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26. jūnijā Rīgas pilī Valsts prezi  -
dents Valdis Zatlers tikās ar 
jauniešu brauciena „Sveika, Lat-
vija!” dalībniekiem, kuŗi iera-
dušies no ASV, Kanadas un 
Austrālijas, lai iepazītos ar savu 
vecāku un vecvecāku dzimteni. 

Tikšanās laikā Valsts prezi-
dents uzsvēra, ka mūsdienu 
globālajā pasaulē šādu kustību 
nozīme pieaug un arvien sva-
rīgāka kļūst dzimtenes un pie-
derības sajūta. V. Zatlers izteica 

Valsts prezidents tiekas ar „Sveika, Latvija!” dalībniekiem

Jāņu ielīgošana
un skolas gada izlīgošanaPar  pirmo Apvienotās baltiešu 

komitejas (ABK) plānoto 1941. 
gada 14. jūnijā uz Sibiriju aiz-
vesto piemiņas un godināšanas 
brīdi 14. jūnijā pie komūnistu 
upuŗu pieminekļa Vašingtonā, 
D.C., varēja atkārtoti lasīt pa 
e-pastu izsūtītajos paziņojumos 
gan no ABK, gan no vietējās 
latviešu sabiedrības ziņu avotiem, 
gan pat no Kanadas!

Vašingtoniešiem nepierasti ne  ti -
cami skaistā, sausā, saulainā 
dienā pie  pieminekļa  pulcējās  
baltieši un viņu ģimeņu locekļi, 
lai atcerētos un pieminētu savus 
moku ceļā aizvestos un nezinā-
mos kapos guldītos ģimenes 
locekļus, radus, draugus, paziņas.

Mēs atceramies!
dzimusi. Visi pārējie atvadījušies 
tieši no viņas, jo neviens nav 
ticējis, ka mazā meitene izturēs... 
Baltiešu pārstāvji nolasīja aiz-
vesto personu vārdus, kuŗus viņu 
piederīgie bija vēlējušies pie -
minēt. Amerikas latviešu apvie-
nības priekšsēdis Dr. Juris Me -
žinskis un PBLA priekšsēdis 
Mārtiņš Sausiņš no Kanadas pie 
pieminekļa nolika vainagu, Dau-
 gavas Vanagu ASV valdes 
priekšnieks Zigurds Rīders – 
ziedu sakārtojumu, lietuviešu 
pārstāvji – ziedu vītni, igauņu 
pārstāvji – puķes.

Apbrīnojami smeldzīgi un dziļi 
izjusti skanēja lietuviešu vijol-
nieka Dāvida Pivoruna spēlētās 

Pieminekli greznoja Baltijas 
valstu un ASV karogi.  Ceremo-
niju vadīja Marija Pedaka Kari, 
ABK  dibinātāja, igauņa Maido 
Kari atraitne. Pārējie ABK dibi-
nātāji bija latvietis Gunārs Meie-
rovics, lietuvietis Dr. Džons 
Genis (John Genys), un Karls 
Altau, pašreizējais ABK vadītājs.

Klausījāmies no izsūtījuma at -
griezušās lietuvietes, tagad ASV 
valdības darbinieces, atmiņas par 
savu izsūtīto ģimeni. Viņa toreiz 
tikai pirms pāris mēnešiem bija 

baltiešu tautasdziesmu melodi-
jas. Varbūt tāpēc, ka skaņas nepa-
vadīja pastiprinātāju reizēm ra -
dītā metalliskā pieskaņa, un tās 
varēja plūst nepiespiesti, brīvā 
dabā, brīvā gaisā?  Bet varbūt arī  
tāpēc, ka mums visiem bija 
vienāds noskaņojums – smeldzīgi 
skumjš par pagātni, varbūt jutā-
mies arī mazliet apmierināti, ka 
beidzot ir vieta, kur varam 
kavēties atmiņās, atceroties arī 
skumjos brīžus?

Ceremonijas beigās M. P. Kari 
aicināja klātesošos pieprasīt atvai -
nošanos no Krievijas valdības 
par baltiešiem nodarītajiem nozie -
gumiem, gādāt, lai nekas tam-
līdzīgs vairs nenotiktu, atbalstīt 
demokratiskos principus Baltijas 
valstīs un rūpēties, lai pasaulē 
nekad neaizmirst šo drausmīgo 
noziegumu pret cilvēci. ,,Mēs 
atceramies!” bija galvenais vad-
motīvs.

Daugavas Vanagu ASV valdes priekšsēdis Zigurds Rīders, ALAs 
valdes priekšsēdis Dr. Juris Mežinskis un PBLA valdes 
priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš piemiņas pasākumā Vašingtonā

"Sveika, Latvija!" 21. brauciena dalībnieki pie Valsts prezidenta Valža Zatlera. Priekšplānā pa 
kreisi: grupas vadītāja Anita Ozola (Latvija) un audzinātāja Zinta Ozoliņa (Austrālija) 

Ņūdžersijas pamatskolas mācību gada pēdējā dienā skolasbērni kopā ar skolotājiem un vecākiem 
ielīgoja Jāņus. Vairāk lasiet 16. lpp.

cerību, ka līdz ar šo braucienu 
Latvija viņiem kļuvusi tuvāka un 
mīļāka un viņi iepazinuši Latviju 
kā zaļu un skaistu zemi. „Ikviens 
no jums ir daļa no Latvijas, jo 
jūsu saknes un sirds ir saistītas ar šo 
valsti”, atzīmēja Valsts prezidents.

Jauniešu kustības „Sveika, Lat-
vija!” dalībnieki uzsvēra, ka šis 
brauciens uz Latviju sniedzis 
iespēju savām acīm ieraudzīt vie-
tas, par kurām viņiem tik daudz 
stāstījuši vecvecāki. Tāpat jau-

nieši atzīmēja, ka dažādo Latvijas 
vietu apskatīšana un Jāņu svinē-
šana kopā ar Latvijas jauniešiem 
ļāvusi sajust īsto Latviju.

Nobeigumā Valsts prezidents 
novēlēja jauniešiem veiksmi un 
aicināja arī turpmāk meklēt 
iespēju atbraukt uz Latviju, lai šī 
nebūtu pēdējā tikšanās.  Pēc tam 
jauniešiem bija iespēja arī aplūkot 
Rīgas pili, iepazīties ar tās vēsturi, 
kā arī apskatīt Valsts apbalvoju-
mu izstādi.

Voleja turnīrs
„Zelta Bumba”

Rotā, 11. jūlijā,
sākums plkst. 11.00

Vakarā DJ – “Zelta Aunā”

Tuv. info.: info@njkursa.com,
(908) 272-4580



LAIKS 2009. ga da 4. jūlijs – 10. jūlijs2

ar SAS 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

LATVIJA –LATVIJA –
20092009

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S
Latvian newspaper
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Par vietvārdu
izcelsmi

Tikai nesen izlasīju Laika 
2008. gada 43. numuru.

P. Karlsons 20. lpp. piemin 
krievu vēsturnieku uzskatu, ka 
Latvijā daudziem vietvārdiem ir 
slaviska izcelsme. Viens no pie-
mēriem ir Allaži. Papētot Latvijas 
karti, Vidzemes rietumu daļā var 
atrast vismaz duci vietvārdu, kas 
beidzas ar –aži. Vai tie būtu krie-
vu izcelsmes? Piemēram: Ainaži, 
Limbaži, Eikaži, Pabaži, Ādaži, 
Vangaži, Ropaži, Suntaži u. c.

Ticamāk, ka tiem ir lībiska 
izcelsme, jo šajā Livonijas daļā 
ilgi dzīvoja lībieši.

Gunārs Jānis Auniņš
Hamiltonā, Kanadā

Vai piekodīsim?
Laikraksta „Laiks” nr.23, 16.

lpp. S. Muižniece-Liepiņa,  acinā-
dama uz 3x3 nometni Gaŗezerā, 
raksta: „...pastrebsim bada zupu, 
varbūt pat piekodīsim klāt kādu 
batvīni vai kūķi”. Par koču jeb 
kūķi kurzemnieki sauca uz pan-
nas ar sīpoliem un speķi sagrauz-
dētas grūbes, kuŗas gatavā veidā 
līdzinājās šodienas brokastu pār-
sliņām. Par batvini sauca biešu 
lapu zupu. Kā tad nu ir: vai 
pārsliņas un zupu var piekost?

Ilze Šīmane,
Kalamazū, Mičiganā

Kas ir brasa 
peldēšana?

Laika 22. numurā sporta 
lappusē vārds „brasa peldējums” 
minēts trīs reizes. Varbūt mēģi-
nāts tulkot šo veco peldēšanas 
veidu, ko Latvijā saucām „krūšu” 
stils? Amerikā lieto terminu 
breast stroke.

Vai tad nu ar divām valodām 
nepietiek? Sporta lappusē bieži 
lasām – „Jānis finišēja kā otrais”. 
Laikam jau „bija otrais” vai 
„ieguva otro vietu”?

R. Upsons,
Kolorado

Redakcijas piezīme.
Brass ir viens no vecākajiem 

peldēšanas veidiem. Olimpisko 
spēļu programmā tas iekļauts 
kopš 1904. gada. Ilgu laiku pel-
dētāji izmantoja tā saucamo kla-
sisko (ortodoksālo) brasu, kam 
bija raksturīga plaša amplitūda 
roku un kāju darbībā. Noteicošā 
bija kāju darbība. Pēc sitiena ar 
kāju sekoja garš slīdējums iztais-
notā stāvoklī. Seja visu laiku atra-
dās virs ūdens, ieelpa tika izpildīta 
roku īriena vidusdaļā. Vēlāk brasa 
peldējuma technika tika uzlabota, 
akcetējot roku darbību un izpil-
dot izelpu ūdenī laikā, kad rokas 
tiek virzītas uz priekšu. No 1935. 
līdz 1952. gadam sacensību notei -
kumi ļāva brasa distancēs izmantot 
tauriņstilu, kas brasu pakāpeniski 
izkonkurēja. Pēc 1953. gada tauriņ -
stils izdalīts kā patstāvīgs peldēša-
nas veids. Sākās jauna brasa attīs-
tības ēra.

Sporta terminoloģijā plaši lieto 
vārdu „finišēt” (angl. to finish), kas 
ir sinonīms vārdiem „beigt dis-
tanci”. Tas nozīmē nonākt distan-
ces galapunktā pie mērķa, vai arī 
veikt distances beigu daļu. „Fini-
šēja otrais” nozīmē „ieguva otro 
vietu”.

Varonības piemēri
Laika 6.–12. jūnija numurā 

lasītāji  A. Rudzāts un V. Kundziņš 
apstrīd  R. Hofmaņa viedokli par 
leģionāru nozīmi Otrā pasaules 
kaŗa laikā. Viņi abi ir pārliecināti, 
ka leģionāri bija varoņi, kuŗi 
cīnījās par Latviju.

Diemžēl vācu amatpersonas 
nedeva ne mazāko cerību, ka 
nākotnē Latvija varētu būt neat-
karīga. Vai varonība ir iespējama, 
pildot svešu kaŗakungu pavēles? 
Atgādināšu divus Otrā pasaules 
kaŗa piemērus.

Vācieši kaŗadarbībā gribēja 
iesaistīt visus baltiešus.  Latviešu 
un igauņu militāro aprindu 
pārstāvji piekrita un organizēja 
Latviešu un Igauņu leģionus. 
Lietuvas ģenerāļi, nebūdami pār-
liecināti par neatkarību nākotnē,  
nepiekrita, un Lietuvas leģions 
netika dibināts. Taču lietuvieši  
la  bi apzinājās, ka par savu nostāju 
nāksies maksāt; viņi visi nokļuva 
koncentrācijas nometnēs. Vai 
viņi nav uzskatāmi par īstiem 
varoņiem, kuŗi kalpoja savai tau-
tai, nevis vāciešiem? Un vai  
Lietuvā tagad nav labāks demo-
grafiskais stāvoklis nekā Latvijā 
vai  Igaunijā?

Otrs piemērs ir  Somijas armi-
ja, kas 1939.–1940. gadā  pretojās 
tai pašai varai, kas bez pretestības 
iesoļoja Baltijas valstīs. Somu 
pretestība bija bezcerīga, un 
Somija bija spiesta atdot Karēliju 
un Vīborgu, bet  Somijas centrālā 
daļa bija brīva. Vai šī pretestība 
nebija visīstākā varonība?

Uldis Roze
Douglaston, NY

Par strēlniekiem
Laika 23. numurā ,,Lasītāju 

balsīs” tiek jautāts: ,,Vai strēlnieki, 
kuŗi cīnījās cara armijā krievu 
uniformās ar krievu sagādātiem 
ieročiem, nebija cīnītāji par 
Latvijas brīvību?”

Fantazijai ir lielas iespējas, bet 
vēsture balstās uz faktiem, nevis 
uz fantaziju, sapņiem, vēlmēm, 
pieņēmumiem, rakstnieku izdo-
mājumiem un tēlojumiem.

1914. gada 1. augustā Vācija 
pieteica kaŗu Krievijai, Krievijā 
notika vispārēja mobilizācija, 
kuŗai bija pakļauti arī cara 
pa valstnieki latvieši. Vācu armi-
jai veicās. Līdz 1915. gada rude-
nim Vācijas kaŗaspēks bija ieņē-
mis gandrīz visu Kurzemi, Zem-
gali un Sēliju. Vienīgie, kas pret 
vācu iebrucējiem tiešām varonīgi 
cīnījās, bija latviešu tautības 
kaŗavīri. Tāpēc stratēģis ku apsvē-
rumu dēļ cars Nikolajs II atļāva 
dibināt brīvprātīgus latviešu strēl -
nieku bataljonus. Latvieši brīv-
prā tīgi bija pieteiku šies cara 
armijā jau tūliņ pēc kaŗa sākuma, 
lai piedalītos Kurzemes guberņas 
atbrīvošanā no vācu okupācijas 
– vācu armija bija paziņojusi, ka 
Kurzeme tiks kolo nizēta, ka 
bēgļiem neļaus Kurze mē atgriez-
ties un saimniecības tiks atdotas 
vācu kaŗotājiem. Tie bija ideolo-
ģiskie iemesli latvie šiem brīvprā-
tīgi iesaistīties Krievijas armijā.

Uzsaukumā ,,Pulcējieties zem 
latviešu karogiem!”, ko 1915. ga -
da jūlijā bija parakstījuši Krievijas 
domes latviešu domnieki J. Gold-
manis un J. Zālītis, jau pirmajā 
rindkopā bija nepārprotami teikts, 
par ko strēlnieki cīnīsies: ,,Lat-
viešu pulki kalpos Latvijas atka-

ŗošanai un aizstāvēšanai, lai tā 
arī turpmāk zeltu kā nešķi ŗama 
varenās Krievijas daļa.” Un tālāk:  
,,...mēs neesam vieni, dienu no 
dienas, plecu pie pleca mēs 
cīnāmies kopā ar diženo krievu 
tautu. Ticiet Krievijas nesalauža-
majai varenībai, ticiet latviešu 
tautas gaišākai nākotnei. Lai pul-
cējamies zem savas tautas karo-
ga zem divgalvainā ērgļa spār-
niem. ...Ar savu patrio tismu, savu 
uzticību caram un Krievijai un 
varonību cīņās pret mūsu vēstu-
risko ienaidnieku latvieši pel-
nījuši iet kaŗā zem sava karoga”. 
Ar ,,savu karogu” nebija domāts 
mūsu sarkanbaltsarkanais Latvi-
jas karogs, bet astoņi dažādi māk-
slinieka Anša Cīruļa zīmēti astoņu 
saformēto latviešu bataljonu karogi.

Latviešu strēlnieki bija varoņi, 
saņēma par varonību daudzus 
Sv. Juŗa krustus, bet viņu varonība 
nepalīdzēja izkaŗot Latvijai neat-
karību. Strēlnieki gan palīdzēja 
Sarkanajai armijai uzvarēt Krie-
vijas pilsoņu kaŗā un nodibināt 
Padomju Savienību. Latviešu 
strēl  nieki, kas pēc Krievijas revo-
lūcijas bija kļuvuši par sarkana-
jiem strēlniekiem, bija arī to sar-
kanarmijas daļu rindās, kas cīnī-
jās pret 1918. gada novembrī 
dibināto neatkarīgo Latvijas re -
publiku. Svešos bruņotos spēkos 
par savas zemes brīvību neviens 
nevar cīnīties.

Par Latvijas brīvības cīnītājiem, 
kuŗi par Latviju cīnījās ar iero-
čiem, saucami tikai tie kaŗavīri, 
kuŗi 1918. gada 18. novembrī 
pasludinātās neatkarīgās Latvijas 
republikas armijas rindās Latvijas 
neatkarības cīņu laikā cīnījas par 
brīvu, neatkarīgu Latviju.

Jāzeps Stirnis
Kalifornijā

Nav, kā bija cerēts
Dainis Mjartāns apcerē ,,Ceļā  

uz Hamiltonu” apraksta ne tikai 
latviešu jaunākās paaudzes izjū-
tas un emocijas par dzīvi trimdā 
un pārmaiņām, Latvijai atgūstot 
neatkarību, bet ļoti pareizi rak-
sturo arī vecākās paaudzes domas 
par atstāto dzimteni. Pirmajos 
gados pēc neatkarības atgūšanas 
daudzi bija nolēmuši drīz vien 
atgriezties Latvijā. Plāni atgriez-
ties nemainījās, atgūstot īpašumā 
tēva zemi, kaut gan visas mājas 
bija nodedzinātas vai nojauktas. 

Pirmie ciemiņi no Latvijas 
tomēr ieteica nesteigties likvidēt 
visu īpašumu Kalifornijā un sākt 
jaunu dzīvi Latvijā. Manas nelai-
ķes sievas tuva paziņa māksliniece 
Inguna Laudere no Rīgas (tagad 
arī mirusi) nosauca mūs par tra-
kiem un neprātīgiem pensionāru 
gados visu pamest un sākt ko no 
jauna nopostītajos Latvijas laukos, 
kur līdz mana tēva zemei Lietuvas 
pierobežā vairs nebija pat ceļa.

Pēc ilgākas ciemošanas Rīgā un 
dažos lauku novados ievērojām,  
ka gan polītiķi, gan tauta jauno 
demokratiju pārprot. Vēlēšanās 
kandidāti tautai apsola paradīzi, 
bet tūlīt pēc ievēlēšanas sparīgi 
sāk darboties savas kliķes (parti-
jas) un savu personisko interešu 
labā. Tā nu mums atvērās acis 
un, D. Mjartāna vārdiem runājot, 
mēs redzējām, ka ,,jaunā Latvija 
ir citāda”.

Valentīns Dābols
Kalifornijā
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MŪZIKAS SKAŅAS VASARĀ

KLINKLĀVA MĀKSLAS GALERIJA

Spoleto Festivals USA 2009
Ik gadu vēsturiskajā, skaistajā 

Dienvidkarolainas pilsētā Čarl-
stonā notiek slavenais Spoleto 
USA festivāls. Septiņpadsmit die  -
nās – no 22. maija līdz 7. jūnijam 
– varēja baudīt vairāk kā 100 
uzvedumus – gan operu, gan 
orķestra, koŗu un kamermūzikas 
koncertus, gan teātri un deju 
koncertus. Man bija izdevība būt 
festivālā no 2. līdz 7. jūnijam, un 
šais dienās noklausījos septiņus 
koncertus, vienu deju uzvedumu 
un vienu operu. Priecājos redzēt 
tik jūsmīgu publiku gan tradi-
cionālos, klasiskās mūzikas kon-
certos, gan mūsu gadsimta darbu 
atskaņojumos. Visi koncerti bija 
izpārdoti, un klausītāji pateicās 
māksliniekiem ar spontāniem 
aplausiem un bieži vien arī ar 
ovācijām. Tas viss radīja dzīvu, 
vitālu mākslas gaisotni.

Spoleto festivāls izauga no 
starptautiski pazīstamā „Festival 
of Two Worlds”, Spoleto pilsētā, 
Italijā. Komponista Gian Carlo 
Menotti izveidots un sākuma 
gados vadīts, tas dod iespēju jau-
niem, profesionāliem mūziķiem 
savu talantu parādīt gan instru-
mentālās, gan vokālās mūzikas 
koncertos. Izlases orķestrī spēlē 
jauni mūziķi no visas pasaules – 
šoreiz no Amerikas, Venecuēlas, 
Austrālijas, Malaizijas, Polijas, 
Dienvidkorejas, Japānas, Bulgā-
rijas, Ķīnas un Kanadas. Trīs 
vasa ras festivālā spēlēja arī izcilā 
latviešu vijolniece Daina Plost-
nieks-Redpath. Sīvā konkurence 
orķestrantu izvēlē vienmēr ga -
rantē pirmklasīgus koncertus.

Jaunajiem mūziķiem pievieno-
jas arī pasaulslaveni mākslinieki. 
Šogad Brāmsa Vijoles koncertā, 
Re mažorā, op. 77 dzirdējām kād -
reizējo brīnumbērnu Sarah Chang. 
Tagad viņa ir 30 gadu veca, bet 
viņas spožā karjera sākās 8 gadu 
vecumā, kad Ricardo Muti viņu 
noklausījās un tūlīt angažēja par 

solisti ar Filadelfijas orķestri. 
Spoleto festivālā mūs aizrāva ne 
tikai viņas žilbinošā technika, bet 
tagad arī pieredzējušās mūziķes 
interpretācijas briedums.

Spoleto festivālā izcila vieta 
atvēlēta kamermūzikai. Festivāla 
dienās varēja noklausīties 33 
ka mermūzikas koncertus! Tos 
vadīja un izraudzītos darbus ar 
dzirkstīgu humoru komentēja 
leģendārais Charles Wadsworth. 
Kamermūzikas „iemiesojums” 
bija Ņujorkas „The Chamber 
Music Society of Lincoln Center” 
dibinātājs un šīs nozīmīgās orga-
nizācijas vadītājs no 1969. līdz 
1989. gadam. Šogad Spoleto fes-
tivāls atzīmēja iecienītā mūziķa 
un administratora 80 gadu jubi-

Kamermūzikas rīta koncertos 
baudīju gan Haidna un Mocarta 
stīgu kvartetu eleganci, gan Šū -
maņa un Rachmaņinova darbu 
pilnasinīgumu, gan Koplanda un 
Gēršvina gaišumu un ritmisko, 
brīvo fantāziju. Nevarēju iedomā-
ties jaukāku dienas sākumu, kā 
sēdēt skaistā kamermūzikas zālē 
un ļauties mūzikas burvībai.

Vakaros man vēl bija izdevība 
dzirdēt neparastu, ārkārtīgi dra-
matiski pasniegtu Čaikovska 
„Patē  tisko simfoniju”. Citā kon-
certā Pulenka „Gloria” un Mo -
carta „Rekviemu” dziedāja ma -
sīvs, ap 200 balsu koris ar lielo 
festivāla orķestri.

Vokāli spilgts un skatuviski 
imponējošs bija Šarpentjē 

ietekmi. Šī Amerikā retāk uzvestā 
opera prasa izcilu soprānu titul-
lomā, un festivāls to sagādāja 
jaunās ukrainietes Stefanijas Doh -
vanas personā. Vokāli apskau-
žams un drāmatiski trāpīgs bija 
viņas tēlojums Luīzes lomā. Dzie -
dātāja ar savu tembrāli krāsaino 
balsi un skatuvisko prasmi mūs 
pilnīgi ieveda gan vienkāršā 
franču bourgeoise ģimenes dzīvē, 
gan Parīzes kaislībā un tās 
bohēmiskajā gaisotnē. Dziedātāja 
mācījusies Ukrainā, Amerikā un 
Vācijā. 2006. gadā viņa bija finā-
liste Operalia konkursā, tai pašā, 
kur gadu vēlāk mūsu jaunā 
latviešu slavenība Maija Kova-
ļevska izcīnīja pirmo vietu. Luīzes 
loma bija Stefanijas debija 
Amerikā. Pašreiz viņa aganžēta 
Hagen teātrī, Vācijā.

Vienā festivāla vakarā, krēslai 
nolaižoties pār Čarlstonas kole-
džas pagalmu, nepacietīgi gaidīju 
dejotāju grupas „Noche Flamenca” 
uzvedumu. Biju gaidījusi ener-
ģisku, spožu mūziku, nesavaldīgu 
dejas prieku un koši krāsainus 
tērpus. Nekā no tā nesagaidīju. 
Slavenā deju grupa melnos ap -
ģērbos šoreiz bija izvēlējusies 
mums pasniegt smagu, drāma-
tisku stāstu, smeļot iedvesmu no 
literātūras par bēgļiem un bēgļu 
bērnu dzejām. Apbrīnas vērta 
bija dejotāju, dziedātāju un ģitā-
ristu māka sniegt šos sāpīgos 
stāstus flamenko deju valodā. 
Priekšnesums bija iespaidīgs.

Paralēli Spoleto festivālam no -
tika arī Piccolo Spoleto festivāls, 
kas rīkots ar domu sniegt kon-
certus arī tiem, kuŗi nevar at -
ļauties maksāt Spoleto festivāla 
koncertu biļešu augstās cenas. 
Šos koncertus sniedz galvenokārt 
vietējie profesionāļi un Čarlstonas 
koledžas un baznīcu mūziķi. 
Piccolo festivāla ietvaros arī no -
tiek mākslas izstādes. Tā vienu 
pēcpusdienu, staigājot pa ziedošo 

pilsētas Marion laukumu man 
bija patīkams pārsteigums sa -
stapt latviešu mākslinieci Aiju 
Šternu, kuŗa dzīvo Čarlstonas 
tuvumā. Viņas darbi bija izrau-
dzīti šī festivāla mākslas izstādei. 
Vēlāk arī skatīju viņas intriģējošās 
gleznas Plum galerijā pilsētas 
centrā.

Gunta Plostnieks pie Gaillard 
Municipal Auditorium – vieta 
orķestra un kora koncertiem un 
operas izrādēm

College of Charleston Cistern Yard, kur notika Noche Flamenca deju 
uzvedums

leju, kā arī viņa pēdējo festivāla 
kamermūzikas vadītāja sezonu. 
Tādēļ arī šoreiz šie kamermūzikas 
koncerti bija īpaši izcili. Wads-
worth bija aicinājis gan māksli-
niekus, kuri savas karjeras šeit 
sākuši un tagad ir aktīvi, nozīmīgi 
mūziķi, gan arī topošas mūzikas 
zvaigznes.

(Charpentier) operas „Louise” 
uzvedums. Šarpentjē mūzika ir 
saldena, melodiskās temas iespai-
dīgas. Tā efektīgi atspulgo kom-
ponista paša sacerētu tekstu un ir 
spilgts deviņpadsmitā gadsimta 
vēlīnā liriskā romantisma pie -
mērs, kuŗā var sadzirdēt Šarpen-
tjē skolotāja Masnē (Massenet) 

Festivāla dienas apbūra ar savu 
mūzikas skaņu, deju soļu un 
mākslas daiļuma bagātību un 
skaistumu. Ieteicu katram, kam 
mūzika ir mīļa, pavadīt kādu 
laiku Spoleto festivālā. Jūs neno-
žēlosiet! Varbūt nākošos gados 
dzirdēsim arī kādu darbu no 
mūsu izcilajiem jauniem latviešu 
komponistiem, klausīsimies vēl 
kādu jaunu latviešu mūziķi un 
skatīsim latviešu mākslas darbus.

Gunta Plostnieks

Šovasar Gaŗezera Klinklāva 
galerijā no 28. jūnija līdz 19. jūli-
 jam skatāma Lāsmas Danosas un 
Ritas Laimas Bērziņas kopizstāde 
„Manā istabā dzīvo pasaka”. 
Seko intervija ar abām māksli-
niecēm.

Lāsma 1998.gadā beidza Lat-
vijas mākslas akadēmiju dizaina 
nodaļā. Strādāja Rīgas Video cen-
 tra animācijas studijā, vairākus 
gadus nodarbojās ar veikalu skat-
logu noformēšanu. 1999.gadā pār -
cēlās uz Čikāgu, kur nodarbojās 
ar dekoratīvo gleznošanu un sienu 
apgleznošanu.  Lāsma ir glezno-
jusi interjērus Čikāgas restorā-
niem, komerciālām telpām un 
dzīvojamām istabām.

Rita Laima studējusi Ņujorkā 
Parsons School of Design un 
vēlāk apmeklēja kursus Latvijas 
mākslas akadēmijā. Nodarbojās ar 
rakst  niecību, tulkošanu, bērnu 
žurnālu un grāmatu illustrēšanu.  
No 1982. gada līdz 1999.gadam. 
Rita Laima dzīvoja Latvijā. Pat-
laban ar ģimeni dzīvo Ohaijo.

Kādus darbus šovasar 
redzēsim?

Lāsma. Man būs apgleznotas 
maza formata mēbeles.  Mēbelītes 
būs apgleznotas, iedvesmojoties 
no pasakām. Ne pārāk tautiski 
vai etnogrāfiski, vairāk abstrak-
sti, tēlaini, ar krāsas un virsmas 
dažādību.

Rita Laima.  Mani darbi atbilst 
grāmatu ilustrāciju formātam.  
Laikam tāpēc, ka strādāju pie 
tiem ārkārtīgi ierobežotos laika 
sprīžos un ierobežotā telpā. Šī 
laika un telpas ierobežotība arī 
nosaka tehniku – viegli pieeja-
mie un lietojamie krāsainie 
zīmuļi un akrils, kas ātri žūst.

Vai pasakas
tēma ir jaunums darbos?

Lāsma. Esmu zīmējusi illustrā-
cijas vienai grāmatiņai, bet mē -
beles ar pasaku temu apgleznoju 
pirmo reizi. Man likās, ka bērnu 
mēbelītēm tā ir ļoti piemērota tema.

Rita Laima.  Latviešu pasakas 
manos darbos kavējas kopš bēr-
nības, kad mamma man tās 
lasīja. Darbā „Pasaules netaisnī-
ba” ar nolūku kopēju mākslinieka 
Pāvila Šēnhofa zīmējumu pasakai 

par pelīti un ļauno runci, jo šī 
pasaka mani jau bērnībā satrieca 
ar apziņu, ka pasaulē bieži sasto-
pama absolūta netaisnība un 
ļaunums, kas ārda cilvēka attie-
cības ar Dievu. Pasakā slinkais 
runcis aprij strādīgo, godīgo 
pelīti... Nu, vai šāds sižets nav 
sastopams ikdienā?

ir iespējams. Pasaka ir impulss 
radīt jaunu pasauli, ceļot uz vie-
tas ārpus laika un telpas.

Lāsma. Pasakas tema manos 
darbos ir pirmais iedvesmas avots. 
Izlasot konkrētu pasaku, es mēģi-
nāju iztēloties, kā varētu to iedzī-
vināt uz ļoti praktiska priekšmeta 
– mēbeles – virsmas.  Pati mēbele 
(krēsls, galds vai cits) jau arī 
ievirza un rosina uz noteiktu 
virzienu, jo arī mēbeli taču kāds 
ir izdomājis. Savā radošajā pro-
cesā mēģināju izcelt to, kas man 
likās skaists katrā priekšmetā un 
parādīt, kā tas var sadzīvot ar ma -
nis radītajām krāsām un bildēm.

  
Kuras pasakas izmantojat 
savos darbos?  Latviešu? Citas?

Lāsma. Izmantoju Kārļa Skal-
bes, Imanta Ziedoņa, Raiņa, 
Annas Sakses, kā arī latviešu tau-
tas pasakas.

Rita Laima. Bērnībā lasīju visā -
du tautu pasakas... Āfrikas tautu, 
Eiropas, kā arī Grimma, H.K. 
Andersena pasakas, Ziemeļame-
rikas indiāņu, Āzijas tautu pasa-
kas... Mūsu Skalbi! Patika visas!  
„Eža kažociņš” ir labi zināma lat-
viešu pasaka, ko iztulkoju angļu 

valodā un illustrēju. Ļoti patīk dzīv-
nieciņš ezis; šo adataino kustonīti 
bieži satiku Latvijas laukos, turēju 
plaukstās, barojām ar siltu pienu...

Kapēc tieši „pasakas”?
Rita Laima. Uzaugot dzejnie-

ces (māte Baiba Bičole) un māk-
sli nieka (tēvs Ilmārs Rumpēters) 
ģimenē, vienmēr man bijusi vēlē-
šanās kaut ko „stāstīt”. Vai tas būtu 
rakstot vai zīmējot, šo radošo 
darbību es saucu par stāstīšanu.  
Mākslas darbs vai illustrācija 
stāsta vienu, raksts vai atdzejo-
jums, dzejolis – kaut ko citu.  
Stāstīšana ir sevis atbrīvošana un 
kontaktēšanās ar pasauli. Un ja kādu 
interesē tavs stāsts, brīnišķīgi!

Lāsma. Man bērnībā ļoti pati-
ka pasakas, es varēju tās lasīt 
stundām. Laikā, kad tapa darbi 
izstādei, atklāju, ka vēl joprojām 
esmu spējīga sajūsmināties par 
pasakām. Izstādes nosaukums vei -
dojās no manas bērnības mīļāko 
dzejoli Aspazijas „Jāj pa ceļu 
pasaciņa”. Laikam neesmu zau-
dējusi bērnišķīgo pasaules uz -
tveri, ta mani iepriecināja!

Līga Ejupe,
Klinklāva galerijas vadītāja

Kā izmantojat ideju
„pasaka” savos darbos?

Rita Laima. Vārds „pasaka” 
man saistās ar cilvēka radošo 
garu, vēlmi dalīties ar citiem savā 
iztēlē un izdomas pasaulē, dzejo-
šanas mākā, radīšanā ne no kā.  
Pasakās klausoties, cilvēku „iek-
šējā acs” paveras uz pasauli, kuŗā 
mājo fantastiskas būtnes, kur viss 
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību

Fragmenti no publikācijām

1977. gads
Vai apzinātas 
nepatiesības?

Reaģējot uz Hovarda Blūma 
tendenciozo grāmatu „Wanted” 
un tajā sniegtajām nepatiesībām 
un apmelojumiem par latviešiem, 
Amerikas latviešu apvienība 
piesūtījusi grāmatas izdevējam – 
apgāda Quadrangle/The New 
York Times Book Co vadībai, kā 
arī laikrakstu redakcijām, kas 
atsaukušās uz šo grāmatu, seko-
jošu paskaidrojumu:

„Amerikas latviešu sabiedrības 
vārdā Amerikas latviešu apvie-
nība vēlas protestēt pret aizsprie-
dumaino un neprecīzo aprakstu 
par latviešiem Hovarda Blūma 
grāmatā „Wanted”. Vairākas rind-
kopas, kuŗās grāmatas autors 
pieskaras latviešiem, satur ļoti 
daudzus nepareizus apgalvoju-
mus un pieņēmumus, kas neat-
bilst patiesībai. Mēs šeit gribētu 
pieminēt tikai dažus no šiem 
apgalvojumiem, lai apgaismotu 
mūsu viedokli un faktiskos 
apstākļus.

1. Grāmatas 221. lpp. autors 
runā par „mistiski labi financēto 
Amerikas latviešu apvienību”. 
Amerikas latviešu apvienība ir 
bezpeļņas organizācija, kas ap -
vie  no un reprezentē Amerikā 
dzīvojošos latviešus. Tā ir inkor-
porēta Vašingtonā D. C. 1951. 
gadā. Tā ir organizācija, kas 
radīta galvenokārt, lai veicinātu 
un saskaņotu latviešu dažādas 
kultūrālas un vispārizglītojošas 
aktīvitātes un lai uzturētu un 
bagātinātu Amerikas latviešu 
etnisko mantojumu. Amerikas 
latviešu apvienība sastādās no 
individuāliem biedriem un gan-
drīz 200 Amerikas latviešu drau-
dzēm un organizācijām no krasta 
līdz krastam. Visas ALA sēdes 
tiek izziņotas Amerikas latviešu 
presē un ir atklātas sabiedrībai. 
Šīs sēdes var apmeklēt arī ALA 
biedri. Apvienības līdzekļi vien-
mēr sastāvējuši no biedru maksām, 
ziedojumiem un mantojumiem.

2. 221. lpp. autors nosauc 
Baltiešu universitāti Pinebergā, 
Vācijā, par „naci-baltiešu univer-
sitāti Pinebergā” un apgalvo, ka tā 
bijusi „indoktrinācijas universi-
tāte latviešu nacistiem”. Šo uni-
ver  sitāti dibināja 1946. gadā, 
dažus mēnešus pēc Otrā pasaules 
kaŗa beigām, tātad diezgan, 
varētu teikt – nepiemērotā laikā, 
lai četru lielvalstu Vācijas militārā 
pārvalde pieļautu īpašas naci-
universitātes dibināšanu. Šī uni-
versitāte tika nodibināta, lai dotu 
iespēju bēgļu jauniešiem turpināt 
kaŗa laikā pārtraukto augstāko 
izglītību. Tā bija iespēja jaunat-
nei izbeigt bēgļu nometņu dīk-
dienību un neziņu par nākotni. 
Baltijas universitātes 1949. gada 
publikācijā norādīts, ka Baltiešu 
universitāte ir stingri akadēmiskās 
tradicijās izveidota institūcija un 
tās programmas saskan ar citu 
universitāšu noteikumiem. Lai 
gan universitātes studentu lielākā 
daļa bija baltieši, tā nebija slēgta 
arī citām nacionālitātēm. Univer-
sitātei bija 17 fakultātes un 200 
akadēmiski kvalificētu mācībspēku.

