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Cienījamie lasītāji!
Sākot ar šo numuru Laika 7. lappusē lasiet

pazīstamā polītiskā apskatnieka Pola Goubla komentārus!

Atgādinām, ka Rīgas redakcijas jaunā mājvieta ir Ausekļa ielā 14–2, LV–1010,
tālrunis  – +371 67326761, fakss – +371 67326784

Brauciet no Rīgas centra ar 5. vai 7. tramvaju līdz pieturai „Ausekļa iela”.
Nams atrodas Ausekļa un Vidus ielas stūŗī.

Uz tikšanos! Jūsu Laiks

1941. gada vasarā, naktī no 13. 
uz 14. jūniju no Latvijas deportēja 
15 425 Latvijas iedzīvotājus, no 
tiem apmēram 81% bija latviešu. 
4,5% izsūtīto tika nošauti, 35%  
soda nometnēs un spaidu darbos 
nomira. Starp izsūtītajiem 46% 
bija sievietes, 28% jaunāki par 20 
gadiem. Pirmajā padomju oku-
pā cijas gadā aizturēja vēl vismaz 
7670 cilvēku, vairums tika no -
šauti vai mira izmeklēšanas laikā. 
(Avots: The Deportation of June 
14, 1941 – Crime Against Huma-
nity. Materials of the International 
Conference, June 12-13, 2001, Rīga).

Šie skaitļi ir vairāk vai mazāk 

Visai pasaulei jāzina
komūnisma upuŗu skaits

Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanas Latvijā 6. jūnijā

zināmi katram patriotiskam lat-
vietim. Tie būtu jāzina katram 
Latvijas skolēnam, vienalga, vai 
viņš mācās latviešu vai krievu 
skolā.

Plašākai pasaulei var piedot, ja 
nav zināmi detālizēti skaitļi par 
Latvijas okupāciju. Taču plašākai 
pasaulei būtu jāiegaumē cits 
skaitlis, kas atspoguļo ne tikai 
latviešu, bet visas pasaules cilvēku 
mokas komūnistu varas žņaugos. 
Šis skaitlis ir 100 miljonu.

Komūnistiskā terrora un var-
mā  cības rezultātā visā pasaulē, 
tostarp Padomju Savienības terri -
torijā un Ķīnā, miruši 100 mil-

jonu pasaules iedzīvotāju. Cik 
daudz cilvēku par to zina?

Vašingtonā 2007. gadā tika 
atklāts piemineklis komūnistis kā 
režīma upuŗiem, kuŗa izveidošanu 
atbalstīja arī Amerikas latviešu 
apvienība. Tas atrodas laukumā 
līdzās desmit betona paneļiem. 
Katrs no šiem desmit paneļiem 
simbolizē 10 miljonus komūnis-
ma upuŗu. Varbūt tikai nedaudzi 
tūristi, stāvot pie pieminekļa 
Vašingtonā, saprot to simboliku. 
Taču mums jācenšas to izskaid-
rot, jo starp šiem 100 miljoniem 
komūnisma upuŗu bija mūsu 
radinieki.

Šā gada 16. maijā Vašingtonā 
Apvienotā baltiešu komitejas kon -
ferencē „Baltijas reģiona drošība: 
senie draudi un jauni izaicinā-
jumi” runāja zviedru polītologs 
Anders Hjemdahls. Viņa stāstītais 
satrauca: 95% Zviedrijas jaunie-
šiem ir zināms, ka nacisti noben-
dēja sešus miljonus ebrēju, bet 
95% zviedru jauniešu nezināja, 
ka komūnistiskās varas pārstāvji 
noslepkavojuši 100 miljonus cil-
vēku. Iespējams, līdzīga zināšanas 
un nezināšanas statistika ir 
Amerikā un pat Latvijā.

Faktu skaidrošana par komūnis -
tiskās varas terroru tomēr notiek, 

un mūsu darbam ir sekmes. Šo -
gad Krievijas prezidents Dmitrijs 
Medvedevs pavēlējis izveidot 
komisiju, kuŗas mērķis ir ,,pre-
toties mēģinājumiem falsificēt 
vēsturi, lai nekaitētu Krievijas 
interesēm”.

Vislabākais piemineklis visiem 
izsūtītajiem būtu nevis no betona 
vai marmora izveidotais, bet gan 
vēstures skaidrošanas darbs, ko 
ALA un katrs ASV latviešu 
sabiedrības loceklis individuāli 
veic mūsu izsūtīto un nomocīto 
radinieku piemiņai. 

Dr. Juris Mežinskis
ALA valdes priekšsēdis

Daži skaitļi un fakti
Pēc Centrālās vēlēšanu komisi-

jas datiem, Eiropas Parlamenta 
(EP) vēlēšanās Latvijā uzvarējusi 
Pilsoniskā savienība (PS), kas 
saņēmusi 24,32% balsstiesīgo 
atbalstu un iegūst divas EP 
deputāta vietas.

Divi EP deputāti ievēlēti arī no 
Saskaņas centra (SC), ko atbal-
stījuši 19,53% balsstiesīgo.

Vēl četras partijas iekļuvušas 
EP, un tās pārstāvēs viens depu-
tāts. Apvienību PCTVL atbalstī-
juši 9,62% balsstiesīgo, LPP/LC 
– 7,5%, apvienību Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK (TB/LNNK) – 
7,46%,  Jauno laiku (JL) – 6,66%.

Latvijai EP ir astoņas deputātu 
vietas. No PS ievēlētas Sandra 
Kalniete un Inese Vaidere, no 
LPP/LC – bijušais Ministru prez-
idents Ivars Godmanis, no JL – 
Krišjānis Kariņš, no PCTVL – jau 
līdz šim EP strādājusī Tatjana 
Ždanoka, no TB/LNNK – 
Roberts Zīle.

Pēc tam, kad visās Eiropas 
Savie  nības dalībvalstīs būs ratifi-
cēts Lisabonas līgums, Latvija 
iegūs devīto EP deputāta man-
dātu. Šis deputāts nāks no PCTVL 
saraksta. Tiek pieļauts, ka no SC 
Latviju varētu pārstāvēt Alfrēds 
Rubiks un Boriss Cilēvičs vai 
Aleksandrs Mirskis. Mirskim 
vēlēšanu biļetenos esot daudz 
„plusiņu”.

Sandra Kalniete un Inese Vai-
dere pievienosies Eiropas Tautas 
partiju (EPP) grupai. Kalniete 
intervijā Latvijas Radio norādīja, 
ka  šobrīd svarīgākais ir risināt 
ekonomikas atveseļošanas jautāju-
mus. Viņa pati no EPP grupas 
cer darboties enerģētikas vai 
lauksaimniecības komitejā.

Pārējās partijas guvušas šādus 
rezultātus: partija Libertas.lv iegu -

vusi 4,32% atbalstu, Tautas parti-
ja – 2,79%, LSDSP – 3,8%, Osi-
pova partija – 0,27%, partija Visu 
Latvijai! – 2,81%, partija Par 
Dzimteni! – 0,56%, partija Sabied-
rība citai polītikai – 3,85%, Rīcī-
bas partija – 0,44%, Zaļo un Zem -
nieku savienība – 3,72%, Latvijas 
Atdzimšanas partija – 0,23% un 
Kristīgo demokratu savienība – 
0,3%. Šīs partijas nav ieguvušas 
vietas EP.

CVK priekšsēdis Arnis Cimdars 
pateicās par darbu vēlēšanu ko -
misiju locekļiem un atzina, ka 
EP vēlēšanu gaitā nav konstatēti 
būtiski pārkāpumi, kas varētu 
likt iegūtos rezultātus apšaubīt. 
Cimdars uzsvēra, ka šodien pub-
liskotie balsošanas rezultāti ir 
provizoriski. Oficiālos rezultātus 
un ievēlētos deputātus CVK 
nosauks aptuveni pēc divām nedē-
 ļām, kad no visiem vēlēšanu iecirk -
ņiem būs saņemti un pārbaudīti 
balsošanas protokolu oriģināli.

EP vēlēšanas notika 950 vēlē-
šanu iecirkņos un vienā pasta 
balsošanas iecirknī, kuŗā saņemts 
4101 balsojums. Savas balsis EP 
vēlēšanās nodeva arī personas 
ieslodzījuma vietās.

Kopumā EP vēlēšanās piedalī-
jušies 53% balsstiesīgo. EP vēlē-
šanās kandidēja 17 saraksti ar 
186 kandidātiem. Vēlēšanās pieda -
lījušies 52,95% pavalstnieku. Eiro -
pas Parlamenta vēlēšanās savu 
balsi atdevuši vairāk nekā 783 
000 Latvijas pavalstnieku.

***
Eiropas Parlamenta (EP) vēlē -

šanās pārliecinošu uzvaru gu -
vušas labēji centriskās partijas, 
kas izcīnījušas 276 deputātu vie-
tas, tādējādi nodrošinot sev lie -
lāko frakciju Eiropas Savienības 
(ES) likumdevēju sapulcē. Otrā 
vietā ierindojušies sociālisti, kas 

no 736 deputātu vietām izcīnījuši 
159 vietas. Viņiem seko liberāļi 
ar 81 mandātu. Savukārt zaļie 
ieguvuši 54 likumdevēju vietas.

Sociālistiem nespējot izmantot 
vēlētāju satraukumu, ko izraisī-
jusi ekonomikas lejupslīde, savas 
pozicijas nostiprinājušas galēji 
labējās, pret imigrantiem noska-
ņotās un eiroskeptiskās partijas.

Skandalu vajāto Lielbritanijas 
premjērministra Gordona Brauna 

vadīto leiboristu partiju trešajā 
vietā atbīdījusi Apvienotās Kara-
listes neatkarības partija (UKIP), 
kas pieprasa Lielbritanijas izstā-
šanos no ES.

Pirmo reizi Eiropas Parlamentā 
iekļuvusi arī galēji labējā Britu 
nacionālā partija (BNP), kas 
vienu deputāta vietu atņēmusi 
leiboristiem.

Pašvaldību vēlēšanās piedalī-
jušies vairāk nekā 789 000 
balsstiesīgo iedzīvotāju. Lielāka 
vēlētāju aktīvitāte bijusi Rīgā – 
56,9%, Vidzemē un Latgalē tā 
sasniegusi 53,2%. Zem caurmēra 
līmeņa bijusi vēlētāju aktīvitāte 
Zemgalē un Kurzemē – attiecīgi 
49,3% un 48,4%.

Absolūtos skaitļos visvairāk vēlē -
tāju bijis Rīgā – vairāk nekā 236 
500, savukārt viszemākā – Kur-
zemē – vairāk nekā 97 500.

Starp novadiem vislielākā 
vēlētāju aktīvitāte bijusi Rucavas, 
Rugāju un Aglonas novadā, kur 
tā svārstījusies no 61,7% līdz 
64,7%. Vismazāk balsstiesīgo iedzī -
votāju pie vēlēšanu urnām devu-
šies Ventspils novadā – robežās 
no 35,5% līdz 38,4%. Nedaudz 
lielāka tā bijusi Tērvetes novadā 
– no 38,4% līdz 41,3%. Vēl vairā-
kos vēlēšanu apgabalos – Kuldī-
gas, Brocēnu, Jelgavas, Bauskas 

un Cesvaines novadā – tā bijusi 
robežās no 41,3% līdz 44,2%.

Polītologu viedokļi par 
vēlēšanām

* Saskaņas centra uzvara izskaid-
 rojama tādējādi, ka partijai ir 
lojāls elektorāts. Pilsoniskās savie-
nības augstais rezultāts saistīts ar 
vēlēšanu laikā notikušo pilsētas 
galvas amata kandidātu cīņu un 
ar to, ka šajā konkurencē Ģirts 
Valdis Kristovskis palika par 
latviešu līderi.

* Rīgas domē iekļuvis maz 
partiju, tas novērsīs sadrum-
stalotību. Četras partijas vienā 
koalicijā – tas nav risinājums. Ja 
visi strādā kopā, nav opozicijas, 
un tas demokratijai nav veselīgi. 
LPP/LC panāca rezultātu ar 
apjomīgu reklāmas kampaņu, 
turklāt citām partijām nebija tik 
spilgta pilsētas galvas amata 
kandidāta kā Šlesers.

* Rīgas domes vēlēšanu rezul-
tāti iezīmē nākamās Saeimas 
vēlēšanu rezultātus. Tautas parti-
jai jāizvērtē tās pastāvēšanas jēga, 
līdzšinējā polītika. Tēvzemiešiem 
jāmaina retorika, jo nacionālie 
jautājumi vairs nav aktuāli.

P. K.

Savu izvēli izdarījis  Ministru 
prezidents Valdis Dom-
brovskis
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ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Latvian Representative – Daiga Davies

Phone – 631-665-4366
Email – Daiga_AffordableADV@yahoo.com

Web site: www.vytistours.com
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Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 49 reizes gadā

Redakcija Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.
Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, e-pasts - laiksasv@gmail.com

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

Abonēšanas maksa ASV dolars: 1 gadam US $ 130.00; 6 mēn.
US $ 72.00; 3 mēn. US $ 40.00.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītajos
rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli par pašu jautājumu

var arī nesaskanēt.

Redaktore: Ligita Kovtuna
Tālr.: +371 67326761, +371 29439423, fakss: + 371 67326784,

e-pasts: laiksasv@gmail.com
Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, LV-1010

Redaktore ASV: Astra Moora
Tālr./fakss: 818-980-4748, e-pasts: laiks@juno.com,

astere2000@aol.com (fotografijām)
6157 Carpenter Ave. North Hollywood CA 91606 USA

Redaktori Kanadā:
Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,

5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5
Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca,

104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605
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L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

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

Paldies!
Es esmu latviete, te mana tēvu 

zeme.
Izsaku pateicību Daugavas 

Vanagu CV pārstāvniecībai 
Latvijā par saņemto naudas balvu 
no Čikāgas, Tā dos iespēju nokļūt 
pie acu ārsta Rīgā. Strādāju pie 
slimajiem kaŗavīriem Kurzemes 
cietoksnī Vācijā. Pašreiz slikti 
redzu.

Cieņā V. Feldmane

Veselības aprūpē gaidāmas lie-
las pārmaiņas gan ārzemēs, gan 
Latvijā. Latviešu ārsti un  zobārsti  
ārzemēs ir iesaistījušies kopējā 
darbā,  katrs pēc savām spējām, 

Krievi Rīgas domē
Beidzot tas ir noticis.
Krievi bija vienoti, mērķtiecīgi 

un organizēti, latvieši – kašķīgi, 
nenovīdīgi un sadalījušies dau-
dzās maziņās, cita citu apkaŗojošās 
partijās, kuŗas, protams, neuz-
varēja nekur. Ne Rīgas domē, ne 
Eiropas Parlamentā.

Tik tiešām Kārlim Ulmanim 
bija taisnība 1934. gadā un būtu 
attaisnojums jaunam apvērsu-
mam arī šodien.

Vai latvieši pēc traģiskās 50 
gadu krievu okupācijas vēl arvien 
nav neko mācījušies? Vai vēl vien-
  mēr esam mazā vergu tautiņa, 
kuŗa līkām mugurām pielien 
„kungiem”? Vai vēl esam gatavi 
pārdot savas balsis par „pieclat-
nieku”? Vai pudeli vodkas? Vai 
patiesi neesam spējīgi savas tau-
tas brīvību un dzīvību vērtēt 
augstāk par zupas šķīvi?

Krievu Saskaņas centrs, protams, 
saņem naudu un padomus no 
Krievijas. Rīgā krievu ir vairāk 
nekā puse un viņi kļūst drošāki 
un bravūrīgāki. Rīgas domi droši 
vien tagad pārvaldīs koalicija ar 
latviešu partijām. Bet vai latviešu 
labējās partijas būs pietiekami 
vienotas, lai sasniegtu savus 
mērķus?

Kaut arī šoreiz vēlētāju bija 
vairāk par 50%, jāievēro lielais 
krievu pavalstnieku skaits, no 
kuŗiem daudzi pavalstniecību 
„nopirka” no latviešu ierēdņiem. 
Vēlēšanu iecirkņos daudzi runāja 
krieviski, un viņi acīmredzot 

vēlēšanām bija mobilizējušies un 
nopietni gatavojušies.

Tā vietā – cik daudz latviešu 
palika mājās? Gan aiz vienaldzī-
bas, gan slinkuma, gan „mana 
balss jau tik un tā neko ne mai -
nīs...”.

Rezultāts ir acīmredzams. Mēs 
valdīšanu atdodam krieviem.

Un tā ir tikai mūsu pašu vaina.
Cik daudz latviešu Amerikas 

Savienotajās Valstīs un Kanadā 
piedalījās vēlēšanās? Cik daudzi 
aizsūtīja pases uz sūtniecībām un 
konsulātiem? Cik daudzi centās 
iepazīties ar vēlēšanu literātūru? 
Cik daudzi vispār interesējas, kas 
notiek Latvijā? 

Ārzemju latvieši (un es esmu 
viena no viņiem) ir par daudz 
iestiguši savā ērtajā dzīvē, un 
Latvijas rūpes un vajadzības 
daudziem (gan ne visiem) ir tālas 
un vienaldzīgas.

Vai tiešām esam gatavi atdot 
mūsu zemi, mūsu valdību krie-
viem par sviestmaizi?

Aina Rodriguez-Mata        

Iznācis LĀZAs Apkārtraksts Nr. 157
zināšanām un pārliecības. Dau-
dzi šejienes ārsti rēgulāri viesojas 
Latvijā,  pat  vairākas  reizes  gadā, 
cieši sadarbojas ar kollēgām, 
mācās cits no cita.

,,Kanadas kopas ziņas”, ir arī īsas  
,,Zviedrijas kopas ziņas”. Ieva  
Miķelsone rakstā ,,20 gadi veselī-
bas aprūpē un Latvijas ārstu 
biedrībā” stāsta par Latvijas  ārstu  
biedrības 20 gadu darbību. Ap -
svei  kumi – Paula Stradiņu balvas 
ieguvējam prof. K. Zariņam, Dr. 
Ansim Muižniekam 80 gadu 
jubilejā, Dr. Jāzepam Beldavam 
95 gadu jubilejā un Atzinības 
krusta kavalierim Dr. J. Diman-
tam, Jr. Interesants ir M. Vesperes  
stāstījums ,,Ārsta lēģeŗa dzīve”. 
Rakstā ,,Latvijas ārstu biedrībai – 
20” atceras prof. I. Lazovski. 
Kollēgas 2008. gadā bijuši atsau-
cīgi, nosūtot ziedojumus  LĀZAi 
un Latvijas medicīnas fondam. 
Nodaļā ,,Jaunās grāmatas” ziņas 
par ārstu nesen izdotām grāma-
tām. Nekrologā pieminēti zobār-
ste Marija  Rašmane, dr. Vidvuds 
Straumītis, dr. Pēteris Lapsa,  dr. 
Vilis Krasts un dr. Valdemārs E. 
Nikmanis. Apkārtrakstā ir arī 
LĀZAs biedru e-pasta adresu 
saraksts un ziņojums par Latvijas  
ārstu  6. kongresu Rīgā šogad no  
19. līdz 21. jūnijam; sīkāka infor-
mācija par to: www.arstukongress

Pateicamies visiem kollēgām 
par rakstiem, kuŗus vienmēr 
gaidām, par ieteikumiem un  
ierosinājumiem turpmākai  
darbībai.

Dr. Jānis J. Dimants

Godātie latviešu organizāciju vadītāji un individuālie biedri!
Ir atkal pienācis laiks ieteikt kandidātus Amerikas latviešu apvienības Atzinības rakstu piešķiršanai. 
Atzinības raksti ir ALAs paldies un godinājums par izcilu, ilggadēju sabiedrisko darbu vai arī  latviešiem 
nozīmīgu ievērojamu radošo darbu. ALAs  Atzinības rakstu var saņemt tikai vienreiz mūžā.
Kandidātus izvērtē ALA valde septembŗa sēdē, un raksti tradicionāli tiek pasniegti 18. novembŗa 
sarīkojumos, saņēmēja vārdu iepriekš neizpaužot.
Noteikumus Atzinības rakstu piešķiršanai var arī apskatīt ALAs mājas lapā www.alausa.org. Ievērojiet, 
ka kandidātus var ieteikt ne tikai organizācijas, bet arī katrs ALAs biedrs.  ALAs mājas lapā Kultūras 
nozares latviešu valodas daļā ir ievietots saraksts, alfabētiski uzskaitot ALA Atzinības  rakstu saņēmējus 
no 1996. gada (daži arī pirms tam). Paskatieties šajā sarakstā, ja neesat droši, vai kāds, ko vēlaties 
nominēt, nav tomēr pagājušajos 10 gados jau saņēmis Atzinības rakstu. Lūdzam arī paziņot, ja ir kāda 
Jums zināma persona, kuŗa ir saņēmusi ALAs Atzinības rakstu, bet kuŗas vārds neparādās mūsu 
mājas lapas sarakstā. Diemžēl gadu gaitā ne visa informācija mūsu rīcībā ir pilnīga.
Kandidātu apraksti jānosūta ALAs birojam vai tieši Kultūras nozares vadītājai Ivetai Vesmanei – 
Felzenbergai līdz 24. augustam. Varat sūtīt pa parasto vai e-pastu.
Adrese: 31318 – 36th Ave, SW, Federal Way, WA 98023, e-pasts: ivetavf@yahoo.com. Ja Jums ir kādi 
jautājumi, lūdzu, zvaniet Ivetai :253-517-3864

Nesen izdots Latviešu ārstu un  
zobārstu apvienības (LĀZA)  
Apkārtraksts Nr. 157 400 eksem-
plāru metienā (40 lpp., 35 attēli), 
redaktore Dr. med. hist. Maija 
Pozemkovska. Apkārtraksts mūs 
informē un vieno, to izsūta 
visiem LĀZAs biedriem ārzemēs. 
Mēs ļoti ceram  un  vēlamies, lai 
nākotnē atsaucīgāki un aktīvāki 
būtu kollēgas Austrālijā. Tur vēl 
joprojām dzīvo un praktizē daudz 
latviešu  ārstu  un  zobārstu.

Kollēgas, kuŗi vēlētos saņemt 
Apkārtrakstu, lūdzu rakstīt Dr. 
Jānim Dimantam, Jr.,: 2330  Inns-
bruck Parkway, Minneapolis, 
Minn. 55421-2028;  e-pasts: dim-
ants@hotmail.com

Ārzemēs strādā daudz latviešu 
izcelsmes ārstu un zobārstu, 
kuŗus nepazīstam. Aicinām tau-
tiešus paziņot mums viņu  vārdus 
un adreses, informāciju nosūtot 
LĀZAs valdes priekšsēdim Dr. 
Jānim Dimantam, Jr. Lūdzam arī 
iesūtīt rakstus.

Apkārtrakstā LĀZAs valdes  
priekšsēža Dr. Jāņa Dimanta, Jr. 
ievadraksts ,,Jābūt  risinājumam”  
par  veselības aprūpes reformām 
Latvijā. Par katru rakstu ir īss 
kopsavilkums angļu valodā, ko 
tulkojis žurnālists Kārlis  Streips. 
Ir daudz vērtīgu rakstu: Dr. med. 
hist. Maija Pozemkovskas ,,Lat-
viešu sieviete medicīnā”; Dr. 

Zaigas A. Fīlipas (Phillips) ,,Pedi-
atrija Latvijā – solījums mūsu 
bērniem un Latvijas nākotnei”; 
Dr. hist. Ritas Gavares ,,Latvijas 
izcilajam paleopatologam, medi-
cīnas vēsturniekam, rakstniekam 
Vilim  Derumam – 110”; medicī-
nas stipendiātes Kristīnes Zivti-
ņas pateicība ,,Profesora Lazovska 
medicīnas fonda stipendijas  
2008”; dr. K.Tūters atgādina, ka 
,,Kanadā nodibināts Ojāra Veides 
stipendiju fonds”; 9. Saeimas 
deputāte un bijusī veselības min-
istre dr. I. Circene jautā ,,Kāpēc  
veselības aprūpes sistēma Latvijā 
netiek reformēta?”; Ruta Beķere 
no Mineapoles, MN, ziņo: ,,Tur-
pinās ārstu sadarbība bērnu 
cerebrālās triekas ārstēšanas  
uzlabošanai Latvijā”. Iepriecina 
ziņa ,,Medicīnas pīlāra balva Dr. 
Viktoram Straubam”. Anda Kļa-
viņa rakstā ,,Nejaušību cilvēka 
vecumdienas Šveicē” pastāsta 
par prof. dr. Marsela Bertholda 
gaitām  Šveicē. Daudzus kollēgas 
droši vien pārsteigs paziņojums 
,,Dr. Jānis Dimants, Jr. kandidē 
uz Eiropas Parlamentu”. ,,Kā  
Lat  vija sagaida savus bērnus”  ir  
LĀZAs 2008. gada decembrī  
Rīgā rīkoto apaļā galda  pārrunu 
atreferējums. ,,Būt vai nebūt 
Veselības  likumam?” jautā Dr. I. 
Circene, arī kandidāte uz Eiropas  
Parlamentu. Dr. P. Cakuls iesūtījis 

KULTŪRAS NOZARES PAZIŅOJUMS
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Dziesmu svētku kulminācija – tautasdeju lieluzvedums
Vēl es varu priecāties un mīlēt,
Vēl es varu zvaigznes zīlēt,
Vēl es varu priecāties un dejot,
Saulei pretim mūžu ejot
Ar šiem optimistiskajiem 

Guntara Rača vārdiem, skanot 
Raimonda Paula mūzikai, beig-
sies tautasdeju lieluzvedums un 
XIII latviešu Dziesmu svētki 
Kanadā. Mēs varam būt lepni, jo 
kopš 1953. gada esam spējuši sarī -
kot 13 svētkus, kuŗos bija daudz 
dalībnieku un apmeklētāju, ka 
mēs turpinām „priecāties un 
dejot”. Tautasdeju lieluzvedums 
5. jūlijā būs svētku beigu akts 
pirmajiem latviešu Dziesmu 
svētkiem Hamiltonā, pirmoreiz 
ārpus Toronto.

Tautasdeju nozares vadītājs 
Uldis Roze, lieluzveduma vadītāja 
Māra Simsone un čaklā komiteja 

sarīkojumam izvēlējusies temu 
„Vij, saulīte, mūsu mūžu”, kas 
labi atspoguļo svētku saukli 
„Dziedāsim, dancosim, saules 
rakstus veidosim”. Dejotāji rak-
stus veidos 23 dejās, daudzas būs 
īpaši ,,saulainas”: ,,Saules deja”, 
,,Saules meitas vedības”, ,,Iebrauca 
saulīte” un citas. Choreografi ir 
mūsu pašu Fredis Aigars, Selga 
Apse, Baiba Bredovska, Ēriks 
Kalviņš, Zigurds Miezītis un Māra 
Simsone, kā arī Latvijas meistari 
Jānis Ērglis, Imants Magone, 
Vilis Ozols un Jānis Purviņš.

Jau pieminētas Hamiltonas lie-
liskās un parocīgās telpas, un 
Copps Coliseum nav izņēmums. 
Ēka ir moderna (un vēsināta), 
apmēram tikai 100 metru attālu-
mā no viesnīcas Sheraton, tajā 
iebūvēta jauna skaņu sistēma. 

Iespējams, tā būs profesionālās 
hokeja vienības Phoenix Coyotes 
mājvieta. Dejotāji un skatītāji jutī -
sies ērti plašajā un ērtajā zālē, 
kuŗā netrūks Jumbotron video-
aparāta.

Taču skatuve bez dejotājiem ir 
tikai tukšs ietvars. Tautasdeju 
lieluzvedumā piedalīsies daudz 
dažāda vecuma dejotāju, arī 
bērnu grupas. Par spīti grūtajiem 
ekonomiskiem apstākļiem, iera-
dī sies dejotāji no Latvijas – Jelga-
vas, Līvāniem, Ventspils, Rīgas 
un citām vietām.

Skatītāji varēs mielot ne tikai 
acis. Pavadījumu dejām spēlēs 
septiņu mūziķu folkloras ansam-
blis ,,Ceiruleits”, un astoņās dejās 
ansamblim Vizmas Maksiņas un 
Juŗa Ķeniņa vadībā piebiedrosies 
150 dziedātāju. Svētku izskaņā 

XIII latviešu Dziesmu svētkos Kanadā piedalīsies Latvijas 
tautasdeju grupa ,,Liedags”

dejos Kanadas, ASV un Latvijas 
izcili dejotāji; pavadījumu atska-
ņos izcilu mūziķu grupas, dziedās 
koris. Trūkstat tikai... jūs, mīļie 
skatītāji!    

Juris Ķeniņš

Nevaru iedomāties jaukāku 
vietu par Katskiļu kalniem, kur 
pavadīt pavasarīgu nedēļas noga-
li, dziedot mūsu skanīgās koŗa 
dziesmas, pārtraukumā uzkāpt 
kalnos, vakaros atkal paceļot bal-
sis un jaukā kompanijā arī glāzi 
vīna.  Tādu prieku jau daudzi ir 
piedzīvojuši Ņujorkas koŗa gads-
kārtējā nometnē, Memorial Day  
nedēļas nogalē  maijā. Nometnes 
beigās notiek  koncerts  Ņujorkas 
ev. lut. draudzes īpašumā Elka 
Parkā, šogad tas bija 24. maijā.

XIII latviešu Dziesmu svētku
Kanadā ieskaņas koncerti Ņujorkā

Pirmā vakara mēģinājumā dzie   -
dātāju balsis plūda kā skaidrs un 
dzidrs Katskiļu strautiņa ūdens, 
kas atsvaidzina un spirdzina. 
Ņujorkas koris diriģenta (Kana-
das un Latvijas dziesmu svētku 
virsdiriģenta) Andreja Jansona 
vadībā ir jau pazīstams, tam 
papildspēki bija Montrealas 
„Atbalss” (XIII latviešu Dziesmus 
svētku Kanadā virsdiriģenta 
Andreja Vītola vadībā), kā arī 
atsevišķi dziedātāji no Kanadas 
un Amerikas. Noteikti vislielākais 
atbalsts bija Latvijas bankas koris, 
ko vada talantīgā  diriģente Agita 
Ikauniece. Brigita Alka nometnē 
lielāko daļu laika pavadīja pie 
klavierēm, spēlējot pavadījumu 
korim un instrumentālistiem. 
Diriģents Ints Teterovskis svētkos 
Hamiltonā ieradīsies ar savu 
pirmklasīgo jauniešu kori „Balsis”, 
kas piedalīsies kopkorī, garīgajā 
koncertā, dievkalpojumā, (atska-
ņojot jaunu Romualda Jermaka 
kantāti ar prāvesta Ivara Gaides 
tekstu) un „Viesu koŗa koncertā”. 

Koncertu ievadīja flautiste 
Ilona Kudiņa no Bostonas, atska-
ņojot V. A. Mocarta Kvartetu K. 
370, viņai piebiedrojās Ņujorkas 
koŗa palīgdiriģente un vijolniece 
Laura Padega Zamura, un svētku 
rīkotāji Hamiltonā, torontieši 
altists Arturs Jansons un čellists 
Juris Ķeniņš. Dziesmu svētku 

Vijolnieces, no kreisās: Una Tone, Silvija Grendze, Laura 
Padega Zamura, Silvija Kristapsone
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Latvijas bankas koris Katski-
ļu kalnos

dejotājiem, dziedātājiem un 
instrumentālistiem palīdzēs mūzi -
kālie viesi – čikāgieši Ēriks Kīns 
un Edmunds Mednis.

Ir izvēlētas labākās latviešu un 
Ziemeļamerikas autoru dejas, ko 

Nometnē mēģināja XIII latviešu 
Dziesmu svētku Kanadā reper-
tuāru, piedaloties pieciem virsdi-
ri  ģentiem, Latvijas koŗiem un 
apmēram pusei profesionālā lat-
viešu stīdzinieku „Dziesmu svētku 
kamerorķestŗa” dalībnieku, kuŗiem 
Hamiltonā būs atsevišķs kon-
certs un kuŗi spēlēs pavadījumu 
garīgā un kopkoŗa koncertā.

minikamerorķestris atskaņoja 
Emīla Dārziņa ,,Melancholisko 
valsi” Juŗa Ķeniņa instrumentācijā 
stīgu orķestrim, klausītāji to 
dzirdēs arī „Latviešu mūzikas 
koncertā” Hamiltonā.  Flautiste I. 
Kudiņa  būs viena no mūziķēm 
svētku ballē „Pie vīna glāzes”.

Koncertā  pavadījums  bija lie-
lisks, apkaime skaista, repertuārs  
pirmklasīgs. Pēc gaišā Mocarta 
kvarteta atskaņoja Helenas Tobias 
Duesbergas „Rekviēmu”, veltītu 
Amerikas igaunietei viņas 90. 
dzimumdienā. Diriģents Ints 
Teterovskis bija veltījis daudz 
pūļu, lai iemācītu šo sarežgīto 
skaņdarbu, un jāatzīst, ka viņa 
pūles atmaksājās – rezultāti bija 
teicami. Ne mazāk lieliski bija 
solisti – Laila Liepiņa un Sarma 
Dindzāne Vansenta (Van Sant)  
no Ņujorkas koŗa, diriģents 
Andrejs Vītols no Montrealas un 
Kārlis Rūtentāls no Latvijas.  
Priecājāmies par Agitas Ikaunie-
ces skaisto soprānu, kad viņa 
kopā ar Lailu Liepiņu un Sarmu 
Dindzāni kokļu pavadījumā dzie -
dāja Latgales tautasdziesmas 
Andreja  Jansona apdarē.

Protams, tuvojoties jūnijam, 
jādomā par Jāņiem, un Agita 
Ikauniece veikli ievadīja sezonu 
ar Jāņa Lūsēna īpatnējām „Līgo 
dziesmām”.  Iepriecināja  teicamā 
koŗa un orķestŗa sadarbība četrās 

dziesmās, kuŗas klausītāji dzirdēs 
kopkoŗa koncertā Hamiltonā:  
Imanta Ramiņa „Ej, saulīte, drīz 
pie Dieva”, Arvīda Purva „Dvē-
seļu kalnā”, un Jāņa Beloglāzova 
„Trīs rītiņi saule lēca”. Koris vēl 
dziedāja „Ekur gāja meitu pulka” 
Māŗa Kristapsona apdarē un 
īpašo pasūtinājumu XIII Dziesmu 
svētkiem „Aiz purviem, aiz me -
žiem, saulīte lēca” Juŗa Ķeniņa 

apdarē. Klausītāji un koristit su -
mi  nāja Māri Kristapsonu un Juri 
Ķeniņu. 

Tie, kuŗi, lasot vēlas izjust 
līdzīgu pārdzīvojumu, aicināti 
iegādāties biļetes koncertiem 
Hamiltonā. Nevaram piedāvāt 
Katskiļu svaigo gaisu, vienīgi  
tikpat krāšņu programmu, kuŗā 
piedalīsies izcili mākslinieki.

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

Fragmenti no publikācijām

Mirāža vai vīzija?
Pārdomas

1975. gadā ieejot
Smags aizvainojums latviešu 

tautai pērnajā gadā bija Austrālijas 
ministru prezidenta, sociālista 
Gofa Vitlama apgalvojums, ka 
Baltijas valstu neatkarības atjau-
nošanas ideja ir tikai mirāža. Šīs 
mirāžas apreibināti, mēs vairs 
neatskārstot īstenību. Uz tādu 
aizvainojumu mums gribētos 
atbildēt: „Nē, nedraugs, tā nav 
mirāža, kas noteic mūsu domas 
un darbus. Tā drīzāk ir vīzija, kas 
mūs vada.”

Kāda tad ir starpība starp 
mirāžu un vīziju? – Mirāža ir tas, 
ko šķietas saredzam, bet kā 
īstenībā nemaz nav. Mirāža ir 
māns, un mirāža viegli var izrā-
dīties beigu iesākums. Klasiskais 
mirāžas redzētāja piemērs ir 
ceļinieks tuksnesī, ka pārguris, 
izslāpis un saules svelmes apdul-
lināts, iedomājas pie apvāršņa 
samatījis oazi, savu pēdējo cerību. 
Visai paredzams, ka šāda ceļinie-
ka mirstīgās atliekas atdusēšanu 
tā paša tuksneša smiltājā vien 
atradīs. Mirāžas redzētājs ir nožē -
lojams bēdu tēls. – Cik daudz 
pozitīvāks, cerīgāks jēdziens tur-
pretim ir „vīzija”! Vīzija nav vis 
beigu iesākums, bet tā ir nākotnes 
iezvanījums. Ja vien vīzija ir 
pietiekami intensīva un ja vien 
pietiek to, kuŗus tā vada, tad 
labvēlīgā konstellācijā tā izvēršas 
plānā, un plānam savukārt seko 
piepildījums. Ikviena stalta pils, 
ikviens liels mākslas darbs, ikvie-
na valsts satversme, – tie visi taču 
ir sēti vīzijā, uzauguši nacionālā 
iecerē un izplaukuši piepildījumā. 
Vīziju gluži kā mirāžu, dažbrīd 
izprot kā pretstatu īstenībai. 
Vīzija esot gaisīga, mākoņaina, 
netaustāma, nemateriāla, kurmet 
īstenība sverama, mērījama, pār-
baudāma, abām kājām uz zemes 
stāvoša. Bet vai tā ir? Vai parasti 
neiznāk, ka šī brīža vīzija pār-
vēršas nākotnes īstenībā, kurpre-
tim šī brīža vīzija ātri vien pārtop 
sapnī par pagātni?

Nākotne pieder vīziju redzē-
tājiem, nevis tā sauktajiem 
reālistiem. Tā sauktie reālisti ir 
tikai tagadnes, bet ne nākotnes 
reālisti. Tie nākotni nespēj sa -
skatīt citādu nekā tikai šīsdienas 
vaibstu nesēju. Tie savās futuro-
loģiskajās aplēsēs nelabprāt ielēš 
pēkšņu, neviena neparedzētu vēs   -
tures apsviedienu iespējamību. 
Vai piecdesmitajos un sešdesmi-
tajos gados kāds nopietni varēja 
pieņemt varbūtību, ka vēl mūsu 
pašu gadsimtenī rietumu zemju 
dzīves standarts enerģijas krizes 
un izejvielu apsīkuma dēļ pārstās 
celties, bet drīzāk sāks slīdēt uz 
leju? Taču pērngad šāda varbūtība 
pēkšņi vairs nelikās neiespējama, 
bet drīzāk šķita paticama. Nē, 
nudien, attiecībā pret nākotni 
tagadnes notikumu un ieviržu 
mērītājs un svērējs nepavisam 
nav lielāks reālists par vīziju 
redzētāju.

Lai vīzija varētu iemiesoties 
plānā un plāns pēc tam piepil-
dīties, ir jābūt, kā jau sacīts, īstajai 
konstellācijai, bet vēl jo vairāk 
jābūt gribasspēkam, kas mums 
liek vīzijai, kā ceļa zvaigznei, 
nemitīgi un nemaldīgi sekot.

