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Jūnijs iesākās ar Latvijas 
Radošo savienību sanāksmi 
Nacionālajā teātrī, kur risinājās 
debates par kultūras situāciju 
valstī, par vērtībām un nākotnes 
perspektīvu. Zīmīgi, ka šai 
sanāksmei bija izvēlēts tas pats 
datums, kas vēsturiskajam plē-
numam 1988. gadā, kad pirmo 
reizi publiskā saietā no tribīnes 
tika runāts par okupācijas faktu, 
kad Latvijas gaišie prāti un 
talantīgie ļaudis pauda pamatotu 
nepieciešamību mainīt vēstures 
attīstības gaitu un uzdrošinājās 
ierunāties par neatkarīgas Lat-
vijas atjaunošanu.

Tagad ekonomiskās un saim-
nieciskās krizes apstākļos, kad 
valsts financētām kultūras iestā-
dēm katastrofāli tiek samazinātas 
dotācijas, kad zinātniekiem, mū -
ziķiem, aktieŗiem un citu radošo 
profesiju pārstāvjiem tiek sama-
zināta alga, kad neziņa par 
nākotni un likvidācijas draudi 
traucē normālu darbu ne vienai 
vien kultūras un mākslas iestādei 
un tās darbiniekiem, radošo pro-
fesiju pārstāvji pulcējās ar nolūku 
brīdināt valdību, Saeimu un visu 
sabiedrību kopumā par pašreizējo 
kultūras apdraudējumu. Pašrei-

1. jūnijā – Radošo savienību plēnums

ALAs PAZIŅOJUMS
2009. gada 26. maijā

zējā varas elites attieksme pret 
kultūru un kultūras darbiniekiem 
var novest pie nācijas tradicionālo 
garīgo vērtību izpostīšanas, kaut 
vai tāpēc, ka apdraudēta Dziesmu 
svētku pastāvēšana, paceļot pie-
vienotās vērtības nodokli, sadār-
dzinājusies grāmatu izdošana; ja 
tās vispār iznāk, tad ir nesamērīgi 
dārgas un iegulst veikalu un 
apgādu plauktos. Apdraudējums 
grāmatniecībai ir arī apdraudē-
jums oriģinālliterātūras pastāvē-
šanai un latviešu valodas eksis-
tencei, šīs tendences iespējamās 
sekas ir briesmīgas.

Par šīm un daudzām citām 
problēmām runāja sanāksmē 
Nacionālajā teātrī, tika pieņemta 
arī rezolūcija, kuŗā sakopoti 
izteiktie viedokļi.

Lai paustu savu nostāju jautā-
jumā par valsts attieksmi pret 
radošiem darbiniekiem un kul-
tūru, Nacionālā teātra ēka bija 
ietērpta atbilstīgā dekorējumā – 
logi un durvis krustām šķērsām 
aiznagloti ar neēvelētiem dēļiem, 
bet ieejas priekšā kūrās divi 
ugunskuri – kā brīdinājums, ka 
rakstnieki, mākslinieki un mūziķi 
gatavi atkal doties uz barikādēm. 

G. S.Nacionālā teātŗa ēka 1. jūnija priekšpusdienā

Aizvadītās nedēļas laikā Amerikas latviešu apvienība ir saņēmusi daudzus e-pastus un tālruņa zvanus no ALAs biedriem sakarā ar Roberta Blumberga viedokļa rakstu 
Neatkarīgajā Rīta avīzē “Buldozers līdzīgs Obamam un Deilijam” (nra, 2009. gada 12. maijs) un neprecīzo informāciju  Latvijas laikrakstā Diena par to, ka ASV latvieši “lūguši 
atļauju” LPP/LC dibināt atbalsta grupu Ainaram Šleseram, kuŗš kandidē Rīgas pašvaldības vēlēšanās ar mērķi kļūt par Rīgas pilsētas galvu. (Diena, 2009. gada 22. maijs).

Amerikas latviešu apvienība, būdama ASV latviešu organizāciju galvenā pārstāve un bezpeļņas izglītojoša organizācija, paziņo, ka savā gadu desmitiem ilgajā 
nacionālpolītiskajā un informācijas darbā, tā nav drīkstējusi atbalstīt, nav atbalstījusi un arī šajā vēlēšanu kampaņā neatbalsta nevienu Latvijas polītisko partiju vai 
grupējumu. ALAs biedriem kā indivdiem ir runas un preses brīvība izteikt savus polītiskos viedokļus. 

Tradicionāli ALAs biedri ir atbalstījuši nacionāli noskaņotas labējā spārna partijas un ALAs valde ir norūpējusies, ka tiek dibinātas daudzas nelielas partijas, kas “saskalda” 
patriotiski domājošos balsotājus, netieši kalpojot kreisi noskaņotajām partijām.

ALAs valde pievienojas savas biedru organizācijas Čikāgas latviešu organizāciju apvienības 25. maija paziņojumam, kuŗā tā, paužot atbalstu pilsoņu brīvai izvēlei polītiskajos 
jautājumos, stingri norobežojas no dažu individu izveidotās “Ainaru Šleseru par Rīgas galvu Čikāgas atbalsta grupas” paustajiem viedokļiem. Šī grupa nepārstāv ASV 
latviešus, tā izsaka tikai savu 15 biedru polītisko pārliecību, uz ko tai ir visas tiesības.

Pagājušajās 9. Saeimas vēlēšanās 2006. gadā visā ASV dzīvojošie Latvijas pilsoņi nobalsoja šādi: JL – 56 %, TB/LNNK – 23 %, TP – 9%, LPP/LC – 2 %, pārējās partijas kopā – 10%. 
Lai šie fakti illustrē ASV latviešu atbalstu Ainara Šlesera partijas populāritātei ASV. Cik līdz šim zināms par šīs atbalsta grupas sastāvu, varam droši prognozēt, ka LPP/LC 
populāritāte ASV netiks vairota. 

ALA vienmēr ir aicinājusi tautiešus būt polītiski aktīviem un pildīt savu Latvijas pavalstnieka pienākumu, piedaloties vēlēšanās. Mēs darīsim to arī 10. Saeimas vēlēšanās, 
informējot sabiedrību, nevis atbalstot kādu polītisku spēku.

Dr. Juris Mežinskis,
ALAs priekšsēdis

Jānis Kukainis,
Informācijas nozares vadītājs

Redakcijas paziņojums
Mūsu laikrakstu redakcija atrodas jaunajā mājvietā – Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, LV-1010, 2. stāvā.

Abu laikrakstu e-pasta adreses tās pašas, bet tālruņa un faksa numuri jauni: tālrunis – +371 67326761, fakss – +371 67326784
God. autori! Ja laikā no 29. maija līdz 2. jūnijam esat sūtījuši faksus uz redakcijas iepriekšējo numuru, lūdzu, atsūtiet vēlreiz uz jauno.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! Redakcija 
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Vai vēlaties sludinājumu krāsās?
Dariet zināmu par sevi un savu nodarbošanos! 

Ar Laika starpniecību varat apsveikt 
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums Jauno Laiks)
piedāvā jums iespēju 

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

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

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

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – laiksasv@gmail.com 

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

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

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

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

Vienreizējs ceļojums gar Patagonijas krastu

Mēs kārtojam tūres, ekskursijas, kruīzus uz visām 
zemēm, arī ceļojumus un apmešanos Latvijā.

Uzmanību!
Mūsu iepriekšējajos sludinājumos ir minēta 

Daiga Davies AffordableADV. RigaVen aģentūrai 
nav nekāda sakara ar šo personu vai aģentūru.

Par Latvijas 
lauksaimniecību

Pārsteidza  D. Mjartāna raksts 
,,Grūti laiki Latvijas lauksaim-
niekiem” Laika 17. numurā. Lat-
vija no seniem laikiem bijusi 
zemkopības un lopkopības zeme. 
Aizritējušie laiki liecina, ka lat-
vieši ar visu dzīvē nepieciešamo 
apgādāja ne tikai sevi, bet pat 
carisko Krieviju. Mums nav 
jāubago Eiropas Savienības palī-
dzība, mēs varam tikt galā paši 
saviem spēkiem. Vajadzīgs tikai 
labs saimnieks, kam rūp tautas 
labklājība.

Par miljoniem parādu dzirdam 
pirmo reizi. Latvija nav Amerika 
vai Krievija, traktori varbūt 
derēja kolchoziem vai sovcho-
ziem. Latvijā var iztikt ar divjūgu 
arklu. Pirmo reizi vēsturē  latvie-
šiem jāmeklē darbs ārzemēs. 
Agrākos laikos mūsu zemē ieve-
da strādniekus no Polijas un 
Lietuvas.

Domāju, ka latvieši zemnieki 
paši labāk zinās, kā plānot savu 
saimniecību, gluži labi iztiekot 
bez datoriem.

Jābrīnās, kāpēc Latvijā tik dārgi 
izmaksā lopbarības ražošana. 
Savā laikā zemnieki nezināja, kur 
pārpalikumu liktю Brangās brū-
naļas, bērīši un barokļi aizgaldā 
bija labi apgādāti. Uz galda 
netrūka piena, maizes šķēles 
apziedām ar biezu sviesta kārtu, 
katrā mājā tika kūpināta gaļa. 
Sviests un bēkons bija galvenā 
eksportprece un galvenais valsts 
ienākums. Latviešiem neesot 
zināšanu lauksaimniecībā? Mūsu 
zemnieki labi zināja, kā kopt 
lopus un laukus. Jelgavā bija 
Lauksaimniecības akadēmija, 
citur piensaimniecības vidussko-
las. Strādāja agronomi un piena 
pārraugi.

Tagad Latvijas valdība nodar-
bojas ar plānošanu, bet kavējas 
plānus īstenot dzīvē. Tiem, kuŗi 

dzīvoja Latvijā no 1920. līdz 
1939. gadam, nav saprotams, 
kāpēc Latvijā nenotiek augšupeja. 
Kāpēc pēc Pirmā pasaules kaŗa 
mūsu zeme tik ātri uzplauka? 
Autoritārā valdība dažos gados 
panāca tik lielu labklājību, ka 
pietika gan pašiem, gan varēja 
dot kaimiņiem.

R. Indianā

Latviešu leģionāri 
bija varoņi 

Izlasot R. Hofmaņa rakstu 
Laika 18. numurā, radās jautā-
jumi. Vai strēlnieki, kuŗi cīnījās 
cara armijā krievu uniformās ar 
krievu sagādātiem ieročiem 
nebija cīnītāji par Latvijas brī-
vību? Strēlnieki uz jautājumu, 
par ko viņi cīnās, atbildēja, ka 
par brīvību latviešu tautai, ne jau 
carisko Krieviju. Strēlnieki kļuva 
par Latvijas brīvības cīnītājiem 
un brīvības cīņu varoņiem. Viņi 
izpildīja savu pienākumu.

Un, ja piepildītos mūsu ticība, 
ka sabiedroto flote jau ir ceļā uz 
Kurzemes cietoksni, Latviešu le -
ģi  ons būtu pirmā Latvija armija, 
tā ģenerālis Jānis Kurelis bija 
iecerējis.

No Nirnbergas prāvas doku-
mentiem zināms, kas būtu noticis, 
ja uzvarētu Vācija. Strādīgie zemes 
kopēji latvieši tiktu pārvietoti uz 
Ukrainu, ko Hitlers plānoja izvei-
dot par Vācijas ,,maizes klēti”.

Kas deva līdzekļus Brīvības 
pieminekļa celšanai – vai mūs-
dienu ministri un deputāti, vai 
latvieši, kuŗi dzīvo svešumā? Vai 
mums nav tiesību tam tuvoties 
un nolikt puķes? Tās liek ne tikai 
leģionāri, bet visa tauta. Latvija ir 
brīva valsts, mums nekādi norē-
ķini par to, ko darām, nevienam 
nav jādod.  Mēs, kuŗi izstaigājām 
cīņas laukus no Ļeņingradas līdz 
Kurzemes cietoksnim, zinām, 
kas mēs bijām un par ko 
cīnījāmies. Mums nav svarīgi, ko 

Leģionāri cīnījās 
par Latviju!

Izlasīju Laika 18. numurā 
lasītāja vēstuli, ka ,,Vācijas bru-
ņotajos spēkos par Latvijas 
neatkarību nevarēja cīnīties”. Vai 
,,tēvs un skolotājs” Staļins  mums 
būtu apsolījis maizi un ūdeni un 
ieročus, lai mēs cīnītos par Lat-
vijas zemi? Ja ,,kritušie jāpiemin 
kapsētās”, vai arī tur vēl jāprasa 
atļauja? Pie Brīvības pieminekļa 
tas aizliegts ar dzelzs nožogoju-
miem. Vai vēl kaut kas idiotiskāks 
kādreiz piedzīvots pašu zemē? Jā, 
pēc Vācijas uzvaras nekāda Lat-
vijas brīvība nebija paredzēta! 
Taču pēc kapitulācijas  ,,tēvs un 
skolotājs”  Staļins mums sagādāja 
,,brīvību” veselu pusgadsimtu. 
Vai tiešām ir vēl cilvēki, kas visu 
laiku dzīvojuši mucā un pa spun-
di baroti? Pabāziet mazliet galvu 
ārā un apskatiet, kāda izskatās 
pasaule.  Kādas muļķības notiek 
mūsu dārgajā dzimtenē. Zemē, 
kuŗā jūs dzīvojat un daudz daudz 
tālāk uz visām debespusēm!

Citēšu vēstuli Laikā: ,,Cīnītā-
jiem būtu jāsāk saprast, ka krievi 
viņus izprovocē un ka viņi netieši 
kalpo lielā kaimiņa interesēm.”

Nekā, brālīt! Ar 5. kolonnu 
mums nav nekā kopīga. Drīzāk  
uzbrūciet Repšītim, kas ar Mas-
kavas ,,svētību” latiņu pielīdzināja 
rublim. Tāpat pajautājiet Kalvītim 
par Abrenītes uzdāvināšanu, lie-
lajam lācim pasniegdams rozīni, 
,,lai tas būtu paēdis”. Leģionāri 
cīnījās un krita par katru Latvijas 
zemītes pēdu. Lai gods un slava 
cīnītājiem mūžu mūžos!

Viesturs M. Kundziņš
Danbury, Konektukutas 

pavalstī

Kļūdas
labojums

Laika 22. numura Lasī-
tāju bal sīs rakstam „Vai 
joprojām turpi nās cīņa pret 
buržuāzisko na cio nālis-
mu?” drukas velniņš nočie-
pis autora parakstu. Šo 
materiālu rakstījsi Rūdolfs 
Hofmanis. Atvai   nojamies 
autoram un lasītājiem!

Red.

saka amerikāņi, angļi vai krievi. 
Kurzemes cietoknī tupot grāvī, 
mašīnpilstoli vienā rokā, otru 
sniedzot tuvākajam kaimiņam, 
mūsu klusā parole bija: ,,Par 
dzimteni līdz pēdējai lodei.”

Leģionāri bija varoņi, par to 
liecina daudzie saņemtie 
Dzelzskrusti. Leģionāri neatdu-
sas parastā kapsētā, bet Brāļu 
kapos. Paldies Dievam un Dau-
gavas Vanagu organizācijai,  ka 
mums tādi ir – Katskiļos un 
Lestenē.

Kurzemes cietokšņa
lielkauju veterāns

Rudzāts, Indianapolē
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Paceliet sirdis XIII Kanadas latviešu
Dziesmu svētkos Hamiltonā!

Pirms 30 gadiem – pavasaris,  kas  atnesa  pavasari

Laiks aut kājas, pārbaudīt, vai 
iegādātas biļetes, atrastas nakts-
mājas (nakts melnumam), lai 
piedalītos XIII Kanadas latviešu 
Dziesmu svētkos Hamiltonā no 
1. līdz 5. jūlijam.

Neskaitāmos mēģinājumos arī 
jāturpina vingrināt un saliedēt 
balsis, skaņot instrumentus, 
izlocīt kājas, lai justos droši un 
iederīgi dalībnieku pulkā.

Šajos svētkos ieradīsies palīgi 
no dažādām zemēm un konti-
nentiem. Īpaši jāpriecājas par 
Latvijas koŗiem un citiem dau-
dzajiem dalībniekiem, kuŗi par 

spīti līdzekļu trūkumam un 
citām grūtībām tomēr vēlas būt 
klāt, un viņi būs klāt. Viņu 
uzņēmība un atdeve varētu būt 
paraugs mums pašiem.

Jāatzīst, ka bez Latvijas dalīb-
nie kiem Dziesmu svētkos būtu 
grūti iztikt. Taču ikviens ir aici-
nāts piedalīties, jo vajadzīgs ir 
katrs dalībnieks.

Ļoti izdevies it svētku aicinā-
jums „Dziedāsim, dancosim, sau -
les rakstus veidosim!” Tomēr vē -
los kā svētības vārdus atgādināt: 
,,Paceliet sirdis!” Lai Dievs dod, 
ka no sirds uz sirdi plūst svētība 

un  dots devējam atdodas. Tad 
šie Dziesmu svētki labi izdosies.

 Dziesmu svētkos tiks atskaņota 
Romualda Jermaka kantāte ,,Pace -
liet sirdis!” ar Ivara Gaides tekstu. 
Kantātes beigu daļu  kopkoris un 
solisti dziedās garīgā koncertā 2. 
jūlijā anglikāņu Kris tus katedrālē. 
Šīs kantātes visas piecas daļas būs 
iespējams noklau  sīties oikūmeniskā 
dievkalpo jumā 5. jūlijā plkst. 10.30, 
kad kantātei, kas pabeigta pirms 
nepilna gada, būs pirmatskaņo-
jums. 2008. gada pirmajās dienās 
dodoties uz Latviju, bija tikai 
iecere. Parādīju 12 savus garīgi 

patriotiskos dzejoļus komponistam 
Romualdam Jermakam. Kom -
ponists skaidroja, ka tur iznāktu 
kā 2-3 stundu orātorija. Taču bija 
vajadzīga kantāte, kuŗas ilgums 
nepārsniegtu pusstundu. Ļāvu 
komponistam izvēlēties izvilkumus 
no dzejoļiem, un tā izveidojās 
kantātes teksts. Ceru, ka šis darbs 
saviļņos klausītājus, izraisot garīgi 
patriotiskas jūtas, un ka šiem atska-
ņojumiem sekos vēl citi, īpaši 
Latvijā.

Priecājos, ka kantātes pirm-
atska ņojums uzticēts vienam no 
labākajiem Latvijas koŗiem – jau-

natnes korim „Balsis” diriģenta 
Inta Teterovska vadībā. Ints 
dziedās arī baritona solo, Vilma 
Indra Vītola soprāna slo. Sarež-
ģīto vijīgo ērģeļu mūzikas daļu 
spēlēs ērģelniece Dr. Anita Gaide. 
(Komponists, kantāti sa  ce rot, bija 
cerējis, ka ērģeles spēlēs Anita 
Gaide, Latvijā – Vita  Kalnciema.)

Sīkāk par šīs kompozicijas tap-
šanu var pastāstīt pats kom-
ponists, bet es jau tagad viņam 
sirsnīgi pateicos. Iesaku nevie-
nam nepalaist gaŗām iespēju šo 
skaņdarbu noklausīties.

Prāv. Ivars Gaide

Tas bija 1979. gada pavasarī, 
kad pirmo reizi Bostonā viesojās 
teātris no toreiz okupētās Latvijas. 
Par šo notikumu uzrakstīju satī-
ru “Nenogaršotais plācenis”. To 
aizsūtīju latviešu laikrakstiem uz 
Ņujorku un Toronto. Raksts 
palika nepublicēts. Pirms 30 ga -
diem rakstītais, vairs nešķiet tik 
aktuāls, tomēr atmiņu labad daži 
izvilkumi.

“Kad Dr. Ilga Dinberga pie-
zvanīja un lūdza nometināt kādu 
no Latvijas aktieŗiem, kas viesojās 
Amerikā, nevarēju atsacīt, jo 
mūsu mājās bija uzturējušies 
Mariss Vētra, Jānis Klīdzējs, 
Kārlis Rabācs, arch. A. Lūsis, 
prāvesti, mācītāji, arī Larisa 
Mondrusa ar Egilu Švarcu. 
Nelaime, ka šoreiz, viesošanās 
dienai tuvojoties, sāka ienākt 
ziņas, ka viesi nebija „nevainīgi” 
aktieŗi, bet gan ienīstā režīma 
kalpi, iztapoņas, varas funkcionāri 
un nezin kas vēl cits. Iemānīti, lai 
galīgi izpostītu mūsu nacionālo 
ligzdu, ko krietni pajaukuši bija 
nebrīvās Latvijas dzejnieki. Man 
piešķirtais ciemiņš bija Ģirts 
Jakovļevs. Kaut citu aktieŗu uz -
vārdi nebija īsti latviski: Jaunu-
šans, Freimane, Kairiša, Filipsons, 
man piešķirtais viesis no sava 
krieviskā uzvārda nemaz nekaut-
rējās, laikam biju „uzrāvies” uz 
īstā. Izņēmums bija Uldis Dum-
pis, kas droši bija viņu pulkā ar 
nolūku, lai mēs, trimdinieki, savā 
starpā dumpotos. Kaut aktieŗu 
uzņēmumos Ģirts neizskatījās 
pēc milža, tomēr bija jāuzmanās. 

Mūsu mājās bija iebūvēta 
trauksmes un drošības sistēma. 
Tās brīdinātāja gaismiņa bija 
redzama no manas gultas. No 
viesu guļamistabas būtu jāšķērso 
pāris  staru punkti, tikmēr man 
būtu laiks sagatavoties. Vēl neuz-
krītoši pie gultas varēju nolikt 
jaunās golfa vēzdas, lai nebūtu 
jācīnās plikām rokām.

Pēc tikšanās lidlaukā parādu 
dažas no Bostonas slavenajām 
universitātēm, pāris vēsturiski 
nozīmīgas vietas. Tad uz golfa 
klubu pusdienot. Pēc tām izejam 
vingrināšanās mauriņā. Ģirtam 
izdodas iesist dažus diezgan 
patā   lus sitienus. Vai tiešām 
čekisti būtu zinājuši, ka vedīšu 
viņu uz golfa laukumu un tam 
speciāli sagatavojuši?

Ceļā  uz mājām parādu mūsu 

būvlaukumu. Ģirts izbrīnējies, 
kas mums par varenām sastatnēm 
(stalažām). Dabūju paskaidrot, 
ka tā ir pati topošā māja.

Vēl piestājam pie manas sievas 
vecāku mājas. Sievas tēvs tūlīt 
noprasa, kā viņš ticis pie tāda 
krieviska uzvārda. Ģirts atbild, 
ka tēvam tāds esot bijis. Sievas 
māte vaicā, kur esot tas poļitruks, 
kas viņu pavadot. Te nu notiek 
neticamais. Ģirts parāda uz 
mani.

Ciemošanās galā. Braucam 
mājās. Palīdzu ienest viesa koferi, 
kas ļoti smags.

vāji esam sagatavoti komūnistu 
uzbrukumiem!!!

Pavisam nepatīkams moments, 
kad Ģirts sāk dalīt dāvanas. Man 
pasniedz divas dzintara aproč-
pogas. Neapšaubāmi propagan-
das produkti, kas labi jāpārbauda. 
Paņemu no atvilktnes palielināmo 
un ar dabīgu smaidu saku, ka 
jāpaskatās, vai dzintarā nav kādi 
pārakmeņojušies kukainīši. Īste-
nībā skatos, vai nav iegravēts 
sirpis un āmurs vai kāda cita 
režīma emblēma. Pārējo dāvanu 
pārbaudi iztraucē sievas aicinā-
jums pie galda. Te viss būtu 
noritējis normāli, ja nebūtu 

Vēsturisks uzņēmums: Latvijas aktieŗi Amerikas viesizrādēs 1979. gadā. No kreisās: Astrīda 
Kairiša, Uldis Dumpis, Lidija Freimane, Ģirts Jakovļevs, režisors Alfrēds Jaunušans un teātŗa 
direktors Imants Filipsons

svītroto spilvenu, kas, kaut 
nepareizās proporcijās, spīdēja 
cauri spilvenpārvalkam.

Līdzīgā stilā bija apcerēta arī 
izrāde, kur daži aktieŗu runā bija 
saklausījuši krievu akcentu. 
Tiktāl „Nenogaršotais plācenis”. 
Īstenībā jau ar pirmo tikšanos 
lidlaukā sajutu ar Ģirtu tuvību, 
ko izjūt divi rīdzinieki – paze-
mības trūkumu, vēlēšanos citus 
„apcelt” un vēl citas pozitīvas 
rakstura īpašības. Te gadu star-
pībai nebija nozīmes. Tā Ģirts 
man tūlīt vaicāja, kur esot tā 
iestāde, kur varot pieprasīt polī-
tisko patvērumu. Kad īrētā 

lidmašīnā apskatījām Amerikas 
vēsturisko pilsētiņu Plimutu 
(Plymouth), es teicu Ģirtam, lai 
netērē filmu ar pludmales un 
dzērveņu lauku fotografēšanu, 
bet uzņem mūsu atomreaktoru, 
ko viņš redzami izvairījās darīt. 
Vēlākos gados Rīgā Ģirts mani 
izvizināja pa toreiz „aizliegtām” 
vietām – Kinostudiju, Taureni, 
Vecpiebalgu, Jūrmalu, daudzām 
citām. Satiku gan  skatuves, kino, 
gan citus māksliniekus.

Kāda Rīgas apciemojuma laikā, 
Ģirts teica, ka esot izsaukts uz 
„interviju” par manu apcerējumu 
“Nenogaršotais plācenis”, kaut 
no viesošanās Amerikā bija 
pagājuši vairāk nekā 6 gadi. Viņš 
bija teicis, lai prasot pašam 
autoram, kuŗš pašlaik ciemo-
joties Rīgā. Par laimi, neviens 
nekā neprasīja. Vēl šodien 
nezinu, kā “Plācenis” bija 
nokļuvis specdienestu rokās.

Tas notika 1979. gada pavasarī,  
bija jauns pavasaris to cilvēku 
attiecībās, kuŗiem lemts bija 
toteiz un vēlāk satikties.

Teātŗu un mākslinieku 
viesošanās Ame rikā un brīvajā 
pasaulē turpinājās.Varbūt 
nevajadzētu liekties pēc akmens, 
lai mestu tiem, kas to reiz pretojās 
šai kustībai. Propagandai abās 
okeana pusēs bija teicami 
panākumi.

Tagad, pēc 30 gadiem, toreizējie 
ciemiņi saņēmuši Latvijas valsts 
augstākos apbalvojumus – Triju 
Zvaigžņu ordeņus, daži jau 
pulcējas „aiz zvaigznēm”, bet mēs 
esam saņē muši mantojumā  
draudzības, kas līdzīgas jaunības  
draudzī bām. Tās pastāv un 
pastāvēs...

Ivars Galiņš

Ar bēgļu nometnes teātrī  gūto 
aktieŗa veiklību it kā paklūpu, lai 
varētu pielikt ausi ceļa somai un 
paklausīties, vai tur netikšķ kāda 
laika bumba vai spridzeklis. 
Savām pusaudžu meitām esu 
piekodinājis labi ieskatīties un 
novērot, kā izskatās dzīvs 
komūnists, lai vēlāk dzīvē varētu 
atšķirt no citiem cilvēkiem. Par 
nelaimi Ģirts viņām iepaticies, 
meitas jau smaida un ķiķina. Arī 
sieva kļuvusi pārāk laipna. Cik 

ievaicājies, ko strādā viesa dzīves 
biedre. „Viņai tāds īpatnējs 
darbs,” lēni nosaka Ģirts, „Viņai 
jābūt darbā tikai zināmās reizēs. 
Viņa strādā čekā pie šaušanas”...”

Aprakstot sagatavošanos viesa 
uzņemšanai piezīmēju, ka uz 
viesa nakts galdiņa bija uzlikta 
atvērta bībele, blakus Latvijas 
standartiņš plastmasas kātā, ko 
bijām nopirkuši Dziesmu svēt-
kos. Vēl par sarkan balti sarkani 
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Fragmenti no publikācijām

1974. gads
PBLA telegramma 

Solžeņicinam
Dažas stundas pēc Aleksandra 

Solžeņicina ierašanās Rietum-
vācijā Pasaules brīvo latviešu 
apvienība Nobela prēmijas lau-
reātam nosūtīja pateicības tele-
grammu, kuŗā apsveica viņu kā 
drošsirdīgu cīnītāju par padomju 
varai pakļauto un apspiesto tautu 
cilvēku tiesību un cilvēku cieņas 
aizstāvēšanu. Šo telegrammu 
nosūtīja Amerikas latviešu apvie-
nības valdes priekšsēdis Dr. 
Ilgvars Spilners un LCP loceklis 
Ādolfs Šilde, kas abi ir PBLA 
valdes locekļi. Telegrammu 
nosū tīja uz vācu rakstnieka 
Heinricha Bella lauku mājām 
Langenbroichā.

Dr. Spilners, būdams ceļā uz 
Ženēvu, tanī dienā satikās ar 
latviešu darbiniekiem Ķelnē un 
Menchenglādbachā, kārtojot 
priekšdarbus Radio Liberty raidī-
jumiem un tiekoties ar latviešiem, 
kas nesen ieradušies no okupētās 
Latvijas. Bez tam Spilneram 13. 
februāŗa vakarā bija priekšla-
sījums Menchenglādbachā, kur 
viņš pēc tam satikās ar DV 
Rietumvācijas valdes priekšsēdi 
Jēkabu Leitīti, MSO vienību 
vadītāju Lejasreinas apgabalā – 
kapt. Skadiņu, kā arī citiem 
latviešu virsniekiem, kas strādā 
angļu iestādēs Brachtā, Bingenā 
un Menchenglādbachā. Informā-
cijas jautājumus viņš pārrunāja 
ar Latviešu preses biedrības 
valdes priekšsēdi Vācijā Albertu 
Eglīti. Tieši šo pārrunu laikā 
atnāca ziņa par Solžeņicina 
deportāciju uz Vāciju. Tā kā 
Spilneram bija jāizlido uz Min-
cheni, lai tiktos ar Radio Liberty 
direktoru Fr. S. Ronaldu, tad pēc 
telegrammas nosūtīšanas Ād. 
Šilde ieradās Vācu telegrafa 
aģentūras DPA pārvaldē Disel-
dorfā, kur nodeva PBLA tele-
grammas tekstu arī šai vācu 
aģentūrai.

Spilneram Minchenē būs 
ceturtais priekšlasījums Vācijā, 
kuŗā viņš apskatīs padomju 
imperiālisma plānveidīgo izpla-
tību un uzkundzēšanos citām 
tautām, tās pārvēršot par otrās 
un trešās šķiras tautām. Visos 
savos priekšlasījumos kā Ham-
burgā, tā Minsterē un Menchen-
glādbachā Spilners Vācijas tautie-
šus iepazīstināja ar PBLA un 
ALA darbību un nodomiem. Tā 
kā Vācijas tautieši Minsteres 
latviešu ģimnazijas uzturēšanu 
un izveidošanu uzskata par glo-
bālu lietu, tad bija jauna izdevība 
pārrunāt ar Spilneru arī skolas 
darbu. Spilners kā ķīmiķis 
atsaucās skolas vadības aicināju-
mam, vadot divas ķīmijas mā cī-
bas stundas par naftu un ar tās 
iegūšanu saistītām ķīmiskām un 
technoloģiskām problēmām.

Atrasti seni rokraksti
Kādā Bostonas antikvariāta 

ūtrupē nopirkdams senu Rīgas 
gravīru, numizmats Eižens Dzelz   -
kalējs uz zīmējuma lapas otras 
puses atradis arī senu latviešu 
tēvreizes teksta iespiedumu. 
Domā, ka tas varētu būt viens no 
visvecākiem līdz šim zināmiem 
latviešu tēvreizes iespiedumiem.

Pēc E. Dzelzkalēja stāsta, ka 
antikvariāta ūtrupē izsolīšanā 
pārdošanā bijis bojāts Sebastiana 
Minstera 1547. gadā publicēts 

Kosmografijas eksemplārs (Kosmo -
graphie des Sebastians Muenster). 
Minsters bijis franciskāņu mūks, 
dzimis Tībingenā, Vācijā, un savā 
laikā darbojies par lektoru Hei-
delbergā un Bāzelē, kur arī iespies -
ta viņa grāmata. Tagad tā ir bib-
liografisks retums, kaut laikā no 
1547. līdz 1559. gadam vācu 
valodā, angļu un franču tulko-
jumā iznākusi 40 eksemplāros. 
Bostonā izūtrupētais eksemplārs 
ir franču valodā. Tā cena bijusi 
tūkstoš dolaru, Dzelzkalēja 
līdzekļiem par augstu un viņu 
galvenā kārtā arī interesējis tikai 
grāmatā pamanītais sens Rīgas 
attēla novilkums krāsās. Šo lapu 
Dzelzkalējam arī izdevies nopirkt, 
un tikai tad viņš pamanījis, ka uz 
zīmējuma lapas otras puses ir 
teksts, kas izrādījies latviešu tēv-
reize ar tulkojumu franču valodā.

runā apsveicējiem Vilis Janums 
teica: „Mans mūža gājums bijis 
diezgan raibs, bet kur gāju, tur 
allaž gāju kā latvietis.”

Svinību brīdi ievadīja mācītājs 
Ringolds Bērziņš. Viņš ievadīja 
arī apsveicēju virkni, nododams 
jubilāram Latvijas ev. lut. baznīcas 
sveicienu. Pēc tam runāja DV 
centrālās valdes priekšnieks Jānis 
Frišvalds no Anglijas, norādīdams, 
ka pulkvedis izvedis latviešu 
kaŗavīrus no Holmas līdz Elbai 
no desmit ielenkumiem. Sākot ar 
gūsta laiku, Janums turklāt vadījis 
DV organizāciju gandrīz veselu 
gadsimta ceturksni. Godinot savu 
goda priekšnieku, DV centrālā 
valde nodibinājusi pulkveža Viļa 
Januma fondu latviešu izglītības 
veicināšanai.

Savā atbildes un pateicības runā 
pulkvedis Janums plaši izstāstīja 

Gunara Janovska 
romāns

„Grāmatu Drauga” izdevniecība 
laidusi klajā Gunara Janovska jauno 
romānu „Uz neatgriešanos”.

Janovskis izvēlējies vienu no 
visdrāmatiskākajām temām Lat-
vijas vēsturē: Latvija Baigā gada 
nojautās pirms krievu ienākšanas, 
un iepriekš neiedomājams noti-
kums: baltvācu masveida izce-
ļošana pēc daudzinātajiem 700 
gadiem no „Dievzemītes” uz 
„tēvzemi” Vāciju pēc Fīrera aici-
nājuma. Divos lielos viļņos izce-
ļoja pāri par 63 000 vāciešu un – 
trieciens latviešu pašapziņai un 
drošības sajūtai – to vidū arī laba 
daļa latviešu. Nupat bija sācies 
kaŗš, kam bija lemts satricināt visu 
pasauli un iznīcināt daudzu valstu 
un zemju robežas, arī mūsējās.

Visam romānam raksturīgs 
stingrs vēstījuma koncentrējums, 
kas saderas ar viscaur drāmatisko 
nostādījumu. Lasītājam nav ļauts 
iegrimt tikai jūtu attēlojumā, 
mierīgā dzīvē – to ik pa brīdim 
pārtrauc laikmeta drāma, kuŗas 
zīmīgais, var pat teikt – simbolis-
kais sauklis ir Latvijas pēdējā  
prezidenta izsauktais: „Uz neat-
griešanos!” Šo brīdi autors notē-
lojis ar aculiecinieka dokumen-
tāru precīzitāti.

 
Latvijas dāvana

Tautu Savienības pilij
Ženēvā, Apvienoto Nāciju 

Organizācijas ēkā (agrāk to sauca 
par Tautu Savienības pili), pie 10. 
zāles durvīm ir uzraksts Don de 
la Lettonie – Latvijas dāvana.

Daudziem latviešiem un it 
sevišķi jaunākai paaudzei nemaz 
nav zināms, ka Tautu Savienības 
pilī viena no architektoniski 
labākām zālēm ir Latvijas dāvana. 
Ka pils pagalmā aug ozols, kuŗu 
stādījuši latvieši, ka Latvijas 
ārlietu ministrs ir bijis asamble-
jas prezidents. Turpat tuvumā, 
pāri pagalmam, ir Latvijas sūt-
niecības nams, kuŗu „pārņēmuši” 
krievi.

Zāles sienas ir ietērptas 2,25 m 
augstā liesmota bērza panelī. Tas 
ir kodināts dzintarkrāsā un spoži 
pulēts. Pildiņi vietām akcentēti 
ar melnozola ielikumiem un 
ierāmēti ar šī paša materiāla 
šaurām līstēm. Panelis un meln-
ozola divviru durvis izgatavojusi 
M. Pagasta galdniecība Rīgā. 
Durvis rotātas dzintara ieliku-
miem. Izlietoti 548 dzintara ga -
bali, kopsvarā 3,5 kg. Dzintars 
iegūts tieši no Liepājas jūrmalas 
zvejniekiem un to slīpējis, pulējis 
un durvīs iestrādājis mākslinieks 
G. Zariņš. Liels retums ir meln-
ozola parkets, kas nācies ļoti 
grūti sagādāt. Parketa lineāram 
izrotājumam izlietots baltais 
skabārdzis, bet zvaigznēm telpas 
asī sarkankoks. Sienas virs paneļa 
ir notonētas ūdenszaļā krāsā. 
Telpas krāsu noskaņojums: dzin-

tardzeltens, zaļš un melns.
Tripticha kompozicija attēlo 

līksmību pēc pabeigta darba. 
Skaisti ritmiskā kustībā attēlotas 
piecas latvju nacionālos tērpos 
ģērbtas tautumeitas ar zemnieku 
darba rīkiem rokā. Gleznojumu 
pagatavojis pēc mākslinieka A. 
Cīruļa zīmējumiem meistars G. 
Kunarts.

Latvijas zāle nodota T.S. ģene-
rālsekretāra Avenola un sūtņa J. 
Feldmaņa klātbūtnē 1938. gadā 
kā Latvijas dāvana.

Chronika
* Amerikas latviešu jaunatnes 

apvienības valde, lai populārizētu 
apvienības darbību, iecerējusi 
rīkot informācijas sapulces visos 
latviešu centros, kur atrodas 
latviešu vidusskolas vai darbojas 
latviešu organizācijas. Pašlaik 
jaunatnes apvienībā ir 295 biedri 
un 54 biedri – veicinātāji, bet šis 
skaits varētu būt daudz lielāks. 
ALJA 22. kongress šogad notiks 
Detroitā novembŗa beigās.  

* Ciānas draudzes valde drau-
dzes sapulcē Pļaujas svētkos 
ierosināja izdarīt draudzē sistē-
matisku ziedojumu vākšanu 
diev  nama fondam. Valde ierosi-
nāja lūgt ziedojumus, ne kādas 
sevišķas nodevas. Ziedojumus 
sagaida no katra draudzes locek-
ļa, gan veca, gan jauna, gan 
strādājoša, gan pensionāra. Kat-
ram pašam jānoteic savu ziedo-
jumu lielums, bet valde ierosināja 
prasīt, lai šis ziedojums būtu 
proporcionāls katra draudzes 
locekļa rocībai. Sapulce šo ierosi-
nājumu pieņēma.

* Literāru sanāksmi rīko Kala-
mazū literārā kopa latviešu bied-
rības namā. Par Astrīdas Ivaskas 
jauno dzeju un jauno krājumu 
„Solis silos” referēs Visvaldis 
Reimanis, dzeju lasīs Ilze Klein-
berga un Hēra Zaļinska. Autores 
ierunājums skaņu lentē un 
dalībnieku pārrunas. 

