmātei teica krustmeita Dagmāra Lizlova. Vircburgas ģimnazijas abitūrientu klases
biedrs Dr. Andrejs Olte dalījās
atmiņās par četrām skaistām
ģimnazistēm (Irēni un viņas
draudzenēm), kas rokrokā staigājušas pa nometnes galveno
ielu. No bij. Abavas 30. gaidu
vienības Detroitā atvadu vārdus
teica Irēnes apmācītā vadītāja
Ilga Abermane. Pēdējās ardievas
no Latviešu gaidu kustības teica
ASV jendas priekšniece vadītāja
Inga Lucāne un uzaicināja gaidas
un skautus atvadīties ar gaidu
vakara dziesmu.
Irēnes dzīvesbiedrs pēc izvadīšanas nākamā svētdienas svētdienas dievkalpojumā teica:
„Daudzās līdzjutības un prāvie
ziedojumi Sv. Pāvila latviešu
draudzei un ģenerāļa Goppera
fondam liecina, ka Irēne un viņas
nesavtīgā darbošanās ir atstājusi
lielu ietekmi daudzu latviešu un
cittautiešu dvēselē.”
Edgars Zariņš jun.

Havaju salās un Karību jūras
salās. Tika kāpts seno Meksikas
iedzīvotāju celtajās piramīdās,
staigāts pa Holandes dārziem
pavasaŗa ziedu laikā, vērots
saullēkts pie Bosfora jūras
šauruma. Ar aiziešanu mūžībā
nepiepildījās viņa iecere
apmeklēt visas Amerikas pavalstis un turienes Nacionālos
Vai nu tā bija lepnā roze, parkus. Viņš nebija divās
dižciltīgā orchideja, vai pieticīgā pavalstīs – Ziemeļu Dakotā un
vijolīte, katram augam viņš Minesotā!
vienmēr atrada vispiemērotāko
Ēvalda Šmita izvadīšana notivietu un kopšanu.
ka 16. maijā no Jelgavas Romas
Kā jau agronoms, Ēvalds katoļu katedrāles. Izvadīšanu
mīlēja dabu, un teica, ka daba baznīcā un kapos vadīja bīskaps
dodot viņam spēku dzīvei. Savā Antons Justs. Ir piepildījusies
laikā tika nostaigāti simtiem Ēvalda vēlēšanās atdusēties
kilometru pa Apalachian Trail dzimtajā pagastā kopā ar
(taka vairāku tūkstošu kilo- brāļiem Lejzemnieku kapos.
metru gaŗumā pāri kalnu
Zigrida Šmite
grēdām no Menas līdz DžorDace un John Eschmann
džijas), nometņošana kalnos,
Ja dārznieks gribi būt,
Tev puķe jāsajūt.
Tev jāsadzird,
ko pumpurs plaukdams prasa:
Vai saulgozi,
Vai paēnu,
Vai rasu,
Vai vēsu ūdeni no akas dziļas,
Vai tikai tavu acu skatu mīļu.
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Rīgas maratona rekordi
Tradicionālajā Nordea Rīgas
maratonā ātrākie izrādījās Baltkrievijas skrējēji – vīriešu konkurencē Oļegs Gurs, sievietēm
– Katarina Demidova.
Labākais no Latvijas skrējējiem
klasiskajā maratona distancē bija
Raivis Zaķis, izcīnot sesto vietu.
Labāk mūsu sportistiem veicās
pusmaratonā. Uzvarēja Latvijas
skrējēja Daniela Fetcere, Mareks
Florošeks ieguva otro vietu. Pusmaratonā ātrākais bija Kenijas
skrējējs Žoels Kosgejs Komens.
Kopumā dalībai Nordea Rīgas
maratonā klasiskajā maratona
distancē, kā arī pusmaratonā un
Skrējēju tūkstoši Rīgas maratonā

2009. gada 23. maijs – 29. maijs

L AT V I E Š I K A NA DĀ

minimaratonā bija pieteikušies
8593 aktīvisti. Šogad skrējienā
piedalījās gandrīz par 3300 dalībniekiem vairāk nekā pērn, un tas
ir absolūts rekords Rīgas maratona 19 gadu ilgajā vēsturē. Visvairāk dalībnieku pieteikušies
piecu kilometru minimaratona
distancei – tajā piedalījās 5966
cilvēku. Pusmaratonu skrēja 1604,
maratonu – 649 dalībnieki. Bija
pieteicies arī rekordskaits ārvalstu
skrējēju – 1067 dalībnieki no 34
dažādām valstīm, pārējie 7526 ir
no Latvijas.

Otavas latviešu skolas bērni
iepazīst lauku dzīvi
Kopš 1952. gada Otavas apkaimē dzīvo un strādā Rasu ģimene.
Viņiem pieder ferma un 700 akru zemes. Nedēļas nogalē darbos
iesaistās arī dēls un mazdēli.
Otavas latviešu skolas vadītāji nolēma aizvest bērnus uz Rasas
kunga saimniecību, lai iepazīstinātu viņus ar dzīvi laukos.
Atsaucība bija patiesi liela. Bērni pavadīja interesantu dienu, vienlaikus izklaidējoties un uzzinot daudz jauna
Māra Zariņa