Mūsu svarīgākais nacionālais 
uzdevums 1975. gadā, gluži kā 
aizvadītajos, ir ar gribasspēku 
panākt, ka mēs Brīvas Latvijas 

vīziju nevien uzturam dzīvu, bet 
ka mēs to izjūtam kā visas savas 
darbošanās vadītāju principu. 
Sēkla (-vīzija), kam zemes sma-
gums liedz izvērsties stādā 
(–konkrētā plānā un pēc tam tā 
piepildījumā) ir apdraudēta. 
Lielākais drauds ilgstošai vīzijai 
ir, ka tā var kļūt mazāk intensīva. 
Tāpēc, vēlēdami viens otram visu 
labu gadā, ko apzīmējam ar 
skaitli 1975, kā pašu galveno 
vēlēsimies visi kopā, lai mums ne 
par nieku nenobālētu mūsu svētā 
nacionālā vīzija un lai spēka 
nepietrūktu mūsu gribai pēc 
Brīvas Latvijas. Reiz tad nokļūsim 
pie lepnās iespējas nedraugiem 
sacīt: „Lūk, tā tomēr bija vīzija, 
ne mirāža, kam mēs sekojām”!

Eduards Silkalns
(1. janv.)

Karakasā aug Rīga
Karakasā nav nekas neparasts 

dzīvot latviešu celtā dzīvokļu 
namā, sēdēt uz latviešu rūpnīcā 
gatavota dīvāna, apvilkt latviešu 
tekstilfirmā darinātu kreklu ar 
jaunāko grāvēju attēliem un aiz-
lipināt sainīšus ar latviešu ražota 
lipekļa strēmelēm. Kaut arī lat-
viešu saimnieciskie panākumi 
atrodami dažādās pasaules 
malās, Karakasā jāievēro tas, ka 
te dzīvo tikai ap simts latviešu 
ģimeņu, un uzņēmumu tādēļ ir 
negaidīti daudz.

Šādos apstākļos arī saprotams, 
ka Karakasā šobrīd aug pirmais 
kopējais saimnieciskais pasākums, 
no kuŗa 10% tiks veltīti nacionāl-
sabiedriskiem nolūkiem. Šis pasā -
kums ir dzīvokļu nams „Rīga”, 

līdz desmitajam stāvam, projek-
tējis arch. Pēteris Bērziņš. Struk-
tūras projektētājs un  atbildīgais 
inženieris ir Kārlis Grāvis, būv-
darbu tiešais vadītājs inž. Visval-
dis Krūmiņš. Kad tas būs nobeigts 
nākamā vasarā, nams dos 48 
dzīvokļus, kuŗu izbūve būs 
izmaksājusi virs miljona dolāru. 
Atkarībā no istabu skaita, šos 
dzīvokļus pārdos par 2000 – 3500 
dolariem. Tā kā karakasa strauji 
aug, pieprasījums pēc dzīvokļiem 
joprojām ir liels. Pēc šī nama 
pārdošanas firma cer būvēt vēl 
citus.

Karakasas latviešu izdarība 
saimnieciskos pasākumos saistīta 
galvenokārt ar inženieriem, kas 
izglītojušies labās skolās, un viens 
otru atbalstot pratuši izveidot 
savus uzņēmumus. Laikam jau 
šo panākumu rezultātā inženieŗ-
zinātnes kļuvušas par Venecuēlas 
latviešu iecienītāko lauku. Kā 
raksturo kāds vietējais, inženieŗi 
latviešu saimē aug kā truši. 
Sievietes turpretim liekas vairāk 
iecienījušas medicīnu. Karakasā 
dzīvo desmit latviešu zobārstes 
un piecas ārstes. Taču Venecuēlā  
netrūkst arī pazīstamu latviešu 
akadēmiķu un mākslinieku. 
Pēdējā laikā sevišķi populārs 
kļuvis gleznotājs Aleksandrs 
Tauriņš, kuŗa darbus izstādēs 
pārdod jau pirmajās dienās. 

 (8. janv.)

20.  jūnijā Helmaram 
Rudzītim dzimšanas 

diena
Ieceļotāju vilnis bija sācies. 

krāsnis Ņujorkas daudzstāvjos.
Jau zēna gados Helmars Rudzī-

tis bija iemīļojis grāmatas un 
teātri. Vācu un krievu valodas 
prasme viņam deva iespēju 
„aprīt” desmitiem un desmitiem 
grāmatu. Un šī mīlestība uz 
grāmatu kļuva liktenīga visam 
viņa mūžam.

Un tagad Ņujorkā, domās pār-
staigājot savas dzīves iepriekšējās 
gaitas, viņā sāka ierunāties kāda 
mudinātāja balss. Kā būtu, ja 
iedrošinātos pasākt līdzīgu dēku, 
kā toreiz 1926. gadā?

„Man tad bija tikai 23 gadi. 
Radās ideja tulkot un izdot pilna 
apmēra grāmatas par vienu latu. 
Toreiz biju jauns, ilgi nešaubījos, 
„iedrošinājos” un riskēju. Ievie-
toju Jaunākajās Ziņās lielu sludi-
nājumu, kuŗā piedāvāju grāmatas 
dot „par brīvu”, tikai par piesū-
tīšanu jāmaksā viens lats. Kupons, 
lai, bija sludinājumā, jāieraksta 
tikai vārds un adrese un jānosūta 
apgādam – „Grāmatu Draugs”, 
Pēterbaznīcas laukumā!

Revolūcionārais apvērsums lat -
viešu grāmatniecības vēsturē bija 
sācies, un Latvijas brīvības gados 
„Grāmatu Draugs” paguva izdot 
simtiem un simtiem grāmatu.”

Bet šodien? Vai latviešiem 
Ame  ri  kā, lai sazinātos, nevaja-
dzētu savu avīzi? Varbūt uzdro-
šināties izdot latviešu avīzi? 
Viegli tas nebūs. Bet tas, kas to -
reiz notika Rīgā, arī sākumā bija 
tikai sapnis un tomēr kļuva par 
īstenību. Kā būtu, ja riskētu arī 
tagad?

Jauno laikrakstu Rudzītis no -
sauc Laiks, jo lasītāji no Vācijas 
bēgļu nometņu laika jau pazina 
viņa izdoto literāro žurnālu Laiks. 
Jau gadiem latviešiem pazīs    tams 
arī viņa apgāds „Grāmatu 
Draugs”. Tas būs uzticams izde-
vējs arī jaunajam laikrakstam. 
par redaktoru Rudzītis sarunā 
Kārli Rabācu, kuŗš vadījis avīzes 
Latvijā un Vācijas gados.

1949. gada 8. novembrī Hel-
mars Rudzītis un Kārlis Rabācs 
turēja rokās jaunā latviešu laik-
raksta Amerikā pirmo numuru. 
Bija vēla Ņujorkas pēcpusnakts. 
Abi negulējuši, bet laimīga 
satraukuma pilni. Laiks bija dzi-
mis. Bija sācies jauns vēstures 
posms latviešu gara, kultūras un 
kopības apziņas kopšanā trimdā. 
Bija radīta balss un atbalss brīvās 
latviešu tautas daļai pasaulē, kas 
gadu gājumā kļuva arī par 
Maskavas tanku, durkļu un čekas 
apspiestās latviešu tautas balsi uz 
pasauli.

Ar patstāvīgu uzņēmību Hel-
mars Rudzītis iesaistīja jaunie-
ceļotājus Laika lasīšanā un izpla-
tīšanā. Abi ar dzīvesbiedri viņi 
sagaidīja latviešus ostā un tiem 
izdalīja jauno laikrakstu. Tā jau 
dažos mēnešos Laiks tika lasīts 
visās Amerikas malās. Abonentu 
skaits auga. Jau pēc gada Laiks 
varēja sākt iznākt uz astoņām 
lappusēm un divas reizes nedēļā. 

Aiz visu darbu un veikumu 
kopsummas paceļas Helmara 
Rudzīša personība, viņa kalpo-
jums radošai domai, grāmatai, 
gara kultūrai paša tautā. Tas viss 
nebūtu spējis un varējis notikt 
bez Helmara Rudzīša vizionāra 
un ļaužu vēlmes sapratēja talan-
ta. Vienalga, vai izdevējs pas-
niedz grāmatu vai avīzi, ļaudis to 
labprāt abonē vai pērk tāpēc, ka 
tā tiem patīk un viņi jūt, ka par 
savu izdoto naudu saņem gaidīto 
vērtību.

Cik gadu pagājis no tām 
dienām 1926. gada oktobrī, kad 
23 gadus vecs jauneklis Rīgā, 
fantasta idejas un apņēmīgas 
drosmes vadīts, sāka izdot tul-
kotās grāmatas, kas lasītājiem 
maksāja tikai vienu latu? Jau 67 
gadi! Tas laiks, ar jaunā apgāda 
„Grāmatu Draugs” agrāk Latvijā 
nepazītu redzību uzņēmumu 
vadībā, latviešiem atvēra durvis 
uz pasaules literātūru. Kopš tām 

Inženieŗi Kārlis Grāvis un Visvaldis Krūmiņš uz „Rīgas” celtnes 
jumta

kuŗā ar akcijām piedalās vairāk 
nekā katra otra Venecuēlas lat-
viešu ģimene. Pamatkapitālam 
izdeva apmēram tūkstoš akciju 
par 230 dolariem gabalā. Piepra-
sījums bija tik liels, ka pēc pirma-
jiem 87 ieguldītājiem citus vaja-
dzēja noraidīt. Par firmas galve-
no vadītāju ievēlēja Andri Bēr-
ziņu, par direktoriem Ēriku 
Ritumu, Vili Vītolu, Andreju 
Saddi un Pēteri Briedi.

Nams, kuŗa skelets jau sniedzas 

1949. gadā jau simtiem latviešu 
trimdinieku izkāpa Amerikas 
krastā. Arī Helmars Rudzītis ar 
dzīvesbiedri Austru un bērniem 
Lotaru un Jalnu. Kā ikvienam 
ieceļotājam, pirmās rūpes bija 
atrast darbu un nodrošinājumu 
ģimenei. Paziņas ieteica: „Ej par 
krāsnskuri kādā no Ņujorkas 
daudzstāvjiem, būs mēneša alga 
un brīvs dzīvoklis. Citi tā jau ir 
iekārtojušies.” – Bet Helmaram 
Rudzītim negribējās kurināt 

dienām „Grāmatu Draugs” Lat-
vijā un trimdas gados ir izdevis 
ap 2500 grāmatu, ar kopmetienu 
daudzos miljonos. Neviens cits 
grāmatu apgāds visā latviešu 
grāmatniecības vēsturē neko 
līdzīgu nav spējis paveikt, ne arī 
tikilgus gadus savā darbā pa stā -
vēt. Arī „Grāmatu Drauga” izdotā 
avīze Laiks vēl arvien turpina 
vienot pasaules latviešus.

20. jūnijā Helmaram Rudzītim  
ir dzimšanas diena. Viņš bijis 
ideju „ģenerātors”, kas rosinājis 
citus un darījis pats. Būtu vēlams, 
ka Helmara Rudzīša cienītāji 
palasītu viņa paša sarakstīto 
grāmatu „Manas dzīves dēkas”, 
kas pateic par viņa personību 
daudz vairāk nekā var spēt kāda 
apcere. Šī grāmata ar siltu humo-
ru stāsta par paša autora mūža 
viļņiem. Reizē tā liecina par tē -
raudu viņa raksturā, par redzību 
paša tautā un arī pasaules kultūrā 
un tās norisēs. Tā liecina arī par 
Helmara Rudzīša spēju saistīt ap 
sevi un saviem pasākumiem 
radošus cilvēkus.

Tie laiki ir pagājuši, kad Latvijā 
zākāja Helmaru Rudzīti, „Grā -
matu Draugu”, viņa skaņu plašu 
firmas Bellacord panākumus 
Latvijas gados, tāpat arī avīzi 
Laiks trimdā. Tagad arī dzimtenē 
viņš vārdu un darbus piemin ar 
cieņu daudzos rakstos, sarīko-
jumos, raidījumos.

Jānis Klīdzējs               
(Pēc J. Klīdzēja raksta 1993. 

gadā „Helmara Rudzīša 
kalpojums”)

Publikāciju sagatavojis
P. Karlsons

Latviešu grāmatniecības vir-
zī   tājs un veidotājs Helmars 
Rudzītis 1993. gadā
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Rakstniece ar meitu Daci

Andris Sproģis Ar Dieva čukstu ausī
T O P O Š A S  G R Ā M A T A S  L A P P U S E S

(Turpinājums sekos)

Aptuveni tajā laikā tiek noslēgta 
diezgan neizprotama vienošanās 
starp rakstnieci un kādu Rīgas 
pārstāvi. Vienīgie pieturas punk-
ti, ka šāds, ticams – uz papīra 
nefiksēts, līgums bijis, ir daži 
pusteikumi vēstulēs un Annas 
Ziediņas izpaustais. Irmas Greb-
zdes darbu izdošanas pilnvar-

Skaidrs, ka padomju biedri grib 
iegūt ticamas ziņas par rakst-
nieces veselību, noskaņo jumu, 
iespējamo atgriešanos dzim  tenē. 
Un tad nu 1959. gadā vai mazliet 
agrāk notiek saruna vaigu vaigā.

Var jau būt, ka sākumā savus 
darbus uz Latviju arvien pa divi 
autore sūta tik tiešām tālab, lai 

viens paliek izdošanai. Taču 
naīvās ilūzijas drīz izgaist kā vēja 
klīdināta dūmu grīste. Un nu 
Irma neslēpj pašai zināmo: grā-
matas otrs eksemplārs vajadzīgs 
„slepenajai bibliotēkai”. Domā-
jams, ar šiem vārdiem jāsaprot 
Misiņa grāmatu krātuves tā sauk-
tais specfonds. Par tā lasītājiem 
tolaik var kļūt tikai tad, ja 
saņemta kompartijas augsta 
ierēdņa atļauja un bibliotēkas 
direktora rezolūcija.

Interesantākais šajā reizē ir cits: 
Irmas grāmatas tomēr nonāk 
tuvinieku – mātes un māsu rokās. 
Vai viņas kāds nobrīdina, ka 
nedrīkst ārzemēs iespiestos dar-
bus glabāt atklātā vietā un ar 
tiem iepazīstināt svešus cilvēkus? 
Droši vien. Bet nepazīstamiem 
šie stāsti, noveles un romāni 

nemaz netiek celti priekšā. Tikai 
savējiem, kas Irmu sen pazīst un 
prot turēt mēli aiz zobiem.

Bezgala karsto vasaru strauji 
nomaina barga un auksta ziema. 
Atklājas, ka eļļas krāsniņai jau-
das par maz, lai māju piesildītu. 
Dienu jāģērbjas siltāk, naktī 
jāmeklē papildu segas. Tomēr 

(Turpinājums sekos)

Ie k l au -
so    ties jau-
t ā j u m o s 
par pašrei-
zējo un gai-
  dāmo pro-
gresu Ame -
rikas saim-
n i e c ī b ā , 
ievē   roju, 

ka tie nav jauni. Tie ir tie paši, ko 
man, doktorandam, pirms piec-
desmit gadiem uzdeva Stanforda 
universitātes profesori pēc saim-
nieciskiem atplūdiem 1950.gadu 
beigās, kad viņi pārbaudīja un 
vērtēja manas akadēmiskās zinā-
šanas un profesionālo kompetenci.

Man toreiz visvairāk jautāja 
par lielāko un mazāko firmu 
lomu saimnieciskā attīstībā, par 
innovācijām un uzlabojumiem 
uzņēmumu darbībā, par bankām 
un to spēju financēt saimniecisko 
izaugsmi un par valsts sabiedris-
kiem pienākumiem finanču sis-
tēmas kontrolē Amerikā. Tikko 
nobeidzis tirgus pieprasījuma 
pētījumu kādam jaunizgudrotam 
elektroniskam instrumentam, es 
itin pārliecināts stāstīju par 
grūtībām aprēķināt jaunizgudro-
jumu vērtību, ieteicot lielākus 
valsts ieguldījumus pētniecībā 
un valsts aizdevumiem mazām 

Gundars Ķeniņš Kings Krīzes laika komentāri
Lēnais progress

firmām. Es diezgan vīzdegunīgi 
norādīju, ka lielās rūpniecības 
sabiedrības jau par daudz seko 
cita citai un faktiski par daudz 
sadarbojas ar arodbiedrībām (pār  -
baude notika telpā, ko greznoja 
kādas milzīgas Chrysler automa-
šīnu fabrikas reljefa plāns) Teicu, 
ka vairojas sociālie zaudējumi 
sabiedrībā, ko nesedz mazākie 
socialie ieguvumi. Taču pārbau-
des gaitā nopietnāki jautājumi 
centrējās uz federalās rezerves 
banku sistēmas un komercbanku 
spējām straujas attīstības laikā to 
financēt un rēgulēt. Komercban-
kas jau toreiz to nespēja, un bija 
skaidrs, ka viņas pa daļai aizstās 
citas institūcijas. Tādas darbojās 
lielo firmu paēnā un nebija 
rēgulētas. Es tiku pārbaudei cauri 
ar toreiz diezgan pārgalvīgu 
slēdzienu, ka nav lielas nozīmes 
stingi kontrolēt komercbankas, 
ja nav izveidota līdzīgas uzrau-
dzības sistēmas citur, visā finanču 
laukā.

Pēc tam sākās Silikātielejas ziedu 
laiki turpat senātora Stanforda 
kādreizējā muižā, apbrīnojami 
ātri izveidojās jaunas nozares 
elektroniskās un informācijas 

technoloģijās, parādījās jaunu 
pasākumu financisti (“venture 
capitalists”). Technoloģiju nozares 
uzplauka ātri un pelnīja daudz, 
jo to ražošanas un tirgošanas 
izdevumi bija samērā mazi, 
augstā peļņai bija nozīmīgs fak-
tors šo nozaru ātrai izaugsmei 
līdz pagājušā gadsimta beigām. 
Tajā pašā laikā sāka panīkt tie 
industriālās ražošanas uzņēmu mi, 
kas nespēja sacensties ar ārzemu 
firmām, kas strādāja labi un lēti.

Valdība, mācoties no federālo 
starpvalstu lielceļu tīkla izveides 
sasniegumiem, arvien vairāk 
centās atvieglot kreditu piešķir-
šanu visai tautai, īpaši mājokļu 
iepirkšanai. Šī polītika noveda pie 
neatbildīgām avantūrām finanču 
laukā. Negaidīti sabruka vesela 
rinda mazkontrolēto krājaizdevu-
mu sabiedrību, kas bija financē-
jušas negudrus aizdevumus val-
dības ieteiktajai jaunu māju cel-
šanai. Vēl nesenāk izšķirošu lomu 
finanču laukā uzņēmas lielās 
ieguldījumu (ne komercbankas, 
kas ir vairāk sava veida nogul dī-
jumu iestādes). Arī pēdējo attīs-
tību veicināja un atbalstīja valsts 
vadība. Vajadzība saimniecisko 

attīstību kontrolēt palika novārtā, 
pa daļai, lai nenoslāpētu tik 
vērtīgo innovāciju.

Šodien man jautā tos pašus 
jautājumus ar to starpību, ka 
uz svars ir uz pietiekamu nodarbi 
un patērētāju minimālu maksāt-
spēju nodrošināšanu. Abos gadī-
jumos svarīgs ir tas, ka šodien ir 
daudz, daudz grūtāk izvietot 
darba spēku  jaunā darbā, kā arī 
tas, ka labklājības prasības tagad 
ir daudz augstākas. Amerikā 
auto   rūpniecības bezdarbnieki reti 
kāds sev iegūs ļoti labi apmaksātu 
darbu, bet trūcīgāko iedzīvotāju 
maksātspēja vienkārši nesedz 
labas mūsdienīgas veselības aprū -
pes prasības. Pirmajā gadījumā 
atrodam, ka Amerikas autorūp-
niecība nespēj ekonomiski sacen-
sties ar ārzemju ražotāju fabrikām 
gan citās zemēs, gan Amerikā 
pašā. Otrajā gadījumā jāņem 
vērā iedzīvotāju augošie izdevu-
mi, kas ne tikai ceļ pieprasījumu 
lielākiem patēriņiem, bet noved 
arī pie arvien lielākiem parādiem.  
Tā nav tikai patērētaju izšķērdība.  
Izdevumi ir visvairāk auguši ārst -
niecībā. Medicīnas zinātne tagad 
spēj daudz vairāk, bet par to 

kopumā arī jāmaksā ir arvien 
vairāk. Tajā pašā laikā tauta 
noveco. Tas vēl vairāk paaugstina 
pieprasījumju pēc ārstniecības 
un veselības kopšanas.

Grūtības abos gadījumos sais-
tās ar augstākām prasībām, ko 
nevar apmierināt ar augstiem 
saimnieciskiem sasniegumiem 
un lielāku darba ražību. Nav 
vairs tiek laiki, kad agrākais lau-
cinieks vai fabrikas strādnieks 
varēja pietiekami nopelnīt, 
strādājot kaut cik produktīvu 
darbu valsts sagādātos būvdarbos.  
Nav arī sociāli pieņemami 
nerūpēties par veselību.  Materiāla 
progresa cenā mēs parasti 
neieskaitām tā sauktos sociālā 
rakstura ieguvumus un 
zaudējumos. Pieaug abi.

  Pēdējā pusgadsimta laikā 
Amerika ir sasniegusi ļoti daudz 
ar uzlabojumiem un jaunizgudro-
jumiem.  Daudz no tā ir sas-
niegts,  faktiski nomainot stipri 
iegrožotu kreditu sistēmu ar 
neierobežotiem, daudzkārt neat-
bildigiem un arvien riskantākiem 
kreditiem.  Mani nepārsteidz, ka 
Amerikas tautai tagad jāmācas 
ne tikai taupīt, bet arī atrast vei-
dus, kā ražīgi nodarbināt arvien 
mazāko tautas daļu, kas uztur 
visu tautu.  Šie uzdevumi prasa 
vismaz daļēju saimnieciskās 

niece Latvijā 1997. gadā klajā 
laistā romāna „Inga” pēcvārdā 
„Ilgais ceļš uz mājām...” raksta: 
„Atbraucis 1959. gadā uz Pasaules 
izstādi Montrealā, Ādolfs Talcis 
apciemoja savu bijušo darba bied   -
reni. Atvadoties viņa ceļasomā 
iegūla dažas grāmatas. Norunāja, 
ka Irma vēlāk nosūtīs divus 
eksemplārus no katras grāmatas. 
Vienu – nodošanai māsas Erikas 
ģimenei Saldū, Druvas ielā 4, otru – 
izdošanai. Grāmatas, protams, 
aizsūtīja. Un adresāts tās saņēma.”

Taču – Pasaules izstāde Mont-
realā notiek 1967. gadā, tolaik 
Padomju Latvijas oficiālajā dele-
gācijā ir arī Ādolfs Talcis. Tas 
nenozīmē, ka viņš nav viesojies 
pie seno dienu paziņas jau pirms 
astoņiem gadiem. Nav izslēgts, 
ka apmeklētājs bijis kāds cits. 

tādas neērtības nespēj kavēt gal-
veno. Jo sala spelgoņa, kad netīk 
degunu no istabas laukā bāzt, ir 
īstākais ražas laiks tiem, kam klausa 
spalva. Kaut gan – ne visiem.

Rasma Galeniece 1956. gadā 
laiž tautā savu vienīgo dzejoļu 
krājumu „Atzīšanās”. Tas paliek 
kritikas neievērots. Pēc tam dzej-

niece apklust. Nav vērts rakstīt, 
ja darbam nav atbalss.

Tagad jaunākā māsa mudina 
Irmu rīkoties tāpat. Ja jau literā-
tūras kritiķi neuzskata par vērā 
ņemamām pat prozaiķes noveles, 
tad rakstniecībai jāliek punkts.
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Vaiņodes garnizonā 1944. gadā

(2. turpinājums)

(1. turpinājums)
Valfrīds Spuntelis

Gunārs Bērzzariņš Saulainajā Spānijā

Omulīgais Zaharas krodziņš Madridē

Madrid Vision un 
Plaza Mayor

Kā visērtāk un ātrāk iepazīt 
pilsētu? Manuprāt, ar tūristu 
autobusu. Madridē izbraucos ar 
Madrid Vision (droši vien ir arī 
cits) un varu to silti ieteikt. Maksā 
16 eiro, senioriem 8. 50, un biļete 
derīga divas dienas! Par to pašu 
naudu laba pilsētas karte. Mar-
šrutā pavisam 21 pietura. Auto-
busi ripo ik pārdesmit minūtes.

Laukumus Madridē neuzņem-
tos saskaitīt, taču pats ievēroja-
mākais gan būs Plaza Mayor. No 
visām pusēm to apjož četrstāvu 
ēku virkne. Ielas līmenī ēka ar 
suvenīru, apģērbu, augļu un dzē-
rienu veikaliem un ēdnīcām ir 
atbīdīta tā, ka gājēji uz ietves 
paliek ēnā. Augšējos stāvus bal-
sta kolonnas un arkas. Šeit ir arī 
viens no Madrides tūristu biro-
jiem. Tajā laipna jaunkundze 
izstāsta man visu vajadzīgo – par 
autobusiem uz Toledo un vilcie-
niem uz Sevilju un Kordovu 
(abas pilsētas ir uz vienas līnijas). 
Kad es viņai atvainojos par savu 
(ne)spānisko izrunu, viņa smai-
dot atbild: „Mana angļu valodas 
izru    na arī nav jūsējā!”

Laukuma centrā piemineklis 
Filipam III (1598 – 1621), kuŗa 
laikā tirgus laukumu pārvērta 
par vietu, kur tauta pulcējas vērot 
vēršu cīņas, inkvizīcijas tiesas, 
nāves sodu izpildīšanu, vēlāk 
sporta sacensības. Sākotnēji mājas 
(daudzstāvu!) bijušas no koka, 
tās vairākkārt nodegušas, līdz 
pašreizējo apveidu ieguvušas 18. 
gadsimta beigās. Ievērojamāka 
celtne, kas gan saplūst kopā ar 
citām, ir Casa de Panaderia, ko 

raksturo divi tornīši. Kādreizējās 
maiznieku ģildes vietā tagad tur 
saimnieko pilsētas valde. Ziem-
svētkos šeit rīkojot tirdziņu,  
līdzīgi kā savā laikā Rīgā, Vienības 
laukumā (Esplanādē).

Madride 9. gadsimtā bija tikai 
cietoksnis ar ciematu; 1083.gadā 
Alfonso I šeit dibināja pilsētu. 
1561. gadā Filips II izvēlējās 
Madridi par Andalūzijas galvas-
pilsētu.

Palacio Real, Retiro 
parks, Cibeles

Netālu no Plaza Mayor ir 
karaļpils (Palacio Real). Senāk 
šeit bijis mauru cietoksnis. Pili 
celt pavēlējis Spānijas pirmais 
Burbonu  dinastijas valdnieks 
Filips V (1700–1746).  Karaļi šeit 
dzīvojuši līdz 1931. gadam. Tagad 
pili izmanto tikai ceremoniāliem 
pasākumiem. Publikai ieeja brīva, 
bet somas gan pābauda. Apskatei 
pieejamas 50 no pils vairāk nekā 
2000 istabām. Nemēģināju skaitīt.

Pils ir kvadrāta formā, ar plašu 
iekšpagalmu. Ieeja no divām pu -
sēm caur krāšņiem dārziem – 
Campo del moro un Sabatini. 
Gandrīz blakus pilij karaliskais 
teātris,  lai monarcham nebūtu 
tālu jāstaigā.

Milzīgais Retiro parks, austru-
mos no Plaza Mayor, ir pilsētas 
plaušas – vasarā patīkama pastai-
gas un atpūtas vieta. Pie atspir-
dzinošo dzērienu stenda pulcējas 
izslāpušie, tostarp māte ar gadus 
8 vecu, manāmi izlaistu, puišeli, 
kas bļaustās, māti visādi koman-
dējot. Kad māte, noskaidrojusi 
dēla vēlmi, piestājas pie pārdevēja, 
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(Turpinājums sekos)

(Turpinājums sekos)

Vecos labos laikos teātŗus zie-
mā dažas stundas pirms izrādes 
piepildījuši ar kaŗavīriem, kas 
telpas piesildījuši. Kas labs 1844. 
gadā, derīgs arī 1944.

Kas gan var iedomāties, ka mūsu 
„trağiskie apstākļi” salīdzinot  ar 
to, ko piedzīvojām 1944. gada 
decembrī un 1945. gada janvārī 
poļu ciema šķūnītī Grīntālē, poļu 
koridorā, un gadu vēlāk Belğijā, 
kad barakā krāsni mūrēja 
decembrī un segas izdeva vēlāk, 
ir normāli un pat ļoti labi.

Barakas skurstenis nevien aiz-
putināts ar sniegu, bet, atkusnim 
ar salu mainoties, paguvis pat aiz -
salt. Beidzot uguns priecīgi sprēgā 
un telpā apmierinošs siltums.

Kāds vīrs, vizuļainu apkakli, 
mūs nostāda, komandē, ziņo par 
kārtību un noteikumiem. Par 
ierindu, mazgāšanos, telpu tīrī-
šanu, uzturu un par visām lietām 
– sveicināšanu. Nezinu, kas tā 
par indevi: jo vairāk liek sveicināt, 
jo mazāk gribas to darīt.

No mazgāšanās gan nekas 
neiznāk, aka aizsalusi un aizpu-
tināta. Pat mūsu komandieris 
nezina, ko darīt. Mazgāties varētu 
gan ar sniegu.

Praktiskāks jau ir kāda frontes 
zēna padoms, viņš ieteic virtuvē 

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

ņemt pilnu katliņu kafijas, būšot 
ko dzert un bārdu dzīt. Kafiju gan 
saņēmām, bet uzturu izsniegšot 
vakarā. Jāpagaidot kad izkārtos 
piegādi.  Kā vēlāk izrādās, piegādi 
neizdodas nokārtot līdz kaŗa 
beigām.

Ēdu no mājām paņemto, 
piedzeŗu remdeno kafiju un 
beigās pat noskujos. Seju un 
rokas noberžu ar sniegu.  Pēcpus-
dienā rakstu vēstules kuŗas vaka-
ra tumsā aiznesu un iemetu 
Vaiņodes pasta kastītē.

Nākošā dienā ledus akā kaut 
cik izlauzts. Būtu ūdens, bet nav 
spaiņa. Sienam katliņu pie kār-
tiņas un makšķerējam ūdeni no 
akas.

Mēs mācāmies: lai cik svarīga 
kaŗavīram ir šautene, bez karotes 
un katliņa, kaut tie nedēļām 
nemazgāti, nevar iztikt. Pamazām 
pierodam pie zaldātu dzīves 
likumiem.

Kāds bļauris vācietis meklē 
vācu valodas pratējus. Lai gan 
esmu tikai tāds „kārklu vācietis”, 
pieteicos. Mani pieņem, mēğinās 
izmācīt par rēķinvedi. Bataljona 
rēķinvežus apmāca atsevišķas 
barakas otrā stāvā, pārvaldes tel-
pā kur daudz dažādu skapju un 
galdu. Mūsu instruktoram pie-

durknei uzšūta melna lenta ar 
sidraba burtiem „Heil, Hitler!”  
Vācietis samērā negants, bet labi  
iedresē daudzās un dažādās 
rēķinveža zināšanas.

Reizēm mūs pārbaudīt ierodas 
kāds priekšnieks, pārvaldes 
virsnieks.  Tad mūsu „virsnieks” 
pārvērstā balsī sauc: „Achtung!” 
(uzmanību). Mums tad jālec 
kājās, kamēr vācietis skaļā balsī 
skaita kaut kādu pantiņu kuŗu 
īsti nevaru saprast.

Vācietis šķiet apmierināts ar 
manu darbu, bet sirdīgi sūrojas 
par manu militāro stāju. Nekad 
nevaru pietiekami ātri uzrausties 
kājās pēc negantā bļāviena. 
Nekādi nevaru saprast steigu, ar 
kādu jāceļas, jāsit papēži, lai skan, 
kaut papīri kristu uz visām 
pusēm un krēsls gāztos ar lielu 
troksni. Bet, cik gan ir tādu, kas 
savā laikā technikumā saņēmuši 
militārā mācībā divnieku un 
uzvdībā četri.

Līdz ar mani skolojas Prande, 
viņš bieži sapņo par Rīgas „čaļiem 
un fidām”, un baltvācietis Šērs 
kam „glauna” vācu valoda, bet 
sūdzas par silta un tekoša ūdens 
trūkuma. Vienīgi man nav ko 
sūdzēties, vareno Rīgu ne zinu, 
ne pazīstu. Esmu izdzīvojis bez 

silta un tekoša ūdens, iztieku ar 
to, cik nu pašam.

Mūsu barakas apakšējā, pirmā 
stāvā, atrodas bataljona stābs. 
Bataljona komandieris ir Ernests 
Laumanis, bet praktiskās lietas 
kārto leitnants G. Grūbe. Ja ne -
maldos, pulku komandē pulkvež-
leitnants Aperāts, bet tas ir daudz 
par augstu un daudz par tālu ,lai 
iznāktu kāda saskriešanās.  Var-
būt vienīgi, kad jānes kādi papīri 
pulka apgādes pārvaldei.

Miglainā 9. marta rītā  barakas 
ārpusē dzirdam neparastu troks-
ni – komandas. Raugoties pa 
otrā stāva pa logu, lejā, redzam 
dzelskrusta kavalieri kapteini 
Ernestu Laumani. Kailu galvu, 
skaļi komandēdams, viņš skrie-
not apkārt barakai. Rakstveži, pa 
sniegoto pagalmu klunkuroda-
mi, steidzas pakaļ savam koman-
dierim. Pēc vairākiem riņķiem 
visi pazūd telpās.

Mūsu vācietis, noskatījies skrē-
jienu, tik vien noteica: “Verdamt!” 
(Nolādēts), tomēr kapteiņa pakā-
pe un dzelskrusta ordenis iedveš 
rotenfireram cienību.

Nav jau nekas ļauns noticis, 
pēc pagājušās nakts svētkiem 
rakstveži snauduļojuši. Laumanis, 
lai apskaidrotu rakstvežu galvas, 

varbūt arī savējo, veic neparastu 
rīta vingrošanu.

Drusku pārdrošs, no paziņām, 
kas raksta un kārto bataljona 
lietas apakšējā stāvā iegādājos 
„ūrlaubšeini” oficiālo atvaļināju-
ma zīmi. 

Atvaļinājuma formu izpildu 
pats, parakstu un sestdienas rītā 
mēğīnu pa tumšo aizbraukt uz 
Liepāju, tālāk uz Pērkoni, gan 
iepriekš no bļaura vācieša dabūju 
papīru par brīvu sestdienu, no 
rotas komandieŗa vakara atļauju 
līdz pusnaktij.  Kaut abas atļaujas 
derīgas tikai Vaiņodes apmek-
lējumazm, tālākam ceļam noder 
paša ražotā „ūrlaubšeine” (atva-
ļinājuma zīme) ar viltotu kapteiņa 
E. Laumaņa un adjutanta leit-
nanta G. Grūbes parakstiem.

Liepājā un Pērkonē apmeklēju 
ğimeni, paziņas. Ciemošanās 
laiks paiet ātri.

Naktī atgriežos.
Vagonā žandarms pārbauda 

atvaļinājuma zīmes.  Aizrāda, ka 
zīmei tikai viens datums.  Paskaid -
roju, ka atvaļinājums tikai vienai 
dienai. Vācietis norūc: “In Ordnung”, 
es: “Danke schön!” Atviegloti 
nopūšos, klāt Vaiņodes stacija.

Viss ir labs, kas labi beidzas!

puika sāk no plakāta ar dažādo 
saldējumu attēliem plēst nost 
cenu uzlīmes. Nedomādams par 
šolaiku bērnu tiesībām, uzsitu 
palaidnim pa pirkstiem. Tas 
nobola uz mani baltas acis un 
atkāpjas pie mātes brunčiem, lai 
sagaidītu savu saldējumu. Nez, 
kā viņa būtu reaģējusi, ja puika 
mani nosūdzētu?

Vienreiz jau biju braucis cauri 
Plaza de Cibeles, ko greznoja 
impozanta pils ar pieminekli tās 
priekšā, kuŗā attēlota sieviete 
kaujas ratos. Nez, kuŗam karalim 
tāda pils varētu būt celta? Kad 
vēlāk izkāpu to apskatīt tuvāk, 
noskaidroju, ka piemineklī attē-

lota seno laiku pilsētas pārvald-
niece Cibeles, bet pils izrādījās 
galvenais pasts, celts tieši pirms I 
pasaules kaŗa. Tituls tam gan 
karalisks: Palacio de Comunica-
ciones!

Puerta del Sol (Saules vārti) – 
rosīgs komerciāls kvartāls, kur 
pirmo reiz Spānijā uzsāka ielu 
elektrisko apgaismošanu. Šeit pie 
AmEx izmainu dažus ceļotāja 
čekus, par ko man noplēš 2,5% 
komisiju un vēl apgalvo, ka tas 
esot lēti. Apstājos pie avīžkioska 
un pētu pastkartes. Redzu, ka 
īpašnieks vāc savas mantas nost, 
kaut ir tikai pēcpusdiena. – Kur 
tad jūs tik agri prom? – jautāju. 

– Uz futbolu! – atbild avīžnieks 
un smaida, jau iztēlodamies 
iedomāto baudu. Lai viņu neka-
vētu, paņemu pastkarti, kas 
maksā 35 centus. Man ir tikai 20 
un 50 centu monētas, ko es saujā 
viņam piedāvāju. Vīrs acīmredzot 
negrib vairs meklēt savu kasi, 
paņem tikai 20 centus. “Buena 
suerte!” – novēlu viņa klubam 
labu veiksmi.

Vēlāk, vakariņojot Zaharā, 
izrādās, ka spēlē Spānija pret 
Krieviju, un to pārraida TV. 
Zaharas klienti skaļi gavilē pēc 
katriem tautiešu gūtiem vārtiem. 
Spānija uzvar 4:1.
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Window on Eurasia: Moscow Hardliners Present Softer Face 
Abroad, Russian News Agency Finds Paul Goble

Vai signāls saimnieciskajam atplaukumam
nāks no Marijas ielas ielasmeitām?

Finanču pasaules pazīstamo 
Blumberga ziņu slejnieks Matjūss 
Linns (Matthew Lynn) 27. maija 
ziņu izlaidumā cenšas būt asprā-
tīgs uz Rīgas ielasmeitu rēķina. 
Kas būs tas vadošais rādītājs, kas 
mums tiešām pateiks, ka ekono-
mija celsies no šīs krizes, ka ir 
nācis pagrieziens, viņš jautā. Viņš 
aicina aizmirst ierastos mērus un 
rādītājus un pievērsties neparas-
tākiem rādītājiem.

Tādi esot afēras ārpus laulības 
un cenas, ko prasa ielasmeitas 
Latvijā. Abi rādot, ka priekšā mums 
stāvot daudz nepatikšanu. Abas 
mērauklas esot droši ekonomis-
kie barometri un pelnot ievērību, 
jo ekonomisti bieži sakot, ka ar 
dziņām saistītās īpašības ietek-
mējot to, kā griežoties biznesa 

cikla riteņi.
Apvienotās Karalistes interneta 

adrese www.illicitencounters.co.uk 
izpalīdzot precētiem ļaudīm, 
kuŗi plānojot izmest kādus sān-
ceļus ārpus laulības. Šim dator-
tīklam esot 300 000 dalībnieku, 
kas norādot, ka britiem prātā ir 
daudz kas vairāk nekā tikai 
polītiķu darba tēriņi un bezdarba 
draudi.