3. Autors nepārtraukti atsaucas 
uz latviešu SS leģionu un ne reizi 
nenorāda uz atšķirībām starp 
latviešu un vācu SS vienībām. 
Nirnbergas prāvas laikā atšķirība 
starp latviešu un vācu SS vie-
nībām tika skaidri noformulēta 

un dokumentēta. Latviešu ieroču 
SS vienības dibināja vācu oku-
pācijas vara Otrā pasaules kaŗa 
pēdējos gados un tās izmantoja 
tikai pret krieviem austrumu 
frontē. ASV Displaced Persons 
komisija 1950. gadā atzina, ka 
baltiešu ieroču SS vienības jāuz-
skata par atsevišķām vienībām, 
kas savos mērķos, ideoloģijā, 
aktīvitātēs un kvalifikācijā šķira-
mas no vācu SS vienībām un 
tādēļ tās nevar uzskatīt par 
naidīgām ASV valdībai.

Mēs ceram, ka šie daži piemēri 
jums izskaidros, kādēļ mēs uzska-
tām, ka grāmatas autors nav gājis 
korrektas un objektīvas repor-
tāžas ceļu. Tik daudz nepatiesību 
un faktu sagrozījumu tajos dažos 
paragrafos, kas skar latviešus, 
sagrauj ticamību visai grāmatai 
jebkuŗam informētam lasītājam. 

Tādēļ mēs sagaidām, ka jūsu 
izdevniecība nekavējoties spers 
soļus, lai novērstu turpmākos 
pārpratumus. Ja tas tā nenotiks, 
mums jāpieņem, ka nepatiesības 
un maldinošie secinājumi nav 
tikai nepilnīgas vai paviršas 
informācijas pasniegšanas rezul-
tāts, bet satur apzinātu mēģi-
nājumu diskreditēt un nomelnot 
latviešus kā tautu. (15.01.)

aprakti P. Vīksne, J. Krūmiņš-
Pilāts, Sīmanis Berģis un Linards 
Laicens.

Vilis Āboltiņš Latvijā darbojās 
pagrīdē, 1928. gadā nelegāli iz -
ceļoja uz lielo proletvalsti. Viņa 
dzejolis „Diktātūras dēliem” vel-
tīts nogalinātajam Kirovam un 
mirušajam Kuibiševam, bet iz -
skan kā Staļina slavinājums.

... Un Staļins klus.
Mēs lasām viņa sejā –
Cik diktatūras spēkā
Dzīvu jūtu daudz.
Viņš draugu vidū
Stāv uz Lielā mauzoleja
Un aizgājušo vietā
Jaunus biedrus sauc.   
Garu pantojumu par padomju 

rakstnieku kongresu sacerējis 
Linards Laicens. Tur vairākkārt 
atkārtojas rindas:

Daudzās zemēs daudziem
Satrauksies vēl prāts:
Pirmais pasaulē šis kongress
Bija tāds.
Laicenam tas bija pēdējais. 

Staļina ziķerzeļļi izpūta viņa dze-
jas svecīti 1938. gadā.

Garlaicīgā poēmā par kollektī-
vizācijas laimi Sudrabu Edžus 
deklarē:

Mums skata loki nesarauksies
Kā Eiropai, bet tālāk trauksies –
1937. gadā viņam „atnāca 

pakaļ”, bet vecais vīrs tai brīdī 
pavisam savārdzis gulēja slimības 
gultā.

„Kad tevi māte!”, noteicis 
čekists, „vecis jau tāpat drīz 
nosprāgs.” Edžus atstāts cisās, bet 
līdzi paņemts vēl jaunais Alvils 
Ceplis (nozūmēts tai pašā gadā), 
kas bija atnācis apciemot slim-
nieku. Viņa stāsts „Kalējs”, kur 
attēlots, kā mācītājam 1905. gadā 
jānes gājiena priekšgalā sarka-
nais karogs, ievietots blakus 
Sudraba Edžus vārsmojumam. 
Varētu teikt: kāda liktenīga 
sagadīšanās.

PSRS padomju saimniecību 
tautkomisāra vietnieks Kārlis 
Soms (Kaufmanis) sarakstījis 
pla  šu recenziju par rakstu krā-
juma „Latvju revolucionārais 
strēl   nieks” pirmo sējumu. Viņš 
asi kritizē Stučkas valdības agrāro 
polītiku 1919. gadā Latvijā un 
citas latviešu lielinieku kļūdas 
(arodbiedrību likvidēšanu, nepa-
reizi izprasto valsts komūnismu), 
kas novedušas pie šī režīma 
sabrukuma. Šāds uzskats šodien 
ir ķecerība. Tautkomisāra viet-
nieku Somu likvidēja jau 1937. 
gadā.

Žurnāla pēdējās lappusēs atro-
dam vēl dažu nāves kandidātu 
recenzijas par teātŗa izrādēm un 
grāmatām. Kad tas viss izlasīts, 
tad gribas teikt ar Aleksandra 
Čaka vārdiem:

Ko man ar tik lielu nāvi darīt?   
Humoru Celtnes 1935. gada 2. 

numurā pārstāv „Latvju literā-
tūras vārdnīca”, kur ir šādi skaid-
rojumi:

* Bibliotēka – sastopama ne 
ikkatrā lasāmmājā.

* Diletants – latvju padomju 
literatūrā nav sastopams.

* Iesācējs – dažu labu reizi jau 
desmito gadu.

* Latvju literātūras vēsture – 
grāmata, kuŗa vēl nav uzrakstīta.

* Pārkārtošanās – laika sprīdis 
starp rakstnieku konferencēm 
un sapulcēm. 

* Sapulce – moments, kad vie-
nam jāatceras otra grēki un 
kārtīgi jāstrīdas.

Būs labs futbolists
Eiropas paveida futbola sportā 

ievērojamus panākumus guvis 
kā savā augstskolā, tā arī Detroitas 
vācu Carpathia Kickers vienībā 
Andris Richters. Viņa Oklandes 
universitātes izlase atrodas Ro -
čestras pilsētā, Mičigenā, kur 
latviešu jaunietis studē tautsaim-
 niecību. Šī sezona viņa vienībai 
bija sevišķi sekmīga, jo tā iekļuva 
NCAA līgas 11. reģionālajā 
pusfinālā pret ļoti spēcīgo St. 
Luisas universitāti.

Richters spēlē par centra pus-
sargu. Un savas noteiktās, fiziski 
spēcīgās darbības dēl ieguvis 
pavārdu Boomer. 1974. gadā 
Andris bija izraudzīts arī All-
American sastāvā.

Ārpus sporta laukuma Richters 
ir ļoti aktīvs latviešu jaunatnes 
darbā. Viņš dejo tautas deju kopā 
„Auseklītis”, rovers Detroitas 
latviešu skautu vienībā. Studējot 
pievienojies korp. Talavija saimei.

Andris uzaudzis mūsu izlases 
sportista un tagad ļoti rosīgā 
sporta darbinieka Jāņa Richtera 
ģimenē, kur aug arī meita, ap -
dāvināta volejboliste. Pats ģime-
nes galva vada Detroitas „Livo-
nijas” sporta kopu. (16.02).

Chronika
*Vai sidnejiete Rita Saiva iekļūs 

Jaundienvidvelsas pavalsts izlases 
vienības startam Austrālijas 
meistarsacīkstēs peldēšanā Tas-
mānijas galvaspilsētā Hobartā? 
Tas ir jautājums, kas var interesēt 
mūsu sabiedrību par latviešu 
visu laiku ātrāko peldētāju. 

* Ziemeļamerikas baltiešu 
sporta federācijas (NABAF) slē-
pošanas komiteju vada mūsu 
tautietis Voldemārs Kļaviņš Kana-
dā. Locekļi ir lietuvieši Vitēns 
Čurļonis, Vincents Pau ļonis, igauņi 
Uno kallaste, Hel mūts Jāguste un 
sav. Valstu latviešu pārstāvis Jānis 
Daukšs no Gr. Rapidiem.

* Lūgsim Dievu, lai tas palīdz 
latviešiem palikt vienotiem un 
neaizrauties  no viltus draugiem, 
kādus mums uzsūta no austru-
miem – tā lūdzās Sidnejas latviešu 
katoļu prāvests P. Bečs Austrālijas 
latviešu 26. kultūras dienu atklā-
šanas dievkalpojumā 500 baznī-
cēnu klātienē 27. decembrī 
Kanberā. Šis bija pirmais gadī-
jums, kad 1976. gada decembŗa 
pēdējā nedēļā kultūras dienas 
notika Austrālijas galvaspilsētā 
Kanberā turienes tikai dažu 
simtu tautiešu lieliskā techniskā 
noorganizējumā rīcības komite-
jas priekšsēža Ž. Mediķa vadībā. 
KD atklāšanas uzrunā tika uz -
svērts, ka Austrālijas latviešu 
kultūras dienas ir labākais veids, 
kā mūsu tautas gara mantas un 
mākas nodot tālāk jaunajai 
audzei Piektajā kontinentā.

* Indianas Latviešu biedrības 
bibliotēkāram, Indianapoles latv. 
ev. lut. draudzes pērminderam 
un Laika pastāvīgajam korespon-
dentam Mārtiņam Kūriņam 1. 
janvārī piepildījās 75 mūža gadi.
viņš ar ģimeni nodzīvojis Indi-
anapolē vairāk nekā 26 gadus un 
kopā ar dzīvesdraugu Veltu izau-
dzinājis un izskolojis četrus bēr-
nus, kuŗi visi beiguši Lafajetē 
Purdue universitāti. M. Kūriņa 
sirdslieta ir dziedāšana, viņš dažā-
 dos koros Latvijā un šeit nodzie-
dājis vairāk nekā 50 gadus un pie -
dalījies daudzos dziesmu svētkos.

Publikāciju sagatavojis
P. Karlsons

Dr. Ulafa Jāņsona 
polīt- un 

kultūrvēsturiskie 
uzmeklējumi

Vienmēr modrīgi un apzinīgi 
sekodams „tekošā momenta” at -
tīstībai, dakters Jāņsons nekad 
neaizmirst gremdēties arī aizgā-
jušo laiku rakstu liecībās un 
pierādīšanas materiālos, jo viņš 
joprojām atceras savā agrīnajā 
jaunībā dzirdēto aprādījumu: 
„Kas pagātni pētī, tas nākotni 
svētī!”

Šoreiz par padlatvju organizā-
cijas izdevumu – žurnālu Celtne, 
ko sarkanie trimdinieki izdeva 
Maskavā 30. gados. 1935. gadā 
latviešu lielinieki, militārie un 
kultūras darbinieki Padomju 
Savienībā jau staigāja ar nāves 
zīmogu pierē, kaut paši to vēl 
neapzinājās. Politbiroja locekļa 
Kirova slepkavība 1934. gadā 
deva iespēju darbaļaužu Tēvam 
un Skolotājam izvērst vērienīgu 
terroru. Bija sākusies lielā tīrī-
šana, kas galvenokārt vērsās pret 
divām ļaužu katēgorijām – pret 
potenciālajiem vai iedomātiem 
Staļina pretiniekiem un pret 
nekrievu tautām, viņu kultūru 
un valodu.

Visi Celtnes redkolēģijas locekļi 
bija valsts nāves kandidāti un 
neviens neizbēga savam likte-
nim. Vēl šodien nav zināms, kur Andris Richters

ALA emblēma
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Andris Sproģis Ar Dieva čukstu ausī
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1960. gada martā Irma pauž, 
ka pagaidām sacerēšanu nav me -
tusi pie malas: „Es vēl nespēju. 
Bet – varbūt, ka drīz varēšu 
mierīgi noraudzīties uz spalvu 
un papīru. Un varbūt tas būs 
manas dvēseles „glābiņš”? Es 
būšu tikpat mierīga, apmierināta 
un taukos ieaugusi kā te lielākā 
daļa mīļo tautiešu.”

Tik pretrunīgā gaisotnē top 
atmiņu romāna „Sveicināta, 
mana zeme” otrā un trešā nodaļa. 
Maija pēdējā dienā var atskatīties 
– darbs pabeigts. Pēc tam rak-
stītāja secina, ka jūtas kā no laivas 
izmesta. Jo diena vairs nav pilna.

Topavasar vēl divi svarīgi brīži 
ģimenes lokā. 24. aprīlī tiek iesvē -
tīta Dace. Un 14. maijā salaulā 
Nikolaju un Irmu. Beidzies 
bezgalīgais „cerēšanās laiks”, kas 
ievilcies astoņu gadu gaŗumā.

Rasma Galeniece māsas topo-
šajam atmiņu izdevumam darina 
vairāk nekā trīsdesmit zīmējumus.

1960. gada saulgriežos Latvijā 
tautu paņem pie dziesmas jau 
pirms Dziesmu svētkiem. Jāņu 
dienu vairs nedrīkst pat pieminēt. 
Tādas nav! Mirdza Kantiševa 
māsai Kanadā vēstī: laukos 
svinēja tāpat, arī alu darīja, un 
visi priecājās.

Kā bieži vien – tie, kam Latvijā 
noteikšana, izturas divkosīgi. 
Aiz  liegti Līgo svētki nav. Taču 
atļauti arī ne. Vēlāk avīzēs parādās 
daži propagandas gabali par 
pagānisko tradiciju kaitīgumu. 
Tādas muļķības gan prātīgi 
cilvēki neņem galvā. Brīva izvēle: 
lai katrs dara, kā grib. Izturīgākie 
var līgot līdz pat rīta gaismai. Bet 
24. jūnijā ikvienam laikus jābūt 
darbā. Tur nu nekādas atlaides 
netiek dotas. Tāda, reizumis 
maz  liet pielaidīgāka, valdošās 
varas attieksme turpināsies līdz 
pat Atmodai.

“Puceris” – ziņnesis rotā bieži 
vien tikai kareivja dienesta pa -
kāpē, ir tikpat zinīgs kā rotas 
komandieris vai vismaz rotas 
virsseržants.  Ja vien šis jauneklis 
ir veikls, izmanīgs un pieklājīgi 
bezkaunīgs, viņš vienmēr zin, 
kas notiek rotā, pat bataljonā, 
nesot turp un atpakaļ dažādas 
ziņas un rīkojumus.

Mūsu rotas komandieŗa ziņ-
nesis, žēl, ka esmu aizmirsis viņa 
vārdu, vienmēŗ izdarīgs un smai-
dīgs zēns no Rīgas. Viņš prot 
izkaulēt biežāk nekā citi dažas 
stundas dienā vai vakaros, lai 
apmeklētu Vaiņodi. Viņa stāsti 
vienmēr interesanti ar krietnu 
izdomas piedevu.

Reiz priecīgs stāsta, ka Vaiņodē 
iepazinies ar meiteni, kuŗai vēl 
draudzene. Tas jau ir diždarbs 
sameklēt Vaiņodē meiteni!

Pilsētiņā, patiesībā ciems, kopā 
ar pagastu tikai 1 400 dvēseles, 
bērnus un vecīšus ieskaitot, bet 
garnizonā vairāki tūkstoši kaŗa-
vīru.  Neticu pļāpīgam ziņnesim, 
bet kādā pēcpusdienā ar virsser-
žanta Zuces atļauju, abi pa taciņu 

Kalna Dzirkantu māju vietā mūsdienās cauri akmeņiem zaļo zāle

Īsti latviskais līgo neskan arī aiz 
okeana. Irma raksta: „Mums 
Jāņu nebija. Sēdēju uz trepītēm 
ārā, debesis purpuroja liesmaini, 
krūtīs bija iespiedies sengadus 
neizkliegts „līgo”. Draudzes īpa-
šumā gan esot līgojuši – cits 
„Zilo lakatiņu” cits rock and roll... 
Jā, viss modernizējas. Jāņu dienā 
lija kā no sieta, un cepu pīrāgus, 
lai vismaz brūnais pīrāgu groziņš 
dotu mazu svētku sajūtu. Taču – 
nebija. Un nav vērts. Bez Latvijas 
zemes neviens „līgo” nebūs īsts.”

Autorē krājas bažas par vēl 
neizdoto grāmatu. Tur atainotais 
kādam var arī nebūt pa prātam. 
Taču rakstniece atmiņās nav 
atkāpusies no pašas pieredzētā: 
„Neprotu piefantazēt baltus 
spārnus, kur to nebija.”

Rudens pusē „Sveicināta, mana 
zeme” jau ceļo pie latviešiem 
pasaulē. Un 23. oktobrī autore 
gandarīti atzīst, ka iespieddarbs 
šķiet visai pievilcīgs: „Parasti, 
kad manas grāmatas iznāk, es tās 
mēnešiem neņemu rokā. Pat pre-
tīgi. Šo es mīļoju kā bērnu. Ras-
mas zīmējumi liekas ļoti izde-
vušies. Atsauksmes nāk no visām 
pusēm. Ja viņām varētu ticēt, 
vajadzētu ļoti priecāties...”

Laikrakstā Latvija Jānis Rudzī-
tis kopumā cildina gan autores, 
gan mākslinieces veikumu. 
Izdota „valdzinoša atmiņu grā-
mata, skaists sveiciens dzimte-
nei”. Ar līdzīgām domām avīzē 
Laiks uzstājas Pēteris Ērmanis, 
visai sīki izvērtējot „Sveicināta, 
mana zeme” lappusēs attēloto 
pasauli. Gala slēdziens: „Irmas 
Grebzdes grāmata viena no jau-
kākajām, kādas beidzamajā laikā 
iznākušas.”

„Sveicināta, mana zeme” pirmo 
metienu drīz izpērk. 1961. gadā 
Helmars Rudzītis grāmatu izdod 
atkārtoti. Lasītāju balsojumam ar 

saviem dolāriem seko cienījamu 
vērtētāju komisijas atzinums – 
autore saņem Pasaules brīvo lat-
viešu apvienības Kultūras fonda 
prēmiju.

„Tikpat kā pirkts...”
Paklīst runas – Eduards Do -

belis, lai uzlabotu sava apgāda 
„Latvju Grāmata” peļņu, gatavo-
jas laist klajā vairākus Irmas 
Grebzdes agrāk iznākušus dar-

rakstniekam par reiz iespiesto 
nekas vairs nepienākas! Un Irmu 
Grebzdi vēstulē autorei nosauc 
par „Helmara Rudzīša meitu 
mājas galveno „pieņēmēju””...

Vai tas maz iespējams? Un vēl 
Amerikas Savienotajās Valstīs, 
kur ikviens īpašums ir vismaz 
tikpat svēts kā Indijā govis? Sūdzi 
tik tiesā, tur blēdi visu acu priekšā 
izģērbs pliku un nabagu!

Tieši uz to, ka nevienam 
latviešu rakstniekam nav liekas 

Blaumani, Jāni Ezeriņu, Pāvilu 
Rozīti, Jāni Veseli un citiem 
izredzētajiem. No dzīvajiem tur 
gan tikai seši, turklāt Kārlis 
Zariņš un Jānis Sārts mīt Latvijā, 
to autortiesības nav aizsargātas. 
Bet par Edgaru Ardensu, Pēteri 
Ērmani, Jāni Klīdzēju un Irmu 
Grebzdi izdevējs ir pārliecināts, 
ka tie nespēs un negribēs tiesāties. 
Lai nesaķertos ar lielāku naudas 
zuteni, mīlas stāstu izlasē uzņemti 
tikai tādi darbi, kurus nav izdevis 
apgāds „Grāmatu Draugs”. Irmas 
daiļradi šai krājumā pārstāv 
no vele „Purva zāle” un stāsts 
„Sievas”.

Garnadžu nekaunība sen pār-
tapusi nevīstošā prātulā: labi 
nozagts – tikpat kā pirkts... Mīlas 
stāstu kopojumam pat virsraksts 
nočiepts no līdzīga izdevuma, 
kas iznācis Rīgā Otrā pasaules 
kaŗa gados.

Lai kaut mazliet aizsargātu 
savu pūliņu augļus, Irma vieno-
jas, ka Helmars Rudzītis atkārtoti 
laidīs klajā „Sērmūkšļu pagasta 
ļaudis”, papildinot stāstu krājumu 
ar dažiem citiem agrīniem dar-
biem. Grāmata iznāk 1969. gada 
februārī.

Tas netraucē Eduardam Dobe-
lim tūdaļ izdot stāstu „Ieva”. Vēl 
pēc gada iepriekšējo papildina 
jauna piesavināšanās – „Ķēves 
meita Džiga”. Šoreiz virsraksts 
gan izdevēja sacerēts. Autore tieši 
par to stāvās šausmās! Pārējais? 
Irmas Grebzdes grāmatas „Paze-
mīgā” pārspiedums.

Protestējot pret garnadža visat-
ļautību, rakstniece trimdas lat-
viešu lielākajās avīzēs ievieto 
paskaidrojumu, ka „Ieva” laista 
klajā bez viņas atļaujas, izdevējs 
nemaksā arī honorāru. Tad nu 
autore laipni lūdz lasītājus šo 
izdevumu neiegādāties, bet grā-
matu galdu īpašniekiem neliku-
mīgo pievedumu sūtīt atpakaļ 
apgādam.

bus. Liekas, rakstītāja par to 
varētu tikai priecāties: būs pa -
pildu ienākumi. 

Šoreiz ir citādi. Izdevēja ieda-
lītajās kārtīs autors kļuvis par 
bezvērtes liekaci, kas jāatmet. 
Šajā pārgalvīgajā spēlē uz visu 
banku uzņēmējs ne mazākā mērā 
negrasās maksāt atlīdzību darba 
patiesajam radītājam! Citiem 
vārdiem – apgāda īpašnieks zog. 
Turklāt vēl nekaunīgi brūķē lielu 
muti: grāmatas pieder tautai, 

naudas, lai spētu tiesāties un 
maksāt prāvo atlīdzību advokā-
tiem, balstās negodīgā izdevēja 
aplēses. Ja tiesas sprieduma nav, 
nopelnītais paliek blēdīgā uzņē-
mēja kabatā. Var rīkoties arī 
nedaudz piesardzīgāk, tad riska 
vairs nebūs gandrīz nekāda. Tā 
apgāda īpašnieks darījis, izdodot 
skaistāko latviešu mīlestības 
stāstu izlasi „Dzintara gredzens”. 

Ir jau gods būt divdesmit auto-
ru pulkā starp Aspaziju, Rūdolfu 

Vaiņodes garnizonā 1944. gadā(2. turpinājums)
Valfrīds Spuntelis

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

gar dzelzsceļa malu ejam ciemos 
pie Vaiņodes meitenēm. Meite-
nes laipnas, varam patriekties, 
gaŗākā man patīk. Kāpēc viņa 
smaidot atkal aicina apciemot.  
Droši vien tikai aiz pieklājības, jo 
brašu zēnu šeit simtiem, lai ne -
teiktu tūkstošiem. Gan atjautīgi 
un izdarīgi, gan izglītoti piedevām 
spožiem uzplečiem, glītām uni-
formām. Virsnieku, instruktoru 
dienesta pakāpēm un goda 
zīmēm.

23. martā runā, ka atbraucis 
pulkvedis Veiss, bet tas arī viss.  
Droši vien vajaga papildinājumus 
pēc smagajām rudens un ziemas 
kaujām. Arī mūs rotā daži vete-
rāņi pat ar dzelzs krustiem, kā 
kaprālis Izbickis, kas pēc atvese-
ļošanās Rīgas vai citās kaŗa slim-
nīcās, atsūtīti pie mums Vaiņodē.

Piezīme: Var piemetināt, ka 
Vaiņodē 1944. gada sākumā, 
pavasarī un vasarā formējās 
deviņpadsmitajai divīzijai pa -
re dzētās kājnieku vienības, arti-
lērija, sapieri un vēlāk prettanku 
bataljons.

2. brigāde, atkāpjoties no 

Volchovas uz Veļikajas upes 
pozicijām, niknās cīņās, cieta 
smagus zaudējumus.  Par cīņām 
pulkvedis Veiss kā pirmais lat-
viešu karavīrs leğionā, saņēma 
bruņi nieku krustu. Veļikajas upes 
pozicijās pulkvedi V. Veisu 7. ap -
rīlī ievainoja. Mira vēlāk Rīgā.

Rotas komandieris ltn. R. Lei-
tāss stingrs, ne bargs rotnieks, 
sagaida laba dienasta pildīšanu, 
kārtīgiem rotas vīriem neskopo-
jas ar atvaļinājumu, lai tie var 
apmeklēt gan sievas, gan ğimenes, 
gan dzim tenes meitenes. Kāds 
izdarīgs kara  vīrs, kam draugs strā-
dā ambulan cē, izdomā izkārtot 
atvaļinājumu “uz savu roku”. Pui-
  sis pieteicas ambulancē. Draugs 
“slimnieku” pieraksta ambulāto-
riskai ārstēša nai, ko paziņo rotā. 
Zēns aiziet “atvaļinājumā”.

Nelaimīgā kārtā rotas koman-
dieris vēlas izdarīgo puisi paaug-
stināt. Trūkst kaut kādu datu, bet 
rakstvedis puisi ambulancē nevar 
sameklēt. Labi domātais paaug-
stinājums rada tikai nepatikšanas, 
bet puisis pievakarē ir atpakaļ 
rotā. Vainīgais nākošās nedēļās 

tīra telpas, bet apmācībās koman-
dē savu grupu gan bez kaprāļa 
uzplečiem.

Aprīļa otrā pusē, vismaz mūsu 
pulkā, notiek lielākas pārmaiņas.  
Sūta papildinājumus frontei. 24. 
aprīlī kapteinis Ernests Laumanis 
aizbrauc uz fronti.

Mūsu rotu pārskaita prettanku 
bataljonā, komandieris virsleit-
nants Puriņš. Rotas komandieris 
leitnants R. Leitāss. Rotas virs-
seržants Zuce, ja pareizi atminu, 
austrumu frontes veterāns,  
dzelz  skrusta kavalieris.

Soļoju pa mazo taciņu gar ceļa 
malu, lai Vaiņodē apciemotu 
svešo meiteni, nezinu pat viņas 
vārdu. Soļodams zīlēju ko gan 
viņa teiks? Varbūt nemaz nesa-
tikšu, varbūt aizņemta. Kas zina, 
uzmanību pievērsusi kādam citam.

Man jāstāsta, ko daru, cik sva-
rīgs esmu cīņā par “Jauno Eiropu”, 
bet drīz jau runājam jaunu ļaužu 
valodas, kam nav nekāda sakara 
ar pasaules problēmām.

Šķiroties sarunājam tādu kā 
satikšanos, ja vien varēšu izkaulēt 
dažas stundas atvaļinājuma. Ja 

ne norunātā dienā tad vēlāk, kad 
iespēja – viņa gaidīšot. Priecīgs 
soļoju mājup, kaļu plānus nākamai 
satikšanās reizei.

Blakus mūsu barakai, meža malā, 
atrodas cietums. Tur šautenēm 
bruņoti vīri sākumā gan bez 
patronām, bruņu cepurēs, sargā 
vainīgos. Nezinu viņu oficiālos 
nodarījumus, daži liekas neno-
zīmīgi, bet armijai citi likumi un 
citādi sodi.

Rotā straukums, domāju visā 
garnizonā.

Atbraukusi vācu SSkaŗa tiesa.  
Spriedumi bargi. Ar nāves sodu 
nošaujot soda vienpadsmit kaŗa-
vīrus. Runā, ka viens no sodītiem 
karavīriem tīši vai netīši nebija 
sveicinājis virsnieku, neatminu 
vācu vai latviešu. Cik labi, ka 
rotas komandieris R. Leitāss bra-
šo karavīru sodīja ārpus kārtas 
dienestam rotā un vācietis manu 
atvaļinājuma zīmi atzina par 
īstu.

Katrai garnizona rotai jāsūta 
viens soda izpildītājs. Rotnieks 
sadrūmis.



LAIKS 2009. ga da 4. jūlijs – 10. jūlijs6
FO

TO
: B

ai
ba

 O
zo

la

(3. turpinājums)
Gunārs Bērzzariņš Saulainajā Spānijā

Latvijas vēstnieks pasniedz Atzinības
krustu Mārai Efertei Dolei

IEGULDĪJUMS  LATVIJAI  UN  LATVIEŠIEM

L A T V I E Š I  C E Ļ O

(Turpinājums sekos)

No agrākiem apciemojumiem 
Spānijā labā atmiņā palikusi tei-
cama lielveikalu ķēde El Cortes 
Ingles. Vienu nodaļu atrodu ne -
tālu no viesnīcas. Iegādāties pro -
viantu eju tur un atkal priecājos 
par bagātīgo izvēli, glīto iekār-
tojumu un mērenajām cenām.

Kam patīk skatīties uz pilsētu 
no putna perspektīvas, var 
pabraukties ar trošu gondolu 
Teleferico pilsētas rietumos pāri 
Manzanares upei.

Atrast staciju gan nav viegli, jo 
dabā norādes uz to nav ierau-
gāmas. Vairākkārt jāapprasās vie   -
tējiem, lai neaizietu pa tangenti. 
Skati no augšas, jāatzīstas, nav ne 
tuvu tik grandiozi kā kalnos 
Vācijā vai Šveicē.

Mauru ekspansija
un sagrāve

Mauru ekspansija virzījās uz 
ziemeļiem, pāri Pirenejiem, sa -
sniedzot franku territoriju, taču 
tika tur apturēta kaujā pie Tūrsas, 
un neatkarību paturēja valstiņas 
vai apgabali Hispānijas ziemeļos: 
Astūrija, Kantabrija, Pamplona-
Navarra, Galicija, basku zeme.

Iekarotāji visur cēla mošejas, 
no kuŗam daudzas vēl tagad 
grezno Spāniju, liecinot par 
mauru architektūras augsto lī -
meni. Pašu varenāko uzcēla Kor-
 dovā, ko mauri izraudzīja par 
emirata galvaspilsētu (emirats – 
nākošais zemākais valsts līmenis 
aiz kalifata, ko pārvaldīja no 

Damaskas (kopš 762.gada – no 
Bagdādes). Arī zinātnē mauri 
bija daudzā ziņā priekšā eiro-
piešiem. Par laimi kristiešiem, 
mauri, kaut bija islama piekritēji, 
nebija vienoti. Pieminēšu tikai 
divas dinastijas – umajadu un 
abasidu, kas cīnījas par virsva-

Konstantino poli, tagad Istanbulu).
Pēc Kordovas norieta par gal-

veno centru kļuva Toledo.

Hispanijas atbrīvošana 
(Reconquista)

Kad Astūrijas troni mantoja 

Alfonss VIII kopīgi ar Aragonas 
Pedro II un Navarras Sančo VII 
sakauj maurus ziemeļaustrumos 
no Kordovas, iezvanot mauru 
valdīšanas norietu Hispānijā.

1236.g. Kastīlijas Fernando III 
ieņem Kordovu un pārvērš gal-
veno mošeju par katedrāli.

1248.g. viņš ieņem Sevilju. 
Vienīgais mauru bastions Hispā-
nijā paliek Granādas emi rats pašos 
dienvidos, bet arī tas spiests kļūt 
par Fernando III vasaļvalstiņu.

Pēdīgi 1492.gadā arī Granāda 
padodas Fernando un Izabellas 
apvienotās Kastīlijas un Aragonas 
spēkiem. Šis, protams, ir gads, 
kuŗā  Kristofors Kolumbs (spāņu 
versijā Cristobal Colon), minēto 
valdnieku atbalstīts, “atklāja 
Ame  riku”, resp. vairākas Karību 
jūras salas, ieskaitot tagadējo 
Hai  ti, ko nosauca par Hispanio -
lu. (Tātad, ja kaut kur Spānijā 
ceļotājs ievēro vārdu “Colon”, tad 
darīšana nebūs vis ar kolonnām, 
bet gan ar Kristoforu Kolumbu.)

Toledo
No spēlēm brīvā dienā esmu 

izdomājis apciemot 70 km attālo 
Toledo (kas 534.g. kļuva par 
Hispānijas galvaspilsētu) pie 
Taho (Tajo) upes. Autobuss mani 
aizved turp pusotrā stundā. Kādā 
ceļvedī biju lasījis, ka no autoos-
tas līdz centram varot aizstaigāt 
minūtēs 15. Noticu un sāku soļot. 
Jānis Daliņš droši vien to būtu 
iespējis, bet es gan ne. Ceļš ved kalnā, 

un diena karsta. Nākošreiz zināšu.
Mans ieteikums citiem ceļo-

tājiem – šīs vēsturiskās pilsētas 
(pasaules vēsturiskā mantojuma 
sarakstā!) apskatei veltīt drīzāk 
pāris dienu, ne pāris stundu, kā 
tas iznāca man. Iedzīvotāju tajā 
tagad tikai kādi 70000.

* * *
Atceros, ka zēna gados lasīju 

Rīgas laikrakstā “Jaunākās Ziņas” 
par Spānijas pilsoņu karu (1936-
1939).

Toreiz gan es nezināju, ka 1934. 
un 1935. bijuši Spānijas “melnie 
gadi” – ar partiju cīņām, ne mie -
riem un streikiem. 1936.gadā 
valsts vēlēšanās pie varas nāca 
kreisais spārns. Dažus mēnešus 
vēlāk sacelšanos pret republiku 
centrālajā Spānijā sāka armijas 
daļas, kas sevi apzīmēja par 
“nacionālistiem”, ģenerāļa Molas 
vadībā. To varbūt apspiestu, ja 
no Ziemeļafrikas, vācu un itaļu 
lidmašīnu segts, nepārceltos ģe -
ne  rāļa Franko komandētais 
maro   kāņu leģions. 

 Aizrāvīgs epizods bija Toledo 
Alkazara aizstāvēsana. Madride 
bija un līdz pat kaŗa beigām pali-
ka republikāņu rokās. Aplenktais 
Toledo nacionālistu garnizons 
nocietinājās Alkazarā un izturēja 
visus republikāņu uzbrukumus. 
Pēc vairāku mēnešu smagām 
cīņām nacionālisti smagi sagrautā 
Alkazara aizstāvjus atbrīvoja.

Man toreiz radās iespaids, ka 
Alkazars ir vienīgi Toledo.

Kordobas katedrāle

Māra Eferte Dole (centrā) blakus Latvijas vēstniekam ASV 
Andrejam Pildegovičam pēc augstā apbalvojuma saņemšanas

Latvijas vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs 22. jūnijā Bostonā 
pasniedza Atzinības krustu Mārai Efertei Dolei. Bostonā dzīvojošā 
Amerikas latviete gadiem ilgi financiāli atbalstījusi Latvijas jauniešus, 
palīdzot viņiem iegūt augstāko izglītību. Māra Eferte Dole aktīvi 
darbojusies Latviskā mantojuma fondā, skautu un gaidu organizācijā,  
kā arī nodarbojusies ar latvisko tradiciju un kultūras mantojuma 
saglabāšanu.

Apbalvojuma pasniegšanas sarīkojumā piedalījās  bijušais ALAs 
priekšsēdis Mārtiņš Duhms, Amerikas Latviešu tautiskās savienības 
priekšsēdis Vilnis Bērziņš, flautiste Ilona Kudiņa, Latviskā manto-
juma fonda pārstāvji Dr. Ingrida Gutberga, Ivars Galiņš un citi 
Bostonas latvieši.

Augstāko valsts apbalvojumu 
un ordeņu pasniegšana pēc pro-
tokola ir viens no Valsts prezi-
denta patīkamākajiem pienāku-
miem. Tā kā bostoniete Māra 
Dole veselības iemeslu dēļ neva-
rēja ierasties Rīgā, tad Latvijas 
Valsts prezidents Valdis Zatlers 
bija pilnvarojis ordeni pasniegt 
Latvijas vēstniekam ASV Andre-
jam Pildegovičam. Vēstnieks bija 
ieradies no Vašingtonas, un or -
deņa pasniegšanas ceremonija 
notika Māras Doles mājās. To 
izkārtoja Latviskā Mantojuma 
fonds Bostonā. Uz šo vēsturisko 
notikumu bija aicināti Bostonas 
organizāciju pārstāvji ar nodomu, 
lai vēstniekam būtu iespēja iepa -
zīties ar daļu Bostonas latviešu 
sabiedrības.

Pēc LMF priekšnieces Dr. Ingri-
 das Gutbergas ievadvārdiem An -
drejs Pildegovičs nolasīja Latvijas 
Valsts prezidenta Valža Zatlera 
apsveikumu:

“Latvijas valsts un Ordeņa kapi -
tula vārdā sūtu sirsnīgus sveicie-
nus Jums, saņemot Latvijas valsts 
augstāko apbalvojumu – Atzinī-
bas krustu. Jūsu aktīvais darbs 
un nesavtīgās rūpes, kalpojot 
latviešiem un Latvijai, rūpējoties 
par latviešu kultūras un mākslas 
populārizēšanu trimdā, ir neat-
sverams ieguldījums latvietības 
uzturēšanā un mūsu tautas 
kopības saglabāšanā svešumā.

Jūsu dāsnais un ilggadējais 
mecenātisms kultūras, izglītības 
un zinātnes projektiem Latvijā ir 
nepārvērtējams. Jūsu devums peda-
gogiem, jaunajiem māksliniekiem 

un Latvijai, Jūsu personīgās sti-
pendijas mūziķu studijām Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmi-
jā, skaņdarbu ierakstiem un kon-
certiem Latvijā un ārvalstīs nav 
tikai vienreizējs dāvinājums, bet 
ir latviešu tautas kultūras vērtību 
kopšana, stiprināšana un turpinātība.

Visdziļākā pateicība Jums par 
paveikto! Turpināsim katrs savas 
pūles veltīt latviešiem un Latvijai, 
cik tas mūsu spēkos. Vēlreiz ap -
sveicu Jūs ar Latvijas novērtējuma 
un pateicības – Latvijas valsts aug-
stākā apbalvojuma – saņemšanu.”

Pēc ordeņa pasniegšanas Māru 
Doli apsveica gan ar vārdiem, 
gan ziediem. Ivars Galiņš atcerē-
jās, ka tad, kad tika dibināts LM 
fonds, tikpat kā nebija cerību, ka 
Latvija varētu atgūt brīvību, bet 
to, ka reiz Bostonā ieradīsies 
brīvās un neatkarīgās Latvijas 
vēstnieks, nebūtu paredzējis pat 
lielākais optimists.