P. Karlsons

L A S Ī TĀ J U BA L S I S
(Turpināts no 2. lpp.)
Man un tūkstošiem citu latviešu
jaunekļu nebija iespējas tikt pie
UK kartēm ar iespaidīgajām
“štempelēm”. Ļoti daudziem latviešiem jau pirms Legiona dibināšanas nebija ticības Vācijas uzvarai. Viena no legionāru daudz
dziedātām dziesmām bija: ”Mēs
sitīsim tos utainos, pēc tam tos
zili pelēkos... “Vācieši to zināja,
bet neaizliedza dziedāt. Ja nebūtu
Latviešu leģiona, vai vāciešiem
būtu interese izvest latviešu bēgļus, kuŗi centās paglābties no
komunistu terrora? KĀ BŪTU,
JA NEBŪTU?
1985. gadā apceļojot Havaju
salas, iegriezāmies amerikāņu
nacionālajā kapsetā Punchbowl,
Oahu salā. Pie informācijas biroja mūsu dēls Ojārs pievērsa manu

uzmanību Eiropas kartei. Tur bija
ziņas par Otro pasaules kaŗu un
ar sarkanu krāsu apzīmēta zeme,
kas palika neiekaŗota 1945. gada
8. maijā. Tā bija Kurzeme. Bija
neaprakstāma sajūta, tik tālā pasaules galā kaut ko tādu ieraugot.
KĀ ŠO CĪŅU NOSAUKT? Vai
tad tā nebija cīņa par Latvijas
brīvību?
Kad Latvijas prezidente, cienījamā Vaira Vīķe Freiberga, viesojās Bostonā, man bija izdevība
viņai jautāt, vai viņa savas prezidentūras laikā apciemos Kurzemes Brāļu kapus, Lestenē? (Tas
viņai jautāts jau agrāk un nav
mans izdomājums.) Viņa atbildēja:
“Kad es aizbraucu uz Izraēlu,
man ir jāskaidro...” Tālāko neatceros.
Par latviešu SS leģionu un
leģionāriem taču noskaidroja jau

1949. gadā. Ja tas tā nebūtu, es un
mana gimene nevarētu ieceļot
un iegūt pavalstniecību ASV.
Vēlāk, kad prezidente “satikās ar
tautu”, man bija izdevība viņai
pajautāt, kādēļ viņa neieredz
leģionārus? Viņa atbildēja trīs
vārdiem: “Tur bija Arājs”. Cienītā
exprezidente, ja Jums būtu grozs
ar āboliem, kuŗā daži sapuvuši,
vai Jūs visus ābolus mestu atkritumos, ar visu grozu? Vēl pēc
dažiem gadiem leģionāru vairs
nebūs, ko tad vainos 16. martā?
Kurzemes Brāļu kapos pie ieejas
ir granītā iekalti zīmīgi vārdi:
MĒS GAIDĀM TAISNĪBAS
AUGŠĀMCELŠANOS.

Mazie Otavas latvieši bauda lauku priekus

Arī es vēl pagaidīšu.
Arvīds Mačs, Bostonā,
15. divīzijas legionārs

Latviešu leģiona un Kurzemes
cietokšņa atcere Detroitā
Ik gadu, kad daba no jauna
atgūst savu pirmatnējo svaigumu
un mūsu acis bauda pavasara
spēcinošo zaļo toņu virmojumu,
domas neviļus atgriežas pie tālo
dienu notikumiem, kas saistīti ar
Kurzemi un Latviju. Tas ir 1945.
gada agrīnais pavasaris Kurzemes
pusē, nepiepildīto sapņu un
cerību laiks.

roitas Sv. Pāvila latviešu draudzes
diakons Fricis Sīpols. Pēc viņa
piemiņas brīdi turpināja Detroitas DV apvienības priekšnieks
Vilis Kalniņš. Uzrunā viņš pieminēja Kurzemes cietokšņa aizstāvjus un Detroitas un tās apkārtnes
latviešu devumu Latvijas brīvei.
Latviešu atdusas vietā celtā pieminekļa pakājē sagūla ziedi no
Detroitas Sv. Pāvila
draudzes, kuŗu pārstāvēja Elmārs Vītoliņš,
no Latviešu apvienības
Detroitā, kuŗu pārstāvēja Mārcis Jansons,
no Studenšu korporācijas Detroitā, kuŗu
pārstāvēja
Iveta
Larroquett un Detroitas DV apvienības,
to pārstāvot Vilim
Kalniņam.
Detroitas DV apvienības rīkotajā LatSvinīgais akts risiviešu leģiona un Kurzemes cietokšņa nājās nākamajā dienā
atceres sarīkojumā priekšlasījumus
sniedza: (no kreisās) Detroitas DV pēc dievkalpojuma
priekšnieks Vilis Kalniņš un Detroitas Detroitas Sv. Pāvila
Sv. Pāvila latviešu draudzes diakons latviešu draudzes sabiedrisko sarīkojumu
Fricis Sīpols
ēkas telpās.
Arī Detroitas Daugavas Vanagu
Pēc diakona Friča Sīpola garīgā
apvienība šajā sakarā ik gadu ievada runāja Detroitas DV
rīko Kurzemes cietokšņa aiz- apvienības priekšnieks Vilis
stāvju piemiņas brīdi vietējās Kalniņš. Savā uzrunā viņš klātWoodlawn kapsētas latviešu noda- esošajiem atgādināja par Kurzelījumā. Šā gada 2. maijā, piemi- mes aizstāvju varonību un tās
not mūžībā aizgājušos latviešu nozīmi, spodrinot latviešu karakaŗavīrus, apvienības biedrus un vīru slavu līdz pat mūsdienām.
tautiešus, aizlūgumu teica DetPēc Detroitas DV apvienības

priekšnieka Viļa Kalniņa uzrunas
apvienības Vanadžu kopas priekšniece Dzidra Tropa nolasīja tematisku dzeju, veltītu Kurzemes
cietokšņa atcerei un drosmīgajiem
latviešu leģionāriem.
Godinot latviešu karavīru –
bijušo leģionāru piemiņu, DV
apvienības priekšnieka aicināti,
klātesošie nodziedāja Latvijas
valsts himnu.
Pēc brīža sekoja Kurzemes
cietokšņa atceres pēcpusdienas
nākamā daļa, kurā klātesošajiem
tika demonstrēta dokumentālā
video filma „Fire and Ice” par
mūsu varonīgās kaimiņu tautas
– somu pretošanās kustības un
kauju norisēm 1939. gada bargajā
ziemā pret Padomju imperiālisma
tendencēm šajā Skandinavijas
apgabalā. Klātesošie ar lielu interesi noskatījās šo pagaro dokumentālo darbu. Daudz parallēles,
attiecināmas par latviešu tautas
neseno vēsturi, varēja vilkt vienkopus, sekojot dokumentālajā
atstāstījumā par varonīgajiem
somu zemes aizstāvjiem. Daudz
domu graudu tika arī vētīts pēc
aizvadītās oficiālās daļas, kurai
sekoja siltas pusdienas un mantu
loterija.
Aizgājušo dienu Kurzemes cietokšņa aizstāvju piemiņa latviešu
trimdas sabiedrībā tiek godam
uzturēta.
Dzidra Tropa Detroitā