* Agronoms Voldemārs Mežvē-
vers Ziemsvētku laikā Konek-
tikatā pie Hartfordas, piederīgo 
un nelielā tuvāko draugu saimē 
atskatījās uz pagājušiem 85 mūža 
gadiem. Viņš ir viens no brīvās 
Latvijas agronomiskās palīdzības 
noorganizēšanas un izveidošanas 
panākumiem bagātajiem darbi-
niekiem. Bijis lauksaimniecības 
kameras zemkopības nodaļas 
vadītājs. Apbalvots ar Triju 
zvaigžņu ordeni. Par savu darba 
lauku rakstījis periodikā, izstrā-
dājis instrukcijas un noteiku-
mus.

* Milvokos pie latviešu nama 
fasādes eglītē mirdzēja astoņas 
svecītes, simbolizēdamas astoņus 
latviešu strēlnieku pulkus. Viņu 
atcere arī šogad bija pulcinājusi 
skautus un gaidas, viņu vecākus 
un citus jaunatnes draugus. Pēc 
skautu vienības priekšnieka Ē. 
Krūmiņa uzrunas un kopīgi 
nodziedātās „Klusa nakts”, kād-
reizējais strēlnieks, kalpakietis 
un leģionārs, pulkvedis un LKOK 
A. Breņķis pastāstīja strēlnieku 
cīņu epizodes, īpaši pieminēdams 
kapt. Elša rotas izlaušanos no 
ienaidnieka ielenkuma. Runas 
nobeigumā pulkvedis aicināja 
neaizmirst trimdas skautu mudi: 
„Pasaules tālēs augsim vienoti 
Latvijai!”.

Publikāciju sagatavojis
P. Karlsons

Sena Rīgas gravīra, ko Bostonā atradis numizmats E. Dzelzkalējs. 
Uzraksts „Rīga” tajā iegravēts ačgārni
Patlaban grebuma izcelsme un 

tā autors nav vēl noskaidrots, bet 
Dzelzkalējs domā, ka to Minste-
ram varētu būt piegādājis torei-
zējais trubadūrs Hāzentrēters. 
Nav vēl noskaidrota arī atrastā 
tēvreizes teksta izcelsme un 
nonākšana Minstera Kosmogra-
fijas grāmatā, nedz tā vecums. 
Līdz šim par vecāko ieskatīto 
Grūnava latviešu tēvreizes teksta 
pirmsparaugu datē uz 1490. – 1500. 
gadu un tā pirmsiespiedumu uz 
1527. gadu. Par visiem šiem 
jautājumiem E. Dzelzkalējs grie-
zies pie Parīzes un Londonas 
bibliotēkām, mēģinot noskaidrot 
viņa rokās nonākušo kultūras 
pieminekļu izcelsmi un vecumu.

E. Dzelzkalējs savu atradumu 
rādīja arī nesenajā J. Zīberga 
fonda izstādē. 

Kur gāju,
tur gāju kā latvietis
Vilim Janumam - 80
Pāris desmit latviešu organizā-

ciju pārstāvju un ap simts pulk-
veža Viļa Januma draugu bija 
pulcējušies Minsteres ģimnazijas 
internetā, lai godinātu sirmo 
pulkvedi, kuŗa vārds cieši saistīts 
ar Latviešu leģiona cīņām un 
visu trimdas laiku. Savā atbildes 

savas kaŗavīra gaitas no mobili-
zācijas brīža Pirmā pasaules kaŗa 
laikā. Kalngalu tās sasniegušas 
brīvības cīņu laikā pret lielinie-
kiem Latgalē un Latviešu leģiona 
cīņās un stratēģiskos gājienos. 
Pulkvedis atstāstīja arī savus 
piedzīvojumus no robežu novilk-
šanas ar Lietuvu. (16. janv.)

Pēteŗa Purmaļa zīmētais Viļa 
Januma portrets, ko pulkveža 
80. dzimšanas dienā viņam 
dāvināja DV Rietumvācijas 
valde
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No kreisās: Irma Grebzde un Rūta Skujiņa pie Irmas mājas 
Montrealā

Irma Grebzde ar dzīvesbiedru Nikolaju Rubeni pašu iekoptajā 
dārzā

„Katra cilvēka dzīve ir stāsts 
vai romāns. Tas tikai kādam 
jāuzraksta...” Tā Irma Grebzde 
(1912 – 2000) apgalvoja mūsu 
vienīgajā tikšanās reizē 1992. 
gada maijā. Toreiz ne namamātei, 
ne viņas viesim pat prātā nenāca, 
ka šī sastapšanās pārtaps rosīgā 
vēstuļu apmaiņā starp Toronto 
un Rīgu līdz pat rakstnieces 
aiziešanai mūžībā. Nu tapis arī 
pētījums „Irma Grebzde: ar 
Dieva čukstu ausī”, to šovasar 
Latvijā izdos apgāds „Madris”.

Jāatzīst, tas nav romāns šā 
jēdziena ierastajā izpratnē, taču 
dzīvesstāsts noteikti. Turklāt ar 
vairākiem noslēpumiem. Dažus 
no tiem autoram, šķiet, izdevies 
atklāt, citi vēl gaida savus pēt-
niekus. Var gadīties, šo uzdevumu 
risināšanā lieti noder arī kāda 
laikraksta lasītāja padoms.

Ieskatam izvilkumi no topošās 
grāmatas.

Dzimtene
smagi sēž sirdī

Indiāņu senajām apmetnēm 
lielākoties bijis pagaidu raksturs. 
Tāpēc pilsētas aiz okeana ir kriet-
ni jaunākas nekā to līdzinieces 
Eiropā. Toties, gluži kā cilvēkiem, 
daudzām zināma precīza dzim-
šanas diena. Montrealai tā ir 
1642. gada 17. maijā. Tobrīd 
svešās zemes krastā piestāj pir-
mie kolonizātori no Vecās Pasau-
les. Viņi liek pamatakmeni nocie  -
tinātai tirdzniecības vietai uz 
salas, kur Otava ietek Sentlorensā 
jeb Svētā Labrenča upē.

Irmas un Nikolaja namiņš citu 
vidū slejas mētropoles priekš-
pilsētā. Savulaik māja iepirkta 
nepabeigta. Tai apkārt rēgojās 
akmeņi un klinšu atlūzas, bet 
apvāršņa stūrī – ezera spogulis. 
Nu agrākajā akmenājā iekopts 
pašiem savs dārziņš. Dažas 
ābelītes, ogulāji. Priedīte durvju 
priekšā. Bērzs, pie kuŗa baltā 
stumbra acis atpūtināt. To visu 
iesakņot nav bijis viegls darbs. 
Katram kokam un krūmam, ik 
dobei klinšainajā mālā jāizcērt 
bedre, kas jāpiepilda ar augsni.

Turpat netālu dienu un nakti 
dun dzelzceļš. Tas ved uz Toronto, 
vēl tālāk uz dienvidiem. Iespē-
jams, citu tik paskaļš un dienu 
un nakti ripojošs kaimiņš trau-
cētu. Rakstniece par mūžīgo 
nemieru līdzās jūtas gandarīta. 
Viņa taču pati dzimusi stacijā. 
Vilcienu riteņu vienmuļā klabē-
šana ir kā pāri jūrām atceļojis 
sveiciens no Kalna Dzirkantiem.

Montreala savas sākotnes 317. 
gadadienu atzīmē 1959. gada 
pavasarī. Ziedonim seko nepa-
rasti svelmaina vasara. Trešā tvei -
cīgākā kopš pilsētas dibināšanas. 
Irmu pārlieks karstums nomāc.

Glābiņam no sutoņas der vītola 
ēna mājas galā. Koks sācis savu 
mūžu Montrealas pievārtē kā 
neliels spraudenis reizē ar Irmas 
un Nikolaja ierašanos. Nu ātrau-
dzis izstiepies krietni pāri nama 
jumtam. Zem saudzīgās lapotnes 
starp stumbru un ēkas sienu 
veidojas tāds kā tunelis, ko 
vienmēr caurstrāvo spirdzinoša 
vēsma. Ja ar lapu režģa aizsegu 

Andris Sproģis Ar Dieva čukstu ausī
par maz, var mēģināt no tveices 
tverties pagrabā. Citiem kana-
diešiem šis daļēji zemē iegrem-
dētais celtnes stāvs ir izbūvēts un 
pielāgots dzīvošanai vismaz 
vasaras mēnešos. Latviešu pārim 
tādiem sava īpašuma uzlabo-
jumiem pietrūcis spēka.

nākamajam godalgotajam sacerē -
ju mam „Sveicināta, mana zeme”.

Irmas atmiņu sākums jau 
nonācis avīzes slejās pie Kanadas 
latviešiem, bet turpinājums vēl 
patvēries lodīšu pildspalvā jeb, 
liekot lietā Anšlava Eglīša jaun-
vārdu, – bumbiņrakstulī. Kalna 

sīkums izraisa mūsu smieklu 
brāzmu.

Bet Irma var būt arī dziļi no -
skumusi. Viņa tveŗ lietas un 
cilvēkus asi, kritiski, nesaudzīgi. 
Patiesa līdz baigumam. Netur 
sevī ne labo, ne slikto.”

Smiekli līdz asarām kopā ar 
draudzeni. Tos Irma pieminējusi 
1959. gada 15. jūlija vēstulē māsai 
Mirdzai Latvijā: „Man vakar cie-
mos no ASV atlidoja mana drau-
dzene – dzejniece. Ak, cik jauki 
ir pļāpāt par sirdij tuvām lietām! 
Vakar mutes bija tā nokusušas, 
ka elsām vien. Viņa ir slima ar 
sirdi, bet traka izsmējēja.”

Tajā pašā vēstulē nav paiets 
gaŗām radošajam darbam: „Tagad 
rakstu mūsu Kanadas avīzei tādu 
atmiņu virkni par mūsu vidus-
skolas pirmo gadu. Tur figurējam 
mēs abas, Aucītis, Zīna. Mums 
tādas „atmiņas” lielā cieņā. Drus-
ciņ nopelnīšu. Gribu kādu grasīti 
nolikt Dacītei bankā. Vispār 
mūsu avīzes nespēj neko lielu 
maksāt. Bet – labs katrs grasis.”

Tomēr mantiskais guvums 
viņai nekad nav bijis galvenais. 
Patiesība visā savā kailumā. Tā 
gan. Līdz baigumam. Tikai – 
kam to vajag? Neizskaistināta 
īstenība reizēm neiet pie sirds 
viediem rakstniecības vērtētājiem 
svešumā. Un jo īpaši tā nav cieņā 
svešinieku pārvaldītajā tēvzemē.

Ādolfu Talci par vērā ņemamu 
literātūras kritiķi neviens neuz-
skata. Pat par īstu rakstnieku ne. 
Dievs noskopojis talantu. Tā 
vietā ārēji lādzīgais un lācīgais 
Ipiķu pusgraudnieka dēls pratis 
pierādīt savu lietderību citādi. 
Ne velti 1983. gada decembrī, 
kad spalvas brālis aiziet mūžībā, 
dzejnieka Jāņa Rokpeļņa māte 
dēlu nobrīdina: „Tu uz viņa 
bērēm neej!” Latvieši tādos 
brīžos ir nopietni: par mirušiem 
vai nu labu, vai neko... Un jābūt 
pārlieku dibinātiem iemesliem, 
lai uzskatītu, ka tautas senā 
gudrība nav spēkā.

gandarījuma. To autors arī nav 
gribējis sagādāt. Viņa nolūks – 
gluži pretējs. Par Kanadas latvie-
tes darbiem teikts, ka no tiem 
dveš bezcerība, izmisums un 
mistika.

„Tur nu viņš mūs nomizojis 
jēlus, un tas raksts ir pilns naida 
un polītikas...” Tik skarbi par 
kādreizējā kollēgas sacerēto iz -
sakās Irma. Viņas romāni atzīti 
par vājiem, daži stāsti – visumā 
patiesi. Montrealā mītošā latviešu 
rakstniece beidzot apjautusi: velti 
lolot cerības, ka Rīgā varētu 
iznākt viņas sacerēto noveļu un 
stāstu izlase.

Tomēr no Latvijas neskan tikai 
pātagas šmīksti vien. Tiek pa -
stiepts arī vilinošs burkāns: 
Padomju rakstnieku savienība 
ielūdz Irmu Grebzdi 1960. gadā 
apmeklēt dzimteni. Uzturēšanās 
izdevumi tiks segti... Vēlāk šādus 
aicinājumus izsūtīs Latvijas 
komiteja kultūras sakariem ar 
tautiešiem ārzemēs.

Irma gatava ielūgumu pieņemt. 
Gribas redzēt māti un māsas. Jau 
izprātots, kā dzimtajā zemē 
aizritēs nākamā vasara, ko, ce -
rams, izdosies sastapt, kādi būs 
pārdzīvojumi pēc tik daudziem 
prombūtnes gadiem. Ja vien 
veselība turēsies... Tomēr ārstu 
atzinums skan nepārprotami: 
pacientei ar tik neritmisku sirds-
darbību ceļojums lidmašīnā ir 
ļoti bīstams, tas var beigties letāli. 
Atkal kāds sapnis izplēn kā uguns  -
putns, apdedzinot sirdi.

Rakstniece pukojas, ka pama-
zām apsīkusi vēl nesen gluži 
rosīgā Montrealas latviešu 
sabiedriskā dzīve: „Bija teātris, 
koncerti, koris. Tagad viss apk-
lust, jo visi strādā smagu fizisku 
darbu. Mūsu lielā aktrise Irma 
Graudiņa izmācījās par frizieri. 
Mazgā bagātniecēm matus...” 
Māc bažas, cik ilgi svešumā 
turēsies latviešu rakstniecība. Jo 
jaunā paaudze vairs tēvu valodā 
nelasa.

T O P O Š A S  G R Ā M A T A S  L A P P U S E S

Togad augu vasaru cits pēc cita 
ceļa gala atzarojumā iegriežas 
ciemiņu spēkrati. Brauc seni 
draugi, galvenokārt no Amerikas 
Savienotajām Valstīm. Mājiņa 
pietiekami plaša, lai pajumtes 
pietiktu visiem. Guļvietas gan 
reizēm jāizkārto uz grīdas, 
izklājot matračus.

Lai arī ļaužu pilns nams, tomēr 
saimniece pavisam bez spalvas 
cilāšanas iztikt nespēj. Vai rakst-
niece nojauš, ka ķērusies pie 
darba, kas trimdas sabiedrībā 
viņai sagādās vislielāko atzinību? 
Diezin vai. Šķiet, iecere tās 
pirmdīglī ir pieticīgāka – dalīties 
atmiņās par piedzīvojumiem 
bagātu posmu ģimnazijā un 
mācību vaļas brīžiem laukos 
vecāku paspārnē.

1959. gada 25. jūlijā Toronto 
laikraksts Latvija Amerikā sāk 
iespiest Irmas atskatu uz Zem-
gales meitenes skološanās pirmo 
gadu galvaspilsētā „Sveicināta 
Rīga, sveicinātas mājas! Atmiņu 
stāsts”. Publikāciju noslēdz 23. 
turpinājums 14. oktobrī. Nav 
norāžu, ka tādējādi iepazīta daļa 
no topošā romāna. Domājams, 
vēlmi paplašināt darbu rosina 
lasītāju cildinošās atsauksmes. 
Tās autorei pienāk pat no Vācijas.

Rūtas Skujiņas tēlojums grā-
matā „Sirds dzīvo no niekiem” 
atklāj, kā tovasar top lappuses 

Dzirkantus arvien atmiņā gla-
bājot, autore nemitas apgalvot: 
visus savus daiļdarbus allaž veicu 
nakts melnumā, kad citi guļ saldā 
miegā.

Rūta novēro ko citu: rakstniece 
parasti sacer rīta stundās – gultā, 
puszviļus, uz ceļiem papīra lok-
snes. Un vienlaikus labprāt iesais-
tās tērzēšanā ar viešņu un drau-
dzeni no bēgļu nometņu laikiem 
Vācijā. Arī domu apmaiņas laikā 
rakstītājas roka nemitīgi slīd pa 
papīru.

Irma skaidro: „Šito es varu 
rakstīt arī runādama. Romānu 
rakstot, gan esmu nervozāka. 
Tad negribu, ka mani pa vidu 
traucē. Bet šīs atmiņas man pašas 
tek no spalvas.”

Rūtas Skujiņas tēlojumā sniegti 
daži ļoti trāpīgi draudzenes rak-
sturojumi:

„Irma Grebzde ir kā sprēgājošs 
kadiķu zars. Viss viņā dzirkstī – 
valoda, acis, vaibsti. Viņa saka 
tieši, ko tai brīdī domā. Kaut arī 
pārsteidzīgi. Bet patiesīgi. Viņa 
neprot arī lēni uzmanīgi soļus 
likt nedz laukā, nedz istabā. 
Svārki dzirksteles met. Balss, kas 
tikko skanējusi no istabas vai 
virtuves, jau kaut ko uzsauc vai 
jautā no pagraba vai pagalma. 
Irma prot arī smieties. Tā smie-
ties, ka asaras līst pār vaigiem. 
Daudzreiz pavisam nenozīmīgs 

Taču tieši šim vīram – viņš 
tolaik ir Latvijas Padomju rakst-
nieku savienības valdes sekretārs 
– uzticēts spriest par ārpus dzim-
tenes mītošu literātu darbiem. 
Apceri „Veļi dženitori un sorriji” 
iespiež žurnāls Karogs 1959. gada 
maija numurā. Pirmo reizi pēc-
kara Latvijā plašākai sabiedrībai 
pieejamā preses izdevumā pie-
saukts arī Irmas Grebzdes vārds. 
Tomēr šī apjomīgā publikācija 
nesniedz pieminētajai ne mazākā 

Irmai nav izdevies iegūt drau-
dzenes kanādiešu inteliģences 
aprindās un tādējādi iekaŗot 
vietu šajā sabiedrībā. Tur uz 
ieceļotāju skatās no augšas. 
Neviens svešinieci neņem par 
pilnu: kas tad viņa ir – vienkārša 
strādniece. Stāsta, ka rakstot 
grāmatas. Bet apkārtējiem nesa-
protamā valodā. Nu un tad – vai 
pasaulē trūkst visādu dīvaiņu!

(Turpinājums sekos)
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Vaiņodes garnizonā 1944. gadāValfrīds Spuntelis

Gunārs Bērzzariņš Saulainajā Spānijā

Madrides karaļpils (Palacio Real)

Pēc uzplaukuma nāca atplūdi. 
5. gadsimtā Romas imperija visās 
malās sāka šķobīties. Pēc izmi-
sīgiem mēģinājumiem noturēt 
no ziemeļiem nākošos ģermāņu 
izcelsmes vizigotus (vandāļus 
u.c.), Roma 410. gadā krita, un 
nākamo piecu gadu laikā visa 
Hispānija nonāca pilnīgā vizigo-
tu varā. No pozitīviem iegu-
vumiem jāatzīmē Hispānijas 
tālā  ka apvienošana un latīņu 
va lodas ieviešana.

534. gadā Toledo (romiešu 
Toletum) izvēlēja par Hispānijas 
galvaspilsētu, tādēļ Hispānija 
tika saukta arī par Toledo karaļ-
valsti. Kad karalis Rekareds 
pieņēma kristīgo ticību, likās – 
ka valsti sagaida miera gadi. Kaut 
daudz kas bija pārņemts no 
romiešu civilizācijas, karalis tika 
vēlēts vai nāca pie varas ar ieroču 
palīdzību (Romā jau bija līdzīgi, 
tikai valdnieku nesauca par kara-
li). Kad 710. gadā radās divi 
nopietni troņa pretendenti, viens 
no viņiem aicināja palīgā arabus 
no Ziemeļafrikas. Atsaucās Tan-
žēras valdnieks Tariks ibn Zijads, 
jaunās Muhameda ticības (islāma) 
piekritējs, kas pārcēlās ar saviem 
12 000 vīriem, lielākoties ber-
beriem (tagadējās Marokas un 
Alžīras iedzīvotājiem), Gibraltara 
šaurumam un sakāva vizigotu 
karaļa Roderika kaŗaspēku; kara-
lis pats krita. Klinšu ragu pie 
Vidusjūras nosauca par Tarika 
kalnu – Jebel Tariq – kas vēlāk 
tautas valodā pārvērtās par 
Gibraltaru. Ar laiku šos arabus 
un berberus sāka apzīmēt par 
mauriem vai saraceņiem.

Turpinot invāziju, mauri virzī-

jās uz ziemeļiem, okupēja Sevilju, 
Kordovu (romiešu Cordubu), 
Saragosu un Toledo. Viņu valdī-
šanas laiks Hispānijā, ko mauri 
sauca par Al-Andalus (no tā – 
Andalūzija), ilga pāri par 500 
gadiem.

L A T V I E Š I  C E Ļ O

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums sekos)

Madride sagaida 
draudzīgi

Ierastais maršruts Adelaide – 
Singapūra – Frankfurte, gadiem 
ritot, liekas nogurdina arvien 
vairāk. No Frankfurtes Spanair 
lidmašīna mani divarpus stundās 
aizvizina līdz Madrides lidostai 
Barahas (Barajas). Tūliņ samek-
lēju bagāžas noliktavu, kur 
nododu glabāšanā koferi (3,70 
eiro par dienu), paturot tikai 
trolīti. Lidosta ērta, viss labi 
norādīts. Ejot uz metro pieturu, 
piestājos pie kioska, kur laipna 
jaunkundze mani apdāvina ar 
pilsētas un metro tīkla pašu 
jaunāko plānu (tīkls visu laiku 
tiek papildināts; pat samērā jau-
nos ceļvežos tas vairs pilnīgi 
neatbilst īstenībai) – nopietna 
tūrista pirmajām nepieciešamības 
precēm.

Pieminēšu, ka Madrides metro 
stacijās apmaldīties ir tikpat kā 
neiespējami. Piemēram, mezgla 
stacijās, kā Nuevos Ministerios, 
līdz kuŗai no lidostas 1. līnijas 
vilciens aizved 17 minūtēs un 
kur satek trīs dažādas līnijas, 
koridori uz katru līniju ir 
attiecīgās līnijas krāsās. Visas 
norādes skaidras.

Koridoros nereti mūzicē ceļo-
jošie mūzikanti. Viens Plaza 

d’España stacijas pazemē spēlēja 
tik jautrus gabalus, ka garastā-
voklis tūliņ tika noskaņots pozi-
tīvi un bija tīri prieks šķirties no 
monētas.

Viens brauciens maksā eiro 
1.10; var ietaupīt, pērkot biļeti 10 
braucieniem.

Pārsēžos uz 10. līniju un pēc 
četrām pieturām esmu Plaza 
d’España, pāris simt metru no 
viesnīcas. Laukumā ir varens 
piemi neklis Donam Kichotam 
un viņa uzticamajam kalpam 
Sančo Pansam.

Viesnīciņa, kā Eiropā parasts, 
aizņem vienu stāvu dzīvokļu 

namā. Tā liekas ar ilggadīgu 
stāžu, nav lepna, bet apmierina.

Laiciņš patīkams – ap 22gradi 
pēc Celsija (720F). Uz dzīvi 
pulsējošās Gran Via sameklēju 
ēdnīcas, kuŗās nākamajās 10 
dienās stiprināties – „Sirena 
Verde” (spāņu),  „Muneca China”   
(ķīniešu) un vienu ar Vidējo aus-
trumu virtuvi, kas prozaiski 
nosaukta “Foodland”. Viduvējas 
pusdienas maksāja starp 8 un 13 
eiro.

Visomulīgakais gan izrādījās 
krodziņš „Zahara”. Par tā atrašanu 
sāds stāsts: kad dežūrantam 
jautāju, kur viesnīcas tuvumā 

piekļūt tīmeklim, saņēmu atbildi, 
ka tā neesot problēma: tepat no 
viesnīcas pa kreisi (līdz tam 
zināju labo pusi – Plaza d’España 
virzienā) uz Gran Via esot tāda 
vieta – Zāra (kā man izklausījās). 
Izgāju uz ielas un griezos pa 
kreisi. Tiešām, netālu atradu 
veikalu „Zara”, kas pārdeva ele-
gantus sieviesu apģērbus. Negri-
bējās ticēt, ka seit piedāvātu arī 
datoru lietošanai. Staigāju tālāk, 
līdz ielas otrā pusē ieraudzīju 
kro dziņu ar dižu uzrakstu 
„Zahara”. Tā izrādījās īstā vieta.

Liepājas dzelzceļa stacija. Uzgai -
dāmās telpās puskrēslā. Ārpusē 
vēla ziemas vakara tumsa. Man 
kabatā iesaukšanas pavēle brīv-
prātīgo Latviešu leģionā, gan 
piedraudēts, ka, nepaklausot 
pavēlei, mani sodīs pēc kaŗa laika 
likumiem. Kas zināja, ka pirms 
65 gadiem piemelotais brīvprā-
tīgā apzīmējums un uniforma 
būs Kaina zīme līdz mūža galam.

Tuvojas sķiršanās stunda, pulk-
stenis lēni skaita minūtes. Mēģinu 
būt pašapzinīgs, pat jautrs, bet 
nav ko teikt, nav ko runāt. Ikviens 
it kā iegrimis savās šaubu un 
neziņu domās.

Atvados no brāļa, māsām, pazi -
ņām. Visi novēl kaŗavīra laimi, 
atkal redzēšanos. Rokas spie-
diens, skāviens, pamirdz acīs 
asara. Tēvs, māte skumst vecajā 
lauku sētā. Aizejot durvīs vēl 
atgriežos, pamāju. Izejot perona 
tumsā, redzma tikai reta slēpta 
uguntiņa. Valda bargie aptumšo-
šanas likumi.

Vagonu rindas, kaut kur šņāc 
lokomotīve.

Meklēju vilcienu, kādā vagona 
stūrī izdodas sameklēt brīvu vietu. 
Ar kavēšanos vilciens atstāj staci-
ju. Drūmi raugos tumšajā vagona 
logā. Jūtos tik vientuļš un svešs, 
kaut vagons pilns ar cilvēkiem. 

L A T V I E Š U  L I K T E Ņ S T Ā S T I

Klausos riteņu un sliežu vien-
muļā rakstā. Ko stāsta vilciena 
valoda? Braucu pretī nezināmam 
liktenim. Kāda būs mana loma? 
Esmu gan nešaubīgi pārliecnāts, 
ka atgriezīšos vecajā pilsētā,  kur 
apmeklēju technikumu, un Pēr-
konē, dzimtajā pagastā, kur 
priekos un bēdās pavadīts jaunī-
bas posms, bet vai gan visi nece-
rēja atgriezties?

Aust ziemas rīts – 1944. gada 
16. februāris. Rīgas stacija. Daudz 
braucēju, daudz kaŗavīru. Kur 
atrodas Kaŗa skola? Stiepju savu 
nesamo. Beidzot esmu pie mērķa. 
Nododu savu papīru kādam, 
kam formas tērps vareni lepni 
izrotāts spīdīgām sidraba lentām. 
Svešais, pamājis ar roku, norāda, 
kādā telpā gaidīt. Sameklēju 
tukšāku stūri, lai nemaisītos 
ci tiem pa kājām.

Sabraukuši daudz un dažādi 
cilvēki. Klusi un mierīgi, skaļi un 
bravūrīgi, laikam ieņēmuši                                                         
„drošības ūdeni”. Lielais vairums 
it kā padevušies liktenim un 
pacietīgi gaida.

Izrādās, Kaŗa skolā mums neko 
nemācīs, bet izsniegs ietērpu. Ar 
„kaŗa mundieri” varētu iztikt. 
Saņemu pat pietiekoša lieluma 
zābakus, gan dzeltenus kā fazāna 
vēders. Mētelis vecs un nožē-

lojams, lāpīts. Laikam parādē 
mūs nevedīs.

Ar lielām grūtībām, sakārtoju 
mugursomu, kuŗu zinātāji sauc 
par „mērkaķi.” Pāri paliek līdzi 
paņemtā ceļa soma ar ēdamo un 
citām vajadzīgām un nevaja-
dzīgām mantām.

Vēla pēcpusdiena. Rīga grimst 
pelēkā tumsā.

Nīkstu pie savām mantām. 
Atveŗas durvis, smagiem soļiem 
iet kāds kaŗavīrs, nošūts sidraba 
lentām. Mūsu skati satiekas, un 
Arnolds Ansulis, divi metri 
gaŗais mana pagasta cilvēks, ar 
savām milzu plaukstām  kā dzels 
knaiblēs  spiež manu roku.

Arnolds, ātri uzmetis acis 
manam ietērpam, kaut ko norūc 
par manu kartupeļu lakstu frenci 
un „nabagmājas” mēteli, kuŗš ir 
par mazu, nonēsāts un salāpīts. 
Ātri samaina manu mēteli ar 
savējo. Frenci atstāj nemainītu. 
„Redzi, man vajag pusi dienas,” 
skaidro Arnolds, „lai piešūtu 
visas lentes. Žēl, ka mantnīca jau 
slēgta.”

Šķiŗamies, Arnolds veco, 
viņam daudz par mazo mēteli 
padusē iemiedzis, aiziet savās 
gaitās. Bet man sirdī paliek 
tikšanās prieks. 

Ietērptos kaŗavīrus sāk kārtot, 

lai vestu uz Annas ielu, tur ir 
kaut kas līdzīgs jauno un veco 
leģionāru savākšanas punktam. 
Trīs dienas pavadām Rīgā. Trešās 
dienas vakarā mūs aizved uz 
kādu Rīgas staciju. Kāpjam lopu 
vagonos. Katrs kaut kā iekārtojas 
vagona salmos. Salst!

Vagona vidū krāsniņa. Beidzot 
krāsniņā sprēgā malkas pagales. 
Tuvākiem karsts, tālākiem vēss, 
lai neteiktu, ka salst. Skatos svešo 
cilvēku, nereālās ēnas krāsniņas 
kurtuves gaismā. Vilciens sakus-
tas, braucam! Uz kurieni?  Gara-
stāvoklis drūms, dūša papēžos.

Kāda grupiņa skaļi runā un 
tukšo pudeli, bet arī tie pamazām 
nomierinās sāk snauduļot līdz ar 
citiem. Dažs iekārtojas tik ērti, 
ka miegā krāc.

Otrās dienas vēlā pēcpusdienā 
1944. gada 19. februārī ešelons 
apstājas Vaiņodē. Apkārtne dziļā 
sniegā. Krietni salst!

Nonīkuši, stājamies kaut kādā 
rindā, vairāk barā. Apkrāvušies 
dažādām paunām, drūzmējamies 
dzelzceļa malā. Lietas sāk kārtot 
kāds, kā zinātāji stāsta, rotenfīrers. 
Nav ne jausmas, ko tas nozīmē, 
bet “fīrers” paliek “fīrers.” Viņš 
skaļi nokliedzas, lai bataljons vai 
pulks klausot viņa pavēlēm un 
sekojot. Klupdami krizdami cen-

ša mies soļot pa izbraukto ceļu.
Var redzēt, Vaiņodes garnizonā 

esam “gaidīti”.  Mūsu “komandie-
ris” vadā mūs pa visu nometni, 
no vienas barakas pie otras, 
beidzot pie kādas noskaita simtu 
vai simtdivdesmit vīru.  Ieejam 
lielā, aukstā, drēgnā telpā tukšām 
divstāvu gultiņām.

Beidzot katram ierādīta sava 
gultas vieta. Izsniedz papīra mai-
sus, ejam pēc salmiem.  Kaudze 
gan apsnigusi, bet apakšā salmi 
gandrīz sausi, beidzot gultiņai 
paredzētais maiss pilns.  Iekārto-
jamies pēc labākās zināšanas un 
varēšanas.

Daži uzņēmīgākie mēğina 
iekurt uguni. Gaidītā siltuma 
vietā telpa pilna dūmiem.

Nepatīkami vēss!
Uzvelku līdzpaņemto adīto.  

Ierāpjos gultā.  Apsedzos ar segu 
un mēteli, mēğinu gulēt. Vēlu 
vakarā piesola zupu.  Mūsu gul-
tas apakšējā stāva kaimiņš atnes 
arī man siltu, savādi saldu, piena 
zupu.

Iemiegu.
Rīts. Pamodies jūtos labāk, 

simt vīri piesildījuši lielo telpu.  
Vecu vecais telpu apkurināšanas 
paņēmiens atkal darbojas.



LAIKS 72009. ga da 6. jūnijs – 12. jūnijs

Aivars Slucis

Aivars Slucis ar lielu lomu

Makšķernieka gaitās

Darbojoties Vītolu fondā, ir 
nācies sastapties ar daudziem 
sirdsgudriem un dāsniem cilvē-
kiem, un katrs no viņiem ir īpašs. 
Taču šoreiz stāsts ir par ASV lat-
vieti Aivaru Sluci, par laikraksta 
Laiks lasītāju, kuŗš, iepazīstoties 
ar avīzē publicētajiem rakstiem 
par Vītolu fonda darbību, nolēma 
dibināt Latvijā arī savas stipendijas.

Mēs satikāmies pagājušā gada 
vasarā, kad, viesojoties Latvijā, 
Aivars ieradās Vītolu fondā un 
izteica vēlmi palīdzēt Latvijas 
jauniešiem iegūt augstāko izglī-
tību. Vispirms viņš bija nodomājis 
dibināt trīs stipendijas, bet, izla-
sot mūsu piedāvātos kandidātu 
dzīvesstāstus, tomēr izlēma sniegt 
savu atbalstu četriem studentiem.

Septembrī pēc atvaļinājuma, 
kuŗu viņš pavadīja makšķerējot 
(tā ir viņa vislielākā aizraušanās), 
Aivars atkal viesojās Latvijā. Viņš 
uzaicināja savus stipendiātus 
vakariņās, iepazinās ar jauniešiem 
un pēc kopīgi pavadītā vakara 
jau bija pieņēmis lēmumu, ka 
nākamajā gadā atvēlēs līdzekļus 
piecām stipendijām. Gads pagāja 
nemanot, un šogad maijā atkal 
Aivars bija Rīgā, lai piedalītos 
vēlēšanās, atkārtoti satiktos ar 
stipendiātiem un izvēlētos jau-
nus. Viņš izteica vēlēšanos šoreiz 
atbalstīt jaunieti no Zemgales 
novada. Sarunājoties uzzināju, 
ka jau daudzus gadus Aivars 
palīdz daudzbērnu ģimenēm, 
tāpēc viņš vēlējās iepazīties ar 
šādu ģimeņu jauniešu dzīves 
stāstiem.

Nākamajā dienā mēs atkal 
tikāmies Vītola fonda birojā, un 
Aivars smaidot teica: „Esmu no -
lēmis par divām nedēļām gadā 
mazāk makšķerēt...” Es, protams, 
izbrīnīta jautāju: „Kāpēc?” Atbilde 
bija: „Man vienas nedēļas mak-
šķerēšana izmaksā tikpat, cik trīs 
jauniešu stipendijas gadā. Izlasot 
šo jauniešu dzīvesstāstus, esmu 
izlēmis četru stipendiju vietā 
piešķirt divpadsmit.”

Tajā brīdī es viņā skatījos kā 
brīnumā. Šopavasar es dzirdu 
stāstus par to, ka nauda ir 
pazaudēta akcijās, ka pieauguši 
izdevumi, ka klājas grūti... Un te 
cilvēks, kuŗš gatavs atteikties no 
sava lielākā vaļasprieka, lai palī-
dzētu piepildīt sapni Katrīnai, 
Laumai, Daigai, Gitai, Ilzei...un 
vēl daudziem! Lūk, arī dažu 
jauniešu dzīvesstāsti.

Katrīna
Katrīna mācās labi un teicami, 

ir patstāvīga, sabiedriska, piedalās 
dažādos pulciņos un olimpiadās. 
Vasaras brīvlaikos strādā, lai 
nopelnītu līdzekļus skolai. 
Ģimenē ir 10 bērni, trīs dzīvo 
patstāvīgi, viena māsa studē 
augstskolā, pārējie bērni mācās 
vidusskolā. Māte bērnus audzina 
viena, ģimene saņem uzturlī-
dzekļus no Uzturlīdzekļu garan-
tijas fonda.

Lauma
Lauma aktīvi piedalās skolas 

rīkotajos pasākumos un konkur-
sos, ir dejojusi tautiskās dejas, 
spēlējusi volejbolu, dziedājusi 
korī un ansamblī. Viņa izmanto 
visas papildus izglītības iespējas. 
Šogad jauniete absolvēs gan 
Lubānas vidusskolu, gan Talantu 

Kāpēc Aivars Slucis makšķerēs divas nedēļas mazāk?
akadēmiju, ir ieguvusi „Junior 
Achievement” sertifikātu par 
teorētiski un praktiski apgūtām 
zināšanām un iemaņām uzņē-
mējdarbībā.

Lauma ir vecākā 6 bērnu 
ģimenē. Jaunākajai māsiņai ir 6 
mēneši, viens no brāļiem ir inva-
lids. Tēvs ģimenē nedzīvo. Ģime-
nes ienākumi ir Sociālās apdro-
šināšanas pabalsti, tiek saņemti 
arī uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu 
garantijas fonda, kā arī pabalsts 
ēdināšanas izdevumiem vienam 
bērnam un pabalsts apkures 
izdevumu segšanai.

Daiga
Daigu īpaši interesē valodas un 

kultūras vēsture. Meitene ir bei-
gusi mūzikas un mākslas skolas 
teātŗa nodaļu, ir apzinīga, uzņē-
mīga, atbildīga, draudzīga un 
centīga, aktīvi piedalās sabied-
riskajā dzīvē, daudz sporto. 
Meitene ir no daudzbērnu ģime-
nes, viņai ir piecas māsas un trīs 
brāļi. Māte ir mājsaimniece, tēvs 
– vienīgais ģimenes apgādnieks. 
Kopējie ienākumi ģimenē mēnesī 
ir nelieli, tā saņem pašvaldības 
atbalstu – brīvpusdienas un citu 
palīdzību. Vasaras brīvlaikos Daiga 
ir strādājusi dažādus darbus un 
materiāli palīdzējusi savai 
ģimenei.

Gita
Gita trenējas volejbolā, papil-

dus mācās vācu valodu, darbojas 
aušanas pulciņā, jaunatnes vese-
lības kustībā. Šajā gadā meitene 
ieguvusi godalgotu vietu valsts 
priekšmeta olimpiadā. Gita ir 
apdāvināta, piedalījusies arī 
dažā  dos literāros konkursos. 
Viņa ir vecākā 9 bērnu ģimenē. 
Tēvs strādā valsts iestādē, un jau 
nākamajā mēnesī viņa alga atkal 
tiks samazināta.

Gita uzskata, ka līdzekļi mācī-
bām jāiegūst pašai ar savu 
darbu.

Ilze
Ilzei ir plašas, daudzpusīgas 

intereses, viņa ir sabiedriska, ar 
augstu pienākuma apziņu, ļoti 
centīga, atsaucīga, izpalīdzīga, 
piedalās valsts mēroga pasāku-
mos, akcijās, projektos, gūstot 
panākumus. Prasmīgi, atraktīvi 
vada jauniešu kultūras dzīvi, rak-
sta scenārijus, iestudē pasākumus, 
vada tos. Meitene interesējas par 
teātri, mākslu, literātūru. Ilzei ir 
2 jaunākās māsas (16 un 14 gadi). 
Vecāki aprūpē ir paņēmuši vēl 
četrus bērnus. Ģimene izveido-
jusi zemnieku saimniecību, kuŗā 
tiek audzēta lauksaimniecības 
produkcija un attīstīta piena 
lopkopība. Ilze daudz palīdz 
vecākiem saimniecības darbos. 
Diemžēl  ienākumi nesedz izde-
vumus, bieži trūkst līdzekļu 
pamatvajadzību nodrošināšanai.