No Latviskā Mantojuma fonda 
ziedus vēstniekam un Mārai Do -
lei pasniedza Irēne Stankevica. 
No Bostonas Daugavas Vanagiem 
sveica priekšniece Vija Lincis, no 
ALTS sveicienus nesa Vilnis Bēr-
ziņš, no Bostonas gaidām un skau-
tiem – vad. Karmena Ziediņa un 
vad. Aivars Oga (abi bija ieradu-
šies savos formas tērpos, jo Māra 
Dole ilgus gadus bija gaidu vadī-
tāja), no Kultūras fonda – Sarma 
Lie piņa, no Bostonas Mākslas 
drau giem Maija Priede, kā arī 
bij. LMF priekšniece Dr. Helmi 
Rožan kovska, bij. ALA priekš-
nieks Mārtiņš Duhms un vēl citi 
apsveicēji. Sparīgi tika nodziedāta 

“Augstu laimi...” I. Gutbergas 
klavieŗu pavadījumā.

Māra Dole nekautrējās atzīt, ka 
nauda labdarībai nāk no viņas 
vīra kapitāla. Viņš Mārai teicis, lai 
naudu neiegulda Latvijas ekono-
mikā, jo tā esot pārāk nestabīla. 
Viņas vīrs Aleksandrs cēlies no 
Havajas ananāsu audzētāju un 
ražotāju Doles cilts, bet pie turī-
bas ticis paša spēkiem pēc Har-
varda universitātes beigšanas un 
MBA grada iegūšanas, nodibinot 
paša ieguldījumu firmu. Pēc vīra 
nāves Māra turpina vadīt firmu, 
kas viņai ir trešā profesija, jo 
sākotnēji beigusi konservatoriju, 
tad bibliotēkāres zinības. Par savu 
apbalvojumu viņa zina stāstīt, ka 
Atzinības krusta sākumi meklē-
jami Hercoga Jēkaba laikos, kuŗš 
pieršķīris pirmos ordeņus 24 
muižniekiem – 12 Latvijā un 12 
Vācijā. Ordeņa piešķiršanu atjau-
noja Latvijas Valsts prezidente 
Vaira Vīķe Freiberga.

Māra Eferte Dole Bostonas lat-
viešu mākslas un sabiedrisko dzīvi 
bieži vien atbalstījusi anonīmi, 
vairīdamās no populāritātes. 
Viņas lielais atbalsts Latvijai un 
tās mūziķiem daudziem bosto-
niešiem pat nebija zināms.

„Laika” lasītāji pirms gadiem 
būs lasījuši viņas vērtējumus un 
kritikas par koncertiem Bostonā.

Lai gan Māra Dole, sekojot vīra 
padomam, nav ieguldījusi naudu 
Latvijas ekonomikā, viņa darījusi 
daudz ko vairāk, – viņa ieguldījusi 
naudu cilvēkos, kas veido Latvijas 
daiļradi.

Ivars Galiņš

dību. Arī arabu un berberu starpā 
nereti radās nesaskaņas.

Mauru valdīšana bija pietieka-
mi iecietīga gan pret kristiešiem, 
gan pret žīdiem, no kuŗiem daļa 
pārgāja islama ticībā. 

Varbūt pats ievērojamākais 
mauru valdnieks bija Abdalrah-
mans III (891 – 961), kas sevi izslu-
dināja par kalifu, tātad neatkarīgu 
no kalifata Bagdādē. Viņa laikā 
Kordova uzplauka par vienu no 
iespaidīgākajām pilsē tām pasaulē, 
sacenšoties ar Bizantiju (vēlāko 

Alfonss III, saukts Lielais, viņš 
drīz vien paplašināja savas valsts 
territoriju dienvidos – Kastīlijā, 
kas ar laiku izvērtās par Hispānijas 
galveno valsti.

Izmantojot mauru valdītās te  r-
ritorijas sadrumstalotību, Al -
fonss VI 1085.g. atguva Toledo.

Izsteigsimies cauri nākamajam 
gadsimtam, par ceļa zīmēm  ievē-
rojot tikai dažus gada skaitļus: 

1139.g. Portugāle atšķeļas no 
Leonas-Kastīlijas.

1212. g. Kastīlijas valdnieks 
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Vienna, 
June 26 – 
D e s p i t e 
r e p o r t s 
about the 
expansion 
of Internet 
use in Rus-
sia, more 
than half 

of that country’s urban residents 
over age 12 have never gone 
online, and more than a third 
have never used a computer, 
global figures which set Russia 
apart from Western countries 
but ones that conceal deep divi-
sions within the Russian Federa-
tion in the electronic world.

 Those are just some of the 
findings offered in a 144-page 
report released this week that 
was prepared by the Public 
Opinion Foundation on the basis 
of interviews with 34,000 people 
in 1920 cities and towns of the 
Russian Federation. The report 
itself is available at bd.fom.ru/
pdf/int0309.pdf; for a summary, 
see lenta.ru/articles/2009/06/25/
report/.

 The Lenta.ru commentary 

(Turpinājums sekos)

Window on Eurasia: Internet Divides Russia Deeply
and in More than One WayPols Goubls

THE NEW FASCISM, A 
STATE BUILT ON LIES, 
COMMISSION AGAINST HIS-
TORY, A BACKWARD TRA-
DITION OF MANIPULATING 
HISTORY, KREMLIN WANTS 
TO “CORRECT” THE RECORD, 
WHEN INTERPRETING HIS-
TORY BECOMES A CRIME, 
MEDVEDEV IMPOSES CON-
TROLS OVER RUSSIAN 
HISTORIANS, WITH APOLO-
GIES TO ORWELL are just some 
of the titles of newspaper articles 
reporting the creation of a com-
mission  with the George 
Orwellian title–Commission to 
Counteract the Falsification of 
History to the Detriment of 
Russian Interests–just established 
by the President of Russia, 
Dmitry Medvedev. The commis-
sion’s mandate is to stop and find 
ways to counter falsified histori-
cal facts and conclusions pro-
mulgated by post-Soviet states 
and Eastern European states that 
belittle or disparage the interna-
tional prestige of the Russian 
Federation. The Kremlin calls it 
“falsification” and “rewriting of 
history.” In plain language, the 
purpose of the commission is to 
defend the official version of 
Soviet history and to conceal the 
horrid reality of the state‘s com-
munist past. Whereas, the 
Kremlin maintains that the com-
mission is required to protect the 
honor of the nation, Kremlin 
critics say that it is needless, and 
a move to restrict freedom of 
speech that could be used against 
those who disagree with the gov-
ernment.

The Presidential decree estab-
lishing the commission also reco    -
mmended measures to counter 
the alleged falsifications, how-
ever, Medvedev’s press service 
declined to comment what those 
measures might entail.

The official reason given by 

RUSSIA’S  NEW  “MINISTRY  OF  TRUTH”
the Kremlin for creating the 
commission is to counter the 
increasingly aggressive attempts 
by the Baltic countries, Ukraine, 
and Eastern Europe to rewrite 
Soviet history to Russia’s disad-
vantage. Supporters of the com-
mission claim that Baltic and 
former Soviet Bloc nations have 
“a very peculiar view” of that 
period in history: they see them-
selves as “victims”  of  Soviet 
occupation and domination. 
This has angered the Kremlin. 
Moscow insists that the Soviets 
liberated the  countries and 
deserve their  gratitude for that.

The Baltic countries were 
occupied by the Red Army in 
June of 1940 following a secret 
agreement between Hitler and 
Stalin (the Molotov-Ribbentrop 
Pact of 1939). Shortly after the 
invasion, they were illegally 
annexed into the Soviet Union 
against their will. Five decades of 
totalitarian regime and ethnic 
cleansing followed the annexa-
tions. When the Kremlin talks 
about liberating the Baltic coun-
tries, one of the cardinal prin -
ciples of George Orwell’s “Truth 
Ministry” from the novel 1984 
comes to mind: “Truth is lies and 
lies is truth.”

The President’s commission 
lacks true historians and abounds 
in bureaucrats. Of the 28 mem-
bers, 25 are high ranking govern-
ment officials and members of 
the Duma. All  are Kremlin-
friendly,  committed conserva-
tives. Only three historians serve  
on the commission, and even 
they are not independent 
researchers or scholars. Two 
members are government 
appointed directors of govern-
ment run institutes, and the third 
is the Director of the Federal 
Archive Service. “None of them 
is recognized among the profes-
sionals,” stated Roy Medvedev, a 

noted Russian historian to the 
Kommersant, a liberal news-
paper. The rest of the commis-
sion includes representatives 
from the Federal Security Service 
(former KGB), the Foreign 
Intelligence, the Defense 
Ministry, the Armed Forces, the 
Russian Security Council, the 
Ministry of Justice, the Foreign 
Ministry, the Duma etc. The 
commission is headed by the 
President’s Chief of Staff, Sergei 
Naryshkin, known as a conser-
vative and a loyal supporter of 
Prime Minister Vladimir Putin.

The tone of the commission 
was set by the President when he 
announced the formation of the 
commission. “We must fight for 
the historical truth,” he declared, 
making sure there will be no 
pussyfooting around. Words 
such as enemies, war, fight, 
defeat, assault, confront, counter-
attack and punish are used freq-
uently by the members in 
explaining the purpose of the 
commission. Their attitude is 
ultra national, militant and asser-
tive bordering almost on reli-
gious zealotry. “Voltaire’s well 
known declaration: “I disapprove 
of what you say, but I will defend 
to death your right to say it” is 
something that the commission 
members evidently have never 
heard of.

There is no doubt that the 
commission will be a very power-
ful body due to its high status, 
the high profile and influence of 
its members, and support from 
the government run media. Since 
“falsification of history” is a very 
broad and vague definition, their 
area of responsibility is only lim-
ited by their imagination. Two 
topics are almost sure to be first 
on the commission’s agenda  
Golodomor (the 1932–1933 
famine in Ukraine planned and 
executed by Stalin) and the occu-

pation and annexation of the 
Baltic countries by the Soviet 
Union.

The government controlled 
media, of course,  immediately 
praised the government on “the 
timely move” to save Russian 
history from the “falsifiers”–
mainly Ukrainians, Balts and 
Poles.

Sergei Markov, a pro-Kremlin 
lawmaker and member of the 
commission, addressing the issue 
declared: “There’s an informa-
tion war going on. The new com-
mission will ensure the Russian 
view prevails.”

The Armed forces representa-
tive, the Chief of the General 
Staff, Army-General Nikolai 
Makarov, said that a part of the 
commission’s job is “to neutral-
ize their  [falsifiers] possible neg-
ative consequences on Russia’s 
image.”

Sergei Mironov, Speaker of the 
Federation Council recommends 
criminal prosecution of anyone 
repudiating or belittling the 
accomplishments of WWII.

The most blatant cases of falsi-
fication according to the Ria 
Novosti press have been Ukraine’s 
attempts to have the Stalin-era 
famine recognized internation-
ally as an act of ethnic targeted 
genocide, the Baltic claim of 
forceful incorporation into the 
Soviet Union, and Latvia’s request 
for reparations.

The more liberal media and 
Kremlin critics view the 
President’s commission as back-
sliding to a totalitarian Soviet 
past when the government had a 
monopoly and control of intel-
lectual research and findings, 
when communist crimes were 
passed over and independent 
historians attempting to write 
the truth were arrested and sent 
to gulags.

“You cannot struggle against 

falsification of history by creat-
ing a bureaucratic commission,” 
says Sergei Solovyov, editor of 
Scepsis, a liberal journal to pro-
mote cross-cultural debate. 
“Either it will be completely use-
less or it will become a tool for 
suppressing people with differ-
ent points of view.”

Oleg Orlow, a leader of the 
Memorial Center, a nation wide  
human rights group in Moscow, 
stated that the commission is an 
attempt to impose a government 
view on historical truth. “This is 
an attempt to put a lid on any 
proper objective look at history 
inside Russia,” stated Orlow.

Boris Belenkin, research direc-
tor at the Memorial Center, who 
tracks Soviet-era repressions and 
campaigns for human rights, 
says the commission shows little 
promise and could make his job 
more difficult. “It could be a 
form of pressure for regional 
educators, archivists, and offi-
cials to put a special spin on his-
tory and make archival informa-
tion less accessible...The people 
will see this as reverberating with 
Soviet-era rhetoric, which is 
familiar to them,” he said.

Vladimir Priblovsky, an an  alyst 
with the Russian Panorama think 
tank, said the commission has all 
the typical traits of Soviet-era 
prejudices. 

Edward Lozansky, the President 
of American University in 
Moscow, writes in an Internet 
article: “One does not have to 
create another bureaucratic body 
to prove several basic historical 
facts, the interpretation of which 
is pretty straightforward, and I 
assume is shared by the over-
whelming majority of unbiased 
people, except those of course 
who want to rewrite history for 
different reasons.”

suggested that when variations 
among various educational and 
regional groups in Western 
countries are reported, the 
Western press speaks of “digital 
divides.” But these divides are so 
much deeper in Russia, the news 
agency says, that it is better to 
refer to them as a digital “gulf” 
or “abyss.”

 Not only have 54 percent of 
Russia’s urban residents over 12 
never gone online, but ten 
percent of this group say they 
have never heard of the Internet. 
Moreover, of those who are not 
going online now, a third of the 
population says that it has 
“neither the desire, nor the 
possibility” to do so. And only 
eight percent of those not online 
say they plan to be this year.

 Equally striking are two other 
general findings: Thirty-six 
percent of the sample said they 
had never used a computer, but 
in contrast to the situation only a 
few years ago, those who do go 
online are more likely to do it at 
home rather than at work, 
something that reflects greater 
connectivity and probably affects 

how Russians use this medium.
 While the survey found 

Internet use to be relatively high 
in Moscow and St. Petersburg, in 
the other parts of the country, 
the Public Opinion Foundation 
study found that penetration of 
this technology was relatively 
low, averaging only 11 percent or 
significantly less, although in this 
area too there were some 
interesting divides as well.

 Perhaps the most intriguing is 
that more than a quarter – 28 
percent – of those who go online 
in the Southern Federal District 
– which includes the North 
Caucasus – do so via their mobile 
telephones, a reflection of the 
shortage of landlines in that 
region but a pattern that makes 
the Internet potentially more 
important as a means of 
connecting people opposed to 
the regime.

 Moreover, this finding is a 
classical example of the way in 
which those who participate in 
this and other technical worlds 
may skip a stage, going directly 
from snail mail to cell phones 
rather than through all the stages 

that the countries which 
pioneered the current commu-
nications revolution have gone 
through.

 Another intriguing example of 
such a leap from one level of 
communications technology to a 
much more advanced one came 
this week with the announcement 
of a launch of an Internet TV 
service for the Finno-Ugric 
peoples, groups historically 
poorly served by native language 
television in the past. (www.
r a i p o n . i n f o / i n d e x .
p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=131:-
lr&catid=1:2009-03-11-15-49-27).)

 Half – 46 to 53 percent – of 
those who do use the Internet 
use it for e-mail and social 
networking, but what struck the 
researchers at the Public Opinion 
Foundation as important is that 
53 percent of those going online 
said they did not express their 
own opinions, and 52 percent 
said they did not listen to the 
opinions of others expressed in 
Internet forums. 

 And in a finding that also 
divides Russians from many 

other peoples around the world, 
only 25 percent of Russians said 
that their lives would be 
significantly changed if they no 
longer had access to the World 
Wide Web, and nearly as large a 
share said that their lives would 
not be affected at all if they could 
no longer go online.

 Such experiences and attitudes 
suggest that Russians are not as 
passionately affected by or 
committed to the Internet as 
many have assumed on the basis 
of uncritical extrapolations from 
American or West European 
experience where the Internet 
has been integrated into and 
plays a far larger role in the life 
and work of a larger part of the 
population.

 And these Russian patterns 
also suggest both that Moscow 
would face far less opposition if 
they move, as the parliament of 
Kazakhstan did this week, to 
seriously restrict access to the 
web and that outsiders should 
not view the Internet as being as 
important a transforming force 
or influential player as all too 
many now do.

Valdis Pavlovskis
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Rokas darba nebijās, 
zinājās padarīt...

Ņujorkas skautu un gaidu 
nometne „Vai tu vari?”

Trīsreiztrīs nometne Katskiļos
L A T V I E Š U  N O M E T N Ē S

 Šā gada 6. jūnija agrais pavasaŗa 
rīts Gaŗezerā liecināja par dabas 
atmodu skaistai un raženai dienai 
ar iepriekš ieplānotiem darbiem. 

Pirmajiem talciniekiem iero-
doties, ar smaidu un laipnību 
viņus sagaidīja Gaŗezera admi-
nistrācija ar Uģi Grīnbergu 
priekšgalā. Šim nolūkam jau 
iepriekš sagatavoti T-krekli ar šā 

Gaŗezera talcinieku kopējs attēls

mek  lētājiem. Arī ezera smilšainā 
plūdmale atguvusi ikgadējo pie -
vilcību. Dzintaru atpūtas stūrīši 
varēja lepoties ar tikko iestādīto 
puķu košumu. Arī vidusskolas 
vide un objekti talkas laikā iegu-
va sākotnējo svaigumu jaunajai 
mācību sezonai, kura vairs nav 
aiz kalniem.

Pusdienas pārtraukumā visiem 

gada supertalkas logo. Ikviens no 
palīgiem varēja izvēlēties pašu 
interesantāko darbu atbilstoši 
savām spējām un vēlmēm. Lieti 
palīdzēja Gaŗezera saimnieka 
Viktora Krieva norādes. Kā ik 
gadus, arī šoreiz talcinieku at -
saucība, uzpošot Gaŗezeru, bija 
iespaidīga. Pārstaigājot territori-
ju, čaklie talcinieki bija redzami 
visur. Pērno lapu kalni, attīrot 
nometņotāju territorijas Krikšos 
un Indrānos pēc to savākšanas 
slējās iespaidīgos augstumos. Jau 
visai drīz rūpīgi izlīdzinātais 
samalto koku zaru skaidu paklājs 
sniegs patīkamu uzturēšanās vidi 
mazajiem nometnes posmu ap -

talciniekiem bija iespējams bau-
dīt Gaŗezera administrācijas 
sagādāto garšīgo azaidu. Pēc tam 
vēl nedaudz atpūtas ar pulcēšanos 
kopējam talkas dalībnieku foto-
attēlam un dienas otrā daļa varēja 
turpināties ierastajā ritmā iesāk-
tajos darbos.

Nedrīkstam aizmirst, ka dar-
bīgas rokas Gaŗezerā ir un būs 
vajadzīgas vienmēr. Palīdzēsim 
Gaŗezeram arī ikdienā! Mēs 
varam būt pat lepni par savu 
ieguldījumu un atbalstu šai lat-
viskajai videi ar visiem pazīstamo 
nosaukumu – GAŖEZERS. 

Uz redzēšanos Gaŗezerā!
Dzidra Tropa

Leģenda stāsta, ka Katskiļu 
kalnos reiz dzīvojis Rips Van-
vinkls un, nolicies uz īsu dusu, 
gulējis desmitiem gadu. Šovasar 
3x3 nometne notiks Ņujorkas ev. 
lut. draudzes īpašumā Katskiļu 
kalnos. Nometnes rīkotāji aicina 
dalībniekus palīgā sameklēt 
līdzīgu dusošu bārdaini – Jumi. 
Latviešu folklorā ir stāsti, ka 
Jumis vasarā labības laukā gādā 
par bagātu ražu, bet ziemā guļot 
zem pelēka akmens. Tautieši no 
visām malām aicināti piedalīties 
3x3 nometnē un palīdzēt Jumi 
ķert, lai šajos juku laikos visās 
latviešu mājās būtu bagāts 
rudens. Nometnes temats „Apju-
mības“ izvēlēta tieši īstā laikā.

„Nometnē būs iespējams pava-
dīt nedēļu latviskā vidē ar 
draudzīgiem, interesantiem tau-
tiešiem. 3x3 nometni nerīkojam 
peļņas dēļ, bet gan ar mērķi 
veicināt latvisku garu un kopt 
latviskas tradicijas. Nometnes 
darbinieki un ieviržu vadītāji 
ziedo laiku un zināšanas, lai pro-
gramma būtu daudzpusīga un 
interesanta. Katskiļos pavadītais 
laiks būs jauks un burvīgs lat-
visks piedzīvojums!” stāsta šīsva-
saras nometnes vadītāja Taina 
Laiviņa.

Viens no 3x3 nometnes uzde-
vumiem ir latviskas ģimenes 
stiprināšana. Ingrīda Jansone, 3x3 
vadības loka veterāne, skaidro: 
„Mūsdienās ģimenēm, īpaši 
ģimenēm ar vecvecākiem, kuŗi 
varbūt nedzīvo tik tuvu cits 
citam, ir vēlme pavadīt laiku 
kopā. Vecvecāki kopā ar bērniem 
un mazbērniem var apmeklēt 
3x3 nometni un izbaudīt latvisku 
vidi. Nometnēs ģimenes kopā 
pulcējas ēdienreizēs, kā arī vaka-
ra programmās, bet no rīta un 
pēcpusdienās katrs var piedalīties 
ievirzē, kas viņu interesē.”

Puspajokam pavaicāju Ingrī-
dai, vai tāda iespēja ir arī 
māmiņām, kuŗas ar bērniem ir 
kopā ikdienā ir no rīta līdz 
vakaram. Ingrīda atbildēja, ka 
3x3 nometnē bērniem rīko Sta-
riņu un ½ x ½ nodarbības, un 
vecāki tikmēr var piedalīties 
pieaugušo ievirzēs, zinot, ka 
bērni ir uzraudzīti un nodar-
bināti.

Šī gada 3x3 nometnes vadītāja 
Taina Laiviņa pastāstīja, ka 
pieaugušo ievirzēs ar vecāku un 
ievirzes vadītāja atļauju var pie-

dalīties arī jaunieši no 13 gadu 
vecuma. Piemēram, ja jauniešus 
interesē rotkalšana, viņi var 
mācīties kalt rotas, kamēr māte 
un tēvs piedalās polītikas vai 
literātūras ievirzē. Vecmāmiņai 
iespējams pusi dienas pavadīt ar 
mazdēliņu, otro pusi piedalīties 
vēstures ievirzē. Vai arī tēvs un 
meita var mācīties kokgriešanu, 
māte un dēls – gleznot. 

Nometnē Lilita Berga būs 
iekārtojusi izstādi un tirdziņu, 
kuŗā daiļamatnieki varēs nodot 
savus darbus. Tātad te būs iespēja 
gan papriecāties par skaistiem 
meistaru darinājumiem, gan tos 
iegādāties. Nometnes pēdējā 
sestdienā iecerēts „Miķeļtirgus”, 
kuŗā būs dažādi stendi, „Laimes 
aka”, rotaļas, netrūks ēdienu un 
dzērienu. Ikviens nometnes da -
lībnieks var pieteikties ko pārdot, 
sazinoties ar nometnes vadību.

Literātūras ievirzi vadīs Elisa 
Freimane; nedēļas beigās pār-
runās ALAs Izglītības nozares 
ieteiktās grāmatas.

Trimdas vēstures ievirzes vadī-
tāja Maija Hinkle nometnes 
dalībniekus iepazīstinās ar mut-
vārdu vēstures krājēju centie-
niem. Uzmanību pievērsīs jau-
niešu aktīvitātēm un audzinā-
šanai, Dziesmu svētkiem, tautas-
dejām un mūzikas nozīmi lat-
viskās identitātes saglabāšanā.

Latvieši, protams, interesējas 
par polītiku. Žurnālists Dainis 
Mjartāns no Latvijas ievirzē ,,Lat-
vija šodien” pastāstīs par jaunāko 
Latvijas polītikā.

Reliģijas ievirzē Ilze Kuplēna-
Juarte (Ewart) rosinās dziļākas 
pārdomas par dzīvi, esamību un 
ticību. Dalībnieki, kuŗi plānojuši 
šai ievirzē piedalīties, aicināti 
izlasīt Viljama Paula Jonga 
(Young) grāmatu ,,Būdiņa” (The 
Shack). Ievirzē pārrunās grāmatā 
paustās domas par Dievu, 
kristietību un mūsu attieksmi 
pret ticību.

Folkloristi noteikti teiks, ka 
apjumībās un Miķeļos liela no -
zīme ir alutiņam. Šogad 3x3 
nometnē Katskiļos būs arī alus 
ievirze, ko vadīs pazīstamais 
sabiedriskais darbinieks Viesturs 
Zariņš no Kanadas. Paredzētas 
nopietnas pārrunas par alus 
darīšanas vēsturi un alus nozīmi 
latviešu folklorā. Iemācīsimies 
alu darīt, iepazīsimies ar alus 
darīšanas tradicijām un Latvijas 

alus brūžu vēsturi, būs iespēja 
apskatīt kādu vietējo alus darī-
tavu. Ievirzes dalībnieki (virs 21 
gadu vecuma) varēs nogaršot 
dažādas alus šķirnes.

Pastaigas dabā vadīs Pauls 
Pilmanis. Pauls ir pieredzējis kal-
nā kāpējs un alpīnists, uzkāpis 
daudzos kalnos, tostarp slavenajā 
Kilimandžaro kalnā Afrikā. Taču 
nometnē kalnākāpēju zābaki un 
virves nebūs vajadzīgas. Pauls 
vadīs sirojumus, piemērojoties 
dalībnieku spējām – gan gaŗākus 
gabalus, gan vieglākas pastaigas. 
Pauls plāno kādu agrīnu siroju-
mu uz Spruce Top kalnu, kuŗa 
galotnē sagaidīsim rītausmu. 
Katru rītu pēc brokastīm Brigita 
Vīksniņa vadīs vingrošanu visu 
vecumu dalībniekiem. Brigita 
ķermeņa veselības uzlabošanas 
pieredzi apguvusi Reiki, Qigong 
un Tai Chi nodarbībās.

Metallapstrādes ievirzi vadīs 
Gints Grīnbergs, rotkalšanas – 
Alfons Mednis, kokgriešanas un 
glezniecības ievirzi – Aivars 
Zandbergs. Pēc pusdienām no -
metnē paredzēts lekciju cikls. 
Viens no lektoriem būs etnoas-
trologs Kalvis Cers.

Mūzikas ievirzē komponists 
un diriģents Andrejs Jansons 
mācīs koklēšanu un vadīs nomet-
nes kori. Naktīs, pēc vakara pro-
grammas Katskiļos nometnē ir 
ierasts nīkt – pakavēties pārrunās 
un pievienot savu balsi ,,nakts 
korim”.

Rakstot par dažādajām nodar-
bībām – šķēršļu gājienu, uguns-
kuru, lekcijām, ievirzēm un 
Miķeļdienas svinēšanu, viegli 
piemirst ko citu svarīgu, pie-
mēram, ēšanu. Nometnes saim-
nieces Ilze Bula un Inta Grunde 
ar palīgiem lutinās nometnes 
dalībniekus no pirmās rīta kafi-
jas līdz pēdējam naktsazaidam.

Ingrīda Jansone, Laila Medne, 
Selga Vītola, Laura Šķēle un šī 
raksta autors gādās par nomet-
nes dalībnieku labsajūtu. Varbūt 
būs arī viens otrs pārsteigums.

Gaidām vecus un jaunus dalīb-
niekus Katskiļu 3x3 nometnē, 
kas sāksies svētdien, 16. augustā 
un ilgs līdz 23. augustam. 
Informācija un pieteikuma lapas 
pieprasāmas, sazinoties ar Tainu 
Laiviņu, tālr.: 908-322-2205 vai 
mājaslapā tīmeklī: www.3x3kat-
skilos.info

Roberts Laiviņš

Rīgas (90.) skautu un Zilā kalna 
(4.) gaidu vienības nedēļas no -
gales nometne Vai tu vari? II 
notika no 13. līdz 14. jūnijam 
amerikāņu skautu nometnes 
īpašumā Camp Pouch Steten-
ailendā, Ņujorkā. Nometnē pieda -
lījās guntiņas ar vad. Dagniju 
Spunteli-Lapiņu, gaidas ar vad. 
Dianu Rudzīti, mazskauti ar 
vadītajiem Mārtiņu Puteni un 
Lindu Renci, un skauti ar vad. 
Reini Sīpolu.

Par saimniecību gādāja vad. 
Pēteris Aivars, Nora Aivara, 
Maija Šķinķe.

Nometnes atklāšanā Zilā kalna 
(4.) gaidu vienības priekšniece 
vad. Kristīna Putene visiem jau-
tāja: vai tu vari dzīvot mežā bez 
televizora, bez mobilā telefona, 
bez „texting”, vai tu vari staigāt 
pa mežu naktī bez spuldzes, vai 
tu vari dzīvot mežā lietainā laikā? 
Skauti un gaidas ar riteņiem 
izbrauca mežonīgās meža takas 
un atgriezās nometnē dubļaini. 
Pa sienu rāpšanās un kāpšana 
visiem tīrais nieks, kā arī indiāņu 
mākas ar „tomahawk” mešanu. 

Pat mazās guntiņas sestdienas 
pēcpusdienā meta cirvjus, šāva 
ar loku un bultu un, kad sāka līt, 
gatavoja draudzības rokassprā-
dzes no krāsainiem diegiem.

„Vakara ugunskuru” vadīja Nora 
Aivara, bet tas notika telpās pie 
kamīna, jo ārā bija pamatīga 
lietus gāze.

No rīta karogs, tad svētbrīdis, 
kuru vadīja Rīgas (90.) skautu 
vienības priekšniece vad. Inta 
Šķinķe.

Svētbrīdī tika pie minēti 1941. 
g. 14. jūnija depor tētie latvieši. 

Kas palīdzēja dau dziem tau-
tiešiem izdzīvot un izturēt tos 
laikus?

Tas pats, kas katram skautam 
un katrai gaidai var palīdzēt 
pārvarēt jebkuru dzīves šķērsli – 
griba un ticība.

Svētbrīdī gaidas un skauti lasīja 
latviešu tautas autoru un sabied-
risko darbinieku citātus par 
šķēršļu pārvarēšanu.

Svētdienas nodarbībās maz-
skauti mācījās, kā pagatavot 
garšīgas maltītes, nelietojot ne 
pannas, ne katlus. Nometnes „Vai tu vari?” dalībnieki
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Guntiņas pa to laiku pārbaudīja 
un vingrināja savu līdzsvaru, 
piemēram, ejot pa nokritušiem 
kokiem un pa virvēm, kas iesietas 
starp kokiem. 

Gaidas un skauti pārdzīvoja 
lie tainu un slapju nakti teltīs, un 
svētdienas rītā mācījās jaunas 
sporta spēles vad. Dianās Rudzī-
tes vadībā.

Kopīgās nodarbības vadīja 
Mārtiņš Putenis, iesaistot vēstures 
temu par 14. jūnija izvešanām uz 
Sibiriju.

Nometnes slēgšanā uz jautā-
jumu „Vai mēs varam?” atbilde 
no visiem skaļā balsī skanēja: 
„Jā, mēs varam!!”

Vad. Maija Šķinķe



LAIKS 92009. ga da 4. jūlijs – 10. jūlijs

J A U N U M I  L A T V I J A S  P O L Ī T I K Ā

   

NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidents Valdis Zatlers izsludinājis likumu „Par valsts pen-

siju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. 
gadam”. Likums noteic, ka pensiju un pabalstu samazinājums attieksies 
uz turpmākajiem 3,5 gadiem. Tas paredz pensiju samazināšanu par 
10%, strādājošo pensionāru pensiju samazināšanu par 70% un strādājošo 
vecāku pabalstu samazināšanu par 50%. Likums  stājies  spēkā no             
1. jūlija un būs spēkā līdz 2012. gada 31. decembrim.

Valsts prezidents izskatīja 33 notiesāto personu apžēlošanas 
lūgumus. No tiem Valsts prezidents apžēloja sešas notiesātās personas.

Darba vizītē Latvijā bija ieradies ASV senātors Džordžs Voinovičs 
(George V.Voinovich). Augstais viesis tikās ar Valsts prezidentu Valdi 
Zatleru, Ministru prezidentu Valdi Dombrovski un citām valsts 
amatpersonām. Tika pārrunāta Latvijas un ASV attiecību dinamika, 
drošības polītikas un enerģētikas jautājumi, ASV preču transits caur 
Latviju uz Afgānistānu, kā arī attiecības ar kaimiņvalstīm.

Latvijas Zaļās partijas (LZP) valde nolēmusi Eiropas Savienības 
(ES) komisāra amatam virzīt vides ministru Raimondu Vējoni. Valdes 
ieskatā Vējonis ir pietiekami profesionāls un kompetents šim amatam. 
Vairākas partijas izvirzījušas savus kandidātus uz ES komisāra amatu. 
Jaunā laika kandidāte ir Saeimas deputāte Solvita Āboltiņa, Tautas 
partija šim amatam virza ārlietu ministru Māri Riekstiņu, Sabiedrība 
citai polītikai – deputātu Arti Pabriku. 

Latvijas Banka (LB) papildināja savus valūtas krājumus par 42,2 
miljoniem eiro, jo varēja pārdot pašas drukātus latus pret valūtu. Laika 
posmā starp 8. un 12. jūniju LB tika pie 160 miljoniem eiro, bet joprojām 
nav atgūti 237,3 miljoni eiro, kuŗus LB izlietoja latu atpirkšanai jūnija 
pirmajā nedēļā.

Esplanādē 18. jūnijā notika arodbiedrību organizēta manifestācija, 
kuŗā piedalījās vairāki tūkstoši cilvēku. LBAS priekšsēža Pēteŗa Krīgera 
vērtējumā mērķis ir sasniegts, jo cilvēkiem ir bijusi iespēja paust savu 
attieksmi pret valdības rīcību. Manifestācijā izskanēja vairāki labi 
priekšlikumi, kas valdībai būtu jāņem vērā. Tagad būs jāgaida valdības 
reakcija.

Pēteŗa baznīcas tornī 18. jūnijā uzstādīja restaurēto apzeltīto vēja 
rādītāju gaili, kas sveŗ 158 kg. Gaiļa nogādāšana tā ierastajā vietā ilga 
astoņas stundas. Gaiļa demontāža, rotācijas mechanisma remonts, gaiļa 
un bumbas restaurācija un montāža izmaksāja gandrīz 60 000 latu. Pēc 
tradicijas būvmeistara  no baznīcas torņa nomestais vīna kauss sašķīda 
sīkās drumslās, saskaņā ar ticējumu solot, ka tornim būs ilgs mūžs. 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes statistikas, Iedzīvotāju 
reģistrā reģistrēti 61 758 Jāņi un 10 806 Līgas, no tiem pirmos Līgo 
svētkus sagaidīja 93 mazie Jāņi un 17 Līgas. 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) sakopotā operātīvā 
informācija liecina, ka jūnijā bezdarba līmenis Latvijā sasniedzis 11,5% 
un reģistrēti 129 262 bezdarbnieki - par 0,2 procentpunktiem vairāk 
nekā maijā. Maijā reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā bija 11,3%. 
Kopumā situācija bezdarba jomā šobrīd ir stabilizējusies. Jūnijā bez-
darbnieku skaits visstraujāk  audzis Talsu rajonā un Rīgas reģionā, bet 
visstraujāk krities Aizkraukles rajonā.

Latvijā konstatēta saslimšana ar tā saukto cūku gripu. Slimība 
konstatēta 21. jūnijā sievietei, kas atlidojusi uz Rīgu pēc viesošanās ASV 
un Kanadā. 

Valsts prezidenta kundze 
ielīgo Jāņus kopā ar 
Krievijas latviešiem

Piedaloties pirmajos Krievijas 
latviešu sadziedāšanās svētkos 
Baškortostānā, Archangeļskas ra- 
jonā, Valsts prezidenta kundze 
Lilita Zatlere ielīgoja Jāņus kopā    
ar latviešiem no visām Krievijas 
malām.

Tā kā Archlatviešu ciemā Jāņu 
svinēšana ir kļuvusi par visu 
nacionālitāšu - baškīru, tatāru, 
krievu un čuvašu kopīgiem svēt-
kiem, - tos ieskandinot, Valsts pre-
zidenta kundze devās uz katras 
tautas sētu, lai iepazītos ar tās 
tradicijām. Kopīgi tika dziedāts, 
dejots un demonstrētas amatu 
prasmes, kā arī atbilstoši tautu 
paražām viesi tika cienāti ar 
raksturīgākiem ēdieniem un dzē-
rieniem. Saulei rietot, Valsts prezi-
denta kundze piedalījās arī ikga-
dējā Jāņu vainagu laišanā ezerā un 
ugunskura iedegšanā.

 Krievijas latviešu sadziedāšanās 
svētkos piedalījās gandrīz 200 da- 
lībnieku. Sarīkojumā  valdīja Vis-
pārējo latviešu Dziesmu un Deju 
svētku gaisotne - ar svētku gājienu, 
koncertu, dančiem līdz rītausmai 
un dalībnieku un skatītāju vieno-
tību,  nobeigumā dziedot “Pūt, 
vējiņi!”.

Uzrunājot sadziedāšanās svētku 
dalībniekus, Valsts prezidenta kun-
dze pastātīja, ka “Latviešu dziesmu 
un deju svētku tradicijām ir jau  
136 gadu vēsture. Man ir liels 
prieks, ka ar latviešu sadziedāša-
nās svētkiem Baškīrijas Republikā 
tiek atvērta jauna lappuse dziesmu 
un deju svētku grāmatā. Pirmie 
Krievijas latviešu sadziedāšanās 
svētki ir izdevušies, jo ikviens no 
mums mājup dosies ar pozitīviem 
iespaidiem un jaukām atmiņām, 
kas mūsu sirdī mājos vēl ilgi.” 

Vizītes laikā Archangeļskas ra- 
jonā Valsts prezidenta kundze tikās 
arī ar Baškīrijas izglītības minis-  
tru Z. A. Alajarovu un apmeklēja 
latviešu vidusskolu un mūzeju.