Rasas kunga saimniecībā

Tā arī neizdevās sapulcēt visus bērnus kopīgam foto... Viņiem
daudz labāk patika vēl brīdi paskraidīt pa lauku, palēkāt pa
siena gubām un pamīļot dzīvnieciņus

„Tad tādas tās gotiņas?!”

2009. gada 23. maijs – 29. maijs
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LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE

MEIJA & ASSOCIATES

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

Janis A. Meija, Attorney at Law
Riga, Latvia, mob. +37126684068
janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

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

MEKLĒJU ZIŅAS PAR
1946/47, GADA WUERZBURGAS
LATVIEŠU ĢIMNAZIJAS
SKOLNIECI AINU LAVENIEKS.
LŪDZU RAKSTĪT
LAIKA PASTA KASTEI!

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”

Svinēsim Jāņus Gaŗezerā!
Sestdien, 20. jūnijā Dziesmu lejā, pulksten 19:00

PĒRKU!!!
Trimdas latviešu mākslinieku gleznas.
Lūdzu, zvaniet Astrīdai Rīders
tel. (440) 930-5847
Vai par e-pastu astridariders@yahoo.com

Hāgenskalna mūzikanti,
Singers of United Lands,
Tautas deju uzvedums,
Lietuviešu ēdieni,
Līgošana, Zaļumballe
Ieeja $15

Līksmosim draugu pulciņā!

Soldiers WWII
I'm looking for information on Latvian soldiers (within the German army) who
stayed in the late autumn and winter of 1944 (and beginning of 1945) in
Holland, near Varsseveld and Lichtenvoorde (all near Bocholt – Germany).
I have a copy of a diary of a Latvian soldier. He went into hiding, probably in
the beginning of 1945, on a farm in this area.
But he was caught and shot dead.
I don't have a name, but I know he had a son named Gunar, born in 1943. I'm
trying to find out more about this soldier and about other
Latvian soldiers of his compagny.
Please e-mail hmerits@xs4all.nl

LAIKS
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SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)

• 29. un 30. maija Kolorado
latviešu centrā (10705 W.Virginia
Ave., Lakewood, CO) lietotu mantu
izpārdošana, lai iegūtu līdzekļus
centra uzturēšanai. Sīkāka informācija pa tālr.: 303-424-4442.
• 14. jūnijā pēc 1941. gada 14.
jūnijā aizvesto piemiņas dievkalpojuma filmas ,,Padomju stāsts”
izrāde; būs atspirdzinājumi.
• 20. jūnijā plkst. 6.00 Jāņu svinības Kolorado latviešu centrā,
piedalīsies mūzikas grupa ,,Jūrmalnieki”. Būs siltas desiņas un
kāposti. lūgums ņemt līdzi
groziņus.

FILADELFIJA (PA)

• 2. jūnijā plkst. 11.00 pensionāru kopas saiets Brīvo latvju
biedrības telpās. Programmā valdes ziņojumi, pārrunas par jaunākajiem notikumiem, dzimumdienu svinēšana un kafijas galds.
Viesi arvien laipni gaidīti.

GAŖEZERS (MI)

• 20. jūnijā V. Kores piemiņas
turnīrs (Jāņu dienas Scramble)
Gaŗezerā; pieteikties, zvanot
Miķelim Korem, tālr.: 269-2445031, e-pasts: mkore@adelphia.
net un Modrim Krautmanim,
tālr.: 269-372-2783, e-pasts; kma-

LOSANDŽELOSA (CA)

• 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 informācijas tālrunis: 323-663-6267. DK
LB Informācijas biļetens tīmeklī:
www.biletens.com

MINEAPOLE (MN)

• 14. jūnijā plkst. 12.00 1941.
gada 14. jūnijā uz Sibiriju aizvesto piemiņas sarīkojums. Rīko
DV apvienība un ,,Starts”.

GRANDRAPIDI (MI)

• 11. un 12. jūlijā Ziemeļamerikas meistarsacīkstes Grandrapidos; pieteikties, rakstot vai
zvanot Jānim Daukšam, tālr.:
616-874-9634, e-pasts: daukss@
sbcglobal.net

KALAMAZŪ (MI)

• 23. un 24. maijā ALAs 56.
meistarsacīkstes volejbolā, basketbolā, hokejā, tenisā un šaušanā. Volejbola un basketbola
sacensības notiks Kalamazū kolledžas Anderson Athletic Center,
tenisa – Stowe Stadium laukumos, hokeja – S2 Arena, šaušanas
– Gaŗezera šautuvē. 24. maijā
godalgu piešķiršana un balle ar
vakariņām Gaŗezera Treimaņa zālē.
22. maijā ALJAs rīkotais iepazīšanas vakars Paisano’s, (Three
Rivers, MI), netālu no Gaŗezera.
Visa informācija atrodama mājaslapā
www.finalspeles.com
Rīcības komitejas priekš-nieka
Modŗa Krautmaņa tālr.: 269372-2783.