Un tagad paša 
Aivara dzīvesstāsts
Viņš dzimis 1938. gadā Rīgā, 

1944. gada rudenī kopā ar ģimeni 
emigrējis uz Vāciju, tad uz Ilin oi-
jas pavalsti ASV, kur absolvēja 
vidusskolu. Viņš iestājās ASV 
militārajos spēkos – jūras de -

santā, tad sāka studijas Ilinoijas 
universitātē inženieŗu fakultātē 
un ieguva bakalaura gradu. 
Aivars strādāja Howard Hughes 
Co, Losandželosā, Kalifornijā, 
studēja Dienvidkalifornijas uni -
versitātē, ieguva maģistra gradu. 
1968. gadā iestājās Minesotas 
universitātē Mediānas skolā, 
ieguva doktora gradu. Kalifornijā 
viņš piecus gadus specializējās 
rentgenoloģijā, strādāja gan ASV, 
gan Zviedrijā. 1984. gadā Aivars 
sāka strādāt par rentgenologu 
Mineapoles valsts slimnīcā, 1991. 
gadā aizsāka privāto praksi, kuŗā 
darbojas arī patlaban.

Divas reizes gadā viņu ciemos 
gaida Latvija un nu jau arī viņa 
stipendiāti.

26. maijā mēs visi tikāmies 
restorānā„Čarlstons”. Nav noslē-
pums, ka studenti restorānus 
parasti neapmeklē, bet ne jau 
tikai tāpēc tas bija īpašs vakars. 
Jaunieši bija pateicīgi, dzīves-
prieka un optimisma pilni, stās-
tīja Aivaram, kā pagājis mācību 
gads, runāja par studijām, stu-
dentu sadzīvi, par saviem vasaras 

liedzami tāds ir arī pats ziedotājs 
– ļoti mīlēts un ļoti, ļoti vajadzīgs, 
jo viņš jauniešiem jau gadiem 
Dzīves skolā māca pašu svarīgāko 
un visnepieciešamāko mācību 
priekšmetu – cilvēkmī lestību un 
labestību. Paldies, Aivar, ka esi 
kopā ar mums!

„Labestību pasaulē veido labi 
cilvēki.

Labus cilvēkus veido labestība. 
Tas ir apburtais loks.”

Vita Diķe,
valdes priekšsēdētāja
www.vitolufonds.lv 

plāniem. Viņos valdīja sirdsmiers 
un drošība par savu nākotni, jo 
viņi zina, ka Aivars palīdzēs arī 
nākamajā mācību gadā. Jau vēlā 
vakara stundā mēs atvadījāmies 
līdz septembrim, kad Aivars 
atkal būs Latvijā, un tad noteikti 
visus vienos kāds saulains atva-
saras vakars, kurā tiks stāstītas 
gan vasaras atmiņas, gan aizrāvīgi 
makšķernieku stāsti, kaut arī 
šovasar Aivars pie iemīļotajiem 
ūdeņiem, liekas, pavadīs mazāk 
laika kā citkārt. Bet varbūt tieši 
tāpēc pa kādu no upēm uz jūru 
laimīgs peldēs kāds asaris, plaudis 
vai līdaka, vēstījot visiem, ka 
šoreiz Lielajam Makšķerniekam 
tik tiešām būs laimējies noķert 
pašu lielāko lomu mūžā – zelta 
zivtiņu, kuŗa noteikti piepildīs 
trīs svarīgākās vēlēšanās – būt 
vajadzīgam, būt cienītam un, 
pats galvenais – būt mīlētam.

Man, klausoties un skatoties 
jauniešos un Aivarā, nepamet 
sajūta – cik daudz laimīgu cil-
vēku! Tādi ir jaunieši, kuŗiem ir 
laimējies satikt Aivaru, un neno-
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Pirms 70 gadiem latviešiem atņemtā uzvara
Basketbola dzimtene ir Ameri-

kas Savienotās Valstis. No turie-
nes šo jauno sporta spēli pēc 
Pirmā pasaules kaŗa uz neatkarību 
ieguvušo Latviju atveda jaunat-
nes organizācijas „Jaunekļu kris-
tīgā savienība” biedri. Viņi Rīgā 
nodibināja sporta biedrību JKS 
(Jaunekļu kristīgā savienība), 
nopirka Ķieģeļu ielā lielu zemes 
gabalu, kur iekārtoja sporta lau-
kumu futbolam un vieglatlētikai ar 
sešiem skrejceliņiem 400 m gaŗumā.

Basketbols ātri ieguva populā-
ritāti un līdzās futbolam kļuva 
par ievērojamāko sporta veidu 
valstī. Pirmās meistarsacīkstes 
notika 1924. gadā un par pirmo 
Latvijas meistaru kļuva LSB 
(Latvijas sporta biedrība) vienība.

1924. gadā notika arī Latvijas 
valstsvienības pirmā cīņa ar 
igauņiem Tallinā. Mūsējie uzva-
rēja Igauniju ar 20:16. Šī spēle ir 
vēsturiska – tā bija pirmā valstu 
sacīkstes basketbolā Eiropā.

1932. gadā Ženēvā sešas vals-
tis, kuŗu vidū bija arī Latvija, 
nodibināja Starptautisko basket-
bola savienību – FIBA.

1935. gadā Ženēvā risinājās 
Eiropas 1. meistarsacīkstes basket -
bolā, kuŗās piedalījās 10 valstu 
vienības. Latvija vispirms pie-
veica Ungāriju un Šveici un 
finālcīņā ar 24:18 – Spāniju, 
kļūstot par pirmo Eiropas 
meistaru basketbolā.

Latvijai 1937. gadā uzticēja 
sarīkot 2. Eiropas meistarsa-
cīkstes. Vienīgā vieta, kur Rīgā 
varēja notikt sacensības bija kon-
servatorijas vingrotava, taču tur 
bija vietas tika dažiem simtiem 
skatītāju. Tāpēc steigšus vajadzēja 
atrast piemērotu vietu lielajam 
turnīram. To atrada nestrādājošas 
rūpnīcas lielajā korpusā netālu 
no Brasas dzelzceļa stacijas, 
iekārtoja visu nepieciešamo, lai 
varētu notikt sacensības.

Latvijas valstsvienībai neizdevās 
iekļūt pusfinālā, cīņā par 5. vietu 
tā zaudēja Igaunijai un astoņu 
vienību konkurencē palika ses-
tajā vietā. 

Basketbols iekaŗoja populāritāti 
arī abās pārējās Baltijas valstīs. 
Spēkos līdzvērtīgi Latvijai pirma-
jos divpadsmit gados bija tikai 
Igaunijas basketbolisti. Divas 
pirmās valstu sacīkstes ar Lietuvu 
notika Rīgā un abās pārliecinoši 
uzvarēja Latvija: 1925. gadā 40:20, 
1926. gadā 47:12. Sekoja ilgs pār-
taukums, trešā abu valstu groza 
bumbas meistaru spēko šanās 
notika tikai 1935. gadā Rīgā. Ar 
tā laika basketbolam fantastisku 
rezultātu – 123:10 (!) leišu vienība 
piedzīvoja graujošu sakāvi.

Kad uz piedalīšanos Eiropas 2. 
meistarsacīkstēs 1937. gadā tika 
saņemts pieteikums arī no Lie-
tuvas, mūsu basketbola speciālisti 
ironiskā izbrīnā secināja – ko tad 
viņi, nabadziņi, sadomājuši, 
augstāk par pēdējo vietu taču 
netiks!

Notika neticamais: Lietuvas 
komanda aizkļuva līdz finālam, 
ar 20:18 uzvarēja Italiju, kļūstot 
par Eiropas meistaru. Tā bija 
sensācija. Katram šo rindu lasī-
tājam dibināti radīsies jautājums: 
kā gan šī iepriekš tik vārgā 
Lietuvas valstsvienība spējusi tik 

N O  L A T V I J A S  S P O R T A  V Ē S T U R E S

īsā laikā kļūt par labāko Eiropā? 
Atbilde ir pārsteidzoši vien-

kārša. Kā zināms, sakarā ar ļoti 
sliktajiem dzīves apstākļiem, ca -
risma laikā uz ASV emigrēja ļoti 
daudz lietuviešu, visi viņi kļuva 
par ASV pavalstniekiem. Pagā-
jušā gadsimta 30. gados viņu 
skaits jau sasniedza 800 000. 
Viņu vidū bija daudz labu bas-
ketbolistu. Lietuvas valstsvīriem 
iešāvās prātā ideja, kā bez īpašām 
pūlēm izcīnīt uzvaru Vecā konti-
nenta  meistarsacīkstēs. Īsi pirms 
tam Kauņā no ASV ieradās tur 
savākta teicama lietuviešu bas-
ketbolistu grupiņa, kuŗas līderis 
bija Talčūns. Viņiem tika izdotas 
Lietuvas pavalstnieku pases, tad 
viņi ieradās Rīgā un, sekmīgi 
paveikuši ieplānoto, atgriezās 
Kauņā un tūlīt aizkuģoja atpakaļ 
uz ASV, lai vairs nekad neat-
grieztos tēvzemē.

Tā leiši 1937. gadā „pa kluso” 
piemuļķoja savus sāncenšus. Par 
šo neētisko, nekaunīgo rīcību 
leiši dabūja dzirdēt pamatotus 
pārmetumus no citām valstīm.

Mēdz teikt, ka apetīte pieaug 
ēdot. Vēsture liecina, ka toreiz 
tāpat bija ar leišu vēlmi atkārtot 
1937. gadā Rīgā gūto panākumu 
arī 3. Eiropas meistarsacīkstēs, 
kuŗām bija jānotiek Kauņā 1939. 
gadā. Lai atkal nebūtu jāsaņem 
asi pārmetumi par neglītu rīcību, 
leiši nolēma rīkoties saprātīgi. 
Tika runāts ar tautasbrāļiem 
ASV, un jau 1938. gada sākumā 
no ASV Kauņā ieradās pieci bas-
ketbolisti ar līdeŗi – 2,06 m gaŗo 
Frenku Lubinu. Berlīnes Olim-
piskajās spēlēs 1936. gadā pro-
grammā pirmo reizi bija iekļauts 
basketbols vīriešiem. Toreiz 
Lubi na ASV vienības sastāvā 
ieguva zelta medaļu, darboda-
mies par centra uzbrucēju. Kopā 
ar Lubinu atrauca Ruzgis, Krau-
čūns, Budrjūns un Jurgela.

Atbraucējiem izsniedza Lie-
tuvas pases, un tā nu viņi bija 
kļuvuši par divu valstu pavalst-
niekiem. Frenka Lubina Llietuvas 
pasē ieraksts liecināja, ka viņš ir 
Pranas Lubinas. Visus piecus 
atbraukušos iedalīja dažādās 
komandās, kuŗas cīnījās valsts 
meistarsacīkstēs. Tika paziņots, 
ka atbraukušais piecnieks paliks 
uz dzīvi tēvzemē.

Pēdējā valstu sacīkstes starp 
Latviju un Lietuvu pirms 3. 
Eiropas meistarsacīkstēm notika 
Rīgā 1939. gada janvārī. Kopā ar 
sievu Rīgā ieradās arī Lubins, 
taču viņš spēlē nepiedalījās. 
Pārlieci nošu uzvaru ar 28:19 pār 
ameri kanizēto Lietuvas vienību 
svinēja Latvija.

Speciāli 3. Eiropas meistarsa-
cīkstes Kauņā, Vītauta kalnā, tika 
uzcelts milzīgs sporta nams, kuŗā 
bija vietas 10 000 skatītājiem. 
Lietuvā aizvien lielāku apjomu 
guva piecu atbraucēju propagan-
dēšana. Presē tika sludināts, ka 
viņiem jābūt tiem, kuŗi izcīnīs 
Lietuvai Eiropas meistara laurus. 
Visā Lietuvā avīžu kioskos un 
veikalos varēja nopirkt pastkarti, 
kuŗā bija piecu atbraukušo port-
reti – katrā stūrī pa vienam foto, 
vidū Lubina portrets. Vienlaikus 
laikrakstos rēgulāri tika publicēti 
apskati par gaidāmajām sacen-

sībām, norādot, ka Lietuvas gal-
venais pretinieks būs Latvijas 
komanda, ka tieši abu brāļu tautu 
cīņā izšķirsies, kuŗš būs Eiropas 
meistars. Aizvien vairāk varēja 
lasīt rakstus, ka par katru cenu 
jāsagrauj latvieši. Tādējādi līdz 
lielā turnīra sākumam gaisotne 
pret latviešiem – vienīgo šķērsli 
Lietuvas komandas uzvarai – bija 
sakarsēta līdz baltkvēlei. Daudz-
galvainās mājinieku vienības 
atbalstītāju acīs Latvijas basket-
bolisti bija kļuvuši gandrīz par 
ienaidniekiem. Ka sacītais nav 
pārspīlēts apgalvojums, spilgti 
apliecina Latvija – Lietuvas spēlē 
notikušais.

Eiropas 3. meistarsacīkstes risi-
nājās no 21. līdz 28. maijam. 
Piedalījās astoņu valstu koman-
das, kas spēlēja pēc riņķa sistē-
mas. Katru dienu notika četras 
spēles. Lietuvai bija dota iespēja 
izraudzīties, kādā secībā tā cīnī-
sies ar septiņiem sāncenšiem. 
Leiši izlēma, ka viņu pirmais 
pretinieks būs Latvijas.

Sacīkšu svinīgo atklāšanu kup-
lināja tautas dejotāju priekšne-

zaudējumu cieta mūsu vienības 
uzbrucēju trijnieks – Melderis, 
Šmits, Vanags. Sadursmē smagu 
kājas savainojumu guva Alek-
sands Vanags – viņu tūlīt aizveda 
uz slimnīcu.

Otrā puslaika vidū, kad jopro-
jām ritēja vienlīdzīga cīņa, notika 
pārsteidzošs gadījums: pēkšņi 
pārstāja darboties lielais pulk-
stenis, kuŗa minūšu un sekunžu 
rādītājs bija savienots ar spēles 
laika ņēmēju galdiņu. Pulkstenis 
bija mēms, un spēles beigu signāla 
došana palika laika ņēmēju ziņā. 

Kad daudzus gadus vēlāk 
uzzināju, kā bija rīkojušies laika 
ņēmēji spēles beigās, kļuva 
skaidrs, ka lielais pulkstenis tika 
apstādināts apzināti. Tā kā cīņa 
bija ļoti līdzīga, leiši bija no tiesas 
nobijušies, ka atskanot spēles 
beigu signālam no pulksteņa, 
viņu komanda varētu būt zaudē-
tāj, un tas nozīmētu nacionālu 
katastrofu.

Spēle tuvojās nobeigumam. 
Ruzga mestā bumba ielidoja 
grozā, un rezultāts atkal bija 
neizšķirts – 35:35. Tad leišu spē-

komandas līderis izdarīja metie-
nu. Bumba uzlēca uz groza apļa, 
it kā īsu mirkli sastinga un... 
ievēlās grozā. Rezultāts kļuva 
37:36 Lietuvas labā, un tūdaļ arī 
tika dots spēles beigu signāls. 
Mirkli vēlāk milzīgajā zālē izcēlās 
tādas gaviles, ka šķita – halles 
jumts tūlīt pacelsies gaisā.

Tā kā toreiz Kauņā cīnījās arī 
Francijas valstsvienība, lielai 
franču sporta laikraksts L’Auto uz 
Kauņu bija aizsūtījis savu piere-
dzes bagāto žurnālistu Robertu 
Perjē. Jau 23. maijā šī laikraksta 
lasītāji varēja iepazīties ar viņa 
izteiksmīgo vēstījumu par Lat-
vijas – Lietuvas spēli. Daži frag-
menti no šis reportāžas.

* Esmu redzējis sporta spēles 
daudzās Eiropas, Amerikas zemēs, 
arī Afrikā. Nekur ko līdzīgu tam, 
ko lietuvieši parādīja vakar, 
neesmu piedzīvojis. Tā vairs 
nebija aizraušanās sajūsma, tā 
bija patiesa kollektīva histērija. 
Sporta gars? Skaidrais, cēlais...
Tas gulēja zemē, nesavaldīga, 
viena elka dievinātāja pūļa samī-
dīts. 10 000 saspiesti basketbola 
sporta namā  līdzinājās lietuviešu 
katlam, kur vārās nacionālais 
lepnums.

* Latvieši, kas ir lieli basket-
bolisti, ir pārspēkā Un, lūk, tas 
šai publikai rada spēcīgu nelab-
sajūtu, Tā kauc, spārdās, žestikulē, 
trako.

* Uzvaru izšķīra soda metieni. 
Lietuva no 13 sodiem iemeta 9, 
Latvija no 13 – tikai 2. Publika 
radīja trokšņainu atmosfairu, lai 
latviešiem atņemtu iespēju strādāt 
mierā. Soda metieni ir precīzitātes 
pārbaudījums. Pēc manām do -
mām, spēle bija sagandēta. Tā 
nenoritēja normālos apstākļos. Es 
uzskatu latviešus par uzvarētājiem.

Lietuva bez īpašām pūlēm 
uz va rēja pārējās sešas spēles un 
atkārtoti ieguva Eiropas meistara 
titulu. Latvija palika 2. vietā.

Ievērojot leišu publikas rupjo 
izturēšanos pret Latvijas vienību, 
mūsu valsts sporta vadība nolēma 
pārtraukt sporta sakarus ar 
Lietuvu. Līdz pat Baltijas valstu 
okupācijai nevienā sporta veidā 
nenotika sacensības starp abu 
valstu sportistiem. Vienlaikus 
līdz pat okupācijai liels vēsums 
bija ari Latvijas un Lietuvas 
valstiskajās attiecībā.

Sarunā ar Afrēdu Kraukli 1969. 
gadā uzzināju vēl dažas intere-
santas epizodes no skandalozās 
Latvijas – Lietuvas spēles. Toreiz 
lietuvieši svinējuši Eiropas meis-
tara titula izcīnīšanas 30 gadu 
jubileju. Uz svinībām bijis uzai-
cināts arī Krauklis. No ASV 
ieradies Lubins.

Leišu basketbola veterāni 
Krauklim atklājuši 30 gadus no -
slēpumā turētu faktu. Pēc Kraukļa 
veiksmīgi izpildītā soda metiena, 
kad rezultāts kļuva 36:35 Latvijas 
labā, laika ņēmēji nav devuši 
spēles beigu signālu, bet ļāvuši 
spēlei turpināties vēl 20 sekun-
des, līdz Lubinam izdevies 
ieraidīt bumbu grozā...

Tātad Eiropas meistara gods 
patiesībā pienācās Latvijai. bet šo 
titulu leiši nekrietnā veidā 
paņēma sev.

Latvijas basketbola vienība 1939. gadā Eiropas meistarsacīkstēs 
Kauņā izcīnīja otro vietu. Pirmā r. no kr.: V. Kārkliņš, M. 
Kazāks, K. Ārens, A. Vanags,, A. Hermanovskis, V. Šmits; otrā 
r.: LBS pārstāvis A. Auziņš, J. Graudiņš, A. Krauklis, treneris V. 
Baumanis, V. Melderis, A. Justs, T. Grinbergs, I. Laukēvics, LBS 
priekšsēdis E. Lapiņš; trešā r.: LBS pārstāvis A. Celms, J. Silarājs, 
masieris H. Bērziņš, K. Sātiņš un A. Jūrmala   

sumi, nobeigumā skatītāji varēja 
vērot Lietuvas un Polijas valsts-
vienību sacensību.

Latvijas valstsvienības spēlētāji 
dabūja sajust skatītāju „labvēlību” 
jau turnīra atklāšanas ceremonijā. 
Visas astoņas komandas stāvēja 
ierindā ar muguru pret skatītā-
jiem. Sacīkšu organizātori nebija 
novietojuši barjēras, kas nošķirtu 
skatītājus no laukuma. To izman-
toja vairāki pret Latvijas koman-
du naidīgi noskaņoti skatītāji. 
Viņi pieskrēja pie Šmita un 
Meldeŗa un iespēra viņiem.

Nezin kāpēc nožogojuma bar-
jēras nebija uzstādītas arī Latvijas – 
Lietuvas spēles laikā. Spēli objek-
tīvi vadīja tiesnesis no Francijas. 
Kādam agresīvam skatītājam bija 
šķitis, ka francūzis nepelnīti soda 
ar piezīmēm Lietuvas spēlētājus. 
Spēles laikā šis vīrs uzskrēja uz 
laukuma un iepļaukāja tiesnesi.

Latvijas – Lietuvas spēle notika 
22. maijā. Visu laiku ritēja vien-
līdzīga cīņa. Neviena komanda 
nespēja panākt atrāvumu, rezul-
tāts auga punkts punktā. Otrā 
puslaika sākumā ievērojamu 

lētājs izpelnījās piezīmi, un 
Alfrēds Krauklis devās izpildīt 
vienu soda metienu. Lai mūsu 
spēlētājam traucētu izpildīt soda 
metienu, satracinātie desmit tūk-
stoši skatītāju sarīkoja apdullinošu 
troksni – bļāva, svilpa... Tomēr 
Krauklim roka nenodrebēja, 
metiens izdevās, un rezultāts 
kļuva 36:35 Latvijas labā. Pēc 
Kraukļa veiksmīgā metiena 
bumba bija leišiem, un viņi varēja 
sākt uzbrukumu mūsu koman-
das grozam.

Pēc lielā pulksteņa apstāšanās 
mūsu komandas vadītājs V. 
Baumanis bija sācis spēles laika 
chronometrāžu. Viņa chrono-
metrs rādīja, ka cīņa ir galā, 
tomēr signāls par spēles beigām 
neatskanēja. V. Baumanis steidzās 
pie laika ņēmēju galdiņa ziņot, 
ka jāatskan signālam. Taču laika 
ņēmēji nelikās ne zinis par Bau-
maņa vārdiem, un spēle turpi-
nājās. Leiši devās uzbrukumā  un 
netālu no mūsu groza pūlējās 
izkaŗot metienam izdevīgu vietu. 
Beidzot Ruzgim laimējās pie-
spēlēt bumbu Lubinam un leišu 

Raimonds Pormalis
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

Valsts prezidents Valdis Zatlers apmeklēja Rīgas brīvostu un 
iepazinās ar tās darbību.

Ministru kabinets apstiprināja šā gada valsts budžeta 
grozījumus ar 9,2% deficitu no iekšzemes kopprodukta (IKP). 
Saeima budžetu sāks izskatīt 4. jūnijā. Budžetu otrā, galīgajā 
lasījumā plāno pieņemt 12. jūnijā. Ja starp lasījumiem tiks iesniegts 
daudz priekšlikumu, budžetu galīgajā lasījumā varētu pieņemt 17. 
jūnijā. Nākamais valsts budžeta izdevumu samazinājums neskars 
pensijas, taču jau tagad valdība domā par jauniem izdevumu 
samazinājumiem.

Ādažu militārajā bazē ar svinīgu ceremoniju sākās NATO 
Reaģēšanas spēkiem (NATO Response Force (NRF)) deleģētās 
Baltijas valstu bruņoto spēku kopējās vienības - Baltijas bataljona 
mācības Baltic Eagle 2009. Mācības ilgs līdz 17. jūnijam. To mērķis 
ir pārbaudīt bataljona kaujas gatavību dalībai NRF. Latvijas 
bruņotos spēkus mācībās pārstāvēs vairāk nekā 500 kaŗavīru.

Radošo savienību padomes rīkotā plēnuma “Vērtības. Kultūra. 
Nākotne” rezolūcijā teikts, ka  pienācis laiks atklāti un skaļi runāt 
par apdraudējumu Latvijas valsts pastāvēšanai. Pašreizējā situācija 
kultūrizglītības un mākslinieciskās pašdarbības jomā, pēc plēnuma 
dalībnieku domām, apdraud latviešu kultūras lepnuma - Dziesmu 
un deju svētku, grāmatniecības un amatniecības tradiciju 
turpināšanu, tautas radošā potenciāla atraisīšanu un jaunas, 
mākslu izpratējas auditorijas izglītošanu. Krizes apstākļos pieņemot 
pārsteidzīgus lēmumus, apdraudēta ir arī profesionālās mākslas - 
teātŗa, kino, mūzikas, vizuālās mākslas procesu nepārtrauktība. 

Latvijas Skolotāju kongresa sasauktā tautas sapulce pieņēmusi 
rezolūciju, kuŗā prasa “Ministru prezidentam vai viņa neizlēmības 
gadījumā kādam no Latvijas polītiskajiem spēkiem pieprasīt 
izglītības un zinātnes ministres Tatjanas Koķes tūlītēju atkāpšanos 
no amata. Viņas atrašanās šajā amatā apdraud tautas izglītību un 
kultūru”.

Latvijas vijolniece Vineta Sareika nozīmīgajā Beļģijas kara-
lienes Elizabetes konkursā iekļuva starp divpadsmit labākajām. Šis 
konkurss tiek uzskatīts par visgrūtāko pasaules 
atskaņotājmākslinieku sacensībās. V. Sareika beigusi Parīzes 
konservātoriju, pašreiz papildina meistarību karalienes Elizabetes 
mūzikas kolledžā. Ar uzvaru šajā konkursā sākās Baibas Skrides 
starptautiskā karjēra.   

Rūjienā viesojās Japānas vēstnieks Takaši Osanai un Japānas 
pilsētas Higašikavas domes priekšsēdis Heiko Hamabe. Viesi  
piedalījās ūdens sūkņa atklāšanā netālu no ”Tālavas taurētāja”. 
Pirms dažiem gadiem līdzīga ceremonija notika Higašikavā. 
Rūjenieši uz sadraudzības pilsētu bija aizveduši ap simt gadu vecu 
ierīci, to restaurējuši un uzstādījuši 40 m  dziļurbumā.  

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) ziņām, maijā bez-
darba līmenis Latvijā sasniedzis 11,3%, valstī reģistrēti 126 602 
bezdarbnieki. Salīdzinājumā - aprīļa beigās Latvijā bija 123 127 
reģistrētie bezdarbnieki un bezdarba līmenis sasniedza 11%.

Aprit Valža Zatlera 
prezidentūras otrais gads

Pirms diviem gadiem, 2007. 
gada 31. maijā, Saeima par Valsts 
prezidentu ievēlēja toreizējo 
Trau  ma   toloģijas un ortopēdijas 
slimnīcas vadītāju Valdi Zatleru. 
Par Zatlera ievēlēšanu prezidenta 
amatā aizklātās vēlēšanās nobal-
soja 58 deputāti. Prezidenta piln-
varas oficiāli stājās spēkā 
2007. gada 8. jūlijā, viņam dodot 
zvērestu Saeimai.

Plašsaziņas līdzekļos tiek vē  r-
tēts Valža Zatlera līdzšinējais vei-
kums. Prezidenta ievēlēšana un 
pirmā preses konference no  tika 
saspringtā gaisotnē. Pie Sa  eimas 
nama sapulcējās daudz ļaužu ar 

plakātiem „par” un „pret”. 
Sabiedrībai nebija pie  ņe mama 
valsts augstākā amata kandidāta 
izraudzīšanas kārtī ba – viņu 
izvēlējās šaura personu grupa 
slepenā sanāksmē Zoolo ģiskajā 
dārzā. Tika vērtēta Zatlera – ārsta 
darbība un atgā dināts, ka viņš  
samaksai ņēmis tā dēvētās aplok-
snes. 

Pagājuši divi gadi, un lielākās 
daļas sabiedrības  attieksme pret 
prezidentu mainījusies. Otrā pre-

zidentūras gadā Valdi Zatleru 
sāka respektēt partijas. Grūtajā 
laikā, kad valstī ir krize, prezi-
dents nestāv malā. Ja pēc kāda 
laika valsts būs izkūlusies no 
krizes, tad pēc šīs mērauklas at -
cerēsies V. Zatleru –  ievēlēšanas 
skandala pēc vai par nestāvēšanu 
malā.         

Šo gadu Zatlers uzsāka, speŗot 
soli, ko polītiķi nodēvēja par ulti-
mātu. 14. janvārī prezidents pa -
ziņojumā plašsaziņas līdzekļiem 
izvirzīja Saeimai un Ministru 
kabinetam sešus uzdevumus, 
kuŗus neizpildot līdz 31. mar-
tam, tika solīts rosināt tautas 
nobalsošanu par Saeimas at  lai  ša-
 nu. Dotie uzdevumi tika izpildīti, 

un ekonomiskās kri-
zes skārušo valsti bija 
sācis vadīt jauns Mi -
nistru prezidents.

 
Zatleram divas 

reizes nācies izšķirties 
par Ministru prezi-
denta nomināciju. 
Lai arī, 2007. gada 
nogalē nominējot 
amatam Ivaru God -
mani (LPP/LC), Zat-
leram bija radies ie  -

spaids, ka valdības vadītājs dar-
bosies valstiski, 2009. gada feb-
ruārī prezidentam vajadzēja pa -
ziņot, ka Godmanis zaudējis viņa 
uzticību. Vēlāk pēc vairāku stun-
du tête-á-tête sarunas Rīgas pilī 
prezidents savu poziciju mīk -
stināja, tomēr 20. februārī Zatlers 
pieņēma God  maņa demisiju, jo 
Tautas partija un Zaļo un 
Zemnieku savienība paziņoja 
par izstāšanos no val  dības.Tad 
Zatlers, lai gan bija izskanējuši 

viedokļi par iespē  ja  mu bezparte-
jisku Ministru prezidenta amata 
kandidātu, šajā amatā nominēja 
partijas Jaunais laiks piedāvāto 
kandidātu Valdi Dombrovski, 
kuŗa izveidoto valdību vēlāk 
apstiprināja Sa  eima.

 Polītisko notikumu apskat-
nieki pagaidām neprognozē V. 
Zatlera izredzes tikt ievēlētam uz 
atkārtotu četru gadu termiņu. 
Pēc V. Dombrovska valdības ap -
stiprināšanas ik pa laikam ap -
spriestā  iespēja V. Zatleru no 
amata atbrīvot pirms laika esot 
noņemta no darba kārtības. Vai 
pēc diviem gadiem 10. Saeima 
Zatleru atkārtoti ievēlēs amatā, 
būs lielā mērā atkarīgs arī no 
plašsaziņas līdzekļu attieksmes. 
Kāds polītiķis izteicies, ka „te -
levīzija var parādīt Zatleru li -
muzīnā aizbraucam no talkas, 
bet var arī  parādīt, kā viņš vāc 
atkritumus”. Šai prezidentūrai 
atšķirībā no iepriekšējām netiek 
piedots nekas.   

SVF atziņas
Latvijā bija ieradušies 

Starptautiskā valūtas fonda 
pārstāvji, lai lemtu par nākamā 
aizdevuma iespējām. SVF un 
Latvijas valdības sarunās atzīts, 
ka palīdzības programma Latvijai 
varētu pamatoties uz prognozi 
par iekšzemes kopprodukta 
(IKP) kritumu nevis par 12,9%, 
bet par 16% līdz 18%. Arī valdība 
pieļauj šādu recesiju, bet pa  gai -
dām gan Ministru prezidents, 
gan starptautiskie aizdevēji no -
rāda, ka spriest par tās ietekmi uz 
budžetu ir pāragri.

Gan Eiropas Komisijas pārstāve 
Elena Floresa, gan SVF pār  stāv -
niecības Austrumeiropas valstīs 
vadītājs Marks Grifits norādīja, 
ka vecā programma, par kuŗu 
Latvija un SVF vienojušās de -
cembrī, vēl joprojām ir spēkā, 
tomēr pēdējos mēnešos notiku-
šās pārmaiņas liek izdarīt korrek-
cijas. Par Latvijas šā gada un nā -
ka  mo gadu budžetiem, Latvijas 
stra  tēģiju budžeta veidošanā un 
ekonomikas atjaunošanā, kā arī 
par stabilizāciju jau konkrētāk 
tikšot runāts nākamajos sarunu 
raundos.

Šķēle par ekonomisko krizi 
Latvijā

Bijušais Ministru prezidents 
Andris Šķēle plašā rakstā Latvijas 
Avīzē analizē pašreizējo ekono-
misko situāciju Latvijā, norāda 
uz valdības un Latvijas Bankas 
kļūdām.

Šķēles ieskatā šobrīd norises 
pa  saulē un Latvijā ir kas nepie  re -
dzēts, kapitālisma sistēmai nebi-
jis. Ideālā kapitālisma formula 
būtu: „Tikai vajadzīgas preces, 
tikai par pieņemamu cenu un ar 
reālu pirktspēju.” Tāpēc Šķēle 
atbalsta lata devalvācijas ideju, 
kaut arī Latvijas Bankas prezi-
dents Ilmārs Rimšēvičs apgal-
vojis, ka „tas nenotiks nekad, 
esmu to simt reizes atkārtojis”. 
Galvenais un svarīgākais iegu-
vums Latvijas iedzīvotājiem būtu 
ātra atgriešanās pie atbilstošām 
nekustamā īpašuma, preču un 
pa  kalpojumu cenām gan uz  ņē -
mumu bilancēs, gan privātam 
patēriņam. Pašreizējā valdības 
rīcība sēj ļaudīs tikai neticību, 
rada depresīvu noskaņojumu un 
pat izmisumu. Pašreizējās val -
dības polītika droši vien sasniegs 

to pašu mērķi, ko lata deval  vā -
cija, – sabalansētu makroekono-
misko  modeli, bet diemžēl par 
citu – ļoti lielu nabadzības un so -
ciālās spriedzes  cenu. Priekšro-
cības lata devalvācijai kā ātrākam 
un mazāk sāpīgam krizes pār-
varēšanas ceļam minējušas pa -
saulē atzītas autoritātes – Nobela 
prēmijas laureāts Pauls Krug -
mans, Hārvarda universitātes 
pro     fesors Rikardo Hausmans, bi -
jušais Zviedrijas Centrālās ban-
kas vadītājs Bengts Deniss un 
citi.    

Pēc Šķēles domām, sociāli ma -
zāk sāpīgu efektu radītu lata 
kursa korriģēšana apmēram 30% 
robežās, saglabājot piesaisti eiro. 
Ar SVF aizdevumu būtu jā  no -
drošina valdības ārējo saistību 
un valsts uzņēmumu ārējo pa  rā -
du kārtošana.

Šķēle – inflācijas tēvs 
Dienas apskatā par A. Šķēles – 

publicista aktīvitātēm lasāmi 
viņam neglaimojoši komentāri. 
Pauls Raudseps atzīst, ka Šķēles  
rakstā nekur nav minēta nepie -
ciešamība panākt budžeta atbil -
stī     bu mūsu tautsaimniecības 
paš    reizējai spējai ģenerēt nodok-
ļu ieņēmumus. Tieši pretēji – 
Šķēle aicina uz milzīgu budžeta 

tēriņu un līdz ar to deficita pa -
lielinājumu. Iznāk, ka de  val vācija 
nepie  cie šama, lai atraisītu rokas 
naudas drukātājiem.

Uz simt latu zīmes cienījamu 
vietu ieņem Dainu tēvs – Kriš-
jānis Barons. Ja kāds polītiķis 
vā juma brīdī nolemtu uzkraut 
Latvijai „citu naudas masu”, tad, 
godājot Inflācijas tēvu – mil-
jonāru, uz latu banknotēm ar 
se šām nullēm lepni varētu drukāt 
Andŗa Šķēles seju.             

Kristovskis par oligarchiem 
Pilsoniskās savienības vadītājs 

Ģirts Valdis Kristovskis paudis 
savu viedokli par pašreiz Latvijā 
notiekošo. Viņa ieskatā  pēdējās 
dienās Šķēle, Lembergs un 
Šlesers  uzsākuši kampaņu, kuŗas 
mērķis ir Dombrovska valdības 
gāšana, lata devalvācija un Lat vi-
jas konstitūcionālās kārtības 
maiņa. Šķēle un Lembergs liek 
saprast, ka Dombrovska un lata 
dienas ir skaitītas, bet Šlesers 
aicina nodot valsts varu paš-
valdībām, kuŗas ievēlēs arī ne -
pavalstnieki. Tas nozīmētu Lat -
vijas Satversmē noteiktās kon -
stitūcionālās kārtības maiņu. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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Brīdī, kad šis laik-
raksta numurs no -
nāks lasītāja rokās, 
būs jau notikušas 
Eiropas Parlamenta 
un pašvaldību vēlē-
šanas mūsu valstī. 

Pirmajās drīkstēja piedalīties visi 
Latvijas pavalstnieki neatkarīgi 
no tā, kur viņi dzīvo, savukārt 
pēdējās – tikai Latvijā dzīvojošie 
pavalstnieki, jo pašvaldību vēlē-
šanās svarīga ir konkrētā dzīves 
vieta.

Tāpēc itin pārsteidzoša bija 
maija vidū saņemtā vēsts, ka 
manā dzimtajā Čikāgā kāds ju -
rists, vārdā Roberts Blumbergs ir 
nolēmis iesaistīties Rīgas pašval-
dības kampaņā. R. Blumbergs 
Latvijas plašsaziņas līdzekļiem 
izplatīja vēstuli, kuŗā apliecināja 
atbalstu kādreizējam Latvijas sa -
tiksmes ministram Aināram Šle -
seram, kas vēlas kļūt par pilsētas 
galvu.

„Vērojot notikumus Rīgā no 
Čikāgas, ar apbrīnu sekoju Rīgas 
mēra kandidātam Aināram Šle -
seram. Viņš atgādina čikāgieti 
pre   zidentu Baraku Obamu un 
Čikāgas mēru Ričardu Deiliju. 
Kas vieno Deiliju, Obamu un 
Šleseru? Man šķiet, nepārtraukta 
ideju ģenerēšana un darba 
spars,” – tā rakstījis autors. Un 
vēl: „Nevienam kandidātam nav 
tik daudz plānu kā Šleseram, un 
plāni ir lieliski.”

Te nu jāsaka pāris vārdu. Pirm-
kārt, pēc vēstules rodas iespaids, 
ka R. Blumbergs patiesībā nezina, 
kā Latvijā tiek izraudzīti pilsētu 
galvas. Šlesers par pilsētas galvas 
kandidātu ir tikai netieši. Pilsētas 
galvu izvēlas domnieki, un iespē-
jas kādam par to kļūt top zināmas 
tikai pēc tam, kad ir notikušas 
vēlēšanas. Sabiedriskās aptaujās 
Šlesers pats ir krietni populārāks 
par savu partiju, – tā ir Latvijas 
Pirmā partija/Latvijas ceļš (LPP/
LC). Ja var ticēt aptaujām, ir 
iespējams (lai gan ne visai), ka 

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Krievijas prezi-

dents Dmitrijs 
Med  vedevs pa -
rakstījis dekrētu, 
pieprasot izveidot 
īpašu, viņam tieši 
pakļautu komisiju, 

kuŗai “jāvēršas pret vēstures 
viltošanas mēģinājumiem, kas 
kaitētu Krievijas interesēm”.

Aiz Medvedeva stāv par galvas 
tiesu gaŗākais Putins, un aiz šiem 
abiem, tā vien šķiet, rēgojas boļ -
ševisma ideoloģisko sargsuņu 
Ždanova un Suslova baismās 
ēnas.

Nezinu, vai Medvedeva roka 
drebēja, parakstot šo dekrētu, bet 
var jau manīt, ka uztraukums 
Kremlī ir liels, jo tuvojas Molo -
tova-Ribentropa pakta 70. gad  s-
kārta un ne tikai Baltijas valstīs 
un Ukrainā, bet arī Vakareiropā 
tiek atsegti arvien jauni, vēl nesen 
aizķepēti boļševisma asiņainās 
pagātnes slāņi. Un uztraukums 
Kremlī ir saprotams, jo iznāk, ka 
šķietami demokratiskās Krievijas 
intereses apdraud itin viss, kas 
kliedē mītu par Krieviju kā – 

kaut arī Padomijas izskatā – 
nesavtīgo cilvēces glābēju no 
brūnā mēŗa. 

Kāpēc tāds uztraukums? Kāpēc 
Vācija spēja pārvarēt savu nacis-
tisko pagātni, bet mūsdienu 
Krie  vijas varasvīri nespēj un 
acīm  redzot negrib atšķīstīties? 