Interneta adresei bija liels pie-
augums tad, kad mainījās Futsī-
100 indekss, kas mērī vadošo 
Londonas firmu situāciju. Kad 
skaitļi krita lejup, cilvēki plānoja 
afēras; kad akciju tirgus strauji 
cēlās, notika tas pats. Ja tirgus 
sevišķi nemainījās, viņi turējās 
pie saviem laulātajiem partneriem.

Interneta pārstāve skaidro tā: 

ja akciju tirgus kāpj, viņi domā, 
ka var mesties afērā un netiks 
pieķerti; ja tirgus krīt, viņi meklē, 
kā varētu atraisīties.

Blogers Džons Hamptons seko 
Baltijas ekonomijas veselībai, 
pamatojoties uz to, cik maksā 
par seksa pakalpojumiem Latvijā 
(pašreizējā cena ap 30 lati/60 
dolāri par standarta pakalpo-
jumiem). Cenas gada laikā kri-
tušās par divām trešdaļām. Tas 
nozīmējot, ka Latvijā un citās 
Baltijas valstīs esot problēmas un 
ložņājot deflācija.

Ja prostitūcija būtu legāla visās 
valstīs, šos novērojumus varētu 
lietot kā indeksu centrālajās 
bankās, kad pārsviežamies no 
inflācijas deflācijā vai otrādi.

No tā varam izdarīt divus inte-

resantus secinājumus par seksu 
kā mērauklu ekonomijā un akci-
ju tirgos.

Pirmkārt, pasaule pārdzīvo 
traumatisku laiku. Visas konven-
cionālās metodes ekonomijas 
kursa noteikšanai ir bijušas nede-
rīgas. Nekādi standarta modeļi 
mūs pirms diviem gadiem nebrī-
dināja, ka iebraucam dziļākā 
krizē kopš Lielās depresijas.

Tālāk, viena lieta, ko atklājām 
pagājušā gadā ir tā, ka globālā 
ekonomija spēj mainīt virzienu 
ātrāk nekā Formulas 1 braucējs 
izbraukt asu līkumu. Vienā acu-
mirklī mēs ieslīdējām nopietnā 
recesijā. Ja gribam turēties noti-
kumiem līdzi, ir jāatrod jauni 
rādītāji, kas kustas tikpat ātri.

Afēras pieaug, kad tirgus mai-

nās. Kustība pieauga, kad no vem-
brī sabruka akciju tirgus. Un tas 
nav atkal atkopies, jo pēdējo 
mēnešu palēciens akciju cenās ir 
tikai „lāču” tirgus (bear market) 
atspirgums, nevis patiesas atlab-
šanas iesākums.

Kas attiecas uz ielasmeitām 
Latvijā, nav nekādu pazīmju, ka 
viņu cenas atkoptos. Tāpēc Starp-
tautiskajam Valūtas fondam jāpa -
liek augstā trauksmes stāvoklī. 
Tāpat arī vairākumam Eiropas 
banku sistēmām. Neuzticības 
„websites” un latviešu eskorti var 
norādīt, kurp stūrē ekonomija. 
Bet esiet uzmanīgi, ja esat izšķī-
rušies sekot šiem diviem izej-
punktiem, savus „atklājumus”, 
nobeidz Linns.

Red.

Vienna, 
June 4 – 
R u s s i a n 
e x p e r t s 
who are 
hard-line 
“statists” at 
h o m e 
o f t e n 
transform 
themselves 

into “liberals” or even 
“Westernizers” when they speak 
abroad, a pattern that confuses 
some about their true views or 
even raises questions among 
many as to whether they have 
views independent of what the 
Kremlin wants at any particular 
time.

In an article on the Novy 
Region news portal yesterday, 
Arina Morokova calls attention 
to the fact that Russian 
commentators “known for their 
sharp criticism against the 
unfriendly to Russia ‘regimes’ of 
Yushchenko and Saakashvili 
miraculously change their 
views when they leave the 
borders of the Russian 
Federation” (www.nr2.ru/
moskow/234954.html).

Indeed, she says, this happens 
so frequently that “today it is 
possible to speak about ‘rhetoric 
for export.’” As an example of 
this, she cites the May 29th 
appearance of Russian Duma 
deputy Sergey Markov on the 

Ukraina channel interview 
program hosted by Savik Shuster 
(http://shuster.kanalukraina.tv/
v i d e o / 2 0 6 7 _
vzaimootnosheniya_ukrainy_i_
rossii._anons/).

Markov, well-known for his 
defense of Russia’s uniqueness 
and his attacks on Western values 
and on any policies of former 
Soviet states he deems to be anti-
Russian, nonetheless said on 
Shuster’s show that “Russia today 
as never before orients itself on 
European values and European 
technologies.”

Moreover, the Russian political 
commentator said that “Russia 
wants to work together with 
Europe to find a way out of the 
crisis,” hopes for integration with 
the European Union and does 
not see any problems in its 
relations with Ukraine since “our 
peoples never were neighbors 
but always were brothers.”

As Morokova rather delicately 
put it, “when speaking before a 
domestic viewer or listener, 
Markov like other political 
scientists close to the Kremlin 
uses somehow different 
formulations” in discussing these 
topics, all of which suggest that 
he takes a very different view of 
the West, the European Union 
and Russian relations with 
Ukraine.

But other observers with whom 
the Novy Region journalist spoke 

were less restrained. Stanislav 
Belkovsky, a nationalist 
commentator in Moscow said 
that “such ‘duplicity’ was a 
normal thing for experts.” Such 
people “do not have a real 
ideology or views. They pile on 
rhetorical constructions which 
[often] contradict one 
another.”

In Belkovsky’s view, such 
people “receive” their marching 
orders from the Kremlin, and 
thus, “at home these ‘experts’ are 
supporters of the powers that be 
and guardians of the state, but 
for a foreign audience, they 
[adopt] an entirely different 
expression, different thoughts, 
and different rhetoric.”

Another commentator, Boris 
Kagarlitsky, the director of the 
Moscow Institute of the Problems 
of Globalization, said that in his 
view, “the Russian elite does not 
have any definite political views” 
and thus is prepared to articulate 
as needed a range of positions 
“from moderate nationalism to 
almost Western liberalism.”

The “ideal” for such experts, 
he continued, is what they see as 
the nature of the American elite. 
The Americans, in their view, 
“have double standards,” and 
consequently, Russians need to 
adopt the same approach. “We 
too will say one thing at home 
and another to guests,” they say. 
“We will be hypocritical, sneaky, 

and false, just like real 
representatives of a super 
power.”

As a good journalist, Morokova 
said, she attempted to contact 
Markov in order to find out his 
explanation for what he has done 
and how he views the idea of 
“rhetoric for expert,” but she says, 
“the United Russia political 
figure was inaccessible today by 
telephone for commentaries.”

Mid-level officials are not the 
only ones who land in difficulties 
when something they say abroad 
does not square with the messages 
they are trying to deliver at home. 
Russian Prime Minister Vladimir 
Putin found himself in such a 
situation this week when 
comments he made in Finland 
led some in Russia to label him a 
hypocrite on religion.

Yesterday, in speaking to 
Finnish journalists in Helsinki, 
Putin sharply criticized a Finnish 
diplomat for helping a boy and 
his father leave the Russian 
Federation under diplomatic 
protection, even though the 
Finnish authorities had not, 
according to reports, authorized 
this action (www.kp.ru/
daily/24304/498531/).

If that is the case, he said, then 
it appears that the diplomat in 
question was “being guided by 
his personal views on the 
humanitarian side of the case” 
rather than by “his official duties.” 

Pols Goubls

Uzziņai
Pols Goubls – dzimis 1949. gada 13. janvārī

*Strādājis ASV Valsts departamentā (1982–1991, neliels pārtraukums 1989. gadā)
* Nodarbojies ar PSRS etnisko problēmu izpēti, bijis ASV Valsts departamenta referents Latvijas, Lietuvas un Igaunijas jautājumos

*Konsultējis baltiešus, sagatavojot Krievijas kaŗaspēka izvešanu 1994. gadā
* Vairāku gadu pētnieciska darba pieredze Radio Brīvība un Brīvā Eiropa (Minchenē un Prāgā), arī raidorganizācijā Amerikas balss

*Pašreiz – pētnieks Tartu universitātes Eiropas kolledžā
*Pols Goubls ir arī Okupācijas muzeja biedrības goda biedrs un padomnieks

For such an individual, “there is 
no place in government service 
or even more in the diplomatic 
service but rather in the church. 
Let him go there and work.”

Putin promised that the issue 
would be resolved “in a human 
way,” but while that appears to 
have happened, the Russian 
prime minister’s comments are 
costing him something at home. 
Indeed, according to a post on a 
radical Russian nationalist site, 
Putin’s remarks say more than he 
intended about his own faith 
( w w w. s t m v l . o r g / n e w s .
php?readmore=440).

Such a declaration, the post 
said, is “extremely strange for a 
man whom the head of the 
Moscow Patriarchate calls 
Orthodox.” Indeed, the post 
continues, the prime minister’s 
words “recall [his] Chekist past” 
and are “extremely characteristic 
of a representative of a regime” 
which continues to celebrate the 
anniversary of the Bolshevik 
seizure of power.

“Such words yet again 
demonstrate that the regime of 
Medvedev-Putin,” however 
much it tries to present itself as 
something else, remains “alien to 
true Orthodoxy,” the post 
concluded, even if people “who 
blindly follow Gundyaev [the 
civil name of Patriarch Kirill] do 
not understand this” or the 
nature of those they serve.
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Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers 
ciemos pie Sietlas latviešiem

Pēc oficiālās vizītes Amerikas 
galvaspilsētā Vašingtonā, D.C., 
Latvijas Valsts prezidents Valdis 
Zatlers ar delegāciju, Latvijas 
vēstnieku ASV Andreju Pildego-
viču un kultūras ministru Intu 
Dālderi ieradās darba vizītē 
Sietlā. Prezidents Valdis Zatlers, 
Lilita Zatlere un viņu dēls Kārlis 
18. maija vakarā tikās ar tautie-
šiem Sietlas latviešu centrā. Zālē, 
kas bija rotāta ar ceriņiem un 

pašcelto centru un rietumkrasta 
latviešu darbu Latvijas labā.

Uzrunā prezidents V. Zatlers 
teica, ka ir saviļņots par iespēju 
tikties ar tautiešiem Sietlā un 
pateicās par ieguldījumu, lai Lat-
vija pasaulē kļūtu vairāk pazīs-
tama – lai gan latviešu nav daudz, 
viņi ir aktīvi, un viņus pamana. 
V. Zatlers viesojies Sietlā 1991. 
gadā, bet toreiz tikai dzirdējis par 
latviešu namu, tāpēc tagad bijis 

Prezidents pieminēja divus lie-
lus projektus, kuŗus dedzīgi 
atbalsta – ,,Likteņdārzs” 20. gad-
simta totālitāro režīmu upuŗiem 
Koknesē uz salas Daugavā, kur 
tiks pieminēti visi, kuŗi cietuši, 
gājuši bojā, noslepkavoti,  apcieti-
nāti, bijuši spiesti emigrēt, pava-
dījuši daudzus gadus Sibirijā.

Otrs projekts  ir „dzīvā vēsture” 
tīmeklī. Portālā collectivememo-
ry.lv katrs latvietis var iesūtīt īsu 
videostāstu, kādu viņa mūžā 
spilgtāko atmiņu epizodu. Šādi 
stāsti atspoguļo mūsu un mūsu 
vecāku likteni, kā mēs esam visus 
grūtos laikus pārdzīvojuši. Īpaši 
svarīgi tos uzzināt jauniešiem, lai 
viņi saprastu savas tautas vēsturi. 
Prezidents aicināja visus piedalī-
ties šai projektā: „Tas ir vienkāršs, 
bet liels ieguldījums, mantojums 
nākamām paaudzēm.”

Runas beigās prezidents izteica 
pārliecību, ka trīs vai četru gadu 
laikā Latvijas ekonomika atkal 
uzlabosies un būs konkurētspējīga 
gan Eiropā, gan pasaulē.

Sarmīte Dāvidsone uzdāvināja 
prezidentam divas grāmatas par 
Sietlu un Vašingtonas pavalsti. 
Uz visiem sarīkojuma apmeklē-
tāju jautājumiem prezidentam 
bija pārdomātas, rūpīgas atbildes. 
Viņam vienīgi pietrūka padoma,  
kā uzlabot Latvijas pasta darbu 
un neizbraucamos ceļus. Prezi-
dents pastāstīja par savu pusotra 
gada ilgo cīņu, lai saņemtu avīzi, 
taču laba ziņa ir, ka Latvijas pastam 
gada beigās nav bijuši zaudējumi.

Pēc oficiālās daļas apmeklētāji 

Priekšā no kreisās: Latvijas kultūras ministrs Ints Dālderis, 
Lilita Zatlere, prezidents Valdis Zatlers, vēstnieks Andrejs 
Pildegovičs; aizmugurē: latviešu biedrības valde, tautumeitas 
–  māsas Diāna un Andra Atvares

No kreisās: Iveta Grīnberga, Valdis Zatlers, Lilita Zatlere, 
Guntis Šmidchens

tika aicināti pie bagāti klāta 
uzkodu galda, kā arī nogaršot 
Vašingtonas vīnu. Īpaša delikate-
se bija latvietes Rutas Baitmanes 
(Biteman) kūpinātais lasis. Ik -
viens, kas vēlējās, varēja parunā-
ties ar prezidentu un Lilitu Zat-
leri, un daudzi šo iespēju  izman-
toja. Sietlas latviešu saime jutās 
pagodināta un priecājās, ka prezi -
dents atlicināja laiku un ieradās 
viņu namā.

Tai pašā dienā  prezidents V. 
Zatlers tikās ar Belvjū (Bellevue) 
pilsētas galvu Grantu Degindžeru 
(Grant Degginger) un Liepājas 
sadraudzības pilsētas Belvjū vadī -
bu. Prezidents teica uzrunu 
Vašingtonas valsts universitātes 
profesoriem un studentiem, tikās 
ar universitātes prezidentu Mar-

ku Emmertu (Mark Emmert) un 
Skandinavu fakultātes pārstāv-
jiem, kā arī Baltiešu studiju pro-
grammas studentiem profesora 
Gunta Šmidchena un vieslek-
tores Ivetas Grīnbergas vadībā. 
Universitātes kamerkoris (Uni-
ver  sity Choral Singers) bija sagā-
dājis patīkamu pārsteigumu, 
no dziedot „Pūt, vējiņi“, kas prez-
identu jūtami aizkustināja. Valdis 
Zatlers sirsnīgi aicināja kori 
viesoties Latvijā.

Nākamā dienā Valsts prezi-
dents apmeklēja Micorosoft 
firmu, kur tikās ar vadītāju Stīvu 
Balmeru (Steve Ballmer) un 
vakarā teica uzrunu starptau-
tisko attiecību analizes organizā-
cijā World Affairs Council.

I. M.

rododendriem, Vašingtonas pa -
valsts greznākajiem pavasaŗa 
ziediem, latvieši kuplā skaitā ar 
aplausiem sagaidīja prezidentu. 
Latviešu biedrības priekšsēde 
Sarmīte Dāvidsone sirsnīgi sveica 
prezidentu un viņa ģimeni, maz-
liet pastāstot par Sietlas latviešu 

liels prieks apskatīt centru, skolas 
telpas un baznīcu. Prezidents 
uzsvēra, ka Latvijas nākotne ir 
mūsu bērni, arī tie, kuŗi mācās 
latviešu skolās ārpus Latvijas, 
piebilstot, ka latviešiem ir kopie-
nas daudzās valstīs, bet mūs visus 
vieno dzimtene Latvija.

Viesu koŗu koncerts
klausītājiem sagādās pārsteigumus

Viena no jaukākajām tradicijām 
Kanadas (un Amerikas) Dziesmu 
svētkos kopš 1991. gada ir 
uzaicināt piedalīties kādu kori 
no Latvijas. 1991. gadā ieradās 
Teodora Kalniņa Latvijas radio 
uin televīzijas koris, Latvijas kon-
servātorijas koŗdiriģēšana kate-
dras vadītāja Juŗa Kļaviņa vadībā.  
Kanadā Dziesmu svētkos maes-
tro J. Kļaviņš atgriezās 2004. gadā 
ar Latvijas universitātes kori 
„Juventus”, pārsteidzot ar koncertu 
Toronto Sv. Andreja baznīcā.

Viesi ir mīļi gaidīti, jo viņi 
pa pildina Ziemeļamerikas dzie-
dātāju skaitu gan garīgā koncertā, 
gan kopkorī (šogad arī tautas-
dejās), un visa Dziesmu svētku 
saime ar interesi gaida „Viesu 
koŗa koncertu”, kas Hamiltonā 
notiks 3. jūlijā.

Nebaidos no pretrunām, apgal-
vojot, ka XIII latviešu Dziesmu 
svētku Kanadā ,,Viesu koŗa kon-
certs” būs labāks par iepriekšē-
jiem. Kāpēc svētku rīcības komi-
teja uzdrošinās tā dižoties?  Tāpēc, 
ka svētkos Hamiltonā piedalīsies 
divi izcilākie Latvijas koŗi –  
jauniešu koris „Balsis” un jauk-
tais koris „Burtnieks”. Abiem 
koŗiem daudz kā kopēja: abi ir 
no Rīgas, abu dalībnieku vecums 
apmēram līdzīgs. ,,Balsis” dibi-

nāts 1987. gadā, ,,Burtnieks” savu  
20 gadu jubileju svinēja 6. aprīlī.  
Abi  koŗi 2008. gada Latvijas 
koŗu sacensībās ir rezultātu 
pirmajā lappusē – teicams panā-
kums, iedomājoties, cik daudz 
Latvijā ir koŗu!

Rīgas Kultūras un tautas māk-
slas centra „Mazā ģilde” jauniešu 
kori ,,Balsis” vada diriģenti Ints 
Teterovskis  un  Valdis Tomsons. 
Koris piedāvās gan pazīstamu 
repertuāru („Dziedot dzimu, 
dziedot augu” Alfrēda Kalniņa 
apdarē,  „Tumša nakte, zaļa zāle” 
Emiļa Melngaiļa apdarē, Jāzepa 
Mediņa „Vasaras vakars” ar Aspa-
zijas tekstu), gan arī daudz ko 
jaunāku – iemīļotā komponista  
Imanta Kalniņa dziesmu „Mīles-
tība” ar Ojāra Vācieša vārdiem, 
Ārija Šķepasta un Artura Maskata 
tautasdziesmu apdares, kā arī  
Ādolfa Ābeles „Lūgšana” ar 
Visvalža Sandera tekstu (abi 
autori ir trimdinieki, dzīvoja  
Ziemeļamerikā).

Latvijas izdevniecību jauktā 
koŗa ,,Burtnieks” galvenais diri-
ģents ir Egils Lipšāns; palīgdiri-
ģents un sōlists Eduards Fiškovics 
Dziesmu svētkos Kanadā pieda-
līsies otro reizi, iepriekšējo reizi 
viņš diriģēja kopkoŗi. ,,Burtnieka” 
repertuārā būs klasiķi: Emīla 

Dārziņa „Ja uz Betlēmi es ietu” 
(Jānis Poruks), Pēteŗa Barisona 
„Brīnumzeme” (Jānis Akuraters), 
Imanta Kalniņa „Jau ziediem 
rotātas pļavas” (Eduards Veiden-
baums), kā arī A. Maskata, 
koristes Vitas Rudušas un Juŗa 
Vaivoda tautasdziesmu apdares. 
Klausītāji  noteikti priecāsies par 
Kanadas latvieša Imanta Ramiņa 
eleganto „Pūt, vējiņi!” apdari.

Koncerts notiks  Hamiltonas 
anglikāņu baznīca Christ’s Church 
Cathedral, tur koncertējuši  pro-
fesionālie Bach-Elgar un Te 
Deum koŗi,  patlaban katedrāle ir 

Koris ,,Balsis”

Koris ,,Burtnieks” 

lieliskā Hamilton Children’s Choir 
mājvieta. Dievnamā ir laba akus-
tika, liels koncertflīģelis, ērti soli.

Koncerta abu daļu beigās diri-
ģenti klausītājiem sagādās jauku 
pārsteigumu un pārdzīvojum: 
abu koŗu 80 dziedātāji pirmās 
daļas beigās dziedās lielisko 
Emiļa Melngaiļa  dziesmu „Jāņu 
vakars”, otrās –  Ērika Ešenvalda 
tautasdziesmas apdari „Aizej, 
lietiņ”.

Aicinu un lūdzu klaustītājus 
iegādāties biļetes, lai noklausītos 
šo lielisko koncertu un beigās 
dedzīgi aplaudēt, lai dzirdētu 
piedevas. 

Juris Ķeniņš
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Mākslas zinātniekam Ojāram Spārītim piešķirts Somijas Baltās 

rozes bruņinieka I šķiras ordenis. To viņam pasniedza Somijas 
vēstniece Latvijā Maria Sereniusa, uzsveŗot Spārīša lielo ieguldījumu 
Latvijas un Somijas attiecību stiprināšanā daudzu gadu gaŗumā.  

Norvēģu investoru firma Bau How AS Ventspilī būvēs 
daudzstāvu dzīvokļu namu moduļus, kuŗu noieta tirgus būs 
Skandinavijas valstis. Gatavos moduļus transportēs uz ēkas 
būvniecības vietu, kur to samontēs. Visa saražotā produkcija 
paredzēta eksportam. 

Izdevniecība „Avots” laidusi klajā publicistes Elitas Rozes 
grāmatu „Mūžs. Stāsts par atdevi pienākumiem un uzdevumiem.” 
Grāmata veltīta Latvijas Nacionālo kaŗavīru biedrības (LNKB) 
ilggadējam priekšsēdim Nikolaja Romanovskim (1925-2004). 

Alpīnisma piekritējs un atbalstītājs Juris Ulmanis kopā ar trim 
komandas biedriem pārslēpojis Grenlandi, ziņots  portālā Apollo. 
Ulmanis esot vienīgais baltietis, kuŗš  veicis šādu maršrutu. No 8. 
maija līdz 3. jūnijam noslēpots 670 kilometru. Slēpojumā piedalījušās 
11 vienības, līdz finišam ticis vienīgi Ulmanis ar savu vienību. 

Pēc Labklājības ministrijas datiem, šā gada nogalē Latvijā 
reģistrētais bezdarba līmenis varētu būt 16,4%. Reģistrēto bezdarbi-
nieku skaits valstī varētu sasniegt 170–180 tūkstošus cilvēku. 
Reģistrētais caurnēra bezdarba līmenis varētu pieaugt līdz 12,8%, 
liecina ministrijas prognozes. Pašlaik reģistrētā bezdarba līmenis 
valstī ir 11,3%, bez darba ir 126 600 cilvēku.

Lata stabilitātei un mūsu valsts amatpersonu apgalvojumiem 
par to nav noticējusi viena no ietekmīgākām Zviedrijas bankām 
Handelsbanken. Papildus tam, ka pagājušajā nedēļā no darījumiem 
ar latiem atteicās divi Zviedrijas valūtas maiņas uzņēmumi, šī 
banka pārtraukusi jebkāda veida darījumus ar Latviju.

Latvijas gāze informē - no 1. jūlija stāsies spēkā jauni dabasgāzes 
tarifi mājsaimniecībām. Klientiem, kuŗi dabasgāzi lieto apkurē, 
tarifs samazināsies par 27%. Tiem, kas dabasgāzi lieto plītīs un 
ūdenssildī-tājos, tarifs samazināsies par 17%. Rūpnieciskajiem kli-
entiem jūnijā dabasgāzes tarifi samazinājās par 14%-18% atkarībā 
no patēriņa grupas. Iepriekš tika prognozēts mazāks samazinājums. 
Mājsaimniecībām jaunie tarifi būs spēkā līdz gada beigām. 
Rūpnieciskajiem klientiem, tostarp centrālizētās siltumapgādes 
uzņēmumiem, apkures sezonas sākumā oktobrī tarifi tiek prognozēti  
aptuveni par 30% zemāki nekā gadu iepriekš. Rūpnieciskajiem kli-
entiem tarifi samazinājās arī maijā par 13%-17% atkarībā no 
patēriņa grupas. 

  8. jūnijā ap plkst. 22.40 pie Brīvības pieminekļa policija 
aizturēja divus Igaunijas pavalstniekus, kuŗi mēģināja uzrāpties 
piemineklī, lai nofotografētos. Abi igauņi tika aizturēti un nogādāti 
policijas iecirknī, kur viņiem noformēja administrātīvo pārkāpumu 
protokolus pēc Latvijas Administrātīvo pārkāpumu kodeksa 167. 
panta - par sīko huliganismu. Pants paredz naudas sodu  50 - 250 
latu vai administrātīvo arestu uz laiku līdz 15 diennaktīm. Abi 
Igaunijas pavalstnieki bijuši alkohola reibumā.

Pieņem budžeta 
grozījumu projektu

Saeima ārkārtas sēdē pirmajā 
lasījumā pieņēma grozījumus li- 
kumā “Par valsts budžetu 2009. 
gadam”. Ministru prezidents Val-
dis Dombrovskis (JL) pēc budžeta 
pieņemšanas pirmajā lasījumā ap- 
stiprināja, ka valdība strādās ar 
priekšlikumiem budžeta grozīju-
mu izskatīšanai otrā lasījumā. Kon-
krēti grozījumi būs atkarīgi no 
saskaņošanas ar starptautiskiem 
aizdevējiem, kas beiguši iepazīša-
nos ar ministriju plānotajiem bu- 
džetu grozījumiem. Plānots mazi-
nāt birokratiju, kā arī pārskatīt 
dažas valsts pārvaldes funkcijas un, 
iespējams, tās pārtraukt. Par kon-
krētiem budžeta samazinājuma 
pasākumiem tiks lemts pēc tam, 
kad ar starptautiskiem aizdevē-
jiem būs panākta vienošanās par 
valsts budžeta deficita pieļaujamo 
apmēru.

Par grozījumiem 2009. gada 
valsts budžetā balsoja 68,  pret bija 
10 deputāti.

Budžetu „griezīs” vēl 
par 500 miljoniem latu 

Pēc triju stundu darba Valsts 
prezidents Valdis Zatlers, Ministru 
prezidents Valdis Dombrovskis 
(JL), Saeimas deputāti un sociālie 
partneŗi vienojās par budžeta sa- 
mazinājumu vēl 500 miljonu latu 
apmērā.

Tikšanās laikā panāktas trīs vie-
nošanās: pirmā par budžeta ap- 
cirpšanas apjomu – 500 miljonu 
latu apmērā šogad, kā arī nāka-
majā un aiznākamajā gadā; otrā - 
budžeta apcirpšanas sarunās pie-
dalīsies arī sociālie partneŗi, trešā: 
visas koalicijas partijas apstiprina 
un atbalsta budžeta grozījumus. 
Budžets tiks atbalstīts plānotajā 
laikā - līdz 17. jūnijam. Samazinā-
jums skars pilnīgi visas jomas, taču 
valdība centīsies pasargāt sociālo 
jomu. 

Latvijas Bankas prezidents Ilmārs 
Rimševičs žurnālistiem uzsvēra,  
ka Saeimas un valdības līdzšinējā 
nespēja vienoties par ievērojamu 
budžeta „apcirpšanu” ir jau radījusi 
vairākus zaudējumus Latvijai. „Šo- 
brīd uz Latviju skatās, vai Latvija 
sapratīs, ka tās izvēlētais ceļš bijis 
kļūdains,” sacīja Rimševičs. Viņš 
noraidīja pieņēmumu, ka valdība 
atkal vilcināsies sagatavot budžeta 
samazinājumu laikā, kad vēlēša-
nas jau beigušās, taču pieļāva, ka 
polītiķiem agrāk nav bijis izpratnes 
par situācijas nopietnību.  Ja šādi 
budžeta grozījumi netiks pieņemti, 
Latvija nesaņems starptautisko aiz-
devumu, un tas nozīmēs, ka būs 
jāatgriežas pie talonu sistēmas. 
Savukārt lata devalvācija pašreizē-
jās problēmas nerisinās.

Eksprezidente apvainojusies
Ministru attieksme pirms vēlē-

šanām, izliekoties nezinām kraso 
budžeta samazinājumu, bet nāka-
majā dienā pēc vēlēšanām paziņo-
jot par pusmiljarda latu samazi-
nājumu, eksprezidentei - vēlētājai 
liek justies apvainotai, Latvijas Te- 
levīzijas raidījumā 100. pants sacīja 
bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe-
Freiberga.Viņasprāt, ministri par 
situāciju zinājuši jau kopš janvāŗa 
un par to liecinājis ieņēmumu 
apjoma samazinājums.

“Gribētos zināt, kur valdība bi-
jusi šo laiku, vai gulējusi aizkrāsnē? 
Ko ļaudis šos mēnešu darījuši?” 
vaicāja Vīķe-Freiberga. “Lai nemē-
ģina iestāstīt, ka no rīta uzmo-

dušies un pusmiljards latu uzkritis 
uz galvas kā parāds, bet sešus mē- 
nešus nav zinājuši, kas notiek. Do- 
māju, iedzīvotājiem tāda attieks-
me ir apvainojoša,” sacīja Vīķe-
Freiberga. Pēc vēlēšanām polīti-
ķiem tagad ir aptuveni divas ne- 
dēļas laika, lai izdarītu to, ko trīs 
mēnešos nav izdarījuši.

Eksprezidente par Ušakovu
Bijušās Valsts prezidentes Vairas 

Vīķes-Freibergas ieskatā dažādu 
tautību cilvēku sadarbošanās Rīgas 
domē nevarētu radīt lielas pro- 
blēmas. Ja Nils Ušakovs kļūs par 
pilsētas galvu, viņam būs iespēja 
pierādīt, ka viņš ir lojāls Latvijas 
pavalstnieks. Ušakovs varētu veikt 
būtiskus soļus, veidojot saskaņu, 
izrādot cieņu Latvijas simboliem 
un notikumiem. Ja Ušakovs to visu 
spēs darīt kā normāls, Latvijai lojāls 
pavalstnieks, viņš tiešām var ieiet 
Latvijas un Rīgas vēsturē kā cilvēks, 
kas palīdzējis saliedēt sabiedrības 
daļas. 

Prezidents pateicas
Valsts prezidents Valdis Zatlers 

pateicas Latvijas pavalstniekiem, 
kuŗi izmantojuši savas polītiskās 
tiesības, demonstrējuši līdzdalību 
un atbildību par Latvijas polītis-
kajiem, ekonomiskajiem un so- 
ciālajiem procesiem, nododot sa- 
vas balsis pašvaldību un Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās. Prezidents 
apsveic arī visus ievēlētos pašvaldī-
bu deputātus un novēl nekavējo-
ties ķerties pie darba. 

“Šobrīd, pēc aktīva pirmsvēlēša-
nu kampaņu laika, nedrīkstam 
atslābt. Jaunajām pašvaldībām 
nekavējoties jāķeŗas pie iedzī-
votājiem būtisku jautājumu risi-
nāšanas – sociālās palīdzības pro-
grammas īstenošanas, skolu darba 
organizācijas izglītības reformas 
apstākļos, kā arī pie  savu novadu 
attīstības,” teikts Zatlera paziņo-
jumā.

Ušakova un Kristovska plāni
Viens no Saskaņas centra (SC) 

Rīgas pilsētas amata kandidātiem 
Nils Ušakovs galvaspilsētas paš-
valdībā vēlētos veidot plašu koa-
liciju, kuŗā būtu trīs vai pat visas 
četras partijas.

Pirmais sarunu raunds SC  gan 
būšot ar partiju LPP/LC un tās 
līderi Šleseru, jo šis polītiskais spēks 
tiek uzskatīts par SC stratēģisko 
partneri.

Pēc  Pilsoniskās savienības (PS) 
līdeŗa Ģirta Valža Kristovska do- 
mām, Rīgā ir iespējama plaša 
koalicija. PS pirmās sarunas būšot 
ar Jauno laiku. Kristovskis savas 
izredzes kļūt par Rīgas pilsētas    
galvu vairs nevērtē īpaši augstu, jo 
SC un LPP/LC jau ir vienojušies.

 Kristovska ieskatā arī  opozicijā 
ir iespējams strādāt efektīvi. 
Vairākiem strādāt kopā būtu 
grūtāk, bet nav neiespējami.

Nils Ušakovs atzīst, ka starp 
abām partijām ir ideoloģiskas ne- 
saskaņas, bet tās ir risināmas. Taču 
Rīgā pašlaik jārisina svarīgākas 
problēmas, ideoloģiskos jautāju-
mus atstājot otrā plānā. Rīgas domē 
ir iespēja neveidot koaliciju un 
visām partijām darboties kopā, 
taču svarīgākais ir izveidot rīcīb-
spējīgu komandu.

Kristovskis „iesaldēs”... 
Iepriekš partijas PS līderis Ģirts 

Valdis Kristovskis  katēgoriski no- 
stājās pret sadarbību Rīgas domē  
ar kreisajiem spēkiem — Saskaņas 
centru (SC), tagad viņa attieksmē 
katēgoriskas nostājas vairs nav un 

viņš pieļauj sadarbību ar šo partiju.
Intervijā LNT raidījumam 900 

sekundes Kristovskis atzina, ka viņa 
piedāvājums par latviskas koali-
cijas veidošanu Rīgas domē vairs 
nav tik aktuāls. Turklāt PS piedā-
vātu tos pašus spēles noteikumus, 
ko tai piedāvā SC, tāpēc partija 
noteikti tiksies ar SC. „Svarīgi ir 
saprast, ka tie jautājumi, kas bijuši 
asi sarunu temati, šajā brīdī 
„jāiesaldē,” teica Kristovskis.

Krievu valodas 
lietojuma paplašināšana

Rīgas pašvaldībā nepieciešama 
attieksmes maiņa un atsevišķām 
sociālajām grupām informāciju 
par palīdzības iespējām vajadzētu 
sniegt dzimtajā - krievu  valodā, 
atzinis partijas LPP/LC izvirzītais 
Rīgas pilsētas galvas amata kan-
didāts Ainārs Šlesers. „Jaunie cilvē-
ki valodu iemācās skolās, bet 
problēmas ir ar vecajiem. Domā- 
ju - ja atnāk pensionārs, kas neprot 
valodu, viņam tomēr jāpalīdz. 
Nepieciešama maiņa attieksmē 
pret cilvēkiem,” sacīja Šlesers. 

Taujāts, vai Rīgas pašvaldībā 
tagad tiks palielināts krievu valo-
das lietojums, apvienības Saska- 
ņas centrs (SC) izvirzītais Rīgas 
pilsētas galvas amata kandidāts 
Nils Ušakovs atbildēja, ka infor-
mācija par sociālajiem pabals-   
tiem ir jāsniedz viņu dzimtajā 
valodā, tomēr tas nekādā ziņā 
neapdraudēšot latvisku Rīgu. 

Saskaņas centram jaunajā sasau-
kumā Rīgas domē varētu būt 26  
no 60 mandātiem. Otra vēlēšanās 
visvairāk balsu saņēmusī partija 
Pilsoniskā savienība varētu iegūt   
14 mandātus, LPP/LC frakcija - 12. 
Mazākais balsu skaits - astoņi 
mandāti - varētu būt partijai Jaunais 
laiks.

Birka padarītais
Pašreizējais Rīgas pilsētas galva 

Jānis Birks (TB/LNNK) uz savu 
Rīgas domes  vadīšanas laiku atska-
tās ar padarīta darba apziņu. Viņš 
žurnālistiem sacīja, ka pie labajiem 
darbiem var pieskaitīt  daudzu 
jaunu celtniecības objektu būvē-
šanu, transporta sistēmas uzlabo-
šanu, piemēram, Juglas pārvads  
un Austrumu maģistrāles attīstība, 
kā arī sabiedriskā transporta 
uzlabošana. Šogad plānots pilsētā 
ieviest zemās grīdas tramvaju.

Runājot par nepadarītajiem    
darbiem un kļūdām, Birks norā-
dīja - lai gan darbs domē ir saim-
niecisks, tomēr to ietekmējušas arī 
polītikas norises, un koalicijā 
lēmumu pieņemšana ir ļoti sarež-
ģīta un birokratiska. Nav izdevies 
izdarīt visus iecerētos darbus ar 
sistēmu  lietus ūdens novadīšanai 
no ielām.  Dienvidu  tilta celtniecība 
sākusies jau pirms Birka valdīša-
nas laika, un tāpēc viņš nevarot 
atbildēt par iepriekš pieļautajām 
kļūdām.

Misijas Kosovā, kā arī 
Bosnijā un Hercegovinā 

Valdība nolēmusi, ka Latvija  
līdzdalību starptautiskās miera 
operācijās Kosovā, kā arī Bosnijā 
un Hercegovinā pārtrauks attiecīgi 
14. augustā un 9. oktobrī.

Patlaban Kosovā daudznāciju 
NATO kaujas grupas „Centrs” 
sastāvā darbojas Nacionālo bruņoto 
spēku 17 kaŗavīri, bet Bosnijā un 
Hercegovinā divi kaŗavīri Eiropas 
Savienības daudznāciju operātīvo 
spēku „Ziemeļi” sastāvā.

Šādu lēmumu ministrija un 
valdība pieņēma, pamatojoties uz 

Nacionālās drošības padomes lē- 
mumu janvārī. Tas paredzēja Lat-
vijas kaŗavīrus atsaukt no Balkā-
niem līdz ar kārtējās rotācijas 
beigām. Šādu lēmumu jau iepriekš 
apstiprināja Saeima.

Sūdzības pret Latviju ECT
Pēdējā gada laikā Eiropas 

Cilvēktiesību tiesā (ECT) reģistrē-
tas vairāk nekā 800 lietas, kuŗās 
saņemti pieteikumi pret Latviju. 
Šāds iesniegto sūdzību skaita 
rādītājs Eiropas mērogā ir relātīvi 
augsts proporcionāli  iedzīvotāju 
skaitam Latvijā. Par iesniegto sū- 
dzību pamatotību secinājumus 
varēs izdarīt tikai pēc kāda laika.

ECT jurists Juris Rudevskis, tie-
koties ar AT tiesnešiem, uzsvēra 
nacionālo valstu tiesu tiesnešu 
būtisko lomu Eiropas Cilvēktie-
sību un pamatbrīvību aizsardzī- 
bas konvencijas piemērošanā.   
ECT savā darbībā ievēro subsi-
diāritātes principu, un galvenie 
Eiropas Cilvēktiesību un pamat-
brīvību aizsardzības konvencijas 
piemērotāji ir nevis ECT tiesneši, 
bet gan nacionālo valstu tiesneši.

Procesuālās subsidiāritātes prin-
cipa piemērošanā nozīmīga at- 
bildība ir kasācijas instances tiesas 
tiesnešiem, lai pareizi tiktu pie-
mērota konvencija. ECT iejaucas 
tikai tad, kad visi nacionālie tiesī-
bu aizsardzības līdzekļi ir izsmelti. 
Materiāltiesiskajā aspektā ECT 

rīcības brīvība ir diezgan ierobe-
žota, jo nacionālo tiesību normu 
interpretācija principā ir iekšzemes 
tiesu kompetencē, jo tās labāk 
pārzina valsts reālo vidi - domāša-
nas veidu un mentālitāti. ECT var 
iejaukties tikai tad, ja tiesību nor-
mas piemērošana ir bijusi acīm 
redzami patvaļīga.

