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XIII Latviešu Dziesmu svētki
Hamiltonā, Kanadā izskanējuši
Ar dziesmām, deju soļiem, mūzikas
priekšnesumiem un teātŗa spēli, ar smaidiem,
smiekliem un asarām piepildītās jūlija dienas nu
jau pieder pagātnei. Publicējam svētku galvenā
fotografa Jāņa Taņņa iemūžinātos fotomirkļus. Par
svētkiem plašāk un tuvāk – nākamajos numuros.

Saulgriežu sagaidīšana Indianapolē
Indianapolē Jāņus jeb Saulgriežu svētkus svinēja 27. jūnijā,
latviešu sabiedriskā centra laukumā. Tāpat kā pērn latviešiem
piebiedrojās arī mūsu kaimiņi –
igauņi, lietuvieši, poļi, skoti un

dāmas Marijas Sventeckas vadībā. Netrūka ne jāņusiera, ne latviešu pīrāgu, ne alus.
Nodarbību bija daudz un dažādu. Katra etniskā grupa bija
sagatavojusi mazu uzvedumu,

garā” līdz vēlai vakara stundai.
Daudzi apmeklētāji ieradās,
tērpušies etniskos kostīmos. Jo
sevišķi izcēlās grezni ģērbtie skotu vīri savos rūtainajos kiltos.
Sarīkojuma dalībniekus sajūsmināja lietuviešu dziesmas un vēlāk
lietuviešu mūzikantu atskaņotā
deju mūzika.
Centra telpās skaistas latviskas
rotas un koka izstrādājumus piedāvāja daiļamatnieks Markus Vītoliņš, dāmas pārdeva jāņusieru,
pīrādziņus un dzeltenmaizi.
Labi izdevās mantu izloze centra jaunā jumta izdevumu seg-

Skotu dāmas rāda vērpšanas mākslu

Jāņa tēvs – Andris Bērziņš, Jāņa māte – Nora Ceriņa

zviedri. Viņi saviem sarīkojumiem bieži īrē telpas latviešu
centrā. Sarīkojums izdevās necerēti labi. Svētku vakarā laiks bija
saulains un patīkams, ne tik
karsts un sutīgs kā nedēļas
pirmajā pusē. Ieradās apmēram
375 apmeklētāju, tostarp bērni.
Gardu azaidu sagatavoja centra

notika tradicionālā Jāņu kausa
izcīņa virves vilkšanā, kuŗā pārliecinoši uzvarēja latviešu puiši.
Elitas Bērziņas vadībā varēja mācīties, kā pīt Jāņu vainagus.
Jaunieši centra basketbola laukumā vingrinājās bumbas mešanā
grozā, bet bērni balonu mājā rotaļājās „internacionālā sadraudzības

Dzintra Platace pie saldumu galda

šanai, daudzi jāņabērni ieguva
vērtīgus laimestus. Pēdējais laimests bija īpašs – centra priekšnieka Andŗa Bērziņa skūpsts,
taču laimesta ieguvējs, bāra pārzinis Ēriks Lācis, nekādi nevarēja
saņemties Andri noskūpstīt, kaut
arī Andris tobrīd staigāja skotu
bruncīšos. Dzirdēja mēļojam, ka
Andrim ar steigu jāmeklē kāda
daiļa mātes meita, kas tādos
gadījumos varētu palīdzēt.
Jāņu svinības izdevās teicami,
tās bija daudz plašākas nekā pērn
un noritēja saticības un sadraudzības garā. Būtu jauki, ja Jāņu
svinēšana daudzu tautību pārstāvjiem kopā kļūtu par tradiciju.
EVK
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Ar interesi lasīju Gunāra Bērzzariņa rakstus par „Saulaino
Spāniju”.
Madridē es pavadīju savus pirmos 16 trimdas gadus. Tur studēju, strādāju, apprecējos, un tur
pagāja mani skaistākie jaunības
gadi. Spānijā vēl tagad atgriežos
katru ziemu, kad Latvijas tumšās,
aukstās dienas man ir grūtāk
panesamas.
Atļaušos tikai izlabot pāris G. B.
kļūdu viņa rakstā par Madridi.
Plaza de Cibeles, kas ir pats
centriskākais Madrides laukums,
grezno Cibeles statuja. Cibele
(latīniski Cybele, grieķiski Kybelé)
ir antīkās pasaules dabas un
auglības dieviete, un viņai, nevis
„pilsētas pārvaldniecei” par godu
celts šis piemineklis.
Tikai pāris 100 metru attālumā,
ejot pa Paseo del Prado atradās
Plaza de Neptuno, celta par godu
otram romiešu jūras dievam
Neptūnam.
Lielā, iespaidīgā pils Cibeles
laukumā jau vairāk nekā gadu
vairs nemitina pastu (Palacio de
Comunicaciones), bet tur tagad
atrodas Madrides pilsētas valde
(spāniski: El Ayuntamiento).
Aina Rodriguez-Mata