Pirmie Krievijas latviešu sadzie-
dāšanās svētki notika Baškorto-
stānā Archangeļskas rajonā no 20. 
līdz 21.jūnijam,  un tajos pulcējās 
dalībnieki no Maskavas, Sankt-
pēterburgas, Pleskavas, Smoļen-
skas, Omskas, Magadanas, Krasno-
jarskas, Komi un Baškortostānas. 
Viņiem pievienojās arī apvieno-
tais Latvijas jauno diriģentu koris 
virsdiriģenta Romāna Vanaga va- 
dībā un tautasdeju kopa “Druva” 
no Saldus.

Ministru prezidenta Valža 
Dombrovska atvainošanās

Ministru prezidents Valdis Dom-
brovskis 17. jūnija vakarā izplatīja 
paziņojumu Latvijas iedzīvotājiem.

Paziņojumā teikts, ka šis laiks 
mūsu valstij ir izšķirīgs un izvēles 
iespēju mums nav daudz. Latvija   
ir bankrota priekšā, un no tā va-

ram paglābties, tikai krasi sama-
zinot valsts tēriņus un cerot uz 
starptautisko aizdevumu. Otrs 
iespējamais risinājums būtu nesa-
līdzināmi smagāks, jo tad budžeta 
izdevumu daļa būtu jāmazina vēl 
krasāk un sociālās spriedzes radī-
tās sekas kļūtu neprognozējamas. 
Nav neiespējams iedomāties, ka 
polītiķi no laba prāta samazinātu 

pensijas, algas, slēg-
tu mācību iestādes 
un slimnīcas. Bet, ja 
situācija valstī ir tik 
kritiski nopietna, kā 
tas ir šobrīd, valdī-
bai nav citas izvēles, 
nav citas iespējas. Šie 
lēmumi nav nākuši 
viegli. Tie ir bijuši 
vissmagākie lēmu-
mi saistībā ar valsts 
budžetu, kādus jeb-
kad nācies pieņemt 
Latvijas valdībai. 

Valdis Dombrovskis atzīst – lai 
gan tā saucamajos „treknajos 
gados” viņš nav strādājis valdības 
koalicijā, šajā mirklī vēlas atvai-
noties Latvijas tautai par to situā-
ciju un par tiem pārbaudījumiem, 
kas mums visiem kopā būs jāiztur. 
Ministru prezidents apzinās, ka 
nevar apsolīt 
labklājību rīt ap 
pusdienlaiku, 
taču zina, ka da- 
ra visu iespēja-
mo, lai apturētu 
Latvijas smago 
kritienu.

Valdības vadī-
tājs darīs visu, lai 
solītais par valsts 
aparāta tēriņu 
ievērojamu sa- 
mazināšanu tik-
tu izpildīts vis-
drīzākajā laikā, 
lai ikvienam bū- 
tu pieejama informācija par to, 
kam un cik nodokļu maksātāju 
naudas krizes situācijā tērē valsts. 
Tikai tad, ja vara patiesi solidāri-
zēsies ar tautu, varam cerēt uz 
sabiedrības atbalstu.

Dombrovska valdības 
100 dienas

19. jūnijā apritēja Valža Dom-
brovska valdības 100 dienas. Mi- 
nistru prezidents, vērtējot 100 die-
nu laika posmu, uzsveŗ, ka  smaga-
jā  ekonomiskā situācijā valstī šai 
valdībai nemaz netika dotas 100 
dienas, lai iestrādātos.

“Šīs valdības galvenais uzdevums 
bija budžeta izdevumu daļas 
ievērojama samazināšana un fak-
tiski Latvijas vēsturē visgrūtāk 
tapušā budžeta pieņemšana, kam 
ir tikai viens mērķis - paglābt valsti 
no bankrota. To mēs esam pavei-
kuši, lai gan emocionāli tas ir 
ārkārtīgi smags lēmums. Tomēr 
jāapzinās, ka, nesamazinot budže-
ta deficitu, situācija Latvijā varētu 
kļūt krietni nopietnāka,” sacīja 
Dombrovskis.

Nozīmīgākais valdības pirmo 
100 dienu uzdevums bijis 2009. 
gada valsts budžeta grozījumu 
izstrādāšana, samazinot budžeta 
deficitu par 500 miljoniem latu. 
Nākamais būtiskākais valdības  
mērķis bijis valsts pārvaldes iestā-
žu izdevumu samazināšana un 
struktūrālo reformu īstenošana.

Demisionē veselības ministrs
Veselības ministrs Ivars Eglītis 

Ministru prezidentam iesniedza 
demisijas rakstu, ko Valdis Dom-

brovskis pieņēma.
Atkāpšanās rakstā Eglītis uzsveŗ, 

ka nevar uzņemties atbildību par 
veselības aprūpes nozari situācijā, 
kad, pēkšņi un būtiski samazinot 
budžetu, valsts vairs nespēs no- 
drošināt medicīnas pakalpojumu 
pieejamību lielai daļai Latvijas 
iedzīvotāju. Neradot sociālās aiz- 
sardzības sistēmu tiem pacien-
tiem, kuŗiem līdzekļu trūkums jau 
tagad liedz saņemt savlaicīgu un 
kvalitātīvu medicīnisko palīdzību, 
turpmāki veselības budžeta sama-
zinājumi nebija pieļaujami, jo tie    
ir nesamērīgi nozares sociālajai 
atbildībai. Eglītis, būdams ārsts un 
veselības aprūpes vadības speciā-
lists, to nevarēja pieņemt. 

Veselības ministre - 
Baiba Rozentāle

Tautas partija (TP) veselības mi- 
nistres amatam virzīja Latvijas In- 
fektoloģijas centra (LIC) direktori 
Baibu Rozentāli.

Rozentāle dzimusi 1955. gadā, 
ārsta kvalifikāciju ieguvusi 1979. 
gadā Rīgas Medicīnas institūtā.  
LIC vadītājas amatu Rozentāle ie- 
ņem kopš 2001. gada, viņa ir arī 
Rīgas Stradiņa universitātes Infek-
toloģijas katedras profesore, Lat-
vijas Ārstu biedrības valdes locek-

le, Latvijas Ārstu biedrības Sertifi-
kācijas padomes priekšsēde, Cen- 
trālās medicīnas ētikas komitejas 
locekle, Starptautiskās Infektologu 
biedrības un Eiropas Mikrobiolo-
gu un infektologu biedrības biedre.

Baiba Rozentāle 2004. gadā  sa- 
ņēma Triju Zvaigžņu ordeni par 
nopelniem Latvijas labā.

Saeimā  29. jūnijā, 61 deputātam 
balsojot par, 21 pret un vienam 
atturoties, Saeima veselības minis-
tra amatā apstiprināja Baibu Ro- 
zentāli.

Eglītis jaunajai veselības 
ministrei  vēl drosmi

Sveicot jaunievēlēto veselības mi- 
nistri Baibu Rozentāli (TP), demi-
sionējušais veselības ministrs Ivars 
Eglītis (TP) apbrīnoja ministri par 
drosmi pieņemt šo izaicinājumu. 
Eglītis uzsvēra, ka jaunajai minis-
trei viegli  nebūs, taču viņš norā-
dīja, ka Rozentāles kandidātūru 
uzskata par īsti piemērotu, jo zinot, 
ka jaunā ministre aizsākto ceļu   
turpinās.

Pēc tikšanās ar Eglīti Rozentāle 
plašsaziņas līdzekļiem pastāstīja,  
ka viņas mērķis ir turpināt aizsāk-
tās reformas, kā arī atjaunot galve-
no speciālistu dienestu, kas izvēr-
tētu situāciju dažādās veselības 
aprūpes nozarēs un institūcijās.

Pēc Rozentāles teiktā, iepriekšē-
jais veselības ministrs ir sagatavojis 
labu normatīvo bazi, lai nozarē 
veiktu struktūrālās reformas, re- 
struktūrizējot un optimizējot aģen-
tūru skaitu. Jaunajai Veselības mi-
nistrijas (VM) komandai būs jā- 

spēj šīs reformas īstenot un reaģēt 
uz diezgan sarežģīto situāciju no- 
zarē.

Noteikti būs jāsamazina ierēdņu 
skaits, kā arī ministrija jāpadara 
daudz pieejamāka profesionāļiem 
un sabiedrībai, uzsvēra Rozentāle, 
piebilstot, ka viņai jau ir ideja, kā- 
da būs ministrijas struktūra, bet 
par to vēl plānotas sarunas. Šo- 
brīd ir svarīgi pieņemt jauno 
struktūrplānu, kuŗā varētu tikt 
pieļauti arī daži kompromisi. 
“Slimnīcu un gultu vietu skaits 
noteikti ir jāsamazina, taču rūpīgi 
jāizvērtē, kuŗās slimnīcās kas varē-
tu tikt samazināts. Ikvienam Lat-
vijas iedzīvotājam ir jāsniedz kva-
litātīvi veselības aprūpes pakalpo-
jumi, kas ir galvenais kritērijs ārst-
niecības iestādes darbam.

Vēl par vienu prioritāti Rozentāle 
minēja ģimenes ārstu institūcijas 
stiprināšanu, lai arī šai primārajā 
veselības aprūpē pacienti nesa-
skartos ar šķēršļiem un tiktu laikus 
nosūtīti pie atbilstošiem speciā-
listiem.

Rīgas domes deputāti 
paraksta koalicijas līgumu

Rīgas domē apvienības Saskaņas 
centrs (SC) un partijas LPP/LC 
jaunievēlētās Rīgas domes deputāti 
parakstīja koalicijas līgumu, solot 
valsti izvest no krizes un veikt re-

formas pašvaldībā. SC jaunievēlē-
tajā domē ieguvusi visvairāk vie-  
tu jeb 26 vietas no 60, tās sadar- 
bības partnere partija LPP/LC -     
12 vietas, nodrošinot stabilu vai- 
rākumu ar 38 deputātu balsīm.   
Par SC frakcijas vadītāju iecelts 
Nikolajs Zacharovs, par LPP/LC 
frakcijas vadītāju - Andris Ame-
riks. SC un LPP/LC vienojās, ka 
Rīgas pilsētas galvas amata kan-
didāts būs SC līderis Nils Ušakovs. 
LPP/LC līderis Ainārs Šlesers tiks 
virzīts domes vicepriekšsēža ama-
tam.  A. Šlesers pretendē arī uz Rī- 
gas brīvostas valdes priekšsēža 
amatu. 

Opozicijā jaunievēlētajā domē 
būs partijas Pilsoniskā savienība  
un Jaunais laiks.

Pēc koalicijas līguma parakstī- 
šanas N. Ušakovs (SC) paziņoja,   
ka katrai partijai atvēlētas četras 
nozaŗu komitejas. Koalicijas lī- 
gums paredz, ka katra frakcija uz- 
ņemas atbildību par savu izvir-   
zīto amatpersonu darbības profe-
sionālitāti un godaprātu. Rīgas 
domē paredzētas ļoti nopietnas 
reformas, sacīja N. Ušakovs,  Ai- 
nārs Šlesers (LPP/LC) norādīja,    
ka “partiju sadarbība palīdzēs iz-
vest valsti no krizes”.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Krievijas latvieši sagaidaValsts prezidenta 
kundzi Lilitu Zatleri

Baiba Rozentāle



LAIKS 2009. ga da 4. jūlijs – 10. jūlijs10

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
10 dienas, kas sa- 

tricināja pasauli: 
tāds nosaukums bi- 
ja Džona Rīda grā-
matai par boļševiku 
apvērsumu Pēterpilī 
1917. gada rudenī. 

10 dienas, kas satricināja Irānu: 
Teherānas, Isfahānas, Širazas jau-
natne simttūkstošu mītiņos un 
gājienos apliecināja brīvības un 
taisnības alkas, apsūdzot šīitu 
garīdzniecības vadību, kuŗai pieder 
augstākā vara, 12. jūnija prezidenta 
vēlēšanu rezultātu viltošanā.

Teherānā mīt vismaz 12 miljoni 
iedzīvotāju. Šīs kalnu grēdas pakā-
jē izpletušās lielpilsētas simbols ir 
Azadi tornis, kas slejas kā milzu 
arka 50 metru augstumā. Vēstures 
ironija: taisni laukumā, kas apjož  
šo torni, desmit trauksmainajās 
jūnija dienās norisēja visdedzīgā-
kie protesta mītiņi - šis tornis kopš 
1979. gada islāmiskās revolūcijas 
bijis šīitu garīdzniecības “taisnības 
režīma” svētvieta, bet tornis taču 
tika uzsliets 1971. gadā, kad Irānas 
šachs (imperātors) Mohameds Re- 
za Pehlevi šādi - architektoniski – 
nosvinēja Persijas dižvalsts 2500 
gadu jubileju...

Atgādināsim: izšķērdība, kas bija 
raksturīga šacha galmam, plaisa 
starp valdošo eliti un tautas masām, 
ķeizariskās slepenpolicijas SAVAK 
piekoptā spīdzināšana, kā arī zi- 
nāma necieņa pret dziļi iesakņo-

Tuvajos Austrumos: cerības un šaubas
jušos islāmu, ko aizstāja ar senās 
Persijas valdnieku kultu, 1979. ga- 
dā ļāva charismatiskajam ajatoll-
am Chomeini sekmīgi īstenot sa- 
celšanos, gāzt šachu un darīt galu 
ASV ietekmei šajā ar naftas at- 
radnēm dāsni apveltītajā valstī. 

Un tagad mēs redzam, ka Irānas 
jaunā paaudze (70 % Irānas iedzī-
votāju ir jaunāki par 30 gadiem), 
kas piedzimusi pēc islāmiskās re- 
volūcijas, sacēlusies pret valdošo 
fanātiķu un tumsoņu kliķi, skan-
dina saukļus “Nāvi diktātoram!” 
(prezidentam Achmadinedžadam) 
un pat “Nāvi ajatollam Chamenei!” 
(augstākās garīdzniecības pado-
mes vadītājam, kam pieder reālā 
vara valstī un kam ir pakļauts pre-
zidents). Bet tai pašā laikā tie paši 
jaunieši nemitas skandināt “Allah 
hu akbar” (Dievs ir liels), jo viņi 
tomēr ir musulmaņi un cienī islā-
ma pamatdogmas, taču neuzska-
tot valdošo fanātiķu uzspiestos 
uzvedības un apģērba noteikumus 
par Dieva gribu.

Hoseins Musavi - Achmadine-
džada sāncensis, kas kļuvis par 
upuri vēlēšanu rezultātu viltoša-
nai, bija protesta kustības karogs 
jeb izkārtne, valdošās kliķes sim-
bolisks pretstats. Viņa kopumā 
pretrunīgā personība demonstran-
tu acīs iemiesoja godīgumu un 
taisnības alkas. Viņš pulcināja ap 
sevi jauniešu masas, krietnu 

inteliģences daļu, daudz sieviešu 
un pilsētniecisko vidusslāni. 

Atgādināsim, ka zināmos (islā-
ma) ietvaros Irānā iznāk vairāk 
laikrakstu nekā Ēģiptē, ka Irānā ir 
vairāk angļu valodas pratēju nekā 
Turcijā un ka tīmekļa lietošanas 
pilnveidošana, piemēram, twitter 
technika, ļāva mītiņu dalībniekiem 
zibenīgi sazināties savā starpā un 
informēt ārpasauli. 

Šimbrīžam, šķiet, aktīvais pro-
tests aprimst, represijas pastipri-
nās un ajatollu režīms iemūrējies 
spītā un atsedz ilkņus. 

Bet upuŗi, īpaši 27 g. v. Nedas 
Soltani nāve, kas atbalsojās pa- 
saulē, nav bijuši veltīgi, jo brīvības 
asni uzdīguši, pazemes dunoņa 
neapklusīs. Irānā sastingums bei-
dzies. Ir cerība!

Cerības vieš arī Sa’ada Hariri 
nosacīti rietumniecisko spēku uz-
vara (ko neviens neapšaubīja) Li- 
bānas parlamenta vēlēšanās pār 
ekstrēmistiskās apvienības Hez-
bollah vadīto bloku, kas labi re- 
dzamām saitēm saistīts ne tikai ar 
Sīriju, bet arī ar Irānas varasvīriem. 

Turpretim trešajā spriedzes mez-
glā - šaurajā zemes strēmelē starp 
Vidusjūru un Jordānas upi - cerī-
bu tā pamaz, jo aug šaubas par 
nākotnes izredzēm. ASV prezi-
dents Baraks Obama 4. jūnijā 
Kairas universitātē nāca klajā ar 
gaŗu runu, kas adresēta islāma 

pasaulei. Tajā netrūka diezgan sal-
kanu glaimu, bet klausītājiem - 
islāmticīgajiem visā pasaulē - ra- 
dās iespaids, ka Obama palīdzēs 
ietekmēt Izraēlu “palestīniešiem 
vēlamā virzienā”. Akurāt pēc 10 
dienām, 14. jūnijā, ar, jāsaka, pa- 
matīgi samocītu runu nāca klajā 
Izraēlas premjērministrs Benja-
mins Netanjahu. Viņam nācās lai-
pot starp diviem draudiem: ja viņš 
būs pārāk piekāpīgs, izpildot 
Obamas vēlmes, viņš zaudēs savu 
nacionālistiski noskaņoto elekto-
rātu, bet pretējā gadījumā var 
beigties ciešā sadarbība ar ASV un 
izžūs dāsnās amerikāņu palīdzī-
bas straume. 

Pēc mokpilnām pārdomām Ne- 
tanjahu “dabūja pār lūpām” ma- 
ģiskos vārdus - palestīniešu valsts, 
bet tūlīt pat piemetināja: tai jābūt 
demilitārizētai, un Izraēlai jāpa-  
tur tiesības kontrolēt tās gaisa 
telpu. 

Pati par sevi šī prasība, ko diktē 
Izraēlas drošības intereses, ir at-
taisnojama: bija tāda noruna 
sarunās, ko savulaik ierosināja ASV 
prezidents Klintons, un galu galā 
Vidusamerikā zeļ un plaukst kāda 
valsts - Kostarika, kas tīri labi iz-
tiek bez savas armijas. 

Par pozitīviem uzskatāmi divi 
Netanjahu žesti - likvidēti vairāki 
kontrolpunkti (blockposts), kas ap- 
grūtināja palestīniešu pārvieto-

šanos starp t.s. Rietumkrasta pil-
sētām, un Izraēlas kaŗaspēkam  
likts izbeigt patrulēšanu četrās šī 
novada pilsētās. 

Diemžēl Netanjahu paliek spī-
tīgs un ietiepīgs, kad runa ir par 
žīdu apmetnēm (settlements), kas 
izkaisītas pa visu Rietumkrastu, 
būdami dzeloņi nākamās Palestī-
nas valsts “miesā”. Pārāk spēcīgs ir 
žīdu kolonistu lobijs Jeruzalemē, 
kuŗa runasvīri pat draud ar pil-
soņkaŗu. 

Ja raugāmies uz reālām iespē-
jām, tad tā lieta nav tik traka: ja 
kompaktie apmetņu puduŗi, ko 
apjož iežogojums un kas pieslejas 
1967. gada demarkācijas līnijai, 
paliks Izraēlas pārziņā, tad mīļā 
miera un izlīguma labad būtu 
jāevakuē ne vairāk kā 30 līdz 40 
tūkstoši kolonistu. 

Šarons taču varēja 2005. gada 
vasarā evakuēt 7000 kolonistus no 
Gazas joslas... Cita lieta, ka turienes 
varasvīri no Hamas neizveidoja 
potenciāli plaukstošu, lai arī islā-
misku valstisku veidojumu, bet 
turpināja apšaudīt Izraēlu ar ra- 
ķetēm, zvērot nekad nesamieri-
nāties ar to, ka vispār pastāv tāda 
cionistu valsts. 

Ir dzirdēts priekšlikums - nosū-
tīt uz palestīniešu novadiem starp-
tautiskus miera uzturēšanas spē-
kus - tāpat kā Kosovā. Bet vai tad 
tur viss aprimis? 

Franks Gordons

Pirms Jāņiem, 17. 
jūnijā, par savu de-
misiju paziņoja ve- 
selības ministrs Ivars 
Eglītis, šo lēmumu 
pamatojot  tādējādi, 
ka viņš nespēj uz- 

ņemties atbildību  par nozari, ku- 
ŗas financējums ir zemāks par 3% 
no iekšzemes kopprodukta (IKP). 
Zināmu labumu šī demisija ve- 
selības nozares financējumam ir 
devusi, jo Tautas partija, no kuŗas 
rindām tika izvirzīts arī nākamais 
ministrs, sarunās ar Ministru pre-
zidentu Valdi Dombrovski pa- 
nāca, ka veselībai tomēr tiks atvē-
lēti 3,4% no IKP.

Pirmdien, 29. jūnijā, 61 deputā-
tam balsojot par, 21 pret un vienam 
atturoties, Saeima veselības mi- 
nistra amatā apstiprināja Baibu 
Rozentāli.  Līdz šim viņa vadīja 
Latvijas Infektoloģijas centru (LIC). 
Īss ieskats Rozentāles karjērā lie-
cina par pieredzi darbā veselības 
jomā, un dažādie amati gan valsts, 
gan nevalsts organizācijās ļauj ce- 
rēt, ka nupat tapusī ministre spēj 
orientēties ar veselības aprūpi un 
aizsardzību saistītajā jomā.

Tiesa gan, jautājums par to, vai 
ministre ir klasisks piemērs tā 
dēvētajai sistēmai un ir šīs varas 
sistēmas sastāvdaļa vai arī  cilvēks, 
kas vajadzības gadījumā spēj „iet 
pret straumi”, paliek neatbildēts. 
Turklāt sabiedrība par atklātību 
Delna, kas ir Transparency Inter-
national  Latvijas nodaļa, nāca klajā 
ar paziņojumu, kuŗā apgalvots, ka 
„B. Rozentāles virzīšana veselības 
ministra amatam diskreditēs val-
dības vēlmi godprātīgi reformēt 
veselības aprūpes sistēmu krizes 
apstākļos, kā arī mazinās sabiedrī-

Veselības laiks
bas uzticību valdības spējai god-
prātīgi atrisināt problēmas veselī-
bas aprūpes sistēmā”.  Sniedzu pilnu 
citātu: 

„Veselības ministra amatam iz- 
virzītās B. Rozentāles darbība 
Latvijas Infektoloģijas centra direk-
tores amatā ir vairākkārt tikusi 
apšaubīta, medijiem norādot uz 
pretēji sabiedrības interesēm veik-
tām darbībām.

Vairākkārt izteiktas aizdomas, ka 
B. Rozentāle ar savu darbību vei-
cinājusi vakcīnu un zāļu iegādi no 
uzņēmumiem, no kuŗiem saņē-
musi atlīdzību par sniegtajiem pa-
kalpojumiem. Valsts kontrole seci-
nājusi, ka B. Rozentāle nelikumīgi 
izmaksājusi prēmijas Latvijas In- 
fektoloģijas centra (LIC) dar-
biniekiem. Valsts kontroles revīzijā 
par Veselības ministrijas 2008. gada 
pārskata sagatavošanas pareizību 
secināts, ka veselības ministra ama-
ta kandidātes B. Rozentāles vadītais 
LIC saviem darbiniekiem atlīdzī-
bās, piemaksās un prēmijās neli-
kumīgi izmaksājis 153 515 LVL. 
Valsts kontrole revīzijā norādījusi, 
ka Veselības ministrija un tās pa- 
dotībā esošās iestādes, tostarp LIC,  
apzināti sagrozījušas grāmatvedī-
bas informāciju, un LIC 2008. gada 
decembrī izmaksātās prēmijas uz- 
skaitījis kā „Piemaksas par vadības 
līgumiem un pārējās piemaksas”, 
nevis „Prēmijas un naudas balvas”, 
tādējādi apejot valdības lēmumu 
2008. gada novembrī un decembrī 
valsts iestādēs aizliegt izmaksāt 
prēmijas. Valsts kontrole revīzijā 
secināja, ka šī pārkāpuma dēļ LIC 
2008. gada finanču pārskats ne-
sniedz patiesu priekšstatu par 

aģentūras izdevumu struktūru.”
Tāpat plašsaziņas līdzekļos ie- 

priekš izskanējis, ka LIC vadītāja   
B. Rozentāle, vadot Imūnizācijas 
valsts padomi, konsultējusi valsti 
par vakcīnām un saņēmusi naudu 
no firmas, kas tās ražo. B. Rozentāle 
vairāku gadu gaŗumā par lekciju 
vadīšanu saņēmusi naudu  vienā 
no lielākajām vakcīnu tirgus fir-
mām GlaxoSmithKline (GSK). 
GSK ir viena no trim farmācijas 
firmām, kas ražo pretgripas vak-
cīnas un kas tās piegādāja arī valsts 
apmaksātajai vakcinācijas kampa-
ņai. VID pieejamās amatpersonu 
deklarācijas liecina, ka B. Rozen-
tāle, lasot lekcijas un sniedzot 
konsultācijas, ar GSK sadarboju-
sies vismaz piecus gadus (no 2000. 
līdz 2006. gadam), ik gadu saņe-
mot par to naudu. KNAB šī gada 
maijā Delnai skaidroja, ka,  veicot 
pārbaudi par amatpersonas darbī-
bas tiesiskumu un atbilstību liku-
mam “Par interešu konflikta no- 
vēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā”, secināts, ka ir pagājis likumā 
noteiktais administrātīvā soda uz- 
likšanas termiņš – sodu var uzlikt 
ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no 
pārkāpuma atklāšanas dienas, bet 
ne vēlāk kā gada laikā no pārkāpu-
ma izdarīšanas dienas. Tāpēc tika 
pieņemts lēmums par atteikšanos 
uzsākt lietvedību administrātīvā 
pārkāpuma lietā.

Savukārt laikraksta Diena pētī-
jums liecina, ka B. Rozentāles kopš 
2001. gada vadītais Latvijas Infekto-
loģijas centrs vismaz piecus gadus 
pārmaksā par zālēm, ilgstoši ļau-
jot nopelnīt vienai firmai. Izdevu-
mā norādīts uz HIV/AIDS zāļu 

iepirkuma konkursu sistēmas vā- 
jām vietām, kas liecinot, ka valsts 
kompensētos medikamentus va- 
rētu iepirkt arī lētāk, bet pašlaik 
valsts pārmaksā par zālēm, lielāko 
daļu HIV/AIDS pacientiem ne- 
pieciešamo zāļu iepērkot no uz- 
ņēmuma Jelgavfarm, kas Latvijā 
izplata GSK ražotos medikamen-
tus. Tās pašas zāles Infektoloģijas 
centram šogad varēja par 150 000 
LVL lētāk piegādāt zāļu vairum-
tirgotājs Elpis, kas nepieciešamās 
zāles piedāvāja iepirkt nevis no  
zāļu ražotāja pārstāvniecības Lat-
vijā, bet gan citās Eiropas valstīs. 
Pēc uzvaras iepirkuma konkursā 
par kopējo summu 2,5 miljoni   
latu  Infektoloģijas centrs līgumu  
ar Elpis lauza, norādot uz biro-
kratiskām niansēm. Elpis vietā   
zāļu piegādes tiesības šogad atgu-
va konkursa otrās vietas ieguvējs – 
tas pats Jelgavfarm.

Gan valdība, gan polītiķi šos 
iebildumus „nedzirdēja”, liekot do- 
māt, ka Tautas partija pie valdī-   
bas vadītāja ir nākusi ar ultimātu – 
vai nu Rozentāle ministres amatā, 
vai valdībai klāsies plāni. Lai nu   
kā, tikai laiks rādīs, ko spēj un ko 
grib spēt jaunā veselības ministre.

Kultūras veselību uzlabot bija 
nodomājis cits Tautas partijas mi-
nistrs – Ints Dālderis bija iecerējis 
paaugstināt algu teātŗu, orķestŗu 
un citu Kultūras ministrijas (KM) 
kapitālsabiedrību direktoriem. Sa- 
biedrības neizpratne par algu pa- 
augstinājumu kultūras menedže-
ŗiem laikā, kad skolotājiem par 
algu vairs nebūs iespējams paēst  
un samaksāt par komūnālajiem 
pakalpojumiem, bija tik liela, ka 

ministrs nodomu nupat mainījis, 
saglabājot līdzšinējo atalgojuma 
maksimumu 1247 latu apmērā. 

Ministrs esot nolēmis algas  
tomēr nepaaugstināt, jo teātŗu      
un koncertorganizāciju direktori 
pauduši saprātīgu attieksmi un, 
respektējot valsts budžeta situā-
ciju,  piekrituši turpināt darbu, sa- 
ņemot atlīdzību maksimuma 1247 
latu apmērā. Šādu atalgojumu 
šobrīd saņem  KM deviņu kapi-
tālsabiedrību direktori, izņēmums 
ir Latvijas Nacionālās operas direk-
tors, kuŗa atalgojums noteikts Ls 
2041 apmērā. Protams, var prie-
cāties, ka direktori sapratuši – ar 
nopelnīto pietiks ne tikai maizei, 
bet arī sviestam. Skumdina kas  
cits: tie, kas ar savu darbu un ta-
lantu kultūru rada, ir bada mai-  
zes vērti, bet viņu menedžeŗi pēc 
ministra domām pat krizes laikos 
pelnījuši treknu dzīvi.

Savukārt strādājošie pensionāri, 
kuŗiem valdība lēma pensiju sa- 
mazināt par 70% un kuŗi uzraks-
tīja atlūgumus, jo mēnesi strādāt 
par pārdesmit latiem nav vērts, 
jūlijā varēs satraukties ne tikai par 
savu veselību, bet arī par savu 
dzīvību. Pensijas samazinājums jau 
ir aprēķināts, viņi to saņems tikai 
30% apmērā, bet algas arī vairs 
nebūs, jo jūlijā viņi vairs nestrādās.
Augustā par jūliju neizmaksāto 
pensijas daļu viņi gan saņems, bet,  
kā izdzīvot jūlijā, tas  ir tikai viņu 
pašu ziņā. Lieki piebilst, ka strādāja 
lielāko tiesu tie pensionāri, kuŗu 
pensija bija maza, alga neliela un 
kuŗiem nekādu iekrājumu nav.

Lūk, tāds ir karstais jūlija veselī-
bas laiks Latvijā. Atliek cerēt, ka 
mums visiem izdosies to izdzīvot.

Sallija Benfelde
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Gaujas krastā ievziedu un ce- 
riņu laikā būtu piedienīgi runāt 
tikai par putnu dziesmām, jo 
vairāk tāpēc, ka Jāņa Gravas mājas 
adrese ir ļoti dzejiska – Siguldā, 
Lakstīgalu ielā. Turklāt šis ir pir-
mais pavasaris, ko pēc pārcelša-
nās no Minesotas uz dzimteni 
izbauda sirmais, staltais un dzī-
vespriecīgais profesors. Gandrīz 
neticami, ka nākamgada sākumā 
viņam apritēs apaļi 90! 

Taču mēs nerunājam nedz par 
ziedoni, nedz par tik ļoti bieži 
literātūrā pieminētajām Vidze-
mes Šveices dziedonēm – lakstī-
galām. Jo vairāk ieklausās Jāņa 
Gravas stāstījumā, jo lielāka ro-
das interese doties ceļojumā pāri 
visai Latvijai – uz Malnavu, kuŗas 
kādreizējā lauksaimniecības pie-
cu gadu vidusskola tagad lepojas 
ar kolledžas vārdu. Kolledžas mū- 
zeja vadītāja Marija Orupe, no- 
vadniekus un skolas absolventus 
dziļi cienīdama, sagādājusi iespē-
ju iepazīties ar agronoma Jāņa 
Gravas dzīves gājumu arī tīmeklī. 
Visvairāk viņu interesējusi augs-
nes zinātne; sākotnēji zinātnisko 
darbu nosaukumos pavīd gan 
lupīnas, gan pļavu auzenes un 
ganību airenes vārds. Laikam ri-
tot, pētījumu temats mainījies: 
Jānis Grava zinātniskos darbos 
rakstījis par ķīmikālijām ūdenī 
un zivīs, konfrontējis ģenetiski 
pārveidoto pārtikas produktu 
proponentus un oponentus. 

Tagad var tikai minēt, kā būtu 
veidojies agronoma dzīvesstāsts 
tēvzemē, bet skaidrs ir viens: ie-
raksts biografijā – Latviešu leģi- 
ons, 15. divīzija – ietekmēja jeb-
kuŗa latvieša turpmākās gaitas. 
Lielākai daļai kaŗa laika puišu tas 
nozīmēja – pagriezt Latvijai mu-
guru un doties trimdā.

Amerikā zinātnieka J. Gravas 
profesionālā karjēra ritējusi kā   
pa diedziņu – no zinātniskā līdz-
strādnieka līdz profesoram. Dro-
ši vien Malnavas lauksaimniecī-
bas skolas dibinātājs Pauls Sau-
leskalns gara acīm šādu karjēru 
paredzēja ne vienam vien cen-
tīgam audzēknim, tikai viņš svēti 
ticēja, ka latviešu zēni kļūs par 
profesoriem Latvijas augstsko-
lās... Jānis Grava spožos pakāpie-
nus pa dzīves kāpnēm spēris Mi- 
nesotas pavalstī, pirms tam pie-
redze uzkrāta, studējot Baltijas 
universitātē Hamburgā, Getingas 
universitātē Rietumvācijā un 
Kanzasas universitātē ASV. Lat-
vijā Jānis studēja tikai trīs ga-    
dus – Jelgavas Lauksaimniecības 
akadēmijā. Skološanās gadi Lat-
vijā ielika visstiprākos pamatus – 
pārliecību, ka studijas jāturpina 
jebkuŗos apstākļos un jebkuŗā 
valodā!

Redzēt uzaugam 
bērnu mazbērnus...

Mācoties Jelgavas Lauksaim-
niecības akadēmijā, Jānis Grava 
iepazinās ar studenti Heldiju,   
viņi apprecējās; kad piedzima 
meitiņa Vaira, tēvs jau bija le- 
ģionārs. Dēlu Gati tēvs nekad 
mazu nav redzējis, viņi satikās 
tikai pēc ilgiem gadiem.

Jāņa Gravas likteņstāsta bēdī-
gākais posms – jau pastāvīgi dzī-
vodams ASV, viņš septiņas reizes 
veltīgi kārtoja dokumentus, lai pie 
sevis izsauktu sievu un bērnus. 
Jāņa meita Vaira atminas, cik mo- 
rāli satriekta māte pārradusies 
mājās no kārtējās sarunas ar ,,at- 

Dzīvs piemineklis savai skolai un skolotājiem

tiecīgo iestāžu ierēdņiem” un 
pēdīgi samierinājusies ar likteni, 
ka bērniem nekad nebūs tēva, 
viņai – vīra... Vairai ilgas pēc tēva 
bijušas tik smeldzīgas, ka Rīgā uz 
ielas viņa cītīgi pētījusi ne vienu 
vien pretimnācēju, iedomādamās, 
ka tas varētu būt viņas tēvs... 

Tikai 1969. gadā, kad Vairas 
meitiņai jau bija divi gadi, PSRS 
varas iestādes viņai atļāva tēvu 
Amerikā apciemot. Jānis Grava 
bija apprecējies otrreiz – ar Elzu 
Zemzari, kam savukārt Rīgā bija 
palikusi meitiņa. Par savu skolas 
laiku Vaira stāsta: mēs klasē bijām 
astoņi bērni, kuŗiem par tēvu 
nebija nekādu ziņu, māte atkārtoja 
vienu un to pašu – kaŗa laikā 
pazudis... Taču reiz vasaras brīv-
laikā pie tēvamātes Madonas pusē 
pusaudze vecmāmiņas Bībelē 
uzgājusi fotografiju ar kapa pie-
minekli, kuŗā skaidri bijis sala-
sāms Jāņa Gravas vārds, bet gada 
skaitļi nesalasāmi, un meitene 
nodomājusi – ģimenē viņai slēpj, 
ka tēvs miris! Patiesība bija vien-
kārša – lielajā grāmatā tika glabāta 
vectēva kapa vietas fotografija. 
Tikai tad Vaira aizdomājās, ka 
dzimtā un arī pasaulē Jāņi Gravas 
ir vairāki... Viņas mazdēlam Jā- 
nim Gravam pašlaik rit 21. gads. 

Jānim Gravam nav slavenu 
radu, viņš ar humoru piebilst, ka 
trimdas un Latvijas polītiķu 
aprindās pazīstamais Uldis Grava 
nav viņa radinieks. Taču viņš 
neslēpj lepnumu, ka Latvijā Gra-
vam jau ir 17 pēcnācēji – Vairas 
un Gata bērni: Ieva, Zanda, Baiba, 
Linda, Kristaps, Jānis. Jāņa bēr-
niem jau krietns pulks mazbēr-
nu: Anete, Diana, Karlīna, Ma- 
dara, Tita, Katrina, Ieva, Kristians, 
Emīls. Vaira smiedamās teic – 
kad svinēs tēva 90. dzimumdie-
nu, ar viņa materiālo pabalstu    
un vīra zelta rokām atjaunotajā 
divstāvu mājā Siguldā visiem ra-
diem vienlaikus grūti būs sanākt 
kopā un apsēsties pie viena galda, 
vajadzēšot svinēt vairākas dienas. 

To var saukt arī par likteņa 
ironiju – Jānim Gravam nebija 
lemts redzēt, kā uzaug paša bērni, 
mazbērni viņu iepazina pēc aiz-
okeana apsveikumiem un dāva-
nām Ziemsvētkos un Lieldie-   
nās, – toties mazmazbērniem, it 
sevišķi tiem, kuŗi dzīvo Siguldā, 
viņš iemāca ne vienu vien dzīves 
gudrību un angļu vārdu vai 
teicienu.