KLĪVLANDE (OH)

• 7. jūnijā gadskārtējais Klīvlandes vanadžu pavasaŗa sarīkojums pēc dievkalpojuma draudzes nama zālē. Apvienotais koris
dziedās pavasarīgas dziesmas.
Būs azaids un kafijas galds, atlikums – palīdzības darbam Latvijā. Dalības maksa $15.00.

Šajās dienās ar neizdzēšamām, dziļām rētām sirdīs
pieminam savu mīļo aizgājēju

VĪTENI KONTERU,
dzimušu 1929. gada 16. maijā,
kuŗš, nesagaidot savu 80. gada gājumu, tika mūžībā aizsaukts
2006. gada 29. augustā
Dievam gods! Tā stunda nāks,
kad mēs kopā kļūsim,
Prieki dvēsli pārņemt sāks,
pie tā Kunga būsim;
Atkal draugus redzēsim,
sveicināt tos steigsim,
Kopā mūžam dzīvosim,
Debestēvu teiksim! –

Viņu neaizmirstamā piemiņā patur
LAULĀTĀ DRAUDZENE GUNA, BĒRNI
INGRĪDA UN VIKTORS AR ĢIMENĒM
BRĀĻI, MĀSAS UN CITI RADI UN DRAUGI
AR ĢIMENĒM TUVUMĀ UN TĀLUMĀ

ŅUJORKA (NY)

• 24. maijā plkst. 12.00 kapusvētki latviešu kapos Katskiļos.
Plkst. 3.00 Ņujorkas latviešu ev.
lut. draudzes Katskiļu nometnes
sarīkojumu zālē Ņujorkas latviešu koŗa Pavasaŗa koncerts,
kuŗā piedalīsies Latvijas Bankas
koris no Latvijas un dziedātāji no
Montrealas, Kanadā. Viesdiriģenti Agita Ikauniece un Ints
Teterovskis. Pirms koncerta piedāvās vīnu un uzkožamos. Sīkāku
informāciju iespējams uzzināt,
zvanot Sandrai Gendrikovai,
tālr.: 773-551-5265.

SIETLA (WA)

nismo@sbcglobal.net
Foto: Ārijs Vilemsons
23. aprīlī notika pavasaŗa tīrīšanas uz uzpošanas talka ciema
Latvija parkā pie Gaŗezera, kuŗā
piedalījās ciema iedzīvotāji un
talcinieki.

2009. gada 23. maijs – 29. maijs

• No 23. līdz 25. maijam lielā
talka Latviešu izglītības centrā
Šeltonā; talku vadīs Arnis Lūsis
(alusmuca@aol.com) un Kārlis
Grendze (kgrendze@comcast.net).
• 5. jūnijā plkst. 7.30 Latviešu
centrā filmas „The Soviet Story“
izrāde (angļu val.).
• 13. jūnijā latviešu biedrība
rīko Jāņu dienas zāļu tirdziņu
Latviešu centrā. Aicinām piedalīties tos, kuŗi vēlas pārdot maizi,
medu un citus gardumus. Cienastā kāposti ar desiņām, jāņusiers un daudz kas cits. Būs
iespēja mācīties siet jāņusieru un
dalīties recepšu noslēpumos. Visi
mīļi aicināti!
• 20. jūnijā Jāņu svinēšana Latviešu izglītības centrā Šeltonā.
• No 5. jūlija līdz 8. augustam
Kursas latviešu vasaras vidusskola Latviešu izglītības centrā Šeltonā. Pieteikšanās un informācija,
sazinoties ar mācītāju Dāvi
Kaņepu, tālr.: 310-621-9572;
e-pasts: davis_kaneps@verizon.
net

Ilggadīgā Abavas 30. gaidu vienības priekšniece
un Tērvetes 34. skautu vienības labvēle un
Saulīte lentē īpašniece

vad. IRĒNE SĪPOLA
aizgāja mājās pie sava Kunga
2009. gada 12. aprīlī
Lai klusais miers
ar saviem spārniem Tevi sedz...
Ar sirsnību un pateicību viņu atcerēsies
ABAVAS GUNTIŅAS, GAIDAS, LIELGAIDAS UN VADĪTĀJAS
UN TĒRVETES MAZSKAUTI, SKAUTI, ROVERI UN VADĪTĀJI

Mūžībā aizgājusi

LILIJA MELGALVIS,
dzim. BĒRZIŅŠ

dzimusi 1910. gada 11. jūnijā Beļavā,
mirusi 2009. gada 22. martā Poughkeepsie, New York
Apbedīta Grand Rapids, Michigan
Es aiziešu, kurp aiziet nakts un diena,
Kā priecīgs ceļinieks, ko tālāk sauks,
Un mūžīgs atvērsies tad zvaigžņu lauks...
Elza Stērste

Viņu mīļā piemiņā paturēs
DĒLS JĀNIS MELGALVIS UN ASTRIDA
BRĀLĒNS VITOLDS UN MARY BERKOLDS ANGLIJĀ
MĀSĪCA HERTA BERKOLDS LATVIJĀ

ST. PĒTERSBURGA (FL)

• 2. jūlijā plkst. 13.00 biedrības
namā videoizrāde. Programma
tiks paziņota atsevišķi. Kafija un
cepumi. Visi laipni aicināti! Ieejas
ziedojums sākot ar $3.00.
• 16. jūlijā plkst. 13.00 Biedrības
namā videoizrāde. Programma
tiks paziņota atsevišķi. Kafija un
cepumi. Visi laipni aicināti! Ieejas
ziedojums sākot ar $3.00.
• 6. augustā plkst. 13.00 Biedrības namā videoizrāde. Programma tiks paziņota atsevišķi. Kafija
un cepumi. Visi laipni aicināti!
Ieejas ziedojums sākot ar $3.00.
• 20. augustā plkst. 13.00 Biedrības namā videoizrāde. Programma tiks paziņota atsevišķi.
Kafija un cepumi. Visi laipni
aicināti! Ieejas ziedojums sākot
ar $3.00.
• 1. septembrī plkst. 10.00
Biedrības valdes sēde.