Diskusijas laikā apsprieda arī 
konkrētas lietas, kas jau ir izskatī-
tas ECT, piemēram, “Andrejeva 
pret Latviju”, “Mentzen pret Latviju”, 
“Zavoloka pret Latviju”, “Kononovs 
pret Latviju”, un pieņemto no- 
lēmumu ietekmi uz tiesību normu 
piemērošanu.

Amata vietu skaits 
valsts pārvaldē saruks 

Līdz ar šā gada budžeta gro-
zījumiem amata vietu skaits valsts 
sektorā saruks gandrīz par 10 000. 
Šis skaits 2009. gadā no 79 408 
saruks līdz 69 954 jeb par 9454 
amata vietām.

Valsts prezidenta kancelejā sa- 
mazinājums būs par četrām amata 
vietām, Saeimā vietu skaits paliks 
nemainīgs, Ministru kabineta sa- 
mazinājums būs par 23 amata 
vietām.

Amata vietu samazinājuma ne- 
būs Satversmes tiesā, Centrālajā 
vēlēšanu komisijā un Centrālajā 
zemes komisijā.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Vēstures greizais 
smīns – šī metafo-
ra, kas man iepati-
kās, rakstot grāma-
tiņu par latviešiem 
un žīdiem spīlēs 
starp Vāciju un 

Krieviju, – šķiet trāpīga mūsdie-
nās, kad Kremlis, dibinot īpašu 
komisiju un formulējot īpašu 
likumu, mēģina “pasargāt Krie-
vijas intereses” no netīkamiem, 
kutelīgiem vēstures faktiem, pa -
rallēlēm un paradoksiem.

Kad Chruščovs 1954. gadā 
uzdāvināja Krimu Ukrainai, viņš 
nevarēja paredzēt, ka Padomju 
Savienība pēc 37 gadiem sairs un 
šis tīri simboliskais žests padarīs 
stratēģiski svarīgo Krimas pussa-
lu par tuvējām ārzemēm. Patla    -
ban Kremļa aģentūra kūda un 
musina Krimas krievvalodīgos 
iedzīvotājus, aicinot tos visādi 
uzsvērt savu “garīgo” piederību 
pie Krievijas un nevis pie Uk -
rainas, kuŗa šim novadam at- 
vēlējusi tikai zināmu autonomiju. 

Tuvojoties 9. maijam – Uzvaras 
dienai, pārāk rietumnieciskās 
Ukrainas pretinieki Krimā ai-
cina: “Krievijas karogu – katrā 
mājā!” Baltzilisarkanajam Krie-
vijas Federācijas karogam esot 
jāplīvo it visur Krimā...

Atjautīgi Ukrainas patrioti 
nepalika atbildi parādā un savā 
vietnē www.topsecretz.net at-
masko Krimas krievmīļu apgal-
vojumu, ka mūsdienu Krievijas 
trikolors simbolizējot 1945. gadā 
izcīnīto uzvaru pār nacistisko 
Lielvāciju, jo Krievija taču esot   
šīs uzvaras leģitīmā mantiniece 
(pravoprejemņica).

Minētajā vietnē lasām pār-
liecinošu iebildumu: bleķis, cits 

Kaŗa un pēckaŗa paradoksi
nekas! Jo krievu, ukraiņu, tatā-  
ru, ebrēju un citu tautību sar-
kanarmieši varonīgi cīnījušies 
pret “vācu fašistiskajiem iebru-
cējiem” zem sarkanā PSRS karo-
ga ar piecstaru zvaigzni, sirpi       
un āmuru, kamēr zem baltzili-
sarkanā karoga pret boļševis-    
mu cīnījušies ROA (Krievijas 
atbrīvošanas armija) kaŗavīri 
ģenerāļa-pārbēdzēja Andreja 
Vlasova vadībā. Turpat attēlots 
ROA ordenis ar baltzilisarkanu 
lentīti un lasāms ROA himnas  
jeb marša teksts: “Mēs dosimies 
cīņā pret boļševikiem par savas 
Dzimtenes brīvību(..) Mēs ejam, 
pāri mums plīvo trīskrāsu ka-
rogs, mēs soļojam dzimtajās ārēs, 
mūsu motīvu vēji nes uz Maska-
vas kupolu pusi.”

Turpat atgādināti daži Vlasova 
dzīves gājuma posmi, kuŗus ai,    
kā gribētu nodot aizmirstībai 
Kremļa īpašās komisijas un īpašā 
likuma iniciātori: Vlasovs ir vie-
nīgais kaŗavadonis, kuŗu kaŗa 
laikā personiski apmeklēja hos-
pitālī pats Josifs Staļins. Vlasovs, 
kuŗa rīcībā bija tikai 15 tanki,  
taču Solnečnogorskā, Maskavas 
pievārtē, apturēja Valtera Modela 
vācu armijas korpusu. Tas bija 
Vlasovs, kuŗa kaŗavīri atbrīvoja 
Prāgu pēc tam, kad tās iedzīvo- 
tāji sacēlās pret vāciešiem. Tad 
viņš lūdza patvērumu pie sa-
biedrotajiem, bet tie lūgumu 
noraidīja, un viņš kopā ar līdz-
gaitniekiem tika pakārts kā 
nodevējs. 

Ievērības cienīga ir arī ziņa no 
Sarajevas-Bosnijas un Herce-

govinas galvaspilsētas, kur par-
lamentā deputāti pārstāv pa- 
reizticīgos serbus, katoliskos 
chorvatus un islāmticīgos bosņa-
kus. Visu triju kopienu valoda      
ir gandrīz identiska, bet mentā-
litāte atšķirīga. Vārdu sakot, 
Bosnijas serbu deputāti balsoja 
pret islāmticīgā deputāta Adema 
Huskiča priekšlikumu – ik ga- 
dus 27. janvāri atcerēties kā 
holokausta upuŗu piemiņas  
dienu. Islāmticīgais deputāts ie-
sniedza šo priekšlikumu 21. aprī-
lī, atgādinādams, ka 1943. gadā 
šajā dienā sacēlušies Varšavas geto 
vaņģinieki, un uzsveŗot, ka cīņa 
pret fašistisko ideoloģiju vēl nav 
galā...

Serbu deputātu stūrgalvīgā 
atteikšanās pamudināja trīs 
islāmticīgos deputātus izvirzīt 
prasību – pieņemt likumu, kas 
pasludina holokausta noliegšanu 
par sodāmu pārkāpumu.

Taču serbu deputāti, teikts 
ziņojumā, “atsakās atzīt Serbijas 
nacistisko pagātni un serbu čet-
niku lomu žīdu un musulmaņu 
iznīcināšanā Otrā pasaules kaŗa 
gados”.

Lasot šo informāciju, atcerējos 
t.s. profesionālo antifašistu ap-
galvojumus, ka Bosnijas islām-
ticīgie kopumā esot atbalstījuši 
SS divīziju Hanjar, par kuŗas 
izveidošanu Hitlers vienojās ar 
Jeruzalemes muftiju Hadži Ami-
nu el Huseini. Īstenība ir kom-
plicētāka: taisni Bosnijas gal-
vaspilsētā Sarajevā musulmaņi 
allaž harmoniski sadzīvojuši ar 
jūdu kopienu, un tuvējā Albānijā 

turienes islāmticīgie izglāba dzī-
vību daudziem žīdiem, kas bija 
bēguši no vācu soda vienībām   
un serbu četnikiem – monarchis-
tiem, kuŗu antisemītisms maz 
atšķīrās no asiņainajiem grau-
tiņiem, ko rīkoja četniku ienaid-
nieki – horvatu ustaši. Varam ar 
zināmu cinismu teikt – visi labi,  
ja apzināsimies, cik zvēriski gan 
ar četnikiem, gan ar ustašiem  
1945. gadā izrēķinājās maršala 
Tito komūnistiskie partizāni.

Vācu-padomju kaŗa laikā bija 
divi novadi, kur nikni cīnījās,    
var teikt, visi pret visiem, un 
atšķetināt šo naida, pretestības  
un atriebes jucekli vēl tagad nav 
viegli.

Nalibokas gārša ir mežains ap-
vidus dienvidaustrumos no 
punkta, kur saskaŗas tagadējās 
Polijas, Lietuvas un Baltkrievijas 
robežas. Tur blakus cits citam un 
cits pret citu kaŗoja bruņotas 
vienības: padomju partizāni, ko 
vadīja stābs tālajā Maskavā, poļu 
AK (Armija Krajowa) vīri, kas 
saņēma instrukcijas no savas 
eksila valdības Londonā, lietu-
viešu policijas bataljoni, kā arī 
īpatnēja žīdu partizānu brigāde, 
ko vadīja Tuvja Beļskis (Bielski) 
un viņa brāļi Zuss, Asaels un 
Ārons. Viņi pulcēja no degoša-
jiem miestiem un geto izbēgušos 
tautiešus – arī sievietes un bēr-
nus – un meža biezoknī ierīkoja 
bazi, no kurienes devās sirojumos 
pret vācu soda vienībām. Par to 
stāsta mākslas filma Defiance. 
Brāļu Beļsku vīriem neklājās  
viegli, jo tuvējās padomju par-

tizānu vienības norobežojās no 
viņiem un negribēja “krāmēties 
ar šiem žīdiem”. Turklāt Beļska 
kaujiniekiem vajadzēja gan sevi, 
gan izglābtās sievietes un bērnus 
apgādāt ar pārtiku, un apkārtnes 
sādžas bieži vien tika iztukšotas, 
turklāt nebija žēlastības pret “sko-
pajiem” zemniekiem...

Poļu AK vīriem ienaidnieki bija 
gan vācu okupanti, gan boļševiki 
un arī lietuviešu vienības, jo lep-
nie poļi neparko negribēja atteik-
ties no Viļņas, kas viņu acīs, tāpat 
kā Ļvova, ir bijusi, ir un būšot 
poliska.

Otrs vārda tiešā nozīmē asinīs 
slīkstošais novads tajos gados bija 
Volīnija (Wolhyn). Turienes lielā-
kajā pilsētā Rovnā (Rowno) 
atradās Reichskommissariat Uk- 
raine vadības miteklis. Vācu oku-
pantiem šajā novadā bija jārēķi-
nās ar vairākiem pretiniekiem, 
kuŗi gan vēl kaŗoja cits ar citu.

Padomju partizāni Sidora 
Kovpaka vadībā lūkoja visādi 
kaitēt vāciešiem, bet pret viņiem 
vērsās Ukraiņu nemiernieku ar- 
mijas (UPA) kaujinieki, kuŗi ne-
cieta augstprātīgos “fričus”, bet  
vēl vairāk ienīda boļševikus.    
UPA vīri bija dedzīgi Ukrainas 
patrioti, taču viņu kaujas slavu 
aptumšoja drausmīga izrēķi-
nāšanās ar Volīnijas poļu sā- 
džiniekiem, no kuŗiem daudzi 
bija tur apmetušies starpkaŗu 
gados, kad novads bija Polijas 
vojevodiste. Nežēloja ne sievietes, 
ne bērnus. 

Pēdējos gados, kad demokratis-
kā Polija cenšas salīgt ar neatka-
rīgo Ukrainu, šauŗā VIP lokā 
fiksēti daži rokas spiedieni, bet 
apkampieni nav manīti...

Franks Gordons

Pļauka valdoša-
jiem? Pļauka latvie-
šiem? Pirmajā gadī-
jumā – noteikti. 
Otrā nemaz tik ļoti 
ne, lai arī tā varētu 
likties pēc pirmā  

acu uzmetiena. Runa ir par nu-  
pat notikušajām vēlēšanām.

2009. gada pašvaldību un Eiro-
pas Parlamenta vēlēšanas Latvijā 
galu galā saistīja samērā maz 
uzmanības (nobalsoja tikai maz-
liet vairāk nekā puse balsstiesīgo 
iedzīvotāju) un sagādāja vienu 
otru pārsteigumu. 

Rīgas domes vēlēšanas bija abso-
lūtākais nokauts trim no tām če- 
trām polītiskajām partijām, kuŗas 
līdz šā gada sākumam bija centrā-
lās valdības valdošā kliķe. Visas 
vietas domē zaudēja gan tēvzemie-
ši, gan zaļie zemnieki, gan arī „Tau-
tas” partija. Un pelnīti. Izņē-   
mums – Latvijas Pirmā partija/
Latvijas ceļš (LPP/LC), kuŗas 
rezultātus var pierakstīt masīvajai 
kampaņai, ko veica partijas kan-
didāts uz pilsētas galvas amatu 
Ainārs Šlesers. Lasītāji, kuŗi vēro 
polītiskos notikumus Latvijā,   zina, 
ka galu  galā LPP/LC vēlēšanās pa-
lika trešā aiz Saskaņas centra (SC) 
un Pilsoniskās savienības (PS). 
Man rakstot pirmdienas pēcpus-
dienā pēc sestdien notikušajām 
vēlēšanām, sarunas par jauno Rī- 
gas domes veidolu vēl ir sākuma 
stadijā. Šķiet maz ticams, ka SC, 
kas vēlēšanās ieguva vairāk nekā 
trešdaļu balsu, pilsētas galvas 

Par 2009. gada vēlēšanu rezultātiem
amatu atdos kādam citam, taču 
Šlesers ir rafinēts darījumu kārto-
tājs, tāpēc izslēgt visai atbaidīgo 
iespēju, ka viņš galu galā  kļūs par 
pilsētas pirmo personu, vismaz 
pagaidām nevar.

Kas īsti ir Saskaņas centrs?   Kam-
paņas laikā tās līdeŗi ļoti uzmanī- 
gi izdarīja divus darbus. Rīgas 
domes vēlēšanās viņi, pirmkārt, 
piedāvāja kandidātu sarakstu,   
kuŗā lielākoties bija absolūti nezi-
nāmas personas. Tā teikt, nebija 
kur piesieties. Otrkārt, partija,  
kuŗa iepriekš bija paļāvusies gan-
drīz tikai uz tā dēvēto krievvalo-
dīgo balsīm, šoreiz centās iepatik-
ties arī latviešiem, un rezultāti bija. 
Partijas redzamākais līderis Nils 
Ušakovs ir gados jauns un saprā-
tīgs cilvēks. Kampaņas laikā viņš 
par etniskiem jautājumiem neru-
nāja, vairāk pievērsās saimnie-
ciskām problēmām. Tas nostrādā-
ja. Tāpat nostrādāja arī tas, ka Sa- 
skaņas centrs centrālajā pārvaldes 
sistēmā vienmēr ir bijis opozicijā. 
Tā kā šogad ekonomiskās krizes 
apstākļos cilvēki balsoja par jebko, 
tikai ne par „vecajiem vēžiem”, 
savu labumu varēja gūt arī SC.

Taču pāris jautājumu par šo 
polītisko veidojumu tomēr mani 
dara uzmanīgu. Kā jau citreiz raks-
tīts, partijas izpratne par to, kas ir 
„saskaņa”, starp citu, saistās ar pār-
liecību, ka Eiropas Parlamentā 

Latvija ir jāpārstāv cilvēkam, kuŗš 
ne vien darījis visu iespējamo un 
neiespējamo, lai novērstu Latvijas 
neatkarības atjaunošanu, bet arī ir 
vienīgais cilvēks mūslaiku Latvijas 
vēsturē, kas notiesāts par valsts 
nodevību. Par EP vēlēšanām pēc 
mirkļa, bet vēl par SC. Ja vēlaties 
redzēt minstināšanos, luncināša-
nos un matu skaldīšanu valodas 
jautājumos, kādreiz pajautājiet 
Ušakovam, kas Latvijā notika 
1940. gadā. Viņš saprot, kuŗā po- 
lītiskās maizes pusē ir sviests, un 
vārds „okupācija” viņa lūpas ne- 
šķērsos. Viņš ir teicis - ja kļūs par 
pilsētas galvu, tad pilsētas galva 
nākamgad apmeklēs 9. maija „uz- 
varas” svinības Rīgā. Vārdu sakot, 
Nils Ušakovs ir krievs šā vārda 
visīstākajā nozīmē.

Taču viņš ir arī Latvijas pavalst-
nieks, un, ja kādam netīk, ka Rīgas 
domē trešdaļu vietu ieguvusi viņa 
pārstāvētā partija, tad galvenā vai-
na tomēr gulstas uz latviešu ple-
ciem.  Pirmkārt, Rīgas domes vēlē-
šanās piedalījās veselas 16 polītis-
kās partijas un organizācijas, to-
starp vesels bars vairāk vai mazāk 
latvisko polītorganizāciju, kuŗu 
polītiskajā pārliecībā un solījumos 
ir visnotaļ maz atšķirības, runa ir 
tikai un vienīgi par personiskām 
ambīcijām. Otrkārt, mums visiem 
tomēr ir jāsaprot, ka Rīga ir pilsē-
ta, kuŗā latvieši ir mazākumā. Pie-

devām jākonstatē, ka ikdienas 
līmenī nekādu īpašu konfliktu 
starp latviešiem un nelatviešiem 
nav. Man pašam ir visnotaļ     daudz 
krievu tautības draugu, lai arī 
krievu valodu es protu pavisam 
minimāli. Tā ir tikai polītika, kuŗā 
ļaudis nevar savākties kopā. Pro-
tams, man nevar būt kopīga valoda 
ar partiju, kuŗas ieskatā, krievu 
valodai Latvijā ir jāieņem tāds pats 
statuss, kāds ir latviešu valodai (SC, 
starp citu, tā nedomā), taču ir pil-
nīgi iespējams, ka viena vai otra no 
tā dēvētajām „krieviskajām” par-
tijām var piedāvāt saimnieciska 
rakstura programmu, kas man ir 
pieņemama un pievilcīga.

Rīgas dome lielākoties ir saim-
niecisks veidojums, un jautājumā 
par to, piemēram, kāpēc leģen-
dām apvītā Dienvidu tilta otrās 
celtniecības kārtas izmaksas pē- 
dējā gada laikā ir pieaugušas teju 
vai par 250 (!!!) procentiem, etnis-
kuma nav nemaz. Nelatvieši Lat-
vijā ir dzīvojuši vienmēr, dzīvo 
tagad, un, lai kā arī dažas mar-
ginālas latviešu polītiskās orga-
nizācijas sapņotu pagalam naīvo 
sapni par „dekolonizāciju” (kas 
patiesībā nav nekas cits kā etniska 
tīrīšana), dzīvos vienmēr. Arī polī-
tiskajā jomā latviešiem un nelat-
viešiem ir jāiemācās citam  ar citu 
sarunāties. Šoreiz tas izdevās Šle-
seram un viņa brigādei, bet Šlesers 

ir absolūti nepieņemams polītiķis 
aiz sava negodīguma. Domājot par 
nākamajām Saeimas vēlēšanām, 
kas nu ir mazāk nekā pusotra gada 
attālumā, derētu padomāt arī par 
šo jautājumu. Etniskas fantazijas ir 
viens. Dzīves reālijas ir kaut kas 
pavisam cits.

Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
piepildījās murgs, un mūsu Latviju 
Briselē pārstāvēs nu vairs ne tikai 
visa krieviskā mīlētāja Tatjana 
Ždanoka, bet arī notiesātais valsts 
nodevējs Alfrēds Rubiks un vēl 
kāds cits no SC. Tiesa, EP var zi- 
nāmā mērā uzskatīt arī par ne- 
veiksmīgu pašmāju polītiķu pa-
tversmi. Starp citu, tur darbojas 
patiesi odiozais francūzis Žans 
Marī Lepēns, kas ir prastākais no 
rasistiem. EP vēlēšanās divas vietas 
Eiropas Parlamentā ieguva Pilso-
niskā savienība, un tas nozīmē, ka 
mūsu valsti tur pārstāvēs arī pie-
redzējusī diplomāte Sandra Kal-
niete. Tas ir lieliski. Ievēlētās perso-
nas vēl nav konkrēti zināmas, jo 
vēlēšanās ir tā dēvētā „plusiņu un 
svītriņu” sistēma, bet, visticamāk, 
Briselē atgriezīsies arī pašreizējie 
deputāti Inese Vaidere no PS un 
Roberts Zīle no TB/LNNK (tēvze-
miešiem vismaz tik daudz mieri-
nājuma). Turp, jādomā, brauks arī 
kādreizējais Ministru prezidents 
Ivars Godmanis no LPP/LC, no 
Jaunā laika eiroparlamentārietis 
laikam būs kādreizējais emigrā-
cijas latvietis Krišjānis Kariņš.

Kārlis Streips
(Tupinājums 14. lpp.)
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Ir atkal pienācis jūnija vidus, kad 
noliecam galvu komūnistiskā ter-
rora upuŗu piemiņas dienā. Šo- 
reiz sniedzam sarunu ar cilvēku, 
kam represijas nācies piedzīvot jau 
kopš  septiņu mēnešu vecuma. Kas-
pars Pūce, režisora Voldemāra Pū- 
ces un aktrises Dailas Kukaines-
Pūces dēls, tagad vitāls vīrs spēka 
gados, no vecākiem mantojis teātŗa 
trakumu un tieksmi pēc daudz-
veidīgas radošas darbības. Latvijā 
viņu pazīst pēc lomām Dailes un 
Leļļu teātrī, viņš ir arī viens no 
labākajiem Ziemsvētku vecīšiem 
visā valstī, vasarā pēc skatītāju 
vēlēšanās reizēm pārtop arī par 
Neptūnu. 

Šogad martā Latvijas Radio 1 
varējām noklausīties četrdaļīgu 
lasījumu ar nosaukumu „Pūces-
bērna brīnumainie piedzīvoju- 
mi Staļinijā” – Kaspara Pūces 
bērnības atmiņas par pirmajiem 
dzīves gadiem izsūtījumā viņa  
paša lasījumā, mūziku šim ciklam 
sarakstījis Kaspara  jaunākais brā-
lis - komponists Valts Pūce. Šis 
vienkāršais, sirsnīgais un nedaudz 
panaīvais bērnības stāsts, kuŗā ir 
tik daudz precīzu detaļu, apkārt-
nes un cilvēku vērojumu, saistīja  
ar dabisko intonāciju. Mazs cilvēks 
iepazīst un izzina pasauli sev ap- 
kārt, tās sakarības, attiecības un 
likumības, tikai atšķirībā no citiem 
latviešu atmiņu stāstiem stāstītājs 
ir mazs latviešu zēns tālu prom no 
dzimtenes, „tautas ienaidnieces”, 
latviešu aktrises - kolchoza cūkga-
nes dēlēns, un viņa, Pūcesbērna, 
piedzīvojumi ir sava veida piemi-
neklis vecākiem un visiem tiem, 
kuŗu dzīves ceļu revidēja staļinis-
kais režīms.

Mans ceļojums sākās 1949. gada 
martā septiņu mēnešu vecumā, 
tikko bija sākuši parādīties pir-
mie zobiņi. Dokumentos, kas, sa-
protams, mums bija kopīgi ar 
mammu, tieši tā arī ierakstīts: 
„Latviešu nacionālisti. Angļu 
orientācijas spiegošana.”

Tas nozīmē, ka visa tava 
apzinātā dzīve sākusies tālu 
prom no dzimtenes. Kā tagad no 
pieauguša cilvēka viedokļa tu 
vērtē šādu likteņa pagriezienu?

Uz to var skatīties divējādi. Iz- 
dzīvošanas ziņā varbūt tā ir bijusi 
dāvana – pārbaudījums, uz ko cil-
vēks ir spējīgs. Es no tiem apstāk-
ļiem esmu iemantojis tādu imū-
nitāti, ka nekādas gripas, sa- 
aukstēšanās slimības, angīnas ma- 
ni vēlākā dzīvē nekad nav skāru-
šas, ja nu dažreiz iesnas. Bet otra 
puse ir daudz skarbāka. Dažreiz 
man jautā: „Kā tas nāk, ka tu esi 
tik antimūzikāls, tava māsa ir   
čella paidagoģe, brālis komponē.” 
Es atbildu: „Man bija grūta 
bērnība, nebija nekādu īpašu ro- 
taļlietu, un mūziku es nedzirdēju." 
Saskare ar mūziku nāca vēlāk, 
pirmo reizi klavieres ieraudzīju 
Vorkutā, tad man jau bija astoņi 
gadi. Jāatzīstas, kopā ar otru 
puišeli, ukraiņu atvasi, iekļuvām 
mazā klubiņā, kur viņa māte 
strādāja par apkopēju. Tur bija 
mazmazītiņa skatuvīte, priekškars, 
un tur stāvēja pianīns. Atvērām 
vāku, un mans līdzaudzis nezin 
kāpēc sāka plēst nost no tausti-
ņiem baltās plāksnītes. Es arī: 
pļirkt, pļirkt, pļirkt... Ja mūs toreiz 
kāds pieķertu, būtu neiedomāja-
mas ziepes!

Kad biju atgriezies Latvijā, tē- 
vamāsa Annas tante gribēja mani 
sūtīt klavieŗstundās. Ārprāts! Es 
jau biju grāmatās lasījis, ka tos,  

„Tā ir mana dzīve”
Aktieris Kaspars Pūce sarunā ar Gundegu Saulīti

kas spēlē vijoli vai klavieres, citi 
bērni pagalmā ienīst. Kā tas būs, 
ka es ar nošu mapīti iešu spēlēt 
klavieres! Es? Čalis, kuŗa virsuz-
devums ir kauties, skriet. Nedod 
Dievs dziedāt korī! Tajā pašā 
Teikas rajona 36. vidusskolā, no 
kuŗas nācis mums tik mīļotais 
dziedātājs Viktors Lapčenoks, kas 
mācījās parallēlklasē un korī bija 
priekšdziedātājs, - dziedāt korī, 
kamēr citi var skraidīt apkārt. 
Nemūžam! Tāpēc dziedāšanas 
stundās tīšām bļāvu, nevis dzie-
dāju, lai manu brīvo laiku nepa-
ņem kaut kāds koris... 

Kuŗā brīdī tu saprati, kādā 
pazemojošā situācijā atrodas 
tavi vecāki un tu pats? 

Tas notika, kad paaugos. Kamēr 
esi sīks, labi, tu zini, ka esi latvie-
tis, tāds svešķermenis starp ci-
tiem, esi mazliet citāds, tev ir ci- 
tāds vārds, uzvārds, tu neesi ne- 
kāds Ivanovs vai Zacharovs, bet 
gan Pūce, krieviski, protams, bez 
gaŗumzīmes, kaut kāds Puce. Tā 

kā man ir divi vārdi, pirmais – 
Inesis, krieviski tas nemaz nav 
izlasāms, krievu mēlei izrunā-
jams... Tikai vēlāk apjēdzu, ka tē- 
vam – radošam māksliniekam – 
no aktīvās dzīves atņemti 11 gadi, 
no 42 līdz 53 gadu vecumam. Tie 
režisoram ir vislabākie gadi, kad 
zaļā jaunība jau aiz muguras, bet 
viedā vaideloša vecums vēl nav 
sasniegts. Diemžēl savu talantu 
viņš veltīja Vorkutas leļļu teātrim, 
pats darināja lelles, pats rakstīja 
lugas un tās iestudēja. Viņš ne- 
mitīgi darbojās, jo bija, kā tagad 
saka, rīcības cilvēks. Ja viņš  būtu 
padevies izmisumam, iespējams, 
varbūt nemaz nebūtu atgriezies. 
Tikai žēl, ka tēvs nepiedzīvoja 
Atmodu...

Mamma dabūja ciest vissma-
gāk. Es, vēl būdams puišelis, ne-
beidzu viņu tirdīt: kāpēc pēc 
atgriešanās Latvijā viņa nav gājusi 
uz Dailes teātri par aktrisi. Viņa 
man atbildēja: „Vai tad viņiem 
savu veceņu trūkst...” Tagad es 
saprotu – 35–36 gadi aktrisei nav 
vēl nekāds vecums, bet ilgstoša 
atrašanās necilvēcīgos apstākļos, 
bija darījusi savu. Es toreiz to ne- 
jutu, bet viņa skaidri zināja: nav 
zobu, nav kuplo matu, nav figūras. 
Mamma atrada izeju – Mazajā 
ģildē un toreizējā Pionieŗu pilī 
viņa vadīja bērnu leļļu teātŗa stu-
diju. Viens otrs no tagadējiem 

leļļu māksliniekiem iepazinās ar 
šo mākslu tieši Pionieŗu pilī viņas 
vadībā. Mamma nomira agri – 
viņai bija tikai 51 gads un viena 
nedēļa. 

Ja viņa izsūtījumā būtu bijusi 
viena pati, varbūt būtu klājies 
vieglāk, bet viņai līdzi bija „pieka-
be”, kas jāpabaro, jāapģērbj, jālaiž 
skolā, jāgādā, lai iemācās lasīt lat-
viski...

Vai saviem dēliem esi stāstījis 
to, ko atklāji radioklausītājiem? 

Kad rakstīju pirmo variantu 
Anitas Mellupes „Likteņstāstiem”, 
es izlēmu nepieminēt savas teātŗa 
gaitas, bet stāstīt par to, ko esmu 
piedzīvojis bērnībā. Bija 1994. 
gads, ik pa pāris lapām lasīju 
priekšā savam jaunākam dēlam 
un jautāju, vai tas ir interesanti   
vai nav. Būtībā es pārbaudīju pats 
sevi – ne jau pēc domu dziļuma, 
bet pēc tā, vai klausītājs vēlas 
turpinājumu, vai stāstījums pie-
saista uzmanību. Dēls atzina, ka   
ir interesanti.

Taisnību sakot, man bija ap- 
nikuši mūžīgie bēdu stāsti – Si- 
birijas ciešanas. Bet cilvēki tur 
dzīvoja, citādi jau nebūtu atgrie-
zušies, viņiem bija mērķi, bija 
sapņi! No šāda viedokļa pārska-
tīju savus piedzīvojumus. Un tajos 
jau ir arī humora pilni epizodi. 
Piemēram, es varu teikt, ka, tāpat 
kā daudzi mūsu kultūras dar-
binieki, esmu ganījis cūkas... Kad 
māte ar pārcilvēcīgām pūlēm     
bija sadzinusi vienkop stepē pa- 
klīdušo cūku ganāmpulku, es, 
mazais ganiņš ar vicu rokā, dūšīgi 
savicinājis: „Us, uš!” Un viss ga- 
nāmpulks atkal izklīdis stepē... 
Lieki teikt, ka mana cūkgana kar-
jera ar to arī beidzās.

„Pūcesbērna piedzīvojumos” 
man īpaši vērtīga šķiet neuz-
spēlēti naīvā intonācija, kuŗā 
izpaužas bērna izbrīns par pa-
sauli un par dzīvi.

Es centos, lai stāstījums plūstu 
viegli. Režisors Liniņš man kād-
reiz mācīja: nav svarīgi, vai tu pats 
pārdzīvo, svarīgi tekstu pasniegt 
tā, lai klausītājs vai skatītājs pār-
dzīvo. To arī centos īstenot, tur- 
klāt, ierunājot savu tekstu radio 
studijā prasīgās režisores Antoni-
jas Apeles vadībā, nācās pama- 
tīgi svīst.

Ir jau taisnība – es stāstu par 
zaudēto bērnību, zaudētiem ga-
diem, bet visa „odziņa” ir nosau-
kumā – „Pūcesbērna brīnumainie 
piedzīvojumi Staļinijā”, gandrīz   
kā „Alise Aizspogulijā”. Brauciens 
cauri Sibirijai uz ziemeļiem, kad 

1956. gadā pēc mammas atbrī-
vošanas devāmies pie tēva uz Vor-
kutu, man toreiz bija brīnumu 
pilns ceļojums! Kā lai par tādu 
nepriecājas?

Vēlākos gados, kad man kāds 
jautāja, kāpēc bija jābrauc uz 
Vorkutu, es vienmēr atbildēju: 
„Lai negribētos braukt uz Ēģipti!” 
Vorkutā bija ap 50 ogļu šachtu un 
visapkārt, kur vien skaties, kā 
ēģiptiešu piramidas slējās ogļu 
terrikoni.

Tavs radiostāsts tika uzņemts 
ar atsaucību, esmu dzirdējusi, 
iecerēts arī turpinājums. 

Pēc „Brīnumaino piedzīvoju-
mu” atskaņojuma man viens otrs 
līdz ar atzinību ir ieteicis šo stāstu 
izdot grāmatā. Bet, lai iznāktu 

grāmatiņa, vajag vēl, – gribu pie-
vienot nodaļu par atgriešanos 
Rīgā, kad vecāki no Vorkutas mani 
pēc 2. klases atsūtīja uz Rīgu, lai 
varu mācīties latviešu skolā.

Kāda tad bija tava bērnības 
Rīga? 

Silta un saulaina, jo bija jūlija 
sākums! Lieli nami, milzums 
automašīnu. Bet pirms tam jau 
bija arī viena diena Maskavā, ko 
visu pavadīju Rīgas stacijā un 
nemitīgi ēdu Eskimo saldējumu, 
kas maksāja 1 rubli un 10 kapei-
kas. Man bija sava kabatas nauda!

Rīgā nonācu Teikas rajonā, kur 
dzīvoju arī tagad. Toreiz saimnieks 
Krēsliņš atļāva mani pierakstīt 
savā mājā, vēlāk, cepuri nost, 
pierakstīja arī manu tēvu un māti, 
kad viņi pārbrauca dzimtenē. Tur 
pagalmā bija milzīgs bērzs, un 
man, kam bērnībā neviena koka 
nebija tuvumā bijis, tā kārojās 
uzkāpt kokā. Tante bija katēgoris-
ka: „Nedrīkst!” Pēc pusgada es 
tomēr tajā bērzā tiku augšā ar 
paštaisītu putnu būrīti.

Rīgā bija daudz neredzētu 
brīnumu?

Kā tad! Luksofori, 4. trolejbusa 
galapunkts toreiz bija Teikā. Bet 
pāri visam automašīnas un trolej-
busi – supergraboši, bet ar ādas 
sēdekļiem un milzīgu vadītāja 
kabīni. Katrā trolejbusā mīlīga 
kasiere, apkārusies ar biļešu ruļ-
ļiem, jo bija vairākas tarifa zonas, 
un dažkārt braucējam iespieda 
saujā vairākus metrus biļešu. Es ar 
šīm kasierēm vienmēr izrunājos 
par dzīvi, biju pieradis uzturēties 
pieaugušo sabiedrībā un pratu ar 
tiem sarunāties. 

Vai nācās piedzīvot arī ko 
negaidītu?

Pārsteigumus es drīzāk sagā-
dāju citiem, pats, kā man liekas, 
rīkojos visai saprātīgi. Reiz mani 
sūta uz Džutas ielas sakņu veikalu 
pēc kartupeļiem. Eju arī – basām 
kājām, kā stāvu, īsajās biksītēs, 
rokā tīkliņš un nauda. Tikai dodos 
nevis uz Džutas ielu, bet ar 4. 
trolejbusu uz Matīsa tirgu. Man 
nezin kāpēc likās, ka tas ir 
Centrāltirgus, biju šo nosaukumu 
dzirdējis. Nopērku kartupeļus, eju 
pa vārtiem ārā un saprotu – esmu 
apmaldījies. Kad nācu iekšā bija 
asfalts un pa ielu gāja trolejbuss, 

nu manā priekšā ir 
bruģakmens un 
tramvajs. Kamēr at-
radu īstos vārtus  
un pārbraucu mā- 
jās, bija pagājis labs 
laiciņš. Man prasa: 
„Kur tu biji?” Es 
lepni atbildu: „Cen-
trāltirgū!” – „Kā? 
Šitāāāds?” Tante sa- 
traucās par manām 
basajām kājām un 
pliko vēderu. Tante 
Anna vispār bija 
dikti noraizējusies 
par manu audzinā-
šanu.

Es klausos, ka 
vielas bērnības 
stāsta turpināju-
mam netrūkst. 

Vēl es gribētu 
uzrakstīt, kā pirmo 
reizi aizbraucu uz 
laukiem, tur bija 
aitas, brīnišķīgais 
Kāla ezers, mana 
vecāmāte. Ar viņu 
kopā pirmo un 
vienīgo reizi bijām 
Vestienas baznīcā, 
atceros, man tas li- 

kās bezgala gaŗlaicīgi. 
Tevī klausoties, šķiet, viss ir 

izlīdzināts, viss piedots.
Nē, kamēr būs dzīvs kaut viens, 

kuŗš akceptējis, ierosinājis vai 
pastrādājis represijas pret ne- 
vainīgiem cilvēkiem, pret visu 
tautu kopumā, nekādas piedo-
šanas nav. Mūsu ir tik maz, esam 
svaidīti uz visām debess pusēm. 
Nevajag raudāt un gausties, vajag 
prasīt atbildību no represiju 
organizētājiem, kam vēl jopro-  
jām bail atzīties par nodarīto.

Pirmajā skolas dienā Amūras 
apgabalā. No kreisās - Inesis 
Kaspars, viņam blakus ukraiņu 
zēns Jurko; 1955. gads

Kaspars Pūce šodien

Visa ģimene atkal kopā! Māte ar dēlu 
ieradušies Vorkutā pie Voldemāra Pūces; 
1956. gads
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Silvija Skujiņa
Manas bērnības stāsts

Atmiņu tēlojums

(Turpinājums sekos)

Piezīmes no Svētās zemesLigita Kovtuna

(Turpināts no Nr. 23)

(Turpināts no Nr. 23)

Viesi un apmeklētāji
Mūsu viesībās vienmēr bija arī 

pulkvedis Žīds ar kundzi, vēlāk  
arī pulkvedis Kalniņš un ārsts 
Buš manis ar kundzi. Ārsts bija  
ļoti slaids un plecīgs. Viņi abi bija 
ar mums, kad mēs atstājām Krust-
  pili pēdējo reizi. Reizēm viesojās 
arī tiesnesis Jubass ar kundzi un 
mans krusttēvs Dr. Pusbarnieks 
no Jē  kab pils ar savu jauko dzī-
vesbiedri. Viņu dēls, gadus piecus 
vecs, kādos Ziemsvētkos manai 
mātei pasniedza svētku dāvanu, 
sacī dams: „Maksā pieci lati.”- Pēc 
viesībām man patika izlaizīt saldā 
liķieŗa glāzes.

Gadījās arī nelūgti „ciemiņi” – 
čigāni zīlēt nākotni pēc plaukstas 
līnijām vai ar spēļu kārtīm. Tās 
sadalīja trīs čupiņās – domas, dzī-
ve, notikšana... Kāds vecs žīds ar 
šu  jammašīnu, adatām un die       -
giem. Par apkārt ceļotājiem žī -
diem stāstīja dažādus, bet vien-
mēr labsirdīgus jokus. 

Nenormālais Gailis mani pār-

biedēja katru reizi, kad uzkūlās. 
Viņš šķielēja un pagrieza galvu 
sāņus, kad ar kādu runāja. Īste- 

nī bā viņš nevienu neaiztika. Bet, 
kad es reiz vannā negribēju maz- 
gāt ma   tus, man pateica – pasaukšu 
Gaili, tad tu redzēsi! Tas līdzēja.   
Es mazgāju matus. 