Londonas laikrakstā The 
Guardian Irina Filatova raksturo 
Krievijas prezidenta dekrētu kā 
Medvedeva jaunās krievu pa -
reizticības izpausmi. Angļu ter-
mins orthodoxy taču apzīmē gan 
pareizticību reliģiskā izpratnē, 
gan jebkuŗu fanātisku pieķer-
šanos kādām dogmām. Patlaban 
Krievijas parlamentā jānotiek 
balsošanai par likumprojektu, ko 
iesniegusi Putina partija un kas 
paredz piecu gadu cietumsodu 
par “vēstures revīziju” jeb 
“pārrakstīšanu” iekšzemē un 
sankcijas pret valstīm, kur šādus 
“viltojumus” satur oficiālā 
vēsture. Tas būtu nāves sprie-
dums vēstures zinātnei vispār, 
secina Irina Filatova. 

Medvedeva iedomu par īpašas 
komisijas nepieciešamību kritizē 
samērā progresīvā raidītāja Echo 
Moskvi polītiskais komentētājs 
Matvejs Ganapoļskis.Viņaprāt tā 
būtu brīnumjauka iecere, ja 
komisijas uzdevums aprobežotos 
ar pretdarbību mēģinājumiem 
viltot vēsturi. Kas var būt cil -
denāks par šādu misiju? Vēl nav 
atslepenoti daudzi dokumenti, 
kas liecina par PSRS agresīvo 
polītiku, par padomju kaŗa no -
ziegumiem u.tml. Bet izlasiet līdz 
galam, uzsveŗ Ganapoļskis, kas 
tad ir šīs komisijas uzdevums – 
vērsties pret vēstures viltošanas 
mēģinājumiem, kas kaitētu 
Krie  vijas interesēm.

Nav taču patiesības, kas atbil-
stu tikai vienas atsevišķas valsts 
interesēm, norāda Ganapoļskis. 
Viņa kollēga no Echo Moskvi 
Antons Orechs (Orekh) liek sa -
prast, ka Medvedeva komisijas 
īstais mērķis ir sargāt Staļina go -
du, tikumu un labo vārdu. Med -
vedeva dekrēts ir šaušalīgs, kon -

statē Orechs.
Pavisam citādi šo dekrētu vērtē, 

protams, pareizticīgā, imperiskā 
vēsturniece, žultainā baltiešu nī -
dēja, profesore Natalija Naroč -
ņicka, kas iekļauta šīs komisijas 
sastāvā. Viņasprāt “tas bija kaŗš 
par tautu tiesībām izdzīvot un 
veidot pašām savu vēsturi”, bet 
rietumvalstis to iztēloja kā kaŗu 
par amerikāņu demokratiju. 
“Un, tā kā mums nebija de  mo -
kratijas un tās nebija arī hit -
leriskajā Vācijā, tad mūs saved 
kopā kā divus totālitārus bries -
moņus, kas cīnās par pasaules 
kundzību.”

Bet vai tad tas tā nebija, Na -
ročņickas kundze? Vārdu sakot, 
jūsu un Medvedeva uztraukums 
ir savā ziņā pamatots...

Medvedeva dekrētā izpaužas 
aizskartais lielkrievu lepnums, 
savā vietnē raksta Naročņicka, 
un viņai piebalso melnsimtnieks 
un antisemīts – ģenerālpulkvedis 
Leonīds Ivašovs. Viņš uzsveŗ, ka 
dažas valstis “izplēš no vēstures 

laukā PSRS lomu” un vēloties 
ierindot Krieviju “parastas reģio-
 nālas valsts katēgorijā”. Kāds 
pazemojums, nudien!

Neļaut apsūbēt Lielā Tēvijas 
kaŗa spožumam – to vēlas prezi-
dents Medvedevs, dibinot savu 
komisiju.

Bet, ja jūs gribat zināt, kāds 
cēls ideāls mirgo un laistās īsta 
liel  krievu patriota sirdī, palasiet 
A. Ignatjeva rakstu žurnālā Rus-
skij Vestņik: šaustīdams pazīstamā 
progresīvā rakstnieka Dmitrija 
Bikova sarunu ar vēsturnieku un 
pārbēdzēju Viktoru Suvorovu 
(Rezunu), kas publicēta laikrakstā 
Sobesedņik, A. Ignatjevs raksta: 
“Un kas būtu bijis, ja gan Vācija, 
gan PSRS prastu novērst kaŗu un 
izjauktu pasaules aizkulises 
plānus? Atbilde ir vienkārša – 
nedz pie mums, nedz Vācijā, 
nedz vispār Eiropā nekādu 
demokratu nebūtu!”

Melnais kāškrusts un sarkanā 
zvaigzne pār Eiropu bez 
demokratiem. Vai tāds skatījums 
atbilstu Krievijas interesēm? 

Franks Gordons

Ārzemju latvieši un Latvijas polītika: 
šoreiz nevajadzēja

partija paliks zem 5% balsu skai-
ta, kas ir nepieciešams, lai iegūtu 
vietas domē. Šī barjēra, starp citu, 
pašvaldību vēlēšanās šogad ir jau-
ninājums. Polītikas vērotāji zina, 
ka tāda jau sen ieviesta Saeimas 
vēlēšanās, un tā palīdzējusi no -
vērst briesmīgo sadrumstalotību, 
kas bija liela problēma pirmskaŗa 
Latvijas laikā un ir bijusi pietieka-
mi liela problēma pašvaldību 
līmenī arī kopš neatkarības atjau-
nošanas.

Tas ir viens. Otrs tomēr ir pats 
cilvēks Šlesers. R. Blumbergs ar 
domubiedriem apgalvo, ka gal-
venais ir viņa darba spars un tas, 
ko viņš Rīgai paredzējis. Ir taisnī-
ba – Šlesers ir solījis ļoti, ļoti 
daudz. 30 miljonus pasažieŗu ga -
dā Rīgas lidostā. Rīgas Centrāl -
tirgus pārvēršanu līdz nepazīša-
nai. Tūk stošiem un tūkstošiem 
jaunu dar ba vietu Rīgas ostā un 
citur. Ziemsvētku vecīša ieraša-
nos jau novembrī, lai bērniem 
lie  lāks prieks. Nē, pēdējo es pie-
sapņoju klāt, bet solījumi no Šle -
sera tomēr ir biruši kā no pārpil-
nības raga.

taisnību sakot, es R. Blumbergu 
šajā ziņā saprotu. Ja tik tiešām 
tiktu izdarīts viss, ko Šlesers saso-
lījis, Rīga nudien būtu daudz la -
bāka vieta. Taču te mēs nonākam 
pie otra jautājuma par čikāgiešu 
iniciātīvu (starp vēstules paraks-
tītājiem ir arī mans kādreizējais 
skolas biedrs Gaŗezerā Juris 
Velkme un leģendārā Čikāgas 
Piecīšu veidotāja Alberta Leg-
zdiņa dēls Edgars). Ainārs Šlesers 
nav pazīstams kā cilvēks, kuŗš 
allaž izpilda to, ko pats solījis. 
Pie mēram, viņa ministrēšanas 
laikā ar lielu pompu tika solīts, 
ka Latvijas Pasts kļūs milzīgi 
veiksmīgs, daļēji īstenojot plānus 
iz  veidot pasta banku. Īstenībā 

pasts gandrīz bankrotēja. Šlese-
ram ļoti patīk dižoties ar lidostas 
attīstību, bet nepārprotams ir 
fakts, ka tā notikusi, rupji pār-
kāpjot Eiropas Savienības kon-
kurences noteikumus. Rīgas lid-
ostā ar Šlesera svētību milzīgas 
atlaides dotas dažām, bet ne 
visām aviosabiedrībām. Rezultāts 
bija jau iepriekš paredzamais – 
cita pēc citas Eiro pas lielās aviolī-
nijas Rīgu ir pametušas, lielā 
mērā ļaujot uzsākt monopola 
veidošanu Latvijas aviosabiedrī-
bai airBaltic. Savukārt apgalvo-
jums par 30 miljoniem pasažieŗu 
gadā šķiet visnotaļ no gaisa 
grābts. Rīgas ostai, kā to at  zinis 
ne viens vien polītikas vērotājs 
Latvijā, nākotne saistās ar auto -
matizāciju, nevis ar daudzām 
dar    ba rokām. Tatad nudien ir 
iemesls Šlesera solījumus aplūkot 
ar mazliet neticīgu smīnu.

Bet nīgrāk jāskatās uz ko citu, 
ko R. Blumbergs mums stāstīja: 
„Tomēr Latvijā ne visiem Šlesers 
patīk. Esmu dzirdējis kritiku, ka 
Šlesers atrodot vietas saviem 
drau   giem valsts uzņēmumos.” 
Tālāk paskaidrots, ka tāpat rīko-
joties arī Deilijs un Obama. Taču 
te ir viena ļoti, ļoti liela atšķirība. 
Prezidenta Obamas tuvākais 
padomdevējs Rāms Emanuels 
nudien ir tuvs draugs un „savē-
jais”. Taču viņš ir ar milzīgu polī-
tisku pieredzi, bijis ASV Kongresa 
loceklis. Kā jau citreiz rakstīts, 
Šlesera nepotisms ir reducējies 
līdz jēdzienam „šofeŗa dēls,” jo 
kādā ļoti labi samaksātā valsts 
postenī viņš iecēla cilvēku, kuŗa 
vienīgā redzamā kvalifikācija tik 
tiešām bija tāda, ka puiša tētis 
kādreiz strādājis par Satiksmes 
ministrijas šoferi. Un viņš nebūt, 
nebūt nebija vienīgais. Čikāgā, 
kas ar korupciju vienmēr ir bijusi 

uz „tu”, tādas lietas noteikti bija 
iespējamas pašreizējā mēra tēva 
valdīšanas laikā un, ļoti iespē-
jams, notiek arī tagad. Bet pie-
saukt Obamu, nemaz nerunājot 
par Franklinu Rūzveltu (arī viņš 
R. Blumberga vēstulē minēts kā 
cilvēks, kuŗam Šlesers var līdzinā-
ties) – nu, piedodiet! Tas aplieci-
na krietnu trūkumu izpratnē par 
to, kas notiek Latvijā.

Starp citu, Šlesers ir arī viens no 
diviem polītikas smagsvariem, 
kuŗi pēc iepriekšējām pašvaldību 
vēlēšanām 2005. gadā piedalījās 
sarunā par Jūrmalas domes depu-
tāta piekukuļošanu, lai nodroši-
nātu „pareizā” cilvēka ievēlēšanu 
pilsētas galvas amatā (otrs bija 
„Tautas” partijas dibinātājs Andris 
Šķēle).  No minētā skandala folk-
lorā iegājuši jēdzieni „ņēma un 
uzmeta” un „ievēlēsim lielāko 
kre   tīnu”. Vairāki cilvēki nonāca 
cietumā. Šlesers un Šķēle pat neti-
ka apsūdzēti, bet tas mūsu valstī 
nav nekas neparasts. Varbūt, kā 
vēstī paruna, zivs pūst no galvas, 
bet vismaz līdz šim likumsargi ir 
tikuši klāt tikai mazām zivtiņām. 
Taču tas nenozīmē, ka šis nav 
jautājums, par ko būtu jālauza 
galva, domājot par Šleseru un 
gaidāmajām vēlēšanām. Jo runa 
tomēr ir par attieksmi pret sabied-
rību, polītiku un, jā, par pašu 
Latvijas valsti. Varenus plānus var 
kalt arī godīgi cilvēki. Varenus 
projektus var īstenot arī bez amat-
personu kukuļošanas un visa 
pārējā, kas Latvijā vienmēr nāk 
buķetē ar tiesībām rīkoties. 
Latvijas polītiskā „elite” pret 
korupciju vienmēr ir izturējusies 
ar vislielāko nevērību, lai neteiktu 
– vienaldzību. Taču tas man 
neliek salikt rokas klēpī un teikt: 
„Labi – par tiesiskumu un godī-
gumu polītikā vairs nedomāsim.”

Galu galā R. Blumbergs un 
domubiedri savu vēstuli atsauca. 
Jurists pats skaidroja, ka esot 
bijis ļoti liels spiediens to rakstīt. 
Či  kāgas Latviešu organizāciju 
ap  vienība un Amerikas latviešu 
ap  vienība ļoti ātri norobežojās 
no rakstītā. Un labi, ka tā. Prie-
cājos par katru latvieti ārzemēs, 
kuŗš interesējas par Latvijas polī-
tiku. Taču šis nav gadījums, kas 
apliecinātu, ka interese ir pār-
vērtusies adekvātās zināšanās. 
Visu cieņu pret R. Blumbergu un 
viņa līdzgaitniekiem, bet šoreiz 
nevajadzēja. Ļoti ceru, ka Šlesers 
Rīgas atslēgām netiks pat tuvu-
mā. Atšķirībā no R. Blumberga 
man Rīgā būs jādzīvo arī pēc 6. 
jūnija.

Un vēl dažus vārdus par EP 
vēlēšanām, lai gan zinu, ka dau-
dzi ārzemju latvieši jau ir nobal-
sojuši pa pastu. Ir visai lielas izre-
dzes, ka nākamos piecus gadus 
Latviju Eiropas Parlamentā pār-
stāvēs ne vairs viena deputāte, 
kuŗas nolūks ir tikai Krievijas un 
krievu interešu bīdīšana. Šoreiz 
viņi varētu būt pat trīs, tostarp arī 
kādreizējais valsts nodevējs 
Alfrēds Rubiks. Vienīgā iespēja, 
kas ļautu to novērst, – tiem, kuŗi 
nevēlas Latviju redzēt par 
Krievijas provinci vai „interešu 
objektu”, balsot masveidā. Sest-
dienā, 6. jūnijā, ļoti iespējams, 
būs skaists laiks un pietiekami 
daudz latviešu nolems, ka dārziņš 
un plūdmale ir svarīgāki par pie-
dalīšanos valsts polītiskajā dzīvē. 
Ceru, ka tas nebūs sakāms par 
ārvalstīs dzīvojošiem pavalstnie-
kiem. Jūsu skaits, atklāti sakot, 
nav pietiekami liels, lai vēlēšanas 
īpaši ietekmētu. Taču varat parā-
dīt, ka Latvija arī jums ir svarīga. 
Tie, kuŗi dzīvojat tur, kur Latvijai 
ir vēlēšanu iecirknis, 6. jūnijā, 
cerams, būsit nobalsojuši un atce-
rējušies, kuŗas partijas patiešām 
Latvijai ir draudzīgas un kuŗas 
ne.

Kārlis Streips

Kāpēc tāds uztraukums?
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“Tagad nav ne mazākā pamata man nākt pie tautas ar starojošu smaidu”
Valdības vadītāju intervēja žurnālists Dainis Lemešonoks

Saruna ar Ministru prezidentu 
izvērtās negaidīti un pat negribēti 
skarba.  Valdis Dombrovskis gan 
to uztvēra kā pašsaprotamu. Šis ir 
nervozs laiks, un nabadzības drau-
dos dzīvojošās sabiedrības noska-
ņo jums svārstās no bez spē cīgas 
pa devības liktenim līdz tikpat bez-
spēcīgai vēlmei vismaz ska  ļi izkliegt 
savas dusmas. 

Sāksim uzreiz ar nepatī ka mā-
ko – vai jums pašam ne  šķiet, ka, 
uzņemoties šo amatu, esat ievi-
linājis lamatās gan sevi, gan savu 
partiju Jaunais laiks?

Pirms iešanas šajā valdībā mēs 
sa   vā partijā ļoti nopietni par to dis-
kutējām. Stāvokļa nopietnība bija 
acīm redzama: vecā koalicija nove-
da valsti līdz bankrota robežai, tad 
pati nometa varu un atkāpās malā, 
lai paskatītos, kuŗš tad to ņems. 
Protams, mēs apzinājāmies, kāpēc 
šīs Godmaņa valdības partijas, kas 
parasti ir ļoti varaskāras, pēkšņi ir 
tik gatavas to atdot mums. Vēl 
partijā tika runāts, ka tad, ja mēs, 
JL, būdami opozicijā, nejūtamies 
gatavi pārņemt valsts vadību grūtā 
brīdī, – ar ko gan mēs esam labāki? 
Tāpēc izlēmām uzņemties valsts 
vadību. Protams, tagad mēs re -
dzam, ka sagatavotie budžeta gro-
zījumi nekādu populāritāti  vis ne -
veicina.

Pieķeŗoties pie valsts varas stū-
res, vai esat atklājis kaut ko tādu, 
ko nemaz nezinājāt, kad uzņē-
māties veidot valdību?

Pavisam nopietnas problēmas, 
par kuŗām iepriekš nav bijusi pat 
nojausma, neuzradās. Protams, 
stā   voklis valstī, tās budžetā ir ļoti 
smags, un mums, kad īsā laikā un 
lielos apjomos ir jāsamazina bu -
džeta izdevumi, nākas pieņemt 
ne   populārus lēmumus. Tas tiek 
da  rīts un tautā izraisa noraidošu 
attieksmi.

Kādas patlaban ir jūsu 
attiecības ar savu partiju? Sākāt 
kā “saulvedis”, kā cerību nesējs. 
Ta gad kļūstat sabiedrībai arvien 
nepatīkamāks. Ne pašpārlie ci-
nātais “trekno gadu” Kalvītis, ne 
juceklīgais Godmanis, bet tieši 
jaunlaiku Dombrovskis būs tas, 
kuŗš slēgs mazās lauku skoliņas, 
provinces slimnīcas, atstās bez 
darba skolotājus, mediķus, poli-
cistus, citus valsts algotus dar-
biniekus. Nejūtat JL biedros vil-
šanos? Turklāt viņiem priekšā ir 
ļoti svarīga, principiāla cīņa par 
Rīgas domi, bet jūs tagad esat 
kļuvis partijai gluži vai par dzirn-
akmeni kaklā...

Kā jau teicu, kad mēs diskutējām, 
vai uzņemties valdības vadību, 
runājām arī par visu jūsu minēto 
un ar to rēķinājāmies. Partija bija 
gatava tagad notiekošajam, un 
tāpēc tās viedoklis nav mainījies.

Lai gan vēl nav pagājušas pat 
100 dienas, jums jau pārmet 
daudz ko – piemēram, nesteig ša-
nos. Cilvēki vienmēr no “jaunās 
slotas” gaida strauju rīcību, bet 
jūs viņus ar to neaplaimojat. 
Man pašam kādā rakstā Latvijas 
Avīzē izspruka jūsu salīdzinā -
jums ar Baraku Obamu. Saprotu, 
ka jums nav iespēju uz karstām 
pē  dām izdot rīkojumu par Gvan-
tanamo kaŗabazes cietuma slēg-
šanu. Taču ar jums bija saistītas 
Latvijas sabiedrības cerības, ka 
viss strauji sakustēsies. Patlaban 
diemžēl jāsaka “bija”.

Runājot par strauju rīcību, ir 
jānodala divas lietas. Viena ir dar-
bība, otra – darbības imitācija.

Sabiedrības noskaņojumam daž-
   reiz tieši imitācija ir sva rī gāka!

Protams, bet cik ilgi var tikai 
tēlot? Tieši straujā rīcība iepriek-
šējās valdības sniegumā radīja ie    -
spaidu par darba imitāciju: lēmumi 
tika steigšus pieņemti, tad atcelti, 
nekas uz priekšu nevirzījās. Ja 
runājam par budžeta grozījumu 
iz  strādes gaitu – tā ir saskaņota ar 
ārzemju aizdevējiem. Mēs savus 
ātros grozījumus jau bijām saga-
tavojuši, uzrādījām Starptautis-
kajam valūtas fondam*. Jau koa-
licijas veidošanas laikā mēs vien-
laikus strādājām ar budžeta sama-
zināšanu – tas vispār polītikā ir 
ga  dījums bez precedenta. Turklāt 
viss notika pavisam dīvaini, jo 
iepriekšējais finanču ministrs (Atis 
Slakteris, TP), vēl būdams amatā, 
pakāpās malā, un mēs abi ar ies  pē-
 jamo ministru Einaru Repši gājām 
uz Finanču ministriju un rakstījām 
grozījumu projektu. Taču Valūtas 
fonds mums atbildēja: vieni ātrie 
grozījumi jums bija jau decembrī, 
bet tagad valdībai vajag īstenot 
grozījumus, kas ir balstīti uz 
struktūrālajām reformām** izglī-
tī  bā, veselības aizsardzībā, valsts 
pār  valdē un civīldienestā.

Latviski runājot – grozījumi, 
kas balstīti uz apcirpšanu.

Nē, tieši ātrie grozījumi ir virzīti 
uz apcirpšanu, bet struktūrālajām 
reformām  izglītības vai veselības 
aizsardzības sistēma jāpadara 
daudz efektīvāka. Runa nav par to, 
kā atņemt naudu visiem ministriju 
izdevumu posteņiem, runa ir par 
izvērtēšanu,  kā mums virzīties uz 
priekšu. Par struktūrālo reformu 
ideju es jau kādā preses konferencē 
teicu: tur nekā jauna nav, jēdzienu 
“māsterplāns” veselības aprūpē 
mēs zinām kopš 90. gadiem – tikai 
tas beidzot ir jāievieš. Gluži tāpat 
kā princips “nauda seko skolēnam” 
izglītībā. Tas viss ir sen izstrādāts, 
bet vēl prasa laiku, lai to sagatavo-
tu ieviešanai. Tāpēc valdība plāno 
iesniegt budžetu Saeimā 1. jūnijā. 

Lai varētu to apstiprināt jau 
pēc vēlēšanām, 11. jūnijā...

Balsojums par pirmo lasījumu 
tikpat labi var būt 4. jūnijā. Vē -
lēšanas te nav arguments, turklāt 
galvenie lēmumi ir zināmi jau 
tagad, un mūs pilnā sparā kritizē. 
Par jūsu minēto valdības lēnumu 
varu atgādināt, ka arī Godmaņa 
valdības deklarācijā bija ierakstīts 
valsts atbalsts mājokļu siltināša-
nai***, pārskatot Eiropas Savie-
nības fondu financējumu, piešķiŗot 
tam papildu līdzekļus. Ko izdarīja 
Godmaņa valdība? Pacilāja kabi-
neta sēdē un atlika visu uz 2010. 
gadu. Mēs jau esam piešķīruši klāt 
24 miljonus Eiropas naudai, vēl 
Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrija kopā ar Ekonomikas 
ministriju diskutē, kā te pareizi 
pielikt klāt vēl 24 miljonus paš-
valdību energoefektīvitātes kāpinā-
šanas projektiem.

Māju siltināšana, protams, ir 
vajadzīga un pat sen jau iekavēta, 
taču šodien tas ir vietā un nevietā 
piesaukts moderns sauklis, kas 
jau sāk nodeldēties. Vai tiešām 
jūs domājat, ka tas ir brīnum-
līdzeklis Latvijas saimniecībai?

Nē, tas ir tikai piemērs. Pro -
grammā sākotnēji bija 16 miljoni 
latu, tagad ir jau 40 miljoni. Būs 
vēl kaut kas klāt, bet ar šādām 
sum  mām nekādus brīnumus 
nesarīkosim.

Kā var panākt vismaz kaut ko 
brīnumam līdzīgu?

Brīnumlīdzekļa nav – varam 
meklēt, bet neatradīsim. Šie bu -
džeta grozījumi ir jāpieņem, un 

citas iespējas mums nav, lai Latvija 
varētu saņemt starptautisko finan-
cējumu. Pēc tam jāstrādā ar ekono-
mikas “sildīšanu”, un te ener  ģijas 
tau  pīšana ir tikai viens no vei-
camiem darbiem. Tāpēc ES fondus 
mēs pārdalījām, piešķiŗot vairāk 
naudas uzņēmējdarbības atbal-
stam un bezdarbnieku problē mu 
risināšanai. Strādājam ar uzņē mēj-
darbības kreditēšanas prog ram -
mām caur (valstij piederošo) Hi -
potēku un zemes banku, citām 
ban  kām. Ja jums patīk meklēt brī-
numlīdzekli, tad mūsu apstākļos 
tam tuvs varētu būt banku aizde-
vumu atjaunošana. Mēs, valdība, 
skatāmies, ko šeit varam veicināt, 
bet šķiet, ka tad, kad kreditēšana 
no jauna aizies ASV un Eiropā, tad 
tā  sāksies arī Latvijā. Patlaban ir 
sasniegts krizes zemākais punkts, 
un pakāpeniski varam iet uz augšu.

Līdz ar  pārvaldes darbiem, 
kuŗus jūs uzskaitījāt, Ministru 
prezidentam ir jāveic arī polītiķa 
īstais darbs – uzmundrināt tautu. 
Es varbūt te pārāk daudz uzstājos 
ar dažādiem pārmetumiem – 
atvainojiet, tāds laiks! – bet jūs 
pats atstājat nosvērta un optimis-
tiska cilvēka iespaidu, taču sa -
biedrību ar savu mieru “neap-
lipināt”. Un to jums  pelnīti pār-
met. Vai turpmāk kaut ko darīsit 
lietas labā? Nepaliksit taču tāds 
kā Ivars Godmanis savas valdības 
pēdējos mēnešos – arvien nīgrāks 
un nervozāks paziņojumos. 

Protams, arī par to es domāju. 
Bet, lai sūtītu sabiedrībai optimis-
ma vēstis, tām ir jārodas. Taču 
lēmumi, ko valdība pieņem, bu -
džeta grozījumi, nevar izraisīt sa -
jūsmas saucienus. Ir smagi, nepa -
tīkami darbi, kuŗi ir jāizdara, kuŗu 
dēļ vecās varas partijas pakāpās 
ma  lā, jo tām negribējās darīt šo 
nepatīkamo. Tagad mums ir pie -
sardzīgi jābalansē, un tālākā per-
spektīvā es tiešām redzu zināmu 
pamatu optimismam. Tomēr paš-
laik nav ne mazākā pamata man 
personiski nākt pie tautas ar sta ro-
jošu smaidu, lai stāstītu par to, ko 
darām.

Patlaban Godmanis, atrodo-
ties Saeimas opozicijā un gatavo-
joties Eiropas Parlamenta vēlēša-
nām, labprāt uzstājas draudzīgās 
televīzijās vai laikrakstos, pamā-
cot jūs un izsakot pārmetumus, – 
it kā pats nebūtu vainīgs valsts 
budžeta nelaimēs, it kā nebūtu 
at stājis aiz sevis visu problēmu 
kaudzi. Atvainojiet par nelāgo 
salīdzinājumu, bet tad arī 
Džordžs W. Bušs varētu pelnīt 
populāritāti, uzbrūkot Obamam 
ar pārmetumiem, cik gan tālu 
ASV ir novestas...

Opozicijā pamācīt vienmēr ir 
vienkāršāk nekā strādāt, un tā 
vien  mēr ir bijis. Tādas ir opozici-
jas tiesības, tāda ir polītiskā cīņa, 
un man īsti nav nekādu iemeslu 
apvainoties. Lai cilvēki vērtē, kā ir 
patiesībā. Tieši (Kalvīša un God-
maņa valdību satiksmes ministrs) 
Ainārs Šlesers bija tas, kuŗš teica: 
ekonomikā ir “jāspiež gazes pedālis 
grīdā”. 

Jūs nebaidāties, ka sabiedrība 
jūsu valdību uzskata par God-
maņa valdības turpinājumu? Tie-
ši tāpat, kā viņa vadītais kabinets 
bija Kalvīša valdības tur pinājums. 
Ziņu aģentūras LETA aptaujātie 
polītologi teikuši, ka jūs atkārtojat 
Godmaņa vecās kļūdas: cenšaties 
taupīt budžetā, bet nesildāt eko-
nomiku. Braucat pa vecajām slie-
dēm, ārā netiekat.

Patlaban mēs lielā mērā darām 
Godmaņa valdības nepaveiktos 
darbus, jo atbilstoši SVF solītajam 
budžeta grozījumiem bija jābūt 
ga   taviem jau marta beigās. Kad es, 
valdības vadītāja  amata kandidāts, 
uzrakstīju Finanču ministrijai ofi-
ciālu pieprasījumu sniegt man 
ziņas par darbu ar budžetu, saņē-
mu atbildi, kuŗas saturs īsumā 
izsakāms šādi: mēs esam nogā zu-
šies, tāpēc grozījumus negatavo-
sim. Turklāt budžeta “rāmi” mums 
uzlika finanču palīdzības aizdevēji, 
mums tajā jāiekļaujas.

Aigara Kalvīša apstiprināšana 
valstij daļēji piederošā sakaru 
uzņēmuma Lattelecom padomes 
priekšsēža amatā sabiedrība uz -
tvēra kā ņirgāšanos par sevi. Tas 
rada priekšstatu, ka veco partiju 
“purvs” iesūc sevī Jauno laiku. 
Jūsu partijas vadītāja Sol vita 
Ābol  tiņa jau atzinusi, ka amats 
bijusi samaksa par valdības izvei-
di. Kā pats skaidrojat šo odiozo 
iecelšanu?

Tas ir jautājums ne tikai par 
Kalvīti, bet par daudz ko. Jau tad, 
kad bija zināmi 9. Saeimas vēlēšanu 
rezultāti, mums, JL, bija jāizšķiŗas: 
vai vispār runājam ar vecās koalici-
jas partijām vai tomēr aizejam 
pilnīgā opozicijā, sakot, ka ar tām 
nav nekādas jēgas un ka mums 
jāgaida labāki laiki. Mēs vie  no jā-
mies, ka iesim uz sarunām. Da -
rījām to gan uzreiz pēc Saeimas 
ievēlēšanas, gan Godmaņa valdības 
veidošanā. Sarunas vienmēr bija 
ļoti sarežģītas, daudzos jautājumos, 
īpaši attiecībā uz tiesiskumu, vie-
dokļi mums ir ļoti atšķīrušies. To -
mēr mēs esam uz šo, vienkāršoti 
izsakoties, reālpolītiku gājuši, līdz 
ar to mums jāatrod kaut kādi kop-
saucēji vai kompromisi. Ja Tautas 
partijas ieskatā tai bija vajadzīgs 
iz  cīnīt amata krēslu Kalvītim, tad 
bija jāizdomā: turpinām ar viņiem 
sarunas vai neturpinām. Runājot 
vispār par valstij piederošu uz  -
ņēmumu padomēm, kaut ko arī 
mēs esam panākuši: liela daļa šo 
padomju ir vispār atceltas, 
palikušas vienīgi lielām firmām, 
bet ar samazinātu pārstāvju skaitu. 
Jūtams ietaupījums budžetam. 
Uzņēmumu valdēs strādājošiem 
sa  mazinātas algas, turklāt, jo tās ir 
lielākas, jo vairāk “cērpam”. Da -
žiem kungiem tas nepatika, bija 
mēģinājums valdības lēmumu 
pār   skatīt, bet principā mēs pie tā 
esam palikuši.

Vai  esat gatavs tam, ka atalgo-
jums par veikumu valsts iz  vil  k-
ša  nā no akača būs jūsu paša po  lī-
tiskais bankrots? Varat kļūt par 
tādu tautas nemīluli, kam pat 
paša partija nevēlēsies atrast izti-
kas iespēju.

Valdis Dombrovskis: "Brīnum-
līdzekļa nav. Varam meklēt, bet 
neatradīsim"

Protams, polītiķim ir jāstrādā tā, 
lai jūsu minētais nenotiktu, bet šis 
nav laiks, kad var gūt īstermiņa 
populāritāti. Tas, ko darām, ir jā -
māk izskaidrot sabiedrībai: ko no -
zīmē budžeta grozījumi, un kādas 
ir alternātīvas. Neko nedarot, mēs 
jūnija beigās piedzīvosim, ka 
Valsts kasē vispār izbeidzas 
nauda.

Kā uz notiekošo raugās jūsu 
dzīvesbiedre?

Viņa atbalsta, un man tas ir ļoti 
svarīgi.

Stājoties pie valdības stūres, 
jūs teicāt, ka nebūsit “multimi-
nistrs”. Ar to domājāt, ka ne  cen -
tīsities strādāt padoto vietā, kā 
Godmanis, taču jums patlaban ir 
vismaz trīs valdības amati: esat 
vienlaikus arī ģimenes lietu un 
integrācijas lietu ministrs, kamēr 
attiecīgās iestādes netiks pilnīgi 
likvidētas līdz ar budžeta pārvei-
 došanu. Būdams atbildīgais par 
integrācijas lietām, jūs patlaban 
polītiski pārzināt arī valsts sa -
dar  bību ar latviešiem visā pa -
saulē. Kādu atbalstu patlaban 
cerat gūt no aizrobežu tautiešiem 
un viņu organizācijām?    

Nozīmīgs ir jau tradicionālais 
polītiskais atbalsts, ko līdz šim ir 
snieguši, piemēram, ASV latvieši, 
iedarbojoties uz Vašingtonas ad -
ministrāciju, palīdzot iestāties 
NATO, tāpat citos jautājumos. 
Patlaban ir nepieciešams skaidrot 
mītnes zemes valdībām Latvijas 
nostāju ekonomikas stabilizēšanā, 
budžeta grozījumos – lai tur ir 
lielāka izpratne par to, ko mēs 
darām, lai nebūtu jāsaskaŗas ar 
attieksmi: “Neko negribam zināt, 
samaziniet savu budžeta deficitu 
līdz pieciem procentiem, citādi 
aizdevumu jums neredzēt!” Tas 
neapšaubāmi ir ļoti svarīgi. Tāpat 
nozīmīga – tas gan vairāk attiecas 
uz Lielbritanijā dzīvojošiem lat -
viešiem – ir viņu sabiedriskās dzī -
ves un patriotisko centienu pār -
mantojamības veidošana jaunajā 
latviešu emigrantu paaudzē. Pats 
esmu Londonā ticies ar ārzemju 
latviešu organizācijām pirms 
9. Saeimas vēlēšanām un pie  dzī -
vojis, cik liela Anglijas latviešiem 
ir  interese par Latviju, viņi tiekas 
ar mums, polītiķiem, seko līdzi 
notikumiem valstī, bet jaunie 
iebraucēji nereti atnāk vakarā uz 
biedrības namu tikai iedzert alu, 
interese par dzimtenē notiekošo 
viņiem ir manāmi  mazāka.      

* International Monetary Fund 
(IMF) – pārrauga pasaules finan-
ču sistēmas stabilitāti, sekmējot 
savu 185 dalībvalstu ekonomisko 
attīstību un sociālo labklājību, kā 
arī nepieciešamības gadījumā val-
stu valdībām un centrālbankām 
sniedzot technisko un financiālo 
palīdzību.

** Birokratiski polītisks eufē-
misms, kas tiek lietots, lai runātā-
jam nevajadzētu tieši nosaukt bu -
džeta taupības pasākumus: skolu 
slēgšanu vai apvienošanu, slimnī-
cu slēgšanu vai pārveidošanu, sko-
lotāju (iespējams,  pat apmēram 
10 000 cilvēku!) atlaišanu no dar -
ba, jau tā necilā atalgojuma, soci-
ālo pabalstu un pat pensiju sama-
zināšanu.

*** Ar to domāta padomju lai-
kos celto daudzstāvu betona pane-
ļu dzīvokļu māju sienu noklāšana 
ar siltumizolāciju un apkures 
iekārtu modernizācija, lai samazi-
nātu siltuma zudumus un maksu 
par apkuri. 
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Ir kārtējā skaistā, saulainā 
maija diena Izraēlā, un šodien 
dodos uz Haifu – trešo lielāko šīs 
zemes pilsētu, nozīmīgu rūp-
niecības un zinātnes centru, eiro-
pisku ostas pilsētu. Starp citu, šai 
pilsētā vienīgajā satiksmes auto-
busi uztur kustību  arī sestdienās, 
kad visa Svētā zeme ievēro sabatu 
(no piektdienas vakara līdz sest-
dienas vakaram). Acīm redzami  
savu iespaidu atstājuši arī 30 
gadi – no 1918. līdz 1948. 
gadam –, kad Haifu pārvaldīja 
britu okupācijas iestādes. 

Centrālais rajons Central Car-
mel liek justies kā citkārt lielas 
Eiropas pilsētas turīgu ļaužu 
rajonā ar sakoptiem namiem, 
parkiem, restorāniem. 

Taču  Haifas dominante ir ba  -
hajiešu templis Karmela kalna 
galā ar iespaidīgo zeltīto kupolu 
un neaprakstāmi krāšņo dārzu. 
Te pulcējas Bakhai jeb bahajiešu 
ticības piekritēji un, protams, 
tūristi. 

Bakhai reliģija radusies 19. gs. 
vidū islāma dzīlēs Persijas vidē. 
Tā nekļuva par sektu vai reliģisku 
kustību islāma kultūras ietvaros, 
bet izveidojās par patstāvīgu 
reliģiju. Bakhai pārstāvji savu re -
liģiju uzskata par pasaules re -
liģiju, kam nav ne ģeografisku 
robežu, ne nacionālu iero  be-
žojumu.

Šīs reliģijas dibinātājs Mirza 
Huseins Alī no Nūras (1817–
1892)  pazīstams kā Bahāullāhs 
(Bahā’Allāh), tulkojumā “Dieva 
godība”. Viņš bija starp pirma-

jiem, kas 1844. gadā paziņoja, ka 
tic sava priekšteča Bāba reli ģis-
kajai atklāsmei. Bābs (tulkojumā: 
vārti) bija patstāvīgs Dieva sūtnis, 
kas formulēja jaunās ticības pa -
matprincipus. Bābs 1850. gada 
9. jūlijā tika sodīts ar nāvi, ap 
20 000 viņa piekritēju tika no -
galināti vairākos slaktiņos. 

Bakhai ticības galvenie princi-
pi ir visas cilvēces un visu reliģiju 
vienotība, uzskats, ka nevienai 
re  liģijai nav monopola uz pa -
tiesību. Netiek pieļauti ne na -
cionāla, rasistiska, ne reliģiska 
rakstura aizspriedumi, cilvēkam 
pašam jāmeklē patiesība, jāievēro 
sieviešu un vīriešu vienlīdzība, 
jānodrošina vispārēja izglītība, 
reliģijas un zinātnes vienotība, 
jāizskauž nabadzības un bagātī-
bas galējības. 

Bahajieši ir pārliecināti, ka šajā 
pasaulē ir jāattīsta dvēseles 
daudz   pusīgās īpašības – tiekšanās 
pēc harmonijas, skaistā un labā, 
jo nākamajā pasaulē svarīga būs 
nevis bagātība, vara un slava, bet 
gan tikai dvēseles kvalitāte. 

Bahajiešu ticībā nav profe sio-
nālu garīdznieku, pēc viņu mā -
cības ikviens bahajietis indi  vi -
duālās lūgšanās var nonākt sa -
skarē ar Dievu un Viņa izpaus-
mēm un nekāds starpnieks vi -
ņam nav vajadzīgs. 

Viena no bahajiešu īpašām 
in  stitūcijām ir Pasaules Tais nī-
guma Nams, kuŗa deviņus lo -
cekļus caur Nacionālajām Ga -
rīgajām Padomēm ievēlē no 
visas pasaules bahajiešiem reizi 
piecos gados. Taisnīguma Nams 
darbu uzsāka 1963. gadā, un tā 

rezidence atrodas Karmela 
kalnā. 

Izrādās, arī Latvijā ir četras ba -
hajiešu draudzes, kuŗās apvie no-
jušies apmēram 120 ticīgo.

 20. gs. 30. gados Latvijā Bakhai 
kā reliģiska organizācija nebija 
reģistrēta, bet bija pieejami daži 
raksti un grāmatas,  notika šīs 
ti   cības pārstāvju vieslekcijas. 
Bak  hai ticības kustība atjaunojās 
1989. gadā. Rīgas Garīgā padome 
darbojas kopš 1991. gada. 