Pētniekam vielas 
netrūkst nekad

Profesora Jāņa Gravas dienas   
ir ļoti piepildītas, kopš atgrieša-

nās Latvijā viņam gaŗlaikoties   
nav iznācis nemaz: grāmatās un 
periodikā par daudz ko, kas pil-
nīgi skaidrs, ir tik pretēji viedokļi. 
Minesotas latviešu Akadēmiskai 
kopai, kuŗā Jānis Grava ilgus 
gadus darbojies, viņš nosūtījis 19 
lappušu pētījumu par notiku-
miem Latvijā. Jānis Grava kor-
rekti uzklausa un citē ļoti dažādu 
sabiedrisko darbinieku, polītiķu 
un plašsaziņas līdzekļu pārstāvju 
izteikumus. Tikai vienā ziņā viņš 
ir konsekventi vecmodīgs – dato-
ru nelieto, ar to raksta vienīgi 
tekstus, bet domubiedriem ASV 
vēstules izsūta znots Rolands. 
Būdams zinātnieks, Grava allaž 
ievērojis dažādus viedokļus, sa-
vos darbos personiskos uzska-  
tus neizceldams. Viena cilvēka vai 

speciālista viedoklis allaž ir un 
paliek subjektīvs. No universi-
tātes lektora darba laikiem Jānis 
Grava atceras kuriozu piemēru – 
kāds students, viņaprāt, lekcijās 
vienmēr vārda tiešā nozīmē 
gulējis. Taču pārbaudes darbu 
puisis nokārtojis teicami, un pro-
fesoram nācies atzīt, ka viņš 
kļūdījies, – students, acis aizvēris, 
lekcijās maksimāli koncentrē- 
jies! Arī šis mazais piemērs ap-
liecina, ka subjektīvais iespaids ir 
virspusējs.

J. Grava no ASV atvedis līdzi 
vairāk nekā 100 grāmatu – tas 
esot viņa pūrs. Gaišajā, plašajā 
istabā Siguldā grāmatu skapis ir 
goda vietā; profesoram vēl jā- 
iespējot izlasīt daudz, ļoti daudz 
darbu, kuŗi iznākuši Latvijā un     
ir lasīšanas un citēšanas vērti. 
Turklāt Sigulda ir kultūras liel-
pilsēta – labi koncerti, teātŗa iz- 
rādes, sarīkojumi brīvā dabā ir 
pilsētas un siguldiešu ikdiena.

Protams, gadu nasta ir jūtama. 
Vēl pirms pāris gadiem braucieni 
pa dzimtajām vietām vai pie ra-
diem nav šķituši grūti, tagad 
nogurdinot pat simt kilometru 
attāls ceļojums...

Jānis Grava izstāsta mazu sen-
sāciju – kaŗa laikā Hitlers kādu 
dienu esot uzturējies Malnavā, 
tieši lauksaimniecības skolā, kuŗā 
bija iemitināts vācu stābs, – savu 
jaunības gadu skolu absolvents 
sazīmējis senā uzņēmumā žur-
nālā. Vietējie malnavieši ne velti 
kādu dīvainu būvējumu parkā 
dēvē par Hitlera bunkuru. Vēs-
ture, tāpat kā šodiena, slēpj daudz 

interesantu faktu, Jānis Grava šīs 
interesantās liecības nemitīgi    
krāj un sakopo, un viņa ģime-  
nes fotokollekciju varētu ap-
skaust pat dažs labs archīvārs. 
Kārtīgumu, precīzitāti, pat pe-
dantiskumu no tēva šķiet man-
tojusi arī meita – spoži baltā 
blūzītē un elegantā priekšautiņā 
viņa gatavo pusdienas ģimenei. 
,,Nu gluži kā aptiekā!” gribas 
iesaukties, un šāda replika atbilst 
patiesībai – Vaira Kaņepe jopro-
jām strādā aptiekā, lai arī va-    
rētu doties pelnītā atpūtā. Gan 
tēvam, gan meitai katrs dotu ga- 
du desmit mazāk!

Neticami šķiet, ka Jānis Grava, 
būdams agronoms, meitas pla-
šajā pagalmā un dārzā nav sa-
stopams ar darbarīkiem rokā.   
Viņš nav zemkopis, bet gan pa-
licis uzticīgs akadēmiskai zināt-
nei. J. Grava arī nav no tiem, kuŗi 
citus nemitīgi gatavi pamācīt. 
Tādi latvieši nav nemaz bieži sa-
stopami. Salīdzinājumam ar 
smaidu gribas pieminēt kādu 
jauku trimdinieku, kas, no sava 
dārza stādus dalīdams, allaž pie-
kodinājis: ,,Tad nu iestādiet ar 
saknīti uz leju!”

Šogad Siguldā notika ,,Lielie 
Jāņi” – vērienīgas svinības un 
koncerti līdz rīta gaismai. Jānis 
Grava kopā ar savējiem droši   
vien apstaigāja daudzās svinību 
vietas Gaujmalā, un viņa galvu 
pirmo reizi pēc ilgiem svešumā 
aizvadītiem gadiem rotāja Lat-
vijas ozolzaru vainags!

Anita Mellupe
Astra Moora

Jānis Grava ar meitu Vairu Kaņepi
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Akadēmiskās organizācijas 
,,Ramave” profesores Annas 
Ābeles piemiņas fonds izslu- 
dina balvu par nozīmīgiem pē-
tījumiem latviešu dialektoloģijā, 
kas publicēti 2008.–2009. gadā. 
Balvas apmērs: 1000 ASV dola-
ru; ja nepieciešams, balvu dala.

LU profesore Anna Ābele 
(1881-1975) ir starptautiski 
pazīstama valodniece, latviešu 
eksperimentālās fōnētikas iedi-
binātāja, latviešu izlokšņu parā-
dību pētniece. Izglītojusies Pē- 
terburgā pie Jana Boduēna de 
Kurtenē un Ļeva Ščerbas. Kopš 
1919. gada strādājusi Latvijas 
Universitātē, kur docējusi vai-
rākus slavu un baltu valodnie-
cības kursus, dibinājusi  Ekspe-
rimentālās fōnētikas kabinetu. 
Pētījumu rezultātus publicējusi 
,,Filologu biedrības rakstos”, 
,,Ceļos”. 1944. gadā kopā ar brāli 
atstājusi Latviju, dzīvojusi Vāci-
jā un ASV. Pēc māsas nāves ārsts 
Pēteris Ābele ar paprāvu ziedo-
jumu sagādāja iespēju nodibināt 
prof. A. Ābeles piemiņas fondu 
pētījumu veicināšanai latviešu 
filoloģijā. 

Godpilno balvu saņēmuši: Vai-
ra Vīķe-Freiberga, Velta Rūķe-
Draviņa, Florence Soikāne-Tra-
pāne, Jānis Krēsliņš, Indra Avena, 
Juris Tārs, Aija Priedīte, Brigita 
Bušmane, Ina Druviete, Marta 
Rudzīte, Pēteris Kļaviņš, Pēteris 
Vanags, Benita Laumane. 
2008. gadā prof. A. Ābeles balva 
piešķirta LU Latviešu valodas 
institūta dialektoloģei habilitē-
tajai filoloģijas doktorei Brigitai 

Valodnieces Annas Ābeles balva
Bušmanei par 
monografiju 
,,Piena vārdi. 
Piena produk-
tu nosaukumi 
latviešu valo-
dā” (Rīga: LU 
Latviešu valo-
das institūts, 
2007). 

2009. gadā  
prof. A. Ābeles 
piemiņas fon-
da valde nolē-
ma piešķirt ār- 
kārtas balvu 
(no akadēmis-
kās organizā-
cijas ,,Ramave” 
p r o f e s o r e s   
Annas Ābeles 
fondā pārskai-
tītiem līdzek-
ļiem) valod-
niecei filoloģi-
jas doktorei 
Rasmai Grīslei 
par heterotonu 
pētījumiem, 
kas publicēti 
grāmatā “Hete-
rotonu vārdnī-
ca un hetero-
tonijas pētījumi” (Rīga: Zinātne, 
2008). 

Fonds izsludina otru goda 
balvu par pabeigtiem nozīmī-
giem pētījumiem latviešu dialek-
toloģijā 2008.–2009. gadā. Autori 
vai izdevēji darbus (3 eksemplā-
ros) var iesniegt (vai atsūtīt pa 
pastu; pasta zīmogs – ne vēlāk 
par 1. septembri) žūrijas komisi-

jai izskatīšanai līdz š. g. 1. sep-
tembrim: LV-1050, Rīgā, Visvalža 
ielā 4a, LU Baltu valodniecības 
katedrā Lidijai Leikumai. 

Balvas ieguvēju pasludinās š. g. 
2. novembrī un balvu svinīgi 
pasniegs LU Filoloģijas un māks-
las zinātņu fakultātē. 

Prof. Annas Ābeles 
piemiņas fonds

A. Ābeles balvu Rasmai Grīslei pasniedza 12. jū- 
nijā
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Silvija Skujiņa
Manas bērnības stāsts

Atmiņu tēlojums

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no Nr. 25)

Vasara
Vasaras atnāca ar līksmākiem 

svētkiem – Jāņiem. Istabas puš-
ķoja ar bērzu meijām, brūvēja 
alu un sēja Jāņusieru. Meitenes 
vija lauku puķu un ozollapu vai-
nagus. Līgot un diet varēja vēl 
ilgi naktī. 

Trīs vasaras pie mums dzīvo- 
ja teoloģijas students, vācietis    
no Rīgas. Viņš palīdzēja tēvam 
draudzes darbā un mācīja ma-
niem brāļiem vācu valodu. Vē- 
lākos gados „kārklu vācietei” 
Edītei vajadzēja man mācīt vācu 
valodu. Bet mēs runājāmies lat-
viski, tā bija vieglāk, un vāciski  
es neiemācījos.

Mans brālēns Jancis reizēm 
dzīvoja pie mums. Viņš bija ma-
nos gados, un mēs labi satikām. 
Vecā ozolā mūs gaidīja slēptuve. 
Katrs zars bija kāda istaba. 
Dzīvojamā istabā mēs slepeni 
smēķējām. Tuvējā veikalā pir-
kām papirosus uz zirgu puiša 
Foņas lēses. Bijām sešus gadus 
veci. Laimīgā kārtā šis netikums 
man tad vēl nepielipa. To es iegu-
vu daudzus gadus vēlāk.

Reiz nedēļā atnāca klavieŗu 
skolotāja poliete Protopopova. 
Ļoti nervoza viņa vienmēr smē-
ķēja. Es ienīdu viņu un viņas 
klavieŗu stundas. Viņa pliķēja 
man pirkstus, ja nebiju stundu 

sagatavojusi. Man bija laba mū- 
zikālā dzirde, un es varēju spēlēt 
bez notīm. Baznīcā snauda jau-
nas, lielas ērģeles. Es  tās slepeni 
spēlēju kā klavieres. Izrāvu re- 

ģistrus un rāvu vaļā 
jaunākos „šlāgeŗus”. 
Tiem toreiz bija viegli 
spēlējamas, lipīgas me-
lodijas. Reiz Protopopo-
vai gadījās iet gar baz-
nīcu, kad es tur „taurēju 
vaļā”. Es viņu pēc tam 
nekad vairs neesmu re- 
dzējusi. 

Kamēr esmu baznīcā, 
pastāstīšu vēl kaut ko. 
Būdama maza meitene, 
es biju tik nejauka, ka, 
pārliekusies pār balkona 
margām, mēģināju uz- 
spļaut saulespuķu čaulas 
uz baznīcēnu kailajām 
galvām. Tas nebija vie 
g-li. Tad – es biju tik ap-
lama, ka nogaršoju diev-
galda plānās maizītes, ja 
tiku tām klāt. Tās lipa 
pie aukslējām un gar-
šoja pēc rīsu biskvītiem. 
Dievgalda vīns mani ne- 
interesēja.

Siltās vasaras dienās mēs ar 
vecākiem gājām Daugavā peldē-
ties. Smagam akmenim pieķē-
dēta, mūs jau gaidīja laiva. Mēs 
airējām uz saliņu Daugavā. Tur 

saulē gozējās mūsu iemīļotais 
smilšainais līcis ar tīru un 
patīkami vēsu ūdeni.

Meitenes tolaik nevalkāja ga- 
ŗās „džīnas”. Es atceros savas   
raibi krāsotās kokvilnas kleiti-
ņas. Neatceros vasarā valkājam 
jebkādas kurpes vai sandales.

Kad piemāju ganībās govis bija 
zāli noēdušas, tās aizdzina uz 
tālajām pļavām, kur zāles bija 
pietiekami. Man ar māsīcu Viz-
bulīti bija govis jāuzmana. Mēs 
tur bijām divas vien, bez elek-
trības tumšajās naktīs. Bet baiļu 
mums nebija. Mēs gulējām šķū-
nītī uz smaržīga siena vāla. Bez 
palagiem, segām vai spilveniem. 
Naktis snauda tik klusas, ka tikai 
govis dzirdēja gremojam. Dienā 
mēs no augstas sijas lēcām siena 
gubā. Pirms gaŗā lēciena reiba 
galva, bet nesasitāmies. Reizi 
dienā kalpone atveda mums 
svaigu ēdamo, kas garšoja daudz 
labāk nekā mājās, un izslauca 
govis. Govs aste bija jāpiesien pie 
govs kājas, lai, mušas dzenājot, 
aste netrāpītu sejā. Man ļāva 
slaukt govi, kam mīkstākais tes-
menis. Tomēr tas bija grūts darbs 
manām mazām roķelēm.

Rudens 
Rudens dienas aizgāja, gatavo-

joties ziemai. Āboli jāplūc un 
jāsarindo koka kastēs. Mežā jā- 
saplūc sūnas dubultlogiem. Dār-
zāji jānovieto pagrabā. Gurķi     
un kāposti jāieskābē. Ziemai 
jāsagatavo sēnes, jāvāra ievārī-
jumi, jākonservē augļi. Novem-
brī, kad kļuva auksts, cukurbie-
tes jānovāc un jāved uz cukur-
fabriku.

Mēs ar māsīcu Vizbulīti bijām 
nerātnas, un es par to dabūju 
mācību. Ūdensmalā strādnieki 
ieraka kādas caurules. Tie uzcē-
la pagaidu būdu naktssargam. 
Dienā sargs būdā gulēja. Mēs 
slēpāmies tuvējos krūmos. Mēs 
pratām svilpot ar zāles lapu starp 
pirkstiem. Sargs nevarēja gulēt 
un nāca mūs tramdīt, bet viņš 
nezināja, kuŗos krūmos mēs 
slēpjamies. Bet reiz viņš mūs no- 
ķēra un svieda ar akmeni. Tas 
trāpīja manu pieri. Pēc tam mēs 
viņu likām mierā.

Latvijas dibināšanas dienā 18. 
novembrī baznīcā pulcējās visi 
artilerijas pulka kaŗavīri. Ļoti 
svinīgs dievkalpojums. Simtiem 
galvu noliecās lūgšanā par tēvu 
zemi. – Ap to laiku laiks kļuva 
ļoti auksts. Drīz ziema bija klāt.   

   

1932. gada 29. maijā dzimis iz-
cilais valodnieks, filoloģijas zi- 
nātņu doktors, daudzu pasaules 
tautu valodu pratējs Valdis Zeps. 
Savukārt literātūras enciklopē-
dijā rakstīts, ka tajā pašā gadā un 
tajā pašā dienā dzimis latviešu 
prozists Jānis Turbads. Izrādās, 
ka Jānis Turbads un Valdis Zeps 
ir viens un tas pats cilvēks, ku- 
ŗam šūpulis kārts Daugavpilī. 
Kopā ar vecākiem 1944. gadā 
devies uz Vāciju, 1949. gadā – uz 
Amerikas Savienotajām Valstīm. 
Tur  kļuvis par izcilu valodnieku, 
bet pētījis ne tikai franču, angļu, 
vācu, slavu, lietuviešu, italiešu, 
spāņu, igauņu, somu valodu, bet 
arī latviešu un latgaliešu rakstu 
valodu. Viņa galvenais darbs – 
„Latgales vietvārdi”. 1970. gadā 
publicēts pagaidām vienīgais 
Valža Zepa romāns „Ķēves dēls 
Kurbads”, kas parakstīts ar pseu-
donimu Jānis Turbads.

Par rakstnieku Valdis Zeps  
esot kļuvis nejauši: iesaukts ASV 
armijā, norīkots darbā stābā pie 
rakstāmmašīnas. Darbs bijis pa- 
veicams kādā pusstundā. Ko da- 
rīt brīvajā laikā? Tā viņš sācis 
rakstīt pats savam priekam, iz-
mantojot latviešu folkloru un 
savijot to ar moderna cilvēka do- 
mām un izjūtām 20. gadsimtā. 
Tad Valdis Zeps saticis savu drau-
gu Valteru Nollendorfu. Vai ne-
esot kāds gabals žurnālam Jau- 
nā Gaita, ļoti vajadzīga proza. 

Publicējis fragmentus, un nu 
vairs nekas nebija atpakaļ atsau-
cams... Tā tapis šis romāns, kas 
labi pazīstams vispirms trimdas 
lasītājiem. 

Kurbads pamodās ar mērenām 
galvas sāpēm. Laimdota ar vēsu 
delnu dzesēja viņa pieri. Kurbads 
ieņurdējās, satvēra Laimdotas ro- 
ku un piespieda delnu sev pie 
lūpām.

Valodnieks un rakstnieks – Valdis Zeps jeb Jānis Turbads
„Tu pārnāci vēlu naktī pilns kā 

mārks. Ja tu nebūtu tik lāga zēns, 
nudien ar tevi nekrāmētos.”

Kurbads atkal ieņurdējās un 
aizvēra acis. Šķita, ka kāds būtu 
galvu sastīpojis tērauda stīpām 
un tad vēl ķīli iedzinis.

„Man nav,  kā nākas,” Kurbads 
novaidējās.

„Protams, ka tev nav tā,  kā nā- 
kas. Man droši vien šodien tevi 
visu dienu būs jāvāc kā mazu 
bērnu.”

„Es esmu liels,” teica Kurbads 
vārgā balsī.

„Liels gan,” pavīpsnāja Laim-
dota.

Atlaidās Kurbadam blakus un 
saudzīgi pievilka Kurbada ļen-
gano galvu sev pie krūtīm.

Valdi Zepu alias Jāni Turbadu 
vairāk saistot patiesi notikumi, 
vēsture, citu autoru kļūdas, sapņi 
un citas patiesības. Viņa Ķēves 
dēlu Kurbadu, kas ir un arī nav 
autora paštēls, var salīdzināt ar 
Džeimsa Džoisa „Ulisu”, bet ne 
ar Raiņa nepabeigto lugu „Kur-
bads”. Zeps atzīstas: „Tai laikā, 
kad rakstīju romānu, es nezi-
nāju, ka Rainim bijis „Kurbads”. 
Bet Baņuta Rubesa lūdza atļauju 
izmantot manu romānu par  
vielu libretam – mūziklam – „Va- 
roņdarbi”, bet vēlāk viņa teica,  
ka esot ņēmusi no Raiņa... Es 
sāku Raini pētīt, viņa „Kurbads” 
ir kāds pāri palicis epizods no 
„Uguns un nakts”, bet es visus 
nopelnus un nopēlumus par 
„Kurbadu” ņemu uz savu galvu.”

Tā nu 77. dzimšanas dienā 
tālajā Amerikā un Latvijā pie-
min rakstnieku Jāni Turbadu un 
valodnieku Valdi Zepu.

Kopā ar Valdi Zepu paciemo-
jos Plūdoņa Lejeniekos. Zaķīšu 
pirtiņā notika saruna, kas ieska-
ņota lentē.

„Romāns par Kurbadu lielā 

mērā ir paša autora piedzīvo-
jumi, bet tikai nekas nav noticis 
tieši tā un neviena persona nav 
reāla,” stāstīja Jānis Turbads. 

„Jūs esat dzimis Daugavpilī, 
jūsu vecāki bija skolotāji... Vai  
folkloras sajūta radusies no bēr-
nības?”

„Joka lieta, jo es izgāju cauri 
skolas dienām,  un pat ģimnazijā 
neko daudz par folkloru neru-
nājām,” atzīstas Valdis Zeps.

„No bērnības atceros kaķi Ņu- 
ri, kas iekrita atkritumu bedrē, 
kad māja dega, vāciešiem iebrū-
kot. Kaķi izvilkām un mazgā-
jām, viņš nemaz nebija patei-
cīgs... Izglītošanos atsāku Lībekas 
latviešu ģimnazijā, tā ka folk- 
lora manī būs no nometnes lai-
kiem. Es dziedāju korī, spēlēju 
šachu, spēlēju volejbolu, mēģi-
nāju gleznot. Skautu sabiedrībā 
latviešu folklora bija cieņā. 
Amerikā pēc studijām vienu 
gadu biju Luterāņu seminārā.   
Un pēc tam – armijā...”

Vaicāju par daudzo valodu zi- 
nāšanām. Kad tās iemācījies?

„Latviešu un latgaļu valoda   
no bērnības. Vācu okupācijas 
laikā visi puikas staigāja līdzi 
kaŗavīriem un ubagoja konfek-
tes. Viņiem pašiem trūka ģime-
nes sajūtas, un viņi pret pui-  
kām ļoti labi izturējās. Vācu va-
lodu iemācījos tai laikā. Angļu 
valodu man iemācīja Dancigā 
kāds holandietis kaŗa apstākļos. 
Krievu valodu iemācījos ASV 
universitātē. Mariešu valodu      
pa pusei iemācījos... Bija kāds 
pārbēdzis krievu armijas gūs-
teknis, viņam mācīju angļu va-
lodu, viņš man - savu mariešu 
valodu. Iepazinos ar mariešu 
folkloru, iznāca grāmata par 
mariešu tautasdziesmu leksiku. 
Pēc tam – „Latviešu un somugru 
sakari”. Rakstīju par lībiešu va-
lodu.”

Jautāju par braucieniem uz 
Latviju.

 „1980. gadā bijām Rīgā kopā 
ar sievu. Tad 1984. gadā uz 
Krišjāņa Barona dienām. Pirmā 
reizē bija ārkārtīgi smags trie-
ciens. Es biju domājis, ka pār-

Lejenieku Zaķīšu pirtiņā – Valdis Zeps, Andrejs Irbe 

braukšu dzimtenē, un man nav 
naida pret krievu tautu... Maskavā 
staigā krievi - un viss kārtībā. Bet 
Rīgā – kā sitiens pa krūtīm. Vi- 
ņiem te ir viņu vieta! Rīga izska-
tās ļoti pelēka, visādas sfairas 
mums -  ārzemniekiem bija slēg-
tas. 1984. gadā – tad pavērās lat-
viska Latvija. Mēs runājām par 
dzeju – par Vācieti, Čaklo, Belše-
vicu. Viņi ir cita paaudze, un ir 
spilgtākas balsis.”

Un vēlreiz par romānu „Ķēves 
dēls Kurbads”, ko publicēja 
apgāds „Avots”. Bija arī radio-
uzvedums. Kritiķi rakstīja par 
līdzību ar „Ulisu”.

„Nu, tās ir lētas parallēles...”
Janīna Kursīte rakstījusi, ka 

„Valdis Zeps savā grāmatā iz- 
spēlē tradicionālo iniciāciju  
mītu, bet tā netradicionālo va-
riantu. Iniciācijā parasti varonis 
iztur visus viņam uzliktos pār-
baudījumus un no muļķīša, kāds 
ir sākumā, pārtop gudrajā, ap-
prec kēniņa meitu u.tml. Tas ir, 
muļķītis paceļas vismaz pakāpi 
augstāk, nekā bijis pirms ini-
ciācijas „Ķēves dēlā Kurbadā” 
šķietamais iniciācijas ceļš no-  
ved pretējā virzienā – pie degra-
dācijas.”

Šis romāns ir vērtēts, kritizēts 
un cildināts gan trimdā, gan 
Latvijā.

Esmu saņēmis no V. Zepa 
vēstules. 1991. gada 14. decem-
brī viņš atcerējās Zaķīšu pirtiņu, 
lūdza aizsūtīt I. Kalniņa dzies-
mu ar Plūdoņa tekstu, pastāstīja 
par pasaulslavenu valodnieku 
Morisu Halli, kas nācis no Baus-
kas...

Apcerē „Kāpēc es vairs neraks-
tu” Valdis Zeps atzīstas: „Mani 
vairāk saista patiesi notikumi, 
vēsture, citu autoru kļūdas, sap-
ņi un citas patiesības.”

Reinis Ādmīdiņš

No kreisās: Vizbulīte, Silvija un Jancis
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Uz mana galda guļ vijoles stīga. 
Tā ir brīva. Es aizskaŗu vienu tās 
galu, un tā reaģē. Tā ir brīva. Taču 
tā nav brīva darīt to, kam vijoles 
stīga ir paredzēta, – radīt mūziku. 
Tad nu es to paņemu, iestiprinu 
savā vijolē un cieši nostiepju. Tikai 
tagad tā ir brīva būt par vijoles 
stīgu. (R.Tagore)

Kad cilvēkam nākas atstāt mājas, 
viņš ņem līdzi visdārgāko - cits 
zeltu, sudrabu, dārglietas, cits grā-
matu, vijoli, gleznu. Arī Dzidra 
Ādamsone sev līdzi aizveda vis-
dārgāko - Latvijas rudeni, māksli-
nieka Sūniņa gleznoto ainavu,   
kas daudzus gadus ļāvusi sajust 
zeltīto lapu smaržu un neaizmirst 
neatkārtojamo krāsu rotaļu arī  
tur, kur rudens pienāk pavisam 
citāds.

Lai gan patlaban vasara ir pašā 
plaukumā, Latvijas rudens nu jau 
ir atgriezies mājās.

Vakar Vītolu fonds saņēma   

Dzidras Ādamsones dāvinājums sniedz ierosmi jaunam projektam 
Latvijas rudens – atkal Latvijā.

Dzidras Ādamsones nenovērtē-
jamās dāvanas – šo gleznu un 
viņas pašas darināto keramikas 
tautumeitu. Kas pamudinājis 
Dzidru   tā rīkoties?

Aprīlī Dzidra rakstīja, ka, lasot 
laikrakstā Laiks par Vītolu fonda 
darbību, viņa sajutusi vēlēšanos 
palīdzēt. Viņa jautāja, vai mēs pie-
ņemšot dāvanā gleznu - varbūt to 
pārdodot, rastos iespēja iegūt lī- 
dzekļus, ko izmantot stipendijām. 

Dzidra ar savu ideju ir nākusi 

pie mums īstajā laikā. Katrā lat-
viešu mājā ir mākslas darbi, kuŗi 
palīdzējuši trimdā izdzīvot, kuŗi 
atgādinājuši Latvijas skaistākās 
vietas, uzbūruši kādu stūrīti no 
Dzimtenes. Dzidras idejai jau ir 
pievienojusies Astrīda Jansone, 
Biruta Heistere, Inese Auziņa 
Smita, kuŗas arī  izlēmušas Vītolu 
fondam ziedot sev piederošas 
gleznas, tāpēc rudenī tiks orga-
nizēta izsole, kuŗā iegūtie līdzekļi 
varbūt radīs iespēju nodibināt 
vairākas stipendijas. 

Jautājums - kas šodienas ap- 
stākļos pirks gleznas? Visbiežāk 
tie ir kollekcionāri, kas vēlas 
papildināt savu  kollekciju. Maijā 
notika izsole veikalā Spice, kuŗā 
tika pārdotas vairākas gleznas, - 
jāatzīst, mazāk nekā citreiz, taču 
vairāku cilvēku vēlme būt tuvāk 
mākslai liecina, ka dzīve nav 

apstājusies un skaistuma vērtība 
nav zaudēta. Vītolu fonda orga-
nizētā izsole būs iespēja ne tikai 
iegādāties vērtīgu dāvanu vai 
papildināt savu kollekciju, bet arī 
palīdzēt kādam jaunietim piepil-
dīt sapni par izglītības iegūšanu.

Vītolu fondam šai jomā ir veiks-
mīga pieredze - jau gadiem šādi 
veidota Arnolda un Helēnas Sil-
degu piemiņas stipendija. Aizejot 
mūžībā, mākslinieka Sildega pē- 
dējā vēlēšanās bija dibināt savu 
piemiņas stipendiju, kas novēlēta 
topošam māksliniekam. Pirmajā 
gadā stipendija radās no māksli-
nieka bērēs saziedotiem līdzek-
ļiem. Vēlāk Arnolda Sildega vēlmi 
palīdzēja īstenot Lalitas Muižnie-
ces ģimene, ieguldot nesavtīgu 
darbu. Lalita ir šīs stipendijas 
pārvaldītāja un katru gadu cenšas 
kādu gleznu pārdot, bet, ja tas 

neizdodas, viņas pašas ģimene 
kļūst par vienu mākslas darbu ba- 
gātāka. Nu jau sesto gadu Lalitas 
Muižnieces fanātiskā darbošanās 
un mīlestība pret mākslinieka Sil-
dega ģimeni un darbu ir nodro-
šinājusi vienam topošajam māksli-
niekam iespēju studēt. Jaunā 
māksliniece Jurika Bakāne jau ir 
ieguvusi izglītību, šobrīd studē 
Anastasija Dubovska. Būdama 
Latvijā, Lalita satiekas ar stipen-
diātēm, rēgulāri ar tām sarakstās, 
viņa bija arī klāt Jurikas diplom-
darba aizstāvēšanā. 

Mīlestība un māksla ir spējusi 
glābt pasauli, un Vītolu fonds tic, 
ka arī šoreiz tas izdosies. Rudenī 
organizētā mākslas darbu izsolē 
par savu radītāju atkal stāstīs 
mākslinieka Sildega gleznas, Dzid-
ras Ādamsones Latvijai atdotais 
rudens un vēl citi izcili darbi.

Uzsākot šo jauno projektu, Vī- 
tolu fonds lūdz ziedot tam 
mākslinieku gleznas. Fonds plā-
no rīkot izsoli reizi gadā, un ie- 
gūtos līdzekļus izlietot stipendijās, 
nosaucot tās ziedotāja vārdā. Tā 
tiks palīdzēts kādam talantīgam, 
grūtībās augušam Latvijas jau-
nietim iegūt augstāko izglītību. 

Šādas izsoles nav retums trim-
das sabiedrībā - tā organizējot 
sasniegts ne viens vien labdarības 
mērķis. Varbūt vēl kāda mūsu 
trimdas tautieša mājās ilgi lolotais 
un mākslinieka otas iedzīvinā-  
tais mirklis no Latvijas gaida brī-
di, kad atgriezīsies mājās, ticot 
mākslas visuvarošajam spēkam, 
cerot piepildīt jaunības sapņus, 
mīlot zemi, kas mūžam tiks saukta 
par savējo. 

Kad pirmo reizi satiku Astrīdu 
Jansoni 2005. gada Vītolu fonda 
gadskārtējā sarīkojumā, kuŗā 
Astrīda pārstāvēja ALA un tikās 
ar Zvejnieku ģimenes  26 stipen-
diātiem, vēl nezināju, ka viņa 
visai drīz kļūs par neatņemamu 
Fonda daļu, taču tas, ka no viņas   
staro milzīga labestība un vēlme 
līdzdarboties, bija jūtams uzreiz. 
Pēc sarīkojuma tapa raksts avīzē 
Laiks, kas izšķirīgi ietekmēja gan 
Astrīdas, gan vairāku jauniešu 
nākotni.

Šogad Vītolu fonds svinēja ne 
tikai savu jubileju, bet arī lielu 
notikumu - kļuva dubultmiljo-
nārs, jo neaizskaŗamajā kapitālā 
bija noguldīti jau 2 miljoni latu. 
Un tad Astrīda sveica fondu, 
paziņojot: ,,Es uzsākšu trešo mil-
jonu.”

Šodien pieņemt šādu lēmumu 
spēj tikai tāds cilvēks, kuŗš jūtas 
iekšēji brīvs un dvēselē bagāts, 
kuŗš dzīvo gaismā, ko aizdedzi-
nājusi paša sirds, kuŗš saņēmis    
no likteņa pašu lielāko dāvanu - 
mīlēt un tikt mīlētam. Taču lielu 
laimi, tāpat kā lielas sāpes, vārdos 
nevar izteikt. Cilvēks tad spēj 
pēkšņi uzziedēt, un viņa dvēsele 
iemirdzas, kļūstot līdzīga zvaig-
znei debesīs, puķei pļavā, ūdens 
lāsei Daugavā. 

Zeme, zeme, Daugaviņa, tās 
man mūža lolotājas:

Zeme manu šūpli nesa, Daugav’ 

Astrīdas veltījums Latvijas jaunatnei
manu dvēselīti.

Laimons Jansons (Laimonītis) 
dzimis 1928. gadā Dobelē skaistā 
divstāvu mājā. Viņa tēvam pie-
derēja kurpju veikals un apavu 
labošanas darbnīca. Mazais Lai-
mons tika mīlēts un lutināts, 
iespējams, tāpēc, ka bija pirmais 
bērns ģimenē un vienīgais brālis 
divām māsiņām. Jau agrā bērnībā 
viņš bijis godīgs, apdomīgs un ļoti 
prātīgs, rūpējies par savām rotaļ-
lietām un meitenēm nav ļāvis ar 
tām darboties. Laimons bieži    gā- 
jis līdzi tēvam, draudzes pērmin-
derim, uz baznīcu, daudz dziedā-
jis garīgās dziesmas, un dobelnieki 
domājuši, ka dienās mazais zēns 
kļūs par mācītāju. 

Diemžēl kaŗš visiem bērnības 
plāniem pārvilka treknu svītru,  
vidusskolu Dobelē Laimonim 
neizdevās beigt, jo ģimene devās 
bēgļu gaitās uz Kurzemi un vēlāk 
ar kuģi uz Vāciju. Viņi nokļuva 
Vācijas austrumdaļā, tāpēc, tuvo-
joties frontei un krievu kaŗa-
spēkam, nācās kājām turpināt 
ceļu. Tēvam ceļā uznāca sirds-
lēkme, un viņš gandrīz ar varu 
piespieda ģimeni doties tālāk, bet 
pats palika ceļa malā. Taču Lai-
mons, nogājis ne vairāk kā kilo-
metru, tomēr skrēja atpakaļ un 
palīdzēja savam papiņam atkal 
nokļūt pie ģimenes. Viņi nonāca 
Lībekā. Tēvs pēc pāris gadiem 
aizgāja aizsaulē, tāpēc, nokļūstot 

Amerikā, ģimenes galvas pienā-
kumi bija jāuzņemas Laimonītim. 
Izglītības turpināšanu nācās aiz-
mirst. Laimons bija strādīgs, 
izpalīdzīgs, draudzīgs un aktīvi 
darbojās latviešu sabiedrībā, visu 
savu darba mūžu nostrādāja vienā 
vietā, pienotavā, kur bija iemācī-
jies gandrīz visus darbus un va- 
rēja jebkuŗā brīdī aizstāt kollēgas.  

1955. gada 25. decembrī, Ziem-
svētku dienā, Laimons apprecējās 
ar Astrīdu Riekstiņu, un jaunā 
ģimene uzsāka dzīvi jau savā mājā. 
Laimons dziedāja divos koŗos un 
ansamblī, dejoja tautasdejas, lat-

viešu komandā spēlēja futbolu, 
piedalījās teātŗa izrādēs, reizēm 
baznīcā dziedāja solo un, tāpat kā  
tēvs, uzņēmās pērmindeŗa pienā-
kumus. 

Taču 1998. gadā klusi un ne-
manot pielavījās ļaunā slimība. 
Laimonītis savai māsai teica: 
„Māsiņ, neraudi! Kur Dieviņš 
cilvēkus liks, ja mēs neviens ne-
mirsim?” Astrīda bērēs radus un 
draugus aicināja ziedu vietā ziedot 
stipendijām Latvijā. Par saziedoto 
naudu tika izskoloti trīs jaunieši. 

Laimons paliks Latvijā mū-   
žam - viņa pelni izkaisīti Dauga-

vā, un mūsu likteņupe kļuva par 
viena latvieša dvēseli bagātāka. Ne 
velti baltā josla Latvijas karogā 
simbolizē mūsu likteņupi, jo 

 Dvēselīte dziedādama 
 Pa Daugavu aizlīgoja
 Baltā jūras augstumā, 
 Tālā saules pasaulē. 
Laimona dzīvesbiedre Astrīda 

2003. gadā pārcēlās uz dzīvi 
Latvijā, šobrīd strādā Okupācijas 
mūzejā, daudz raksta avīzei Laiks, 
interesējas par Latvijas kultūras 
dzīvi, ir Korp! Spīdola dalībniece.

Visu mūžu Astrīda kopā ar   
savu vīru Laimonīti ir ziedojuši - 
PBLA, Latviešu fondam, ALA, 
DV Klīvlandes nodaļai, Klīvlan-
des Latviešu biedrībai. Šobrīd, 
dibinot Laimoņa un Astrīdas Jan-
sonu mūža stipendiju, Astrīda 
nolēmusi vīra piemiņai uzcelt 
pieminekli - mūžīgu vēstījumu 
nākotnei un mīlestībai.

Ir tādi cilvēki, par kuŗiem dzej-
nieks I. Ziedonis saka: ,,Pasaule     
ir siltuma izslāpusi. Taču mīles-
tību līdz vecumam saglabā retais. 
Jums ir siltas rokas, bet kādam ir 
nosalušas. Kuŗš kuŗam pieies pir-
mais?” Astrīdai liktenis to visu ir 
devis: siltas rokas, siltu sirdi un 
vēlmi padarīt pasauli labāku. 