Reiz gāju gar baznīcu. Pretim 
nāca dīvains, nekārtīgi ģērbies 
vīrs. Es nobijos un pamuku prom. 
Vīrs uzkāpa pie baznīcas durvīm 
un dauzīja tās ar dūrēm, sauk-
dams „Mieru! Mieru!”,  vai varbūt 
viņš bija kaŗā ievainots un saju-
cis?

Arī vietalviete nebija normāla. 
Vairākas dienas viņa slapstījās 
kaut kur tuvumā un, kad tēvs 
sprediķoja, gribēja skūpstīt viņa 
kājas.

Reiz pie mums uzradās attāls 
radinieks. Slapjš un kails. Kamēr 
viņš Daugavā peldējies, nozagtas 
viņa drēbes un nauda. Tēvs iedeva 
drēbes, paēdināja viņu un iedeva 
viņam naudu vairāk, nekā vajag 

vilciena biļetei uz mājām. Tikai 
vēlāk mēs uzzinājām, ka viņš ir 
krāpnieks un pēc mūsu apmek-
lējuma nogājis Daugavmalā pēc 
savām krūmos paslēptām drē-
bēm. Daži atnācēji kaut ko pār-
deva, citi tikai ubagoja paēst. Cik 
es zinu – nevienu neatraidīja.

Mums labi noderēja sievas, kas 
no patālā meža rītdienas tirgum 
mums gaŗām nesa grozus ar me- 
ža ogām un sēnēm. Man sevišķi 
garšoja nopirktās saldās meža ze -
menītes un baravikas. Tādā pašā 
veidā mēs reizēm no zvejniekiem 
ieguvām zivis. 

Četri gadalaiki. Pavasaris  
Katrs gadalaiks ir citāds. Mana 

dzimšanas diena iekrīt marta sā -
kumā. Reiz es dabūju podiņu   ar 
sniega klātām baltām hiacin tēm. 
Tās es mīlēju un apbrīnoju. To 
smarža lidinājās pasakaina. Varbūt 
tagad man tāpēc patīk baltas pu   ķes. 

Toreiz es pat uzrakstīju dzejoli – 
Trīs baltas neļķes kristalla vāzē. 
Nevarējām sagaidīt, kad beigsies 
gaŗā,  tumšā ziema. Mēs likām 
bērza zarus karstā ūdenī. Drīz iz -
plauka maigas, koši zaļas lapiņas. 
Kad visapkārt kusa snie      gi, ūdens 
līmenis upēs cēlās. Daugavā ar 
troksni plīsa ledus sega. Kā nikni 
zvēri cīnījās ledus kluči. Tad tei    -    
ca – Daugavā iet ledus. Mēs lēcām 
uz peldošiem ledus gaba liem. Tas 
bija bīstami. Es saslimu ar difteriju. 
Nevarēju paiet un lāgā redzēt. 
Varbūt tad dabūju sirds vārstuļu 
kaiti. Pirmie ziedi izplauka, pirms 
vēl sniegs bija nokusis. Mēs, bērni, 
klejojām gar upes malu, lasīdami 
agrās puķes – vizbulītes, gaiļbikses, 
baltās vijolītes.

Kad govis pirmo reizi izlaida 
ganos, visa saime rumulējās – 
laistījās ar ūdeņiem. Man patika 
pacelt un glāstīt jaunos jēriņus. 
Tie bija tik silti un saldi smaržo    - 
ja.  

Šodien – tikšanās ar Latvijas vēst-
nieku Izraēlā Mārtiņu Pertu, at -
jaunotās Latvijas valsts diplomāti-
jas senioru. Viņa pieredze diplo-
mātijā ir tiešām iespaidīga: vēst-
nieks Polijā, Italijā, Spānijā, darbs 
valsts protokola vadīšanā, bijis arī 
nerezidējošais vēstnieks Grieķijā, 
Maltā, Sanmarino, LR pārstāvis 
FAO (Food and Agriculture Orga-
nization). Jautāju, kā sākušās vēst-
nieka darba gaitas ārlietu jomā,   
kas bijuši viņa skolotāji atjaunotās 
valsts diplomātijā, kā Perta kungs 
jūtas Izraēlā, kur „vārās” pasaules 
polītikas virtuve, un kādas ir LR 
vēstniecības darba prioritātes šai 
zemē. 

Mārtiņš Perts: „ Darbu Latvijas 
Republikas Ārlietu ministrijā sāku 
ārlietu ministra Jāņa Jurkāna laikā. 
Sākotnēji biju ministrijas kollēģi     -
jas loceklis, bet visai drīz pārnācu 
ministrijas štatā no Tautsaim-
niecības vadītāju un speciālistu 
kvalifikācijas celšanas institūta, kur 
biju prorektors zinātniskajā darbā. 

Ministrijas izveidi sākām no nulles, 
tomēr saņēmām lielu atbalstu no 
Eiropas valstīm. Padomdevēju, 
turklāt ļoti kvalificētu, netrūka. 
Lieti noderēja arī mūsu diplo-
mātisko pārstāvniecību ASV un 
Lielbritanijā uzkrātā pieredze.

 No tā laika padomdevējiem 
sevišķi palicis atmiņā Šveices dip-
lomāts, starptautisko tiesību au -
toritāte Probsta kungs, kas Rīgā 
pavadīja vairākas nedēļas. Viņa 
padomi, veidojot ministriju, bija 
ļoti noderīgi. Arī veicot vēstnieka 
pienākumus Polijā,  saņēmu pie-
redzējušu Eiropas, ASV un citu 

valstu kollēgu atbalstu un pado-
mus. 

Vienmēr ir bijis interesanti tikties 
ar tautiešiem, kas izmanto iespēju 
nākt uz vēstniecību, uzzināt par 
pārmaiņām Latvijā, kā arī tāpat 
vien „atsvaidzināt” latviešu valodu. 

No Polijas se -
višķi atmiņā 
palicis Angli   jas 
tautietis Her-
berts Vēsma, 
kas rēgulāri 
nā  ca iepazīties 
ar laikraks     -
tiem un sāka 
r ē g u l ā r u s 
brau  cienus uz 
Latviju. Viņš 
rakstīja dzejo-
ļus, esejas un 
gleznoja, bet 
pamatā nodar-
bojās ar angļu 

valodas mācīšanu Varšavā. Manā 
redzējumā viņā koncentrējās visa  
t. s. trimdas latviešu vitālitāte.

Kā jūtos Izraēlā? Kā laika mašī   -
nā. Šeit notikumi seko cits citam 
tādā ātrumā, ka paspēj novecot 
pāris stundu laikā. Un tas viss ir uz 
senas vēstures bazes un fona. Tas 
nosaka arī vēstniecības darba 
prioritātes: būt informētam par 
notikumiem Izraēlas polītikā (es 
domāju, ka šajā valstī ir grūti 
nodalīt iekšpolītiku no ārpolīti- 
kas) un informēt par to tālāko 
attīstību un iespējamajām ten-
dencēm; Latvijas uzņēmēju reklā-

mēšana, darbs ar attiecīgām Izra-
ēlas institūcijām, kultūras sakaru 
veicināšana; sadarbība ar repatri-
antiem no Latvijas un ar viņu 
organizāciju.

Latvijai ir trīs goda konsuli 
Izraēlā: Asafs Kaspi – Izraēlas dien-
vidos, Sāra Allalufa – Izraēlas vi- 
dienē, Dans Tochners – Izraēlas 
ziemeļos.

Kaspi kungs ir izcils Izraēlas 
jurists, Allalufas kundze un Toch-
nera kungs - uzņēmēji. Viņi ir 
mūsu „acis un ausis” savos kon-
sulārajos apgabalos, ar viņu laip- 
nu vēlību tiek veidota sadarbība    
ar vietējo biznesu, kultūru u.tml. 
Viņi arī aktīvi palīdz vēstniecībai 
dažādu sarīkojumu, piemēram, 
valsts svētku, izstāžu u.c. rīkošanā. 
Pieņemšana par godu Latvijas 90 
gadu jubilejai tika sarīkota kopīgi 
ar goda konsuliem, un uz to mēs 
centāmies uzaicināt iespējami vai-
rāk Latvijas pavalstnieku – gan šeit 
pastāvīgi mītošos – piemēram, 
Franku Gordonu, gan tos, kuŗi 
atceļojuši uz savu tēvu zemi no 
Latvijas, kur daudzi no viņiem ir 
dzimuši un gājuši skolā.”

Man bija prieks iepazīties arī ar 
vienu no goda konsuliem – Danu 
Tochneru un viņa kundzi Roniju. 
Ģimene, kuŗa apliecina, ka goda 
konsula pienākumi ir sirdsdarbs, 
kas paveicams cilvēkiem ar īpaši 
dziļu izpratni par dažādu tautu 
tradicijām un kultūrām.

Dans ir uzņēmējs ar plašiem 
sakariem un pieredzi starptautiskā 

laukā, darbojies uzņēmējdarbībā 
Krievijā, Latvijā, citur Eiropā. Uz 
senču zemi abi ar sievu Roniju un 
bērniem pārcēlušies pirms sešiem 
gadiem no Amerikas, kur savu-
kārt Ronijai bijuši labi panākumi 
dejas mākslā – viņa ir baletdejo-
tāja un dejas paidagoģe. Dejas 
karjēru pabeigusi, Ronija pro-
fesionāli apguvusi citu mākslu – 
juvelieŗmākslu un tagad gluži  

praktiski strādā, darinot rotas no 
zelta, sudraba, dimantiem, safī-
riem. Slīpē, veido formas, rada 
neparasti izsmalcinātus darbus,    
ko varēju aplūkot viņas darbnīcā – 
galerijā. Ronija pati ir augumā 
trausla sieviete un cilvēciskajā 

saskarsmē tikpat mirdzoša un 
daudzšķautnaina kā viņas rotas.  
Ar lielu mīlestību Ronija un Dans 
stāsta par savu tautu un savu pil-
sētu, rāda unikālo Telavivas kultū-
ras un architektūras mantojumu, 
uzaicina uz īpašu ostmalas nakts-

klubu, kur tonakt koncertē žīdu 
mākslinieki no pašu zemes kopā  
ar izcilībām, kas plūc laurus 
Brodvejā... Sēžu pārpildītajā kluba 
zālē un ar prieku vēroju, cik šie 
cilvēki draudzīgi, vienoti, priecīgi. 
(Gribu piebilst – nevienam priekšā 
neredzu reibinošu dzērienu glāzi 
un alkohola skurbumu acīs. Skaļi 
gan viņi ir un ēd dūšīgi un 
garšīgi!) 

... Ronijas Tochneres novēlējumā, 
ko viņa man uzdāvina, lasu:

You give it openhandedly, feed-
ing every creature to its heart’s 
content. (Psalms, 145, 16)

Deep inside, every man is longing 
for his own special key. The palms of 
his hands that are stretched out for 
the sake of accepting the plenty, 

could potentially 
make the one. 
Had he only re-
membered, that 
even a perfect key 
needs to be turned 
the right way, and 
that the purpose 
of our creation 
was, to accept for 
the sake of giving. 
Roni Tochner. 

     ... Un domāju 
par to pacilātāju 
prieku, ko dod 

saprašanās, atbalsta izjūta, pacie-
tība, vienotības apziņa un patrio-
tisms, kas tik dāsni dāvāti šai tau-
tai, kuŗas mājvieta ir Svētā zeme.

(Nobeigums 
nākamajā numurā)

Māksliniece Ronija Tochnere

Latvijas goda konsuls Dans Tochners

LR vēstnieks Izraēlā Mārtiņš Perts savā darba kabinetā

Naktsklubā skan populāras žīdu dziesmas

Krustpils. Skats uz pieminekli 
un pili
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Apbrīnas vērts ir Rolfa Ekmaņa 
apskats „Starptautiskie raidījumi 
latviešu valodā 20. gs. otrā pusē” 
(JG 235-256, ar pārtraukumiem). 
Tā reizē ir gan radio, gan kultūras, 
gan polītikas vēsture, kas būtu iz-
dodama grāmatā. Radio darbībā   
ir viss: saskaņa un nesaskaņas, brī-
vība un nebrīvība, veiksmes un 
likstas. Lasīsim dažus apakšvirs-
rakstus: „BLB maļ uz diviem gaņ-
ģiem”(255), „Palīgu vervēšana ne-
vedas”, „IB pievelk grožus”, „Radio 
Nacional de Espańa kaprīzes”, 
„ALA uzgriež muguru Madridei”, 
„Skultāns turpina cīniņu”. Galve-
nais – visu sarežģīto autors rāda 
nosvērtā mierā.

Plašāk vēlos izteikties par jau- 
nās zinātnieces, filoloģijas dokto-
res Evas Eglājas-Kristsones vērtī- 
go pētījumu „Okupētās Latvijas   
un latviešu trimdas saskarsme un 
tās dinamika”(1955-1987), kas sa-
saucas ar viņas promocijas darbu 
(2007). Būdams aculiecinieks, va- 
ru kaut ko uzsvērt, papildināt vai 
paskaidrot.

Balstīdamās uz drošiem avo-
tiem un nopietnām publikāci-   
jām, E. Eglāja-Kristsone nepakļau-
jas pagājušo laiku vienpusībām,  
bet meklē un atrod būtisko, saprot 
notikumu sarežģītību. „Neraugo-
ties uz varas iestāžu uzraudzību   
un literātu kompromisiem, lite-
rātūra (Latvijā) šai laika posmā 
kļūst par vērā ņemamu garīgu 
spēku un brīžiem pat par vienīgo 
relātīvi brīvo domu izpausmes 
jomu totālitārajā valstī.” Šis seci-
nājums pārņemts no Raimonda 
Brieža teksta „Latviešu literātūras 
vēstures” 3. sējumā (2001.36).

Reizumis saskarsme (okupācija 
un trimda) bijusi tik problēmatis-
ka, ka arī tagad nevar skaidri 
pateikt, kā būtu bijis labāk. Mani 
pārsteidza Gunša Zariņa domas 
vēstulē Gunaram Saliņam 1964. 
gada 24. maijā: „Man liekas, ka 
labākais žests, ko mēs varētu darīt, 
būtu piešķirt Vizmai Belševicai    
jeb (domāts „vai” – E.E.K.) Ojāram 
Vācietim Zinaīdas Lazdas balvu – 
protams, šis ir tikai salīdzinājums, 
bet patiesība ir tā – mēs nevaram 
un nedrīkstam viņus noklusēt jeb 
publicēt ar gaŗiem propagandas 
rakstiem. Viņiem jau tā pietieka-
mi grūti! Mums ir jāignorē viņu 
„maizes darbs” (slavas dziesmas), 
tāpat kā mums jāignorē, ja kāds   
no mūsu māksliniekiem zīmē   
naktspodu reklāmas.” (JG 255:36-
37; RTMM 517593)

Patīkams ir mums veltītais aug-
stais novērtējums, taču iedomā-
simies, kas būtu noticis, ja šādu 
prēmiju tiešām piešķirtu. Līdz tam 
Zinaīdas Lazdas prēmiju bija sa- 
ņēmuši Olafs Stumbrs (1960) un 
Andrejs Eglītis (1962). Būtu izcēlies 
troksnis „aukstā kaŗa” abās frontēs, 
apmēram tāds, kāds mutuļoja ap 
Nobela prēmijas laureātu Borisu 
Pasternaku 1958. gadā.

E. Eglājas-Kristsones pētījumā 
viens troksnis ir pieklusināts. Do- 
māju, ka ne jau apzināti, bet aiz 
nezināšanas. Viņa sniedz īsziņu: 
„Republikas inteliģences sanāksmē 

(1963) kritika tiek vērsta pret 
Vizmu Belševicu, Māri Čaklo, 
Montu Kromu, Cecīliju Dineri, 
Ojāru Vācieti, Ēvaldu Vilku.” 
(255:33) 

Īstenībā LKP plaši rīkotajā ra- 
došās inteliģences apspriedē (Zi- 
nātņu akadēmijas lielajā zālē 22.  
un 23. martā) sekretārs Augusts 
Voss pēla minēto un vēl dažu citu 
rakstnieku darbus, un viņam pie-
balsoja Arvīds Grigulis, Jūlijs Va- 
nags (krievu valodā, tāpat kā refe-
rents), Žanis Grīva, Laimons Pēl-
manis un Valdis Rūja, bet ziņotāja 
viedoklim nepiekrita pēdējais, seš-
padsmitais runātājs, par ko viņu 
savukārt nopēra pirmais sekretārs 
Arvīds Pelše (gala vārdā). Polītis-
kais secinājums bija šāds: „Taču ne 
visus radošos darbiniekus šī kriti-
ka pamudināja uz pareiziem se- 
cinājumiem. Par to liecina jaunā 
kritiķa I. Bērsona uzstāšanās sa- 
nāksmē. I. Bērsons centās aizstāvēt 
rakstniekus un dzejniekus, kas   
pieļāvuši idejiskas kļūdas un ju- 
ceklību. Patiesībā viņš izteica šau-
bas par to, vai ir nepieciešams 
partejisks, principiāls novērtējums 
literātūras parādībām. Līdzīgus  
uzskatus I. Bērsons izteica arī vē- 
lāk Latvijas Padomju rakstnieku 
savienības atklātajā partijas sapul-
cē (A. Voss. „Svarīgākais līdzeklis 
komūnistiskās celtniecības uzde-
vumu atrisināšanai”. Padomju Lat-   
vijas Komūnists. 1963. gada 5. 

numurs, 12. lpp.). Bet Maskavas 
laikraksts Ļiteraturnaja Gazeta in- 
formācijai par šo apspiedi (jā, ne- 
vis apspriedi) lika melīgu virsraks-
tu „Vienprātība”. Piebildīšu, ka   
rakstnieku sapulcē vairs nebiju iz- 
lēcējs vienpatnis; man piebiedro-
jās Ārija Elksne, Pēteris Pētersons 
un Boriss Kuņajevs.

Daudziem Jaunās Gaitas lasītā-
jiem jaunatklājums ir un būs E. 
Eglājas-Kristsones ar faktiem un 
atziņām bagātīgais vēstījums par 
Latvijas Komiteju kultūras saka-
riem ar tautiešiem ārzemēs. Mēs, 
kas bijām saistījušies ar šo iestādi, 
lai varētu legāli tikties ar trimdas 
literātiem, to saucām priekšsēža 
vārdā, piemēram, Lešinska komi-
teja. Nosaukums krievu valodas 
ietekmē latviski bija samocīts. Ofi-
ciālā abreviatūra LKSK nozīmēja 
Latvijas Kultūras sakaru komiteja. 
Vārds „Latvija” te ir nepieciešams, 
jo bija arī PSRS Komiteja, Lietu- 
vas Komiteja u. tml. Tādējādi zi- 
nātnieces lietotā burtkopa KKS ir 
nepilnīga. 

E. Eglāja-Kristsone noskaidro-
jusi Komitejas sekciju veidošanas 
ceļu, tās locekļu kandidātu ilgo 
sijāšanu. Literātūras sekciju radīja 
1965. gadā, un tās pirmo dibinātā-
ju vidū „bija rakstnieki un dzejnie-
ki – Jānis Anerauds, Ilgonis Bēr-
sons, Miervaldis Birze, Arvīds Gri-
gulis, Žanis Grīva, Jānis Kalniņš, 
Mirdza Ķempe, Zigmunds Sku-

jiņš, Ojārs Vācietis, Andris Vējāns 
u c.” (256:16). Liekas, to pirmo ir 
pārāk daudz. Kāda cita informā-
cija ir tuvāka patiesībai: dibināša-
nas sēdē piedalījušies Ķempe, 
Vācietis, Ziedonis, Skalbe, Birze, 
Anerauds u. c., par sekcijas vadītāju 
ievēlēja Vācieti, par viņa vietnie-
kiem Ziedoni un izdevniecības 
„Liesma” galveno redaktoru Bauģi 
(Austrālijā izdotā mēnešraksta 
Viesis 1965. gada 5. burtnīca). Abās 
ziņās ir "noslēptie uncīši" (u. c.). To 
gan varu bilst, ka sekcijas darba 
sākumā es nepiedalījos (manā 
archīvā nav nevienas liecības). 

Daudz nozīmīgāk ir noskaidrot 
sekcijas vadītāju t. s. lomu avīzes 
Svešuma Balss izdošanā. 

Apceres autore vienā teikumā 
pauž vienu varbūtību un vienu 
apgalvojumu: dzejnieces Monikas 
Zariņas Rīgā izdotajos „Prievīšu 
rakstos” „sniegtajās obligātajās zi- 
ņās par grāmatu nav minēts re-
daktors (iespējams, ka tas bijis 
Ojārs Vācietis, kas tolaik bija laik-
raksta Dzimtenes Balss pielikuma 
Svešuma Balss redaktors)”. (256:20) 
Māras Izvestnijas sastādītajā grā-
matā „Ojārs Vācietis. Bibliografija” 
(LNB,2008), nodaļā „Rediģētie 
darbi”, Zariņas „Prievīšu rakstu” 
nav, un Svešuma Balss uzrādīta      
ar avīzes beigās minēto visai dīvai-
no formulējumu, kas precīzi ir  
šāds: „Vidutājību starp Svešuma 
Balss sastādītājiem un līdzstrād-
niekiem uzņēmusies Latvijas Ko- 
mitejas kultūras sakariem ar tau-
tiešiem ārzemēs literātūras sekcija 
dzejnieka Ojāra Vācieša vadībā.” 
Šāda piezīme, nevis redaktora pa- 
raksts ir deviņpadsmit numuros 
(1965-1970).

Ilgonis Bērsons
No Platona līdz Ojāram Vācietim

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

Latviešu leģiona 19. divīzijas  
3. diviziona 7. baterijas priekšējo 
novērotāju II pak. DzKK, torei-
zējo virsseržantu, tagad rezerves 
virsleitnantu Oļģertu Menteli    
85 gadu jubilejā Jūrmalas pilsē-
tas Kauguru kultūras namā           
9. maijā sveica Latvijas Republi-
kas Nacionālo bruņoto spēku 
ģenerālinspektors, brigādes ģe- 
nerālis Juris Vectirāns ar kun-
dzi, Jūrmalas pašvaldības dele-
gācija, TB/LNNK Jūrmalas no- 
daļa, bijušie Otrā pasaules kaŗa 
biedri, nacionālo virsnieku, ka- 
ŗavīru un partizānu organizāciju 
pārstāvji, bijušie skolnieki, viņa 
trenētie sportisti, daudzie drau-
gi, bijušie darba biedri no vai-
rākām Latvijas pilsētām.

Oļģerta mūžs, kā viņš pats tei-
cis, ir pagājis zem Latvijas virs-
nieka zobena, kas abu brāļu 
istabā bijis piekārts pie sienas. 
Tas bijis viņa krusttēva - Latvi-
jas armijas kapteiņa, bijušā lat-
viešu strēlnieku virsnieka, LKOK 
Marta Menteļa zobens. Tēvs Jū- 
lijs Mentelis strādājis Latvijas 
Bankas Liepājas un Rīgas noda-
ļā, bet jau 1928. gadā miris, 
atstājot sievai Sofijai Mentelei 
abus dēlus - Hariju, dz. 1920. g. 
15. oktobrī, un Oļģertu, dz. 
1924.g. 9. maijā. Māte viena pra-
tusi abus dēlus izskolot un uz- 
audzināt par īstiem Latvijas 
patriotiem. Abi brāļi par varonī-
bu Otrā pasaules kaŗā apbalvoti 
ar II pak. Dzelzs krustu, bet 
Harijs diemžēl palicis zem baltā 
bērza krusta austrumu frontē 
1943. gada 1. decembrī. Oļģerts 
mobilizēts 1943. gada 31. martā 
un 31. maijā ieradies Jelgavā, kur 

Latviešu kaŗavīra 85 gadu jubileja
iedalīts 15. divīzijas artilerijas 
pulka stāba baterijā. Pēc instruk-
toru skolas beigšanas bijis vada 
komandieris un apmācījis jaun-
iesauktos artileristus. Kauju 
darbībā frontē iedalīts 7. bateri-
jas grupā, apmācīts priekšējā no- 
vērotāja amatam. 1944. gada va- 
sarā divas reizes izvairījies no  
pārsūtīšanas uz Vāciju. Iesais-
tījies 19. divīzijas leģionāru rin-
dās, jo gribējis cīnīties pret boļ-
ševismu Latvijas territorijā. 

Savu māti Oļģerts pēdējo reizi 
redzējis 1944. gada 4. augustā, 
kad palīdzējis viņai nokļūt uz 
kuģa, kas vedis bēgļus uz Vāciju. 
Vēlāk viņa pārbraukusi uz ASV, 
kur 1970. gadā mirusi. Kopš 
1944. gada vasaras viņš atmiņās 
par mātes pašaizliedzību un 
mīlestību varējis kavēties, tikai 
raugoties viņas fotografijā, ko 
glabājis kaŗavīra uniformas krei-
sajā krūšu kabatā pie sirds. Var-
būt tā viņu pasargāja no dau-
dzajām nāves briesmām kauju 
laukos, kas sevišķi draudēja ar-
tilerijas novērotājiem. Par pie-
ciem kauju ievainojumiem ap-
balvots ar Ievainojuma nozīmi 
sudrabā, par varonību – ar Trie-
ciena, Tuvcīņas nozīmēm un 
rokas  lenti “Kurland”. Kā visi 
latviešu kaŗavīri, 1945. gada Jāņu 
laikā no Cukurfabrikas stacijas 
Jelgavā deportēts uz Gulaga 
vergu darba nometnēm. Skautu 
organizācijā un kaŗā gūtais 
rūdījums palīdzējis tur pārciest   
visus pazemojumus un grūtības.

No Baškīrijas Latvijā atgrie-
zies 1947. gadā. Vācu laikā iegūtā 

vidusskolas aplie-
cība nav atzīta par 
derīgu. Tāpēc,  strā-
dājot Baldones sko-
lā, pabeigta Vecum-
nieku vakara vi-
dusskola. 1951. ga- 
dā, mācoties neklā-
tienes nodaļā, ie-
guvis skolotāja dip-
lomu Jelgavas Pai-
dagoģijas skolā. Kā 
jau bijušam leģio-
nāram, vairakkārt 
vajadzējis mainīt 
darba vietas. Līdz 
1961. gadam sekoja 
studijas Fiziskās 
kultūras un sporta 
institūtā, strādājot 
Daugmalē, Talsos, 
Ventspilī, Rīgā par 
skolotāju, sporta 
treneri airēšanā un 
basketbolā. Kopš 
1966. gada Fizkultūras un spor-
ta komitejas priekšsēdis un spor-
ta treneris Jūrmalā. Ar Jūrmalas 
vārdu cieši saistās turpmākie 
Oļģerta dzīves un darba gadi. 
!946. gadā uzsākto kopdzīvi ar 
keramiķi Natāliju Briedi Menteli 
1989. pārtrauca sievas nāve. Nu 
jau 20 gadus ceļamaizi daudza-
jiem kaŗa vēstures izpētes brau-
cieniem viņam gatavo un tajos 
aktīvi piedalās dzīves draugs 
Guna.

Jubilārs saņēmis vairākus LR 
Zemessardzes (ZS) apbalvoju-
mus, Drošības dienesta Goda 
zīmi. ZS rindās iestājies 1991. 
gadā, būdams 62. padomnieku 

rotas komandieŗa vietnieks. 
Savulaik O. Mentelis bija Latvie-
šu nacionālo kaŗavīru biedrī-   
bas (LNKB) priekšsēdis, bet ta-
gad vada biedrības Jūrmalas 
nodaļu un vienmēr ir kopā ar 
nodaļas biedriem visos latviešu 
nacionālo kaŗavīru un partizā-
nu saietos. Aktīvi darbojas Lat-
vijas virsnieku apvienībā, Jūr-
malas vēsturisko atceres vietu 
izveidošanā un saglabāšanā. 
1944. gada Ziemsvētku kauju 
vietā pie “Rumbām”, kur atra- 
dās viņa 7. baterijas pozicijas, 
Oļģerts organizēja piemiņas 
zīmes - lielgabala vairoga uzlik-
šanu. Tas pagriezts pret austru-

miem, kur toreiz uzlecošās      
saules stari pazuda melnās vie-
suļuguns mutulī. Lielākais    
prieks Oļģertam ir par Lat-          
vijas valdības apbalvojumu,  
2009. gada 1. maijā saņemto        
V šķiras Viestura ordeni par iz-
cilu Tēvzemes mīlestību un no-
pelniem jaunatnes patriotiskā 
audzināšanā, par nesavtīgu de-
vumu Latviešu virsnieku ap- 
vienības, Latvijas Nacionālo ka- 
ŗavīru biedrības un partizānu 
apvienības darbā.

Ar lielu cieņu un apbrīnu pie-
minama neatkarīgās Latvijas 
gados augušo, patriotiski izglī-
toto jauniešu lielā Tēvzemes 
mīlestība un ideāli, kuŗus no-
deva divas lielvaras un Rietumu 
sabiedrotie, ieraujot viņus Otrā 
pasaules kaŗa nāves dzirnavās.

Oļģerta Menteļa 85 dzīves   
gadi mūsu jaunatnei var būt 
paraugs un uzziņas materiāls,  
no kā gūt patiesu informāciju 
par Latvijas vēsturi. Kopīgi ar 
Oļģertu esmu uzrakstījis atmi-
ņu grāmatu par 19. divīzijas ar-
tilerijas pulka 7. baterijas kauju 
ceļiem. 

Lai vēlējums: “Daudz baltu 
dieniņu, Laimiņa, dodi!” pie-
pildās turpmākos Oļģerta dzī-
ves gados, jo mūs gaida vēl   
daudz darbu! No 7. baterijas 
esam palikuši vairs tikai divi. 
Varbūt vēl kāds atsauksies un 
piedalīsies mūsu jundā jūnijā, 
kad no Austrālijas atbrauks            
7. baterijas komandieŗa kapteiņa 
Aleksandra Otsona meita ar 
ģimeni. Uz kopīgu tikšanos ar 
Oļģertu Menteli!

Aldis Hartmanis
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Par 2009. gada vēlēšanu rezultātiem

Apgāda Jumava 1999. gadā 
izdotajā Svešvārdu vārdnīcā 
alķīmija definēta šādi (aptuve-
ni līdz 16.gs.): „Ķīmiski eks-
perimenti, fantastiskas vielas 
meklēšana, lai ar tās palīdzību 
vienkāršus metallus pārvērstu 
dārgmetallos.” Kopš tā laika 
daudz kas ir mainījies, zelts kā 
vērtības standarts ir atmests   
un pamatā dārgmetallu ir aiz-
stājušas dažāda veida valūtas  
un vērtspapīru vienības. Tāpēc 
modernais alķīmiķis vairs pa 
laboratoriju nerīkojas. Viņa 
„cēlmetalls” ir vērtspapīri, bet 
parasto metallu vietā radušies 
daudzi dažādi papīriņi, pie-
mēram, angliski izsakoties, sub-
prime mortgages, junk bonds” 
utt. Tātad runa ir par vērtību 
zaudējušiem vai nekad neie-
guvušiem papīra gabaliņiem, 
kuŗi kaut kādu vērtību it kā 
satur, jo ir tirgojami.

Modernā alķīmiķa uzdevums, 
tāpat kā viduslaikos, ir no ļoti 
lētā iztaisīt kaut ko ar vērtību. 
Te vairs nevar meklēt palīdzību 
ķīmijā. To ir aizstājušas dator-
programmas un apšaubāmas 
matēmatiskas manipulācijas. 
Viduslaikos gala rezultātu bija 
iespējams vieglāk noskaidrot – 
zelts vai sudrabs neradās. Tas 
vien jau pierādīja, ka pūliņi nav 
devuši rezultātus un ar to viss  
ir pateikts. Moderno alķīmiķu 
triku rezultātus noskaidrot vairs 
nav tik viegli. Viņu saražotais 
brāķis diemžēl bieži atklājas 
daudz vēlāk un nepatīkamāk.

Arī šābrīža lielā krize, kuŗas 
patiesos apmērus vēl nemaz 
neesam spējuši novērtēt, lieci-
na, ka pašreizējie alķīmiķi, 
turklāt modernās dzīves arvien 
vēl pieaugošajos tempos, spēj 
pasaulē izraisīt daudz lielāku 

MODERNĀ ALĶĪMIJA UN LIELĀ KRIZE
postu un vilšanos nekā viņu 
viduslaiku priekšteči. Alkatība, 
lētas peļņas kāre, naīvas cerības, 
ka vērtības var rasties arī no 
nekā, vēl pavisam nesenā pa- 
gātnē pierādīja, ka, nevērojot 
lielo progresu zinātnē, naudas 
lietās apmuļķošana un blēdība 
nav zaudējusi savas iespējas. 
Cilvēka redzesloks ir vareni 
paplašinājies, cilvēks orientējas 
pasaules un savas apkārtnes 
jautājumos nesalīdzināmi labāk 
nekā viņa sencis pirms dau-
dziem gadsimtiem. Un tomēr 
muļķība, lētticība spēj viņa 
skaidro skatienu novērst no it 
kā viegli saskatāmās reālitātes 
uz maldu ceļiem tikpat viegli  
kā viduslaikos. Cilvēka daba un 
tās vājības savos pamatos lai-
kam paliek nemainīgas.

Moderno alķīmiķu nedarbu 
sekas ir asi izjūtamas Latvijā. 
Kaut arī mūsu valsts ir nonā-
kusi grūtībās ar milzīgiem pa- 
rādiem un nobremzētu ekono-
miju, problēmas šeit parādījās 
novēloti, ar laika atstarpi, kad 
finanču nepietiekamība pasau-
lē daļēji paralizēja preču ap- 
maiņu un kreditu iespējas. Si- 
tuācijas trieciens šeit bija jo 
sāpīgāks tāpē, ka Tautas partijas 
vadītā koalicija nemitīgi dzina 
uz augšu algas, palielināja cil-
vēku skaitu birokratijā un spe-
ciāli izgudrotos „darbos” ierīko-
ja ielikteņus no savu līdzskrē-
jēju pulka. Katra gada beigās, 
decembrī, notika plaša vēriena 
orģija, kuŗā iztērēja gadā iekrā-
jušos budžeta atlikumu un vēl 
aizņēmās naudu uz nākamā 
gada budžeta rēķina. Šāda saim-
niekošana uz parāda labi ne- 
beidzas, ja pēkšņi pienāk gals 
viegli iegūstamās naudas lai-
kiem un nekas nav iekrāts 

nebaltām dienām.
Pašvaldību un Eiropas Savie-

nības parlamenta vēlēšanās no- 
skaidrosies, cik saniknoti par 
notikušo ir vēlētāji, cik smagi 
tiks sodītas TP koalicijā iejauk-
tās partijas. Pagaidām Buša 
Amerikā izraisītā krize Latviju 
skaŗ arvien smagāk. Visi sākot-
nējie pareģojumi par krizes dzi-
ļumu ir bijuši pārāk optimis-
tiski. Stāvoklis ekonomijā izgā-
jušos četros vai piecos ceturkš-
ņos ir pasliktinājies straujāk un 
krize valsti ir skārusi dziļāk, 
nekā speciālistu pareģojumi to 
pieļāva.

Lielās grūtībās nonākuši Lat-
vijas uzņēmēji un lauksaim-
nieki, kuŗi daudz līdzekļu pē- 
dējos gados ir ieguldījuši savu 
uzņēmumu un saimniecību 
modernizēšanā un konkuren-
ces spēju uzlabošanā. Līdztekus 
tam gandrīz pilnīgi ir apstā-
jusies forsētā biroju, tirdz-
niecības uzņēmumu, augstcelt-
ņu un māju celtniecība. Strauji 
kritušās īrējamo platību cenas, 
visur rēgojas pusuzcelti kor-
pusi, vientuļi un nekustīgi stāv 
celtņu torņi. Būvniecības un 
tirdzniecības sektorā dominēja 
ārzemju nauda. Tur vissmagāk 
cietušas ārzemju ieguldītāju un 
banku intereses. Bankas cenšas 
savus zaudējumus daļēji segt, 
nodarbojoties ar augļošanu, pa-
augstinot aizdevumu procentu 
likmes - it sevišķi tiem parād-
niekiem, kuŗu situācija izskatās 
riskantāka.

Krizes labāk pārdzīvo dažādie 
starpnieki un uzpircēji. Latvijā 
vāji ir attīstīta kooperācija. 
Pārtikas ražošanā neapskauža-
mā stāvoklī ir lauksaimnieks, 
kam iepircēji pazemina cenas 
kā saražotajam pienam, tā la- 

bībai, dārzeņiem un citiem 
produktiem. Daļu starpības 
ietaupījuma iegūst arī pircējs, 
un Latvijā būtībā apstājusies 
inflācija, kas vēl pirms gada sa-
sniedza divciparu skaitli. Taču 
Latvijas polītiskā vide nav lab-
vēlīga kooperācijai, arī krājaiz-
devu sabiedrībām, kas Latvijas 
brīvvalsts 20. un 30. gados plau-
ka un kreditēja daudzas dažā-
das iedzīvotāju vajadzības. Pēc 
Latviešu Kreditsabiedrību 2009. 
gadagrāmatā sniegtajām ziņām 
par Latvijas vispārējo krāj-
aizdevu sabiedrību statistiku, 
2008. gada 2. ceturksnī dar-
bojušās 30 sabiedrības ar 24 294 
biedriem. Bet to aktīvu kop-
summa sasniedza tikai 8,6 mil-
jonus latu un izsniegtie aiz-
devumi tikai nedaudz pār-
sniedza 7,6 miljonus latu. 
Turklāt krieviskās KKS „Dzelz-
ceļnieks KS” un LTFJA KKS 
„Jūrnieku forums” deva vairāk 
par pusi no šīm summām. Tā- 
tad kooperātīvie pasākumi Lat-
vijā ir vēl izkūņošanās stāvoklī 
un tautai lielu labumu nespēj 
dot.

Latvijas financiālā situācija     
ir galvenokārt ārzemnieku kon-
trolē. Tautai nav iekrātas ba- 
gātības, pēc pēdējām ziņām, ap 
trīssimt no Latvijā apzināto 
miljonāru tūkstoša arī ir 
izkrituši no ierindas. Vairāki 
oligarchi pēdējās nedēļās ir 
izteikušies, ka latu vajadzēšot 
devalvēt. Zinātāji apgalvo, ka 
oligarchu interesēs esot savus 
parādus dzēst ar lētākiem la-
tiem. Tautai lata devalvācija gan 
nekā pozitīva nedotu, jo cilvē-
ku ienākumi samazinātos, bet 
parādi, kas parasti ir ņemti 
nevis latos, bet dolaros vai eiro, 
kļūtu lielāki.

Lai izkļūtu no pašreizējām 
financiālām ķibelēm, nekāda 
modernā alķīmija nelīdzēs. Ne- 
šķiet, ka lielā krize dziļumā un 
ilgumā aizsniegs 20. gs. 30. 
gados piedzīvoto. Palīgs šeit ir 
milzīgais pensionāru skaits 
modernajā pasaulē. Viņu pensi-
jas nekur nepaliks, un tāpēc 
vismaz šai patērētāju daļai krize 
neliks tik smagi ciest. Šis 
izlīdzinātājs faktors palīdzēs   
arī pārējiem grūtos laikos 
vieglāk izdzīvot.