Tagad ir trīs vietējās Garīgās 
padomes: Rīgā, Daugavpilī, Lie-
pājā, kas ievēlē Latvijas bahajiešu 
nacionālo garīgo padomi. 
1995. gada 3. februārī Latvijas 
Tieslietu ministrija reģistrēja Rī -
gas Bakhai ticības draudzi, kas 

2001. gadā tika pārreģistrēta. 
2001. gada 16. janvārī reģistrēta 
Daugavpils ticības draudze. Lat-
vijā 2005. gadā šīs ticības piekri-
tēju bija apmēram 115 cilvēku. 

Kopš 2000. gada Latvijā iznāk 
preses izdevums krievu valodā, 
latviski  izdotas bahajiešu grā ma-
tas.

Man bija prieks grezno dārzu 
un mūzeju aplūkot bahajiešu ti -
cības piekritēju pavadībā. Nu, 
glu  ži laicīgi un mūsdienīgi cil -
vēki, no kuŗiem staro rimtums, 
miers un laipnība, un viņu stāstos 
nav ne mazākās uzmācības, ne 
aģitēšanas. Sak, baudiet skaistu-
mu un domājiet paši!

(Turpmāk vēl) 

Starp staciju un mums, lielum-
ties uz mācītāja muižas zemes, 
uzcēla cukurfabriku. Palika ceļš 
gar ūdens dzirnavām, pili un 
kādreizējo barona muižu, manā 
laikā Latgales artilerijas pulka 
kazarmām. Skaisti, spīdīgi pulka 
zirgi gražīgi dīdījās. Te netālu 
divstāvu koka ēkā gaidīja mana 
pirmā skola. Pilsētiņā, ko vācieši 
sauca par sādžu (Dorf), stiepās 
viena galvenā iela ar necilām 
koka mājiņām un vairākumā žī -
du veikaliem. (Ebrēju pirms kaŗa 
Latvijā nebija.) Pilsētā mita arī 
mana šuvēja. Viņas mājoklis bija 
mazs, tumšs un noplucis. Reiz 
vā  cu okupācijas laikā mēs abas 
ar māti devāmies pie viņas pie-
laikot manas kleitas. Šuvējas ne -
bija mājās. Mums stāstīja, ka viņa 
un visi citi žīdi aizvesti uz Kaķīšu 
purvu un nošauti. Mēs bijām 
satriektas.

Mūsu māja
Kungu galā bija daudz istabu. 

Plašās viesu istabas vienā stūrī es 
atceros lielu japāņu vāzi. Lai tajā 
ieskatītos, man bija uz kaut kā 
jāpakāpjas. Dažreiz tajā no manis 
kaut ko paslēpa. Es biju atstājusi 
Lieldienu zaķim kaut ko pa zo  -
bam. Vēlāk es to atradu iemestu 
vāzē. Varbūt tāda Lieldienu zaķa 
nemaz nebija? Krāsotu dēļu grīda 
plētās bez grīdsegām. Neatceros 
nekādus paklājus. Mēbeles lepo -
jās ar savu rokoko stilu. Pārvilktas 
ar sarkanu samtu un krāsotas 
bal  tas, ar zelta rotājumiem. Divi 
lieli spoguļi un vairāki mazi apaļi 
galdiņi, un melnas klavieres vie-
nā telpas stūrī ir viss, ko vēl atce-
ros. No šīs istabas varēja iziet uz 

Silvija Skujiņa
Manas bērnības stāsts

Atmiņu tēlojums
verandas, no kuŗas pavērās skats 
uz puķu dārzu un Daugavu. Tēva 
darba istabā viesi kādreiz spēlēja 
kārtis – preferansu. Ēdamistaba 
plētās tikpat plaša kā viesu istaba. 
Vidū gaŗš galds, stūrī augsta ķie-
ģeļu krāsns. Savu guļamistabu es 
daudz neatceros. Vecāku guļam-
istabā divas gultas bija sabīdītas 
kopā. Es tur kādreiz ielavījos un 
gulēju ieplakā starp abām gultām. 
Virtuve bija plaša, ar malkas plīti. 
Aiz tās divas istabas kalponēm. 

Pa koka kāpnēm varēja nokļūt 
bēniņos. Tie bija atstāti novārtā. 
Lielā istabā snauda divas pamestas 
gultas un pingponga galds. Tur 
esot mituši mani vecākie brā  ļi. Bē -
niņu pažobeles man li  kās kā zelta 
bedres. Es tur atradu kastes ar grā-
  matām, fotografijām, vēs tu  lēm ar 
svešām pastmarkām, ve       cām mež -
ģīnēm, visādiem krā miem, pat 
rotām. Manas jaukākās atmiņas 
tomēr saistās ar mazu, pamestu 
bēniņu guļamistabu. Prom no 
ļaudīm un trokšņiem  di         vi logi 
aicināja raudzīties zie došās ievās. 
Es jutu to smaržu. Le  jā zem ak -
mens tilta dzirnupīte burbulēja 
sa   vu nebeidzamo stās  tu. Es te 
jutos tik labi kā Dieva ausī. 

Biroja uzgaidāmā telpā tirgus 
dienās sēdēja draudzes locekļi, 
kam bija jārunā ar manu tēvu. 
Lielā, tukšā telpā divas nedēļas 
divreiz gadā noritēja ap 100 jau -
niešu iesvētes mācības. Pēc 
iesvētes jaunieši kļuva pilntiesīgi 
draudzes locekļi.

Kalpotāji 
Plašai saimniecībai bija ne -

pieciešami strādnieki. Parasti tie 
bija slavu izcelsmes. Es vadīju vai  -
rāk laika ar viņiem nekā ar savu 
ģimeni. Drīz es sāku saprast viņu 
valodu. Lauku darbu un zirgu 
staļļa kalps bija Foņa. Īpat  nis. Labs 
strādnieks, bet reiz viņš negāja 
apkopt zirgus. Māte gāja skatīties, 
kas ar viņu noticis. Vai nav slims? 
Foņa gulēja uz muguras un stulbi 
blenza griestos. „Kāpēc tu ne -
strādā?” – „Es do  māju par dzīvi 
un kā tas vispār ir.”

Strādnieki dzīvoja kalpu galā. 
Tur bija arī cūku barības virtuve. 
Cūkām deva ēdienu atliekas un 
samazgas. Traukus mazgāja bez 
ziepēm.

Ēdienus gatavoja paklausīgā, 
ļoti patīkamā Malvīne. Viņa arī 
pasniedza ēdienus. Katram at -
sevišķi. Tērpusieas melnās drānās 
ar stērķelētu stīvu baltu priekšautu 
un pieres sedziņu. Katru rītu 
māte ar viņu izlēma – kādi ēdieni 
gatavojami. Mums bija dienā trīs 
ēdienu reizes un našķi pa star -
pām. Ļoti vieglas brokastis ar 
kafiju. Galvenā ēdienu reize – 
pusdienas. Vira iesmelta no 
terīnes, gaļas ēdiens un saldais – 
bieži auksta augļu vira ar klim -
pām. Vieglas vakariņas ar tēju. 
Visi pēc kārtas teica galda lūg -
šanu. Reiz, kad tēvs teica: ”Mūsu 
dienišķo maizi dod mums šo  -
dien!” – Arnis, vēl maziņš, pie-
bildis: „Un pankūkas ar’.” Bērni 

ēdienreizēs nedrīkstēja runāt. 
Mums bija divi pansionāri, abi 
cukurfabrikas ķīmiķi. Pusdienās 
tie runāja tikai par polītiku.

Malvīne arī atklāja mūsu gultas 
naktsguļai – atlocīja segu un virs-
palagu trīsstūŗa veidā. Uz saliņas 
Daugavā dzīvoja viņas draugs. 
Vasarā viņš brauca pār ūdeni lai-
 vā, ziemā nāca pa ledu kājām. 
Viņš vienmēr gāja uz krogu. 
Allaž tā piedzērās, ka bija jābai-
dās, ka viņš, mājās ejot, vasarā 
neiekrīt ūdenī vai ziemā kādā 
ledus āliņģī. Bet viņš neiekrita.

Kalponi Annu mēs saucām par 
Ūpi. Viņai bija meita bez tēva un 
tai ārlaulības dēls – Voldiņš. Tas 
bija manā vecumā un kādreiz nā -
ca savu vecomāti apciemot. Mums 
nekā kopīga nebija. Kā Ūpis, tā 
Voldiņš bija drusku prātā at  pa -
likuši. Bet Ūpis bija labsir dīga. 
Tuvējiem krievu kaŗa gūs tekņiem 
viņa bija zem žoga iestū  musi mai-
 zi. Sargi viņu no  ķēra un pie  kāva. 
Viņa bija vienos zilos plan  kumos. 
Viņa gribēja būt iekā     ro  jama un 
valkāja caur re  dzamus tērpus bez 
apakšveļas. Darbā uz lauka, kad 
daba pie prasīja, viņa vienkārši 
paplēta kājas un nolaida ūdeni.

Lopi 
Mums bija trīs zirgi, desmit 

brūnas govis, aitas, cūkas, zosis, 
vistas, suns un balts angoras 
kaķis Minnis. Viens zirgs bija ļoti 
vecs. Iebaidīts Pirmā pasaules 
kaŗā, Ruskis baidījās no visa, kas 
kustējās. Jāt uz viņa bija bīstami. 

Suns Ģipsis bija vienmēr pie-
ķēdēts. Reiz bija norāvies un aiz-
skrējis prom, bet, pārnācis mājās, 
aizmirsa, ka vairs nav piesiets,  
un riedams skraidīja tikai savā 
iemītā puslokā. Zostēviņš sargāja 
savu cilti un, zemu noliecis galvu, 
nāca man virsū šņākdams.

Viesi un apmeklētāji
Šķiru nevienlīdzība bija ļoti 

izteikta. Ļaudis domāja, ka ārsts 
glābj cilvēku no nāves, bet, ja 
ne var, tad mācītājs glābj no elles. 
Daudzi apmeklēja mūsu mājas, 
daži lūgti, citi nelūgti. 

Maniem vecākiem bija neliels 
skaits draugu, kas bieži pie mums 
viesojās. Jauna iepazīšanās ritēja 
ļoti formāli. Jauns ārsts pa tālruni 
pieteica tēvam vizīti. Tā ne  drīk -
stēja būt ilgāka par 15 minūtēm. 
Pie vienas vīna glāzes abas puses 
jutās neveikli. Pēc šādas iepa  zī -
šanās jaunatnācējs varēja sagaidīt, 
ka tiks ielūgts viesībās. 

Bieži pie  mums viesojās cukur-
fabrikas direktors Juris Kampe ar 
kundzi francūzieti (Lucille). Viņš 
bija slaids, tumšs un iz  skatīgs. 
Savu dzīvesbiedri viņš sa    ticis, 
studējot Parīzē. Viņa iz  skatījās 
ļoti franciska, tumšiem ma  tiem, 
olīvu sejas ādu un diezgan kor-
pulenta. Likās ļoti savādi, ka, par 
spīti savai franciskai ārie  nei, viņa 
izteikti labi runāja latviski. Pie 
viņiem es pirmo reizi mū  žā ēdu 
sasmalcinātus sarkanos kāpostus 
ar olīvu eļļu. Pēdējo reizi es 
francūzieti redzēju kaŗa beigās,  
braucot ar kuģi no Lie  pājas uz 
Vāciju. Direktors Kampe vēl pa -
lika, kārtojot dzimtenes aiz stā-
vēšanas lietas.

(Turpinājums sekos)

Piezīmes no Svētās zemesLigita Kovtuna

Skats no Karmela kalna virsotnes uz Haifu

Sakopto dārzu ieskautais templis. Dārzu kopt ierodas brīvprātīgie 
no visas pasaules

(Turpināts no Nr. 22)

(Turpināts no Nr. 22)
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Diemžēl esmu aizkavējies ar 
jauno Gaitu apskata rakstīšanu, 
bet kāda publikācija prasīja pa -
pildu pētīšanu. Par to tālāk.

Rakstu krājuma abos laidienos 
ir „Platons un Marija jeb Trešais 
prāts”, Briežu - Leona, Marijas un 
Adriana – kopluga, kuŗas pirmā 
aina notiek senlaiku Atēnās, otrā 
jau mūsdienu Rīgā: ieradies sla-
venais sengrieķu filozofs un po  lī-
tiķis. Sākumā Platons klāsta savas 
gudrības par valsti Sirakūzu 
Valdniekam, vēlāk – Premjēram 
kro dziņos. Teksts vairākās vietās 
atgādina dialogos izkārtotu prāt-
niecisku eseju. Drāmaturģija 
„tiek pie vārda” īsteni tikai sestās 
ainas beigās, kad nogrand ugu-
ņošanas sprādziens, un septītās 
ainas sākumā, kad Jauniete ieda-
bū Platonu gultā, lai „pierādītu, 
kāpēc vīrietim un sievietei jābūt 
kopā.” (256:12) Pārsteigumu sa -
runu biedriem sagādā Gaŗām gā-
jējs, bijušais valsts drošības 
aģents, kas jautrā prātā skandē 
saukli: „Lai dzīvo Ļeņins, Staļins, 
Putins, vecais un jaunais Bušs, 
Vīķe-Freiberga! (Pēc brīža) Un... 
Un... Za...a..a...tlers arī!”(255:14,15)

Neapšaubāmi: Briežu ģimenes 
„Platons” ir spožs mūsu laikmeta 
māksliniecisks liecinājums, kuŗā 
kā dūrē savilktas vienkop mūs-
dienu Latvijas varas un sa  bied-
rības attiecības. Tālo laikmetu 
tuvināšanu veiksmīgi risinājusi 
arī māksliniece Rita Laima Bēr-
ziņa, kas sengrieķu maskas apvie-
nojusi ar latviešu tautastērpiem.

Notikumi Latvijā skrien tik 
ātri, ka Jaunā Gaita nevar tiem 
līdzi tikt, un nav arī vajadzīgs da -
rīt to, kas pienākas avīzēm. Taču 
ar īpašiem paņēmieniem arī rak-
stu krājumi var atstāt stipras laika 
zīmes. Juris Žagariņš sagatavojis 
sarunu no tīkliem un tīmekļiem 
2008. gada septembrī. Uzdots 
īpaši smags un nelabs jautājums: 
„Ja notiktu Krievijas-Latvijas sa -
dursme, līdzīgi kā tas notika 
Krie  vijas-Gruzijas gadījumā, cik 

daudz iedzīvotāju paliktu lojāli 
Latvijai? (Aija Veldre Beldavs; 
255: 48) Var jau teikt: nu nevajag 
uzprasīties, izsaukt uguni uz sevi! 
Uz āķīgo, kā tagad mēdz teikt, 
provokātīvo, jautājumu spriegā 
un prātīgā divsarunā, pat piec -
sarunā īpaši daudz atbild Ausma 
Ābele. Piemēram, beigu slēdziens: 
„Atzīt, ka ar kaŗu var izšķirt, 
kuŗam taisnība, nozīmē atzīt 
savu bezspēcību. Jo diplomātija 
tomēr ir augstāka par visiem 
masu iznīcināšanas iero čiem.” 
(255:52)

Uz jautājumu „Ko darīt?” izde-
vuma redakcijas loceklis Juris 
Žagariņš aicina Jaunās Gaitas 
lasītājus „nevis rīkot grautiņus 
un lūgt Zatlera kungu atlaist 
Saeimu cerībā, ka nākamā būs 
labāka, bet  gan gādāt par to, lai 
nākamajās un turpmākajās Saei-
mas vēlēšanās būtu nodrošināta 
reģionālās reprezentācijas saite 
starp vēlētājiem un deputātiem, – 
prasīt Latvijas polītiskām parti-
jām katra deputātu kandidāta 
vār  du ierakstīt tikai vienā vienīgā 
vēlēšanu apgabala sarakstā”. 
(256:33)

Ar traģisku likteni apvīto ve -
cāku  – rakstnieku Rūtas Skujiņas 
un Jūlija Lāča meitas Māras 
Celles runa, kas teikta 2008. gada 
18. novembrī Ņudžersijā, ievie-
tota nodaļā „Atmiņas”, bet tajā 
virmo mūsdienu jautājumi. 
Žurnāliste, kas Latviju bija spies-
ta atstāt sešu gadu vecumā, jau 
1970. gadā ieradās te, lai pār bau-
dītu savu sapni, un tagad viņa 
kopā ar dzīvesbiedru Ojāru, 
bijušo Brīvās Latvijas un Laika 
redaktoru, dzīvo brīvās izjūtās: 
„Manuprāt,  šodien vairs nav 
svarīgi, kuŗā pasaules malā mēs 

dzīvojam. To Latviju, kuŗu mēs 
nesam savās sirdīs, mums ne viens 
neatņems”. („Kopsaucējs – Lat-
vija”; 256:37) Tā ir sirsnīga pub-
likācija. Turpat blakus ievietotas 
Juŗa Ķeniņa atmiņas par tēvu – 
izcilo komponistu Tālivaldi Ķe -
niņu – ar vairākām saistīgām 
ziņām.

Divējas šaubas mani nomāca, 
lasot aktrises Brigitas Siliņas 
drau  dzīgo rakstu par nelaiķi 
Ivaru Lindbergu (nodaļā „At -
miņas”). Pirmkārt, tas būtu labāk 
uztveŗams blakus Māŗa Čaklā 
esejai, otrkārt, jautājums, vai 
lieks nav šāds teikums: „Nevarētu 
teikt, ka bijām bohēmieši, bet 
alkohola patēriņš trīs dienu laikā 
bija rekorda cienīgs”. („Reiz 
ikvie nam ir šajās durvīs jāieiet”; 
255:38) 

Ivara  Lindberga aiziešanai 
mūžībā JG veltījusi Māŗa Čaklā 
apceri „Mans brālis no San fran-
cisko”,  kas pārņemta no Lind-
berga Rīgā izdotās dzejgrāmatas 
(1992). Tā prasmīgi saīsināta un 
izlabota krājumā „Manu nepa-
beigto viduslaiku pūšamie vārdi” 
ieviesusies kļūda (102. lpp. vārdu 
„Gundaru Pļavkalnu” vietā  ir 
„Dzintru Pļavkalnu”). Čaklā vār-
di nemaz nav novecojuši, bet pēc 
tiem gribējās lasīt kāda trimdi-
nieka atsveikas.

Pāršķirot mākslas lapu, tiešām  
ieraudzīju nekrologu, pat divus. 
Ulža Bērziņa „Aizgājis Sol že ņi-
cins” atklāj, cik tuva ir divu lielu 
personību garīgā pasaule. Jānis 
Aisters Aleksandru Solžeņicinu 
raksturo kā sirdsapziņas balsi, 
kas „savos darbos ieņem noso -
došu bezkompromisa nostāju 
pret Padomju Savienības nežēlīgo 
režīmu” un kas asi kritizē arī 

ASV un Rietumu pasaules 
demokratiju (255:27).

Pārāk īsas ir rindas par literātu 
Juri Mazuti (1940-2008), kas div-
desmit trīs gadus bijis JG redakci-
jas loceklis (256:17).

Miers viņu pīšļiem!
Prof. Lalita Muižniece (Māras 

Celles māsa) iedziļinājusies Liā-
nas Langas dzejā, pieaicinot talkā 
pat skaitļošanu: „Daudzveidīga 
ir ne vien dzejas forma, bet arī 
vārdu krājums – starp 40 dzejoļu 
2330 dažādiem vārdiem turpat 
divas trešdaļas ne reizi neat kār-
tojas.” (255:20)

Populārais publicists, čaklais 
Brīvās Latvijas autors Franks 
Gordons apskatu „Lasot kļūst 
skumji” nosaucis par „Recenziju 
ar atkāpēm”. Tajā aplūkota Aivara 
Strangas monografija „Ebrēji 
Bal  tijā” (2008) un sniegtas vai-
rākas atmiņas no savas dzīves. 
Vie na no tām ir šāda: „(..) boļ še-
viki atnāca, 1941. gada 14. jūnijā 
deportēja cita starpā pāri par 
tūkstoti žīdu, un tā paša gada no -
galē mans vectēvs tika nošauts 
ceļā uz Rumbulu”. (256:39)

F. Gordons atgādina A. Strangas 
minēto ziņu, ka patriotisko vār-
smu sacerētājs Leonīds Breikšs 
bijis Ugunskrusta/Pērkoņkrusta 
aktīvists (seko īss citāts) un pie-
bilst: „Citur es reiz izlasīju, ka 
Breikšs pat aicinājis rīkoties pret 
žīdiem ar tērauda zobenu vai 
tamlīdzīgi”. (256:39) Būdams 
L. Breikša dzīves un daiļrades 
pēt  nieks, viņa Kopotu rakstu 
līdzsastādītājs, es varu apliecināt, 
ka dzejnieks tiešām bija saistījies 
ar pērkoņkrustiešiem, taču jā  uz -
sveŗ, ka pavisam drīz  viņš no 
maldu uzskatiem atteicās. Sa -
vukārt vārdi „citur” (kur īsti?) un 

„tamlīdzīgi” ir pavisam trausli 
pa   matojumi. Bet – visu cieņu 
Gor  dona darbībai!

Cits mans paziņa – mākslinieks 
un dzejnieks Voldemārs Avens – 
pārsteidz daudzus ar apceri par 
skulptoru un installāciju meistaru 
Kārli Rekevicu (1963). ASV 
māk  slas panorāmā jau ievērotās 
uzlecošās zvaigznes „skulptūrām 
jeb konstrukcijām mūžs nav ilgs. 
Izlietotos materiālus (ģipša 
nolējumi, plāksnes, koka ribas u. 
c.) pēc installācijas pabeigšanas 
un nofotografēšanas mākslinieks 
pats demontē – vai nu iznīcina, 
vai pārvērš būvgružos”. (256:49) 

No recenzijām nodaļā  „Grā-
ma tas” īpatnējākās ir: 255. nu -
murā – par Gundegas Repšes 
„Pilsonisko Rasu” (Juris Sile -
nieks), par Juŗa Kunnosa „Dze-
joļiem” (Arvis Viguls, teksts ar 
autora atļauju pārņemts no tī -
mek  ļa portāla ¼ satori), par 
Knu    ta Skujenieka grāmatas 
„Tagad esmu Aleksandrs” izde-
vumu armēņu valodā (atdzejotājs 
filoloģijas doktors Artūrs Andra-
ninjans), 256. numurā – par Ojā-
 ra Ozoliņa „Krīvu lāstu” (Dr. Ju -
ris Šlesers, dzejnieces Maijas 
Mei  rānes dzīvesbiedrs), par grā-
matu „Kuraž Krišs. Pasrouges un 
pasmaid” (Anna Žīgure).

Bieži esmu domājis, kāpēc JG 
pēdējā nodaļa ir „Grāmatas”, 
nevis informātīvais bloks „Dažos 
vārdos”. Varbūt tāpēc, ka grāmatu 
apskatos vadošā līnija ir uzzi-
nāšana (par ko rakstīts), nevis 
vērtējums (kā uzrakstīts)? 
Tādējādi veiksmīgi turpināta 
aizrautīgi visaptveŗoši veidotā 
iepriekšējā nodaļa, ko var lasīt kā 
piedzīvojumu literātūru. Dažos 
vārdos pasacīts ārkārtīgi daudz. 
Šī darba galvenais autors (re), 
t. i., Rolfs Ekmanis, un šajos nu -
muros viņa palīgi ir Biruta Sūr-
mane (bs), Ingrīda Bulmane (ib), 
Jānis Krēsliņš (jk) un Franks 
Gordons (fg). 

„Un atkal lec saule”
Apgāds „Tapals” izdevis divu 

dzejnieču – mātes un meitas 
Andas un Elīnas Līces kopēju 
krājumu „Tik tuvu pie...”, kas 
lasāms no abām pusēm. A. Līces 
krājuma daļas pirmā dzejoļa pir-
 majās rindās: „Un atkal lec saule/
Ceļam no mākoņu sārta””  ir jū -
tams  maģisks pieskāriens apziņai 
un sirdij, neatvairāma pievilcība. 
Varbūt tas ir iedrošinājums, ka 
atkal nāks jauna diena un saul-
lēkts ar jaunu cerību.

 A. Līces dzejā un esejās aizvien 
rodams atgādinājums, kā iz  tu-
rēties smagu samezglojumu un 
dvēseles mulsuma brīžos, ko da -
rīt krizes situācijā, kad visapkārt 
spindz neticība, bailes par rīt-
dienu, izmisums. Andas darbos 
bieži ir atbilde, ko darīt cilvēkam, 
ja viņu izaicina liktenīgi apstākļi. 
Visa dzejas uzbūve, tēlainība, 
ritms liek gluži fiziski izjust, kā 
dzejniece pati atgaiņā no sevis 
bailes kā uzmācīgu odu baru un, 
klausot savam aicinājumam, do -
das tālāk. Turklāt A. Līce savos 
darbos aizvien bijusi kā sa  bie d-
rības trauksmes zvans, kā mēr-
aukla īstenām vērtībām. Kamēr 
citi šausminās un baidās, Anda 
pie  sauc garīgu nepadošanos un 
mieru, jo: „Rīts smaržo pēc 
svaidāmās eļļas,/Mēs Meistara 

priekšā stāvam/Kaltuves durvīs 
kā zeļļi.”

Lielu gandarījumu sagādā 
ieklausīšanās kādā jaunā, 
zaļoksnā balsī, kas gluži tāpat 
atgādina pamatvērtības, – tā pie-
der Elīnai Līcei, Andas meitai. 
Viņu abu dzejas kopīgā „māj -
vietā”- vienotajā krājumā veido-
jas mātes un meitas netieša sa -
runa, kuŗā viņas atbalso viena 
ot  ru, papildina viena otru. Šāds 
dialogs bagātina krājuma no -

skaņu, liekot arī priecāties par 
jaunās dzejnieces debiju. Viņu 
abu klātiene krājumā sniedz arī 
neatkārtojamu dzīves pirmrei zī-
guma garšu, kā spirgtu pavasaŗa 
vēja gaisotni, kas aizpūš dvēseles 
sagurumu.

 „Kas vēl ir kā maize,/jo maize 
ir maize-/Saritinājies siltums/
Portfelī, tirgus somā,/Cerīgais 
lauks, baso pēdu skreja,/Kūpošas 
muguras saulē,” raksta Elīna sava 
pirmā krājuma pirmajā dzejolī. 
Arī Anda, aprakstot brokastlai-
ku, runā par maizi: „Nazim uz -
smaržo maize.” Liekas, – tieši pie 
senas maizes krāsns stāvot, ir ra -
dušies vārdi kādā citā Andas 
dzejolī: „Un māja pildās ar mai-
zes garu,” – tādējādi ar neat kār-
tojamu tikko ceptas maizes smar-
 žu apņemtas visas šā dzejoļa rin-
das, kas mums vēstī, ka ”Svētki ir 
viss, kas šajā brīdī notiek,/Bet to 
tu saproti vēlāk.”

Šādu spēcīgu smaržu pārņemti, 
mēs mēdzam atcerēties savu 
bērnu dienu mājas un mātes cep-
tos brūnos klaipus,  uz tīra linu 
dvie  ļa sarindotus. Andas un arī 
Elīnas dzejā parastas, ikdienišķas 
norises pārvēršas nozīmīgā ri -
tuālā, kas savieno tagadni ar pa -
gātni un nākotni. Tikpat svarīgā 
vēstījumā mātei un meitai norišu 

plūdumā atspoguļojas dažādie 
laika līmeņi – gan drudžainā 
sadzīves notikumu gūzma, arī 
laiks ar mūžsenu zīmju uz  plaik -
snījumu, gan cilvēka garīgās dzī-
ves un fiziskās eksistences laiks. 
Tas viss izteikts svaigā tē  lainībā, 
radot tādu kā mirkļa nobūrumu. 
Taču pāri pār abu dzejnieču rin-
dām plīvo patiesība visādos vei-
dos un  izpausmēs.

„Jauna, skaista un kaila/Pa -
tiesība pa šo pasauli iet,” ar dziļu 
gan  darījumu savā dzejolī at  gā-
dina Anda. Īsajā dzejolī patiesības 
tēls pārvēršas it kā taisnīgā soģī, 
kas „Uzdzen valdniekiem bailes,/
Izslīd no vajātāju rokām,/Pavīd 
starp avīžu lapām,/Ar asaru 
uzmirdz uz vaiga”. Gluži tāpat 
patiesības vārds pārsteidzošs, 
neiz  pušķots, veldzējošs un dze-
lošs kā pātaga apstādina Elīnas 
dzejā. „Mēs piekopjam izlikšanās 
rituālus,/skaisti un baigi ir,/kad 
kāds izstājas.” 

Tikpat tieša un atklāta patiesība 
atmirdz Andas pēkšņā atziņā, ka 
mēs visi „turamies katrs pie sava 
zara/tievā un trauslā kātiņā.” 
Bacha mūziku klausoties, Andai 
dzimusi oriģināla patiesība par 
komponistu: „Bet tad nāk viens 
vīrs -/Nošu atslēgu paņem/Un 
pasauli atslēdz tik viegli,/ka viņa 

nemaz to nejūt.” Armēņu mūziķa 
senā instrumenta duduka spēli 
klausoties,  dzejniece pēkšņi gara 
acīm skaidri ieraudzījusi armēņu 
tautas likteņgaitas cauri gadu 
simtiem. „Es atceros viņus,/kaut 
neesmu redzējusi pat vaigā.” 
Anda senos armēņus izjūt kā 
brāļus, jo viņu tikumi ir tik līdzīgi 
latviešu tautas tikumiem,–„un 
bijīgi cēla pie lūpām/zemē no -
mestu maizes riku. Kā ticot, cerot 
un mīlot/savu garu un dvēseli 
kopa,/un nebija tādas naudas,/
par ko viņu sirdsapziņu nopirkt.” 
Spēcīgais dzejolis nav jau tikai 
par armēņu mūziķa Dživana 
Gasparjana talantīgo spēli, bet 
gan ir drīzāk par to, kas tautu 
notur pie garīgas dzīvības, tāpēc 
katra rinda lasāma kā testaments. 
No tāda spēcīgi pulsējoša dialo-
ga, ko veido Andas un Elīnas 
dze  ja, no viņu sasaukšanās rin-
dām apņem it kā dziļš un bez-
galīgs izplatījums, par ko runā 
jaunā dzejniece: 

„Un es pati/būšu izplatījums/
un sīkie punkti tajā.” Šo bezgalīgā 
lidojuma un iekšējās brīvības 
sajūtu ieraugām arī mākslinieka 
Richarda Delvera lieliskajā grā-
matas ietērpā.

Irēna Lagzdiņa             

Ilgonis Bērsons
No Platona līdz Ojāram Vācietim

Atsauksme un atkāpe par Jaunās Gaitas 255. (2008. 12) 
un 256. (2009. 03.) numuru

(Turpinājums sekos)



LAIKS 2009. ga da 6. jūnijs – 12. jūnijs14

Danske Bank 
2. jūnija komerckurss

Pēc 6. jūnija pašvaldību vēlē-
šanām Latvijā būs 118 pašval-
dības – 109 novadi un deviņas 
republikas pilsētas. Katra novada 
domē ievēlējamo deputātu skaits 
ir noteikts atbilstoši iedzīvotāju 
skaitam. Tā, piemēram, līdz 5000 
iedzīvotāju novadā tiks ievēlēti 
13 deputāti. Zīmīgi, ka šajos 
„ma  zajos” novados par deputātu 
krēsliem var cīnīties ne tikai 
partijas, bet arī vēlētāju 
apvienības. Novados, kuŗu 
iedzīvotāju skaits pārsniedz 5000 
iedzīvotāju, kandidēt var vienīgi 
polītisko partiju spēki. Lielajos 
novados, kuŗos iedzīvotāju skaits 
pārsniedz 50 000 iedzīvotājus, 

tiks ievēlēti 19 deputāti. Deputātu 
vietu sadalē pašvaldībā piedalīsies 
tikai tie kandidātu saraksti, kuŗi 
vēlēšanās  saņēmuši vairāk nekā 
5% no nodoto balsu kopskaita. 
Republikas pilsētas domē ievē-
lējami deputāti vienīgi no po -
lītisko partiju sarakstiem. Vislie-
lākais deputātu skaits būs Rīgas 
domes sastāvā – 60 deputāti. 

Pārsvarā pašvaldību deputātu 
kandidātiem ir Latvijas pa  valst -
niecība, taču vēlēšanās kan  didē 
arī divi Dānijas pavalstnieki, 
viens Lietuvas, viens Zviedrijas 
un viens Vācijas pavalstnieks, 
trim kandidātiem ir dubultā pa -
valstniecība. Viens deputāta kan -

didāts ir gan Latvijas, gan ASV 
pa  valstnieks, bet divi kandidāti – 
gan Latvijas, gan Vācijas pavalst-
nieki. 72% pašvaldības deputātu 
kandidātu  norādījuši, ka viņi ir 
lat   vieši, 4% deputātu kandidātu ir 
krievu tautības. Pašvaldību vē  lē -
šanās kandidē 79 poļi, 59 lie  tu -
vieši, 31 ukrainis, 25 baltkrievi, 
kā arī septiņi lībieši. Uz vienu vie     tu 
kandidē caurmērā seši de  pu tātu 
kandidāti. Vietējo paš  val  dību vē -
lēšanās ievēlētās domes uz pir mo 
sēdi sanāks 2009. gada 1. jū  lijā. 
Līdz ar to izbeidzas arī pa   dom  ju 
laikā iedibināto rajonu mūžs.

 Jauns termins ieviests sakarā 
ar pašvaldību vēlēšanām un arī 

turpmāk Latvijā apzīmēs valsts 
lielākās pilsētas, proti, „republi-
kas pilsētas”. LR valdība ir atgrie-
zusies pie padomju laika ter -
minoloģijas. Republika ir valsts 
pārvaldes forma, nevis ģeo  gra -
fisks iedalījums. Padomju laikā 
bija apzīmējums „republikas no -
zīmes pilsēta” – “gorod res pubļi -
kanskogo značeņija”. Mūsdienās 
ir vairāk kā nesaprotami, ka 
likumdevēji izvēlējušies padomju 
laika apzīmējumu „republikas 
pilsētas”. „Republika” mūsu valsts 
nosaukumā taču nenozīmē kādas  
okupētājvalsts daļu, kā bija savu-
laik, – Padomju Sociālistiskā Re -
publika.

Padomju okupācijas laikā pil -
sē   tas dalīja vissavienības pilsētās, 
republikas pilsētās un vienkārši 
pilsētās. Iznāk, ka tagad Latvijā 
atkal ir sešas „sociālistiskās re -
publikas” pilsētas, bet pārējās? 
Vai tās ir Krievijas pilsētas, nevis 
Latvijas republikas pilsētas? 

Vai daudz saprātīgāk nebūtu 
Lat  vijas lielākās pilsētas saukt 
par valsts nozīmes pilsētām vai,  
vēl latviskāk, par lielpilsētām? Ar 
valsts pārvaldes formu – repub-
liku vai monarchiju šim apzī -
mējumam nav nekāda sakara, 
bet reģionālās reformas autori 
mūsdienās uzskatāmi demonstrē 
savu padomisko domāšanu.

Dainis Mjartāns

Par pašvaldību vēlēšanām Latvijā

Jaunieši talko Sidrabenē II
Daugavas Vanagu Darba svēt-

ku (1. maija) talkā Rīgā, Sid ra-
benē, tika izvirzīts nākamais jau-
niešu aktīvās rīcības mērķis. Jau-
nieši nolēma atsaukties uz parti-
jas Pilsoniskā savienība rīko to 
ak ciju „Uzdāvini savai pilsētai 
ziedu!”. Šī polītiskā partija ir 
zīmīga ne tikai ar savu nacionālo 
polītiku, bet arī ar to, ka pēdējā 
laikā gūto samērā plašo DV bied-
ru atbalstu, turklāt tā izvirzījusi 
DVL priekšnieku J. A. Krūmiņu 
par deputāta kandidātu Rīgas 
domes vēlē šanām un DV CV 
pār stāvi A. Mežmali – Eiropas 
Par lamenta vēlēšanām. Lai gan 
akcija bija saistīta ar Starptautisko 
ģime nes dienu 15. maijā, DV 
jaunieši uzsvēra, ka šis datums ir 
sais tāms arī ar Latvijas vēsturē 

būtiskiem noti kumiem tālajā 
1934. gadā, kas se viš ķi būtisks 
saistībā ar DV gara un vērtības 
vei   došanos. Sākotnēji bija iece rēta 
pat tik ša nās ar K. Ul  maņa krust-
dēlu, to  mēr, kā tas jau gadiem ilgi 
pie rā dījies, – DV jaunieši Latvijā 
nevienam tā īsti nav vajadzīgi, 
tāpēc šī tikšanās nenotika.

Taču svarīgākais šajā dienā bija 
kas cits – DVL Daugavgrīvas un 
Ogres nodaļas jaunieši tiešām 
„Sidrabenei” uzdāvināja trīs lie-
lus balto ceriņu krūmus, kuŗu 
aug šanai šīs nodaļas turpmāk 
sekos līdzi. Ceriņi tika atgādāti 
no Daugavgrīvas nodaļas di  bi-
nātāja un priekšsēža E. Engīzera 
dzimtas mājām. Cerams, ka šie 
ceriņi, kuŗu pavēnī jau ir uzaudzis 
viens aktīvs vanags, arī turpmāk 

rosinās latviešu jauno paaudzi 
pie  vērsties Daugavas Vanagu 
ideāliem. Uzņemoties emo cio-
nā lu atbildību, tika izvēlēti tā 
saucamie baltie, parastie ceriņi, 
kas nozīmē – smaržīgie. Mums ir 
lielas cerības, ka ceriņu smarža 
ro sinās ķildīgos vanagus atce rē-
ties skaisto pasaulē, Latvijā un 
mūsu organizācijā. Šajos ceriņos 
ir arī iespējams meklēt „laimi” – 
ziedus ar vairāk nekā četrām 
zied lapiņām. Ceram, ka tie nesīs 
laimi mūsu organizācijai un tās 
namam Slokas ielā. 

Ceriņu un latviešu ideālu ilg-
gadējā kopēja Lūcija Engīzere 
(81 g.) piedevām ceriņiem uz  -
dāvināja arī trīs svečveida kastaņu 
stādiņus, kas arī tika iestādīti DV 
nama pievārtē, liekot pamatus 

nākotnes alejiņai gar 
kājāmgājēju celiņu, 
kas ved uz DV nama 
parādes durvīm, 
kuŗu priekšā talcinie-
ki tikko sabetonēja 
kāp  nītes. Ceriņu dā -
vi  nāšana „Sidrabe-
nei” notika kā 1. mai-
ja talkas papildinā-
jums šī pavasaŗa dar-
bu cēlienā, un aktīvo 
nodaļu jaunieši ir no -
lēmuši arī turpmāk 
strādāt kopējo Dau-
gavas Vanagu māju 
un ideju labā.

Edgars Engīzers, 
DVL Daugavgrīvas 

nodaļa Talkas mirklis 

Stāvot par savu vēsturi
12. maijā Rīgas Latviešu bied-

rībā bija pulcējušies vēsturnieka 
Kaspara Kļaviņa domubiedri, 
kollēgas un draugi, lai viņu sveik-
tu par grāmatas „Apstāvēšana” 
iznākšanu. „Kas izveidoja un aiz-
sargāja Livoniju?”, „Baltijas jezuī-
ti un to intelektuālā misija”, 
„Ieskats latviešu hernhūtiešu 
mistikas tradicijā”, „Andrejs 
Pumpurs: tradicionālais, eiropis-
kais un vispārcilvēciskais”, 
„Nezināmās Augusta Bīlenšteina 
vēstules”, „Jānis Ezeriņš mūsu 
kultūras mantojuma kontekstā”, 
„Latviešu pilsētnieki un pasaka 
par zemnieku tautu”, „Svētie 
meži, pagānisms un ekoloģija jeb 
Žēl, ka zaudējam savu pašvērtī-
bu”, - par šīm un citām temām 
vēsturnieks Kaspars Kļaviņš 
raksta intriģējoši un provokātīvi. 
Viņa paša vārdiem runājot: 
„Vēsture ir ierocis, darbarīks, ar 
kuŗu mēs pamatojam savas vēr-
tības, stāvam par tām. Tādēļ tā 
nav tikai pagātne, bet gan mūžam 
aktuāla tagadne.” 