Vita Diķe,
Vītolu fonda valdes priekšsēde

www.vitolufonds.lv
info@vitolufonds.lv

tālrunis: 371 67280122

Lalita Muižniece kopā ar Anastasiju Dubovsku

Dzidra Ādamsone

Astrīda ar savu Laimonīti
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Līmeniski. 1. Ierīce trokšņa 
radīšanai (dsk.). 4. Apavi. 7. 
Māksla skaidri un skaisti raks- 
tīt. 10. Pilsēta Nigērijas D. 11. 
Vietas kuģu piestāšanai. 13. 
Leņķī saliekts veidojums (kā) 
saturēšanai kopā. 16. Priekšmeti, 
kas simbolizē valdnieka varu.  
17. Ar virvi saistīt. 18. Senas 
mērvienības. 19. Pilsēta Nīder-
landes vidienē. 20. Sala un valsts 
Lielo Antiļu salu grupā. 21. Liela, 

grezna celtne. 23. Kautķermeņa 
muguras gabals ar ribām. 24. 
Upe Turcijā un Irakā. 26. Ar 
elpošanu saistītas raudas. 29. 
Skaņu kopums, ko rada runas 
organi. 30. Lodveida baktērijas, 
kas izraisa strutošanu. 31. Tādas, 
kas visiem patīk. 32. Pusdārg-
akmens. 

Stateniski. 1. Daudzgadīgi ro- 
žu dzimtas augi ar sarkaniem 
augļiem. 2. Pilsēta Mauritānijas 

vidienē. 3. Seno skandinavu 
teiksmas. 4. Kādas ES valsts gal-
vaspilsēta. 5. Mūžzaļi ciprešu 
dzimtas koki vai krūmi. 6. Vieg-
li apavi. 8. Valsts Eiropas cen-
trālā daļā. 9. Orchideju dzimtas 
augs ar smaržīgiem ziediem.     
12. Optiska ierīce debess ķer-
meņu novērošanai. 14. Divpusēja 
pieturzīme (dsk.). 15. Mūžzaļš 
panātŗu dzimtas puskrūms ar 
ziliem ziediem. 20. Piltuvveidīgs 
padziļinājums vulkāna virsotnē. 
22. Liels lapseņu dzimtas kukai-
nis ar indes dzeloni. 25. Doku-
mentu kopums. 27. Citrusu ģints 
augļu koks. 28. Pilsēta Limbažu 
raj. 29. Lasīt bekas.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 25) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Auto. 3. Sils. 7. 
Puskrēsla. 8. Tvaikonis. 9. Jumara. 
12. Tabaka. 15. Likt. 17. Sulaiņi. 
18. Puduris. 20. Dagda. 22. Pie-
celt. 24. Lamatas. 26. Omari. 27. 
Klausīt. 28. Masalas. 29. Marija. 
32. Stiprs. 34. Nianse. 35. Mo- 
nētas. 36. Izveicība. 37. Acis. 38. 
Lati.

Stateniski. 1. Atpūta. 2. Toska. 
4. Iesānis. 5. Skaust. 6. Trakot. 10. 
Upuŗi. 11. Reiters. 13. Airēt. 14. 
Apses. 15. Lietot. 16. Kūdra. 18. 
Palama. 19. Domas. 21. Grifi. 22. 
Pikas. 23. Etapi. 25. Abats. 29. 
Manevri. 30. Rīt. 31. Jūsmība. 33. 
Smaila. 34. Nomaļi. 

Pašā pavasaŗa ziedonī Vestienas 
ev. lut. draudzes ļaudis pulcējās 
dievkalpojumā Ebdenu ģimenes 
lauku mājās pie skaistā Kāla ezera. 
Būtībā tas bija Ebdenu ģimenes 
(Vācijā), LELB Madonas iecirkņa 
prāvesta un Vestienas ev. lut. drau-
dzes mācītāja Ingus Dāboliņa un 
enerģiskās draudzes pārstāves 
Elzas Losānes kopīgi rosināts diev-
kalpojums, lai atbalstītu Vestie-
nas pagasta vecākās paaudzes ļau-
dis. Pirmo reizi šāds dievkalpo-
jums notika 2008. gada rudenī   
un bija kupli apmeklēts, tāpēc no- 
lēma pulcēties arī šogad – skaistā, 
saulainā pavasaŗa dienā, kad daba 
atplaukusi ziedonī. 

Vestienas ev. lut. draudzei nav 
sava dievnama, tas nodega 1974. 
gadā. Palikušas pamatu drupas, 
kur blakus iestādīts eglīšu krusts 
par atgādinājumu, ka šeit reiz 
bijusi mūŗa baznīca. Elza Losāne 
(87 gadi) stāsta, ka viņa šajā baz-
nīcā kristīta, iesvētīta un laulāta. 
Elza Losāne ir ne tikai aktīva 
draudzes darbā, bet arī vietējā 
dzejniece, kuŗai izdots dzejas 
krājumiņš „Domu lidojums”.  

Kad Vestienas ev. lut. draudze 
1990. gadā atjaunoja darbību, tā  
ar lielu mīlestību bijušās Vestie-
nas muižas klētī iekārtoja drau-
dzes namu „Krustceles”. Tur svēt-
dienās notiek dievkalpojumi. Sko-
lotājas un pirmās draudzes priekš-
nieces Ingas Strazdiņas vadībā 
darbojas svētdienas skola. Drau-
dzes mācītājs ir Ingus Dāboliņš – 
arī Bērzaunes, Cesvaines un Ma- 
donas draudzes mācītājs, kā arī 
LELB Madonas iecirkņa prāvests. 
Mācītājs atbalsta visas draudzes 
ļaužu ierosmes. Tāpēc Vestienas 
draudzē bija iespējams rīkot diev-

Dievkalpojums lauku mājās

kalpojumu ārpus ierastās svēt-
dienas. 

Elza Losāne un diakonijas dar-
ba vadītāja Mirdza Sokolova   
stāsta – lai gan draudzes nams 
„Krustceles” ir ar mīlestību iekār-
tots, taču gados veco ļaužu no- 
kļūšanu apgrūtina gan attālums, 
gan pāris nama pakāpienu, tāpēc 
viņi ar prieku ieradās uz šo ne- 
tradicionālo dievkalpojumu vies-
mīlīgajās Ebdenu ģimenes lauku 
mājās „Viesturi”. Ar auto viņus uz 
dievkalpojumu atvizināja drau-
dzes priekšnieks Jānis Elsiņš un 
Dina Podjalo. No Rīgas atbrauca 
Aija Ebdena, Bruno Rubess un 
Ruta Černovska. 

Pa Viesturu māju stiklotās ve- 
randas logiem, kur notika diev-
kalpojums, paveŗas gleznains  
skats uz ziedošo augļu dārzu un 
Kāla ezeru. Dabas skaistums un 
mācītāja Ingus Dāboliņa teiktie 
Dieva vārdi pildīja sapulcējušos 
ļaužu sirdis ar rimtu mieru. 

„Esmu no sirds iepriecināts, kā 
vecie ļaudis atplaukst šajās kopā 
sanākšanas reizēs, – iespēja kopī- 
gi piedzīvot dievkalpojumu, Svēto 
Vakarēdienu, kopīgi lūgt Dievu, 
dziedāt garīgās dziesmas un pēc 
dievkalpojuma būt kopā sadrau-
dzībā – tas šiem daudz pieredzē-
jušiem cilvēkiem ir īpašs noti-
kums. Ikdienā dzīvodami izkaisīti 
savās viensētās, bez iespējām    
kaut kur aizbraukt, rēgulāri sa-
tikties un aprunāties vecie, vien-
tuļie cilvēki ir izolēti no saviem 
laikabiedriem,” saka Madonas ie- 
cirkņa prāvests Ingus Dāboliņš.

Pēc dievkalpojuma notika ko- 
pēja tējas pēcpusdiena, kur vir-
moja atkalredzēšanās prieks. 

Diakonijas darba vadītāja Mir-
dza Sokolova pastāstīja, ka Ves-
tienas draudzei ir sadraudzība ar 
radniecīgu draudzi Zviedrijā, ku- 
ŗas pārstāvjus šovasar gaida cie-
mos Vestienā. Zviedru draugu 
sniegtais atbalsts un palīdzība 

atvieglo draudzes ļaužu darbu 
ikdienā.

Vestienas pagasta ģerbonī ir    
trīs zilās vizbulītes, kas simbolizē 
pagasta daudzos ezerus. Vestie-
nas dabas krāšņums, iespējams, 
bijis iedvesmas avots kompo- 
nistam un koŗdiriģentam Valde-
māram Ozoliņam (1896–1973 
Amerikā) no Vestienas pagasta 
“Aizkalnēm”,  komponistei un koŗ-
diriģentei Tiklai Ilsterei (1904–
1983 Vācijā), kas dzimusi Vestie-
nas pagasta “Gretēs”,  dzejniecei 
un rakstniecei, Vestienas dabas 
apdziedātājai, stāstu “Aktrise Ra- 
gārēs”, “Pārraudzes dienasgrā-
mata”, “Sniega roze” un patriotiskā 

dzejoļa “Tēvzeme runā” autorei 
Ilzei Kalnārei (1918–1968) un 
kinorežisoram, brāļu Kaudzīšu 
romāna “Mērnieku laiki” 1968. 
gada ekrānizācijas autoram Vol-
demāram Pūcem (1906–1981) no 
Vestienas pagasta “Rēzēniem”. 
Filmas lielākā daļa uzņemta Ves-
tienā. Arī 2004. gadā Latvijas 
televīzijas sēriāla “Likteņa lī- 
dumnieki” epizodi filmēti Ves-
tienā.

Kad 1932. gadā atklāja Brīvda-
bas mūzeju Rīgā, pirmās tur 
aplūkojamās ēkas bija no Vestie-
nas – „Rizgu” rija un „Skaldu” 
dzīvojamā ēka.

Valija Berkina Dievkalpojumu vadīja LELB Madonas iecirkņa prāvests un 
Vestienas ev. lut. draudzes mācītājs Ingus Dāboliņš
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Sākta Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles ērģeļu restaurācija. 
Paredzēti divi posmi - ērģeļu spēles galda restaurācija un “Barkera 
mašīnas” restaurācija. Restaurāciju veic SIA “Ugāles ērģeļbūves 
darbnīca” meistari, kuŗi kopš 2006. gada rēgulāri apkopj Liepājas Sv. 
Trīsvienības katedrāles ērģeles, tāpēc lieliski pārzina instrumentu.

Liepājas teātŗa 102. sezonas nobeigumā Liepājas Kultūras pār-
valde pasniedza pirms diviem gadiem nodibinātās balvas sezonas 
labākajam jauniestudējumam, labākajiem aktieŗiem un aktrisēm 
skatītāju vērtējumā. Naudas balvas tika pasniegtas piecās nominā-
cijās – labākā izrāde, labākais aktieris pirmā plāna lomā, labākais 
otrā plāna lomas atveidotājs, labākā aktrise pirmā plāna lomā un 
labākā otrā plāna lomas atveidotāja, kā arī labākais sezonas 
jauniestudējums.

Klaipēdā notika Baltijas valstu mīnu kuģu eskadras BALTRON 
komandieŗu maiņa. Lietuvas Jūras spēku komandkapteiņa  
Eugeniusa Valikovas vietā BALTRON komandieŗa pienākumus 
veiks Latvijas Jūras spēku pārstāvis kapteiņleitnants Māris Polencs. 
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas mīnu kuģu eskadra BALTRON 
izveidota 1998. gadā. Eskadras komandieŗi mainās ik gadu rotācijas 
kārtībā.

Pāvilostas novada “Lejās” sācies Latvijā vēl nebijis reālitā-tes 
šovs “Izdzīvošana laukos”. Šova dalībnieki ir vecumā no 17 līdz 29 
gadiem. Katrai no trim komandām (saimēm) būs sava lauku 
apmetne, kuŗā varēs izveidot savu lauku saimniecību. Sešas dienas 
šova dalībnieki veiks dažnedažādus lauku darbus - slauks govis, 
ravēs, vārīs ēdienu, veiks izdzīvošanas uzdevumus, sacentīsies savā 
starpā atjautībā, veiklībā, oriģinālitātē un strādīgumā.

Krāslavas rajona zemnieki šopavasar iesējuši 100 hektarus 
šķiedras kaņepju un cer nākamajos gados platības palielināt, jo ka- 
ņepju šķiedra pasaulē ir vairāk pieprasīta nekā lini.Kaņepju pār-
strādē nav atkritumu. Pat putekļi tiek presēti kurināmajam, spaļi 
nonāk pakaišiem zirgu un kažokzvēru fermās. Anglijā, Polijā, 
Čechijā no kaņepju šķiedrām ražo izolācijas materiālus, ar ko tiek 
siltinātas mājas.Balvu rajona Rugāju pagastā atklāts pirmais 
Latgales reģionā-lais vardarbībā cietušo bērnu atbalsta centrs 
„Rasas pērle”. Tas ir trešais šāda veida centrs Latvijā, līdzīgi centri 
darbojas Rīgā un Valmierā. Centrā vienlaikus varēs uzturēties 25 - 
30 bērni. Iekārtotas arī atsevišķas istabiņas mātēm ar bērniem līdz 
viena gada vecumā. 

Latgalē (364 345 iedzīvotāju) tuvākajā nākotnē varētu palikt 
tikai divas daudzprofilu slimnīcas, lai gan tas ir lielākais Latvijas 
reģions. Protestējot pret slimnīcu skaita samazināšanu, Preiļu slimnīca 
uzsākusi parakstu vākšanu, jo šejienes ārstu ieskatā Latgalē ir ne- 
pieciešamas vismaz trīs slimnīcas, kas sniedz visu iespējamo palīdzī-
bu. Pretējā gadījumā Latgales iedzīvotājiem ievērojami samazināsies 
stacionārās neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamība.

Rēzeknes pilsētā šobrīd ir augstākais bezdarba līmenis pēdējo 20 
gadu laikā. Bezdarbnieku uzskaitē ir 7806 personas - 3288 rēzeknie- 
ši (19,2%) un 4518 Rēzeknes rajona iedzīvotāji (24,6%). Liela daļa par 
bezdarbniekiem kļuvuši pēc strādātāju skaita samazināšanas rūp-
nīcā Rebir, kur bija nodarbināti 2000, bet pašlaik – mazāk nekā 100 
darbinieku.

Balvos no 2. līdz 5. jūlijam notiek 2. Starptautiskais teātŗa 
festivāls “Ķiršu dārzs”, kuŗā 14 Latvijas un ārzemju teātŗu saimes 
skatītājiem sniedz 18 izrādes, ko vērtē lietpratēji no Rīgas un 
ārzemēm. Viņi vada arī meistarklases, lai iepazīstinātu ar jaunākām 
tendencēm režijā un aktieŗu meistarībā. 

Baltijas valstīs ir lielākais ieslodzīto skaits Eiropas Savienībā 
(ES): Igaunijā cietumos atrodas 302, Latvijā 14 ieslodzījumu vietās - 
293 un Lietuvā - 232 ieslodzīto uz 100 000 iedzīvotāju, liecina Eiro-
pas statistikas biroja Eurostat dati. Vismazāk ieslodzīto ir Slovēnijā - 
60, Somijā - 68, Dānijā - 71, Īrijā - 75 un Zviedrijā - 77 ieslodzītie uz 
100 000 iedzīvotāju. ASV ieslodzījumā atrodas 758 no 100 000 
iedzīvotāju. Kopumā ES 27 valstīs reģistrēti caurmērā 123 ieslodzītie 
uz 100 000 iedzīvotāju.

Īsziņas sagatavojušas R. Mielava un V. Berkina 
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Tas gandrīz atgādināja reiz 
nevilšus noklausītu komentāru 
ASV kongresa gaitenī, ka tā laika 
ASV prezidents Džordžs Bušs  
nebija pirmais valsts galva, kas  
pēc 1991. gada 21. augusta oficiāli 
atzina Latvijas neatkarību... ,,Viņi 
(latvieši)  atcerējās!” gandrīz vai 
izmisīgi deklarēja kāds kongresa 
locekļa biroja vadītājs. Daži gaŗām-
gājēji palēnināja gaitu, apstājās, 
paklausījās un turpināja savu ceļu.

Kāds lietuvietis gaŗāmbraucot 
piestāja, lai noskaidrotu, kāpēc 
pilsētas vidū uz ielas stūŗa plīvo 
Lietuvas karogs, un bija patīkami 
pārsteigts par piemiņas brīdi. Itin 
priecīgs apmēram divus gadus 
vecs jauneklis mani informēja, 
ka tur, lūk, stāvot liels piemi-
neklis. No viņa perspektīvas rau-
goties, tas droši vien šķiet varens.  
No pieaugušu – diemžēl nebūt 
tik liels... Šis pats jauneklis lepojās 
ar uzrakstu uz krekla, kas nepār-
protami liecināja par viņa izcel-
smi: Made in America, with 
Latvian parts. Varēja aprunāties  

Mēs atceramies!
(Turpināts no 1. lpp.) ar dažiem bijušajiem ALAs val-

des locekļiem un ABK stipen-
diātiem,  ar gadiem neredzētiem 
paziņām, kuŗi bija ieradušies bez 
īpaša mudinājuma. 

ABK izplatītā informācija at -
gādināja, ka liktenīgajā  naktī  no  
trim Baltijas valstīm izsūtīja tur-
pat 125 000 personu; ka PSRS 
amatpersonas jau 1939. gada 10. 
oktobrī parakstīja pavēli par 
,,pretpadomju elementu” izsūtī-
šanu; ka izsūtāmo personu vārdu 
saraksti tapuši jau 1939.–1940. 
gada ziemā. Tajos ir 11 157 igau-
ņu, 16 205 latviešu un 21 114 lietu-
viešu vārdi. Nākamā depor tāciju 
vilnī 1949. gada 25. martā uz 
Tālajiem Austrumiem bija jādo-
das vēl lielākam skaitam baltiešu.

Pirmajā baltiešu komūnistu 
upuŗu piemiņas brīdī pie nesen 
celtā pieminekļa Vašingtonā pie-
dalījās apmēram 100 cilvēku.  
Cerēsim, ka tas bija sākums kādai 
ilgi gaidītai, nepieciešamai, jau-
kai, kaut skumjai tradicijai katra 
gada 14. jūnijā.

Anita Tērauda

Šogad Klīvlandes latviešu skolā 
starp gaišajām latviešu sejām 
redzam vienu tumšu. Iepazīsimies 
ar šo neparasto cilvēku, skolotāju 
Laisanderu Klarku (Lysander 
Clark). Viņš ir Klīvlandes pavalsts 
universitātes (Cleveland State 
University) Lingvistikas fakul-
tātes students, mācās spāņu un 
portugāļu valodu. Privāti viņš 
mācās arī ungāru, rumāņu, bul-
gāru, īru un latviešu valodu. 
Kāpēc tieši tās? Viņa tēvs dienējis 
Amerikas bruņotajos spēkos, 
ģimene daudz gadu pavadījusi 
Eiropā. Tur augot, Laisanders 
iepazinies ar Eiropas valodu un 
kultūru bagātību, tāpēc nolēmis 
iemācīties pēc iespējas daudz un 
dažādu valodu – sevišķi mazās, 
pasaulē nepazīstamās. No lielajām 
valodām viņš vēl neprot krievu, 
bet cer arī to drīzumā apgūt.

Kā radusies interese par latviešu 
valodu? Dzīvodams Leikvudā, 
netālu no latviešu baznīcas, viņš 
ievērojis neparasti lielo rosību – 
talcinieki kopj īpašumus, jaunieši 
etniskos tērpos nes karogus, 
kuplā skaitā ik pa pāris nedēļām 
sanāk sirmgalvji, un dievkalpo-
jumu laikā visas automašīnu 
novietnes aizņemtas. Viņam radu -
sies vēlēšanas tuvāk iepazīties ar 

Neparasts skolotājs
Klīvlandes latviešu skolā

šo etnisko kopienu, un kādā 
svētdienas rītā pagājušā gada 
septembrī viņš ienācis iekšā un 
pie kafijas galda sācis runāt ar 
latviešiem, kuŗi viņu ne bez 
izbrīna uzlūkojuši. Sagadījās, ka 
viena no pirmajām personām, ar 
ko viņš iepazinās, bija skolas 
pārzine Māra Kaugura. Viņš 
vēlējās mācīties latviešu valodu. 
Tā kā skolā pieaugušiem piemē-
rotas programmas nav, viņš lūdza 
atļauju nākt, klausīties, novērot 
un piedalīties latviešu skolas 
nodarbībās. Drīz atklājās, ka 
Laisenders ātri uztveŗ mūsu valo-
das īpatnības un gramatiku. Viņš 
pats gan atzīstas, ka latviešu valo-
da nav viegla un līdz šai dienai 
grūtības sagādā platā un šaurā 
„e” izruna. Novembrī atbrīvojās 
skolotāja vieta klasē ,,Mēs mācā-
mies latviski” (MML), un Laisen-
ders uzņēmās mācīt lasīšanu un 
palīdzēt paplašināt vārdu krā-
jumu. Viņš nekad agrāk nav bijis 
skolotājs, taču viņam ir izcilas 
paidagoga dotības un arī labi 
panākumi. Skolēni ar prieku 
stāsta par spēlēm un rotaļām, 
kādas skolotājs izdomājis, lai 
stundas būtu interesantas. Arī 
citi skolotāji un bērnu vecāki 
augstu novērtē skolotāja Laisan-

Klīvlandes latviešu skolā ,,Mēs mācāmies latviski” klasē skolēniem latviešu valodu māca Laisanders 
Klarks (aizmugurē), viņam līdzās klases audzinātāja Nora Hurleja; pie galda sēž no kreisās: Kamija 
Lī, Greisa Hurleja (Grace Hurley), Lidija Kovele, Greilija Kuka, Larisa Kalinovska

dera pienesumu ne tikai valodas 
mācīšanā, bet arī latviskās paš-
apziņas celšanā. 

Ko cittautietis domā par mūsu 
peldēšanu pret ASV iebraukušo 
tautu asimilēšanas straumi? Šī 
mācību gada laikā viņš iepazi-
nies ar vietējiem latviešiem, 
apmeklējis sarīkojumus un pats 
piedalījies tautasdeju uzvedumā. 
Ir neparasti dzirdēt amerikāni, 
cildinot mūsu centienus. Viņš 
uzsveŗ, ka valoda ir nepieciešama, 
lai saglabātu kultūru. Vecāku 
pienākums ir mājās runāt latvis-
ki, un bērnu pienākums valodu 
mācīties un kopt latviešu tradici-
jas. Tās ir lielas vērtības, ko 
nedrīkst pazaudēt, kā tas noticis 
ar viņa rasi, kad melnajiem ver-
giem Amerikā ar varu tika at -
ņemta viņu valoda un kultūra.

Ģimenes dienā beidzas skolas 
mācību gads. Vai varam cerēt, ka 
Laisanders nākamajā gadā atkal 
strādās skolā? Tas diemžēl ne -
būšot iespējams. Beidzis studijas 
Klīvlandē, viņš tās turpinās 
Belfāstā, Īrijā, un plāno palikt 
Britu salās un palīdzēt imigran-
tiem no Afrikas. Patiešām inte   li-
ģents un neparasts cilvēks!

Maija Grendze

Jūnija pirmajā sestdienā bei-
dzās Ņudžersijas pamatskolas 
mācību gads. Šogad nebija absol-
ventu klases, tāpēc pārzines lēma, 
ka nav nepieciešams pēdējo 
dienu vadīt pēc formālām tra-
dicijām. Tā vietā skolēniem mā -
cīja par latviešu vislielākajiem 
svētkiem – Jāņiem, turklāt 
izmantojot vienu no visiedar-
bīgākajām mācību metodēm – 
darīšanu. Nebija jāsēž telpās, kā 
to darām visu ziemu, bet bau-
dījām Priedaines plašumu un 
saimnieku sirsnīgo viesmīlību.

Jāņus taču atzīmē gandrīz visur, 
kur ir pat maza saujiņa latviešu. 
Jāņu svinēšana gan bieži vien 

Jāņu ielīgošana
un skolas gada izlīgošana

sanāk līdzīgāka zaļumballei vai 
„piknikam” ar atskaņotu mūziku 
vai ansambli, kas uz skatuves 
dzied un spēlē. Šai pēdējā skolas 
dienā vēlējāmies parādīt bērniem, 
ko un kā latvieši darījuši Jāņos. 
Līgošana, protams, Jāņos ir pati 
svarīgākā. Diena sākās ar ielī-
gošanu. Kas būtu Jāņi bez Jāņu 
siera, pīrāgiem un ķimeņmai-
zītēm? Vecāko klašu bērni rosījās 
virtuvē, karsējot pienu un biezpie -
nu, pie reizes mācoties attiecīgos 
vārdus – „sūkalas” un „siet sieru”. 
Tagad ir skaidrs, kāpēc saka: 
„Siesim Jāņu sieru!” Pēc neilga 
laika zem sloga jau gulēja četras 
lielas siera ripas. Pa to laiku jau-

nākie skolēni mīcīja mīklu un – 
pīrāgi un ķimeņmaizītes gatavas!

Jāņus gaidot, visas malu malas 
ir pušķojamas, vainagi pinami, 
vītnes vijamas. Tādēļ arī skolē-
niem rādīja, kā ziedu vainagi 
pinami un ozollapu vītnes un 
vainagi sienami. Drīz vien mei-
tenes rotājās ar puķu vainadziņiem 
un zēniem tika ozollapu vainagi. 
Vainagi tika arī visiem klāt-
esošiem Jāņiem. Vēl jārauga, kā 
ugunskurs sakrauts.

Svētkus svinot, ļaudis mēdz 
uzvilkt savas labākās drēbes. 
Skolēniem bija iespēja apmeklēt 
Priedaines senmantu krātuvi, 
kuŗu iekārtojusi un par kuŗu 

rūpējusies L. Tomasa. Tur bērni 
redzēja plašu krājumu seno 
latviešu goda tērpu jeb, kā biežāk 
sakām, tautas tērpu, rotas lietu, 
jostu un cimdu.

Kad galvenie darbi bija padarīti, 
skolas saime atkal sapulcējās un 
sāka aplīgot Priedaini, it sevišķi 

gadu un klašu audzinātājas sauca 
priekšā savus skolēnus, lai īsumā 
pastāstītu par padarīto un izdalītu 
liecības. Pārzines pateicās trim 
skolotājām, kas aiziet no darba. 
Maija Laiviņa, ilggadīga skolotāja 
un mācību grāmatu autore aiziet 
„pensijā”. Divas skolotājas, Daiga 

saimnieku un saimnieci Jāni un 
Sarmīti Grigalinovičus, kas no 
savas puses arī sparīgi atbildēja 
ar savām dziesmām par to, ka 
„Skolas bērni sabraukuši, vairs 
negriba mācīties...”

Uz brīdi atgriezāmies pie 
domas, ka skolas gads beidzies. 
Kamēr sapulcējušās ģimenes un 
viesi baudīja pusdienas, pārzines 
Ilze Kancāne un Linda Zālīte 
atskatījās uz aizvadīto skolas 

Brūvere un Sigita Gulbe, pārtrauc 
darbu, jo ģimenē gaidāms pieau-
gums. Gaidām viņas atpakaļ 
skolā!

Nu laiks pulcēties pie uguns-
kura, līgot un iet rotaļās. 
Ņudžersijas skolas skolēni brau-
ca mājās ar labi padarīta darba 
izjūtu un ar jaunām zināšanām, 
kā svinēt latviskus vasaras 
saulgriežus.

K. Putene

Jaunākie skolēni veido pīrāgus un ķimeņmaizītes

Laura Nīgala mācās pīt vainagu no Maijas Mednes
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Ir  2009. gada 14. jūnijs. Skaista, 
patīkami silta, saulaina diena. 
Ciema „Latvija” iedzīvotāji pul-
cējas pie Aizvesto un nomocīto 
tautas brāļu pieminekļa Gaŗezerā, 
lai pieminētu 1941. gada saulai-
no 14. jūniju, kad tūkstošiem 
latviešu sākās moku pilnais ceļš 

Mičiganā

Grandrapidos

uz Krievijas Austrumiem, uz 
Sibiriju. Mums, kuŗus šī izsūtī-
šana vēl nebija skārusi, rīts atausa 
saulains un skaists, bet Rīgas 
ielās, likās, jau gaisā virmoja kaut 
kas neiedomājam baigs, it kā 
pilsēta būtu pārklāta ar baigu 
briesmu segu. Likās, ka spožā saule 
spīdēja, lai nožāvētu mūsu asaras.

Piemiņas brīdi vadīja ciema 
priekšnieks Ārijs Vilemsons. Savā 
uzrunā viņš atgādināja par mūsu 
tautas lielo sēru dienu un aicināja 
to nekad neaizmirst. Mācītājs 
Roberts Franklins svētbrīdī ru -
nāja par temu – „Ciešanas”. Gita 
Grīviņa deklamēja E. Tutera „Raud 
mūsu Daugava” un K. Krona 
„Nezināmais tautietis”. Piemi-
nējām savus mīļos aizvestos, cits 
stāstot, cits klusu atceroties.

Piemiņas brīdi beidza ar izjusti 
dziedātu „Dievs, svētī Latviju!”

Velta Bērzkalne

Ciema ļaudis piemiņas brīdī

Mācītājs Roberts Franklins

1941. gada 14. jūnija deportāciju 
atcerei Kalamazū latviešu Ev.-
lut. Apvienotā draudze pulcējās 
savā dievnamā un māc. B. Puiķes 
vadībā aizlūdza par mocekļiem, 
kuŗi zaudēja savas dzīvības 
draus  mīgajos deportāciju ap -
stākļos. Pēc dievkalpojuma Ka -
lamazū Daugavas Vanagu un 
Vanadžu apvienība bija izkār-
tojusi sēru piemiņas sarīkojumu 
Latviešu centrā. Atceri ievadīja 
DV apvienības priekšnieks Z. 
Jirgens, aicinot māc. L.Vīksni 
teikt piemiņas vārdus. ”Šodien 
pieminam tos, kas zemē gūla bez 
zārka, kam ziedu nebij līdz,” teica 
mācītājs. Tie bija 15 000 latviešu 
inteliģences pārstāvji, bērni, sirm -

Kalamazū
1941. gada 14. jūnija deportāciju piemiņas sarīkojumi Kalamazū

Klīvlandē

galvji, no slimības gultām iz -
rautie. Salādēti lopu vagonos, 
daudzi mira jau ceļā uz izsūtījuma 
vietām, vēl vairāk bezspēkā 
saļima necilvēcīgajos apstākļos, 
smaga darba un bada salauzti, 
un viņu kapa vietas pat vēl šodien 
nav zināmas. Dzejnieks Edvarts 
Virza īsi pirms savas aiziešanas 
mūžībā uzrakstīja pravietisko 
dzejoli „Laiks šovasar vairs neies 
vecās sliedēs”... 1940. gada vasarā, 
komūnistiem okupējot Latviju, 
sākās tautas posta gadi. 1949. 
gadā divtik liels skaits izsūtīto 
bija lauksaimnieki. Zaļā, bagātā 
Latvija tika padarīta par pelēku 
zemi, izsūtīto vietā Latvijā 
iepludināja krievus no Padomju 

Savienības, kas tur iekārtojās un 
vairojās paaudzēs. Šodien bieži 
dzirdam jautājumu, vai ar šīm 
nežēlīgās pagātnes atmiņām ap -
grūtināt jaunatni? Bet mums jā -
atspēko komūnistu radītie meli! 
Jaunatnei jāzina, ka brīvībai, ko 
tā bauda šodien, ir cilvēka sirds-
apziņas un Dieva mīlestības spēks. 
„Brīvība un mīlestība iet roku rokā. 
Lai Dievs piešķir mums iespēju 
pastāvēt Viņa mīlestības spēkā,” 
tā savu runu beidza L. Vīksne.

Apvienības priekšnieks Z. Jir gens, 
ievadot filmas „Padomju stāsts” 
izrādi, uzsvēra, ka 14. jūnijs nav 
tikai pagātne, bet tā cirstās rētas 
nav sadzijušas un asiņo vēl šodien.

Ilze Šīmane

Klīvlandes Baltiešu komitejas 
rīkotais tradicionālais aizvesto 
piemiņas dievkalpojums 14. jū -
nijā lietuviešu katoļu baznīcā bija 
ievērojami labāk apmeklēts nekā 
citus gadus. Ap 200 dievlūdzēju 
sapulcējās, lai pieminētu nežēlī-
gās baltiešu deportācijas pirms 
68 gadiem 1941. gada 14. jūnijā, 
kā arī pirms 60 gadiem, 1949. 
gada 25. un 26. martā notikušo 
baltiešu izvešanu uz Sibiriju. 
Daudzi latvieši un lietuvieši jau 
bija apmeklējuši sēru dievkalpo-
jumu savā valodā svētdienas 
priekš pusdienā, bet tas nekavēja 
viņus piedalīties kopējā dievkal-
pojumā pēcpusdienā.

Īsi pirms dievkalpojuma lat -
viešu godasardze uzvilka baz-
nīcas augstajos karogmastos 
lietuviešu baznīcas un Baltiešu 
vienotības zili-sarkani-dzelteno 
krāsu karogus abpus ASV karo-
gam, kā to Karoga dienā bija 
vēlējies namatēvs, priesteris 
Ģedimins Kijausks. Dievkalpo-
jumu ievadīja visu trīs Baltijas 
tautu godasardze Vilmāra Ku -
kaiņa vadībā, svinīgi ienesot un 
dievkalpojuma beigās atkal izne-
sot septiņus karogus. Dievkal-
pojumu sāka un invokāciju 
vadīja latviešu baptistu draudzes 
mācītājs Dr. Pauls Barbins, svētos 
rakstus lasīja igauņu pārstāvis 
Pēteris Orro un priesteris 
Ģedimins Kijausks. Viņš arī teica 
Aizvesto piemiņas dienai ļoti 
piemērotu sprediķi, pēc tā 
latviešu draudzes mācītāja Dr. 
Sarma Eglīte nolasīja lielo vis-
pārējo lūgšanu. Pirms himnu 
dziedāšanas bija emocionāls 
brīdis, kad godināja abus klāt-
esošos deportāciju upurus – 
Edmundu un Janīnu Karvaļus. 

Lietuvas goda ģenerālkonsule 
Ingrīda Buble pasniedza viņiem 
krāšņas puķes, un visi dievkalpo-
juma dalībnieki spontāni 
aplaudēja.

Dievkalpojumā dziedāja izci-
lais lietuviešu baznīcas koris 
Exultante (latviski ,,gaviles”, 
,,līksmība” vai ,,triumfs”). Visas 
trīs nodziedātās dziesmas 
,,Malda”, ,,Už Tėvynę” un ,,Viena 
šaime, viena tauta” ērģeļniekam 

Pirmā rindā no kreisās: Pēteris Orro, Ērika Pūsāra, Karina 
Rūsa, Beatrise Pautiene, Pauls Barbins, Sarma Eglīte, Ģedimins 
Kijausks, Milita Nasvitiene; otrā rindā: Vilmārs Kukainis, 
Alģimants Pautienis, Gunārs Raņķis, Andreas Traks, Alģirts 
Muliolis, Vincents Taraska, Aruns Nasvitis, Hans Rūss

Nasvitiene, kafiju piedāvāja 
nelielās igauņu draudzes priekš-
niece Karīna Rūsa. Baiba Caunīte 
un Zenta Apine bija sagatavojušas 
informāciju par abām baltiešu 
deportācijām. Alģimants Pautie-
nis gādāja, ka par šo sarīkojumu 
ziņoja lietuviešu radioraidījumā. 
Beatrise Pautiene un Igauņu 
kultūras dārza vadītāja Ērika 
Pūsāra izdalīja Paula Barbina 
sagatavotās programmas ar 

Džeimsam Robinsonam spēlējot 
pavadījumu, tiešām attaisnoja 
koŗa nosaukumu. Pēdējo no šīm 
dziesmām bija komponējusi pati 
koŗa vadītāja Rita Kliora, un tā 
iekļauta šīgada Dziesmu svētku 
repertuārā Lietuvā.

Pēc dievkalpojuma visus ap -
meklētājus baznīcas nama ap  akš -
telpās aicināja uz cienastu, ko 
bija sagatavojušas lietuvietes 
Ingrīda Bubliene un Milita 

Alģirta Mulioļa vāka zīmējumu.
Pie ieejas saņemto apmeklētāju 

ziedojumu atlikumu dubultoja 
no komitejas pamatfonda; ar 
Andrea Traka starpniecību no -
sūtīs 500 dolaru ziedojumu 
Komūnistu upuŗu atceres fonda 
mūzejam Vašingtonā. Dievkal-
pojuma rīkošanai līdzekļus zie-
doja Latviešu Klīvlandes un Lietu -
viešu ,,Taupa” kreditsa biedrība.

Vilmārs Kukainis

Grandrapidu organizāciju pa -
dome, kuŗā šogad prezidējošā ir 
Grandrapidu ev. lut. draudze, 
izsūtīto latviešu piemiņas atceri 
rīkoja 14. jūnijā. Sarīkojumu ar 
lūgšanu ievadīja mācītāja Ilze 
Larsena, ievadvārdus teica 
draudzes priekšniece Biruta 
Auziņa, aicinot nodziedāt Lat-
vijas himnu. Julieta Rumberga 
nolasīja Arnolda Jansona dzejoli 
,,Par nāvi briesmīgāk”, kuŗā 
stāstīts par nomiršanu bez atva-
du vārdiem, bez tuvu cilvēku 
klātienes, bet par nāvi vēl draus -
mīgāka ir neziņa, kas notiks 
rītdien.

Runu teica mācītāja Ilze Lar-
sena, pakavējoties atmiņās par 
savu bērnību un jaunību, kad par 
izsūtīšanām un citiem pagātnes 
notikumiem Latvijā nerunāja, 
tomēr viņa arī bez vārdiem daudz 
ko nojautusi. Gandrīz nekad 

nedzirdējusi pieminam Dievu, 
viņa tomēr sajutusi aicinājumu 
kļūt par mācītāju.

Mūsu iecienītais jaunais pia-
nists Dāvids Heinze bija izvēlē-
jies piemērotas melodijas: ,,Kas 
tie tādi, kas dziedāja”, ,,Saulīt vēlu 
vakarā”, ,,Ved mani Dievs...”. 
Sarīkojumā pēdējā dziesma bija 
,,Tev mūžam dzīvot Latvija”, 
maltītes laikā Dr. Z. Zadvinskis 
uzaicināja nodziedāt ,,Pūt, 
vējiņi!”.