Dieva mierā aizsaukts mūsu mīļais

LAIMONS VĀCIETIS
dzimis 1922. gada 6. septembrī Jelgavā, Latvijā
miris 2009. gada 4. martā Norwood, MA
Apbedīts 2009. gada 7. martā Ģetsemanes kapsētā

Tava mīļā sirds nu klusē,
bet mūsu atmiņās tu vienmēr,
vienmēr dzīvosi.

Mīļā piemiņā paturēs
SIEVA, MEITA, MAZBĒRNI,
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ
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Dieva mierā ir aizgājis
mūsu mīļais brālis, tēvocis un radinieks
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Grandrapidu jubilāri

ALFS ROALDS KEIRE
* 1931. gada 8. februārī Rīgā,
+ 2008. gada 8. aprīlī Seatlē, Amerikā
AIVARS UN ANITA KEIRE

Sērās domājam,
BERTRAMS KEIRE UN LINDA KINNIBURGH
Kas nebij vēl teikts,
ANSIS UN DAGNIJA SKULTE (DZ. KEIRE)
Ko gribējām vēl teikt
UN VIŅU ĢIMENES
Grēksūdzē – Dievam, Tev, viens otram
RADI
LATVIJĀ,
AMERIKĀ
UN KANADĀ
Pirms šķiršanās.
(aivars)

Pēkšņi mūžīgā mierā aizsaukta

JANĪNA SPRŪDŽA
dzimusi 1924. gada 23. jūnijā Varakļānos,
mirusi 2009. gada 22. aprīlī Čikāgā

Ērika Stama

Grandrapidu latviešu pensionāri sapulcējas katra mēneša
pēdējā pirmdienā, lai pavadītu
dažas stundas draudzīgās sarunās, noklausītos kādu priekšnesumu, paēstu pusdienas un
uzdziedātu ,,augstu laimi” mēneša jubilāriem un vārdadienu
gaviļniekiem. Aprīļa pēdējā pirmdiena bija sevišķi nozīmīga, jo
bija jāsvin Ērikas Stamas 100.
dzimumdiena. Dr. Zigfrids Zadvinskis teica sirsnīgu uzrunu,
pasniedza jubilārei puķes. Viņš
arī paziņoja, ka pensionāru kopas
priekšniece Julietai Rumbergai
piešķirts IV šķiras Triju Zvaigžņu
ordenis un arī viņai tika pasnieg-

tas puķes. J. Rumberga paskaidroja, ka šis ordenis pienākas
visiem, kuŗi abonējuši žurnālu
,,Treji Vārti” un iesūtījušit rakstus. Žurnāla redaktors Latvijā to
tik augsti novērtējis, ka ierosināja
Ordeņa kapitulam Rīgā apbalvot
,,Treju Vārtu” izdevēju. Pateicos
visiem žurnāla atbalstītājiem.
Puķes saņēma arī Brigita Valta
savā 90. dzimumdienā. Jubilāre
pateicās Dievam, ka ir vēl spējīga
tikt galā ar ikdienas darbiem,
palīdzēt draudzē un apmeklēt
latviešu sarīkojumus.
Šajā pensionāru sanāksmē bija
ieradušies pārstāvji no Spectrum
Health Hospice un paskaidroja,
kā var palīdzēt veciem cilvēkiem,
kuŗi saslimuši, ja piederīgie viņus
nespēj aprūpēt. Viņi atstāja informāciju, lai ikviens, kam šāda
palīdzība būtu vajadzīga, zinātu,
kur to meklēt.
Nākamā sanāksmē, maija
pēdējā pirmdienā, atkal būs labas
pusdienas, kāds interesants priekšnesumu un ievadruna, kas izraisīs pārdomas. Viesi un jauni
biedri vienmēr gaidīti.
Julieta Rumberga

Mīlestībā un pateicībā viņu piemin
BĒRNI RITA, ILZE AR VĪRU STEVEN UN MEITU ALISSU
UĢIS AR SIEVU ASTRĪDU UN BĒRNIEM KRISTAPU
ANDRI AR SIEVU MICHELLE UN LAURU ZENTU
PĒTERIS AR SIEVU DONNU UN MEITĀM LAURU, ANNU UN KATRĪNU
MĀSAS ZINAĪDA, LONIJA UN PAULIS
ANDA UN ANDRIS, KRISTĪNE UN CHARLES,
RADI LATVIJĀ UN TRIMDĀ
...pietrūks arī kaķīšiem Fēliksītim un Binītim

Saules sapnis
nekad nav māņi –
pat zem purva
guļ dzintara slāņi.
Veltas Tomas veltījums Sprūdžu dzimtai 1977. gadā.

VELTA HELENA
MIĶELSONS, M.D.

FOTO: Gunārs Janaitis

Dieva mierā aizgājusi

Apsētie lauki Vidzemē

dzimusi 1925. gada 18. novembrī Jaunjelgavā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 5. maijā Mineapolē, ASV

Par viņu sēro
VĪRS VALDIS
DĒLI RALFS AR MARY LOU, IVARS AR WENDY
MAZBĒRNI MARISA UN NIKOLAIS,
MĀSA RITA AR PĒTERI
ILZE UN IRMGARDE

No mums šķīries TALAVIJAS filistrs

VALDIS MURIŅŠ
dzimis 1934. gada 22. oktobrī Ziemeļu pagastā, Latvijā,
miris 2009. gada 10. februārī, Hopkins, Minnesotā, ASV

Mīļā piemiņā viņu paturēs
KORPORĀCIJU KOPA MINNESOTĀ

Mūsu mīļā māte, vecmāmiņa, krusttante

DZIDRA DZELZKALNS
dzim. BERNSONS

Mūsu klases un ilgu gadu draudzene

dzimusi 1917. gada 1. oktobrī Mangaļu pag., augusi Gaŗciemā,
mirusi 2009. gada 31. martā Milwaukee, WI
Guldīs zemes klēpī vecā latviešu kapsētā Gleason, WI

VELTA MITRĒVICA

Ak, teci jel, saulīt, uz dzimteni steidz
Un viņai no manis daudz sveicienus teic!
Un noskūpsti dzintara jūrmalu tu,
kur dzimu un bērnību pavadīju.