K. Kļaviņu – autoru tirda nove-
cojušie mīti un stereotipi. Kāds 
pamats  ir mūsdienās kultivēt 
teiku par 700 vācu verdzības 
gadiem? Savulaik tas, iespējams,  
noderēja,  lai attaisnotu agrāro 
reformu, zemes atņemšanu 
muižniekiem. Padomju histo-
riografijā tā bija „mūžsenā” cīņa 
ar vāciešiem, kuŗus  pieveica  

Sarkanā armija. Grāmatas autors 
K. Kļaviņš strādājis par viespro-
fesoru Rūzvelta universitātē 
Čikāgā un Monaša universitātē 
Austrālijā. Pēdējā laikā viņš ir 
cieši saistīts ar Pikardijas Žila 
Verna universitāti (Université de 
Picardie Jules Verne) Amjēnā, 
Francijā, kur līdzdarbojas dažā-
dos zinātniskos projektos.

Pētījis  materiālus par Livonijas 
vācu ordeni, autors secina, ka 
Latvijas iedzīvotāji bijuši  gan 
brīvzemnieki, gan saimnieki, gan 
arī viegli bruņoti kaŗavīri (kalpo-
tājbrāļi), kas bija kaŗaspēka lielā-

kā daļa. Interesanti, ka Latgalē 
vēl tagad sastopams  uzvārds 
Turkopoļs (Turkopuļs). Palestīnā 
viduslaiku garīgajos bruņinieku 
ordeņos turkopoles nozīmēja no 
Tuvo Austrumu vietējiem iedzī-
votājiem izveidota  viegli bruņo-
ta kaŗavīru vienība.

 Autora pētītie chroniku mate-
riāli liecina, ka viduslaikos nav 
bijis būtiska  naida starp iedzīvo-
tāju kārtām un tautībām (vācie-
šiem, latviešiem, lībiešiem, igau-
ņiem). K. Kļaviņa grāmata lauž 
iesakņojušos uzskatus, ka latvieši 
vēsturiski ir „zemnieku tauta”. 
Nodaļā „Latviešu pilsētnieki un 
pasaka par zemnieku tautu” 
autors norāda, ka jau 1913. gadā 
no Latvijas 20 178 namīpašnie-
kiem latvieši bija pirmajā vietā 
(38,62%), aiz sevis atstājot ebrē-
jus un vāciešus. Nepareizi  ir arī 
Rīgu pirms Pirmā pasaules kaŗa 
dēvēt tikai par „vācu” pilsētu. 
Autors secina: „Šajā laikā mūsu 
tauta kļuva par vienu no saim-
nieciski visaktīvākajām etniska-
jām kopienām ne vien Baltijā, 
bet visā tālaika Krievijas imperi-
jā, iegādājoties namīpašumus un 
rūpnīcas pašā imperijas galvas-
pilsētā – Pēterburgā.”

 Veŗoties tālākā pagātnē – vai 
tie nebija Latvijas vietējie iedzī-
votāji, kas atsita 1210. gadā kuršu 
uzbrukumu Rīgai, jo viņi ne 
mazāk par „vāciem”  bija ieinte-

resēti savas dzīvības un īpašuma 
saglabāšanā? Jezuītu kollēģijas 
1589. gada ziņojumā lasām, ka 
sprediķi Rīgā lasīti poļu un lat-
viešu valodā un, ja klāt bijuši  
vācieši, vienīgi papildus iestarpi-
nāti kādi vācu vārdi.

 Pamatojoties uz vēsturiskiem 
dokumentiem, autors konstatē, 
ka 17. gadsimtā amatniecība  gan 
laukos,  gan pilsētā bijis  lielas 
latviešu daļas iztikas un peļņas 
avots. 1623. gada Rīgas namdaŗu 
cunftes meistaru un zeļļu saraksts 
liecina, ka no 27 amatniekiem 20 
ir bijuši latvieši. „Zemnieciskums” 
pēc Pirmā pasaules kaŗa un brī-
vības cīņām  latviešu sabiedrībā 
bija vairāk romantiski un nacio-
nālpatriotiski noteikts ideāls, ko 
populārizēja intelektuāļi un polī-
tiķi. Tās bija ilgas pēc miera un 
stabilitātes, taču,  kā konstatē 
autors,  „tās nebija vienīgā latvie-
šu nodarbošanās veida sekas”. 

Grāmatā „Apstāvēšana” autors 
nemēģina „pārrakstīt” vēsturi, 
bet gan norāda uz faktiem, kas 
no mūsu tautas vēstures būtu 
jāizceļ un jāpopulārizē. Jāpaceļ 
galva un jābūt pašpārliecinātiem 
citu Eiropas tautu vidū, jo, kaut 
svešu varu klātbūtnē, arī latvieši 
ir bijuši kopējās Eiropas līdzvei-
dotāji. K. Kļaviņš norāda: „Ja 
neapzināsimies savu vietu un 
nozīmi pasaules un Eiropas kul-
tūrvēsturē, mēs riskēsim kļūt 

smieklīgi arī ārzemju kollēgu un 
pat Baltijas kaimiņu acīs, jo tiem 
šajā jomā pašlaik ir veiksmīgākas 
iestrādes.” Pašlaik K. Kļaviņš dar-
bojas ar A. Pumpura eposa „Lāč-
plēsis” pirmo izdevumu angļu 
valodā, kā arī raksta ievadu un 
zinātniskos komentārus pirma-
jam brāļu Kaudzīšu „Mērnieku 
laiku” pilnajam tulkojumam 
vācu valodā (tiks publicēts Vācijā 
2009. gadā).

Dainis Mjartāns

Grāmatas „Apstāvēšana” autors 
Dr. hist. Kaspars Kļaviņš
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Fakts, ka Lat -
vijā partijas šo -
dien izvairās savā 
n o s a u k u m ā 
atklāt savu polī-
tisko orientāciju, 
ir pats par sevi 
dīvains un sav-

dabīgs. Vai tas raksturo sabied-
rību, kas augusi un izglītojusies 
komūnistu partijas diktātūras 
laikā un tāpēc savā attīstībā jo -
projām ir garīgi tik deformēta, 
ka nespēj veidot patiesi dekla-
rētu, polītiski daudzveidīgu 
vidi?

Neapšaubāmi viena no šāda 
veida deformācijām ir plaši 
izveidojies polītiski attīstītais 
parazītisms. Tas izpaužas vairā-
kos virzienos. Oligarchiskās par-
 tijas (un viņu paraugam se  ko arī 
citas) ir izveidojušas plašu 
nodarbinātības tīklu saviem pie-
kritējiem valsts uzņēmumu val-
dēs un padomēs, kā arī dažne-
dažādās valsts konsultātīvās or -
ganizācijās. Vairākumam šo cil-
vēku vienīgā kvalifikācija šādiem 
pārspīlēti labi samaksātiem pos-
teņiem bieži vien ir krietnas 
daļas saņemtās naudas atmaksā-
šana savas partijas ka  sē.

Otrs parazītisma virziens iz -
veidojies pēdējo gadu praksē, 
dibinot valsts birokratijā arvien 
jaunas aģentūras ar dažnedažā-
dām funkcijām un pienāku-
miem, kas kopumā maz ko 
noderīgu dod valsts pārvaldes 

Polītika un parazītismsOjārs Celle

aparātam, bet sagādā augošajai 
liekēžu armijai plašas iespējas 
iedzīvoties, jo viens cilvēks var 
veikt daudzus dažādus amatus 
un saņemt (lai pelnītu naudu 
savai partijai) daudzus desmi-
tus tūkstošu latu gadā.

Un trešais parazītisma veids 
ir pašas valsts pārvaldes un mi -
nistriju nekontrolēta darba vie-
tu paplašināšana, kas padara 
valsts ierēdņu aparātu smagnē-
jāku un sarežģītāku, bet nevei-
cina ne darba efektīvitātes uzla-
bošanos, ne arī ierēdniecisko 
procesu vienkāršošanu.

Kad smagā krize nedaudzos 
mēnešos ātri augošo patēriņ-
valsti pārvērta strauji lejup krī-
tošā un financiālai katastrofai 
pretim skrejošā zemē, bija stei-
dzīgi jāmeklē ārzemju palīdzī-
ba. Starptautiskais valūtas fonds 
(SVF), eirozonas organizācijas 
un citi bagāti vērotāji (ieskaitot 
Latvijas Banku) jau krietnu lai -
ku pirms lielā kracha bija Lat -
viju brīdinājuši, ka te ir pārkar-
susi ekonomija, ka valstij ir 
stei  dzīgi jārīkojas, lai savaldītu 
inflāciju, kā arī bremzētu spe-
kulāciju ar īpašumiem un mazi-
nātu milzīgo ārējās tirdzniecī-
bas deficitu.

Jāpiebilst, ka rūpnieciskā iz -
augsme Latvijā jau bija apstāju-
sies pēc 2006. gada, un tas nozī-
mēja, ka nākamajos gados eks-
portam nav lielu cerību pieaugt 

un tāpēc ir jānobremzē imports, 
kas gandrīz divas reizes pārsnie-
 dza eksportu un joprojām auga. 
Latvijas iedzīvotāju kopējie pa -
rādi nedaudzu gadu gaŗumā 
auga arvien straujāk un strau-
jāk un 2009. gada sākumā jau 
sa  sniedza turpat 20 miljardu 
latu. Treknie gadi un to lielie 
ieguvumi bija veidojušies bez-
rūpīgā izšķērdībā, kas nevarēja 
labi beigties.

SVF pēc stāvokļa analizes 
nosprieda, ka Latvijas saimnie-
ciskajai situācijai būs nepiecie-
šama kādu 7,5 miljardu latu 
liela palīdzība, bet vispirms ir 
jāsavelk financiālie groži, jāiz-
beidz bezrūpīgā vienas dienas 
saimniekošana, jāsaved kārtībā 
valsts finanču sistēma. SVF, 
protams, vispirms ieteica krasi 
samazināt valsts aparāta izde-
vumus. Simtiem miljonu latu 
var ietaupīt, iznīdējot jau pie-
minēto parazītismu. Kā atcera-
mies, bija jākrīt Godmaņa val-
dībai, jo tā nespēja šo uzdevu-
mu veikt. Pašreizējā Dom -
brovska valdība ar Einaru Repši 
finanču ministra postenī izcīna 
niknu cīņu ar valdošo koaliciju 
valsts aparāta samazināšanas 
frontē. Sīvā Tautas partijas pre-
testība parazītisma likvidēšanai 
ir spiedusi Dombrovski un 
Rep   ši reizēm piekāpties TP un 
koalicijas partneŗu interešu 
priekšā.

Arvien vairāk šķiet, ka Valsts 
prezidents Valdis Zatlers ir kļū-
dījies, neatlaizdams Saeimu, kā 
bija draudējis. Tāpēc liels polī-
tiskais spēks joprojām paliek 
tiem, kuŗi valsti iedzinuši paš-
reizējā krizē un kuŗu nolūkos ir 
pēc iespējas nosargāt savas sav-
tīgās intereses. Neaizmirsīsim, 
ka parazīti patērē nodokļu mak-
sātāju naudu.

10. Saeimas vēlēšanas būs tikai 
2010. gadā, bet šīs vasaras paš-
valdību vēlēšanas jau jūnijā 
sniegs ieskatu, kā vēlētāju simpa-
 tijas mainījušās pēdējos četros 
gados. Tā kā Rīga un tās tuvākā 
apkārtne dod vairāk nekā 60% 
Latvijas valsts kopprodukta un 
te ir koncentrētas vairāk nekā 
divas trešdaļas valsts bagātības, 
tieši šeit polītiskās pārmaiņas 
spilgtāk norādīs, kas ir mainījies 
spēku samēros kopš lielās krizes 
iestāšanās. Sabiedriskās aptaujas 
liecina, kā pārmaiņas notiek, bet 
arī rāda, ka gandrīz puse aptau-
jāto nogaida un neko vēl nav 
izlēmuši.

Polītiskais parazītisms tā 
daudzveidībā ir sastopams visā 
pasaulē. Neviena valsts nav dro-
 ša, ka tas neparādīsies arī viņu 
polītiskajā sistēmā. Jo lielāks ir 
negodīgums un korupcija, jo 
plašāk būs izplatīts arī parazī-
tisms. Italijā par to gādā mafija 
un blēdīgi polītiķi, Krievijā 
savukārt rīkojas palikušie KGB 

spēki sadarbībā ar oligarchiem 
un noziedzīgo pasauli. Taču 
katras valsts likumīgās interesēs 
ir stingri nostāties pret negodī-
gumu un censties to no valsts 
sistēmas izskaust.

Latvijas demokratija ir jauna, 
un, kā jau norādīju, mūsu polī-
tiskā sistēma vēl nav izkūņoju-
sies no pēcpadomju posma. Lai-
 kam jau tikai tie, kas būs brīvā 
valstī auguši un skolojušies, nā -
kotnē spēs valstī ieviest patiesu 
demokratiju, kuŗā valdīs tautai 
uzticami polītiķi, ko pēc sava 
prā  ta nedancinās saimnieciski 
ietek  mīgi cilvēki vai ārvalstu in -
tereses. Varam arī cerēt, ka šī 
paaudze būs polītiski zinīgāka 
un to nevarēs tik viegli ietekmēt 
tautas muļķošanai domāta vēlē-
šanu propaganda.

Lielā šā gadsimta krize nesā-
kās Latvijā, tā sākās ASV. Lat-
viju krize ietekmēja sāpīgāk 
tāpēc, ka tai laikā valdošā koali-
cija neprata saprātīgi vadīt val-
sti, bet speciālās intereses un 
ārzemju bankas izmantoja kon-
junktūru, lai aizdotu pēc iespē-
jas daudz naudas Latvijas iedzī-
votājiem un gūtu lielu peļņu. 
Muļķīgi vadītā valsts, protams, 
ir daļēji arī pašu 9. Saeimas vē -
lētāju nopelns, kuŗi, naīvi noti-
cot priekšvēlēšanu aģitācijai, 
Saeimā ievēlēja tos, kas kalpoja 
šauru interešu labumam, kaut 
solīja dot visvairāk, valdīt visla-
bāk.

 

(Turpināts no Nr. 22)

Spānijas karaļu pāris Okupācijas mūzejā
Kaut gan Latvijas Okupācijas 

mūzeju ik nedēļu apciemo kāda 
pasaules mērogā ievērojama per-
sona vai valsts delegācija, mo -
narchu vizītes tomēr saista īpašu 
vērību. Tā tas arī bija ar Spānijas 
karali Huanu Karlosu un karalie-
ni Sofiju, kuŗi mūzeju apmeklēja 
6. maijā kopā ar mūsu Valsts 
prezidentu un Zatlera kundzi.

Kā ierasts, pirms vizītes ieradās 
protokola delegācija no Spānijas, 
kuŗa saskaņoja un pārbaudīja 
visu, ko karaļu pārim rādīs un 
teiks, un arī ar prezidenta proto-
kola biroju bija jāvienojas par 
dažādām detaļām – īpaši par 
prezentācijas valodu un tai veltī-
jamo laiku. Protokola ļaudīm 
šķita, ka būtu vēlama angļu valo-
da, kas būtu kopēja karalim un 
prezidentam, bet mums mūzejā 
piemērotāk tomēr būtu prezen-
tāciju sniegt spāniski. Konsultēts 
prezidents sacīja: „Protams, ja 
var, jābūt viesa valodā...” Un tā 
man, mūzeja vecākajam hispa-
no-latvietim krita pienākums un 
gods pavadīt karaļu pāri pa mū -
zeja izstādi.

Kad pēc paredzētā karaļu pāŗa 
ierašanās laika jau bija pagājušas 
piecpadsmit minūtes, no proto-
kola biroja man piezvanīja un 
nervozā balsī kāds man teica: 
„Jā, karalis kavējas. Lūdzu, saīsi-
niet vizītes laiku līdz piecpa dsmit 
minūtēm” (iepriekš plānoto 25 
minūšu vietā). Sāku domāt, kā to 
darīt, ko no izplānotā stāsta 
izlaist. Un tad ieradās Huans 
Karloss un Sofija.

Es nepaguvu pabeigt ievadvār-

dus, kad karaliene jau rādīja uz 
kartēm pie sienas man aiz mugu-
ras un lūdza paskaidrot, kas uz 
tām redzams... Tūlīt manīju, ka 
te mums nebūs jāievēro proto-
kolā noteiktie laika ierobežoju-
mi. Turpinot maršrutu, jau pēc 
dažām minūtēm abi augstie viesi, 
šķiet, jutās kā mājās. Skatieni vir-
 zījās šurpu turpu, un jautājumi 
bira pa labi un pa kreisi, un no 
for  mālas sekošanas gīdam ne 
vēsts. Stāstījums drīz vērtās raitā 
sarunā par dažādiem jautāju-
miem. „Kas tas ir?” jautāja kara-
liene, rādīdama uz vīru, kuŗš 
kādā attēlā stāv blakus Hitleram. 
„Tas ir Heinrichs Loze, vācu oku-
pācijas varas reichskomisārs.” 
„Un es domāju, ka Franko. Tik 
līdzīgs!”

Taču līdzības mūsu un Spānijas 
tautas nesenajos likteņos gāja 
daudz tālāk par šādām izskata 
sakritībām. Abu totālitāro režī-
mu cīņa par varu un latviešu 
ka   ŗavīru iesaistīšana abās pusēs 
karalim atgādināja Spānijas asi-
ņaino pilsoņu kaŗu, kuŗā, šo pašu 
varu atbalstīti, brālis karoja pret 
brāli un tēvs pret dēlu. Tādi, jē -
dzieni kā „sarkanais terrors” un 
„baltais terrors” ir zināmi Spā -
nijā tāpat kā pie mums, un kā 
viena, tā otra upuŗus skaita sim-
tos tūkstošu. Vienīgā Spānijas 
laime, karalis konstatēja, bija tas, 
ka kaŗotāju atbalstītāji bija pārāk 
tālu, lai spētu zemi okupēt.

Arī deportēto un trimdinieku 
liktenis karalim nebija gluži 
svešs. Pilsoņu kaŗa laikā vairākus 
tūkstošus bērnus aizveda uz 

Padomju Savie -
nību, no kurie-
nes viņi un viņu 
pēcteči varēja at -
 griezties tikai 
pēc Padomju Sa -
 vienības sabruk-
šanas. Karalis 
stās   tīja, ka ar 
vai  rākiem esot 
ti  cies un par 
viņu likteņiem 
uzzinājis perso-
niski. Pēc pilso-
ņu kaŗa arī no 
Spānijas simtiem 
tūkstošu cilvēku 
devās trimdā, 
bēg  dami no re  -
presijām un nā -
ves briesmām. 
Arī no tiem dau-
dzi tikai nesen 
atgriezušies savā 
dzimtenē.

Atļāvos izteikt karaļu pārim 
atzinību par to, ka viņi ir daudz 
darījuši, lai Spānijas tautas atkal 
saliedētu, dziedētu senas, sāpīgas 
brūces un pasargātu no vardar-
bībām nākotnē. Piebildu, ka, cik 
vien ar mūsu pieticīgiem spē-
kiem ir iespējams, tas ir arī Oku-
 pācijas mūzeja mērķis un uzde-
vums.

Vizīti beidzām pie mazas tema-
tiskas izstādes ko bija sagatavojis 
mūzeja kurātors, izmantojot 
spāņu ārsta Manuela de Kardenas 
(Manuel de Cárdenas) 1942. gada 
dienasgrāmatu, kas sarakstīta, 
kamēr viņš – Zilās divīzijas da  -
līb   nieks – bijis Austrumu frontē 

un kaŗa slimnīcā Miera ielā. Rīgā 
Manuels de Kardenas bija uzņē-
mis daudz fotografiju, no kuŗām 
simt piecdesmit atrodas Okupā  -
cijas mūzeja krājumos.

Konstatējām, ka Otrā pasaules 
kaŗa laikā spāņi un latvieši traģis-
kā kārtā bijuši ieroču brāļi vienā 
un otrā frontes pusē. „Notikušais 
nedrīkst atkārtoties,” secināja ka  -
ralis, „cik labi, ka tagad esam 
kopā tikai vienā pusē – mūsu 
Eiropas Savienībā.” 

Šos vārdus karalis ierakstīja arī 
mūzeja viesu grāmatā, kur citi 
karaļi un karalienes ir parakstīju-
šies tikai ar savu vārdu un lako-
nisko „R”. 

Kad šķiroties pasniedzām kara-
lienei dāvanas – mūzeja grāmatu 
franču un angļu valodā, iesietu Dr. 
Manuela de Kardenas dienasgrā-
matas kopiju, The Soviet Story un 
The Singing Revolution tvartus, – 
Sofija atzinās, ka ir visa redzētā ļoti 
aizkustināta, un atvadījās tik sir   -
snīgi, it kā mēs būtu seni paziņas.

Kad viesi bija aizgājuši, mūsu 
pašu Valters Nollendorfs ar platu 
smaidu sejā man sacīja: „Tāds ka -
raļu pāris pie mums vēl nebija 
bijis!”

Protokolā noteiktais vizītes 
laiks, protams, bija pārkāpts gan-
drīz par pusstundu...

P. Bolšaitis

P. Bolšaitis sarunā ar Spānijas karali Huanu Karlosu un karalieni Sofiju



LAIKS 2009. ga da 6. jūnijs – 12. jūnijs16

Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

Sastādījis Ēvalds KrollsKrustvārdu mīkla
1

9 10

11 15

20

25

32

38

40 4139

33

34 35

26

27 28 29

21

30

42

36

37

31

23 24

22

16

19

17 18

12 13 14

2 3 4 5 6 7 8

Līmeniski. 1. Svētlaimīgo 
dārzs debesīs. 5. Zirgu un pajū-
gu novietnes pie krogiem. 
9. Adīts audums. 10. Cilvēki, 
kas lūdz dāvanas. 11. Grieķijas 
sala Egejas jūrā. 13. Termins 
kāršu spēlē. 14. Loti veci. 
16. Dzīvniekiem – mugurkaula 
nobeiguma daļa. 17. Tauta, kas 
dzīvo Ķīnas DR daļā. 19. Karpu 
dzimtas saldūdens zivs. 20. Ne -
nozīmīgs, sīks priekšmets. 
21. Pelēcīgi blāvi. 23. Ne  lieli 
grauzēju kārtas stepju apgabalu 
dzīvnieki. 25. Bute. 27. Kū -
rortpilsēta Lietuvā pie Baltijas 

jūras.  30. Budēļi. 34. Slavu tauta. 
37. Ļaunums, nelabvēlība (pret 
ko). 38. Apģērba gabali. 
39. Kāda lauksaimniecības dzīv-
nieka tēviņi. 41. Ostas pilsēta 
Francijas D. 43. Audummalas. 
45. Veidot kamolu. 46. Pilsēta 
Saūda Arabijā. 47. Padrēbe. 
48. Svētbilde. 49. Sešu atskaņo-
tāju ansamblis. 50. Ēdami 
gliemji. 

Stateniski. 1. Vārdotājs, bur-
vis. 2. Lauksaimniecības dzīv-
nieks. 3. Skalbju dzimtas augs. 
4. Episks sacerējums. 5. Nokaltis 
koks. 6. Klosteŗa priekšnieks. 

7. Vīrieša vārds (nov.) 8. Cilvēku 
un transportlīdzekļu kustība pa 
ceļiem. 12. Sporaugi bez sak-
nēm. 15. Ģeodēzijas instru-
ments. 16. Dzieti. 18. Viela ar 
nāvējošu iedarbību. 21. Nelieli, 
parasti mīkstas vielas gabali. 
22. Apdzīvota vieta Valmieras 
raj. 24. Upe Čīles Z. 26. Čūska 
R. Kiplinga „Džungļu grāmatā”. 
27. Lieli kaķu dzimtas dzīvnie-
ki. 28. Dziļa apmierinātības un 
prieka izjūta. 29. Pilsēta Polijas 
DR. 31. Novusa un biljarda 
nūja. 32. Noteikta cena, atlīdzī-
ba. 33. Aužamo stāvu daļas. 
35. Vārdu raksturotājs apzīmē-
jums. 36. Briesmīgs zvērs; necil-
vēks. 40. Dārza oga. 42. Vārds 
vai teiciens, ko lieto pārnestā 
nozīmē.44. Pārmācība par neat-
ļautu rīcību. 46. Sievietes vārds 
(martā). 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 
22) atrisinājums

Līmeniski. 1. Dambrete. 
5. Smel     ties. 11. Ligzdas. 12. Tāl-
 skatis. 13. Vīrs. 14. Pa  kulas. 
15. Si    li. 18. Rauna. 19. Pas ta. 
22. Rē      tas. 23. Metenis. 24. Ko  -
manda. 28. Tanki. 30. Valis. 
33. Arkli. 34. Nāra. 35. Sveikas. 
36. Sāls. 39. Es  me   ralda. 40. Sar-
 moti. 41. Sta tenis. 42. Samaisīt.

Stateniski. 1. Delavēra. 2. Mu -
            gurpuse. 3. Ruds. 4.  To  starp. 
6. Malnava. 7. Loki. 8. Iz  teikt. 
9. Saspiest. 10. Ātrums. 16. Pa  -
reģis. 17. Ārta           vas. 20. Aus         ma. 
21.  Ti  kai. 25. Dik  tātors. 26. Sten-
           ders. 27. Aizsvilt. 29. Nerimša. 
30. Vi         valdi. 31. Lai   kam. 
32. Skaista. 37. Irbe. 38. Arpa.                 

Ar vērienīgu talku Krievkalna salā, „Likteņdārzā”, Latvijā 
beidzās šī gada Meža dienas. Talkā piedalījās arī Valsts prezidents 
Valdis Zatlers ar ģimeni, citas augstas amatpersonas un vairāk nekā 
300 interesentu. Prezidents, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un 
aizsardzības ministrs Imants Lieģis, kā arī rakstniece Lūcija Ķuzāne 
un citas amatpersonas dārzā iestādīja liepas un ozolus.

Mētrienas pensionāru padome kopā ar sociālo darbinieci un 
pagasta vadības atbalstu sākusi akciju „Palīdzi kaimiņam!”. Jau 
zināmi cilvēki, kuŗi palīdzēs sagatavot malku, izremontēt dzīvokļus 
un apstrādāt dārzus. Ir ģimenes, kuŗas labprāt no saviem krājumiem 
dāvina sēklas kartupeļus, dārzeņu sēklas un stādus.

Krīze nav traucējusi Sērenes pagasta daudznozaŗu firmas 
„Daugava” maizes ceptuves ēkā atvērt jaunu veikalu. Tajā 
nopērkama uzņēmumā ražotā produkcija – maize, piena produkti 
un konditorejas izstrādājumi.

Valsts asinsdonoru centrs, sagaidot Pasaules asins donoru 
dienu14. jūnijā, rīko īpašu akciju „Piedalies!”. Cilvēki tiek aicināti 
atsaukties šā gada Pasaules asins donoru dienas sauklim „100 % 
bezatlīdzības donoru kustība”, ziedojot asinis un dāvinot savu dono-
ra pusdienu kompensāciju (3 lati) Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcai medicīnas aparātūras iegādei, kas nepieciešama mazo 
pacientu ārstēšanai. 

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija 
izsludinājusi konkursu labdarības organizācijām Latvijas novados, 
kuŗas veiks pārtikas izdali mazturīgajiem 2010. gadā, kā paredz 
Eiropas Komisijas programma. Plānots, ka 2010. gadā programmas 
ietvaros mazturīgās personas saņems noteiktu daudzumu četrgraudu 
pārslu, pankūku miltu, vājpiena pulveŗa, ātri pagatavojamo auzu 
pārslu biezputras ar piedevām un griķu.

Krāslavas rajona Šķaunes pagasta Kovaļku kapos atklāja 
pieminekli Latvijas brīvvalsts laikā kritušajam 3. Ludzas aizsargu 
pulka Šķaunes jātnieku nodaļas priekšniekam Ignatam Mileiko. 
Svinīgajā sarīkojumā piedalījās Valsts Robežsardzes un Zemessardzes 
amatpersonas, Krāslavas rajona padomes un Šķaunes pagasta 
padomes vadība un iedzīvotāji.

Liepājas koncertestrādē “Pūt, vējiņi!” notika labdarības 
sarīkojums “Mazā Latvijas nākotne”, ko rīko biedrība “Ideju lid-
lauks”. Mērķis – savākt līdzekļus bērnu sociālās aprūpes centra 
“Liepāja” fizikālās terapijas kabinetam, lai varētu iegādāties aparātūru 
invalidu vajadzībām. 

Liepājas Neredzīgo biedrība saņēmusi dāvinājumu no Holandes 
ORA fonda – vairāk nekā 20 datoru. Lai arī lietoti, tie noderēs gan 
neredzīgajiem, gan citiem invalidiem, kas biedrībā tiek mācīti strādāt 
ar datoru. Pašlaik datoros installētas speciālas programmas, lai arī 
vājredzīgie un neredzīgie atbilstoši savai redzes pakāpei un prasmei 
varētu ar tiem darboties mājās.

„Bērnu rallijs KURZEME” šogad norisināsies jau sesto gadu. 
Visus šos gadus rallijs pulcē bērnus un jauniešus vecumā no 6 līdz 14 
gadiem lielākajās Kurzemes pilsētās – Liepājā, Talsos, Ventspilī, 
Kuldīgā un Saldū. Mazos riteņbraucējus pievērš ceļu satiksmes 
noteikumu apguvei, atgādina, kas ir droša ielas satiksme, sniedz 
ieskatu pirmās palīdzības sniegšanā, ļauj pierādīt savu veiklību 
riteņbraukšanā un radio vadāmo mašīnu modeļu vadīšanā, kā arī 
vieš interesi par aktīvu dzīvesveidu, autosportu un autoralliju

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V.Berkina un R. Mielava

30. maijā vienlaikus 12 
Latvijas pilsētās – Cēsīs, Jēkab-
pilī, Kandavā, Liepājā, Mazsalacā, 
Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Rīgā – 
Lat vijas Universitātes Mazajā 
aulā, Siguldā, Valmierā un Vents-
 pilī notika sabiedrības pār maiņu 
kustības „Latvijas for ums”, ko 

rīkoja Latvijas Valsts pre  zidenta 
Stratēģiskās analizes komisija, 
Latvijas Valsts prezidenta kan -
celeja, Latvijas Uni ver sitāte, Lat-
vijas Kultūras centru asociācija, 
Latvijas Darba devēju konfe de-
rācija. Uz pirmo „Latvijas foru-
mu” bija ieradušies 500 da  līb-
nieki. Visvairāk Rīgā (150) un 
Jēkabpilī (163).

„Latvijas forumu” Latvijas Uni-
versitātes Mazajā aulā Rīgā at  klā-
 ja un uzrunu teica Valsts pre zi -
dents Valdis Zatlers. Ar tīmekļa 
starpniecību forums uz lielā ek -
rā    na bija redzams un dzirdams 
vi  sās 12 pilsētās. Prezidents uz -

Prezidents sasauc novadus „Latvijas forumā” 
svēra, ka vienuviet pulcēt aug -
stākās valsts amatpersonas, po -
lītiķus, dažādu nozaŗu pro fe sio -
nāļus, nevalsts organizāciju pār-
stāvjus un iedzī   votājus ir pasaulē 

labi zi  nāma 
prak       ses. Po  pu -
lāritāti ie  man -
tojis Eiro pas 
P a r    l a m e n t a 
Pil   soņu fo -
rums, bet So -
mijā forums 
no  tiek katru 
gadu vasarā, 
kad daudziem 
ir atvaļinājumu 
laiks un po -
lītiķiem ir ie -
spē   ja uzklausīt 
tautas domas, 
veltīt vienu 
die   nu valstij 

svarīgu jautājumu kopīgai ana-
lizei. Pagājušā gada vasarā Lat-
vijas prezidents piedalījās Somi-
jas Pilsoņu forumā, kur smēlās 
ierosmi arī Latvijā sasaukt sa -
bied  rību vienotāju forumu. Pre -
zidents uzsvēra – ja sabiedrība 
pārstāj debatēt, tad valsts nīkuļo. 
Valsts un ievēlētie deputāti kalpo 
tautai, nevis birokratiskajam apa-
rātam. 

Forumā bija ieradušies 150 da -
lībnieki ar LU rektoru Mārci 
Auziņu priekšgalā, kā arī Rīgas 
augstskolu mācībspēki, uzņēmēji, 
darba ņēmēji, ierēdņi, nevalsts 
organizāciju pārstāvji, pensionāri 

un studenti, bet no 9. Saeimas 
deputātiem vienīgi Baiba Rivža 
(ZZS). Bija arī daži Rīgas domes 
deputāti un deputātu kandidāti. 

Arī pārējās foruma norises pil-
sētās deputāti bija ieradušies 
mazā skaitā. Tas liecina, ka tautas 
domas par to, kas notiek valstī vai 
konkrētā reģionā, novadā, pilsētā, 
polītiķus sevišķi nein teresē. Atliek 
piekrist Valsts prezidenta Valža 
Zatlera teiktajam: „Gaidāmās vē -
lēšanas 6. jūnijā uz  skatāmi pa -
rādīs, kāda ir po  lītiskā vide Lat -
vijā.” Pašreizējā eko  nomiskā krize 
izgaismo 19 neatkarības gados 
pieļautās kļūdas. 

Foruma praktisko daļu vadīja 
Latvijas Valsts prezidenta Stra-
tēģiskās analizes komisijas 
priekš    sēdis Roberts Ķīlis, aicinot 
cilvēkus paust idejas, kā uzlabot 
dzīvi Latvijā. Visās 12 foruma 
no  rises pilsētās, lai arī dažviet 
bija atnākuši tikai pāris cilvēku, 
ritēja karstas debates. Foruma 
pirmajā daļā tika izteiktas idejas, 
kā uzlabot polītisko un ekono-
misko situāciju Latvijā, otrā daļā 
vairāk tika meklētas iespējas, kā 
īstenot paustās idejas un vai tās 
cita ar citu ir savietojamas.  

Jēkabpilī izteica drosmīgu 
priekšlikumu – pieņemt Latvijas 
pretkrizes likumu, kas mazinātu 
joprojām pārlieku lielā biro kra -
tiskā aparāta naudas izšķērdēšanu, 
kā arī noteiktu „rāmjus” Latvijas 
kritiskajai ekonomiskajai situā-
cijai. Turpat uz lielā ekrāna dzir-
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dējām LTV1 raidījuma „Kas no -
tiek Latvijā?” vadītāja Jāņa Dom-
bura Rīgā teikto, ka nedrīkst pie-
ļaut Latvijas forumam būt tikai 
„tvaika nolaišanai”, jo bez kon-
krē tas un stingras vienošanās ar 
patiesi ietekmīgām personām 
valstī nekādas pārmaiņas Latvijā 
nenotiks. J. Domburs uzsvēra, ka 
oligarchi nav klāt forumā, lai tas 
„neapdraudētu viņu polītekono-
miskās chēmas”.

Sakopojot visās foruma norises 
vietās izteikto, secināms galve-
nais – beidzot jāformulē valsts 
attīstības vīzija – kādu gribam 
redzēt nākotnes Latviju. Jāpanāk 
sabiedriska vienošanās ar patiesi 
ietekmīgiem cilvēkiem – oli-
garchiem par jauniem spēles no -
teikumiem Latvijas polītikā un 
ekonomikā. Jāpanāk lielāka at -
klātība par uzturētās valsts pār -
valdes nodokļu maksātāju tēri-
ņiem, ievietojot tīmeklī valsts 

bu  džetu. Jārada iespēja sekot 
līdzi, kā dažādas valsts institūcijas 
rīkojas ar valsts naudu. Jāveido 
profesionāļu valdība un valsts 
pār    valde, kur darbā pieņem pēc 
profesionālitātes kritērija, nevis 
pēc partejiskiem apsvērumiem, 
kā tas bijis līdz šim. Inteliģentajiem 
bezdarbniekiem jāpiedāvā darbs 
sabiedriskā kārtā profesijā, pie -
mēram, atlaistajiem skolotājiem 
strādāt par skolotāju palīgiem ar 
problēmbērniem, juristiem – 
konsultēt iedzīvotājus u.tml. 
Jāmazina administrātīvais slogs 
mazajiem uzņēmumiem, un 
jāievieš fiksēta nodokļa likme. 

Foruma rīkotāji solīja drīzumā 
sakopot 100 vērtīgākās idejas un 
tās publicēt Valsts prezidenta 
Stratēģiskās analizes komisijas 
iz  veidotajā ideju platformā – 
tīmeklī: www.saki.lv. Jo „Latvijas 
foruma” uzdevums bija nevis 
meklēt veidus, kā pārvarēt krizi, 
bet izveidot tādu Latviju, kas 
nenonāktu krizē.

Valija Berkina

Sabiedrības pārmaiņu kustības „Latvijas forums” 
sasaukšanas iniciātors bija Latvijas prezidents 
Valdis Zatlers
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Agrīns 6. maija rīts un samērā 
iekavējies pavasaris sagaidīja 
Gaŗezera akcionārus un pārējos 
Latviešu kultūras un izglītības 
centra darbiniekus ar spēcīgām 
vēja brāzmām.  

Kāda būsi 2009. gada sezona? 
Gaŗezera prezidentam Kārlim 
Vizulim ierodoties, darbs var 
sākties. Nelabvēlīgo laika apstākļu 
dēļ Gaŗezera kapelāna Roberta 
Franklina svētruna notiek telpās. 
Pēc tam gan, padomes aicināti, 
spītējot straujajām vēja brāzmām, 
lielākā daļa akcionāru un pado-
mes locekļu dodas uz Karoga 
kalna pakāji, lai nodziedātu 
Latvijas himnu un vērotu ASV 
un Latvijas karogu uzvīšanu  
mastā.

Spirgti vēji nes  jaunu  pavasari  Gaŗezerā
attīstību. Viņš uzsvēra:„ Gaŗezers 
savu darbību nevar turpināt tādā 
pašā līmenīkā līdz šim, tam ir vai 
nu jāaug, vai arī jāizbeidz sava 
darbība”.

Prezidents teica: „Gaŗezers 
vien  mēr ir spējis panākt daudz 
ar ierobežotiem līdzekļiem. 
Uzturot 160 akru lielu platību ar 
vismaz 100 ēkām un vasarās 
nodarbinot ap 100 cilvēku, 
Gaŗezeram ir samērā mazs 
budžets – zem 800 tūkstošiem 
dolaru gadā.  Amerikas bezpeļņas 
organizāciju mērogā Gaŗezers ir 
ļoti mazs – 72% ASV bezpeļņas 
organizācijām ir budžeti, kuŗi 
pārsniedz  vienu miljonu dolaru.  
Tādēļ cītīgi pētām, kā samazināt 
savus izdevumus. Mūsu mērķis 

domu, ka Gaŗezeram jāpiesaista 
jaunieši arī pēc vidusskolas beig-
šanas, viņš uzsvēra, ka, saglabājot 
latvisko pasauli, sasniegto nāksies 
pārbūvēt uz stingrākiem pama-
tiem. Kārlis Vizulis izvirzīja ideju 
par jauniešu piesaistīšanu dar-
bam Gaŗezerā, par ko nākotnē 
būt vērts padomāt: „Ja Gaŗezeram 
būtu šim nolūkam atbilstīgs 
līdzekļu fonds, jauniešiem, bei-
dzot GVV mācības, mēs varētu  
piedāvāt iespēju nostrādāt nāka-
mās vasaras Gaŗezerā (vai arī 
kādā citā latviešu organizācijā) 
un par to piešķirt stipendiju 
universitāšu studijām.”