Katru gadu visu Grandrapidu 
latviešu organizāciju dāmas 
piedalās aizvesto piemiņas die-
nas sarīkojuma mielasta gata-
vošanā, lai sagādātu līdzekļus 
Latvijas 50 gadu okupācijas 
mūzeja atbalstam. Arī šogad 
varējām nosūtīt vairāk nekā 5000 
dolaru!

Julieta Rumberga

Vašingtonas pavalstī pē   dējos 
sešos mēnešos Latvijas 50 gadu 
okupācijas mūzejam savākts 4000 
dolaru.

Latvijas valsts 90 gadu dibinā-
šanas atceres svinībās Sietlā 
ieradās neparasti daudz apmek-
lētāju, saņemti dāsni ziedojumi. 
Vašingtonas latviešu biedrības šī 
gada pirmā valdes sapulcē tika 
pieņemts lēmums naudas atliku-
mu ziedot Latvijas 50 gadu oku-
pā cijas mūzejam (1000 dolaru), 
kā arī Latvijas Bērnu fondam 
(1000 dolaru).

Sietlas latviešu grāmatu kluba 
biedri pēdējos sešus gadus 1949. 
gada 25. martā aizvesto piemiņu 

Ziedojumi Latvijas 50 gadu okupācijas mūzejam
godinājuši, lasot un pārrunājot 
grāmatas par izsūtītajiem un zie-
dojot naudu Latvijas 50 gadu 

okupācijas mūzejam. Š. g. martā 
sanāksmē Vairas Pelēķes-
Kristoferas mājās Sietlas latviešu 

grāmatu kluba biedri pārrunāja 
Melānijas Vana gas grāmatu 
„Veļupes krastā“, kuŗā autore 
apraksta pārdzīvoto izsūtījumā 
Sibirijā un ārkārtīgi grūto dzīvi 
pēc atgriešanās Lat vijā. Pusdie-
nās grāmatu kluba dalībniekiem 
piedāvāja bada jeb tā saukto Sibi-
rijas viru ar nātrēm. Grāmatu 
klubs Latvijas 50 gadu okupācijas 
mūzejam ziedoja 1000 dolaru.

Sietlas latviešu biedrība 22. mar  tā 
Latviešu centrā rīkoja filmas 
„Padomju stāsts“ izrādi, ko ieva-
dīja Vairas Pelēķes-Kristoferas 
pārskats par Latvijas 50 gadu 
okupācijas mūzeju. Noskatīties 
filmu ieradās baltieši un viņu 

draugi cittautieši, tostarp ameri-
kāņi, somi un ungāri. Savāktos 
2000 dolarus nosūtīs Latvijas 50 
gadu okupācijas mūzeja jaunās 
piebūves Nākotnes nama stendam, 
kam būs pievienota plāksnīte par 
Vašingtonas pavalsts latviešu 
biedrības dāvinājumu.  

Vašingtonas pavalsts latvieši 
un viņu draugi  ievēro aicinājumu 
– godinot Latviju, atcerēties tos 
tūkstošus, kuŗi cieta un aizgāja 
bojā Sibirijas vergu nometnēs. 
Šogad pagāja 60 gadu kopš 1949. 
gada deportācijām. Taču labdarība 
turpinās arī ekonomiski grūtos 
laikos.

I. M.Filmu „Padomju stāsts“ noskatījās daudzi baltieši un viņu draugi
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Latviešu luterāņu baznīcā Īst-
bransvikā 31. maijā pēc Vasar     -
svētku dievkalpojuma LELBAs 
pārstāve Luterāņu imigrācijas un 
bēgļu palīdzības organizācijā 
LIRS (Lutheran Immigration and 
Refugee Service), Emory univer-
sitātes (Atlanta, GA) doktorante, 
mācītāja Kristīne Sūna Koro 
pastāstīja par lielo darbu, ko veic 

Ko lai mēs darām?
lielāks bēgļu pieplūdums, tostarp 
apmēram 12 000 bēgļu no Afga-
nistanas un Irakas. Turpmāk 
sagai  dāms liels skaits bēgļu no 
Pakistanas, Bir mas, Afrikas u. c. 
valstīm. Jautā jums ,,ko lai mēs 
darām?” ir ļoti aktuāls. LIRS 
galvenās rūpes patlaban ir darbs 
ar bēgļu bērniem un palīdzība 
sievietēm, kuŗas kaŗā zaudējušas 

Aktīvākie Ņubransvikas-Leikvudas latv. ev. lut. draudzes locekļi, no kreisās: mācītāja Ieva 
Pušmucāne-Kineiko, Kārlis Ķilkuts, kasiere Ingrīda Irani, Vija Luca, mācītāja Kristīne Sūna Koro, 
ērģeļniece Velta Kaņepāja, Elvīra Levāne, Iveta Puķīte no Latvijas, Elga Smildziņa,  Ināra 
Pušmucāne, Dzidra Īzaka,  Hugo Dzenis, Irēne Kampare; priekšā: draudzes priekšniece Ilze 
Baidiņa, Vera Ozoliņa,  dāmu komitejas priekšniece Daina Luca

sīties Mateja evaņģelijā teiktajā: 
,,... es biju izsalcis, un jūs esat 
mani paēdinājuši; es biju izslāpis, 
un jūs esat mani dzirdinājuši; es 
biju svešinieks, un jūs esat mani 
uzņēmuši.” (Mt. 25:35).

Katrs pats sev var pajautāt: ,,Ko 
es esmu darījis un ko es varu 
darīt?” LIRS dara daudz ko prak-
tisku – sagādā lidmašīnas biļetes, 

šī organizācīja, lai palīdzētu 
ieceļotājiem ASV. Lektore atgā-
dināja, ka viena trešdaļa no Otrā 
pasaules kaŗa bēgļiem bija lute-
rāņi no Eiropas valstīm, kuŗi 
meklēja mājvietu Amerikā. To -
reiz palīdzības darbā piedalījās 
6000 ASV luterāņu draudžu, lai 
izsauktu cilvēkus no pārvietoja-
mo personu nometnēm. LIRS arī 
palīdzēja latviešiem pēc Otrā 
pasaules kaŗa no Vācijas bēgļu 
nometnēm ieceļot ASV. Kopš 
1939. gada LIRS ir kalpojusi bēg-
ļiem no visas pasaules, un šī palī-
dzības misija visvairāk neaiz-
sargātajiem turpinās šobaltdien.

Daudziem no mums varbūt 
šķiet, ka bēgļu skaits samazinās, 
bet patiesībā tā nav. Cilvēki 
pamet savu dzimto zemi, lai 
nenomirtu badā,  pasargātos no 
vajāšanas reliģisko uzskatu dēļ 
un pat no nogalināšanas. Imi-
granti ieceļo no daudzām vals-
tīm, īpaši no tām, kuŗās valda 
nabadzība un plosās kaŗš. No 
Ira  kas vien aptuveni divi miljoni 
bēgļi izkaisīti pa visu pasauli.  
ASV 2008. gadā uzņēma ap 60 000 
bēgļu, no tiem 8000 saņēma LIRS 
palīdzību. Šogad paredzams vēl 

vīru un ir neaizsargātas. LIRS ir 
luterāņu sociālo darbinieku tīkls 
visās ASV pavalstīs, galvenokārt 
atbalstot bērnus, kuŗi izvietoti 
pagaidu ģimenēs vai atrodas 
ieslodzījuma vietās. Tik tiešām, 
daudzi bērni nonāk cietumā, kur 
viņi ir kopā ar mazgadīgiem 
noziedzniekiem. LIRS darbinieki 
palīdz noskaidrot, vai bērnu ve -
cāki ir dzīvi, kur viņi ir, un cenšas 
ģimenes apvie not. Milzīgs darbs 
tiek ieguldīts, lai bērnus pasargātu 
no netīras naudas tīkotājiem, kuŗi 
cenšas nepilngadīgos ievilināt 
seksa industrijas tīklos. Bērni ir 
LIRS priōritāte. Patlaban LIRS 
49 darbinieki ik dienas palīdz 
apmēram 2100 bērniem.

Ekonomiskās krizes dēļ LIRS 
ienākumi samazinās, bet aprū-
pējamo skaits palielinās pat par 
25%. Ko lai mēs darām? Mēs 
ikviens varam palīdzēt kaut ar 
mazumiņu, ziedojot, kas pašiem 
lieks: drēbes, traukus un citus 
saimniecības piederumus, mēbe-
les, televīzijas aparātus, datorus, 
grāmatas, varam sagādāt pajumti 
kādam nelaimīgam bārenītim 
vai pat imigrantu ģimenei utt. 
Mācītāja K. Sūna lūdza ieklau-

meklē dzīvokļus, rūpējās par 
bēgļu izglītību un medicīnisko 
aprūpi, palīdz spīdzinātajiem, 
kuŗi izbēguši no savas valsts, 
cerot, ka beidzot būs brīvi, bet 
bieži nokļūst cietumā, kā arī 
palīdz pārvarēt kaŗa šausmu 
pārdzīvojumus.

,,Dieva priekšā visi esam vie-
nādi, tur nav labo un slikto,” teica 
Kristīne Sūna. Kā lai mēs dzīvo-
jam šajā pasaulē un sadzīvojam, 
kur ir tik daudz valodu, kultūru, 
reliģisko uzskatu? Ko lai mēs 
darām? Atbildi uz šo jautājumu 
katrs var atrast savā sirdī. Ietei-
cams izlasīt Stīvena Bomana un 
Ralstona Defenbo (Stephen  
Bouman, Ralston Deffenbaugh) 
grāmatu They are US. Ņudžersijas 
luterāņu LIRS organizācijas no -
daļa Lutheran Social Ministries of 
New Jersey atrodas Trentonā. 
Sīkākas ziņas par LIRS atro-
damas tīmeklī: www.lirs.org

Paldies viešņai Kristīnai Sūnai 
Koro par bagātīgo informāciju 
un dāmu komitejas loceklēm par 
pusdienām. Visus ienākumus 
ziedos LIRS atbalstam.

Laima Dzene

Vašingtonas štata latviešu 
biedrības lielākais sabiedriskais 
sarīkojumā – lietoto mantu tirgū, 
kas norisinājās no šī gada 23. 
aprīļa līdz 3. maijam, ieņēma 
sešpadsmit tūkstošus dolaru. 
Sarīkojumā pavisam piedalījās 
ap simt palīgu, kuŗi Daga (Doug) 
un Silvijas Koplendu (Copeland) 

Lietoto mantu tirgus Sietlā
vadībā salika galdus, izkārtoja 
ziedotās mantas un palīdzēja tās 
pārdot. Darbu sarakstu bija 
sakārtojusi Ingrīda Doertija 
(Doherty), kas gādāja, lai katram 
darbam būtu darītājs. Visu 
sarīkojuma laiku bija gādāts par 
garšīgiem ēdieniem, kafiju un 
maizītēm. Lietoto mantu tirgus 

deva iespēju latviešu sabiedrībai 
tikt vaļā no nevajadzīgām lietām, 
palīgiem satikties un brīvā laikā 
izrunāties, kā arī biedrībai papil-
dināt savu budžetu. Paldies 
visiem, kas palīdzēja, un uz 
redzēšanos nākamajā gadā!

D.A.
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Dārza svētki Detroitā

Aizvesto piemiņas dievkalpojums Bostonā

7. jūnija rītā, dodoties uz Sv. 
Pāvila latviešu draudzes Dārza 
Svētku sarīkojumu Detroitas 
pievārtē – Farmingtonhillā, 
nevil šus radās jautājums – vai šo 
svētku norisi kārtosim atkal 
drau  dzes sabiedriskajās telpās, 
kā tas ir bijis iepriekšējos gados, 
vai nomākusies diena tomēr at -
ļaus izjust pavasara svaigo apkārt-
nes ietērpu ārpus draudzes tel-
pām? Pusceļā uz Detroitu vēja 
brāzmas un lietus piles uz auto 
stikla drīz vien nešaubīgi apstip-

vadībā. Pa šo laiku sagatavošanas 
darbi Dārza svētkiem sabied-
riskajā ēkā jau bija pabeigti, gal-
dus klāja mirdzoši balti galdauti 
un gaumīgi ziedu rotājumi. Šo -
reiz karsti smaržīgais darbs bija 
uzticēts Daugavas Vanagu apvie-
nības pārstāvjiem – tēvam un 
dēlam Vilim un Edvīnam Kalni-
ņiem. Silti un apbrūnināti ham-
burgeri rindojās, gaidot cienasta 
dalībniekus pārrodamies no diev-
kalpojuma sabiedriskās ēkas zālē.

Pamazām ļaudis sāka piepildīt 

Pie hamburgeru grillēm (no kr. puses) Detroitas DV apvienības 
priekšsēdis Vilis Kalniņš un Edvīns Kalniņš

rināja vietas izvēli Dārza svētkiem. 
Sasniedzot Farmingtohillu, laika 
untumi jau bija piestājuši un 
nebija šaubu, ka dievkalpojuma 
apmeklējums Sv. Pāvila latviešu 
draudzes dievnamā būs vismaz 
apmierinošs. Draudzes sabiedrisko 
pasākumu nama virtuves smaržas 
liecināja par agrīni sākto sagata-
vošanas darbu saviesīgajam sarī-
kojumam. Sekojot ilggadējai tra-
dīcijai, iepriekš Dārza svētkus 
Detroitā bija rīkojušas divas 
latviešu organizācijas – Sv. Pāvila 
draudze un Detroitas Daugavas 
Vanagu apvienība. Arī šoreiz 
darba lielāko daļu izdarīja šīs 
organizācijas. 

Svētdienas rīta dievkalpojums 
Sv. Pāvila latviešu draudzes diev-
namā notika diakona Friča Sīpola 

telpu. Pavērojot viesus, nācās 
secināt, ka šāda veida pasākumus 
ļoti maz apmeklē latviešu jaunāko 
gadugājumu paaudzes. Līdz ar 
viņiem tik pat kā neredzam 
bērnus. Pirms vairākiem gadiem 
šo svētku apmeklētāju pulks bija 
kuplāks. Acīm redzot, ar izsmal-
cinātiem ēdieniem un bagātīgiem 
loterijas galdiem vien vairs nepie-
tiek... Bet, lai nu kā, nākas no 
sirds pateikties tiem ļaudīm, kas 
šos Dārza svētkus sagatavoja at -
zīstamā kvalitātē. Liels paldies 
Sv. Pāvila latviešu draudzes 
Dāmu komitejai un Detroitas 
Daugavas Vanagu apvienībai. 

Uz redzēšanos lielākā skaitā 
nākamajos Dārza svētkos Detroitā!

Dzidra Tropa, 
Detroitā

Latviešu tautas mocekļus, 1941. gada 14. jūnijā deportētos, Bos-
tonas tautieši pieminēja dievkal pojumā svētdien, tieši 14. jūnijā.  
Dievkalpojums notika Trimdas draudzes baznīcā, to vadīja mā   cītāja 
Jogita Mingina; ērģeles spēlēja Pēteris Aldiņš.

Tāpat kā katru gadu, godasardzē pie Latvijas karoga stāvēja Bos-
tonas skautu un gaidu vadītāji un vadītājas.                        A.O.

No labās: vad. Karmena Ziediņa, vad. vietniece Krista Kubuliņa, 
vad. Uldis Sīpols, vad. vietn. Katrīna Veidiņa, vad. Aivars Oga
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L A T V I E Š I  A M E R I K Ā
Klavieŗskolotāja un Latvijas vēstniece

Cik gan bieži, kaut kur aiz-
braucot un palasot vietējo laik-
rakstu, tajā piepeši gadās ie -
raudzīt kādu latvieša uzvārdu, 
un kārtējo reizi jāpārliecinās par 
seno patiesību, ka latvieši ir visur. 
Nereti tautieši no citas pavalsts 
atsūta izdevumu, kuŗā ir raksts 
par mazāk pazīstama latvieša 
veikumu. Pērnruden laikraksta 
The Charlotte Observer mākslas 
nodaļā pa visu lappusi bija ievie-
tota smaidošas sievietes fotogra-
fija, viņai aizmugurē jaunietis pie 
klavierēm un pāri lieliem bur-
tiem uzraksts – Dzidra Reimanis. 
Neapšaubāmi, tā ir mūsu tau-
tiete, kas dzīvo Ziemeļkarolīnas 
pilsētā Šarlotā, kur nav ne latviešu 
nama, ne biedrības, ne baznīcas. 
Vai viņa tur nejūtas vientuļa, 
pamesta likteņa varā? Izrādās, 
nebūt ne, jo gaŗlaikoties nekad 
nav bijis vaļas un, galvenais, 
īstenots jau agrā jaunībā lolotais 
mērķis – kļūt par labu skolotāju. 

Dzidra Reimane Šarlotā dzīvo 
kopš ieceļošanas ASV 1949. gadā. 
Šarlota ir liels kultūras un finanču 
centrs, pilsēta vairākkārt novēr-
tēta  par labāko vietu dzīvošanai 
Amerikā, jo tajā ir dažādas darba 

iespējas, maz noziegumu, var 
atrast labu mājvietu. Kāpēc gan 
tik jauku vietu atstāt? Dzidra 
Reimane pilsētā un pavalstī ir 
ievērojama klavieŗskolotāja, vai-
rākās publikācijās viņu dēvē par 
leģendāru. Cik skolēnu viņa 
vairāk nekā 50 gadu laikā mā -
cījusi, neiespējami pateikt, taču 
visi viņas neskaitāmie dažādu 
tautību un konfesiju audzēkņi 
zina, kur atrodas Latvija. Dzidra 
Reimane tātad ir ne tikai sko-
lotāja, bet arī Latvijas vēstniece. 
Daudzi viņas audzēkņi saņēmuši 
godalgas vietējās un lielāka mē -
roga sacensībās, kļuvuši par 
izciliem solistiem, diriģentiem, 
komponistiem.

Dzidras Reimanes skolnieks 
bijis Roberts Ridžgells (Ridgell), 
ērģeļnieks Trīsvienības baznīcā 
Ņujorkā, Valstrītā, diriģents 
Dominiks Amendums, kuŗa 
zizlim seko mūziķi un solisti 
Brodveja populārajā izrādē 
Wicked, vidusskolas skolotāja, 
diriģente un komponiste De -
bora Luca (Deborah Carnes 
Lutz), kas Šarlotā nodibinājusi 
sieviešu kori Nova Voce un māca 
tam arī  latviešu dziesmas, kom-
ponists Daniels Tomass Deiviss 
(Daniel Thomas Davis), kas 
Daces Aperānes vadītajās mūzi-
kas nometnēs Ogrē lasījis lekci-
jas, un vēl daudzi citi. Var tikai 
iedomāties, kāda Ziemsvētku un 
jubileju apsveikuma kartīšu kau-
dze skolotājai sakrājusies!

Jaunākajam skolniekam bijis 
četri gadiņi, vecākajam – 95 gadi! 
Pensionējies metodistu mācītājs 
Harlans Krīčs (Harlan Creech) 
sāka mācīties spēlēt klavieres, lai 
remdētu sāpes  par mīļotās sievas 
nāvi un  piepildītu savu jaunības 
sapni. Skolotāja Dzidra Reimane 
viņu uzmundrināja un visiem 

spēkiem palīdzēja pārvarēt 
depresiju.

Pirms Otrā pasaules kaŗa Dzid-
ra Reimane (tolaik Ezergaile) trīs 
gadus paspēja studēt Jelgavas 
skolotāju institūtā, kur visiem 
audzēkņiem vajadzēja obligāti 
mācīties spēlēt klavieres. Studiju 
biedri bijuši Jautrīte Koše un 
Gunars Saliņš, abi nešķirami jau 
toreiz.  Līdztekus Dzidra mācījās 
Jelgavas mūzikas skolā, kuŗas 
direktors bija Jēkabs Mediņš. 
Viņš bijis arī mūzikas teorijas 
skolotājs skolotāju institūtā un 
koŗa diriģents.

Klavieres spēlēt Dzidru bērnībā 
mudinājis tēvs un, dzīvojot 
Jēkabpils apriņķa Rites pagastā, 
viņa ar divriteni braukusi uz 
klavieŗstundām pie komponista 
Arvīda Žilinska netālajā Saukas 
pagastā. Tagad viņa reizēm ap -
mainās vēstulēm ar komponista 
dēlu Valtu Žilinski.

Pēc kaŗa mācības trīs gadus 
turpinātas Bavārijā, Ansbachā, 
tur nodibināta ģimene. Vīrs 
Ārends Reimanis dabūja Ziemeļ-
karolīnas baptistu baznīcas gal-
vojumu. Dzidrai, ieceļojot Ame-
rikā, bija 22 gadi. Tolaik Ziemeļ-
karolīnā dzīvoja turpat 200 lat-
viešu, taču pamazām visi gluži kā 
gājputni devās uz ziemeļiem. 
Amerikā drīz vien iebrauca arī 
vecāki, Jānis un Berta Ezergaiļi, 
kā arī brālis Andrievs un māsa 
Valda, bet katrs ar citu kuģi, un 
apmetās uz dzīvi citās pavalstīs. 
Tagad māsa Valda Zemesarāja 
dzīvo Klīvlandē, Ohaijo pavalstī, 
brālis Andrievs Ezergailis Itakā, 
Ņujorkas pavalstī. Mūzikas mī -
les  tība raksturīga visai ģimenei. 
Māte Berta Ezergaile dziedājusi 
diriģenta Teodora Reitera vadī-
tajā Pēterburgas latviešu korī, 
vēlāk koŗos Klīvlandē, kur viņu 

nomainīja meita un Dzidras 
māsa Valda. Māsas meita Līga 
Zemesarāja ir pazīstama ērģeļ-
niece, kuŗas vārds bieži pieminēts 
rakstos par mūzikas sarīkoju-
miem Klīvlandē. Vēstur niekam 
Andrievam Ezergailim ļoti patīk 
mūzika un viņš to labprāt klau-
sās, bet zēna gados labprātāk 
spēlējis volejbolu un basketbolu.

Šarlotā Dzidra vispirms strā-
dāja liela tekstiluzņēmuma bi -
rojā, turpināja mācīties klavieŗ-
spēli kolledžā, bet piepeši viņai 
atklāja tuberkulozi, tāpēc studi-
jas uz laiku bija jāpārtrauc. Pēc 
izveseļošanās Dzidra privātā stu-
dijā sāka strādāt par mūzikas 
skolotāju, pati nemitīgi papildi-
nādama zināšanas. Šarlotā 1969. 
gadā tika dibināta Community 
School of Arts, skolas dibinātājs 
uzaicināja strādāt četrus mūzikas 
skolotājas, un Dzidra bija viena 
no viņiem. Tagad viņa ir vienīgā 
skolotāja, kas skolā strādā kopš 
tās dibināšanas. Dz. Reimane ir 
arī ilggadēja Šarlotas mūzikas 
skolotāju apvienības biedre.

Pie siltā un mitrā dienvidu kli-
mata pierasts, aizbraucot ciemos 
uz Klīvlandi pie māsas vai uz 
Itaku Ņujorkas pavalstī pie brāļa 
esot jādrebinās. Latvijā Dzidra 
viesojusies vairākkārt – 1974., 
1990. un 2006. gadā, tur jūtas kā 
mājās, lai gan 60 gadi aizvadīti 
tālu no dzimtenes. Dzidra  Rei-
mane 2000. gadā sagādāja 
iespēju Rīgas Doma zēnu korim 
paciemoties Šarlotā un dziedāt 
metodistu baznīcā, sedzot pusi 
no izdevumiem.

Brīvajā laikā, lai gan tā ir ļoti 
maz, Dzidra kopj savu puķu 
dārzu un arī mūzicē, mincītei 
Kodai guļot uz klavierēm. Mazā 
kaķenīte pieklīdusi pirms septi-
ņiem gadiem un vārdu ieguvusi 

gaŗās astes dēļ – itaļu valodā coda 
ir aste; tas ir arī termins mūzikā 
– skaņdarba beigu daļa. Pirms 
Kodas mājās dzīvojis nedzirdīgs 
kaķis, un nav nemaz grūti uz -
minēt, kāds bijis viņa vārds..., 
protams, Bēthovens!

Dzidra ir kultūras biedrības 
TILTS biedre un aktīva atbal-
stītāja. Viņa nožēlo, ka Amerikas 
skolās mūzikai pievērš tik maz 
uzmanības. Bērni, kuŗi mācās 
spēlēt kādu mūzikas instrumen-
tu, iemācās koncentrēties, viņi ir 
disciplīnētāki, ātrāk apgūst valo-
das, jo uztrenējuši dzirdi un 
atmiņu.

Dzidrai nav iemīļota kompo-
nista, tāpat kā nav mīļākās puķes 
un krāsas, jo skaistas ir visas, 
grūti kādu īpaši izcelt. Patīk 
Franča Šūberta, Friderika Šo -
pena, Johana Sebastiāna Bacha 
skaņdarbi. Visu, ko mūziķis 
vēlas, viņasprāt, var atrast Lud-
viga van Bēthovena 32 klavieŗ-
sonātās.

Patlaban Dzidrai ir vairāk nekā 
50 privātskolēnu, kuŗi nāk mā -
cīties visu gadu un vingrinās uz 
viņas abiem flīgeļiem. Reizi gadā 
notiek klavieŗvakari, kad tiek 
īrēta lielāka zāle un audzēkņi 
vecākiem, radiem, draugiem, 
paziņām parāda, ko iemācī-
jušies.

Dzidras Reimanes skolēni 
atzīst, ka skolotāja iedrošina 
piedalīties konkursos un nebai-
dīties no publikas, palīdz 
viņiem sevi izpaust, būt atklā-
tiem un emocionāliem. Pat tie, 
kuŗi nekļūst par profesionāliem 
mūziķiem, iemanto neaprē-
ķināmu bagātību – izpratni par 
mūziku un īpašu mīlestību, kuŗā 
nekad nav jāpiedzīvo vilšanās.

Astra Moora 

16. maijā  First Presbyterian 
baznīcā Trejupēs (Three Rivers), 
Mičigenā, mācītājs Vilis Vārs-
bergs salaulāja Lieni Daigu 
Lucāni un Robertu Jāni Kukaini. 
Baznīcā ienākot, jauno pāri 
pavadīja līgavas  māsas – Lienes 
māsas Anna un Zinta un māsīca 
Kaiva Brammane un līgavaiņa 
brāļi – Roberta brālis Matīss un 
draugi Ēriks un Pauls Markovs. 
Dziesmu lapiņas izdalīja Lienes 
māsīca Līga Brammane, baznīcā 
viesiem vietas ierādīja maršali – 
Lienes brālis Māris Lucāns, 
Roberta brālēni Āris Kalniņš, 
Jānis A. Kukainis un Andrejs 
Kukainis. Lienes krustdēls 
Imants Šmidchens un Roberta 

Roberta Kukaiņa un Lienes Lucānes laulības
krustdēls Ronalds Maknellijs 
(McNally) ienesa laulību gredze-
nus.  Jaunajam pārim pa priekšu, 
rožu ziedlapiņas kaisīdama, gāja  
Lienes māsīca Annelī Cera. Pēc 
laulībām Talavijas t/l viceseniors 
fil. Roberts Ķeņğis apsveica jauno 
pāri, pasniedzot jaunajai Kukaiņa 
kundzei baltas rozes, apsietas ar 
lenti Talavijas krāsās.

Kāzu viesībās Gaŗezera Trei-
maņa zālē pulcējās četru paau-
džu viesi.  Zāle bija izgreznota ar 
simtiem ziedošu grimoņu za -
riem, svecēm un mazām gaismi-
ņām, kuŗas radīja zvaig žņotu 
gai sotni. Vakariņas gatavoja 
saim niece Daina Lukašēvica, 
uzkodas sagādāja un tortes cepa 

mīļi radi un draugi; Lienes 
vecmāmiņa Ilze Šmidchene 
mazmeitas kāzām bija izcepusi 
2058 pīrāgus! Visus apēda.

Ap  sveicēju netrūka, nedz arī 
dziesmu un deju. Mičošanu 
vadīja Lienes tēvocis un krust-
māte  Guntis un Zinta Šmidcheni. 
Trīs dienu svinības ievadīja ģi -
meņu vakariņas piektdien, un 
tās beidzās svētdien, kad notika 
atkāzas. Atkāzās pārsteidza vai-
rāku viesu dāvana – makšķe-
rēšanas laiva, kas bija atvilkta un 
novietota Treimaņa zāles pa -
galmā!

Liene ir Ingas un Gunāra 
Lucānu meita un uzauga Čikāgā,  
Roberts ir Aijas un Jāņa Kukaiņu 

dēls un uzauga Detroitā.
Roberts un Liene Kukaiņi 

bijuši aktīvi ASV latviešu sabied-
rībā kopš bērnības, mācoties un 
absolvējot latviešu skolu, dejojot 
tautasdeju kopās un pavadot 
vasaras nometnēs – Gaŗezerā un 
ar gaidām/skautiem; vēlāk arī 
strādājot Gaŗezerā. Abi ir Gaŗ-
ezera Vasaras vidusskolas absol-
venti un vēl aizvien aktīvi  
Amerikas latviešu jaunatnes 
apvienībā, kuŗā Liene  patlaban 

ir kasiere un Roberts bija 
priekšsēdis. Roberts ir Talavijas 
oldermanis ārzemēs, Liene – liel-
gaidu vadītāja Latviešu gaidu 
kustībā.

Roberts un Liene Kukaiņi 
dzīvo Grīnvilā, Dienvidkarolīnā 
(Greenville, SC), kur Roberts 
vada Motorsporta nodaļu 
BFGoodrich riepu firmā, Liene 
strādā ASV Mežkopības minis-
trijā (U.S. Forest Service).

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

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

Juvilieru meistari jau trešajā paaudzē!
KRIKIS JEWELERS

Pārdod, labo, izgatavo

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

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

Baudiet vecumdienas Latvijā!
Nāciet dzīvot jau rīt!

“Graudi Valdemāra Rezidence”
piedāvā senioriem

ērtu, sabiedrisku un drošu dzīvesveidu
Rīgā, Valdemāra ielā 23

Informācija par pakalpojumiem un dzīvokļiem:
Sia “Zentas”, K. Barona iela 36 – 13, Rīga, LV-1011 

tālr: 00 371-67 21 36 22 vai 00 371-20 22 12 97
anita@kopajautrak.lv               www.kopajautrak.lv

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Visi parādi ir nokārtoti XII Vispārējiem Dziesmu Svētkiem ASV!

PALDIES VISIEM, KURI ZIEDOJUŠI PARĀDU DZĒŠANAI!

Paldies, paldies, paldies visiem ziedotājiem! Šeit redzami ziedojumi, kuri saņemti pēc 21. aprīļa 2008.g.
Latviešu Kora Apvienība **
Nilss M. Aume
Guntis R. Bērziņš
Elmārs & Vilma Bērziņš (Indianā)
Elmārs Bērziņš (Toronto)
Elmārs Bērziņš (Ilinojā)
Klīvlandes Latviešu Biedrība *
Daina Birnis
Dzidra & Ivars Bolgzds
Daina Bolšteins
Olga Bošs
Ņina Breņķis
Ieva Broka
Vija Cunčulis
Jānis & Pēteris Daukšs
DV Apvienība Nudžersijā
Tālivaldis & Dorothy Dzenis
Filadelfijas Dzirkstele *
Gunta Emmons 
J. Ezergailis
Hans & Regina Haug

Jon & Aija Horton
Jānis & Ināra Ievāns
Marcel & Judith Kārkliņš 
Kārlis & Margaret Ķirsis
Ulo & Inta Konsen
Daila Krastiņš
Rasma Kraulis
Ēriks & Ligita Krūmkalns
Latvian Newspaper "LAIKS"
Mirdza Lasmanis
Leons Liepa *
Paul Maldutis
Anna Marasco
Jānis & Veronica Mazītis
Thomas & Ingrīda McDonald
Guntis & Lelde Ore
Tālis & Maija Paegle
Arnis & Diana Pone
Gunārs Potapovs
Paul & Wilma Puķjānis
Malda & Jānis Pūtelis

Jānis M. Riekstiņš
Eižens & Aina Salmiņš
Stanislavs & Antonina Šaltāns
Māris Schefers
John & Aija Sedlak
Marģers & Zigrīda Sekste
XV Rietumkrasta Dziesmu Svētki
Valfrīds Spuntelis
Andrējs & Līzite Strīķis
Jordis Teriņš
Elfa Teriņš
Andris & Daina Ūdris
Mirdza Ūdris
Lūcijas E. Valodzes atmiņai
Dace Venters
Markus & Ērika Vītoliņš
Valta Zadiņš
Zigfrīds & Paulīne Zadvinskis
Aivars & Māra Zeps
Zigurds Zīverts
Laimons Zvaigzne

* Apzīmē ziedojumu $500 vai vairāk, ** Apzīmē ziedojumu $5,000 vai vairāk

Putnu ciemā
pārdod māju „perfektā” kārtībā:

modernizēta – jauna virtuve un vanna,
ozola grīdas, trauku un veļas mašīnas,

centrālā dzesināšana (AC)

„Netrūkst nekas”

Zvaniet: 631-666-6037 vai 631-759
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LAIMDOTA AMANDA KĻAVIŅA,
dzim. BRUSUBĀRDIS

1926. gada 2. novembrī Rīgā,
2005. gada 11. jūlijā Hamiltonā, Kanadā

JĀNIS ĒVALDS KĻAVIŅŠ
1924. gada 24. septembrī Ungurmuižas pag.,

2009. gada 13. maijā Hamiltonā, Kanadā

(Turpināts 21. lpp.)

Viņu mīļā piemiņā paturēs
RŪTA, ALBERTS

INGRĪDA UN JURIS UPMALIS
VILNIS, DAINA, INTA UN ĒRIKS

Sirsnībā viņu piemin
ANNIŅA LAGZDIŅA, BIRUTA VASERE

INGRĪDA UN HERBERTS LEDIŅI

Daudzo gadu draudzībā
GAIDA AULIS AR ĢIMENI

Mīlestībā piemin draugi
LAIMDOTA UN ALFREDS ZVEJNIEKI

IRENE ŪDRIS, RITA KAUGURS

Mīlestībā viņus piemin
ĢIMENE KANADĀ UN LATVIJĀ

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais
svainis un tēva brālis

HARIJS PLOSTIŅŠ
dzimis 1920. gada 23. maijā Rīgā,

miris 2009. gada 29. maijā Ņujorkā

Dieva mierā aizgājis mūsu ilgu gadu draugs

ALFREDS OLĢERTS 
TRAUTMANIS

dzimis 1927. gada 27. martā,
miris 2009. gada 31. maijā

Aizsaulē

BIRUTA VASKIS,
dzim. LEDIŅŠ

dzimusi 1925. gada 1. martā Auros, Zemgalē,
mirusi 2009. gada 21. maijā Cleveland, OH

Te esi, te vairs neesi...

BIRUTA VASKIS,
dzim. LEDIŅŠ

* 1925. gada 1. martā Auru pag., Latvijā,
+ 2009. gada 21. maijā Klīvlandē, ASV

Dievs ir mūsu spēks.

Tavs kalps, Kungs, aiziet klusu,
Daudz gadu redzējis;
Dod viņam svētu dusu
Kā Tu to solījis!

Nāc, atmiņa mana,
Iesim pa taku,
Kur dienas skanīgas gāja,
Varbūt vēl mūsu smiekli tur skan
Un ar putniem bernība sarunājas...

…un atmiņas ziedēs ap Tevi
kā baltas ābeles.

S A R Ī K O J U M I
FILADELFIJA (PA)

• 11. jūlijā plkst. 6.00 Filadelfijas 
Brīvo latvju biedrībā (531 North 
7th Street) koncerts, kuŗā pieda -
līsies trīs Rīgas Dailes teātŗa ak -
trises. Ieeja $20, studentiem $10. 

• 18. jūlijā plkst. 12.00 Fila-
delfijas un Vilmingtonas pensio-
nāru pikniks Andreja un Dzintras 
Baidiņu mājās (1104 Windon 
Drive, Wilmington, Delaware 19803). 
Par groziņu lūdzu sazināties ar 
mājasmāti Dzintru Baidiņu, tālr.: 
302-478-7065. Gaidīti arī viesi, 
kuŗi vēl nav pensijas gados.

GAŖEZERS (MI)
• 1. augustā 28. golfa sacīkstes; 

pieteikties, zvanot Svenam Kīnam, 
tālr.: 312-755-5603, e-pasts: 
skins@cookassociates.com

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

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

KLĪVLANDE (OH) 
• 22. un 23. augustā Vidējo 

valstu meistarsacīkstes golfā, pie-
 teikties, zvanot Ojāram Mante-
niekam, tālr.: 440-871-4151 vai 
rakstot Jānim Eglītim, e-pasts: 
janiscle@aol.com

LANSINGA
• 12. septembrī 12. Lansingas 

LHH golfa sabraukums; pieteikties, 
zvanot vai rakstot Ligitai Ķepītei, 
tālr.: 517-930-9131, e-pasts: ligi-
ta@voyager.net

MILVOKI (WI)
• No 20. līdz 22. augustam drau-

dzes lieko mantu tirgus. Palīgi 
lūgti sazināties ar Aiju Ozoliņu.

ŅUJORKA (NY)
• Šacha sekcija pie Ņujorkas 

Daugavas Vanagu Sporta kopas 
atsāk nodarbības. Treniņi eksper-
tu vadībā un draudzības spēles 
notiek sestdienās Daugavas Vana -
gu namā, 115 W 183rd St., Bronx, 
NY 10453. Ir iespēja novietot 
automašīnas DV nama pagalmā. 
Interesentiem tuvāka informācija 
pie sekcijas vadītāja Dr. V. 
Viksnes. Tālr.: 718-220-8191 jeb 
e-pasts; Vilnis@Verizon.net.