Latvijai ir cerības, ka zemā-
kais krizes kritums tiks pie-
dzīvots jau šā gada trešajā ce- 
turksnī un tad dzīve atkal sāks 
augšupceļu. To gan sagaida lēnu 
un ieilgstošu. Un jāievēro, ka 
plašākā mērogā pašreizējās 
pārvērtības globālajā ekono-
mijā ir neskaidras. Ekonomija 
nevar bezgalīgi augt, ja pasaules 
resursi ir ierobežoti un ze- 
meslodes platība nemainīga. 
Jau tagad pārapdzīvotā planēta 
ir nonākusi nopietnās grūtībās, 
ko ar līdzšinējām saimnie-
košanas metodēm nebūs iespē-
jams atrisināt. Mūsu reti ap- 
dzīvotā Latvija vēl ir skaista un 
cilvēku patukša. Lielā nabadzī-
go ļaužu lavīna pagaidām to 
nav skārusi. Bet, ja nākotnē 
turpināsies tikpat nesaprātīga 
vairošanās un dabas bagātību 
nodzīvošana, cilvēci sagaida 
sabrukums, kas, protams, skars 
arī mūs.

Lielā krize sniedz iespēju dzī-
vi uz mūsu planētas pārkārtot 
tā, ka spējam izvairīties no 
civīlizācijas bojāejas draudiem. 
Diemžēl nav nekādu pazīmju, 
ka pasaules polītiķi apjēgtu,  kas 
mūs nākamajos gadu simtos vai 
jau pat desmitos sagaida.

Ojārs Celle

nepārprotami ir noiets etaps. 
Nezinu, kāpēc, jo sociāldemo-
kratijai ir ko teikt arī Latvijā,     
bet pašreizējais izpildījums acīm-
redzot nav pareizais. „Sociķi” 
zaudēja arī visas vietas Rīgas 
domē –viņiem, šķiet, tuvojas 
polītiskais noriets. To pašu var 

teikt arī par ļoti kreiso PCTVL – 
maz veiksmes, izceļas tikai 
Ždanoka, un arī viņiem Rīgas 
vēlētāji pateica stingru nē, tātad, 
ja jau pat rīdziniekiem šī partija 
vairs nav vajadzīga, tad diez vai 
to akceptēs arī visa Latvija 
nākamajā reizē, kad pienāks   
laiks balsot.

Vēlēšanu rezultātos ir šis tas 
tīkams, šis tas netīkams un šis   
tas pavisam riebīgs. Kā jau po- 
lītikā mēdz notikt. Rīgas domes 
ievēlēšanā (un ne tikai tur) galve-
nais tomēr ir tas, cik lielā mērā 
domnieki tik tiešām nopietni 
vērsīsies pret korupciju, ko 
Korupcijas novēršanas un ap- 
kaŗošanas biroja vadītāja viet-
niece attiecībā uz Rīgu ir ap- 
rakstījusi ar vārdu „sistēmiska”. 
Šleseram tādi jēdzieni kā korup-
cija ir pilnīgi vienaldzīgi. To pašu 
nekādā ziņā nevar teikt par 
Pilsonisko savienību, nedz arī par 
JL – ceturto partiju, kas ieguva 
vietas galvaspilsētas domē. Lie-
lais neatbildētais jautājums ir par 
SC. Jāpiebilst, ka SC darbojās arī 
iepriekšējā domes sasaukumā, 
piedevām nevis opozicijā, bet 
koalicijā. Tātad partija ir līdz-
atbildīga par visiem nedarbiem, 
kas pastrādāti pēdējos četrus 
gadus. Paskatīsimies, kādu koa-
liciju Rīgā izdosies izveidot. 
Šlesers dikti grib domi, kuŗā 

opozicijas vispār nav, tādu, kuŗā 
visi 60 domnieki laimīgi sado-
das rociņās un dzied vienu un to 
pašu dziesmu. Tā nav demokra-
tija, un domē ir vajadzīgi vismaz 
daži deputāti, kas vadībai skatās 
uz pirkstiem. Ja diezgan daudzi 
vēlētāji ir gatavi korupciju igno-
rēt un korumpētus ļaudis ama-
tos vēlēt atkal un atkal, tas tomēr 
nenozīmē, ka tam tā jābūt.

Pēdīgi - visnotaļ paradoksāli, 
bet patiesi - vēlēšanu rezultāti ir 
pastiprinājuši valdošo koaliciju 
Saeimā. Citādi kā par visnotaļ 
traģisku izgāšanos „Tautas” parti-
jas un Zaļo un zemnieku savie-
nības rezultātus vēlēšanās nevar 
nosaukt, lai arī abām partijām ir 
savas stiprās citadeles Latvijas 
laukos. It īpaši kādreiz visuvare-
najai „Tautas” partijai tas ir ļoti 
nopietns briesmu signāls. Ja 
radīsies iespaids, ka partija jo- 
projām valdībā ir destruktīvs, 
viltīgs un tikai par saviem spon-
soriem domātājs veidojums, ir 
pilnīgi iespējams, ka pēc pusotra 
gada partija tiks sodīta atkal un 
nu jau uz neatgriešanos. Ne velti 
nākamajā dienā pēc vēlēšanām 
partijas vadītājs dievojās, ka ne-
kas labāks par JL pārstāvja Valža 
Dombrovska vadīto valdību nav 
iespējams un viņš, TP vadītājs 
(un, starp citu, arī tieslietu mi-
nistrs), nedarīs neko, neko un 

vēlreiz neko, lai valdības darbu 
traucētu. Ja arī tas ir aiz savtī-
giem iemesliem, tas nudien ir 
labi.

Par to, kāda izskatīsies Rīgas 
dome jau ar visām personāli-  
jām – nākamajā nedēļā.

Kārlis Streips

Vējš dzimtenes baltajos bērzos
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(Turpinājums no 10. lpp.)

Citiem ārvalstu latviešiem tik 
labi neveicās. Kādreizējā PBLA 
vadītāja Vaira Paegle savu zirgu  
ir piejūgusi pie „Tautas” partijas, 
kuŗai 6. jūnija vēlēšanas bija 
visnotaļ traģiskas. Atis Lejiņš 
pārstāvēja Latvijas Sociāldemo-
kratisko strādnieku partiju, kuŗa 
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Gan pašvaldī-
bu, gan Eiropas 
Parlamenta 6.  
jū  nija vēlēšanās 
pir   mo reizi savu 
polītisko spēku 
parādīja Latvijas 
krievi. Tas galve-

nokārt izpaudās Rīgā, kur 
(2008.g. 1. janv. dati) dzīvo 
42,3% latviešu, 41,7% krievu un 
vēl kādi 12% citu slavu un bij. 
PSRS iedzīvotāju. Jāievēro, ka 
nesekmīgās nelatviešu integrā-
cijas procesi un Krievijas ag  -
resīvā polītika pēdējos gados ir 
ievērojami polārizējuši lielo 
krievu valodā runājošo kopie-
nu. Latvijas pavalstnieku skaits 
no 1 819 222 2005. gadā pie-
audzis līdz 1 855 401 2008. gada 
sākumā, un pašreiz tas ir vēl 
lielāks. Visu pieaugumu devuši 
krievu valodā runājošie jaunie 
pavalstnieki.

Kā norāda vēl nepilnīgie vē- 
lēšanu rezultāti, ar 33,91% Rīgā 
uzvarējis Saskaņas centrs, otrā 
vietā atstājot Pilsonisko sa- 
vienību (18,94%), trešajā – LPP/
LC (Šlesera mācītāju partijas  
un Latvijas ceļa sagrupējums) 
(15,21%), bet ceturtā – Jauno 
laiku (11,22%). Citas partijas 
pēc šoreiz ieviestās 5% barjēras 
Rīgas domē neiekļuva. Šīs čet-
ras partijas būs 60 Rīgas dom-
nieku sastāvā, bet, precīzi kā, to 
vēl nezinām. Redzams vienīgi, 
ka SC vadonis Nils Ušakovs un 
Ainārs Šlesers spēj izveidot div-
partiju koaliciju Rīgā.

Šlesers jau vairākus mēnešus 
nepagurdams rīdziniekiem ir 
sludinājis, ka viņš būs nākamais 
Rīgas pilsētas galva. Kopš 6. jū- 

KRIEVI IR KLĀT!
nija Šlesers gan ir pieklusis, jo 
Ušakovs nebūt netaisās atdot 
Šleseram vadošo vietu, to ne- 
novēl arī PS un JL vadoņi. Pro-
tams, trīs nekrieviskās partijas 
kopā varētu izveidot latviešu 
partiju koaliciju, taču jāšaubās, 
vai Šlesers gribētu sadarboties 
ar abām nacionālajām latviešu 
partijām, kuŗu vadošais kan-
didāts būtu PS līderis Ģirts Val-
dis Kristovskis. Jāpiemin, ka in- 
formētās aprindās valda pār-
liecība, ka krietna daļa Šlesera 
atbalstītāju nav bijuši latvieši.

Pašreizējā situācijā iznākumu 
varētu noteikt SC koalicija, kuŗā 
ir trīs galvenie spēki: Jāņa Jur-
kāna bijusī Tautas saskaņas par-
tija, Rubika sociālisti un Sergeja 
Dolgopolova Jaunais centrs. 
Dolgopolovs, jau ilgi darbojies 
Rīgas domes polītikā, nemaz 
neslēpj, ka SC ir divi potenciāli 
pilsētas galvas kandidāti – viņš 
un Ušakovs.

Rīgas domē vairs nebūs ne 
PCTVL, ne tēvzemiešu, ne Tau-
tas partijas, ne arī sociālde-
mokratu. Viņi visi un daudzās 
latviešu minipartijas palika 5% 
barjēras otrā pusē.

Citās lielajās Latvijas pilsētās 
pārmaiņas nav tik graujošas: 
Liepājā joprojām valdīs Uldis 
Sesks, Ventspilī – Lemberga 
vīri, Jelgavā – Andris Rāviņš no 
ZZS, bet Jūrmalas domē, kur 
ievēlēti 12 dažādu partiju cil-
vēki, arī turpmāk paliks sa- 
skaldīta. Daugavpilī varas gro-
žus turēs sociāldemokrati un 
Šlesera partija, piedaloties arī 
Saskaņas centram un Latgales 
tautai. Valmierā, Valkā, Cēsīs, 
Talsos un Kuldīgā pie varas 

noturējusies Tautas partija, bet 
daudzos mazākos novados kon-
troli ieguvusi ZZS. Plašu varu 
daudzos Latvijas novados, se-
kojot Liepājas un Ventspils pa-
raugam, ir ieguvušas vietējo 
vēlētāju apvienības un reģionā-
lās partijas.

Lielākie zaudētāji šajās paš-
valdību vēlēšanās ir Tautas par-
tija un tēvzemieši. Novados  
savu spēku saglabājusi vai pat 
mazliet paplašinājusi Zaļo un 
Zemnieku savienība. Polītiskā 
novadu karte Latvijā tagad 
izskatās kā izraibināts lupat-
deķis. Bet Latvijas sirdī Rīgā  
par ievērojamāko polītisko 
spēku kļuvusi mēreno krievu 
partiju apvienība Saskaņas    
centrs, ko atbalstījis arī ne viens 
vien latvietis.

Vienīgais pozitīvais šajos 
notikumos ir atziņa, ka latvieši 
un krievi turpmāk būs spiesti 
ciešāk sadarboties, bet krieviem 
iegūtās polītiskās iespējas pavērs 
ceļu uz labāku sastrādāšanos 
līdzšinējās polītiskās nošķirtības 
vietā, ko izgājušajos gados tik 
spilgti illustrēja krievu partiju 
atstumtais stāvoklis Saeimā. 
Sadarbošanos veicinās arī tas, 
ka Rīgā totāli izgāzās Ždanokas 
un Plinera vadītā promaskavis-
kā PCTVL, par kuŗu balsoja 
tikai 2,71% Rīgas iedzīvotāju.

Krievu gals guva labas sekmes 
arī Eiropas Parlamenta vēlē-
šanās, kas notika kopā ar paš-
valdību vēlēšanām. EP vēlēša-
nās piedalījās pāri par 50% 
Latvijas iedzīvotāju, tālu pār-
sniedzot Eiropas Savienības 
valstu vēlētāju līdzdalības caur-
mēru.

Kā pašvaldību, tā arī EP vē- 
lēšanās visā Latvijā patīkami 
pārsteidza tikai nesen nodi-
binātās Pilsoniskās savienības 
panākumi. EP vēlēšanās PS 
ieguva 24,33% un trīs vietas 
parlamentā, otrā vietā ar 19,42% 
un arī divām vietām parlamen-
tā atstājot Saskaņas centru. Pa 
vienam dalībniekam ieguva 
Ždanokas PCTVL (9,43%),   
TB/LNNK (7,52%) LPP/LC 
(7,52% - TIEŠI TĀPAT????) un 
JL (6,69%). Bez parlamentā-
riešiem palika Libertas.lv 
(4,35%), Sabiedrība citai polī-
tikai (3,87%), LSDSP, ZZS, TP 
un Visu Latvijai!.

EP vēlēšanās Latvijā PCTVL 
bija lielāka piekrišana nekā 
Rīgā. Tas, iespējams, liecina, ka 
Latvijas krievi Ždanoku vērtē 
par labāko savas tautības aiz-
stāvi Eiropā.

Vai šīs vēlēšanas norāda, ka 
palielinās krievu ietekme Lat-
vijas polītikā? Daļēji jā un it 
sevišķi Rīgā. Šī ietekme ir plau-
kusi, lielākoties pavalstniecības 
piešķiršanas polītikas un lat-
viešu kašķīguma rosināta, tāpēc 
ziedējusi polītiskā sašķeltība. 
Turpretim „krievvalodīgie” ir 
spējuši apvienoties un savus 
spēkus saliedēt.

Gaŗākā laika posmā var 
izrādīties, ka pašreizējie pa- 
nākumi krieviem ilgstošu labu-
mu nenesīs, jo turpinās asi-
milācija un krievu tautības 
skaitliskā samazināšanās. Vēl 
2005. gadā krievu bija pāri par 
660 000, šobrīd vairs tikai 
630 000. Kopš 2000. gada viņu 
proporcija iedzīvotāju vidū 
samazinājusies no 29,6% līdz 

tagad zem 28%. Uz 1000 
iedzīvotājiem krievu dzimstība 
pašlaik ir 8,5, latviešu 11,4; krie-
vu mirstība 15,8, latviešu 13,5. 
Tātad skaitļi liecina, ka ne            
tikvien asimilācija, bet arī 
demografiskie procesi ir 
labvēlīgi latviešiem.

Pašreizējie polītiskie panā-
kumi nebūs noturīgi. Rīga,   
kaut arī lēnām, tomēr latvisko-
jas. Lēnām aiziet viņsaulē tā 
migrantu paaudze, kas latviski 
neiemācījās, bet to aizstāj jau-
nie, kas prot latviešu valodu. 
Nila Ušakova paaudzei un 
jaunākiem „krievvalodīgajiem” 
Latvija nav sveša, tā ir viņu 
dzimtā zeme. Lielākais viņu 
vairums šeit dzīvos un strādās 
vienā valstī ar latviešiem un 
spēj jau tagad saprasties latvie-
šu valodā. Varbūt (ar Šlesera 
palīdzību) palielināsies krievu 
valodas lietošana Rīgas pār-
valdē, bet arī līdz šim krievi ir 
apkalpoti krieviski.

Tāpēc par notikumiem paš-
valdību vēlēšanās nebūtu se- 
višķi jāuztraucas. Tās var dot 
pagrūdienu pašiem latviešiem 
izbeigt šķelšanos, būt vieno-
tākiem un noteiktākiem savas 
valsts pozitīvās nākotnes cēlē-
jiem. Būtu iepriecinoši, ja kon-
solidēšanās turpinātos ap Pil-
sonisko savienību un tai līdzī-
giem veidojumiem, kuŗu inte-
reses ir kalpot tautai, nevis oli-
garchu pašlabumam. 10. Saei-
mas vēlēšanas jau nākamgad 
parādīs, vai sabiedrība arī 
turpmāk atbalstīs normālas, 
demokratiskas valsts veido-
šanu. 

Krāsu foto attēlā uz grāmatas 
vāka pie aizaugušiem ieraku-
miem stāv bijušais cīnītājs, jau 
sirms, bet vēl virsnieka unifor-
mā, un domās liekas pārskatām 
aizgājušos laikus un likteņus. 
Aizņemoties Arnolda Lūša sa- 
cerētas garīgas dziesmas vārdus, 
uz viņu „Seno cīņu tālā duna/ 
Šodien tūkstoš balsīm runā./ 
Runā kauto brāļu kauli, /Acis, 
kas vairs neredz sauli”. Domīgais 
virsnieks ir grāmatas autors – nu 
labi, redaktors – Rolands Kov-
tuņenko, un viņš skatāms vietā, 
kur 1944. gada rudenī uzvarēja 
kauju latviešu leģionāri pret 
uzmācošos padomju kaŗaspēku.

Ne šo rindu, ne Kovtuņenko 
grāmatas lasītājiem nav jāizjūt 
mazvērtības sajūta, ja viņi par 
kaujas vietu Mori neko nav 
dzirdējuši. Trimdas skolu Latvijas 
vēstures mācībgrāmatās – ne 
Dunsdorfa „Latvijas vēsturē vi- 
dusskolām”, ne Ģērmaņa „Lat-
viešu tautas piedzīvojumos” un 
pat ne Alberta Ozola „Latvi-     
jas vēsturē II”, kur leģiona cīņas 
aprakstītas jo plaši, Mores kauja 
nav pieminēta pat pusvārdā. 
Švābes „Latvju enciklopēdijā” 
(1952) šķirklī par Mores pagas-
tu nav ne mazākās norādes, ka 
tikai astoņus gadus iepriekš pāri 
pagastam brāzusies tāda diž-
kauja, kādu to attēlo Rolands 

Zaudēta kaŗa uzvarēta kauja

Kovtuņenko. Daugavas Vanagu 
diždarbā „Latviešu kaŗavīrs Ot- 
rā pasaules kaŗa laikā” Morei 
veltītas pavisam nedaudzas lap-
puses 5. sējumā (1977). Visplašāk 
apcerētais Latvijas kauju lauks 
Otrā pasaules kaŗa beigu posmā, 
protams, bija Kurzemes cietoks-
nis. 

Pirms dažiem gadiem ar Rīgas 
Latviešu biedrībā un droši vien 
arī citur teiktiem referātiem 
Mores kauju centās populārizēt  
viens no pavisam nedaudziem 
vēl dzīvajiem tās dalībniekiem, 
nu jau 90. mūža gadu pār-
sniegušais kapteinis Atis Homka. 
Mūsu priekšā tagad ir grāmata, 
ko daļēji pats sarakstījis, daļēji 
no dažādiem avotiem sastādījis 
otrs šai saulē palikušais Mores 
cīnītājs, virsleitnants Kovtu-
ņenko. Lai kā ar Mores pazīs-
tamību latviešu kopienās Rie-
tumos, par Latviju autors apgal-
vo, „ka mūsdienās vairs nav tāda 
latviešu jaunieša, kas nezinātu 
kaut ko par notikumiem 1944. 
gadā Morē, uz austrumiem no 
Siguldas... Pēdējos gados Morē  
ik dienas rēgulāri iebrauc 2 – 3 
autobusi ar skolēniem, ekskur-
santiem. Tas pierāda, ka par 
Mores notikumiem ir liela inte-
rese, sevišķi jauniešu vidū.” Pēc 
visa sliktā, ko par skolēnu Latvi-
jas vēstures zināšanām nākas 

dzirdēt un lasīt, rodas vēlēšanās, 
lai mūsu autoram būtu taisnība 
un lai viņa teiktais nenogrēkotos 
pret paša Dieva ausi.

Rolanda Kovtuņenko pieņē-
mums, ka Mores notikumi – vis-
maz galvenajos vilcienos – viņa 
lasītājiem jau būs pazīstami, ir 
grāmatas lielākais klupšanas 
akmens, kas izdevumu padarīs 
maz pievilcīgu naīvajam lasī-
tājam, nezinītim. Tādam lasī-
tājam svarīgi ir zināt, kādā ziņā 
un kāpēc kauja, par ko viņš sa-
posies lasīt, bijusi nozīmīga, jo 
lasīšanai taču vajadzīga motī-
vācija. Nu, ievadvārdu rakstītājs 
gan 5. lappusē pasaka, ka ar 
Mores kauju, tāpat kā ar dau-
dzām citām sīvām cīņām, le- 
ģionāri pavēruši daļai latviešu 
tautas ceļu uz brīvību Rietumos, 
tomēr ar šo argumentu mēdz 
attaisnot leģiona pastāvēšanu 
vispār un īpaši vareno turēšanos 
Kurzemes cietoksnī, šis argu-
ments nav nekas Mores kaujai 
specifisks. Pārāk ātri grāmata 
nonāk pie rotām, bataljoniem, 
pārgājieniem, apšaudēm, ki-
lometriem un debespusēm. Šo 
rindu rakstītāju, kam vienīgā 
saskare ar militāro pasauli bijusi, 
veicot 20 nedēļu ilgu obligāto 
kaŗadienestu 50. gados miera 
laiku Austrālijā, Kovtuņenko 
darbs no lasītāja par pāršķirstī-

tāju pārveidoja jau agri. Vis-
svarīgākais jautājums „Ar ko tad 
kļuva slavena Mores kauja?” un 
atbilde uz to uzrodas tikai 63. – 
64. lappusē: šādai informācijai, 
kaut vai konspektīvi izteiktai, 
klātos būt vai nu uz grāmatas 
aizmugurējā vāka (ja grāmatai 
nav apvalka), vai teksta pašās 
pirmajās lappusēs.

Grāmata uzskatāma vairāk par 
materiālu krājumu par Mores 
kaujas tematiem nekā par viena 
lējuma kaujas un ar to saistītu 
blakus apstākļu izklāstu un 
vērtējumu. Dažādi notikumu lie-
cinieki tos izstāsta katrs pa savai 
vīzei, ne vienmēr precīzi minot 
vietu un laiku, un tekstam pa 
vidu redzam galvenā autora – jeb 
redaktora - Kovtuņenko iestarpi-
nājumus, kur bieziem burtiem 
rakstīts „Piezīme” un tālāk 
„Piezīmes beigas”. Kopainu par 
cīņu gaitu nespeciālistam grūti 
izlobīt, arī sliktā kvalitātē re- 
producēto karšu dēļ vai arī tāpēc, 
ka kartes vispār nav, pat ja lasī-
tājs aicināts to skatīt (11. lpp.!). 
Nebija labi galvenajam autoram 
uzņemties arī redaktora pie- 
nākumus; lieti būtu derējis citas 
personas skats no malas. 

Citādi  - kā materiālu krā-   
jums – „Mores kauja” ir itin cie-
nījams izdevums. Tajā savākti 
daudzi fotoattēli, to skaitā aug-

stas kvalitātes krāsu foto no mūs-
dienu Mores, skatāmas visādas 
gan vācu, gan latviešu valodā 
izdotu rīkojumu un citu doku-
mentu reprodukcijas, lasāmi visu 
186 (vai 191?) Mores kaujā kri-
tušo vārdi un, kas uz grāmatas 
tiešo tematu gluži neattiecas, le- 
ģiona rindās dienējušo Lāčplēša 
Kaŗa ordeņa kavalieŗu saraksts, 
izceļot tos, kas tikuši apbalvoti ar 
Vācijas kaŗa ordeni – Dzelzs 
krustu. Daudzviet lasāmi leģiona 
eksistences attaisnojums un tā 
patieso mērķu (cīņa par brīvu 
Latviju) atgādinājumi, arī „bru-
tālās un iznīcinošās Sarkanās 
varas” piesaukšana šādiem vai 
citādiem vārdiem.

Grāmatas izdošanu financējuši 
divi turīgi Austrālijas latvieši – 
Jānis Vējiņš un Goga Timermanis 
un viņu ģimenes. Ne jau tas pir-
mais tāds pasākums šiem ide-
ālistiem! Grāmata izdota 5000 
eksemplāros. No tiem 800 dāvi-
nāti Latvijas Republikas Aizsar-
dzības ministrijai un Latvijas 
Bruņotajiem spēkiem, 250 
eksemplāri – Nacionālai Aizsar-
dzības akadēmijai. Jācer, ka Vē- 
jiņu un Timermaņu ideālisms 
attaisnosies un ka kaŗa mākslu 
lietpratēju un jauno kaŗavīru 
aprindās radīsies pacietīgāki se- 
nās kaujas detaļu pētītāji par 

Eduardu Silkalnu 

Rolands Kovtuņenko, Mores kauja, kaujas līdzdalībnieka, kaujas virsnieka stāsts, 2. papildinātais izdevums, izde-
vusi apvienība Timermanis un Vējiņš Rīgā, 2009. g., 144 lpp.
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Sastādījis Kārlis PētersonsKrustvārdu mīkla

Līmeniski. 7. Aktrises – masu 
skatu dalībnieces. 8. Ārsta speci-
ālitāte. 10. Klavesīna paveids. 11. 
Slēgts iekšējais pagalms seno 
romiešu dzīvojamās mājās. 12. 
Vieta izstādes eksponātu novie-
tošanai. 13. Aptaujas lapas. 18. Ātr-
gaitas zvejas motorkuģis. 19. No- 
vecojis kāda dzīvnieka nosau-
kums. 20. Siltzemju auglis. 21. 
Vieglas, augiem apaudzētas bū- 
ves. 25. Dzeltenīgi balts, mīksts 

metalls. 27. Šokolādes konfekšu 
šķirne. 29. Neaizņemta, brīva (vie-
ta). 31. Sengrieķu pilsētvalsts. 32. 
Tonālitātes centrālais elements. 33. 
Stikla skapis priekšmetu izstā-
dīšanai. 34. Trīsrinde italiešu tautas 
dzejā. 35. Izolējošs ūdenslīdēju 
tērps. 

Stateniski. 1. Ielu basketbols. 2. 
Dzīves uzdevums, mērķis. 3. No- 
vietne autotūristiem. 4. Asteŗu 
dzim  tas daudzgadīgs augs. 5. 

Straujš ātruma palieli-
nājums sportā. 6. Norma, 
mēraukla. 9. Iekārtas ra -
dioviļņu uztveršanai un 
raidīšanai. 14. Kalnu sistē-
ma Italijā. 15. Laku un 
krāsu pārklājuma apakšē-
jā slāņa materiāli. 16. Fa -
zānu dzimtas putns. 17. 
Vītolu dzimtas koki. 22. 
Instruments medicīnā. 23. 
Sala Malajas archipelagā. 
24. Ierīces gaismas, sil-
tuma, jonizējošā staroju-
ma u. c. konstatēšanai. 26. 
Suņu šķirne. 27. Populāra 
Dž. Kamerona mākslas 
filma. 28. Spēcīgs. 30. Ķī -
mijas laboratorijas trauki. 

Krustvārdu mīklas (BL 
Nr. 23) atrisinājums

Līmeniski. 1. Paradīze. 
5. Stadulas. 9. Triko. 10. 
Ubagi. 11. Tasa. 13. Pas. 
14. Seni. 16. Aste. 17. Nasi. 
19. Līnis. 20. Nieks. 21. 
Palsi. 23. Susliki. 25. 
Plekste. 27. Palanga. 30. 
Ķekatas. 34. Serbi. 37. 
Naids. 38. Jakas. 39. Auni. 

41. Seta. 43. Eģes. 45. Tīt. 46. Me   ka. 
47. Odere. 48. Ikona. 49. Sekstets. 
50. Austeres. 

Stateniski. 1. Pestelis. 2. Aita. 3. 
Īriss. 4. Epopeja. 5. Sausnis. 6. 
Abats. 7. Uģis. 8. Satiksme. 12. Sū -
nas. 15. Ekers. 16. Asni. 18. Inde. 
21. Pikas. 22. Ipiķi. 24. Loa. 26. Kaa. 
27. Panteris. 28. Laime. 29. Nisa. 
31. Kija. 32. Takse. 33. Sistavas. 35. 
Epitets. 36. Bestija. 40. Upene. 42. 
Trops. 44. Sods. 46. Made.
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14. jūnijā Rīgā un visā Latvijā 
notiek sarīkojumi 1941. gada 14. 
jūnijā uz Sibiriju deportēto Lat-    
vijas iedzīvotāju piemiņai. Ziedus  
pie Brīvības pieminekļa Rīgā no-
liek arī Latvijas augstākās amat-
personas.

1941. gada 14. jūnijs ir viena no 
traģiskākajām un melnākajām    
dienām Latvijas jaunāko laiku 
vēsturē, kad pirms 68 gadiem Pa- 
domju Savienības okupācijas re- 
žīms pastrādāja noziegumu pret 
latviešu tautu – civīliedzīvotāju pir-
mo masveida deportāciju. Depor-
tēti tika 15 424 cilvēki, tostarp    
3751 bērns vecumā līdz 16 gadiem. 
Bez jebkādas apsūdzības uzrādī-
šanas un tiesas sprieduma viņi   
tika vardarbīgi apcietināti un spai-
du kārtā izsūtīti uz Sibiriju un   ci-
tiem tāliem Krievijas ziemeļu ap-
gabaliem. Padomju režīms brutāli 
vērsās ne vien pret pieaugušajiem, 
bet arī pret bērniem. No visiem 
izsūtītajiem 15% bija bērni vecumā 
līdz 10 gadiem. Dokumenti lie-
cina, ka jaunākais izsūtītais bijis 
Arvīds Baumanis, kas piedzima 
1941. gada 14. jūnijā dzelzceļa 
vagonā Stendes stacijā. Viņš no-
mira izsūtījumā 1942. gada 4. aprīlī. 
Ļoti daudz cilvēku nomira jau     
ceļā uz soda nometnēm, jo nespē-
ja vairākus mēnešus izturēt ne- 
cilvēcīgos apstākļus preču vago-
nos. Visvairāk gāja bojā bērni un 
sirmgalvji.

Izdota grāmata “Aizvestie.  
1941. gada 14. jūnijs” (2007. ga- 
dā) – arestēto un izsūtīto Latvijas 
iedzīvotāju piemiņai.

No tiem, kas tika izsūtīti pirms 
68 gadiem, dzīvi ir palikuši tikai 
bērni, kuŗiem šodien ābeļziedu 
baltums matos. Bet viņus vienmēr 

1941. gada 14. jūnijs melniem burtiem ierakstīts Latvijas vēsturē

dēvēs par „Sibirijas bērniem”. Iz- 
dota grāmata „Sibirijas bērni” ( 1. 
un 2.), kuŗā publicēti visu aizvesto 
bērnu vārdi un izdzīvojušo dzī- 
vesstāsti. Tas ir režisores Dzintras 
Gekas sirdsdarbs. Kopā ar filmē-
šanas grupu viņa mērojusi tūks-
tošiem kilometru pie Krasnojars-
kas, Tomskas, Jeņisejskas apga-  
balā un vēl citur palikušiem Latvi-
jas bērniem. Viņiem ir ne tikai 
nolaupīta dzimtene un tuvinieki, 
pārkrievošanas polītika viņiem 
atņēmusi arī dzimto valodu, un 
daudzi vairs nespēj latviski sazi-
nāties. Tie, kuŗi atgriezās Latvijā, ir 
laimīgi, jo viņi ir Dzimtenē, bet iz-
ciesto vientulību, badu un postu, 
tuvinieku zaudējumu nekas nevar 
aizstāt. Tas atstājis sekas daudzu 

paaudžu gaŗumā. 
Intervēti 670 Sibi-
rijas bērni. Grā-
matā ir daudz 
gaismas un cerību 
apliecinājumu, kas 
tiek nodoti tālāk 
nākamām paau-
dzēm.

No Litenes 1941. 
gada 14. jūnijā  ti- 
ka izsūtīti arī Lat-
vijas armijas virs-
nieki. Toreiz pa- 
domju vara uz vil-
tus mācībām Li- 
tenē sapulcēja Lat-
vijas armijas virs-
niekus, lielāko da- 
ļu arestēja un iz- 
sūtīja, bet tos, kuŗi 
pretojās, no  galinā-
ja. Šī bija sevišķi 
rūpīgi izplānota 
operācija un bū- 
tībā iznīcināja to, 

kas bija palicis pāri  no pirmskaŗa 
Latvijas armijas. Par to uzņemta 
dokumentāla filma “Litene. Lat-
vijas armijas gals”, kuŗā sakopo-
tas arī Okupāci jas mūzejā un Kaŗa 
mūzejā uzkrā tās liecības. Filmas 
veidotāji pie dalījušies ekspedīcijā, 
kas Litenē meklēja nometnes 
territorijā pa  likušās liecības. 

14. jūnijā Latvijas Televīzijā ska-
tāma režisores Dzintras Gekas 
dokumentālā filma „600 stāstu... 
Mums bija tas jāizstāsta”. Sausa un 
skopa ir informācija par to, kā 
vienā naktī apcietināja vairāk     
nekā 15 000 Latvijas iedzīvotāju   
un aizveda uz Sibiriju, vīrus – 
ģimeņu galvas uz lēģeŗiem, kur 
viņi nomira bada nāvē vai tika 
nošauti. Sibirijā nonāca gandrīz 

4000 bērnu vecumā līdz 16 ga -
diem. Šo cilvēku likteņi ir salauzti, 
daudziem no viņiem nav bērnu... 
„No 2000.līdz 2007. gadam filmē-
šanas grupa mēroja tūkstošiem ki -
lometru, lai atrastu Sibirijā pali-
kušos, lai intervētu tos, kuŗi at -
griezās Latvijā. Bijām arī Izraēlā 
intervēt izglābušos ebrēju bērnus. 
Intervējot cilvēkus, kuŗi bērnībā 
deportēti uz Sibiriju, mani vien-
mēr pārsteidzis gaišums, gara spēks 
un pašcieņa. Nav ļaunuma un 
rūgtu ma, palikušas tikai sāpes un 
atmi ņas par zaudētajiem brāļiem 
un māsām, tēviem un mātēm … 
Esam intervējuši 670 cilvēku, frag-
menti no viņu stāstītā un fotogra-
fijas – tā ir filma “600 stāsti… 
Mums bija tas jāizstāsta"."saka fil-
mas režisore Dzintra Geka. 

14. jūnija televīzijas programmā 
iekļauts piemiņas dievkalpojums, 
bet pēcpusdienā skatītāji aicināti  
uz Lauŗa Gundara lugas „Pieskar-
ties baltajam lācim” iestudējumu. 
Izrādes darbība noris laikā no  
1937. līdz 1957. gadam Latvijā un 
aiz Polārā loka. Mīlestība un nāve, 
laime un naids, uguns un ledus. 
Latvija un Latvijas Padomju So -

ciālistiskā Republika, dvēsele un 
prāts, ideāli un izdzīvošana. Divu 
deviņpadsmitgadīgu cilvēku smel-
dzīgs mīlas stāsts.

14. jūnijā notiek arī dokumen    tā-
lās filmas – režisores Dzintras Ge -
kas veidotā stāsta „Agapitova un 
izglābtie” pirmizrāde. Plachina, 
Aga    pitova, Igarka un vēl citi milzu 
novadi ziemeļu zemes malā, kur 
filmas galvenais varonis – Ilmārs 
Knaģis, fonda „Sibirijas bērni” un 
Latvijas Polītiski represēto apvie-
nības izveidotājs, nokļuva 1941. 
gada jūnijā kopā ar četriem tūks-
tošiem citu bērnu. Nāves salā     
Aga pitovā 1942. gada rudenī no- 
nāca dažādu tautību 700 mātes ar 
bēr niem, bet izglābās ap 60 cil-
vēku, tostarp seši latviešu bērni. 
Atmiņas ir skaudras, pat netica-
mas. Filmas nesteidzīgajā ritējumā 
skatām Si  birijā palikušos sirm-
galvjus, ku  ŗiem sapnis par at -
griešanos Latvijā ir zudis, dzīve 
pagājusi tālajā izsū tījumā. Palicis 
jautājums: kāpēc tas notika, un 
kāpēc neviens nav vai nīgs? 

Valija Berkina

Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers ar 
1941. gada 14. jūnijā izsūtīto „Sibirijas bērnu” 
Ilmāru Knaģi (no kreisās), Sibirijā dzimušo 
izsūtīto, Polītiski represēto kluba vadītāju 
Marinu Boksbergu un kluba koordinātoru 
Pāvilu Tamani

Madonā ar svinīgu lentes pārgriešanu un iesvētīšanas ceremoniju 
atklāja sapņu pili – Madonas daudzfunkciju sporta halli. Tur izvietots 
sporta centrs, ko pamatoti var dēvēt par vienu no modernākajiem 
Latvijā.

Valkas pamatskolas sākumklases saņems interaktīvo tāfeli un 
projektoru. Bet skolas paidagogiem būs jauni 30 stacionārie un četri 
portatīvie datori. Jaunajā mācību gadā pamatskolas durvis vērs 480 
skolēnu. Līdz šim skolā jau ir iekārtotas divas datorklases un plašsaziņas 
līdzekļu klase.

Biedrības “Mēs zivīm” aktīvists un Valsts vides dienesta vecākais 
inspektors Jānis Balodis uzrakstījis projektu zivju populācijas 
atjaunoša nai. Projektu atbalstījis Zivju fonds, un tā īstenošanai piešķirti 
6200 latu, ko tērēs zivju populācijas atjaunošanai Ogres upē un 
Daugavā.

No Latvijas mēnesī eksportē caurmērā 12 350 tonnas piena uz 
Lietuvas piena pārstrādes uzņēmumiem. Piemēram, aprīlī salīdzinā  ju-
   mā ar martu piena eksports no Latvijas palielinājās par 6,4%.

Daugavpilī trešajā termoelektrostacijā uzstādīta pasaulē 
modernā kā koģenerācijas iekārta. Jaunās iekārtas investorfirma ir 
SIA „BK enerģija”. Uzstādītas vismodernākās Vācijā ražotās iekārtas, 
kas darbosies autonomā režīmā. Daugavpils ir pirmā pilsēta Latvijā, 
kur īstenots šāds projekts. Augustā paredzēts nodot lietošanā otru 
tādu pašu koģenerācijas iekārtu, kas siltuma ražošanas izmaksas ļaus 
samazināt vismaz par piektdaļu. 

Straupes pienotavā kārdinoši smaržo Jāņu siers. Liepājā notikušajos 
Siera svētkos tas kronēts par šāgada ķimeņu siera karali. Piensaimnieku 
kooperātīvā sabiedrība „Straupe” šo rūpalu pārņēma pirms 16 ga-
diem, apvienojot 270 piena ražotāju tuvākajā apkārtnē. Pēdējos gados 
izvērstais plašais pašu tirdzniecības vietu tīkls ļāvis palielināt produkci-
jas pārdoša nas apjomus un grūtajos laikos nodrošināt 13 jaunas dar-
bavietas. Pērn uzņēmuma kopējais apgrozījums bijis trīs miljoni latu.

Nesen uzceltajā Robežnieku pagasta Skuķu Sociālās aprūpes 
centrā ar 42 vietām – gaišās un mājīgās telpās mitinās astoņu Krāslavas 
rajona pašvaldību vecie un vientuļie cilvēki. Centra būves pabeigšanai 
pagastam nācās ņemt 250 000 latu kreditu uz 20 gadiem. Pansionātā ir 
10 darba vietas. 30 kilometru attālumā ir vēl viens veco ļaužu aprūpes 
centrs Krāslavā, bet tas ir pārpildīts.