Klātesošie ar aplausiem atzinīgi 
uzņēma Gaŗezera prezidenta 
ziņojumu.

Gaŗezera akcionāru pilnsapulces atklāšana Gaŗezera Treimaņa zālē. No kreisās: Gaŗezera kapelāns 
Roberts Franklins, padomes loceklis Vilnis gertners, padomes Izglītības nozares vadītāja Anda 
Vizule, Gaŗezera prezidents Kārlis Vizulis, Padomes locekle un pilnsapulces sekretāre Ingrīda 
Velkme un padomes loceklis Raimonds Matisons

No kreisās: Uģis Grīnbergs lietišķā sarunā ar Gaŗezera prezi-
dentu Kārli Vizuli

Pirmās labiekārtotās atpūtas mājiņas ezera krastā Gaŗezera 
Dzintaru territorijā. Priekšpusē – pirmais lietošanā nodotais 
parauga modelis – „Vizbulīši”. Aiz tā  paceļas līdzīga celtne

Par kopsapulces vadītāju ievēlē 
Albertu Legzdiņu. Klātesošajiem 
kājās pieceļoties, ar klusuma 
brīdi tiek pieminēts pāragri 
Dieva ceļā aizgājušais Gaŗezera 
padomes loceklis Andris Put-
niņš.

Kopsapulces dienas kārtības 
pirmajā punktā tiek ievēlēti trīs 
balsu skaitītāji un kopsapulces 
sekretāre. Ar akcionāru izteik-
tiem iebildumiem un labojumu 
tiek pieņemts iepriekšējā gada 
kopsapulces protokols. Jautāju-
mam par jaunu akcionāru 
uzņemšanu aizvadītajā gadā 
atbildi sniedza Gaŗezera admi-
nistrātors Uģis Grīnbergs. Viņš 
paskaidroja, ka jauni akcionāri 
nav uzņemti, toties esošie ir 
iegādājušies 3 tūkstošus jaunu 
akciju. Pilnsapulces turpinājumā 
klātesošie ar interesi noklausījās 
Amerikas latviešu jaunatnes 
apvie nības priekšsēža Kārļa 
Antona rakstisko ziņojumu 
Gaŗezera akcionāriem un 
padomei.

Pilnsapulces turpinājumā visi 
noklausījās Gaŗezera prezidenta 
Kārļa Vizuļa ziņojumu. Tajā gal-
venā vieta bija ierādīta jautāju-
mam par Gaŗezera nākotni un 

ir Gaŗezera paplašināšana, nevis 
tā darbības samazināšana.

Lai Gaŗezers varētu augt, ir 
nepieciešams piesaistīt cilvēkus 
un līdzekļus. Ienākumi Gaŗ-
ezeram līdz šim ir nākuši no trim 
avotiem – tas ir:  pirmkārt pro-
grammu ietvaros no skolu un 
nometnes maksām. Otrkārt: no 
telpu un atpūtas treileru izīrē-
šanas. Treškārt: no tautiešu zie-
dojumiem.”

Ziņojumā Kārlis Vizulis paka-
vējās pie iespējām palielināt 
Gaŗezera ienākumus, paplašinot 
izglītības programmas. Tika 
runāts par nepieciešamību aktī-
vizēt esošos akcionārus un 
modernizēt akcionāru struktūru 
un lomu? Runātājs aicināja tos 
akcionārus, kuŗi nespēj vai 
nevēlas uzņemties atbildību par 
Gaŗezera uzturēšanu, atdot savas 
akcijas Gaŗezeram vai arī nodot 
tās kādai lielākai organizācijai.

Tika izteikta iespēja – varbūt šī 
organizācija varētu būt ALA? Tā 
kā Daugavas Vanagi pašlaik ir 
lielākie Gaŗezera akcionāri, di -
vām lielām organizācijām Gaŗ-
ezera akcionāru pulkā darboties 
būtu pat veselīgi. Tas radītu arī 
labu konkurenci. Runātājs izteica 

nāriem sniedza padomes sekre-
tāre Ingrīda Velkme. Arī padomes 
finanču nozares pārstāvis snie-
dza pārskatu par Gaŗezera kases 
stāvokli. Viņu papildināja Gaŗ-
ezera administrātors Uģis 
Grīnbergs.

Atskaitē par vispārējo Gaŗezera 
finanču stāvokli padomes fi -
nanču nozares pārstāvis Arnolds 
Ozols sniedza izsmeļošu infor-
māciju par Gaŗezera budžeta 
izpildi 2008. gadā un projek-
tētajām iespējām 2009. gadā. Par 
aizvadītā gada izglītības darbu 
ziņoja izglītības nozares vadītāja 
Anda Vizule. Aizvadīto Gaŗezera 
sezonu var raksturot ar daudz-
pusību programmu izveidē. Šajā 
vasarā papildus pienākumus un 
pat zināmas rūpes radīs budžeta 
izmaiņas. Kā vienmēr, arī šovasar  
Izglītības nozares uzdevums ir 
veidot programmu dalībnieku 

svešatnē. Lielāks uzsvars tiks 
veltīts tieši praktiskai sarunu 
va lodai, visu izstrādāto program-
mu nodarbībās.

Arī šogad Gaŗezera Bērnu 
dārzu „Biz-Biz bērni” vadīs Laila 
Medne. Patlaban ir jau pieteikti 
44 bērni. Šogad atkārtoti  Gaŗ-
ezera Bērnu nometni vadīs Iveta 
Eilande.  Viņas pārziņā un sarak-
stos ir jau reģistrēti  62 nometnes 
apmeklētāji. Iespējams 90% 
pirmā un otrā posma bērnu 
nākamgad pāries uz Gaŗezera 
Sagatavošanas skolu. Gaŗezera  
Sagatavošanas skolas divus pos-
mus vadīs Sandra Kronīte – 
Sīpola, kura Gaŗezerā atgriezīsies 
jau devīto vasaru.  GSS abos pos-
mos ir jau pieteikušies 43 bērni.  
Gaŗezera Vasaras vidusskolas 
vadībā trešo vasaru ir atgriezušies 
Māra un Ēriks Kores. Šogad 
GVV mācību viela tiks  datorizēta 
un vienlīdz arī elektroniski piee-
jama jebkuŗam vidusskolas 
audzēknim un skolotājam.

Kopsapulces dienas kārtībā 
bija arī Revīzijas komisijas ziņo-
jums. To nolasīja komisijas vadī-
tājs Lauris Rožkalns. Nākamais 
vārdu lūdza Gaŗezera padomes 
loceklis Vilnis Gertners un 
runāja dažādiem par atbalsta 
veidiem.

Pēc akcionāru debatēm un 
jautājumiem padomei bija pie-
nācis brīdis akcionāru balsu 
saskaitīšanas rezultātam. Tika 
paziņots jaunās 2009. gada Gaŗ-
ezera padomes sastāvs.

Kopsapulces nobeiguma vār-
dus teica tās vadītājs Alberts 
Legzdiņš. Viņš apliecināja pār-
liecību par sekmīgu Gaŗezera 
izaugsmi nākotnē. Nobeigumā 
visi kopā nodziedāja „Nevis 
slinkojot un pūstot”.

Dzidra Tropa,
Garezerā

Turpmākajā pilnsapulces gaitā 
balsu skaitīšanas komisija ziņoja, 
ka šodienas pilnsapulcē akcionāri 
ir pārstāvējuši 44% akciju. Īpaša 
pateicība kopsapulces vadītāja 
vārdā tika izteikta Gaŗezera pre-
zidentam Kārlim Vizulim par 

viņa piedalīšanos un plašas 
informācijas sniegšanu aizvadī-
tajā  ALAs  kongresā Floridā.

Turpinājumā ziņojumu akcio-

skaita paplašināšanai. Par neat-
liekamu uzdevumu Izglītības 
nozares darbībai būs latviešu 
valodas un kultūras saglabāšana 
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Minesotas pavalsts Dvīņu 
pilsētās pieredzes apmaiņā bija 
ieradusies dr. Iveta  Alaine  no  
Latvijas.  Viņa iepazinās ar bērnu 
ārstniecību Gillette Children Hos-
pital Mineapolē Shriners Hospital 
for Children St. Paulā.

No  5. līdz 25. aprīlim viņu 
savās mājās Minetonkā izmitināja 
viesmīligie Ruta un Gunārs 
Beķeri. Financiāli jaunās ārstes 
vizīti atbalstīja Mineapoles-St.
Paulas latv. ev. lut. draudze, Lat-
viešu ārstu un  zobārstu  apvienība  
(LāZA),  indivuduālas personas.

Dr. I. Alaine dzimusi Rīgā 
1966. gadā, 1994. gadā sākusi 
strādāt Nacionālā rehabilitācijas  
centrā ,,Vaivari” par fiziotera-
peuti, ārstnieciskās vingrošanas 
speciālisti, pediatri. 2001. gadā 
viņa turpat sāka ārstēt bērnu 
cerebrālās triekas pacientus, pēc 
gada kļuva par bērnu internās  
rehabiltācijas nodaļas vadītāju. 
Tika izveidota darba grupa, lai 
pievērstu lielāku uzmanību bēr-
niem ar īpašām vajadzībām, kas 
sāka ieteikt dažādus projektus. 
Viens no tiem – ,,Nacionālais 
daudzfunkcionālais atbalsta centrs 
“Vaivari” bērniem ar īpašām vaja -

ASV iegūtā pieredze labi noderēs darbā Latvijā

Draudzīga, dinamiska, daudzpusīga
,,Grāmatu grupiņa“ Gaŗezera 3x3 nometnē

No kreisās: Gunārs Beķeris, dr. Iveta Alaine, dr. Jānis Dimants, Ruta Beķere
dzībām” ieguva pirmo vietu 12 
projektu konkursā. Projekta 

partneri ir Latvijas Veselības 
ministrija, Latvijas reha  bilitācijas 

tāte. Projekta mērķis – nacionālā 
līmenī veicināt bērnu ar īpašām 
vajadzībām  integrāciju sabiedrī-
bā un uzlabot šo bērnu un viņu 
ģimeņu dzīves  kvalitāti.

Iveta Alaine ir pateicīga Ame-
rikas latviešiem, īpaši Rutai un 
Gunāram Beķeŗiem un  dr. Jānim 
Dimantam Jr., kuŗi  palīdzēja, lai 
viņa varētu pilnveidot savu kvali-
fikāciju. Savas prakses laikā viņa 
tikusies ar ārstu no Krievijas, kas 
ASV iebraucis 1990. gadā un 
agrāk nemaz nav zinājis, ka 
Krievijā ir tik  daudz bērnu inva-
lidu, jo viņi sabiedrībā nav redza-
mi. Amerikā pret bērniem ar 
īpašām vajadzībām izturas daudz  
savādāk. Ģimenes Latvijā, kuŗās 
aug bērni ar īpašām vajadzībām, 
ir ļoti grūtā stāvoklī. I. Alaine 
vēlas, lai arī Latvijā valdība uzņe-
mas atbildību gan par veseliem 
bērniem, gan bērniem invali-
diem un bērniem ar īpašām vaja-
dzībām. Šo problēmu risināšanu 
ietekmē ekonomiskā situācija un 
cilvēku mentālitāte.

Amerikā jau agrāk viesojušies 
dr. I. Alaines kollēgas dr. Zane 
Pavāre un  dr. Jānis Osītis.

Dr.  Jānis  J. Dimants, Jr.
profesionālā organizāciju apvie-
nība un Rīgas Stradiņa universi-

,,Grāmatu grupiņa”. Man šie divi 
vienkāršie vārdiņi, kalendārā 
ierakstīti kādas piecas reizes 
gadā, nozīmē brīnišķīgu, intelek-
tuāli pacilājošu domu izmaiņu 
pilnu rītu, pavadītu draugu, pa -
ziņu, citu latviešu grāmatu lasī-
tāju vidū. Izraudzītajā, parasti 
sestdienas rītā,  paķeŗu līdzi kādu 
gardu ciemakukuli, ielieku nupat 
izlasīto grāmatu un piezīmes man 
Minesotā uzdāvinātajā izturīgajā 
,,Sveiki! Mineapoles/St. Paula 
Latviešu skola” maisā un ar vieglu 
soli ielecu automašīnā. Vienmēr 
mainās satikšanās vietas, jo bū -
dama maza neformāla ,,grupiņa” 
Bostonas rajonā, satiekamies 
dalībnieku dzīvokļos un mājās. 
Katrā vietā sēžam dažāda augs-
tuma un platuma krēslos, dzeŗam 
kafiju no dažādu krāsu krūzēm, 
pamainām, kam sēžam blakus 
un kam skatāmies acīs. Ticu, ka 
arī šī mainīgā lasītāju fiziskā 
dinamika veicina, ka pārrunās 
neieslīgstam ,,vecās, ierastās slie-
dēs.” Nē, tādas šauras nelokāmas 
parallēlas, sliedes, kas nekad 
nekrustojas, grāmatu grupiņu, 
manuprāt, nekad nedrīkst zemē 
vai paklājā iedzīt! Ir daudzkārt 

interesantāk visiem, ja nevar 
iepriekš paredzēt, kādas būs katra 
lasītāja piezīmes, novērojumi, 
pārdomas un arī kā tās var, 
kopējo pārrunu ietekmētas, līdz 
launagam mainīties. Un, šo 
sevišķo rītu uzmanības priekš-
plānā ir grāmatu autoru uzburtās 
ainavas, personāži un to īpašības, 
kā jau tam vajadzētu būt.

Amerikā kārtējas tikšanās reiz-
es ir vēl vismaz ducim latviešu 
literāro kopu, lasīšanas puduŗu, 
,,ābecnieku”, grāmatu lasīšanas 
grupiņu. Katrā pilsētā tām cits 
nosaukums, citas satikšanās vie-
tas. Dažos pulciņos darbojas 
ilggadēji grāmatu ,,gardēži“,  kuŗi 
var izlasīt 500 lppušu latviešu 
grāmatu  vienā rāvienā lidojumā 
no Latvijas uz Čikāgu. Ir arī tādi 
kā es, dzimuši un skoloti ASV, 
kuŗi latviski lasām ļoti lēnāāāām. 
Mēs esam grāmatu ,,tārpiņi‘, kuŗi 
urbjas katram latviešu vārdam 
cauri un dažreiz trīsreiz apkārt, 
jo ne visus vārdus saprotam, bet 
baudām! Latviešu lasītāju starpā 
ir tādi, kuŗi lasa tikai latviski, 
citiem  grāmata latviešu valodā ir 
tikai katra piektā, divdesmitā, vai 
pat piecdesmitā. Grāmatas, vien-
alga kuŗā valodā lasītas, ir mūsu 
prātos un dvēselēs uzbūrušas 
vienreizējas fantazijas pasaules, 
palīdzējušas izprast vēsturi. Esam 
intimi iepazinuši personāžus ar 
sarežģītiem raksturiem un autorus, 
kuŗi dažkārt ir pat interesantāki 
par saviem sarakstītajiem darbiem.

Šīs vasaras 3x3 nometnē Gaŗ-
ezerā literātūras ievirze darbosies 
kā draudzīga, dinamiska, daudz-
pusīga ,,grāmatu grupiņa” šo 
vārdu vislabākajā nozīmē. Mūsu 
rīta ievirzes pārrunām esmu 
izmeklējusi trīs no šī gada 
Amerikas latviešu apvienības 
ieteiktajām lasīšanas akcijas grā-

matām, vienu no ieteiktajiem 
autoriem un kaut ko ,,pavisam 
citu”, jo arī norūdītiem lasītājiem 
der kādreiz pārsteigumi. Iesaku 
no katras grāmatas  jau  iepriekš 
izlasīt, cik vien var, bet man būs 
līdz arī nokopēti īsāki grāmatu 
izvilkumi, lai tiem, kuŗi vēlas 
piedalīties pārrunās, bet nevar 
visas grāmatas iepriekš izlasīt, 
būtu iespēja uz vietas iepazīties ar 
pārrunājamiem darbiem un auto   -
ru dažādiem rakstīšanas stiliem. 

Pirmdienas rītu sāksim, pārru-
nājot Valentīna Jakobsona ,,Tre-
jādas brokastis” (Rīgā: Pētergailis, 
2008. Šo grāmatu var pasūtināt 
no ALAs grāmatu apgāda: Dace 
Copeland, 5648 Susan Ave., 
Kalamazoo, MI. 49048, (269)-345-
3304, dace.copeland@wmich.edu). 
Tā ir triloģija, rakstīta ar humoru 
par autora dzīvi pirms izsūtījuma, 
izsūtījumā un pēc atgriešanās 
Rīgā. Grāmatas ievadā Andris 
Jakubāns raksta: ,,Literatūras gar-
dēži noteikti apbrīnos Valentīna 
Jakobsona stāsta teikumus. Tie 
ārēji ir pavisam vienkārši teiku-
mi, nekas īpašs, nekāda skaistu-
ma, taču gandrīz katrā iekšā ir 
knifs, grūti noformulējama noska-
ņa un mērķtiecība.” Grāmatā katra 
nodaļa ir kā atsevišķs stāsts. 
Tiem, kuŗiem mazāk laika, iesaku 
izlasīt  nodaļas ,,Brokastis zaļu-
mos“ 64. lpp., ,,Brokastis zieme-
ļos“ 127. lpp. un ,,Brokastis pus-
naktī „ 308. lpp.

Otrdienas rītā meklēsim ,,ko -
pē jus saucējus” Anšlava Eglīša 
romānos. Ikviens pats var  izvē-
lēties kādu no viņa daiļliteratūras 
darbiem un, ja iespējams, paņemt  
grāmatu līdzi uz 3x3 nometni. 
Lūdzu padomāt, kā varētu atbil-
dēt (ar piemēriem no teksta): 1) 
Eglīša stils nereti tiek raksturots 
kā ,,nemoderns” –  kā konservātīvs 

un konvencionāls. Vai tev tā arī 
šķiet un kas definē to, ka stils ir 
,,konservātīvs un/vai konvencio-
nāls”? 2) Kāda attieksme Eglītim 
(autoram) ir pret saviem perso-
nāžiem? Draudzīga? Saprotoša? 
Nievājoša? Vēsa? Vai tev šķiet, ka 
Eglīša radītie personāži viņu 
pašu gaŗlaiko vai uzjautrina? 3) 
Jānis Grīns raksta, ka Eglītis ir 
,,humoristiski vai arī vienkārši 
lietišķi ieskaņots vērotājs un tēlo-
tājs: varētu salīdzināt viņa toņa 
tembru ar baritonu.” Iedomājoties 
lasīto grāmatu kā gleznu, kādi 
būtu galvenie gleznas toņi un 
kāpēc?

Trešdienas rītā Literātūras ie -
vir  zē viesosies rakstniece un 
literātūrzinātniece Lalita Muiž-
niece. Viņa stāstīs par rakstnieci 
un mākslinieci Margaritu Kova-
ļevsku, literāro daiļradi, kā arī 
dalīsies atmiņās par rakstnieci. 
Lūdzu izlasīt M. Kovaļevskas 
,,Astoņpadsmit” vai ,,Deviņpa-
dsmit”. Abu grāmatu pamatā ir 
autores jaunības dienasgrāmatu 
ieraksti.  Šīs grāmatas diemžēl ir 
grūtāk dabūt. Tās izdeva Ziemeļ-
blāzmas apgāds 1967. un 1973. 
gadā Zviedrijā. Paņemšu līdzi uz 
nometni izkopētus izvilkumus 
no ,,Astoņpadsmit” tiem, kuŗiem 
nebūs bijusi iespēja grāmatas 
iepriekš izlasīt, bet referāts būs 
interesants pat tiem, kas M. 
Kovaļevsku pazīst vienīgi no 
viņas vienreizējiem mākslas dar-
biem un grāmatu illustrācijām.

Ceturdien būs pārsteiguma 
diena – iepriekšējā vakarā  izda-
līšu ievirzes dalībniekiem izvil-
kumus no pārrunājamās lasām-
vielas. Ja gribat mēģināt risināt 
šo mīklu, tad sakiet skaļi sev vai 
kādam citam katru rītu: ,,labrīt!”, 
bet katru dienu citā valodā.

Piektdien un iespējams arī sest   -

dien pārrunāsim vēl vienu no 
ALAs šī gada ieteiktajām latviešu 
klasiķu grāmatām – Jēkaba 
Janševska ,,Mežvidus ļaudis”, 
kultūrvēsturisku romānu divās 
daļās. J. Janševskis, Jāņa Krēsliņa 
vārdiem ,,uzbuŗ varenu panorāmu 
par latviešiem senajos laikos, kas 
balstīta labā vēstures zināšanā. 
Viņam ir ļoti rosīgs stāstījums, 
izcila valoda, – jā arī ļoti kurzem-
nieciska. Un romāns ir arī ļoti 
saistoša lasāmviela, gandrīz kā 
detektīv romāns. Intriģējošs.”  Grā-
matu izdeva Grāmatu Draugs 
1951. gadā; tā atkārtoti iespiesta 
Latvijā Liesmas izdevniecībā 
1981. gadā; tagad ir arī digitālizētā 
izdevumā Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas mājaslapā: www.
letonika.lv Ja gribēsim pa īstam 
iejusties Janševska uzburtajā 
vidē, uzvilksim linu kreklus, pa -
strebsim bada zupu, varbūt pat 
piekodīsim klāt kādu batvini vai 
ķūķi! Baudīsim kopā pavadīto 
nedēļu, kuŗā, latviešu daudzpu-
sīgās literātūras iedvesmoti, 
būsim labāk iepazinuši ne tikai  
sevi, bet arī savus 2009. gada 
Gaŗezera 3x3 nometnes laika-
biedrus.

Ievirzi vadīs Sarma Muižniece 
Liepiņa; uz nedēļas beigām palīgā 
nāks Biruta Abula. Lūdzu, 
ierakstīt  savos kalendāros: no 
9.-16. augustam draudzīga, dina-
miska, daudzpusīga Grāmatu 
grupiņa – katru rītu!

Citas ievirzes 3x3 Gaŗezerā 
būs: rotkalšana, stikla apdare/
vitrāža, kokgriešana, latviskā vir-
tuve, polītika, folklora, valoda, 
rokdarbi, māksla, keramika un 
bērnu nodarbības. Sīkāku infor-
mā  ciju var iegūt, sazinoties ar 
Maiju Zaesku, tālr.: 763-972-2521 
e-pasts: zaeska@frontiernet.net 
vai 3x3 mājaslapā www.3x3.lv.

ALAs Kultūras fonda vadītāja 
Sarma Muižniece Liepiņa 
sarmaliepins@verizon.net
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Pēc vairāku gadu pārtraukuma, 
Bostonas Latviešu skolai atkal 
bija izlaidums.

Skolu šogad beidza Ariāna Lēn -
berga, Monika Roznere, Māra 
Spalviņa un Ariāna Ūle. Krāšņajā 
izlaiduma akta programmā viņas 
bija redzamas fotografiju sali-
kumā, kas atspoguļoja Bostonas 
Latviešu skolā pavadītos gadus.

Akts sākās ar karogu ienešanu, 
tad mācītājas Jogitas Minginas 
vadīts svētbrīdis un „Dievs, svētī 
Latviju!” Pārzines Mairas Galiņas 
uzruna, tai sekoja absolventu 
klases audzinātājas Dzintras Zie-
linski uzruna, kuŗa skolas 
beidzējiem novēlēja, lai viņu 
latviskā izglītošanās nekad 
nebeigtos.

Nobeigums, bet ne beigas

Spāŗu svētki ASV 
vēstniecības jaunajai ēkai 

Pianista Armanda Ābola
koncerts Mineapolē

Oļģerts  Cakars  jubilārs

klavieŗu, tā kokles pavadījumi 
bija Pētera Aldiņa drošajās 
rokās.

Izlaiduma akta nobeiguma 
vār dus teica vecāku padomes 
priekšniece Valda Grinberga, tad 
notika svētku azaids.

Daži vārdi būtu veltāmi absol-
ventu atvadvārdiem, kas nebija 
tikai kādas formas vai tradicijas 
izpildījums, bet katra runa bija 
sava veida eseja. Māra Spalviņa 
nolasīja savu pēdējo BLS locīšanu 
ar teicamu humora izjūtu: 
Nominatīvs – kas? – latviešu sko-
las mājas darbi. Ģenitīvs – kā? – 
mocību. Datīvs – kam? – man un 
mammai. Akuzatīvs – ko? – locī-
šanu un rakstu darbus. Instru-
mentālis – ar ko? – ar raudāšanu. 

Sirsnīgus atvadvārdus ar 
pateicību skolai, skolotājiem, 
vecā  kiem un vecvecākiem nola-
sīja katra absolvente. Pēc apsvei-
kumiem notika liecību izsnieg-
šana. Absolventu klase nodeva 
Latvijas karogu 7. klases audzēk-
ņiem. Karogu saņēma Ansis 
Ramoliņš.

Priekšnesumu daļā piedalījās 
visas absolventes. Monika Roz-
nere (flauta), Ariāna Lēnberga 
(kontrabass), Māra Spalviņa 
(kokle), Ariāna Ūle (kokle). Kā 

Lokatīvs – kur? – noliektu galvu 
uz kafijas galda. Un pēdējais – 
kad? – piektdienas vakarā. Runās 
varēja izjust patiesu mīlestību un 
draudzību pret skolu  un arī 
pašām absolventēm savā starpā. 
Bostonas Latviešu skolas izlaidu-
ma akta apmeklētājiem tas radīja 
cerīgu noskaņu, ka skolas bei-
dzējām latviskās izglītības ceļš 
nebūt nav galā. Kāda posma 
nobeigums, bet ne beigas.

Ivars Galiņš

Klavieŗmūzikas draugiem Dvī-
ņu pilsētās 12. maijā bija atkal 
iespēja noklausīties talantīgā 
latviešu virtuoza Armanda Ābola 
koncertu, ko rīkoja Minesotas 
latviešu koncertapvienība (MLKA).  
Armands Ābols dzīvo Valdivijā, 
Čīlē un ir mācībspēks Čīles 
konservātorijā (El Conservatorio 
de Música de la Universidad 
Austral de Chile).

A. Ābols Dvīņu pilsētās mūzi-
cēja jau trešo reizi, pirmoreiz 
1993. gadā, kad jaunais pianists 
bija tikko uzvarējis klavieŗspēles 
konkursā Spānijā, ar savu spožo 
techniku un mūzikālo interpre-
tāciju pievēršot kritiķu uzmanību. 
Nākamreiz viņš ieradās Mine-
apolē 1997. gadā, kad jau strādāja 
Čīles konservātorijā un turpināja 
izkopt technisko veiklību un 
mūzikālitāti.

 Armands Ābols bija uzaicināts 
Ročesterā, Minesotā, koncertēt 
Mātes dienā, un amerikāņu 
laikrakstā varēja lasīt atzinīgas 
atsauksmes.

Koncertam Mineapoles un St. 
Paulas latviešu baznīcas telpās 
Armands Ābols bija izvēlējies 
atskaņot L. Bēthovena, F. Mendels-
  zona, J. Mediņa, L. Garūtas, M. 
Ravēla un F. Lista kompozicijas. 
Ievadam Ludviga van Bēthovena 
,,Atvadu sonātu” No. 26 Op. 81a 
Mi bemol mažorā un Fēliksa 
Mendelszona ,,Dziesmas bez 
vār  diem”; pēc starpbrīža – Jāņa 
Mediņa septiņas ,,Dainas”, Lūcijas 
Garūtas ,,Četras prelīdes”; Morisa 
Ravēla Sonātinu (Modéré, 
Mouvement de menuet, Animé), 

koncertu nobeidzot ar Ferenca 
Lista ,,Otro ungāru rapsodiju”. 
Sajūsminātie klausītāji izlūdzās 
piedevas – Pedro Umberto Aljen-
des ,,Tonada” nr. 5 un  Edvarda 
Grīga tēlojumu ,,Mājup”.

Armanda Ābola spēle izceļas 
ar vienreizēju techniku, precīzi-
tāti, skaņu skaidrumu, gan spē-
cīgiem akordiem, gan maigu li -
riskumu. Sevišķi F. Lista ,,Ungāru 
rapsodijā” bija drāmatisku fortis-
simo un pianissimo pretstati, tā, 
ka reizēm šķita – skaņdarbu 
atskaņo orķestris. Armands 
Ābols apliecināja, ka ne tikai 
ērģeles, bet arī flīģelis var būt 
,,instrumentu karalis”.

Pēc koncerta Mineapolē māksli -
nieks devās uz Vašingtonu, D.C. 
un spēlēja Baltijas fonda rīkotajā 
pieņemšanā, kuŗā goda viesis 
bija Latvijas Valsts prezidents 
Valdis Zatlers, un pēc tam devās 
koncertēt uz Latviju.

Biruta Treiberga

Mācītājam, dzejniekam, sabied  -
riskam darbiniekam un otrā 
pasaules kaŗa cīnītājam Oļģertam 
Cakaram 9. maijā apritēja 85 
mūža gadi. Čikāgas pensionāri 
savu priekšnieku ar ziediem, 
klinģeri un dziesmām godināja 
saietā šā gada 13.maijā.

Jubilārs par sevi saka:
„Esmu dzimis 1924. gada 9. 

maijā Rīgā, Iļģuciemā. Pabeidzu 
Rīgas pilsētas 7. pamatskolu, Rīgas 
Valsts technikuma vājstrāvas 
nodaļu 1943. gadā. Aizsūtīts uz 
Vāciju 1943. gada rudenī darba 
dienestā, ieskaitīts 15. divizijā 
1944. gadā, pēc kaŗa gūstekņu 
nometnē Dachavā. Ambergas un 
Hersbrukas DP nometnes, pēc 
tam darba rotā Nirnbergā. 1947. 
gadā pārcēlos uz Zviedriju, kur 
apprecējos ar Martu Lamberti –  
māsu Martu – pazīstamu leģio-
nāru izdošanas laika personību. 
Zviedrijā, Jenčepingā pabeidzu 
Industrial Design skolu. 1953. 
gadā ieceļojām ASV un apmetā-
mies uz dzīvi Čikāgā. Dēls Jānis 
dzimis Zviedrijā, meita Ilze Čikāgā.

ASV strādāju par inženieri 
elektrotechnisko mēriekārtu pro-
jektēšanā, biju labratorijas vadī-
tājs līdz aiziešanai pensijā 1991. 
gadā. 1985. gadā nobeidzu „Moody 
Bible Institute” vakara skolu un 
esmu ordinēts par mācītāju Grand-
rapidu latviešu baptistu draudzē, 
kur strādāju vairāk nekā divdesmit 
gadus līdz draudzes likvidēšanai.

Pirmās publikācijas ir proza 
„Laika Mēnešrakstā”, vēlāk arī 
„Jaunajā Gaitā” un „Tiltā”, kur 
publicēju arī dzejoļus.

Dzejoļu krājums „Stiklam pie-
slīd un zūd” Kalnāja apgādā 
1965. gadā, LaRAs dzejlapa Nr. 8 
1976. gadā „Dziesmas par zelta 
ābelēm”. Esmu tulkojis ap 200 dzies-
mu tekstus, vairumā garīgu dzies -
mu, no angļu, vācu un zviedru 
valodām. Kopā ar dzīves biedri 
izdots reliģisku dzejoļu krājums 

“Dziesmas par Dievu” 1995. gadā.
Esmu publicējies „Literatūrā 

un Mākslā”, lasījis dzejoļus Rīgas 
radiofonā un piedalījies televīzijas 
raidījumā.

Esmu bijis Latviešu Preses 
biedrības Čikāgas kopas valdes 
loceklis. Iniciātors-dibinātājs kopā 
ar Valteru Nollendorfu un Valdi 
Zepu Latviešu Rakstnieku apvie-
nībai (LaRA), kur biju valdes 
sekretārs. Esmu piedalījies un 
vadījis daudzus rakstnieku cēlie-
nus, piem. „Jaunās Gaitas” 100. 
numura svinībās Toronto. Esmu 
piedalījies LaRAs kongresos un 
3. Latviešu rakstnieku saietā Rīgā.

Esmu sastādījis Raiņa dzejoļu 
izlasi jaunatnei, tulkojis B. Gra-
hama grāmatu “Miers ar Dievu”, 
sarakstījis Amerikas Latviešu 
Baptistu apvienības (ALBA) 50 
gadu jubilejas izdevumu, 160 lpp 
vēsturi, “Teici to Kungu”.

Četrpadsmit gadu vecs sāku 
dziedāt Iļģuciema baptistu drau-
dzes korī (sabojāju pirms balss 
lūzuma balsi). Darba dienestā 
Vācijā biju vīru ansambļa dibinā-
tājs un vadītājs (es vienīgais mā -
cēju piedziedāt dziesmām otru 
balsi). Dziedāju Protestantu drau  -
dzes vīru korī Dachavas gūstekņu 
nometnē. Baptistu draudzes korī 

Ambergā un Hersbrukā, Jenče-
pingas baptistu draudzes korī 
Zviedrijā, Čikāgas baptistu drau-
dzes korī, Ed. Ramata un Dau-
gavas korī, tāpat vīru ansamblī 
Čikāgā, tagad Ciānas ev. lut. 
draudzes korī.

Kādus 20 gadus esmu darbo-
jies Čikāgas Latviešu biedrības 
valdē par sekretāru, sarīkojumu 
daļas vadītāju un priekšnieku, 
būdams rīkotājs ap 100 koncer-
tiem, cēlieniem un izstādēm.

26 gadus esmu darbojies Gaŗ-
ezerā, esmu bijis padomes sek-
retārs, sarīkojumu daļas vadītājs 
un astoņus gadus Latviešu centra 
Gaŗezers padomes priekšsēdis. 
Gaŗezera vasaras ģimnazijā esmu 
bijis skolotājs 16 vasaras, mācot 
par latviešu jaunāko dzeju, arī 
skolas inspektors. Esmu bijis 
atbildīgais vadītājs četru Gaŗezera 
Dziesmu dienu rīkošanā, Gaŗ-
ezera Ziņu redaktors.

Pašreiz esmu Amerikas Lat-
viešu Baptistu apvienības mēneš-
raksta „Kristīgā Balss” redaktors, 
Čikāgas Pensionāru biedrības un 
Daugavas Vanagu apvienības 
Čikāgā priekšnieks, ALBA pado-
mes loceklis.”

Jubilārs pēdējos 10 vai vairākos 
gados ir arī čaklākais rakstītājs 
latviešu presē („Čikāgas Ziņās“, 
„Laiks“ un „Latvija Amerikā“), 
par daudziem draudžu, organizā-
ciju pasākumiem un norisēm 
Čikāgā. Laiku pa viņu laikam 
dzirdam arī Čikāgas latviešu 
radio raidījumos, bet kupls ir 
referātu, vai uzrunu skaits pensio-
nāru saietos, Čikāgas populārajos 
„piektvakaros“, D.V. sarīkojumos 
un citur. Pēdējā pensionāru saietā 
bija viņa un dzīves biedres Martas 
interesantais referāts par māti.

Vēlam nenogurstošajam sabied -
riskam darbiniekam, Dieva kal-
pam, dziesmu un koŗu draugam 
vēl daudz raženu darba gadu un 
Dieva svētības!

 Juris Valainis

ASV vēstniecības Latvijā piln-
varotais lietvedis Brūss Rodžers 
un ASV vēstniecības jaunās ēkas 
būvniecības projekta vadītājs 3. 
jūnijā piedalījās topošās ēkas 
spāŗu svētkos. Ir pabeigts pir-
mais celtniecības posms ASV 
vēstniecības ēku kompleksam 
Remtes ielā 1, kuŗa celtniecība 
tika uzsākta pirms gada. Ievērojot 
latviešu tradiciju, virs galvenās 
ēkas jumta pacēla ozollapu vai-
nagu.  Uzrunu teica Brūss 
Rodžers, kā arī celtniecības darbu 
vadītājs un celtniecības kompa-
niju pārstāvji. Svinīgajā ceremo-
nijā piedalījās Rīgas Mūzikas 
internātskolas koris.

Vēstniecības celtniecību plā-
nots pabeigt 2010. gada vasarā, 
kad visus līdzšinējos vēstniecības 
birojus pārcels uz Remtes ielu 1.

ASV vēstniecība zemes gabalu 
Remtes ielā iegādājās 2006. gada 

septembrī, celtniecības darbus 
sāka 2008. gada maijā. Līdz šim 
pilnībā  pabeigti pirmā posma 
celtniecības darbi, un celtnieki 
gatavojas sākt apdares darbus, 
telekomūnikāciju izveidi un 
iekšdarbus.

Jaunās ASV vēstniecības ēkas 
celtniecība papildinās Latvijas 
ekonomiku par aptuveni 20 mil-
joniem dolaru un celtniecības 
laikā  tiek nodrošinātas apmēram 
400 darbavietu.

Jaunās ēkas celtniecība tiek 
veikta saskaņā ar Amerikas un 
Latvijas celtniecības standartiem,  
un jaunā ēka nodrošinās drošu 
un funkcionālu darba vidi gan 
amerikāņu, gan latviešu dar-
biniekiem. 

ASV vēstniecība Latvijā,
Preses un kultūras

nodaļa
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ASV kopš 2004. gada jau sesto 
reizi ieradās četri jaunieši, dažādu 
valstu pārstāvji, profesionāli 
mūziķi, kuŗus vieno dziesma. 
Unikālā kvarteta dalībnieki ik 
gadu mainās, un nākamie četri 
atkal populārizēs katrs savas 
valsts vēsturi, kultūru un valodu.  
Apceļojot vairākas ASV pavals-
tis, viņi iepazīstina skolu, kol-
ledžu un universitāšu studentus, 
dažādu sabiedrību klausītājus ar 
savas valsts tautasdziesmām, 
tērpiem, mūzikas instrumentiem 
un paražām. Jaunieši, sešus 
mēnešus uzturoties ASV, iegūst 
jaunu pieredzi, mācās paši un 
māca citus, mācās cits no cita un 
droši vien sadraudzējas uz visu 
mūžu.

Šogad kvartetā dziedāja Mār-
tiņš Kiščenko no Latvijas, Rorijs 

Dziesma bagātina un vieno
Mendezs (Rory Mendez) no 
Čīles, Korrine Toveta (Corrine 
Towett) no Kenijas, Subi Kima 
no Dievidkorejas.

Mārtiņa dzimtā puse ir zilo 
ezeru zeme, un Rēzekni viņš sauc 
par savām īstajām mājām. Mār-
tiņš ir atklāts, zinātkārs un tiecas 
pēc izglītības. Viņš beidzis Rēzek-
nes mūzikas skolu, spēlē vairākus 
mūzikas instrumentus un divus 
gadus pilnveidojis savu vokālo 
mākslu operdziedātāja Guntara 
Ruņģa vadībā. Iepriekšējos Dzies  -
mu un Deju svētkos iepazinies ar 
svētku dalībnieku no Nīderlandes, 
kas ieteicis pieteikties grupā 
S.O.U.L (Singers of United Lands). 
Mūzika ir Mārtiņa airaušanās un 
vaļasprieks, viņa profesija – ceļu 
un tiltu būves inženieris, to iegu-
vis, studējot Techniskajā univer-

sitātē Latvijā. Viņš turpina mācī-
ties, lai iegūtu maģistra gradu. 
,,Pusgadu pavadot ASV, esmu 
uzlabojis angļu valodu un mans 
redzesloks ir ievērojami paplaši-
nājies,” stāsta Mārtiņš. Jaunajam 
latvietim patīk Amerika, tās 
sakoptība, cilvēku draudzīgās 
savstarpējās attiecības, bet viņš 
vēlas dzīvot tikai un vienīgi savā 
dzimtenē un dibināt  ģimeni, ap -
precot latviešu meiteni! Mārti-
ņam smaidot, vaigos iegulst 
bedrītes un seja starot staro 
labestībā. Cilvēks, kas tik jauki 
prot smaidīt, izraisa uzticību.