Pateicībā u mīlestībā piemin
DĒLI MĀRTIŅŠ, JĀNIS UN RAIMONDS AR ĢIM.
KRUSTMEITA MĀRA ZEPS AR ĢIM.

no mums šķīrusies
2009. gada 20. martā Kalifornijā

Veltiņu ar mīlestību atcerēsies
VALDIS KUGA

LAIKS
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SPORTS

Par pirmo Baltijas šacha turnīru
19. gadsimta 90. gadu otrajā
pusē Vidzemes, Kurzemes un
Igaunijas guberņā (pēc toreizējā
administrātīvi territoriālā iedalījuma) ritēja rosīga šacha dzīve.
Līdz ar lielākajām šacha biedrībām (Rīgā (60 biedri), Tartu,
Tallinā, Liepājā (katrā 30 biedri),
Pērnavā un Jelgavā (katrā 20 – 40
biedri) mazāki šacha pulciņi (ar
aptuveni 10 – 20 biedriem) darbojās Bauskā, Jaunlaicenē, Palsmanē, Vīlandē un citur. Strauji
pieauga šacha nodaļu skaits preses izdevumos, palielinājās korespondencšacha aktīvitātes.
Šādā visnotaļ labvēlīgā gaisotnē
1897. gada oktobrī Liepājā un
Rīgā viesojās izcilais krievu
šachists Michails Čigorins.
Nobeiguma jeb atvadu banketā
viņš jo aktīvi aicināja Rīgas Šacha
biedrību (RŠB) uzņemties vadītāju lomu Baltijas Šacha savienības izveidošanā. Čigorina ierosinājums guva nedalītu atbalstu,
un RŠB bez kavēšanās sāka
priekšlikumu u. c. dokumentu
izstrādāšanu, kuŗus izsūtīja lielākajiem Baltijas šacha centriem,
aicinot iesaistīties Baltijas Šacha
savienības izveidošanā.

Turpmākie notikumi risinājās
it strauji. 1898. gada 14. aprīlī
Rīgā sapulcējās Rīgas, Liepājas,
Tartu un Tallinas šacha biedrību
delegāti. Bauskas šacha pulciņu
pārstāvēja A. Štrandmans, Pērnavas Šacha biedrība bija pilnvarojusi RŠB. Delegātu lēmums
bija vienbalsīgs: apvienošanās
savienībā ir nepieciešama, jo tā
sekmēs šacha dzīves attīstību
Baltijā. Par BŠS sekretāru ievēlēja
šacha vēsturnieku Fridrichu
Amelungu (1842-1909), RŠB valde
(P. Kerkoviuss, V. Svensons, E.
Henne, A. Līts un K. Bētiņš)
saņēma uzdevumu turpināt nepieciešamo dokumentu izstrādāšanu.
Tikpat nozīmīgs bija delegātu
lēmums par pirmā Baltijas šacha
turnīra organizēšanu 1899. gada
Lieldienās, uzticot to RŠB. Ar to
tika iedibināta tradicija, kas
turpinājās līdz Pirmajam pasaules
kaŗam.
1899. gada 23. aprīlī Rīgas
Lielās ģildes telpās svinīgi atklāja
Baltijas I turnīru. Ar šī šacha
sarīkojuma plašo programmu
dalībniekus, viesus un oficiālās
personas iepazīstināja F. Amelungs. Turnīra balvu fonds ietvēra

dalības naudu – galvenajā turnīrā
5 rubļi, blakusturnīrā – 3 – un
ziedojumus: Rigaer Tageblatt,
Düna-Zeitung un kāds anonims
šacha draugs bija ziedojuši pa
100 rubļiem.
Galvenā un blakusturnīrā pirmo kārtu izspēlēja 23. aprīļa
vakarā. Galvenajā turnīrā pirmā
beidzās T. Millera – N. Miļevska
partija (1–0). Spēcīgi startēja
Hanss Zeibots, pirmajās piecās
kārtās izcīnot 4,5 punktus, tad
vadību pārņēma Eižens Vāgenheims. Pēc devītās kārtas joprojām priekšgalā bija Vāgenheims
ar 6 punktiem. Viņam sekoja
Karls Rozenkrancs, Kārlis un
Roberts Bētiņi ar 5,5 punktiem,
un turpat blakus bija T. Millers,
H. Zeibots un E. Braže ar 5
punktiem.
Izškīrēji notikumi risinājās
abās pēdējās kārtās. 10. kārtā K.
Bētiņš uzvarēja Vāgenheimu,
Rozenkrancs – Miļevski, un abi
izvirzījās vadībā. Zeibota – R.
Bētiņa partiju pārtrauca dāmu
un bandinieku galotnē. Uzvarēja
arī Millers, pieveicot Zabludovski.
Šķiet, ka, pēdējās kārtas izspēli
sākot, turnīra atmosfaira bija

nokaitēta līdz baltkvēlei: četri
galvenie uzvaras pretendenti
mērojās spēkiem savstarpējās
partijās! Neizturēja Millers –
rupja kļūda 22. gājienā, un R.
Bētiņš izcīnīja vieglu uzvaru,
nodrošinot vismaz otro godalgu,
bet zaudētājs palika „aiz borta”...
K. Bētiņš, uzbrūkot Rozenkranca
karaļa pozicijai, zaudēja figūru
un padevās. Galīgais vietu sadalījums noskaidrojās, izspēlējot
atlikto Zeibota – R. Bētiņa partiju. Tā beidzās neizšķirti 82.
gājienā un R. Bētiņš panāca
Rozenkrancu. Turnīra uzvarētāju
un godalgu sadalījumu izšķīra
papildpartija. kuŗā uzvarēja Bētiņš.