• Ņujorkas latviešu ev. lut. drau -
dzes Nometnes Katskiļu kalnos 
vasaras programma; plašāka infor -
mācija mājaslapā: www.nydrau-
dze.org

,,ĪKŠĶĪŠU” Latviešu valodas 
nedēļas: 

• No 12. līdz 18. jūlijam 
A-nedēļa, vadītāja Valda Grīn-
berga, ikskisia@gmail.com

• No 19. līdz 25. jūlijam 
B-nedēļa, vadītāja: Māra Abene-
Asta, ikskisib@gmail.com

• No 26. jūlija līdz 1. augustam 
C-nedēļa, vadītāja Inga Mieme 
Garbarino, tālr.: 845-225-1782, 
ikskisic@gmail.com

• No 2. līdz 8. augustam valo-
das perioda nedēļa, vadītāja 
Irēne Upeniece Jasuta, tālr.: 631-
589-0372, ikskisiv@gmail.com

NOMETNES
• No 5. līdz 19. jūlijam I periods, 

vadītāja: Anita Bataraga, tālr.: 
201-760-6417, nometne@gmail.com

• No 19. jūlija līdz 1. augustam 

II periods, vadītāja Nora Aivara, 
tālr.: 201-337-3120, nometne@
gmail.com

• No 2. līdz 15. augustam Valo-
das periods, vadītāja Elisa Mil-
lere, tālr.: 908-415-3670, valodas-
periods@yahoo.com

• 18. jūlijā sabiedriska pēcpus-
diena ,,Melnais lācis” teltī pie 
Atpūtas nama ar pusdienām un 
nometņotāju priekšnesumiem; 
atlikums Ņujorkas draudzes 
lauku īpašumam.

• No 9. līdz 15. augustam ,,Senču 
nometne”; vadītāja Ingrīda Mie-
me, tālr.: 518-962-4742, senčuno-
met ne @gmail.com Janīna Briğe: 
518-589-9932

• No 16. līdz 23. augustam 3x3 
nometne, vadītāja Taina Laiviņa, 
mājaslapa: www.3x3katskilos.info

• 29. augustā, ievadot rudens 
sezonu, Latvijas Nacionālās ope-
ras ģilde aicina uz labdarības 
sarīkojumu „Mēness mistika mī -
lestības gaismā” Salas baznīcas 
lejas zālē. Dziedās LNO tenori 
Miervaldis Jenčs, Nauris Puntulis, 
Guntars Ruņģis, koncertmeistars 
Juris Kulakovs. Būs vakariņas, 
izloze, deju mūziku spēlēs John 
Weber kapella. Atlikums Bruno 
Skultes operas uzveduma 
„Vilkaču mantiniece” iestudē-
šanai LNO. Lūdzam rezervēt vie-
tas pie galdiņiem; sīkākas ziņas: 
Aija Pelše, tālr.: 516-310-9491 vai 
516-935-0967. Ieejas maksa: pie-
sakoties pirms 15. augusta $75.00, 
pēc 15. aug. – $85.00. Vēlams 
ierasties vakartērpā. Čeki izrak-
stāmi ar norādi: Latvian National 
Opera Guild un nosūtāmi: LNOG 
c/o Andris Padegs, 2 Merry Hill 
Rd.; Poughkeepsie, NY, 12603-3214.

SIETLA (WA)
• No 5. jūlija līdz 8. augustam 

vasaras vidusskola Kursa Latviešu 
izglītības centrā Šeltonā. Pieteik-
šanās un informācija, sazinoties 
ar mācītāju Dāvi Kaņepu, tālr.: 
310-621-9572; e-pasts: davis_
kaneps@verizon.net

• No 9. līdz 16. augustam Mežot-
 nes bērnu vasaras nometne Lat -
viešu izglītības centrā Šeltonā. 
Informācija: www.mezotne.org 
Sīkākas ziņas iespējams iegūt, 
rakstot Inesei Graudiņai, e-pasts: 
inese@mezotne.org

• 6. septembrī Sietlas latviešu 8. 
golfa sacensības; pieteikties Rolan -
dam Abermanim, tālr.: 425-398-9145, 
e-pasts: letinsh.rol@verizon.net

Sietlas ev. lut. latviešu baznīcā 
31. maijā iesvētīja trīs jau-
niešus; no kreisās: draudzes 
priekšnieks Andrejs Zāmelis, 
Jēkabs Kramēns, Krišjānis 
Pru žinskis, Modris Kra  mēns, 
mācītāja Daira Cilne

ST. PĒTERSBURGA (FL)
• 16. jūlijā plkst. 13.00 Biedrības 

namā videoizrāde. Programma 
tiks paziņota atsevišķi. Kafija un 
cepumi. Visi laipni aicināti! Ieejas 
ziedojums sākot ar $3.00.
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Mūžībā aizgājusi mūsu ilggadīgā un mīļā draudzene

ERNA OŠENIEKS,
dzim. LEIMANIS

dzimusi 1920. gada 27. novembrī Latvijā,
mirusi 2009. gada 23. jūnijā ASV

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

Mūžībā aizgājusi

LIDIJA IELEJA,
dzim. SMOĻEKOVA

dzimusi 1913. gada 23. martā Daugavpilī,
mirusi 2009. gada 1. maijā Edinā, MN

Viņu vienmēr ar mīlestību atcerēsies
ZNOTS ĢIRTS JĀTNIEKS

MAZBĒRNI LĪGA, ALDIS, ZAIGA AR ĢIMENĒM
MAZMAZBĒRNI RAITIS, JURĢIS, KALVIS, 

VILNIS, VAIRA, RŪDIS, JĀNIS, KRISTĪNE 

Sērās un pateicībā
par kopā nodzīvotajiem gadiem

VĪRS ROMANS AR DZIMTU

Viņu mīlestībā piemin
SIEVA ELFRIEDE, DĒLS PĒTERS

MEITA ANKE AR VĪRU AXEL UN
MAZMEITAS MAREN UN MAREIKE

Viņu mīļā piemiņā paturēs
GUNTARS UN SILVIJA

Viņu sirsnīgā piemiņā paturēs
ASTRĪDA, PĒTERIS, IVĀRS UN VITA BRIEDIS AR ĢIMENĒM

VIJA, IRĒNE UN EDWARDS PEIRSON
IRĒNE, ANDREJS, ALEKSANDRS, ANDREJS jr., 

KĀRLIS UN DIANA SADDE AR ĢIMENĒM
JUDY, ANDREJS, ANDY UN ULDIS KĒSE

Sava mūža pēdējo ceļojumu beigusi

NORA AUŠKAPS,
dzimusi LĪKAIS

dzimusi 1921. gada 9. jūnijā Bauskā,
mirusi 2009. gada 5. jūnijā Bostonā

No mums šķīries
vīrs, tēvs un vectēvs

HARIJS PLOSTIŅŠ
dzimis 1920. gada 23. maijā Rīgā,

miris 2009. gada 29. maijā Ņujorkā

Mūžībā aizgājis mans Hercoga Pētera
ģimnazijas klasesbiedrs un mūsu abu draugs

PAULIS JĒKABS
ANSTRĀTS

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

Mūžības sapnī Dievs ieaudīs
Tev dzimtenes mirdzumu klusu...

Uz meža celiņa
Vēl roku devi,
Tad klusām aizgāji
Un saulīte līdz ar Tevi.
J. Jaunsudrabiņš

S A R Ī K O J U M I
• 6. augustā plkst. 13.00 Bied-

rības namā videoizrāde. Program-
ma tiks paziņota atsevišķi. Kafija 
un cepumi. Visi laipni aicināti! 
Ieejas ziedojums sākot ar $3.00.

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

• Bostonas latv. ev. lut. 
Trimdas dr.: 12. jūl. plkst. 10.00 
dievk. ar dievg., māc. Andris 
Grots. 19. jūl. dievk. nenotiks. 
26. jūl. draudze aicināta apmeklēt 
kaimiņu draudzes dievk. plkst. 
11.00 Džamaikpleinas dr. bazn. 
(100 Rockview Street, Jamaica 
Plain), māc. Dr. J. Keggi.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 12. 
jūl. plkst. 10.00 dievk. angļu val. 
ar dievg.. 19. jūl. plkst. 10.00 laju 
dievk. 26. jūl. plkst.10.00 dievk. 
ar dievg. 2. aug. dievk. plkst. 10.00.

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: dievk. 12. jūl. un 26. jūl. 
plkst. 10.00. 2. aug. kapusvētki. 
16. un 30. aug. 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. Ja 
kāds vēlas satikt mācītāju, lūdzu, 
piezvaniet un vienosimies par 
satikšanos. Mācītāja Ilze Larsena.

• Kalamazu Latviešu ev. lut. 
Apvienotā dr.: 5. jūl. dievkalpo-
jums Kalamazū nav paredzēts , 
visi aicināti doties uz Gaŗezeru.
Māc. Dr. Sarma Eglīte. 12. jūl. 
plkst.10.00 Vārda dievkalpojums. 
19. jūl. plkst.10.00 Kapu svētki 
Riversaides kapsētā. Māc L. Vīk-
sne. 26. jūl. plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar dievgaldu. Māc B. Puiķe.

• Klīvlandes apvienotā ev. lut. 
dr.: 9. aug. plkst. 11.00 kapusvētki 
Riverside kapsētā. 23. aug. plkst. 
11.00 kapusvētki Sunset kapsētā. 

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 12. jūl. dievk. plkst. 11.00, 
māc. A. Ozoliņš. 30 aug. plkst. 
11.00 dievk. ar dievg. Māc. D. 
Kaņeps.

• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: 
9. jūl. plkst. 10.00 Bībeles stunda. 
12. jūl. dievk. ar dievg. 19. jūl. 
dievk. angļu val ar uzrunu 
bērniem. 26. jūl. dievk. ar dievg. 

No 19. jūl. līdz 7. aug. Māc. L. 
Zusēviča strādās Gaŗezerā Vasa-
ras vidusskolā un nometnē, ja 
nepieciešams, rakstīt: pastorlau-
ma@gmail.com 2. aug. dievk. 
nebūs. 9. aug. dievk. ar dievg. 13. 
aug. plkst. 10.00 Bībeles stunda. 
16. aug. dievk. angļu val. ar 
dievg. Dievk. sākas plkst. 10.00.

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 12. jūl. plkst. 
10.00 dievk.; pēc dievk. sadrau-
dzības 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.:12. jūl. plkst. 
10.00 dievk. dr. dievnamā Īst-
bransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick) ar dievg. 19. jūl. 
plkst. 8.30 Leikvudā dievk. ar 
dievg. (Igauņu baz. 607 E. 7th). 
26. jūl. plkst. 10.00 dievk. dr. 
dievnamā Īstbransvikā (12 Gates 
Ave East Brunswick). Dievkalpo-
jumus vada māc. I. Pušmucāne-
Kineiko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 5. 
jūl. Katskiļu nometnē Svecīšu 
dievk., māc. L. Saliņš. 12. jūl. 
Jonkeru bazn. plkst. 10.00 dievk, 
diak. I. Kaņeps; Katskiļu nometnē 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg. māc. 
L. Saliņš. 19. jūl. Katskiļu no -
metnē plkst. 10.00 dievk., māc. I. 
Dzelzgalve; Katskiļu nometnē 
Svecīšu dievk, māc. A. Vārsberga-
Pāža. 26. jūl. Jonkeru bazn. plkst. 
10.00 dievk, diak. I. Kaņeps; 
Katskiļu nometnē plkst. 10.00 
dievk, māc. A. Vārsberga-Pāža. 
2. aug. Katskiļu nometnē svecīšu 
dievk, māc. L. Saliņš.

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

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

Tā nu paliek
ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs,
bet lielākā no tām ir mīlestība.
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Mīlestībā sēro
SILVIJA

IVETA, INDULIS, INTA, KRISTAPS
TOMS, ASTRĪDA, ANDRIS, MĀRTIŅŠ

LAILA, RAIMONDS, LĀRA, PAULS, MARISA

Cik daudz prieka, cik daudz bēdu 
Glabā tēva mūža stāsts,
Tomēr visiem laikiem pāri
Liecas dzimtās zemes glāsts.

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais vīrs, tēvs un ve-ve

ALFREDS OĻĢERTS 
TRAUTMANIS

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

Viņu paturēsim mīļā piemiņā.
DĒLS JĀNIS, VEDEKLA SARMA

MAZDĒLI JŪLIJS UN PĒTERIS
AMERIKĀ

Par viņu sēro
MEITAS, DĒLS, MAZBĒRNI, 

MAZMAZBĒRNI,
MĀSA UN ZNOTI

Mīlestībā viņu piemin
MĀSA DAGNIJA AR ĢIMENI

DĒLS KĀRLIS AR ĢIM., MEITA HEIDI AR ĢIM.
UN PĀRĒJIE RADI

Mīļā piemiņā viņu paturēs
SANDRA PUDĀNS, DOLAN AR VĪRU DŽIMS DOLAN, 

SARA UN EMILIJA, RADI UN DRAUGI 
AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Dieva mierā aizgājusi

ELZA LIEPIŅŠ,
dzim. MAZKALNIŅŠ

dzimusi 1914. gada 7. novembrī Liezēres pagastā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 1. jūnijā Toronto

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais 
tēvs, vectēvs, vecvectēvs un brālis

ZIGFRĪDS KĀRLIS 
BRAKMANIS
dzimis 1911. gada 24. decembrī Liepājā,

miris 2009. gada 13. jūnijā Louisville, KY

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

SANDRIS ŠTŪBELIS
dzimis 1938. gadā Rīgā,

miris 2009. gada 17. maijā Redwood City, CA

Dieva mierā aizgājusi

Dr. VELTA PUDĀNS,
dzim. KALVIS

dzimusi 1921. gada 24. jūlijā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 30. maijā Rīgā, Latvijā

Kā sēklas grauds reiz vārpā riežas,
Tā darbs reiz darba augļus dod.
Pret sauli ceļš aizvien tam griežas,
Kas pats sev sauli sirdī rod.
Tam mūžība un Dievs ir tuvu,
Kas kuplu sējis darba druvu.
Arnolds Lūsis

Augšā aiz zvaigznēm tu gaismā reiz kļūsi,
Ko šeitan cerēji, sasniegts tur būs.
Ko tu še cietis, ko strādājis grūti,
Bagāti tas tev tur atmaksāts kļūs.

Gribēju tālajos laukos vēl iet
Satumsa nakts.

No mums šķīrušās

11.c. fil! VELTA ZIEDIŅA,
dz. Šēfere

mirusi 2008. gada 7. decembrī
Woodbridge, ON, Kanadā

14.c. fil! NEDA GRĪNUPS
mirusi 2009. gada 5. februārī

Farmingville, Ņujorkā

32.c. fil! VELTA PUDĀNS, dz. Kalvis
mirusi 2009. gada 30. maijā, Rīgā

Mūžībā aizgājusi mūsu jaunības dienu klases biedre

INESE ALCHIMOVIČA,
dzim. GRAUDIŅA

dzimusi 1934. gada 25. maijā Rīgā,
mirusi 2009. gada 14. jūnijā Čikāgā

Dziļās sērās paziņojam, ka mūžībā aizgājis
starptautiskais lielmeistars korespondencšachā,

aktīvs šacha žurnālists

JĀNIS VITOMSKIS
dzimis 1936. gada 20. augustā,

miris 2009. gada 26. jūnijā

Dieva mierā aizgājis

EDGARS BAROBS
dzimis 1925. gada 19. februārī Rīgā,

miris 2009. gada 28. februārī Minesotā

Sēro
 KORPORĀCIJA IMERIA

Mīlestībā viņu piemin
AUSTRA NAGULĒVIČA-KĒLERE

INRA BRŪNA-ANTENA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
BRĀLĒNS R. DANILOVS VENTURĀ, CA

Izsakām līdzjutību ģimenei un tuviniekiem
LATVIJAS KORESPONDENCŠACHA FEDERĀCIJA,

RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS ŠACHA KLUBS,
RĪGAS ŠACHA FEDERĀCIJA

VALDEMĀRS UN SIBYLLE ZEMĪTIS
RAIMONDS UN ILONA STAPRĀNI

Aiz kalna palika saule
Un blāzmas purpura liesmas,
Aiz kalna atstāju draugus
un mīļas dienas un dziesmas.
K. Skalbe
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MEIJA & ASSOCIATES

* Gadskār-
tējās Jāņu un 
Līgo svētku svi-
nības šogad kā 
pirmā ievadīja 
Toronto latvie-
šu Pensionāru 
apvienība 18. jū   -
nija sanāksmē 

Latviešu centrā. Apvienības koris 
„Rota” un vīru ansamblis „Pus-
stunda” skaitliski gan samazinā-
jies, bet Līgo dziesmas skanēja 
braši un izteiksmīgi rosīgās diri-
ģentes Īrisas Purenes vadībā, 
viņa vadīja arī kopdziesmas un 
uzjautrināja ar asprātīgiem Jāņu 
stāstiem. Apvienības darbinieces 
bija sagādājušas arī Jāņu sieru, bet 
Latvijas alu varēja dabūt centra 
bārā.

Pēc apvienības ziemas un pava-
saŗa sezonas nobeiguma vasaras 
sanāksmes Latviešu centrā notiks 
16. un 30. jūlijā, 13. un 27. 
augustā. Apvienības dalībnieku 
izbraukums uz Simko ezeru 
atsaucīgās dalībnieces Almas 
Cifersones vasaras mītnē notiks 
6. augustā un darbinieku izbrau-
kums uz Sv. Jāņa ev. lut. latviešu 
draudzes lauku īpašumu „Sau-
laine” 20. augustā. Informācija 
un pieteikšanās pie izbraukumu 
vadītājas Helēnes Bērziņas, tālr. 
416-449-1626, vai pie valdes 
priekšsēdes Valijas Briksnes, tālr. 
416-425-5483.

* Latviešu aprūpes mājas „Kris-
tus dārzs” iemītniece Lizete 
Kalvāne dzim. Gaidāne 3. jūnijā 
svinēja 100. dzimšanas dienu. 
Dzīvesbiedru Aloizu zaudējusi 
jau agrāk. L. Kalvāne dzimusi 
1909. gada 3. jūnijā Aknīstes 
pagastā, Zemgalē, kur iemīlējusi 
dabu un brīvdabas nodarbības, 
sevišķi mājas apkārtnes izdaiļo-
šanu, dārza kopšanu un makšķe-
rēšanu. Arī pēc ieceļošanas Ka -
nadā viņa rosīgi darbojās 
Hamiltonas latviešu Mednieku 
un Makšķernieku klubā un arī 
Hamiltonas Latviešu biedrības 
drāmas pulciņā.

* Sv. Andreja ev. lut. latviešu 
draudzes lauku īpašumā „Sidra-
bene” 1. jūlijā svinēja „Saules 
svētkus” ar sporta spēlēm un 
volejbola turnīru „Zelta kausa” 
izcīņai. Bērnu vasaras nometne 
darbosies no 12. jūlija līdz 9. 
augustam. Informācija pie „Sid-

Toronto
R. Norītis

Montreala
M. Štauvers

* 29. maijā, St. 
Mary’s slimnī-
cā, miris Jānis 
Arvīds Ezer-
osis. Viņš dzi-
mis 1925. gada 
27. jūlijā Seces 
pagasta „Saucie-

šos”. Kanadā ieradies Halifaksā, 
NS, 1955. gada 20. jūnijā. Nonācis 
Montrealā, kur strādājis lielajā 
Domtar firmā. Bija precējies ar 
tajā laika trimdā pazīstamā 
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rabenes” pārvaldes priekšnieka 
V. Kauliņa, tālr. 905-472-2919, 
e-pasts: kaulins 2919@rogers.com. 
Jaunbūvētās kafejnīcas atklāšana 
notika 6. jūnijā ar amatpersonu 
apsveikumiem, kopēju cienastu 
un kopdziesmām.

* Komūnistiskās okupācijas 
režīma sodīto un deportācijās 
aizvesto baltiešu piemiņas diev-
kalpojumu šogad 14. jūnijā 
orga  nizēja un vadīja igauņu 
Centrālā padome Kanadā igau-
ņu ev. lut. Sv. Pēteŗa baznīcā. 
Dievkalpojumu vadīja archibīs-
kaps Andress Tauls. Piemiņas 
lūgšanu teica igauņu māc. Kalle 
Kadaks, latviešu māc. Dr. Anita 
Gaide un lietuviešu Tēvs Augus-
tīns. Aizlūguma lūgšanu teica 
māc. Ilze Kuplēna-Evarte. Svētos 
rakstus lasīja Āvo Kitasks, Rūta 
Žilinska un Andris Ķesteris. Diev -
kalpojuma nobeiguma lūgšanu 
teica Dr. Vilis Mileiko. Baltijas 
Tautu Federācijas Kanadā gads-
kārtēji rīkoto Aizvesto piemiņas 
dievkalpojumu šogad mūzikāli 
kuplināja ērģelnieks Čārlzs 
Kipers, vijolnieks Markus Medri, 
trompetists Mīkals Tenno, pia-
niste Margita Vīa Maiste, igauņu 
koris un solisti Heli Tenno un 
Mikaels Tenno.

* Toronto latviešu Pensionāru 
apvienības ziemas un pavasaŗa 
sezonas nobeiguma sanāksmē 
25. jūnijā Latviešu centrā kla-
vieŗkoncertā pianists Fenviks 
Vatkins atskaņoja Šopēna, Grīga 
un Šūberta skaņdarbus. Par mū -
zi  kāli labo sniegumu viņš saņē-
ma klausītāju teicamu atzinību 
un ziedu veltes. Apvienības vasa-
ras sanāksmes notiks 16. un 30. 
jūlijā, 13. un 27. augustā. Izbrau-
kums uz Simko ezeru apvienības 
darbinieces Almas Cifersones 
vasaras mītnē notiks 6. augustā 
un izbraukums uz Sv. Jāņa ev. lut. 
draudzes lauku īpašumu „Sau -
laine” 20. augustā. Kārtējās ikne-
dēļu sanāksmes Latviešu centrā 
atsāks 10. septembrī.

* Princeses Margaretas slimnīcā 
10. jūnijā mirusi Mirdza Vero-
nika Erdmane, dzim. Lāce. Viņa 
dzimusi 1928.  gada 28. janvārī 
Ventspilī. Aizgājēju pēdējā gaitā 
Jorkas kapsētā izvadīja māc. Ilze 
Kuplēna-Evarte 15. jūnijā. Par 
aizgājēju sēro dzīvesbiedrs 
Ādolfs, dēls Edmunds un meita 
Rita Kevina ar ģimenēm, kupla 
radu, tuvinieku un draugu saime.

(Turpināts 24. lpp.)

Pārdošanā: Painting
“Daugava in a gray day”

 Valdis Kalnroze
Oil on canvas (32X40 in)

Tel. (973)248-1710
sgizunt@entergy.com

Vai gribat vasaru ilgāk?
Novembrī par izdevīgu cenu saulainajā St. Pētersburgas 

jūrmalā, Floridā, pārdodama „time share studio”.
Ja pieder R.C.I., iespējama apmaiņa ar līdzīgu īpašumu

visā pasaulē augstākā klasē.

Zvanīt: 605-225-6269.

Ievadot rudens sezonu, Latvijas Nacionālās operas Ģildes rīkotais Labdarības 
sarīkojums „Mēness mistiskā mīlestības gaismā” notiks 2009. gada 29. augustā Salas 
baznīcas lejas zālē. Programmā izcilie LNO dziedoņi: Trīs tenori – Miervaldis Jenčs, 

Nauris Puntulis, Guntars Ruņģis un koncertmeistars Juris Kulakovs.
Koncerts, vakariņas, saviesīgs vakars ar deju, spēlēs John Weber deju kapela, būs 

izloze. Atlikums paredzēts Bruno Skultes Operas uzvedumam „Vilkaču mantiniece”, ko 
Latvijas Nacionālā opera paredz uzņemt savā repertuārā.

Lūdzam rezervēt vietas pie galdiņiem iepriekš. Tuvākas ziņas:
Aija Pelše 516-319-9491; 516-935-0967.

Ieejas maksa: pirms 15. augusta $75,00, pēc 15. augusta $85,00.

Čeki rakstāmi: Latvian National Opera Guild
Nosūtīt: LNOG c/o Andris Padegs

2 Merry Hill Rd.
Poughkeepsie, NY 12603-3214

Vakara tērps vēlams.

luterāņu prāv. Aleksandra Mituļa 
māsu Emmu, kuŗa aizgāja mū -
žībā 70. gadu beigās. 1980. gada 
12. decembrī salaulājas ar Erlindu 
DeChavez. 1982. g. ģimenē pie-
dzima dēls Jāzeps (Joseph). Sā -
kuma gados Montrealā ir DV 
Montrealas DV nodaļas, Latviešu 
biedrības biedrs, darbojās Pen-
sionāru apvienībā. Pēc nāves 
mirstīgās atliekas pārpelnotas. 
31. maijā no Collins bēŗu nama 
viņu pēdēja gaitā izvadīja māc. 
M. Ķirsons un 25 pavadītāji. Par 
aizgājēju sēro dēls un atraitne, 
pensionāri un citi paziņas.

* Šī gada bērnu vasaras nomet-
ni Tērvetē atklās svētdien 12. 
jūlijā, plkst. 12. Plkst. 11 notiks 
atklā šanas dievkalpojums Tērvetes 
Brīv dabas baznīcā. Pēc atklāšanas 
ceremonijas notiks nometņotāju 
vecāku sapulce, kuŗā apstiprinās 
nometnes valdes sastāvu un 
pārrunās nometnes uzturēšanas 
jautājumus. Nometnes atbildīgais 
vadītājs būs Eriks Porietis-Bedards. 
Līdzšinējais un ilggadīgais vadī-
tājs J. Mateus turpinās darboties 
kā audzinātājs.
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Latviešu basketbolists un 
Baruchas kolledžas treneris In -
dulis (Ray) Raņķis šogad atkal 
Ņujorkas pilsētas kolledžu līgā 
(CUNYAC) izpelnījies izcilākā 
basketbola treneŗa nosaukumu. 
Viņa vienība bija labākā savā līgā 

Barucha kolledžas vēsturē, kā 
arī Ņujorkas pilsētas universitā-
tes (CUNYAC) līgā neviens tre-
neris amatā nav bijis tik ilgi kā 

ar 13 uzvarām bez zaudējuma 
CUNYAC „Ziemeļu divīzijā” 
(kopskaitā 23-4). I. Raņķis jau 
piekto reizi CUNYAC līgā ieguva 
Coach of the Year nosaukumu. 
Sezonu beidzot, Barucha kolle-
džas vienība iekļuva CUNYAC 
līgas turnīra finālā, kur zaudēja 
Bruklinas kolledžas vienībai. Tā 
kā Barucha kolledžas vienībai 
šajā sezonā bijuši izcili panākumi, 
tā iekļauta NCAA Division III 
turnīrā. Par ļoti sekmīgu sezonu 
National Basketball Coaches 
Association I. Raņķi izraudzīja 
par Co-coach of the Year Atlantijas 
apgabalā (Atlantic Region), apbal-
vojumu viņš dalīja ar Eriku 
Smaili (Smiles) no Farmingdale 
State University (Ņujorkas pa -
valstī). Metropolitan Basketball 
Writers Association Indulim 
Raņķim piešķīra izcilu apbalvo-
jumu – All-Met Men’s Division III 
Coach of the Year.

uzvaru.
Indulis vairāk nekā 20 gadu 

spēlējis basketbolu Ņujorkas lat-
viešu vienībā ,,Rakte” un 10 reižu 

Sports Hall of Fame. Indulim par 
sasniegumiem latviešu sportā 
ārpus Latvijas 1993. gadā  pie-
šķirta Latviešu sporta pārvaldes 

vecuma grupā.
21. un 22. jūnijā notika apgaba-

la meistarsacīkstes, kuŗās Guntis 
skrēja 10 un 5 km. Abās distancēs 
viņš izcīnīja pirmo vietu, sasnie-
dzot rezultātus attiecīgi 52:17,4 
un 25:32. Jūlija beigās Somijā, 
Lahti pilsētā Guntis piedalīsies 
pasaules senioru meistarsacīk-
stes, pārstāvot ASV.

Indulis Raņķis ar Barucha kolledžas basketbolistiem atkal plāno uzvaru

bijis ALAs meistarsacīkstes mei-
starvienībā spēlētājs vai treneris, 
divas reizes atzīts par labāko bas-
ketbolistu un ieguvis Visvalža 
Meldeŗa piemiņas balvu. Pēdējās 
sešas reizes, kad „Rakte” izcīnīja 
meistara godu, I. Raņķis bija 
vienības treneris. Indulis arī ap -
balvots ar Imanta Štāla piemiņas 
kausu (to darināja rotkalis Juris 
Kļaviņš) par izcilu darbību bas-
ketbolā  laukumā un ārpus tā.

Studiju gados I. Raņķis spēlēja  
Lēmana kolledžas basketbola 
vienībā un viņu izraudzīja pirmās 
vienības zvaigžņu sastāvam 
CUNYAC (First Team All-
CUNYAC). Par saviem basket-
bolista panākumiem Indulis Raņ -
ķis iekļuvis Lēmana kolledžas 

ārzemēs  ,,Lielā nozīme”.
Indulis Raņķis 1980. gadā 

ieguva maģistra gradu fiziskā 
audzināšanā. Viņš ar sievu Annu-
Marie dzīvo Ņurošelas (New 
Rochelle) pilsētā Ņujorkas 
pavalstī. Ģimenē ir divi bērni.

JĢ & ER

Gunta Lindes
sasniegums

Guntis Linde 6. jūnijā piedalījās 
Dienvidkalifornijas distrikta vec-
vieglatlētu meistarsacīkstēs, kas 
notika Soka University, Orange 
County un 1500 m skrējienā 
ieguva pirmo vietu ar rezultātu 
6:54,72. Tas ir labākais nacionā-
lais sasniegums 80 gadu vīriešu 

Guntis Linde

Eiropas 
meistarsacīkstēs 

basketbolā sievietēm 
Latvijas vienība izcīnīja septīto 

vietu. Veiksmes gadījumā varēja 
tikt augstāk, taču pietrūka spēka 
otrajā puslaikā cīņās pret spēcīgo 
Krievijas un Italijas izlasi. Abās 
šajās galvenajās sacensībās Lat-
vijas vienība bija tuvu uzvarai. 
Septītā vieta nedod tiesības pie-
dalīties pasaules meistarsacīkstēs.

Par Eiropas čempionēm kļuva 
Francijas basketbolistes, kas fi -
nālā ar rezultātu 57:53 pārspēja 
Krievijas valstsvienību. Trešajā 
vietā ir Spānijas vienība.

P. Karlsons
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18. jūlijā būs pirmais uguns-

kura vakars. Nometni slēgs 25.
jūlijā pēc ugunskura ar svētbrīdi 
plkst. 20.

Montrealas universitātes šī gada 
pavasara izlaidumā, kas notika 
18. jūnijā, dažādus gradu diplo-
mus humanitārās zinātnēs saņē-
ma 800 studenti. To vidū bija arī 
88 gadu vecais Jānis Radvilds 
Palieps. Viņš saņēma maģistra 
gradu antropoloģijā par ilggadīgo 
darbu Baltu valodu izcelsmes 
pētījumā. Visa abiturientu saime, 
kājās piecēlusies, ar aplausiem su -
mināja diploma saņēmēju. Tas bi  ja 
vienreizējs brīdis! Montrealas 
latviešu sabiedrība ir lepna uz 
mūsu akadēmiķa panākumu. 
Viņa monogramma par šo pētī-
jumu saucās „Les Dainas des 
Lettons et les Hymnes Vediques”, 
angliski „The Baltic & Vedic 
Languages”. Tā sagatavota iespie-
šanai un būs pieejama interesentiem.

Latviešu centra valdes sēdē 17. 
jūnijā uzzinājam, ka sekretāres 

(Turpināts no 23. lpp.) amatu uzņēmusies Rita Jozuus, 
līdzšinējam sekretāram I. Steprā-
nam no amata atsakoties. Centra 
saimnieces amatā nonākusi Irēne 
Paliepa, kas amatu pārņēmusi no 
sava vīra Viktora.

Līgo svētki Tērvetē
Šī gada sarīkojumu sezona 

Tērvetē sākās 20./21. jūnija ne -
dēļas nogalē. 20. jūnijs bija veltīts 
Līgo svētkiem un Jāņu dienai. To 
ievadīja gadskārtējais Jāņu jūdzes 
skrējiens, ko rīko Montrealas 
Latviešu Sporta kopa nu jau 32 
gadus pēc kārtas. Galvenais 
rīkotājs ir Roberts Kalniņš, viņa 
palīgs – Roberts Klaiše. Skrējienā 
ir 2 grupas – bērniem un pieau-
gušiem. Uzvarētāja vārdu un 
uzvārdu iegravē uzvaras kausā, 
ko katrs glabā savā īpašumā 6 
mēnešus. Diemžēl dalībnieku 
skaits bērnu grupā arvien sama-
zinājies, un tā nu tajā šoreiz bija 
tikai viens zēns – Krišjānis Krams. 
Viņš kļuva par trofejas ieguvēju. 

Pieaugušo grupā skrējēju bija 27. 
Vīriešu grupā uzvarēja Edijs 
Zalts ar laiku 5:13 minūtes, bet 
sieviešu – Gundega Auziņa ar 6:00 
minūšu rezultātu. Skrējienu noska -
tījās ap 70 skatītāju. Pēc tā visi 
varēja nogaršot uz oglēm cepinā-
tas desiņas un uzdzert miestiņa 
krūzi, ko rīkotajiem bija dāvinā-
jušas Ginta Hūna un Roberta 
Kalniņa ģimenes.

Vēlāk pēcpusdienā notika tautas 
deju svētki, kuŗos dejoja Otavas 
latviešu bērnu dejas kopa „Spī-
dola” un Montrealas latviešu jau-
niešu dejas kopa „Ačkups”. Pietei-
cēja lomu pildīja Trīsvienības 
draudzes priekšnieks Jānis Mateus. 
Sniegumā netrūka dzīvības spara, 
ritma izjūtas un dejošanas veik-
sme, ko visi novērtēja ar bagātī-
giem aplausiem.

Līgo dienas atslēga bija gājiens. 
Līgotāji izdziedāja visas 160 līgo 
dziesmas, kas bija iespiestas īpašā 
brošūrā, ko katrs varēja saņemt 
par $ 10 (dalības maksa). Līgoja 
gan pie Lielās mājas, gan pirms 

iegriešanās īpaši izvēlētos Tērve-
tes vasaras māju pagalmos. Tādu 
bija veseli pieci: pie Jāņa Paliepa 
dzimtas; pie Steprāniem un Vīto-
liem; Jerumaņiem un Svilaniem 
Skaidrītes Miezes pagalmā; Hū -
niem un Kalniņiem un Porie-
šiem-Bedardiem. Visos līgotājus 
sagaidīja mājinieku saimes ar 
savām līgo dziesmām un notika 
varena apdziedāšanās, kuŗas vadī -
šanā īpaši izcēlās Tērvetes saim-
niece Lauma Cenne. Netrūka 
miestiņa un sulu padzērienu, nedz 
dažādu sieru. Bez Ginta Hūna 
tērvetiešiem tagad ir arī otrs alus 
darinātājs – Miķelis Svilans. 
Noti  ka tautas deju dancošana. 
bija Līgo dienas dažādu instru-
mentu ansamblis, kas uzsita vare-
nas notis. Skanēja teicami un 
ielīksmoja visus. Tajā piedalījās 
A. Vītols, stabule, Dace Veinberga, 
vijole, V. Pinsenneau, flauta vai 
bungas, Lauma Cenne, akordeons, 
Jānis Mateus, ģitara un mutes 
harmonika. Līgo dienu noslēdza 
milzīgs ugunskurs.

Nākamā dienā notika dievkal-
pojums. Dievvārdus vadīja māc. 
M. Ķirsons, ērģēlnieks bija Matīss 
Svilāns. Ar mūzikāliem atskaņoju-
miem piedalījās Jānis Mateus, 
ģitara un A.Vītols, stabule. Pēdējā 
korāļa „Jēzus vārdā” meldiju kom-
ponējis Imants Mežaraups. Tā 
bija pirmatskaņojums Kanadā. 
Bija ieradušies 52 dievlūdzēji.

Pēcpusdienā notika XIII Kana-
das Latviešu Dziesmu svētku 
Hamiltonā rajona kopkoŗa mēģi-
nājums. To bija izkārtojis viens 
no svētku virsdiriģentiem – 
Andrejs Vītols un rīcības komite-
jas vicepriekšsēdis Juris Ķeniņš. 
Dziedātāji no Montrealas, Otavas 
un Toronto apkaimes izdziedāja 
visu kopkoŗa koncerta program-
mu. Viņiem diriģēšanā un koris-
tu skološanā palīdzēja otaviete 
Laila Dabous. 

Abas Jāņu dienas izdevās, un 
par tām paldies rīkotājiem!

Indulis Raņķis – Ņujorkas pilsētas
basketbola meistars

Indulis Raņķis – pavisam 26 
gadus. Viņš arī patlaban kolledžā 
ir asistējošais sporta direktors 
(associate athletic director). Kopš 
1983. gada, kad viņš Barucha 
kolledžā uzņēmās galvenā bas-
ketbola treneŗa pienākumus, 
viņa vienības izcīnījušas deviņus 
Ziemeļdivīzijas (CUNY North 
Division Champion) meistara 
no  saukumus un 2000. gadā 
CUNYAC turnīra meistara no -
sau     kumu. Indulis 2000. gadā 
ieguvis Ņujorkas valsts trešās 
divīzijas visizcilākā treneŗa goda 
nosaukumu – New York State 
Division III men’s basketball 
„Coach of the Year”. 2008. gada 
decembrī  I. Raņķis svinēja savas 
vadītas kolledžas vienības 350. 