Starptautiskajā dziedoņu kvar-
tetā neviens nav vadītājs, visi 
dziedātāji ir kā viena saliedēta 
vienība. Dziedot latviešu tautas-
dziesmas Mārtiņa vadībā, tās 
skanēja izcili latviski un dziesmu 
vārdi bija tik skaidri saprotami, 
ka varēja domāt – visi četri 
dziedātāji dzimuši, auguši un 
latviešu valodu apguvuši kopš 
bērnības. Visas dziesmas kvartets 
dziedāja vienlīdz izteiksmigi un 
skanīgi, bez mūzikas instrumen-
tu pavadījuma. Tikai vienai 
dziesmai čīlietis spēlēja pavadī-
jumu ar  ģitaru, un korejiešu 
meitene piesita ritmu ar mazām, 
viņas tautai raksturīgām bundzi-
ņām. Mārtiņs īpaši šai turnejai  
bija iemācījies nospēlēt dažas 
melodijas ar kokli.

Dziedātājiem bija nacionālie  
tērpi. Mārtiņam – sniegbalts linu 
krekls un 18. g. s. Dagdas goda 
svārki, apjozti ar jostu (celaini).

Priedainē koncerts notika 9. 
maijā, un  klausītāji  bija gandarīti 
un atzinīgi izteicās: ,,Kaut kas 

Mārtiņs, Korrine, Subi un Rorijs Kultūras vērtību krātuvē 
Priedainē

No kreisās: Mārtiņš Kiščenko, Rorijs Mandezs (Čīle), Subi 
Kima (Dienvidkoreja), Korrine Toveta (Kenija) kopā ar Elizabeti 
Grigalinoviču

jauns un nebijis.” Visskaļākos 
applausus izpelnījās dziesma 
,,Precēj mani, precinieki”, ko 

ansambļa dalībnieki dziedāja 
latgaliešu izloksnē. Kenijiešu 
dziesma ,,Mana mīļotā Elizabete” 
(My lovely Elizabeth) tika dziedāta 
angļu valodā, un to nācās atkārtot 
ne tikai tāpēc, ka tā visiem ļoti 
patika, bet arī tāpēc, ka kvartetam 
pievienojās samulsusī Elizabete 
Grigalinoviča, kam 13. jūlijā 
apritēs pieci gadiņi. Viņa dzīvo 
Ņudžersijas latviešu biedrības 
namā, kopā ar vecākiem to ap -
kopj, un ar brālīti ir vienīgie 
bērni, kuŗi piedalās visos sarīko-
jumos Priedainē.

Pēc brīnišķīgā koncerta klau-

apskatīja kultūras vērtību krātuvi 
(mazo mūzeju) un bija pārsteigti 
par bagātīgo rakstaino cimdu, 
jostu, mazo un lielo tautumeitu 
u. c. priekšmetu kollekciju. Prie-
dainieši sirsnīgi pateicās jauna-
jiem entuziastiem un izteica 
cerību dzirdēt dziedošos miera 
un draudzības vēstnešus no 
citām četrām valstīm. Sīkāka 
informācija par S.O.U.L atro-
dama tīmeklī: www.singerso-
funitedlands.org

Teksts un foto:
Laima Dzene

sītāji ilgi tērzēja ar māksliniekiem, 
viņus apskāva un apmīļoja. Visi 
četri dziedātāji ar lielu interesi 

Montreala
M. Štauvers

Montrealas 
L a t v i e š u 
organi zāciju 
padomes sēdi 
Latviešu centrā 
19. maijā vadīja 
p r i e k š n i e k s 
Alberts Caune. 
Viņš sēdes bei-

gās dalībniekus pārsteidza ar 
paziņojumu, ka veselības dēļ 
atsakās no amata. Par gada laikā 
paveikto darbu viņš saņēma 
pateicību un laba vēlējumus 
veselības atgūšanā. Par pagaidu 
priekšnieku izraudzīja Robertu 
Klaiši. Trīsvienības draudzes 
priekšnieks J. Mateus mēģinās 
atrast amata pildītāju draudzes 
darbinieku saimē.

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
Iepriekšējās sēdes pierakstu 

nolasīja M. Štauvers, un to pieņē-
ma vienbalsīgi. Kasieris V. Paegle 
ziņoja, ka 21. aprīlī kasē bijuši $ 
7198. 87. Kasi revidēs R. Klaiše.

Stipendiju fondā šobrīd esot $ 
5330, kuŗiem nākšot klāt vēl $ 
750 no Sabiedriskā centra. 
Organizāciju un sabiedrības 
atsaucība izrādījusies sekmīga. 
Pārrunāja fonda piešķīrumu 
paplašināšanu. 2009. gadā sti-
pendiju pieprasījuši 3 jaunieši, 
kas visi kvalificējas stipendiju 
saņemšanai: Māra Vītola, Vilis 
Klaiše un Mārtiņš Mateus. 
Katram piešķīra $ 1200, un no 
katra lūgs ziņojumu par savām 
sekmēm. Sakarā ar 2008. gada 
piešķīrumiem aicinās Māru 
Vītolu un Vili Klaiši sastādīt 
pārskatu par visu stipendiātu 
panākumiem. To novietos Tēr-

vetē ar aprēķinu, lai ar to varētu 
iepazīties Jāņu svinētāji un 
Tērvetes apmeklētāji. Vēlāk rude-
nī to izstādīs kādā no sarīkoju-
miem Latviešu centrā Montrealā.

D. Demandts un R. Klaiše 
rūpēsies par padomes tīmekļa 
mājas lapas kalendāra izkārtojumu.

Ziņojumos atklājās, ka maija 
beigās Montrealā viesosies Rīgas 
Jaunais teātris, bet septembŗa 
sākumā Laurenču kalnos savas 
viesizrādes kādā festivalā rādīs 
cita  teātŗa grupa no Latvijas, bet 
septembŗa vidū, iespējam,s būs 
trīs tenoru koncerts Montrealā. 
Tas ievērojami paplašinās kul-
tūras devumu no tēvzemes.

Aizvesto piemiņu 14. jūnijā 
plkst. 14 ievadīs dievkalpojums, 
ko vadīs māc. M  Ķirsons, pieda-
loties vairākiem lasītājiem un 

mūziķiem. Pēc dievkalpojuma 
būs parādes brauciens uz Kaŗa-
vīru piemiņas pieminekli Lašīnā. 
Pie tā noliks skuju vainagu.

Valsts svētku 91. gadskārtu 
svinēs 14. novembrī Latviešu 
centrā. Būs svinību akts, vaka-
riņas un saviesīgas dzīves vakars. 
Piedalīsies mūzikālā vienība 
Tērvetes trubadūri.

Atklājās, ka Tērvetes bērnu 
vasaras nometnes telpām vēl 
šovasar vajadzīgi nopietni jumtu 
remonti. Remontu izmaksa – $ 
11.000. Nometnes vadība meklē 
līdzekļus un sagaida sabiedrības 
atbalstu. No padomes kases šim 
mēķim atvēlēja $ 500.

Tērvetes talkā 17. maijā pieda-
lījušies ducis talcinieku, kas krā-
sojuši un tīrījuši telpas. Tās laikā 
noticis arī „Ačkupa” mēģinājums. 

St. Jean tulkošanas centrā kā 
pēdējās dalībnieces piedalījušās 
2 Latvijas armijas pārstāves. 
Turpmāk Kanada vairs neatbalstīs 
valodas studentus no Latvijas.

Diakons D. Demandts ziņoja, 
ka ceļojums uz Svēto zemi bijis 
spraigs un interesants. Apciemojis 
arī Latvijas ebrēju centru Izraelā. 
Iespaidi esot bijuši vienreizēji. 
Viņš tūdaļ atkal dosies prom. 
Šoreiz uz Latviju, lai strādātu 
bāreņu nometnē „Pasaka” un 
mini projektā Tērvetē.

Bija arī citas sīkākas organizā-
ciju ziņas, kas jau atreferētas citos 
ziņojumos. Tā nu padomes sēdes 
kļuvušas par sabiedriskās dzīves 
informācijas un sadarbības centru.

Nākamo sēdi paredzēja 22. 
septembrī, plkst. 19.30, Latviešu 
centrā.

Rīgā no 28. maija līdz 3. jūnijam viesojās Džordža Meisona universitātes asociētais profesors Stīvens Farnsvorts, piedaloties ASV vēstniecības 
rīkotā pro grammā par ASV prezidenta Baraka Obamas pirmajām simts darba dienām un polītisko komūnikāciju.  Vizītes laikā viņš tikās ar 
Latvijas valdības sabiedrisko attiecību profesio nāļiem, žurnālistiem un komū nikācijas studentiem.
Dr. Dž. Farnsvorts Rīgā ar Latvijas valdības sabiedrisko at  tiecību speciālistiem piedalījās apaļā galda diskusijā „Sabiedrības uzticības veidošana 
valdībai”.  Viņš lasīja lekcijas par ASV prezi  denta B. Obamas pirmajām 100 dienām Baltajā namā  augstskolas „Turība” rīkotajā sabiedrisko 
attiecību studentu vasaras no  metnē Kaltenē, Vidzemes augst  skolā Valmierā un Latvijas Uni versitātē Rīgā. Sadarbībā ar Latvijas Žurnālistu 
savienību  Dr. Dž Farnsvorts vadīja semināru Latvijas žurnālistiem par žurnā listikas ētiku un polītiku.
Dr. Dž Farnsvorts ir asociētais profesors komūnikācijas zinātnē Džordža Meisona universitātē, kur vada polītiskās komūnikā cijas un 
žurnālistikas kursus. Viņš ir vairāku grāmatu autors, jaunākā ir  Spinner in Chief: How Presidents Sell Their Policies and Themselves, kā arī autors 
dau dziem rakstiem par masu saziņas līdzekļiem, prezidentūru, ASV polītiku. Dž. Farsnvorts desmit gadu bijis dienas laikrakstu žur nālists, 
pārsvarā laikrakstā Kansas City Star & Times. ASV valdības uzdevumā viņš lasījis lekcijas par masu saziņu līdzek ļiem un vēlēšanām, kā arī 
vadījis reportieŗu apmācību Indijā, Filipīnās, Ukrainā, Gruzijā, Azer baidžānā un Armēnijā. Dr. Dž. Farnsvorts ieguvis bakalaura gradu (1990) 
vēsturē Misūri universitātē un bakalaura gradu (1983) valdības studijās Dart moutas kolledžā,  maģistra gradu (1993) un doktora gradu (1997) 
Džordžtaunas universitātē. ASV vēstniecība Latvijā,

Preses un kultūras nodaļa

Latvijā viesojas ASV polītiskās komūnikācijas eksperts 
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Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

Izīrē vai pārdod labu,
mēbelētu 4-istabu dzīvokli

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

Bruno

MEKLĒJU ZIŅAS PAR 
1946/47, GADA WUERZBURGAS 

LATVIEŠU ĢIMNAZIJAS 
SKOLNIECI AINU LAVENIEKS. 

LŪDZU RAKSTĪT
LAIKA  PASTA KASTEI!

Gramata
The Power of Ten

Vis A. Liepkalns PhD, autors
A book docudrama of the American academic experience “Viesturs Liepkalns izmantojis savas 
plašās zināšanas zinātnē, literātūrā, mūzikā un filozofijā, lai iztirzātu pats savu un deviņu citu 

individu pieredzi intensīvā grupu diskusijā un ģimenes un sabiedrības apstākļu kritiskā 
izvērtēšanā. Viņa novērojumi un secinājumi ir tālejoši un bieži pilni humora. Tie ir pamācoši un 

vedina uz personiskām pārdomām. Grāmata ir viegli saprotama, veikli lasāma un ieteicama 
visiem, kas cenšas savu dzīvi labāk saprast.”

Arnis Kuksis Ph.D., profesors
(Barnes and Noble.com, Amazon.com, Amizante.lv,

Alibris.com, campusbooks.com, Tower books.com u.t.t.)

B&B
Burvīga nakšņošana

Jūrmalas sirdī – Jomas ielā!
Vēsturiski iekārtotas,

klusas un romantiskas istabas 
ģimenes viesu mājā

(pusstundas braucienā  no Rīgas).

tālr.: +371 29408416
e-pasts: majoru.promenade@gmail.com

JŪRMALĀ

TAUTAS SĒRU DIENAS 14. JŪNIJA ATCEREI,
OKUPĀCIJAS MŪZEJA ATBALSTAM

BRUSUBĀRŽA ĢIMENES
KONCERTS

un draudzības stunda

sestdien 2009. g. 13. jūnijā plkst. 16:00, Ciānā.
Ieeja: brīvprātīgs ziedojums Okupācijas mūzejam.

Čeki rakstāmi.: OMFA, ziedojumu var atvilkt no nodokļiem.
Čikāgas draudžu sadarbības komiteja

Ps: solījums-ziedojums pāri par $100.00 tiks atzīmēts
koncerta programmās, ja solījums–ziedojums būs
pieteikts, nosūtīts līdz 8. jūnijam māc. O. Cakaram:
tālr. 708 383 5285, e-pasts kbcakars@comcast.net

O. Cakars
742 N. Lombard Ave

Oak Park, IL 60302-1722

 “DZIESMAS CEĻO PĀRI OKEĀNIEM UN VEICINA SADARBĪBU”  

RTU RĪGAS BIZNESA SKOLAS KORIS 
uzstājās kopā ar  ŅUJORKAS JAPĀŅU KORU BIEDRĪBU – 

LR Goda konsulāts Ņujorkā Jūs aicina apmeklēt koncertu, kuŗā piedalīsies divi 
izcili „biznesa” koŗi – viens no Rīgas, otrs, kas dibināts šeit, Ņujorkā. Abi koŗi 
pasniegs populārākās dziesmas no saviem repertuāriem. Lūgums piedalīties!

Kad: Ceturtdien, 2009.g. 25.jūnijā, plkst 19.30

Kur: Immanuel Lutheran Church
 122 East 88 Street • New York, NY 10128
 (corner of Lexington Avenue and 88th Street)
 Directions: Immanuel is located at the corner of Lexington
 Avenue and 88th Street on Manhattan's Upper East Side,
 convenient from the M101, M102, and M86 bus lines and by
 Subway, #4, #5, and #6 line, 86th Street stop

Biļetes: $10 pieaugušajiem; $7 bērniem (varēs iegādāties pie durvīm).

ATCERĒSIMIES 14. JŪNIJU !
Dāvināsim visiem „THE SOVIET STORY” DVD 

www.sovietstory.com/buy-dvd/
Filma ir angļu valodā ar titriem 15 valodās

Vīrietis 73 stiprs, glīts, dzimis amerikānis,
izaudzis Latvijā. Vientuļš. Vēlos atrast ticīgu, patstāvīgu, 

brīvu, jauku dāmu ap 65 Amerikā vai Australijā un pie 
viņas palikt. Rakstiet, lūdzu, ar nesenu foto.

a/k 6 Koknese LV – 5112 Latvia
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(Turpināts 23. lpp.)

LATVIEŠU GAIDU KUSTĪBA

Aizgāja mājas ilggadīgā gaidu vadītāja

IRĒNE SĪPOLA,
dzim. LIZLOVS

dzimusi 1929. gada 28. decembrī Latvijā,
mirusi 2009. gada 12. aprīlī Mičiganā, ASV

Par viņu sēro
MĀSA VALENTĪNA

SVAINIS PĒTERIS
MĀSAS MEITAS LENORA, VIRGINIA, LORETTA

Sēro
MEITA VITA BITE

MAZMEITA KATIKA WEBSTER

Mīļā piemiņā viņu patur
MEITA INĀRA

DĒLS GUNTIS AR SIEVU VELTU UN BĒRNIEM ASJU
UN ĀRI GOTHOLDU

DĒLS ILMARS
UN MEITA LIJA MILROY, ZNOTS DAVID

AR BĒRNIEM

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

VENERANDA KŪDIŅŠ,
dzim. ROKULS

dzimusi 1932. gada 13. martā Varakļānos,
mirusi 2009. gada 5. maijā Hamiltonā

Mūžībā aizgājis

PĒTERIS BITE
dzimis 1908. gada 11. augustā Mēdzūlas pagastā „Garaušos”,

miris 2009. gada 20. maijā Virdžīnijā, ASV

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

VERA KALNIŅA,
dzim. TOLČAKOVA

*1923. gada 23. novembrī Tukumā,
+2009. gada 18. maijā Groveport Ohio

Mūžīgu mieru, Kungs, dod viņai
Un mūžīga gaisma lai atspīd viņai!

Viss piepildīts...

Kad būs asras izraudātas,
Kad būs izpriecājies prieks,
Mīlestība izmīlēta,
Mani pārņems nāves miegs.

Poruks

S A R Ī K O J U M I

„Kluss miers pār zemi
Savus spārnus raisa...”

CIEMS LATVIJA (MI)
• 14. jūnijā, Tautas sēru dienā, 

plkst. 3.00 Gaŗezerā piemiņas 
brīdis pie pieminekļa ,,Nomocī-
tajiem un izsūtītajiem”. Īsa garīgā 
un laicīgā programma, pēc tās 
sadraudzības stunda pie kafijas 
galda. Tautiešus piedalīties sir-
snīgi aicina ciema vecākais Ārijs 
Vilemsons.

DENVERA (CO)
• 14. jūnijā pēc 1941. gada 14. 

jūnijā aizvesto piemiņas dievkal-
pojuma filmas ,,Padomju stāsts” 
izrāde; būs atspirdzinājumi.

• 20. jūnijā plkst. 6.00 Jāņu 
svinības Kolorado latviešu centrā, 
piedalīsies mūzikas grupa ,,Jūr-
malnieki”. Būs siltas desiņas un 
kāposti. Lūgums ņemt līdzi 
groziņus.

GAŖEZERS (MI)
• 20. jūnijā V. Kores piemiņas 

turnīrs (Jāņu dienas Scramble) 
Gaŗezerā; pieteikties, zvanot 
Miķelim Korem, tālr.: 269-244-5031, 
e-pasts: mkore@adelphia.net un 
Modrim Krautmanim, tālr.: 269-
372-2783, e-pasts; kmanismo@
sbcglobal.net

GRANDRAPIDI (MI)
• 11. un 12. jūlijā Ziemeļame-

rikas meistarsacīkstes Grandra-
pidos; pieteikties, rakstot vai 
zvanot Jānim Daukšam, tālr.: 
616-874-9634, e-pasts: daukss@
sbcglobal.net

KLĪVLANDE (OH)
• 7. jūnijā pēc dievkalpojuma 

draudzes nama zālē gadskārtējais 
Klīvlandes vanadžu pavasaŗa 
sarīkojums. Apvienotais koris 
dziedās pavasarīgas dziesmas. 
Būs azaids un kafijas galds, atli-
kums – palīdzības darbam Lat-
vijā. Dalības maksa $15.00.

• 20. jūnijā plkst. 7.00 mūzikāla 
izrāde ,,Laternu stundā” Apvie-
notās draudzes namā. Piedalīsies 
aktrises un mūziķes no Latvijas 
– Raimonda Vazdika, Ieva 
Pļavniece, Ilze Grunte.

• 27. jūnijā Jāņu svinības plkst. 
5.00 Brecksvilas Metroparka 
Ottawa Point laukumā. Rīko 
Klīvlandes DV sadarbībā ar 
Klīvlandes golfa klubu. Būs 
jāņusiers un miestiņš, groziņi un 
atspirdzinājumi jāņem līdzi. 
Golfistu apbalvošana. Ieeja par 
ziedojumiem. Atlikums par labu 
aprūpes darbam.

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 informāci-
jas 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 aizves-
to piemiņas sarīkojums. Rīko 
DV apvienība un ,,Starts”, atska-
ņos ietvartotu ,,Dievs, Tava zeme 
deg!” Piedalīsies tautas folkloras 
ansamblis ,,Teiksma”.

• 23. jūnijā plkst. 7.00 Jāņu svi-
nības draudzes nama lejas zālē; 

dziedās un ģitaru spēlēs ,,Trīs 
meičas no Latvijas” – Ieva Pļav-
niece, Raimonda Vazdika un Ilze 
Grunte. Ieeja $20.00, studentiem 
$10.00, līdz 12 gadu veciem bēr-
niem brīva.

ŅUJORKA (NY)
• 25. jūnijā, plkst. 7.30 RTU 

Rīgas Biznesa skolas koŗa (diri-
ģents Einārs Verro) un Ņujorkas 
koŗu biedrības (diriģents Kousuke 
Ivasaki) koncerts Immanuel 
Lutheran Church (122 East 88 
Str., New York, NY 10128). Biļetes: 
pieaugušajiem $10.00; bērniem 
$7.00 (varēs iegādāties pirms 
koncerta).

• Līdz 23. jūnijam Agora Gallery 
(530 West 25th Street, Chelsea 
New York) mākslinieku grupas 
izstāde Unbound Perspectives, 
kuŗā piedalās bijusī rīdziniece, 
tagad Sietlas māksliniece un sko-
lotāja Hanna Vatere. Galerijas 
atvērta no plkst. 11.00-6.00, izņe-
mot pirmdienas un svētdienas; 
tālr.: 212-226-4151. 

Hanna Vatere ,,Puķes un 
augļi” (audekls, eļļa)ю

PRIEDAINE (NJ)
• 20. jūnijā Jāņu svinības. 

Līgotāji gaidīti no plkst. 4.00 
pēcpusdienā. Tautasdeju kopu 
,,Jumis” (Ņujorka) un ,,Dzirkstele” 
(Filaldefija) priekšnesumi, koŗa 
ansambļa uzvedums ,,Lai līgojam 
un svinam!”, vadītāja Dzintra 
Rumpētere. Plkst. 5.00 dziedās 
Liene Šomase, soliste no Latvijas. 
Deju mūziku līdz plkst. 1.00 no 
rīta atskaņos Bernie orķestris. 
Vakarā ugunskurs un sadziedā-
šanās.

SANFRANCISKO (CA)
• 27. jūnijā plkst. 2.00 Sanfran-

cisko draudzes namā (425 Hof-
fman Ave.), sarīkojums ,,No 
Jāņiem līdz Pēteŗiem”, piedalīsies 
Igauņu ģimenes profesionālā 
lauku kapella ,,Gaigalava” no 
Latvijas. Ieeja par $20 ziedojumu, 
studentiem $10, jauniešiem līdz 
16 gadiem brīva.

SIETLA (WA)
• 13. jūnijā latviešu biedrība 

rīko Jāņu dienas zāļu tirdziņu 
Latviešu centrā.
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Dieva mierā aizgājis

ANTONS VARONKA
dzimis 1920. gada 7. februārī Asūnē, Latvijā,

miris 2009. gada 15. maijā Grant, Minesotā, ASV
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(Turpināts no 22. lpp.)

Mīlestībā piemin
MEITA RITA KALNIŅŠ

MAZBĒRNI UN MAZMAZBĒRNI
AUDŽUMEITAS ANITA ZALTS UN SILVIA ZALTS SĪPOLIŅŠ

Skumst KORPORĀCIJA SPĪDOLA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITAS ILZE, IRĒNA, ASTRĪDA, VALIDA, RAITA UN ZAIGA AR ĢIMENĒM

UN KRUSTMEITA AR ĢIMENI LATVIJĀ

Pēkšņi mūžībā aizsaukta

MIRDZA
RESTBERGA ZALTS

dzimusi 1931. gada 30. martā Planicas, Latvijā,
mirusi 2009. gada 26. aprīlī Arģentinā

No mums aizgājusi

MAIJA
ZIEDAINE, 30.C.

1.4.1937 – 4.30.2009

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māte, vecmāmiņa un vecvecmāmiņa

ALVĪNA JANSONS,
atr. JĒKABSONS, dzim. BUŠS

dzimusi 1913. gada 4. jūnijā Talsos, Latvijā,
mirusi 2009. gada 4. maijā Arlington, Teksas

"Veiktais mūža gājumā
tinas atmiņkamolā."

Viņu mīļi piemin
DĒLS UN VEDEKLA

MAZBĒRNI UN MAZMAZBĒRNI
RADI UN DRAUGI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Mūsu mīļā mamma un omīte

ANNA VERA 
PETROVSKIS,

dzim. ERDMANE
dzimusi 1908. gada 15. jūlijā Salas pagastā, Latvijā,

mirusi 2009. gada 19. maijā California

Vakarzvaigznes mirgo klusi,
Sirds ir mieru atradusi.

Sit tibi terra levis

Dusi saldi, māmulīte,
Mūža gaitas beigušās,
Lai nu viegli Zemes māte
Pārklāj savu villainīti.

S A R Ī K O J U M I

Latvijā zied mārpuķītes

Viņu piemiņā paturēs –
ST. PAULAS LATVIEŠU KATOĻU DRAUDZE
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN ĀRZEMĒS

Saule augstu debesīs –
Diena tikai pusē.
Tavi plaksti aizvērti,
Lūpas mēmi klusē.

/Juris Soikans/

Aicinām pieda līties tos, kuŗi 
vēlas pārdot maizi, medu un 
citus gardumus. Cie nastā kāposti 
ar desiņām, jāņu siers un daudz 
kas cits. Būs iespēja mācīties siet 
jāņusieru un dalīties recepšu 
noslēpumos. Plkst. 1.00 Jāņu 
ieskaņas koncerts, līgošana kopā 
ar folkloras grupu „Gaigalava“ 
no Latvijas Visi mīļi aicināti!

• 20. jūnijā Jāņu svinēšanu 
Latviešu izglītības centrā Šeltonā 
vadīs Olga Griķe no Vankuveras 
un folkloras grupa „Gaigalava“. 
Vainagu pīšana, rotaļas, sadzie-
dāšanās, svētku mielasts, ugun-

skurs, tautasdejas un zaļumballe 
līdz rīta gaismai. Atklās Brīvdabas 
mākslas studiju un mākslas dar-
bu komercizstādi. Tautastērpu 
valkātājiem goda vietas 
garantētas!

• 21. jūnijā no rīta Latviešu 
izglītības centrā brokastis un 
dievkalpojums mācītājas Dairas 
Cilnes vadībā.

• No 5. jūlija līdz 8. augustam 
vasaras vidusskola Kursa Latviešu 
izglītības centrā Šeltonā. Pieteik-
šanās un informācija, sazinoties 
ar mācītāju Dāvi Kaņepu, tālr.: 
310-621-9572; e-pasts: davis_
kaneps@verizon.net 
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Džudo
Latvijas džudists Jevgeņijs 

Borodavko izcīnīja trešo vietu 
nozīmīgajā Maskavas Grand 
Slam turnīrā. Svara katēgorijā 
līdz 100 kilogramiem Borodavko 
pirmajā cīņā pieveica Krievijas 
sportistu Artūru Hursinovu,  
otrajā cīņā Latvijas džudists 
pārspēja Andriju Blošenko no 
Ukrainas, iekļūstot sacensību 
pusfinālā, kur zaudēja brazīlietim 
Lusianu Koreiu, ieņemot trešo 
vietu. Pārējie Latvijas sportisti  
zaudēja jau pirmajās cīņās.

Basketbols 
Pārliecinošu uzvaru pārbaudes 

spēlē pirms Eiropas meistarsa-
cīkstēm Liepājā izcīnīja Latvijas 
sieviešu basketbola izlase, kas ar 
rezultātu 79:62 sagrāva Ukrainas 
nacionālo valstsvienību. Latvijai 
šī bija piektā uzvara tikpat dau-
dzajās pārbaudes sacensībās.

Kaut cik vērā ņemamu pretes-
tību ukrainietes spēja izrādīt vie-
nīgi cīņas pirmajā ceturtdaļā, 
kuru mājinieces noslēdza ar trīs 
punktu pārsvaru (24:21). Spēles 

turpinājumā Latvijas basketbo-
listes pakāpeniski audzēja pār-
svaru, tādējādi nobeigumā izcī-
not pārliecinošu uzvaru ar gan-
drīz 20 punktu pārsvaru.

Rezultātīvākā Ainara Zvirg-
zdiņa trenētās vienības rindās 
bija Anete Jēkabsone-Žogota, 
kuŗa ieguva 24 punktus. attiecīgi 
13 un 10 punkti Guntai Baško 
un Lienei Jansonei.

Beidzamajā pārbaudes spēlē 
pret Turciju arī tika gūta uzvara – 
84:67. Tādējādi pārbaudes spēļu 
ciklā sasniegta simtsprocentīga 
panākumu bilance.

Valstsvienības galvenais trene-
ris Ainars Zvirgzdiņš atzīst, ka 
meitenes gaidāmajam turnīram 
gatavojas ļoti centīgi. Par izlases 
mērķi izvirzīta kvalificēšanās 
2010. gada pasaules meistarsa-
cīkstēm Čechijā.

Eiropas meistarsacīkstes sāk-
sies 7. jūnijā Rīgā, Liepājā un 
Valmierā. Priekšsacīkšu grupā 
Latvija spēkosies ar Grieķiju, 
Poliju un Ungāriju. Kuŗa varētu 
būt neērtākā pretiniece apakš-
grupu pirmajā kārtā? A. Zvirgzdiņš:

„Jau pēc izlozes teicu, ka visas 
trīs vienības ir ļoti bīstamas. 

Katra spēlē atšķirīga stila basket-
bolu, taču vienlaikus visās vie-
nībās ir ļoti labas spēlētājas. Tas, 
ka atsevišķas vienības pēdējos 
gados nav spēlējušas EČ fināl-
turnīrā, nenozīmē, ka viņām nav 
augstas klases spēlētāju. Ungārijai 
divi klubi rēgulāri spēlē FIBA 
Eirolīgā, turklāt šogad MKB 
Euroleasing pat iekļuva Final 
Four turnīrā. Ungārijai ir vairākas 
labas spēlētājas, bet galvenais 
treneris ir no Maskavas apgabala 
Spartak kluba – Lašlo Ratgebers. 
Polijas izlasei ir viena no Eiropas 
labākajām uzbrucējām Anješka 
Bibžicka,  Grieķijas izlasei ir tik-
pat laba uzbrucēja – Evantija Malci.

Volejbols
Nīderlandē  pasaules volejbola 

meistarsacīkšu kvalifikācijas spē-
lēs Latvijas izlase guva tikai vienu 
uzvaru, pārspējot Turciju – 3:1. 
Mūsu volejbolisti zaudēja Nīder-
landei – 1:3 un Igaunijai – 0:3 un neie-
 kļuva sacensību nākamajā posmā.

Plūdmales volejbols
Latvijas plūdmales volejbolisti 

Aleksandrs Samoilovs/Ruslans 
Sorokins piedzīvoja zaudējumu 
Pasaules kausa izcīņas posma 
ceturtajā spēlē. Viņi ar rezultātu 
0:2 (15:21, 13:21) zaudēja igauņu 
duetam Kristjanam Kaisam un 
Rivo Vesikam, nobeigumā ieņe-
mot dalītu 13. poziciju.

Vieglatlētika
Vesera metējs Igors Sokolovs 

Rīgas atklātajās meistarsacīkstēs 
sasniedza jaunu Latvijas rekordu. 
Sokolovs otrajā mēģinājumā sas-
niedza rezultātu 80,14 m, tādējādi 
par gandrīz diviem metriem 
labojot sev piederošo iepriekšējo 
rekordu (78,23m), ko viņš sa -
sniedza pērnā gada vasarā.

Sokolova sasniegtais rezultāts 
šosezon ir piektais labākais 
pasaulē.

Motosports
Pasaules motokrosa meistarsa-

cīkšu septītajā posmā Lielbritanijā 
Latvijas motobraucējiem neiz-
devās iekļūt starp 20 labākajiem 
un nopelnīt ieskaites punktus 
kopvērtējumā. MX1 klasē Ivo 

Šteinbergs pirmajā braucienā 
ieņēma 22., otrajā – 24. vietu. 
MX2 klasē Augusts Justs pirmajā 
braucienā izstājās sestajā aplī, 
otrajā finišēja 27. vietā.

Vingrošana
Latvijas vingrotājs Jevgēņijs 

Saproņenko Maskavā izcīnīja 
trešo vietu Pasaules kausa izcīņas 
posma finālsacensībās atbalsta 
lēcienā. Trešo vietu Saproņenko 
nodrošināja ar 15,800 punktu 
vidējo rezultātu. Uzvarēja Krie-
vijas sportists Antons Golocu-
ckovs – 15,887, otrais bija 
Nīderlandes pārstāvis Džefrijs 
Vammess –15,875 punkti.

Pēc pirmā lēciena Saproņenko 
ar 15,950 punktiem bija dalītās 
līderpozicijās, tomēr ne tik veik-
smīgs otrais mēģinājums viņu 
atvirzīja uz trešo vietu. Arī kva-
lifikācijā Saproņenko divu lēcie-
nu summā sasniedza trešo labāko 
vidējo rezultātu, savācot 15,737 
punktus. Maskavā startēja seši 
2008. gada Pekinas Olimpisko 
spēļu medaļnieki un četri 
pasaules čempioni.

P. Karlsons

D I E V K A L P O J U M I
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: 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. Pie-
saulē; pilsētā dievk. nebūs. 28. jūn. 
plkst. 10. 00 dievk. Māc. J. Mingina.

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr: 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): 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. 10.00 
dievk. ar dievg. Māc. diak. F. 
Sīpols, tālr.: 248-433-3435. Ērģ. 
Dr. Silvija Lizlova, Laila Upīte, 
Aija Greiama (Graham).

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 7. 
jūn. dievk. plkst 11.00. 14. jūn. 
plkst. 11.00 Tautas sēru dienas 
oikūmeniskais dievk. kopā ar 
Filadelfijas latviešu baptistu 

draudzi (6933 Sherwood Road.) 
Filadelfijā. 21. jūn. dievk. ar 
dievg. plkst. 10.00. 28. jūn. plkst. 
10.00 dievk. 5. jūl. dievk. nebūs. 
12. jūl. plkst. 10.00 dievk. angļu 
val. ar dievg.. 19. jūl. plkst. 10.00 
laju dievk. 26. jūl. plkst.10.00 
dievk. ar dievg. 2. aug. dievk. 
plkst. 10.00.

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: 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 Mā -
cī    tāja ir baznīcas birojā otrdienās 
no  plkst. 11.00 līdz 1.00.

• Klīvlandes apvienotā ev. lut. 
dr.: 14. jūn. plkst. 3.00 Baltiešu 
komiteja rīko 1941. g. 14. jūnijā 
aizvesto piemiņas dievk. lietuvie-
šu baznīcā (18022 Neff Road).

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 7. jūn. 
plkst. 2.00 University Lutheran 
Chruch (1020 S. Har rison, East 
Lansing, MI), māc L. Vīksne. Pēc 
dievk. kafijas galds.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 7. jūn. plkst. 11.00 Trīsvie-
nības svētku dievk. ar dievg.; 
jauniešu iesvēte. 14. jūn. dievk. 
ar dievg. Māc. D. Kaņeps.

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
7. jūn. plkst. 11.00 Trīsvienības 
svētku dievk. ar dievg. 14. jūn. 
plkst. 11.00 ar Vilimantikas drau-

dzi kopējs komūnistiskās varas 
genocīda upuŗiem veltīts piemi-
ņas dievk. ar dievg. Vilimantikas 
baznīcā. 28. jūn. plkst. 11.00 
dievk. Māc. Dace Jansone.

• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: 
6. jūn. plkst. 4.00 vijolnieka 
Ernesta Brusubārža IV koncerts 
(Senior Recital) dievnamā; ieeja 
par ziedojumu, atbalstot Ernesta 
un Kristiana piedalīšanos Mil-
voku jauniešu simfoniskā orķes-
tŗa (Milwaukee Youth Symphony) 
ceļojumā uz Britu Kolombiju. 
Koncertā piedalīsies arī citi jauni 
izcili mūziķi; pēc koncerta sadrau  -
dzības stunda. 7. jūn. Name Tag 
Sunday dievk. latv. un angļu val.; 
pēc dievk. draudzes talka un pik-
niks. 9. jūn. plkst. 7.00 valdes 
sēde. 11. jūn. Bībeles stunda.

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: no 5. līdz 7. jūn. 
garīgās celmes dienas. 5. jūn. 
plkst. 6.30 celsmes dienu atklāša-
nas svētbrīdis, māc. Daces Zuš-
manes lekcija ,,Evaņģeliskā 
Kristus baznīca šodien”. 6. jūn. 
plkst. 11.00 lekcija ,,Vai sākotnē-
jais Kristus draudzes pamats var 
būt arī mūsu pamats?”; pēc lekci-
jas pārrunas un pusdienas no 
plkst. 12.30 līdz 13.30. 7. jūn. 
plkst. 10.00 Trīsvienības svētku 
dievk. ar dievg. un īpašu mūziku; 
pēc dievk. pusdienas un celsmes 
dienu nobeiguma lekcija ,,Kas 
mēs kā draudze esam, un uz 
kurieni mēs vēlamies iet?” 11. 
jūn. plkst. 10.30 Bībeles stunda.  

14. jūn. plkst. 10.00 komūnistis-
kā genocīda upuŗu piemiņas die-
nas dievk., dziedās draudzes 
koris, piedalīsies trompētists 
Paulis Grustāns, pēc dievk. 
sadraudzība; plkst 12.00 DV un 
,,Starts” aicina uz  piemiņas aktu, 
kuŗā atskaņos ietvartotu ,,Dievs, 
Tava zeme deg!”. 21. jūn. plkst. 
10.00 Jāņa Kristītāja dienas 
dievk.; pēc dievk. sadraudzība 
un no Latvijas 50 gadu okupāci-
jas mūzeja atsūtīta filma. 24. jūn. 
plkst. 10.30 Bībeles stunda. 28. 
jūn. plkst. 10.00 dievk. ar dievg., 
pieminot apustuļus Pēteri un 
Pāvilu, kristības; pēc dievk. 
sadraudzības pustunda. 5. jūl. 
dievk. nebūs. 12. jūl. plkst. 10.00 
dievk.; pēc dievk. sadraudzības 
pustunda. Māc. M. Cepure. Bazn. 
adrese: 3152 – 17th Ave S, Minneapolis 
MN 55407; tālr.: 763-546-8178; 
kancelejas tālr. 612-722-4622.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 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 pie-
miņas dievk. dr. dievnamā 
Īstbransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick), piedalīsies draudzes 
koris. Māc. I. Pušmucāne-Kineiko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 7. 
jūn. Jonkeru bazn. plkst 10.00 
dievk, diak. I. Kaņeps; Salas 
bazn. plkst. 10.30 dievk., māc. L. 
Saliņš. 13. jūn. Draudzes namā 
plkst. 2.00 dievk., māc. L. Saliņš, 

pēc dievk. latviešu virtuve. 14. 
jūn. Jonkeru bazn. plkst 10.00 
Tautas sēru dienas dievk., diak. I. 
Kaņeps; Salas bazn. plkst. 10.30 
Tautas sēru dienas dievk., māc. 
L. Saliņš, pēc dievk. māc. L. 
Saliņa 25 gadu ordinācijas atcere; 
21. jūn. Jonkeru bazn. plkst 
10.00 dievk, diak. I. Kaņeps; 
Katskiļu nometnē plkst 9.00 
dievk., māc. L. Saliņš. 28. jūn. 
Jonkeru bazn. plkst 10.00 dievk, 
diak. I. Kaņeps; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk., māc. L. Saliņš.

• Saginavas un apk. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm, Saginaw, MI 48602): 
28. jūn. plkst.1.00 dievk., māc. L. 
Vīksne, pēc dievk. kafija. 26. jūl. 
plkst. 11.00 kapusvētki Forest 
Lawn kapsētā, māc. L. Vīksne. 
23. aug. plkst. 1.00 dievk., māc. 
R. Franklins, pēc dievk. kafija.

• 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.sandie-
godraudze.com vai  www.sandi-
egodraudze.us

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

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: 14. jūn. plkst. 11.00 ar 
Mančesteras draudzi kopējs 
dievk. ar dievg., veltīts komūnistu 
upuŗiem. Māc. Dace Jansone.