Daugavpils domes priekšsēde Rita Strode un vides ministrs 
Raimonds Vējonis 3. jūnijā pacēla Zilos karogus abās pilsētas plūd-
malēs pie Stropu ezera un piešķīra tām augstas kvalitātes sertifikātu, 
tātad plūdmales atbilst visām starptautiskām prasībām gan ekoloģijas, 
gan pakalpojumu kvalitātes ziņā. 

Liepājā rit pēdējie sagatavošanas darbi pirms Ģenerāļa Baloža 
ielas jaunās sociālās dzīvojamās mājas nodošanas lietošanā, kas 
plānota 2. jūlijā. Paredzams, ka jau augustā Jurģus jaunajā piecstāvu 
namā varēs svinēt 64 jauno dzīvokļu iemītnieki. Ēkā izvietosies arī 
Pensionāru dienas centrs un Mazā dome „Kaŗosta”.

Liepājas domes Nodarbinātības komisija nolēmusi atbalstīt bez-
darbnieku nodarbinātības projektu „Lauki pilsētai”, kuŗā paredzēts 
šovasar līdz 15 pagaidu algoto darbu strādniekus iesaistīt arī kartupeļu 
audzēšanā un novākšanā piecu hektaru platībā Grobiņas pagastā.

Liepājas dome saņēmusi oficiālu atbildes vēstuli un dokumentus 
no LR Izglītības un zinātnes ministrijas, kuŗā tā informēta, ka Liepājā 
visas profesionālās skolas tiek saglabātas valsts pārziņā tāpat kā līdz 
šim.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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Lai mana balstiņa skanēja tālu!

Pavasaŗa koncerts Katskiļos
Gluži kā latviešu tautasdziesmā 

pār purviem, pār mežiem, pār 
mežu galiem jau divdesmito reizi 
pāri Atlantijas Okeanam un 
Lielajiem ezeriem Ņujorkas lat-
viešu ev. lut. draudzes īpašumā 
Elka parkā (Elka Park, NY) 
sabrauca ļaudis no tuvienes un 
tālienes. Latviešu kapos 24. maijā 
notika dievkalpojums, kuŗā 
iesvē  tīja pelnu urnas, un pēc tā 

tāpēc, ka zālē nebija ieslēgta 
ventilācija), lai rekviēms skanētu 
profesionālā līmenī.

Starpbrīdī nolija svētīgs lietu-
tiņš, visus atspirdzinot, un dzie-
dātāji atguva enerģiju, lai turpi-
nātu mūzicēšanu.

Koncerta otrā daļā klausītājus 
saviļņoja Emīla Dārziņa ,,Melan-

rīdzinieka Dāvja Zalmaņa palī-
dzību izdalīja izlozē laimētās 
mantas.

Koristiem atgriežoties zālē, 
visām sievietēm galvā bija zāļu 
un puķu vainadziņi un korim, 
dziedot Jāņa Lūsēna ,,Līgo dzies-
mas”, šķita, ka patiešām līgo 
lauki, līgo pļavas un plīvo lies-
mas darvas mucās… Latviešu 
tautas skaistākie svētki nav tālu,  
dziesma ,,Līgo Jāni!” bija jauks 
priekšvēstnesis. Koristi kopā ar 
klausītājiem un diriģentiem no -
dziedāja ,,Pūt vējiņi”, kas jau 
pazīstama arī cittautiešiem pla-
šajā pasaulē. Amerikāņi no 
Safernas (Suffern, NY) un 
Patersonvilas (Pattersonville, 
NY) jautāja, vai tā esot Latvijas 
himna, un bija pārsteigti par lie-
lisko koŗa priekšnesumu. Patiesi 
apbrīnojama bija koŗa viesdiri-
ģentu Agitas un Inta profesionālā 
māksla triju koŗu aptuveni 90 
dalībnieku balsis saliedēt har-
moniskā kopskanējumā.

Komponists un diriģents A. 
Jansons 33 gados Ņujorkas lat-

kuŗā atainota māsas Aijas 
ilggadējā aktīvā darbošanās korī. 
Līdz pat kalnu galotnēm aiz-
skanēja ,,Lai dzīvo sveiks!”, kad 
saulīte aiz tām jau bija paslēpusies. 
Bebrs, iespējams, mūzikas skaņu 
iztraucēts, pārpeldēja rāmo ezeru 
un ielīda gaŗajā zālē nenojauz-

dams, ka pēc vakariņām dziedā-
šana, dejošana, tērzēšana un pa -
staigas ap ezeru turpināsies vēl 
ilgi, kā tas ir bijis un, cerams, būs 
ik gadu ceriņu ziedēšanas laikā, 
maija otrā pusē Katskiļu kalnos.

Teksts un foto:
Laima Dzene

Viesdiriģenti no Latvijas  Agita Ikauniece un Ints Teterovskis

Koncerta laikā

Andrejam Jansonam kliņģeri  pasniedza  Kaira Kristberga un 
Lija Kurēna

Pēc koncerta

Katskiļu atpūtas nometnes sarī-
kojumu zālē sākās koncerts. Uz 
pavasaŗa koncertu Ņujorkas 
latviešu koris un tā nopelniem 
bagātais diriģents Andrejs Jan-
sons allaž ielūdz dziedātājus no 
citām ASV pavalstīm, Kanadas 
un arī no Latvijas. Šogad kop-
dziedāšanā piedalījās Montrealas 
koris ,,Atbalss” (diriģents Andrejs 
Vītols), Latvijas bankas koris 
(diriģente Agita Ikauniece), četri 
dalībnieki no Toronto un pa 
diviem no Klīvlandes, Bostonas 
un Otavas. Sarīkojumu Katskiļos 
atbalstīja Ņujorkas pavalsts māk-
slas padome (New York State 
Council on the Arts) un Ņujorkas 
ev. lut. draudze.

Pavaŗa koncertu ievadīja mūzi-
ķi: Ilona Kudiņa (flauta), Laura 
Padega Zamura (vijole), Arturs 
Jansons (altvijole) un Juris Ķeniņš 
(čells), atskaņojot V. A. Mocarta 
Kvartetu Fa mažorā (K. 370), 
flautai un stīgu instrumentiem.

Svinīgi skanēja apvienotā koŗa 
un solistu astoņpadsmit dziedā-
jumu Helenas Tobias Duesbergas 
Rekviēms latīņu valodā kamer-
orķestŗa pavadījumā, veltījums 
komponistei 90. dzimumdienā 
un Ņujorkas koŗa mirušo dalīb-
nieku Edvīna Stota un Māras 
Rācenes piemiņai. Labi pazīsta-
mais un visu iemīļotais diriģents 
Ints Tererovskis no Latvijas 
pūlējās sviedriem vaigā, (daļēji 

choliskais valsis”, ko atskaņoja 
kamerorķestris. Šis brīnišķīgais 
skaņdarbs tika veltīts Aijai Pelšei 
un, pats par sevi saprotams, viņai 
pār vaigiem ritēja aizkustinājuma 
asaras. Aija desmit gadu bija koŗa 
priekšniece un gluži kā māte 
nenogurusi rūpējās par ,,lielās 
saimes lielajiem bērniem”, būda-
ma diriģenta „labā roka”.

Koncerta turpinājumā Agita 
Ikauniece, Laila Liepiņa un 
Sarma Dindzāne Vansenta (Van 
Sant) latgaļu izloksnē nodziedāja 
divas tautasdziesmas ,,Nadūd 
Dīvs’i veitulam” un ,,Kas mun 
beja nadzīvot”, Sarma arī kopā ar 
Silviju Grendzi spēlēja kokli. 
Abas latgaļu tautasdziesmas A. 
Jansona apdarē un Māra Kris-
tapsona ,,Ekur gāja meitu pulka” 
bija pirmatskaņojums.

Klausītāji koŗa koncertu noklau  -
sījās saspringtā uzmanībā un 
dedzīgi aplaudēja katra skaņdarba 
beigās, bet vairākas dziesmas tika 
novērtētas ar saucieniem: ,,Bravo! 
Bravo!” Dzintra Alversone, kas 
korī dzied no tā pirmsākuma, 
atzinās, ka visi koncerti bijuši 
labi, bet šis esot visskaistākais, jo 
veiksmīga ir sadarbība ar rīdzi-
niekiem.

Kamēr koristi posās koncerta 
nobeigumam un mazliet atpūtās, 
jaunā koŗa priekšniece Sarma 
Gendrikova-Beijere (Bayer) ar 

viešu korim ir iemācījis daudz jo 
daudz dziesmu, izaudzinājis 
daudz dziedātāju, savedis kopā 
koŗus un populārizējis latviešu 
kultūru ASV. Koristi aplaudējot 
pauda atzinību un mīlestību 
diriģentam, un koŗa priekšniece 
Sandra pasniedza krāšņu ziedu 
pušķi, grozu ar gardumiem no 
Latvijas un lielu kliņģeri, pajoko-
jot, ka Andrejam patīk labi paēst. 
Gundega Vizule no sava koŗa 
iedāvāja Latvijas bankas izdoto 
sudraba piemiņas monētu “Valsts 
atdzimšana”, grāmatas par pērnā 
gada Dziesmu un Deju svētku 
virsdiriģentiem un dziesmām. 
Tikpat mīļi ar ziediem un dāva-
nām tika sveikta Aija Pelše. 
Dzintra Alversone pasniedza 
pašas gatavoto attēlu ekspozīciju, 
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KLK 2008. g. izdevums, redak-

tore Maija Grendze, 255 lpp. 
Klīvlandes latviešu koncertap-

vienības izdotā grāmata “Mūzikas 
mozaīka” rūpīgi dokumentē 52 
koncertsezonas no 1955. līdz 
2007. gadam. Katrā koncertse-
zonā notika trīs vai pieci kon-
certi, izņemot 51. sezonu, kad 
bija tikai divi. Kopumā vairāk 
nekā 150 koncerti pieminēti 
elegantā un glīti sakārtotā izde-
vumā, kuŗa redaktore ir Maija 
Grendze, līdzstrādnieki – Ruta 
Auzenberga, Anda Sūna Kuka 
(Cook), Arturs Grava, Rita 
Kaugara, Zaija Kēlere, Viktors 
Millers, Ausma Pirktiņa, Arturs 
Rubenis, Jānis Strautnieks, Laura 
Briede Tomko un Andris Ūdris. 
KLK koncertos mūzicējuši vairāk 
nekā 180 mākslinieku no Eiropas, 
Ziemeļamerikas, Dienvidameri-
kas un Austrālijas.

,,Mūzikas mozaīka” ir ievēro-
jams kulturāli nozīmīgs izde-
vums, ievadrakstā redaktore 
Maija Grendze raksta, ka tajā 
atspoguļotas ,,latviešu kulturālās 
gaismas bagātība, ko esam sve-
šumā baudījuši piecdesmit gadu 
gājumā”. Šķiet, nevienā citā ārpus 
Latvijas iznākušā izdevumā nav 
tik daudz latviešu mūziķu foto-
attēlu kā ,,Mūzikas mozaīkā”. 
Katru attēlu papildina īss biogra-
fisks apraksts vai citāti no kon-
certu recenzijām. Grāmatā ievie-
totas ļoti daudzas recenzijas, 
kuŗas par koncertiem Klīvlandē 
rakstījis mūzikas kritiķis, skolo-
tājs un komponists Jānis Kal-
nietis; citi recenziju autori ir 
Anda Sūna Kuka, Knuts Lesiņš, 
Arvīds Purvs, Vilnis Ciemiņš, 

,,Mūzikas mozaīka”

Piemiņas dievkalpojums latviešu Brāļu kapos Katskiļos

Klīvlandes latviešu koncertapvienības
50 gadu darbības atspoguļojums

Rita Kaugara un citi. Ir arī apceres 
par KLK iepriekšējiem priekšnie-
kiem un priekšniecēm: Dr. Jāni 
Kļaviņu, Vilmu Aigaru-Ūbelīti, 
Jāni Ladusānu, Torildu Barbinu, 
Zaiju Kēleri, Dagniju Strautnieci 
un tagadējo priekšnieci Ausmu 
Pirktiņu.

Klīvlandes latviešu koncertap-
vienības pirmajā koncertā 1955. 
gada 23. oktobrī dziedāja slavenā 
Mētropolītena operas dziedone 
Elza Žebranska, klavieŗpavadīju-
mu spēlēja profesors Voldemārs 
Dobrovoļskis.  Sekoja daudzi citi 
koncerti, tajos mūzicēja profesio-
nāļi, kuŗi pēc kaŗa bija sākuši 
jaunu dzīvi Ziemeļamerikā un 
Eiropā – vijolnieks Voldemārs 
Rušēvics, pianists Valdis Treima-
nis, čellists Ingus Nāruns, pia-
nists Anatolijs Bērzkalns, oper-
dzie done Herta Lūse, duopia-
nistes Ingrīda un Karina Gūtber-
gas, operdziedone Paula Brīv-
kalne, komponists un pianists 
Jānis Mediņs, pianists Arturs 
Ozoliņš un daudzi citi. Notika 
arī komponistu autorkoncerti un 
referāti, kuŗos piedalījās Volf-
gangs Dārziņš, Arnolds Šturms, 
Tālivaldis Ķeniņš, Valentīns Bērz -
kalns un Gundars Pone. Klīvlan-
des latviešu koncertapvienības 
pirmais priekšnieks baritons Dr. 
Jānis Kļaviņš 1960. gadā sarīkoja 
savu atvadu koncertu, klavieŗpa-
vadījumu spēlēja pianiste Zenta Vīķe.

Pagājušā gadsimta 70. gados 
līdzās vecākās paudzes latviešu 
mūziķiem Klīvlandes latviešu 
koncertapvienības koncertos 
mū    zicēja tā laika vidējās un 
jaunākās paaudzes mākslinieki, 
piemēram, čellisti Juris Ķeniņš, 
Jānis Laurs, altists Arturs Jansons, 
pianiste Anda Zirnīte, vijolnieks 
Pēteris Briedis, vijolniece Rasma 
Lielmane, ērģeļniece Anita Run-
dāne-Gaide, pianists Uga Grants, 
čelliste Linda Aļļe, duopianisti 
Arianna Goldiņa un Remijs 
Loumbrozo, Pauls Berkolds, 
vijolniece Ieva Graubiņa, ērģel-
nieks Vilnis Ciemiņš, dziedātājas 
Aija Jirgensone Šrādere (Shrader), 
Irma Kurme, Melita Mičule, 
Laila Saliņa, Gunta Plostniece  
un daudzi citi.

Kopš aizritējušā gadsimta 90. 
gadiem, kad pirmais KLK 36. 
sezonas koncerts bija Rīgas 
Doma baznīcas ērģelniekam 
Tālivaldim Deksnim, latviešu 
mūziķi no Latvijas piedalījās ik -
vienā koncertsezonas koncertā; 
tostarp vairāki Latvijas Nacionā-
lās operas mākslinieki, piemēram, 
Kārlis Zariņš, Inese Galante, 
Ingus Pētersons, Antra Bigača, 
trīs tenori Nauris Puntulis, 
Guntis Ruņģis, Miervaldis Jenčs 
un citi, īpaši gados jauni māk-
slinieki – flautiste Dita Krenberga, 
pianists Vestards Šimkus, pia-
niste Ināra Zandmane, klarne-

tists Egils Šēfers, duopianisti 
Antra un Normunds Vīksnes un 
citi, arī mākslinieki no Ziemeļ-
amerikas – pianists Pēteris Zariņš 
un vijolnieks Pēteris Seminovs 
no Kanadas, basbaritons Andrejs 
Martens no ASV, Vilma Indra 
Vītola no Kanadas.

Vairāki koncerti bijuši instru-
mentāliem un vokāliem kamer-
an  sambļiem, piemēram, ansam-
blim ,,Melodija” no Filadelfijas, 
,,Putni” no Latvijas, korim ,,Daina” 
un kamerkorim ,,Dzirksts” no 
Toronto, ansamblim ,,Zīle” no 
Toronto, kokļu un dziedātāju 
ansamblim no Ņujorkas, ansam-
blim ,,Kalvis” no Klīvlandes, 
Transatlantic Trio no Latvijas, 
Jaunanglijas Trio no Austrālijas 
un daudziem citiem.

Klīvlandes latviešu koncertap-
vienība ir vecākā latviešu kon-
certapvienība Ziemeļamerikā un 
neatņemama Klīvlandes latviešu 
sabiedriskās dzīves daļa. KLK 
valde vienmēr cenšas sadarboties 
ar citām koncertapvienībām 
Ziemeļamerikā: Minesotas lat-
viešu koncertapvienību, Ziemeļ-
kalifornijas latviešu koncertap-
vienību, Baltiešu koncertapvie-
nību Bostonā, Latviskā manto-
juma fondu Bostonā, Toronto 
latviešu koncertapvienību un 
Latviešu Kultūras biedrību TILTS, 
kas bieži palīdz saskaņot un rīkot 
latviešu mūziķu turnejas.

,,Mūzikas mozaīka” ir vērtīga 
un skaista grāmata, kas doku-
mentē ne tikai Klīvlandes latviešu 
koncertapvienības plašo darbību, 
bet arī latviešu mūziķu spilgtos 
sasniegumus un lielo devumu Zie -
meļamerikas latviešu sabiedrībai.

Grāmatu izdot iecerēja bijusī 
priekšniece Dagnija Strautniece. 
Dagnija uzsāka darbu ar viņai 
raksturīgo degsmi, un  darbu pēc 
viņas pēkšņās nāves turpināja 
KLK valde. Darbu varēja īstenot, 
izmantojot tagadējās priekšnieces  
Ausmas Pirktiņas rūpīgi sakār-
toto archīvu. Izdošanu financiāli 
atbalstīja Dagnijas vīrs Jānis 
Strautnieks, Latviešu fonds, Klīv-
landes latviešu saime un kredit-
sabiedrība.

Grāmatas ,,Mūzikas mozaīka” 
beigās ir Andas Sūnas Kukas pār  -
skats par KLK darbību angļu valodā.

Grāmatas cena ir $20.00; ASV 
to var pasūtināt, rakstot Maijai 
Grendzei: varsgre@aol.com; Ka -
na  dā – Inesei Gravai: inese@ca.
inter.net un Latvijā Astrīdai Jan -
sonei: astridajansone@yahoo.com

,,Mūzikas mozaīka” dāvināta lat -
viešu organizācijām un mācību 
iestādēm Latvijā un ārpus tās, ka 
arī māksliniekiem un mākslinie-
cēm, kuŗi piedalījušies KLK kon-
certos. Latviešu mūziķi laipni 
aicināti sazināties ar Maiju Gren-
dzi, ja viņi grāmatu vēl nav 
saņēmuši. Nesen grāmatu ,,Mūzi-
kas mozaīkas” saņēma Latvijas 
prezidents Valdis Zatlers, tā 
nosū  tīta uz Latvijas Mūzikas 
akadēmiju, mūzikologam Arnol-
dam Klotiņam un citiem un 
atzinīgi novērtēta.

Dace Aperāne

Katskiļu kalnos, netālu no 
Ņujorkas draudzes bērnu vasaras 
nometnes 1967. gadā atklāja un 
iesvētīja latviešu Brāļu kapus. Tie 
atrodas kalnu ielokā, klusa un 
skaista meža vidū. Brāļu kapus 
pārvalda un kopj Latviešu kaŗa 
invalidu apvienība. Divas reizes 
gadā tiek rīkots mirušo piemiņas 
dievkalpojums, kad izvada urnas 
un iesvēta plāksnītes ar mirušo 
vārdiem. Šogad pirmais mirušo 
piemiņas svētbrīdis notika 24. 
maijā. Iepriekšējās dienas vakarā 
ap saules rietu agrāk atbraukušie 
pulcējās kapsētā uz svecīšu diev-
kalpojumu, ko vadīja prāvests 

Oļģerts Sniedze no Ročesteras. 
Uz altāŗa bija novietota degoša 
lāpa, ģimenes locekļi pie savu 
tuvinieku atdusas vietām nolika 
svecītes. Valdīja miers un klu-
sums, piederīgie varēja pakavēties 
atmiņās par aizgājējiem.

Nākamā rīta kapos jau no agra 
rīta cilvēki nāca ar puķēm, daudzi 
atbraukuši no tālienes, pat no 
Kanadas. Izvadīšanai bija pieteik-
tas apmēram 50 urnas. Apvieno-
tais koris, kuŗā bija dziedātāji no 
Ņujorkas latviešu koŗa, Mont-
realas ,,Atbalss”, Latvijas Bankas 
koŗa, Bostonas, Otavas, Klīvlan-
des un citām vietām, kopā ap -

mēram 80, nodziedāja divas dzies -
mas – ,,Mūsu tēvs”, ko diriģēja 
Ints Teterovskis, un ,,Tek saulīte” 
diriģentes Agita Ikauniece vadī-
bā; abi ir rīdzinieki. Piemiņas 
dievkalpojumu, kas ilga divas 
stundas, vadīja prāv. O. Sniedze, 
dziesmām pavadījumu spēlēja 
ērģeļnieks Māris Kristapsons. 
Diena bija rāma un jauka. Pēc 
dievkalpojuma sarīkojumu zālē 
notika apvienotā koŗa ieskaņas 
koncerts Dziesmu svētkiem 
Hamiltonā.

Teksts un foto:
Alfrēds Zvejnieks

Mirušo piemiņas dienā pie Brāļu kapu ieejas bija novietoti ASV, Latviešu kaŗa invalidu apvienības 
un Latvijas karogs

Piederīgie pie sienas, kur nišās novietotas urnas; priekšplānā – 
zemē guldīto kapu kopiņas

Dievkalpojumu vadīja prāvests Oļģerts Sniedze no Ročesteras
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Ko par sevi varu teikt? Tikai to, 
ka 35 gadus esmu mācījis Bonnas 
universitātē latviešu valodu, bijis 
lektors neskaitāmās 2x2 un 3x3 
nometnēs, vasaras skolās un 
kursos un vienmēr cīnījies par 
latviešu valodas un latviešu kul-
tūras saglabāšanu un kopšanu.

Nu jau divus gadus dzīvoju 
Latvijā un tikpat ilgi cīnos, lai arī 
turpmāk Bonnas universitātē 
mācītu latviešu valodu. Esmu 
sameklējis pēcteci (no Latvijas 
tādu nevarēja aizsūtīt), studentu 
interese ir un pat pieaug, bet 
Bonnas universitāte tagad vēlas 
papildfinancējumu no Latvijas, 
jo tā ir Eiropas Savienības 
dalībvalsts. Latvijā ir visādas valo -
das aģentūras un komisijas, bet 
nekādi nevar sagādāt 2000 latu 

Latviešu valoda – mūsu lepnums un bagātība?

Simtgadnieces daudzināšana

Japāņu koncerts Oregonas latviešu centrā

gadā, kas nodrošinātu latviešu 
valodas mācības, jo pārējo mak-
sātu Bonnas universitāte. Tā vien 

šķiet, ka cīņu zaudēšu. Tas 
diemžēl raksturo latviešu valo-
das stāvokli Latvijā un attieksmi 

pret to. Latvijā nav tikai ekono-
miska krize, bet gan arī garīga, 
kas draud pārtapt katastrofā.

Latviešu valoda kopš neatka-
rības atgūšanas vēl aizvien ir 
apdraudēta. Rusifikācija turpina 
savu uzvaras gaitu, un anglizācija 
to apdraud tikai šķietami.

Par to tad arī runāšu 3x3 
latviešu valodas ievirzē – kā 
reklāmu valoda arvien nežēlīgāk 
uzspiež krieviskas konstrukcijas, 
kā veikalos Maxima un Elvi (cik 
latviski nosaukumi?!) mums 
piedāvā ,,maizi latvisko” un 
„sieru Krievijas Limbažu fasēto”.

Romānu tulkojumos varam 
lasīt pilnīgi krievisku tekstu ar 
latviešu vārdiem, bet mūsu val-
odnieki to joprojām nekaunas 
saukt par valodas attīstību. 

Runāšu par to un arī par 
pozitīvām parādībām, jo nevar 
noliegt, ka tādas ir. 

Austris Grasis

Visu paaudžu pārstāvji sirsnīgi 
aicināti pavadīt jauku nedēļu 3x3 
nometnē Gaŗezerā. Būs arī 
dažādas citas ievirzes: Latvijas 
polītikas, folkloras, literātūras, 
rotkalšanas, podniecības, stikla 
apdares, latviešu virtuves, māk-
slas, rokdarbu, kokgriešanas; 
atsevišķas nodarbības bērniem. 
Vakaros pārrunas, koncerts, 
ugunskurs, dziedāšana utt.  Sīkā-
kas ziņas var iegūt, sazinoties ar 
Maiju Zaesku, tālr.: 763-972-2521, 
e-pasts: zaeska@frontiernet.net  
vai tīmeklī: www.3x3.lv

Šogad 26. aprīlī Erika Štama 
pārkāpa 100 gadu slieksni un vēl 
aizvien ir garā moža, pati iepērkas 
veikalā, ik svētdienu grib būt 
baznīcā. Katru gadu draudzē 
viņa vada Meteņdienas pankūku 
cepšanu un rudenī lietoto mantu 

tirdziņu. E. Štama dzīvo pati savā 
mājā, ko pati apkopj un pati gata  -
vo ēdienu. Vienīgi mājas ārpusi 
viņai palīdz sakopt māsas bērni. 
Erikas netrūkst nevienā Grand-
rapidu latviešu sarīkojumā, viņa 
daudz lasa un sarakstās ar radiem 
un draugiem Latvijā.

26. aprīlis bija svētdiena. Māsas 
bērni bija sagādājuši Erikai pār-
steigumu, un pēc dievkalpojuma 
dievnama sabiedriskajās telpās 
pulcējās daudz apsveicēju. Jubi-
lāri sumināja bij. draudzes priekš -
niece Biruta Auziņa, un kādrei-
zējās Teātŗa kopas priekšniece 
Rūta Puriņa nolasīja pašsacerēto 
odu: ,,Cienījamā Štama kundze!/ 

Visi zinām, ka gadi steidzas, /Te 
viens sākas, te jau beidzas! / Bet – 
šodien ir speciāla – speciāli viena 
/ kundze – jūsu 100. dzimudiena! 
/ Man uzpeld atmiņā un manās 
domās / skaistais laiks Grandrapidos, 
kad darbojāmies teātŗa lomās! / Jūsu 
dzīves draugs, režisors Arnolds 
Štams un arī jūs, / Pacēlāt teātŗa 
mākslas pasaulē mūs! / Dieva dota 
laime un svētība ir cilvēka garam / 
Ja mūžībā aiziet vēl kā jauni 
varam. / Proti – gan lielu gadu kravu 
plecos nesot / Bet garā, prātā, darbā 
vēl jaunai esot. / Piemērs ir mūsu 
cienījamā jubilāre ar gadu kaudzi 
/ Šadu laimi dzīvē nebauda daudzi! 
/ Vadīt Meteņu pankūku dienu, 

baznīcas lietoto mantu tirdziņu / 
Jums vēl ir bauda, / lai baznīcas 
kasē ienāk nauda! Novēlam, lai 
veselība turas, viss vēl sokas /lai 
domas gaišas, viss šķiŗas no rokas! 
/Dievpalīgo vēlot, jums mīļus svei-
cienus sūta / Puriņš Pēteris un Rūta!

Jubilārei sveicienus bija atsūtījis 
archibīskaps E. Rozītis, viņai pa -
sniedza daudz puķu. 

Daudzināšana turpinājās pen-
sionāru sanāksmē, kad jubilāri ar 
puķēm un uzrunām godināja Dr. 
Zigfrīds Zadvinskis un Julieta 
Rumberga. Pavasaŗa svētkos, 3. 
maijā Erikai Štamai puķes pasnie -
dza biedrības priekšniece Dr. 
Līga Gonzalesa un vanadžu 

Oregonas latviešu centrā 7. 
jūnijā notika koncerts, kuŗā ar 
japāņu mūzikas instrimentiem 
atskaņoja japāņu un latviešu 
mūziku. Koncertu rīkoja Orego-

Vilejs (Aron Wiley) un Lerijs 
Tai  rells (Larry Tyrell), tērpušies 
japāņu tradicionālos apģērbos. 
Arons spēlēja samisenu, Lerijs 
bambuka flautu, sauktu šakuhači. 
Iemācīties spēlēt šakujači esot 
ļoti grūti. Visus priekšnesumus 
pieteica kimono tērpusies kundze.

Visskaļākie aplausi atskanēja, kad 
mūziķi koncerta beigās atska  ņoja 
piecas latviešu tautasdziesmas.

Māksliniekiem pateicās Orego-
nas draudzes dāmu komitejas 
priekšniece Dr. Rita Sēja, puķes 
pasniedza Vaiva Puķīte.

Pēc koncerta bija iespēja patēr-
zēt ar māksliniekiem pie bagāta 
kafijas galda. Arigato! (paldies!) 
mūsu un ,,Zvannieku” vārdā. 

Zinta Kūlīte

priekšniece Olga Jansone.
Erika Štama dzimusi Rīgā, mācī-

 jusies M. Klaustiņas ģimnazijā, 
pēc tās likvidācijas M. Beķeres 
ģimnazijā, ko beidza 1928. gadā. 
Franču liceju viņa absolvēja 1932. 
gadā un strādāja Izglītības minis-
trijā skolu departamentā līdz lai-
kam, kad bija jādodas bēgļu gaitās. 
Valkas nometnē pie Nirn bergas 
Erika iesaistījās teātrī, kur darbojās 
Dailes teātŗa aktieris, tagad reži-
sors Arnolds Štams. Erika un 
Arnolds apprecējās 1947. gadā. 
Grandrapidu latviešu saimē viņa 
ieguva cieņu ar savu kuli nāro 
mākslu un teātŗa mīles tību.

Julieta Rumberga

Zinta Sovere spēlē koto

No kreisas: Zinta Sovere, Lerijs Tairells un Mitsuki Dasai

Dejo Mērija Marika Ohno
nas draudzes dāmu komiteja, lai 
atbalstītu bāreņu namu ,,Zvan-
nieki” Latvijā. Skatuves abās malās  
bija novietoti divi skaisti kimono, 
tipisks japāņu istabas aizslietnis 

un pie sienas  divi lieli vēdekļi.
Fizikas zinātņu doktors Ojārs 

Sovers vairākus gadus strādāja 
Japānā, un viņa dzīvesbiedre  
Zinta Sovere laiku izmantoja 
lietderīgi,  mācījās spēlēt koto un 
ieguva skolotājas tiesības. Pēc 
atgriešanās Amerikā Zinta turpi-
na papildināties, mācoties pie 
japāņu skolotājām Losandželosā, 
Portlandē un Jūdžīnā (Eugene), 
Oregonā. Zinta ar savu skolotāju, 
komponisti Mitsuki Dasai atska-
ņoja japāņu tautas mūziku. Mit-
suki Dasai beigusi Kunitači mū -
zi  kas kolledžu Tokijā, ieguvusi 
skolotājas tiesības. Viņa daudz 
ceļojusi un mūzicējusi Japānā un 
ASV, nodibinājusi koto spēlētāju 
ansambļus abās valstīs. Japāņu 
tradicionālais mūzikas instruments 
koto, ar trīspadsmit stīgām maz-
liet atgādina kokli, bet ir daudz 
lielāks, un tā skaņa skarbāka.

Mērija Mariko Ohno koncertā 
dejoja japāņu deju, tērpusies 
krāšņā kimono un balti nogri-
mētu seju. Viņas deja, kas atgā-
dināja liegu slīdēšanu ar viegliem 
pagriezieniem un elegantām kus -
tī bām, bija neaprakstāmi skaista. 
M. Ohno ir atzīta par japāņu-
amerikāņu ,,labas gribas” kultūras 
sūtni ar misiju iepazīstināt pasau-
li ar japāņu kultūru un valodu. 
Viņa arī dziedāja un spēlēja sami -
senu, trīs stīgu instrumentu, kas, 
iespējams, ir bandžo priekš tecis.

Koncertā piedalījās arī divi 
amerikāņu mākslinieki Arons 
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* Sv. Andreja 
ev. lut. latviešu 
draudzes lauku 
īpašumā „Sid-
rabene” jaunuz-
celtā kafejnīca, 
ko atklāja 6. 
jūnijā plkst. 15, 
vasarā būs at -

vēr  ta katru dienu līdz  plkst. 22. 
Gadskārtējais Kanadas DV vana-
džu sarīkojums „Vasarai aizejot” 
šogad notiks 29. augustā.

*Toronto latviešu Pensionāru 
apvienības 4. jūnija sanāksme 
Latviešu centrā bija veltīta lite-
rātes un latviešu valodas kopējas 
Angelikas Gailītes 125 gadu 
atcerei. Par viņas dzīvi un darbiem 
vispusīgu un interesantu referātu 
sniedza Dzidra Avena. Apvienības 
18. jūnija sanāksmē būs gads-
kārtējo Jāņu un Līgo svētku svi-
nēšana ar koŗa „Rota” un vīru 
ansambļa „Pusstunda” koncertu 
un kopdziesmām diriģentes Īrisas 
Purenes vadībā.

* Pie Latviešu centra nodibi-
nātais līdzekļu sagādes „Nākotnes 
fonds” ēkas uzturēšanai un labo-
jumiem aicina visus latviešus 
piedalīties „Laimīgā latviešu lote-
rijā Nr. 12”, iegādājoties loteriju 
biļešu grāmatiņas centra birojā. 
Izlozes notiks 23. jūnijā, 15. un 
29. jūlijā.

* Toronto Latviešu centrā vasa-
ras sezonai sākoties, trešdienās 
varēs piedalīties dārza – barbekū 
(BBQ) vakariņās. Tās sāksies ar 
sadraudzības pusstundu plkst. 
17.30 un vakariņām no plkst. 18 
līdz 19. Galdiņu iepriekšēja rezer -
vēšana nepieciešama centra bi -
rojā, tālr. 416-759-4900. 10. jūnija 
vakariņās priekšnesumu daļā 
tautasdejas dejos bērnu deju 
kopa „Mēnestiņš”.

* Sv. Andreja ev. lut. latviešu 
draudzes 24. maija dievkalpojumā 
māc. Ilze Kuplēna-Evarte iesvētīja 
Pēteri Meijeru, Katrīni Pauk-
šēnu, Līzi Mensi, Lailu Pēter-
soni-Tanni un Maiklu Vald-
mani. Draudzes lauku īpašumā 
„Sidrabene” jaunbūvētās kafej-
nīcas atklāšana notika 6. jūnijā. 
Bērnu vasaras nometne „Sidra-
benē” šogad darbosies no 12. 
jūlija līdz 9. augustam. Nomet-

Toronto
R. Norītis

Montreala
M. Štauvers

K v e b e k a s 
starptautaiska-
jos  mākslas fes  -
tivālos jau trešo 
reizi viesojies 
Jaunais Rīgas 
teātris režisora 
Alvja Hermaņa 
vadībā. Pirmās 

divas viesošanās notika tikai 
Kvebekas pilsētā, bet šoreiz 
pirmo reizi arī Montrealā 
Transamerikas festivālā, kas 
notika laikā no 20. maija līdz 6. 
jūnijam. Šo festivālu atklāja ar 
izrādi „Klusuma skaņas”. Tā bija 
pirmizrāde Ziemeļamerikas konti -
nentā. Trīs stundu gaŗais uzve-
dums bija izpelnījies plašu ievē-
rību, un par to plašas reportāžas 
sniedza visi lielākie Montrealas 
laikraksti savās kultūras daļās. 
Kvebekiešiem, kas ļoti ciena 
teātri, iepaticies A. Hermaņa vei-
kums modernā teātŗa attīstības 
gaitā. To apliecināja kritikas dau-
dzos preses izdevumos. Tās va -
rēja skatīt un izlasīt divos ielogos 
Kvebekas universitātē pirms un 
pēc režisora A. Hermaņa sarunas 
ar publiku. Sestdien, 23. maijā šo 
tikšanos veiksmīgi franču un 
angļu valodā vadīja moderātore 
Šelija Pomerance. Režisors pastās -
tīja, ka teātŗa mākslu varot apgūt 
augstskoloas četru gadu kursā. 
Valsts atbalstītā sistēma nodro-
šinot aktieŗa iztiku un dodot 
iespēju strādāt savā profesijā visu 
mūžu. Teātrim Latvijā esot Sta-
ņis  lavska skolas baze. Pēdējā 
laikā ir iespēja iepazīties ar citām 
teātŗa skolām. Aktieŗiem ir jāie-
gulda laiks, lai veidotu paliekamu 
sniegumu, un jāaug ar katru 
lomu. Jauniem aktieŗiem jātēlo 
veci ļaudis. Labākais teātris attēlo 
priecīgu dzīvi. Svarīgākais dzīve 
ir saņemams par brīvu. Satrau-
kums ir katra laba aktieŗa spēles 
daļa. To varējām just arī viņa 
sarunā, kad viņš iztirzāja savu 
režisora pieeju. Netrūka jautā-
jumu. Vairāki vaicāja, kāpēc lugā 
parādās zilonis un govs. Šie jau-
tājumi atbildi nesaņēma. Atbildes 
bija atrodamas uzveduma izpratnē.

Laikraksta Gazette kritiķis Pats 
Donnelijs (Pat Donnely) recen-
zijā, kas publicēta laikraksta slejā 

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
nes komandante šogad būs Linda 
Lakata, mazo bērnu nometni 
„Cāļu kalnu” vadīs Anita Tomase 
un skolotāja no Latvijas – Dace 
Grintale. Gadskārtējās Jāņu un 
Līgo svētku svinības 27. jūnijā. 

* Baltijas tautu Aizvesto piemi-
ņas eukumeniskais dievkalpo-
jums 14. jūnijā plkst. 13 Sv. 
Pēteŗa baznīcā.

* Toronto latviešu Pensionāru 
apvienības 28. maija sanāksmē 
jautrā pēcpusdienā Latviešu 
centrā asprātības un anekdotus 
stāstīja Rita Skrastiņa un Liene 
Martinsone. Apvienības 11. jū -
nija sanāksmē plkst. 13 Latviešu 
centrā notiks 14.jūnijā un turp-
mākajās deportācijās aizvesto 
pieminēšana. Piedalīsies DV 
Kana  das vīru koris diriģentes 
Īrisas Purenes vadībā.

* Toronto 20. aprīlī miris Oskars 
Ozoliņš. Viņš dzimis 1924. gada 
18. augustā Līvānos. Aizgājēju pār -
pelnoja 24. aprīlī. Par aizgājēju 
sēro dzīvesbiedre Biruta dēls 
Edvins ar ģimeni, tuvinieki un 
draugi.

* Toronto St. Joseph’s slimnīcā 
22. martā mirušo Ainu Zoju 
Kalniņu, dzim. Kempe, pēdējā 
gaitā Jorkas kapsētā 25. martā 
izvadīja prāv. Dr. F. T. Kristbergs. 
Aizgājēja dzimusi 1928. gada 8. 
decembrī.