30. aprīlī vēlā vakara stundā
vienā no Rīgas tolaik lepnākajām
viesnīcām Imperial notika uzvarētāju apbalvošana un tradicionālais atvadu mielasts. R. Bētiņš
saņēma zelta žetonu un 200 rubļu
godalgu, Rozenkrancs – sudraba
žetonu un 125 rubļus. Sudraba
žetonu saņēma arī K. Bētiņš, E.
Vāgenheims un H. Zeibots, kā
arī līdzīgās daļās (41 rublis un 66
kapeikas) sadalīto trešo un ceturto godalgu.
Blakusturnīra uzvarētājs Vilhelms
fon Štamms saņēma sudraba
žetonu un 35 rubļus, V. Nērings
– 25 rubļus, A. Štrandmans – 15
rubļus, pa 5 rubļiem – J. Zēvers
Jelgavas ārsts J. Adolfijs.
Turnīra rezultāti. unBaltijas
Šacha savienības rosīgā
R. Bētiņš (Rīga) 7,5 punkti
un nozīmīgā darbība turpinājās
K. Rozenkrancs (Pēterburga) 7,5 līdz Pirmajam pasaules kaŗam.
K. Bētiņš (Rīga) – 6,5
Vēl notika pieci turnīri: 1901.
H. Zeibots (Pēterburga) 6,5
gadā Tartu, 1904. – Tallinā, 1907.
E. Vāgenheims (Rīga) 6,5
– atkal Rīgā, 1911. – Liepājā,
E. Braže (Jurjeva) 6
1913. – Jelgavā. 7. Baltijas turnīrs
T. Millers (Rīga) 6
Tartu 1916. gadā nenotika, jo
D. Zons (Rēvele) 5,5
kaŗa liesmas bija aptvērušas arī
J. Zabludovskis 5,5
Baltiju un vācu kaŗaspēks stāvēja
K. Bankovičs (Pēterburga) 4
Rīgas pievārtē.
N. Miļevskis (Rīga) 2,5
Ģedimins Salmiņš,
K. Vikmans (Rēvele) 2
šacha vēsturnieks

ceļojumā uz Britu Kolombiju.
Koncertā piedalīsies arī citi jauni
izcili mūziķi; pēc koncerta sadraudzības stunda. 7. jūn. Name Tag
Sunday dievk. latv. un angļu val.;
pēc dievk. draudzes talka un
pikniks. 9. jūn. plkst. 7.00
valdes sēde. 11. jūn. Bībeles
stunda.

nizācijas darbu. 7. jūn. plkst. 8.30
Leikvudā (Igauņu baz. 607 E.
7th St.) dievk. ar dievg. 14. jūn.
plkst. 10.00 laju vadīts 1941. gada
14 jūnijā uz Sibiriju aizvesto
piemiņas dievk. dr. dievnamā
Īstbransvikā (12 Gates Ave East
Brunswick), piedalīsies draudzes koris. Māc. I. PušmucāneKineiko.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut.
Trimdas dr.: 24. maijā dievk.
nebūs. 31. maijā plkst. 11.00
vasarsvētku dievk. ar dievg. 7.
jūn. plkst. 10.00 Trīsvienības
svētku dievk. 14. jūn. plkst. 10.00
1941. gada 14. jūnijā aizvesto
piemiņas dievk. ar dievg. 21. jūn.
plkst. 11.00 dievk. Piesaulē; pilsētā dievk. nebūs. 28. jūn. plkst.
10. 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.
14. jūn. plkst. 11.00 Kvēkertaunā
1941. g. 14. jūnijā aizvesto piemiņas dievk. ar dievg.; pēc dievk.
kafija. 21. jūn. plkst. 15.00
Lankasterā 1941. g. 14. jūnijā
aizvesto piemiņas dievk. ar
dievg., māc. 28. jūn. plkst. 11.00
dievk.; pēc dievk. 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):
31. maijā plkst. 10.00 Vasarsvētku
dievk. ar dievg. 7. jūn. plkst.
10.00 Trīsvienības dienas dievk.
ar dievg. 14. jūn. plkst. 10.00
1941. gadā cietušo piemiņas
dievk. 21. jūn. plkst. 10.00 dievk.
29. jūn. plkst. 10.0 dievk. ar
dievg. Māc. diak. F. Sīpols, tālr.:
248-433-3435. Ērģ. Dr. Silvija
Lizlova, Laila Upīte, Aija Greiama
(Graham).
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street
Road, Newtown Square, PA
19073, tālr.: 610-353-2227): 24.
maijā dievk. nebūs. 31. maijā plkst.
11.00 Vasarsvētku dievk. ar dievg.

• Grandrapidu latv. ev. lut.
dr.: 31. maijā, 14. jūn. un 28.
jūn. 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.: 31. maijā plkst.
10.00 Vasarsvētku dievkalpojums ar dievgaldu. Pavasaŗa
sarīkojums. Bībeles stundas
Kalamazū ciemā „Latvija” 27.
maijā plkst.16.00. Katru svētdienu plkst. 9.15 angļu
valodā.
• Losandželosas latv. ev. lut.
dr.: 24. maijā dievk. nebūs. 31.
maijā plkst. 11. dievk. 7. jūn.
plkst. 11.00 Trīsvienības svētku
dievk. ar dievg.; jauniešu iesvēte.
Māc. D. Kaņeps.

• Mineapoles un St. Paulas
latv. ev. lut. dr.: 24. maijā plkst
10.00 dievk. ar dievg.; pēc dievk.
sadraudzība. 28. maijā plkst.
10.30 Bībeles stunda brīvā dabā.
31. maijā plkst 10.00 Vasarsvētku
dievk. ar dievg., uzrunu bērniem
un īpašu mūziku, pēc dievk.
sadraudzības pusstunda. No 5.
līdz 7. jūn. garīgās celsmes dienas ar māc. Daci Zušmani. 7.
jūn. plkst. 10.00 celsmes dienu
nobeigums – Trīsvienības svētku
dievk. ar dievg. un īpašu mūziku;
pēc dievk. sadraudzība. 14. jūn.
plkst. 10.00 1941. gadā aizvesto
piemiņas dienas dievk.; pēc
dievk. sadraudzība. Plkst 12.00
DV un ,,Starts” aicina uz piemiņas
aktu, kuŗā atskaņos ietvartotu
,,Dievs,Tava zeme deg!”. Māc. M.
Cepure. Bazn. adrese: 3152 - 17th
Ave S, Minneapolis MN 55407;
tālr.: 763-546-8178; kancelejas
tālr. 612-722-4622.

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.:
7. jūn. plkst. 11.00 Trīsvienības
svētku dievk. ar dievg. 14. jūn.
plkst. 11.00 ar Vilimantikas
draudzi kopējs komūnistiskās
varas genocīda upuŗiem veltīts
piemiņas dievk. ar dievg. Vilimantikas baznīcā. 28. jūn. plkst.
• Ņubransvikas un Leikvudas
11.00 dievk. Māc. Dace
Jansone.
latv. ev. lut. dr.: 21. maijā plkst.
10.00 draudzes dievnamā Īst• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: bransvikā (12 Gates Ave East
24. maijā dievk. nenotiks. 31. Brunswick) Jēzus debesbraukmaijā Vasarsvētku dievk. ar šanas dienas svētbrīdis; pēc
dievg., māc. D. Zušmane 6. jūn. dievk. Bībeles stunda. 24. maijā
plkst. 4.00 vijolnieka Ernesta plkst. 11.00 draudzes dievnamā
Brusubārža IV koncerts (Senior Īstbransvikā Vasarsvētku ieskaņa.
Recital) dievnamā; ieeja par zie- 31. maijā plkst. 11.00 draudzes
dojumu, atbalstot Ernesta un dievnamā Īstbransvikā VasarKristiana piedalīšanos Milvoku svētki, pēc dievk. māc. Kristīnes
jauniešu simfoniskā orķestŗa Sūnas-Koro priekšlasījums par
(Milwaukee Youth Symphony) Luterāņu bēgļu palīdzības orga-

Bībeles stunda. Dievkalpojumi
notiek „Mūsu Pestītāja (Our
Savior)” baznīcā, 301-58th Street
S., St. Petersburg, FL 33707.
Draudzes mācītājs Aivars Pelds,
Draudzes priekšniece Aija
Norbergs.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 24.
maijā Brāļu kapos Katskiļos
Kapusvētki plkst. 12.00. 31. maijā
plkst 10.00 dievk. Jonkeru bazn.,
diak. I. Kaņeps; Salas bazn. plkst.
10.30 dievk., māc. L. Saliņš.
• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 6.
jūn. sēru dievk., pieminot 1941.
gada 14. jūnijā izsūtītos; prāv. D.
Kaņeps; pēc dievk. kafijas galds
Grace Lutheran Church (3993
Park Boulevard, San Diego, CA
92116). Izziņas: www.sandiegodraudze.com vai www.sandiegodraudze.us
• Vašingtonas (DC) lat. ev. lut.
dr.: http://www.dcdraudze.org

Ziemeļkalifornijas latviešu
luterāņu baznīcas valdes un
revīzijas komitejas locekļi.
Pirmā rindā no kreisās: Maigonis Norāns, Rasma Rekšāne,
Līga Šteinblūma, mācītājs
Kārlis Žols, Aleksandra Ģīme,
Rita Bāra, Arnolds Ābele,
Aivars Savelis; otrā rindā:
Artis Salmiņš, Uldis Ramāns,
Jogita Jurevska, Gvīdo Bergmanis, Rasma Bīna, Laimonis
Bērziņš

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.:
31. maijā plkst. 11.00 Vasarsvētku
dievk. ar dievg. 14. jūn. plkst. 11.00
• Latvijas ārstu 6. kongress
Latviešu ārsti un zobārsti, kā
ar Mančesteras draudzi kopējs
dievk. ar dievg., veltīts komū- arī tie, kuŗus interesē veselības
nistu upuŗiem. Māc. Dace aprūpe Latvijā, aicināti piedalīties
Jansone.
Latvijas ārstu 6. kongresā, kas
notiks no 19. līdz 21. jūnijam
• Sv. Pētersburgas Latviešu ev. Rīgas Kongresu namā.
Kongresu rīko Latvijas ārstu
lut. dr.: 31. maijā plkst. 11.00
Biedrības namā Bībeles stunda. biedrība (LAB), Latviešu ārstu
7. jūn. plkst. 14.00 dievkalpo- un zobārstu apvienība (LAZA)
jums. To kuplinās Ilmārs Vilma- un Ārstu kongresa fonds. Par
nis. 14. jūn. plkst. 14.00 dievkal- programmu un kongresa norisi
pojums, kolekte tiks ziedota ziņots mājaslapā: www.arstukonOkupācijas mūzejam Latvijā. gress.lv
Dievkalpojumu ar dziesmām
LAZAs valdes priekšsēdis dr.
kuplinās Andris Ritums. 21. jūn.
plkst. 11.00 Biedrības namā Jānis J. Dimants Jr.