* Latviešu aprūpes mājas „Kris-
tus dārzs” iemītniece, simtgad-
niece Lūcija Zīriņa mirusi 22. 
aprīlī. Viņa dzimusi 1908. gada 
23. jūnijā Lubezerē, Talsu apriņķī. 
Aizgājēju pārpelnoja 25. aprīlī, 
sēru dievkalpojumu Mt. Plesant 
krematorijā vadīja māc. Dr. Anita 
Gaide. Par aizgājēju sēro dēls 
Andrejs, tuvinieki un draugi.

* Toronto priekšpilsētā Misisāgā 
(Missisauga) 12. maijā mirusi 
Austra Priedīte, dzim. Rinmane. 
Viņa dzimusi 1911. gada 25. 
jūlijā Skankalnē, Mazsalacas 
rajo  nā. Dzīvesbiedru Voldemāru 
zaudējusi 1996. gadā. aizgājēju 
pēdējā gaitā Jorkas kapsētā 20. 
maijā izvadīja prāv. Dr. F. T. 
Kristbergs. Par aizgājēju sēro dēli 
Valdis un Juris, meita Dace (Daisy) 
ar ģimenēm, tuvinieki un draugi 
Kanadā, ASV un Latvijā.

* Pēc ilgas un grūtas slimības 
Scarborough  slimnīcā 24. maijā 
miris Artūrs Antmanis. Viņš 
dzimis 1919. gada 6. augustā, 

Lipenē, Gulbenes apriņķī. Aizgā-
jēju pārpelnoja un urnas apglabā-
šana notika 30. maijā Jorkas kap-
sētā. Sēru dievkalpojumu kap-
sētas kapličā vadīja prāv. Dr. F. T. 
Kristbergs, sēru mūziku spēlēja 
ērģelnieks Dāvids Šmits. Urnu 
uz kapa vietu aiznesa mazmeita 
Katrīne. Atvadvārdus teica aizgā-
jēja draugi un cienītāji – Viktors 
Dreifelds, Jānis Briedis, Arnolds 
Dzilna un Tālivaldis Kronbergs. 
Par aizgājēju sēro līdzgaitnieces 
Vija, pameita Ilze ar ģimeni, 
mazmeita Katrīne Kanadā, kupla 
draugu saime Kanadā, ASV un 
Latvijā.

Hamiltona 
*Hamiltonas latviešu Pensio-

nāru apvienības pavasaŗa sezo-
nas nobeiguma sanāksme notiks 
15. jūnijā plkst. 11.30, Jāņu un 
Līgo svētku svinības 18. jūnijā 
plkst. 13 Latviešu biedrības namā.

* Hamiltonas DV nodaļas spor  ta 
kopas rīkotā novusa spēles tur-
nīrā pirmo vietu ieguva M. Bau-
meistars, otro – O. Šustiņš, trešo – 
A. Richters, E. Jēgeris un I. Leja.

* Hamiltonas latviešu ev. lut. 
Kristus draudzē prāv. I. Gaide 16. 
maijā salaulāja Andriju Sandru 
Ozolu ar Jāni Paulu (John Paul) 
Kolesaru.

* Okupācijas varas Aizvesto 
piemiņas dievkalpojums visām 
trijām Baltijas tautām notiks 14. 
jūnijā plkst. 18 lietuviešu baznīcā.

* Hamiltonas Latviešu biedrības 
grāmatnīca atvērta ceturtdienās 
un piektdienās no plkst. 15.30 
līdz 19, sestdienās no plkst. 10 
līdz 13. No 13. jūnija līdz 12. sep-
tembrim grāmatnīca sestdienās 
slēgta.

* Toronto Latviešu Kreditsa-
biedrības Hamiltonas nodaļa 
Latviešu biedrības namā atvērta 
ceturtdienās un piektdienās no 
plkst. 17 līdz 19, sestdienās no 
plkst. 10 līdz 13. No 13. jūnija 
līdz 12. septembrim Kreditsa-
biedrība sestdienās slēgta.

* Kanadas latviešu 13. Dziesmu 
svētki Hamiltonā notiks no 1. 
līdz 5. jūlijam.

* Prāv. I. Gaide pēdējā gaitā 
Woodland kapsētā 11. maijā izva-
dīja Ernestu Šulcu, 8. maijā – 
Venerandu Kudiņu, 28. maijā – 
Jāni Kļaviņu Jorkas kapsētā 
Toronto.

22. maijā, atzīst, ka Hermanis 
neesot ieinteresēts reālismā, bet 
gan vēloties raksturot hipiju 
kustības nevainību uz „puķu 
bērnu” paaudzes Saimona un 
Garfunkela mūzikas fona. Šo 
mūziku režīms sešdesmitajos 
gados Latvijā neatzīst, aizliedzot 
koncertu un traucējot radio 
raidījumus. Jaunie ļaudis dzīvo 
savu dzīvi savā dzīvokļu namā 
atsevišķās ainās, kas savijas cita 
ar citu atvērtā skatuvē, kuŗā 
atsevišķo dzīvokļu sienas jāiedo-
mājas skatītājiem pašiem. Aktieŗi 
tikai tēlo. Viņi nerunā. Viņu tēlu 
dzīvības elements un enerģijas 
avots ir piens. Kritiķis Donelijs 
uzvedumu uzdrošinās salīdzināt 
ar Kvebekas plaši pazīstamā 
Saules (Cirque Soleil) cirkus snie-
gumu, tikai bez cirkus priekš-
nesumiem un milzīgā naudas 
ieguldījuma. To var uzņemt par 
patiesu komplimentu rīdzinie-
kiem. Viņš arī domā, ka skatītāji 
izrādē iegūst dziļāku abu skaņ-
ražu mūzikas izpratni.

Izrādi izdodas noskatīties 23. 
maija pēcpusdienā. Tā saista un 
ieved patīkamā teātŗa gaisotnē, 
kuŗā katrs skatītājs spēj atsaukt 
atmiņā paša pieredzēto. Gandrīz 
visi skatās ar aizrautību. Jauno 
aktieŗu sniegums ir teicams. 
Viņu vidū pāris reizes parādas 
arī pats režisors. Programmas 
lapiņās ir minēti visu 14 aktieŗu 
vārdi. Tā kā viņi mums nav 
pazīstami un nav atzīmēts, kuŗu 
tēlu katrs atveido, nevar pielikt 
atzīmi atsevišķiem tēlotājiem. 
Noslēgumā visa publika ceļas 
kājās un ar četrkārtīgām applausu 
šaltīm pateicas Jaunajam Rīgas 
teātrim par uzvedumu, kas at -
vests no tālienes.

Visas četras izrādes bija izpār-
dotas. Tas nozīmē, ka Montrealā 
pavisam kopā bijuši vairāk nekā 
2100 skatītāju. To vidū bija arī 
latvieši, kam teātris ir dārgs. Visi 
bija gandarīti par to, ka bija 
atnākuši.

No Montrealas Rīgas teātrinieki 
devās uz Kvebekas pilsētu, kur 
maija beigās notika četras izrādes. 
Un tur viņiem veicās līdzīgi. 
Varam priecāties, ka par šīm 
izrādēm rūpējās vietējās sabied-
rības teātrinieki, jo mums šādas 
viesizrādes izkārtot vienkārši nav 
iespējams un nav pa spēkam.

S A R Ī K O J U M I
BOSTONA (MA)

• 12. jūnijā plkst. 7.00 Trimdas 
draudzes zālē (58 Irving St. 
Brookline, MA) Latvijas dzie-
dones un mūziķes Lienes Šoma-
ses koncerts ,,Dziesmas veciem 
un jauniem”.

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

plkst. 3.00 Gaŗezerā piemiņas 
brīdis pie pieminekļa ,,Nomo-
cītajiem un izsūtītajiem”. Īsa 
garīgā un laicīgā programma, 
pēc tās sadraudzības stunda pie 
kafijas galda. Tautiešus piedalīties 
sirsnīgi 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 mūziļu grupa 
,,Jūrmalnieki”. 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 Grand-
rapidos; pieteikties, rakstot vai 
zvanot Jānim Daukšam, tālr.: 

616-874-9634, e-pasts: daukss@
sbcglobal.net

KLĪVLANDE (OH) 
• 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). 

• 20. jūnijā Jāņu svinības pie 
Balto klinšu ezera (10645 Soledad 
Canyon Rd.) Būs iespēja uzspēlēt 
novusu, līgošana, apdziedāšanās, 
ugunskurs.

• 21. jūnijā Jāņu svinības 
Sandiego Crown Point Beach 
plkst. 12.00.

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

MINEAPOLE (MN)
• 14. jūnijā plkst. 12.00 1941. gada 

14. jūnijā uz Sibiriju aizvesto 
piemiņas sarīkojums. Rīko DV 

apvienība un ,,Starts”, atskaņos 
ietvartotu ,,Dievs, Tava zeme deg!” 
Piedalīsies tautas folkloras ansam-
blis ,,Teiksma”.

• 23. jūnijā plkst. 7.00 Jāņu 
svinības draudzes nama lejas 
zālē; dziedās un ģitaru spēlēs 
,,Trīs meičas no Latvijas” – Ieva 
Pļavniece, Raimonda Vazdika un 
Ilze Grunte. Ieeja $20.00, studen-
tiem $10.00, līdz 12 gadu veciem 
bērniem brīva.

ŅUJORKA (NY)
• 13. jūnijā plkst. 11.00 Jāņu 

ielīgošana Bruklinas skolā (564 
2nd St, Brooklyn, NY 11215-2608). 
Līgosim, dejosim, iesim rotaļās! 
Skolotājas stāstīs un mācīs kā 
Jāņus svinēja un svin Latvijā. 
Viesus gaidīs bagāts mielasta 
galds!

(Turpināts 22. lpp.)
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Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATESLATVIAN 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

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

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

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

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

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

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

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,

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

Fakss: (371) 67502251
jurjans@apollo.lv

Svinēsim Jāņus Gaŗezerā!

Ieeja $15       Līksmosim draugu pulciņā!

Hāgenskalna mūzikanti,
Singers of United Lands,
Tautas deju uzvedums,

Lietuviešu ēdieni,
Līgošana, Zaļumballe

Sestdien, 20. jūnijā  Dziesmu lejā, pulksten 19:00

ST. PETERSBURG BEACH,
FLORIDAS JŪRMALĀ PĀRDODAM PAR IZDEVĪGU CENU

“TIME SHARE STUDIO” ISTABU
GADA 48. NEDĒĻA (NOVEMBRA BEIGAS). 

IZMAINĀMS AR RCI LĪDZĪGIEM ĪPAŠUMIEM
AUGSTĀKĀ KLASĒ VISĀ PASAULĒ.

ZVANĪT: 605-225-6269.

Līgosim Jaunpiebalgā
Lai es būtu, kur būdamis,

Līgot nācu Piebalgā.
Piebalgā augsti kalni,
Tāli spīd jāņugunis.

Līgosim Jaunpiebalgā, „Zosēnos”,
pie Skrāģu kroga, kā jau katru gadu!

Pulcēsimies 23. jūnijā no 18.00 operas „Baņuta” brīvdabas 
skatuvē un visu nakti līgosim līdzi putnu dziesmām!

Tautastērpos ieeja brīva

Arnis Ābols dzimis Edvarda un Mērijas (dz. Freiberga) 
Ābolu ģimenē 1935. gada 17. oktobrī Ventspilī. Pēc bēgļu 
gaitām Vācijā Ābolu ģimene ieceļoja ASV 1950. gadā. A. 
Ābols 1955. gadā absolvēja Nedzirdīgo skolu Rodailendā. 
Viņš 44 gadus bija laboratorijas asistents Brauna 
universitātes Biomedicīniskās morfoloģijas nodaļā (Bio-
Medical Morphology Department for Brown University) 
un 34 gadus aizvadīja laimīgā laulībā ar Bonniju R. 
Lorensu (Bonnie R. Lawrence). Arnim Ābolam patika 
ceļot, fotografēt, strādāt dārzā, bet visvairāk pavadīt laiku 
kopā ar mazdēlu Parkeru. 
Pēc neilgas ļaunas slimības Arnis Ābols aizvēra acis uz 
mūžu 24. maijā savās mājās Varvikā (Warwick, RI), 
ģimenes locekļiem klātesot. Nelaiķi pēdējā gaitā izvadīja 
28. maijā no bēŗu nama Rodailendā (Thomas & Walter 
Quinn Funeral Chapel, 2435 Warwick Ave) un apbedīja 
Swan Point kapsētā, Providencē, RI. Aizgājēja piemiņai 
piederīgie lūdz ziedot Home & Hospice Care of RI, (169 
George Street, Pawtucket, RI 02860). Sēro dzīvesbiedre 
Bonnija, meita Dženifera (Jennifer S. Greene) ar vīru 
Skotu Grīnu (Scott Green), mazdēls Parkers Grīns (Parker 
W. Greene), daudzi radinieki Ventspilī un Rīgā, Latvijā.

Red.

Arnis
Ābols
1935. g. 17. X – 2009. g. 24. V
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Viņu mīļā atmiņā paturēsim
SIEVA LIJA, MEITAS ANITA UN LILITA

DĒLI DĀVIDS UN PAULS UN VIŅA SIEVA DACE
MAZBĒRNI ROBERTS, NORA, EMMA,

LINNEA, READY, DEREKS UN EMMETS
UN MĀSĪCA BRIGITA AR ĢIMENI

Par viņu sēro
VILMA, MAZBĒRNI

UN CITI RADI UN DRAUGI DAŽĀDĀS VALSTĪS

Mīļā piemiņā viņu paturēs
BRĀLIS JURIS UN DRAUGI SEATTLE

RADI LATVIJĀ UN ZVIEDRIJĀ

Bēdājas
BRĀĻI UN MĀSAS

SIGURDS, RAIMONDS, IZOLDE UN ASTRĪDA 
AMERIKĀ

Dieva mierā ir aizgājis mūsu mīļais vīrs,
tēvs, vectētiņš un radinieks

ALFS ROALDS KEIRE
dzimis 1931. gada 8. februārī Rīgā,

miris 2009. gada 8. aprīlī Seatlē, ASV
Viņa urna tiks pārvesta uz ģimenes kapiem Ventspilī

Dieva mierā aizgājis

ANSIS JANSONS
dzimis 1918. gada 18. jūlijā Pabažos, Latvijā,
miris 2009. gada 28. maijā Ņūdžersijā, ASV

Dieva mierā aizgājusi
mana mīļā māsa

IEVA VELTA 
ANDREIKA
dzimusi 1932. gada 27. aprīlī Cēsīs,

mirusi 2008. gada 17. maijā, Seattle, WA

Zinātņu Vīrs

Dr. LEONIDS 
ROZE

dzimis 1925. gadā Cirstos,
miris 2009. gadā Rīgā

Ja ikviens tik zemē sētu
Vienu graudu veselu,
Kas gan izskaitīt tad spētu
Zelta kviešu krājumu?

Kad meži plaukst un dārzi zied,
Tev tālu projām jāaiziet.
Vēl atskaties, kā vaicājot,
Ko varam ceļā līdzi dot.

Rita Gāle

Tur, kur mājo debess klusa,
Tur, kur dvēselēm ir dusa,
Tur mēs atkal tiksimies...

(V. Plūdonis)

S A R Ī K O J U M I

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

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 garan-
tētas!

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

• No 5. jūlija līdz 8. augustam 
vasaras vidusskola Kursa Latvie-
šu izglītības centrā Šeltonā. Pie -
teikšanās un informācija, sazi -
noties ar mācītāju Dāvi Kaņepu, 
tālr.: 310-621-9572; e-pasts: 
davis_kaneps@verizon.net

ST. PĒTERSBURGA (FL)
2. jūlijā plkst. 13.00  biedrības 

namā videoizrāde. Programma 
tiks paziņota atsevišķi. Kafija un 
cepumi. Visi laipni aicināti! Ieejas 
ziedojums sākot ar $ 3.00.

• 16. jūlijā plkst. 13.00 Biedrības 
namā videoizrāde. Programma 
tiks paziņota atsevišķi. Kafija un 
cepumi. Visi laipni aicināti! Ieejas 
ziedojums sākot ar $3.00.

• 6. augustā plkst. 13.00 Bied-
rības namā videoizrāde. Prog-
ramma tiks paziņota atsevišķi. 
Kafija un cepumi. Visi laipni 
aicināti! Ieejas ziedojums sākot 
ar $3.00.

• 20. augustā plkst.13.00 Bied-
rības namā videoizrāde. Pro-
gramma tiks paziņota atsevišķi. 
Kafija un cepumi. Visi laipni 
aicināti! Ieejas ziedojums sākot 
ar $3.00.

• 1. septembrī plkst. 10.00 
Biedrības valdes sēde. 

• 26. septembrī plkst. 10.00 
Daugavas Vanagu apvienības 
Floridā gadskārtējais pikniks 
War Veterans Memorial Park, 
9600 Bay Pines Blvd. N nojumē 
Nr. 4. Ieejas vārti parkā pie 94. th 
street N. Līdzi jāņem priecīgs 
prāts un groziņi kopīgam azaid-
am. Par ceptām desiņām un vēsu 
dzērienu gādās vanadzes un van-
agi. Nāciet un aiciniet līdzi drau-
gus! Mīļi gaidīsim!

Aicinām visus, īpaši ģimenes 
ar bērniem! Ieeja par ziedojumu. 
Plkst. 2.00 dievkalpojums. Infor-
mācija: www.CentreLV.com

• 25. jūnijā, plkst. 7.30 RTU 
Rīgas Biznesa skolas koŗa 
(diriģents Einārs Verro) un 
Ņujorkas koŗu biedrības (diri-
ģents 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 Hanna Vatere. 
Galerijas atvērta no plkst. 11.00-
6.00, izņemot pirmdienas un 
svētdienas; tālr.: 212-226-4151.

PRIEDAINE (NJ)
• 20. jūnijā Jāņu svinības. 

Līgotāji gaidīti no plkst. 4.00 pēc-
pusdienā. Tautasdeju kopu ,,Jumis” 
(Ņujorka) un ,,Dzirkstele” (Fila-
ldefija) 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 sadzie-
dāšanās.

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 Lat-
 vijas. Ieeja par $20 ziedojumu, 
studentiem $10, jauniešiem līdz 
16 gadiem brīva.

SIETLA (WA)
• 13. jūnijā latviešu biedrība 

rīko Jāņu dienas zāļu tirdziņu 
Latviešu centrā. 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 kon-
certs, līgošana kopā ar folkloras 
grupu „Gaigalava“ no Latvijas 

• Bostonas latv. ev. lut. 
Trimdas dr.: 14. jūn. plkst. 10.00 
1941. gada 14. jūnijā aizvesto 
piemiņas dievk. ar dievg. 21. jūn. 
plkst. 11.00 dievk. Piesaulē; 
pilsētā dievk. nebūs. 28. jūn. 
plkst. 10. 00 dievk. Māc. J. 
Mingina. 

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr: 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 
14. jūn. plkst. 10.00 1941. gadā 

cietušo piemiņas dievk. 21. jūn. 
plkst. 10.00 dievk. 29. jūn. plkst. 
10.0 dievk. ar dievg. Māc. diak. F. 
Sīpols, tālr.: 248-433-3435. Ērģ. 
Dr. Silvija Lizlova, Laila Upīte, 
Aija Greiama (Graham).

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 14. 
jūn. plkst. 11.00 Tautas sēru die-
nas 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. 
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Mūsu bijušais draudzes priekšnieks
 un ilggadīgais darbinieks

ALFREDS OLĢERTS 
TRAUTMANIS

dzimis 1927. gada 27. martā, Rīgā
miris 2009. gada 31. maijā, Freeport, NY

(Turpināts no 22. lpp.)

Dziļās sērās
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS ĀRZEMJU NODAĻA

Viņu vienmēr ar mīlestību atcerēsies
DZĪVESBIEDRE BONNIJA ĀBOLA (BONNIE R. ĀBOLA) 

MEITA DŽENIFERA (JENNIFER S. GREENE) 
ZNOTS SKOTS GRĪNS (SCOTT GREEN)

MAZDĒLS PARKERS GRĪNS (PARKER W. GREENE)

Mūžībā aizgājis
AGRONOMS

ĒVALDS SMITS
dzimis 1909. gada 26. jūnijā Iecavas pag. „Vampos”,

miris 2009. gada 19. janvārī Ziemeļkarolinā, Cary, USA

Mūsu mīļais

ARNIS ĀBOLS
dzimis 1935. gada 17. oktobrī Ventspilī,
miris 2009. gada 24. maijā Warwick, RI

Par viņu skumst
SIEVA LONIJA

MEITA KRISTĪNE AR VĪRU CHARLES
RADI UN DRAUGI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Mīlestībā viņu piemin
VĪRS JĀNIS

MEITA VIKTORIJA AR VĪRU PAUL,
MAZMEITA KARĪNA, MEITA LOLITA

AR VĪRU JIM, AR MEITU KIM 
UN DRAUGI LATVIJĀ, KANADĀ UN ASV

Par viņu sēro
MEITA LINDA AR VĪRU ROGER WALLECK

DĒLS ULDIS AR SIEVU MIMI PĪPKALĒJS
MAZBĒRNI JAMIE, KRISTIN, ALISON, ANDREW,

MALLORY UN ALEX
MAZMAZBĒRNI NORA UN LILY

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

PAULIS J. 
ANSTRATS, Ph.D.

dzimis 1925. gada 20. aprīlī, Jaunsvirlaukā,
miris 2009. gada 21. maijā, Čikāgā

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā sieva, māmiņa un vecmāmiņa

VELTA KALNIŅA,
dzim. LEMCHENS

dzimusi 1928. gada 9. jūlijā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 17. aprīlī Waukegan, Illinoija, ASV

Dieva miera aizgāja

KĀRLIS PĪPKALĒJS
dzimis 1918. gada 10. martā Cēsīs, Latvijā,
miris 2009. gada 12. aprīlī Lemont, Illinois

Kas cēlies par radītāju,
Auj zelta pastalas!
Var pasauli uzcelt kā māju
Vai zust, kā nekas.

A. Čaks

Jau saulīte zemu, zemu
Māmuliņa tālu-tāl,
Teku, teku – nepanāku,
Saucu, saucu – nesasauc...

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

Piemiņā patur
ŅUJORKAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

Tur, augšā aiz zvaigznēm,
Kur vilšanās nava,
Skaidrs un gaišs, un patiess ir viss.
Ko cilvēks cerējis ticībā savā,
Mūžībā jauki to Dievs piepildīs.

• 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 
Mācītāja ir baznīcas birojā 
otrdienās no plkst. 11.00 līdz 
1.00.

• Kalamazū Latviešu ev. lut. 
Apvienotā dr.: 14. jūn. 
plkst.10:00 Aizvesto piemiņas 
dievkalpojums ar dievgaldu. 21. 
jūn. plkst.10.00 dievkalpojums 
ar dievgaldu. Māc L. Vīksne. 28. 
jūn. plkst.10.30 dievkalpojums 
Gaŗezerā. Māc. Dr. S. Eglīte

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

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 14. jūn. dievk. ar dievg.; 21. 
jūn. un 28. jūn. Dievkalpojumi 
sākas plkst. 11.00. Māc. D. 
Kaņeps.

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
14. jūn. plkst. 11.00 ar Viliman-
tikas draudzi kopējs komū-
nistiskās varas genocīda upuŗiem 
veltīts piemiņas dievk. ar dievg. 
Vilimantikas baznīcā. 28. jūn. 
plkst. 11.00 dievk. Māc. Dace 
Jansone. 

• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: 
14. jūn. plkst. 4.00 piemiņas 
dievk. 1941. g. 14. jūnijā uz 
Sibiriju aizvestajiem. Pēc dievk. 
ziedu nolikšana pie pieminekļa. 
21. jūn. dievk. angļu valodā ar 
uzunu bērniem un dievg. 25. 
jūn. plkst. 10.00 Bībeles stunda. 
28. jūn. dievk. Dievk. sākas plkst. 
10.00. 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 11. jūn. plkst. 
10.30 Bībeles stunda. 14. jūn. 
plkst. 10.00 komūnistiskā geno-
cīda upuŗu piemiņas dienas 
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 Latvi-
jas 50 gadu okupācijas 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 pusstunda. 5. jūl. 
dievk. nebūs. 12. jūl. plkst. 10.00 

dievk.; pēc dievk. sadraudzības 
pusstunda. 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.: 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.: 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.

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: 21. jūn. plkst. 2.00 Tautas 
sēru dienas dievk. ar dievg. 
Trīsvienības baznīcā (35 Furman 
Str.) Skenektedijā, māc. O. 
Sniedze, ērģ. D. Baltazara-
Vitušinska. Dz. grām. Pēc dievk. 
kafijas galds.

• St. Pētersburgas latviešu ev.
lut. dr.: 14. jūn. plkst. 14.00 
dievkalpojums, kolekte tiks zie-
dota Okupācijas mūzejam 
Latvijā. Dievkalpojumu ar 
dziesmām kuplinās Andris 
Ritums. 21. jūn. plkst. 11.00 
Biederības namā Bībeles stunda. 
12. jūl. plkst. 14.00 dievkalpoju-
mu vadīs Anderis Ritums. 19. 
jūl. plkst. 11.00 Biedrības namā 
Bībeles stunda. 26. jūl. plkst. 
11.00 Biedrības namā Bībeles 
stunda. 

• 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.



LAIKS 2009. ga da 13. jūnijs – 19. jūnijs24

S P O R T S

FO
TO

: U
ld

is 
V

īti
ņš

Detroitas 20. atklātās 
latviešu golfa sacīkstes
Par spīti ekonomiskai krizei, 

Detroitas 20. atklātās latviešu 
golfa sacīkstēs piedalījās 74 dalīb-
nieki no ASV un Kanadas – lie-
lākais dalībnieku skaits pēdējos 
četros gados. Sacensību rīkotāji 
ir optimisti un priecājas, ka div-
desmit gadu tradicija turpinās, jo 
tēvi ierodas uz spēli kopā ar 
sa viem dēliem.

Sacensību galvenie rezultāti.
Latvijas korporāciju apvienības 

(LKA) sacensībās korporācijas 
Ventonia dāvāto ceļojošo kausu 
trešo gadu pēc kārtas izcīnīja 
korporācijas Patria vienība ar 
rezultātu 87.60. Trīs labākie rezul   -
tāti korporācijas vienībā bija 
Ivaram Melnbārdim (82), Edvar-
tam Robežniekam (84) un Gunā-
ram Robežniekam (88). Otro 
vietu ieguva  Lettgallia vienība ar 
rezultātu 96.20. Trīs labākie 
spēlētāji vienībā bija Aivars 
Erkmanis (73). Andris Velkme 
(95) un Aldis Kiršteins (104).

Latvijas kausu, ko izcīna divu 
dienu sacensībās, ieguva Andris 

notika no 23. līdz 26. maijam. 
Atklātajā grupā vienībā Legion 
Blue (East Greenbush, NY) spēlēja 
Artūrs Kūlāns. AA grupā vienībā 
Thunderball MVA (St. Anthony, 
MN) spēlēja pērngada ALAs 
meistarsacīkšu labākais gremdē-
tājs Čarlijs Veldre, vienībā Summit 
(Bolingbrook, IL) – Artūrs Kūlāns 
un vienībā Top shelf  (Chicago, 
IL) – Roberts Tupurītis.

A grupā vienībā T. Mellons 40s 
(Eagen, MN) spēlēja Mats Lācis 
un vienībā Team CORE (Kenosha, 
WI) – Ēriks Zvērs.

55 gadu vecumgrupas vienībā 
NHeat (Plymouth, MN) spēlēja 
Jānis Runka, vienībā Spike Force 
55 (Northfield, NJ) – Ēriks Pāvels. 
Jānis Runka spēlēja arī 60 gadu 
vecumgrupas vienībā Boomers 
(St. Paul, MN).

Otrā posma sacensības notika 
no 27. līdz 30. maijam. BB grupā 
vienībā River Rats (Washington, 
IA) spēlēja Edmunds Pelds. 50 
gadu vecumgrupas vienībā Spike 
Force 50 (Northfield, NJ) spēlēja 
Eriks Pāvels, labākais gremdētājs 
1985. gadā 1. globālās spēlēs 
Gaŗezerā. 70 gadu vecumgrupas 

Sākušās Eiropas 
basketbola 

meistarsacīkstes 
sievietēm

  Rīgā, Liepājā un Valmierā 
sākušās Eiropas basketbola 
meistarsacīkstes sievietēm. Seš-
pad  smit vienību vidū ir arī 
Latvijas izlase. Kopumā mūsu 
valstsvienība meistarsacīkstēs 
līdz šim piedalījusies septiņas 
reizes, finālturnīrā tikusi trīs 
reizes. Iegūtās vietas:

1995. g. – nekvalificējās 
fināltur nīram;
1997. g. – nekvalificējās;
1999. g. – 9. vieta;
2001. g. – nekvalificējās;
2003. g. – nekvalificējās;
2005. g. – 6. vieta;
2007. g. – 4. vieta.
Gatavojoties meistarsacīkstēm, 

Latvijas izlase pārbaudes spēlēs 
guva sešas uzvaras, neciešot ne -
vienu zaudējumu. Šāda līmeņa 
turnīrā izlasē debitē liepājniece 
Sabīna Niedola,  pēc piecu gadu 
pārtraukuma vienībā atgriezu-
sies Kristīne Kārkliņa.

Latvijas sieviešu izlases sastāvs 
startam Eiropas meistarsacīkstēs:

Anda Eibele, Ieva Tāre, Kristīne 
Kārkliņa (visas SK Cēsis), Zane 
Eglīte, Dita Krūmberga, Aija 
Brumermane (visas TTT Rīga), 
Sabīne Niedola (Liepājas Metal-
lurgs), Liene Jansone (Tarbes, 
Francija), Zane Tamane (Nadežda, 
Krievija), Gunta Baško (Halcon 
Avenida, Spānija), Anete Jēkab-
sone-Žogota (Maskavas Dinamo, 
Krievija), Aija Putniņa (Olesa, 
Spānija).

Eiropas meistarsacīkstes  notiks  
līdz 20. jūnijam. Priekšsacīkšu 
cīņas Latvijas izlase aizvada 
Liepājā, izšķirīgās spēles notiks 
Rīgā. Latvijas izlase ir vienā 
apakšgrupā ar Grieķijas, Polijas 
un Ungārijas valstsvienību.

Turnīra izloze 16 vienības 
sada     līja četrās apakšgrupās. A 
apakšgrupā ir Spānija, Čechija, 
Slovakija un Ukraina, B – Latvija, 
Polija, Ungārija un Grieķija, C – 
Krievija, Turcija, Lietuva un 
Serbija, D – Baltkrievija, Francija, 
Izraēla un Italija.

  Latvija – Polija 86:52 
(24:12, 18:10, 20:15, 24:15)

Polietēm Eiropas meistarsa-
cīkstēs veicies labi: izcīnītas divas 
bronzas, divi sudrabi, bet reizi 
pat čempiontituls (1999. gadā, 
kad meistarsacīkstes notika Polijā). 
Kopumā polietes 13 meistarsa-
cīkstes beigušas labāko pieciniekā. 
Vienības vilcējspēks ir 1,84 m 

gaŗā uzbrucēja Agneška Bibržic-
ka. 28 gadus vecā spēlētāja bija 
otra labākā punktu guvēja 2005. 
gada meistarsacīkstēs (19,9 pun-
kti). FIBA Eirolīgā Bibžicka spē-
lē  jusi kopš 2002. gada, izveido-
joties par vienu no līgas spožā-
kajām zvaigznēm.

Sabīne Niedola. 18 gadus vecā 
basketboliste dzimtās pilsētas 
publikas priekšā aizvadīja ļoti 
veiksmīgas astoņas minūtes, 
gūstot astoņus punktus un izcīnot 
trīs atlēkušās bumbas. Viņa pēc 
spēles saņēma arī Liepājas pil-
sētas galvas Ulda Seska uzslavas. 

Sacensību rīkotājs  Modris Ejups, Ivars Melnbārdis, Lerijs 
Madisons, Andris Līzenbergs, sacensību rīkotājs Māris Lenšs

Līzenbergs no Čikāgas ar rezul-
tātu 158. Otro vietu meistaru klasē 
ieguva Lerijs Madisons (170), 
trešo – Ivars Melnbārdis (171).

Atklātā A klasē pirmo vietu ieguva 
Andris Zariņš (184), otro – Māris 
Lenšs (189), trešo – Maiks Arons (192).

Atklātā B klasē labākais rezul-
tāts bija Laurim Kuksim (207), 
otrā vietā – Gvido Auziņš (207), 
trešā – Raiens Arons (212).

Senioru meistarklasē veiksmī-
gākais spēlētājs bija Andris 
Runka (180), otrs labākais bija 
Džeimss Džensens, (193), trešais 
– Marks Ņukomers (198).

Senioru A klasē pirmajās trīs 
vietās ierindojās Tālis Gulbis 
(202), Modris Pudists (224) un 
Uģis Augenbergs (231).

Sieviešu klasē labākā spēlētāja 
bija Sandra Timma Čopjaku 
(Chopyak, 174), aiz sevis atstājot 
– Ketiju Vašu (Kathy Wash, 209) 
un Dženīnu Gravu (215).

Par sīkākiem sacensību rezultā-
tiem, dalības noteikumiem var 
uzzināt un sacīkšu fotografijas 
apskatīt DLGA mājaslapā –  
http://www.latviangolf.org  

Uldis Vītiņš

ASV atklātajās 
volejbola 

meistarsacīkstēs 
Mineapolē piedalījās 

deviņi latvieši
ASV vīriešu volejbola meistar-

sacīkstēs Mineapolē piedalījās 
deviņi latvieši, spēlējot 12 vienī-
bās. Pirmā posmā sacensības 

vienībā Minnesota Golden Masters 
(Minnetonka, MN) spēlēja Jānis 
Grotāns.

Sieviešu volejbola dalībnieču 
sarakstā latvisku uzvārdu neiz-
devās uziet.

Pirms sacensībām USA Volleyball 
(USAV) parasti rīko dažādas 
sanāksmes. Šogad pirmo reizi 
rīkoja USVA kongresu ar vairā-
kiem referātiem un pārrunām 
par profesionālo, izlases un jau-
natnes (īpaši zēnu) volejbolu. 
Kongresā varēja piedalīties visu 
organizāciju un interešu grupu 
pārstāvji. Labs referāts un pār-
skats bija USAV jaunajam vadītā-
jam Dagam Bīlam (Doug Beal).

Vakarā tradicionālajā Dorotejas 
Boisī (Dorothy Boyce) banketā 
izdalīja atzinības balvas. Salute to 
Region 10, kuŗā ietilpst arī Mine-
sota, pieminēja Jēkabu (Ilmāru) 
Lāci, kas vairākus gadu bijis 
reģiona vadītājs.

ALA sadarbojas ar USVA kopš 
aizritējušā gadsimta 50. gadiem. 
Vienīgās etniskās vienības USAV 
ir ALA, Jewish Community 
Center un Turners.

Organizācijas var pieteikt kan-
didātus apbalvošanai ar Robert L. 
Lindsay Meritorious Service Award, 
ko šogad saņēma Anita Tuma un 
Kārlis Grīnvalds no Kalamazū.

ALAs Sporta nozares oficiālais 
pārstāvis USVA ir Egons Duņens 
no Teksasas pavalsts Hjūstonas 
pilsētas,  šogad viņš uz kongresu 
bija deleģējis ilggadējo Sporta 
nozares pārstāvi Jāni Robiņu no 
St. Paulas, MN. 

JR
Valsts prezidents Valdis Zatlers Eiropas basketbola  meistar-
sacīkšu atklāšanas parādē

Gunta Baško (baltajā tērpā) cīņā par bumbu ar Polijas izlases 
spēlētāju

Eiropas meistarsacīkšu ofici-
ālajā atklāšanas ceremonijā 
uzrunas sportistēm un līdzjutē-
jiem teica Latvijas Valsts prezi-
dents Valdis Zatlers, Liepājas 
domes priekšsēdis Uldis Sesks, 
kā arī Starptautiskās Basketbola 
federācijas Eiropas nodaļas 
ģenerālsekretārs Nars Zanolins.

Pēc svinīgās čempionāta atklā-
šanas Latvijas basketbolistes, 
emociju pārpildītas, lieliski iesā-
ka spēli, neatstājot pretiniecēm 
nekādas cerības. Pirmajās minū-
tēs ar vienības līderes Anetes 
Jēkabsones-Žogotas un Zanes 
Tamanes rezultatīvitāti Latvija 
ātri panāca 12:1. Latvijas basket-
bolistes rādīja ļoti skaistu basket-
bolu – aktīva darbība uzbru-
kumā, agresīva aizsardzība, emo-
cionāls sniegums, un tas viss 
deva negaidīti labu rezultātu.

Otrā puslaikā Polijas izlases 
rindās laukumā savainojuma dēļ 
vairs nedevās līdere Agņeška 
Bibržička, un Polijas izlases 
sniegums galīgi pajuka. Savukārt 
Latvija turpināja rādīt ātru, labu 
basketbolu un turpināja palie-
lināt pārsvaru. Arī uz maiņu 
iznākušās Latvijas rezervistes 
turpināja graut pretinieces, un 
beigās Latvija guva pārliecinošu 
uzvaru – 86:52.  Lielas skatītāju 
ovācijas izpelnījās liepājniece 

Basketbolistes apsveica arī valsts 
prezidents Valdis Zatlers.

Mūsu grupā Ungārijas valsts-
vienība negaidīti pārliecinoši ar 
43:59 zaudēja Grieķijai.

Latvija – Ungārija 
76:59 (20:13, 17:17, 19:18)

Arī sacensībā ar Ungārijas izla-
si Latvijas vienība guva pārlieci-
nošu uzvaru. Līdz ar šo panā-
kumu Latvijas basketbolistes ir 
nodrošinājušas vietu nākamajā 
posmā un praktiski arī uzvaru B 
grupā.

Latvijai 25 punktus guva Anete 
Jēkabsone-Žogota, Zane Tamane 
guva 20 punktus un izcīnīja 11 
atlēkušās bumbas,  Gunta Baško 
guva 14 punktus. Ungārijai 16 
punktus guva Anna Vajda.

Grieķijas izlase drāmatiskā sa -
censībā galotnē ar 60:62 zaudēja 
polietēm.

Vieglatlētika
Italijas vissportiskajā pilsētā 

Turīnā (šeit notikušas Ziemas 
olimpiskās spēles un Universi-
adas, arī Eiropas meistarsacīkstes 
vieglatlētikā) 10. reizi notika pa -
zīs  tamā un slavenā italiešu sporta 
darbinieka, arī IAAF prezidenta 
Primo Nebiolo (1923-1999) pie -
miņas sacensības. Ļoti veiksmīgs 
bija mūsu rekordista Dmitrija 
Milkeviča starts 800 m skrējienā. 
Jau trešo reizi šovasar viņš finišēja 
ātrāk par 1:46 – šoreiz 1:45,36, 
tikai par 0,15 sek. atpaliekot no 
sava šogad labākā sasnieguma. 
Dmitriju apsteidza tikai pasaules 
sezonas līderis Abubakers Kaki 
no Sudānas – 1:44,25.

***
Kārlis Alainis ar 81,64 m tālu 

metienu sasniedzis jaunu per-
sonisko rekordu “Ventspils šķēpu” 
sacensībās. Madara Palameika 
sasniedza savu šosezon labāko 
rezultātu – 55,96 m.

P. Karlsons