Kļūdu labojumi
Laika 17. numurā pulkv. O.
Kalpaka piemiņas sarīkojuma
aprakstā Ņujorkā, drukas velniņš
redakcijā ieviesis vairākas
kļūdas.
Diakona I. Kaņepa svētrunas
pēdējais teikums pareizi skan:
„Apustuļa Pāvila aicinājums
noder katram, kas vēlas redzēt
augstu morāli apveltītu, Dieva
svētītu, brīvu neatkarīgu Latvijas
valsti.”
Attēlā krāsnešu grupas dalībnieku uzskaitē pareizi jābūt:
„L!K!A! seniors Marģers Pinnis, FrLettica”.
Ar cienu
Vilnis Vīksne

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

Mūsu pavisam lētais ceļojums
pa interesantām vietām
Mēs kārtojam tūres, ekskursijas, kruīzus uz visām
zemēm, arī ceļojumus un apmešanos Latvijā.
Zvaniet – INESEI ZAĶIS
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815
Tālr.: 631-665-4455 1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164 E-pasts: RigaVen@aol.com
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Paldies Gunāram Cimbulim
un Arvīdam Mačam Bostonā par
patieso valodu.
Gribētos jautāt, vai Rūdolfs
Hofmanis un viņa aizstāve ir
izvilkuši kādu vecu „skaņu plati”?
Cik daudz viņi paši zina par Otrā
pasaules kaŗa notikumiem?
Ja runa ir par vēsturniekiem,
tad jāsauc viņi vārdā. Mums ikvienam ir zināms, kā vēsture tika
mācīta krievu okupācijas laikā
Latvijā no 1945. līdz 1991. gadam.
Kurzemē cīnījās ne tikvien
latviešu karavīri, bet arī tūkstošiem vācu kaŗavīru. 1945. gada
pavasarī pēc Berlīnes atstāšanas
bijām vācu zemnieka mājā Šlēzvigas apkārtnē, kur 19 gadus
vecai meitai bija gan brālis, gan
saderinātais Kurzemes frontē.
Ir neglīti Vērmachta (Wehrmacht) zaldātus apzīmēt par
nacistiem. Cik šis runātājs pats
Vērmachta kaŗavīrus pazīst?
Heimatsoldaten (dzimtenes kaŗavīri), kā viņi paši sevi dēvēja, visi

bija armijā iesauktie, atrauti no
ģimenēm, no darba vietām, no
skolām, tie bija tādi paši nevainīgi
cilvēki kā mūsējie.
Pēc 1941. gada vasaras, kad
Litenē tika noslepkavoti un
izsūtīti tik daudzi mūsu armijas
virsnieki, kur vēl nesen 12 no
viņiem atrada pēc tik daudziem
gadiem, pirms pārapbedīšanas
ienesot Gulbenes baznīcā. Kas
pirmo krievu gadu pārdzīvoja,
tas turēja par pienākumu aut
kājās kaŗavīra zābakus un sist tos
„utainos”.
Kopš 1941. gada vasaras, t. i.
pēc vācu ienākšanas pie mums
mežsargmājā pa laikam vienā
istabā apmetās kaŗavīri, kuŗus
„atpūtā” no kaujas līnijas nozīmēja aizmugures darbos. Tie visi
bija Vērmachta kaŗavīri, bet
izpalīdzīgākus, klusākus un
tīrīgākus neatradīsi.
Es ziemā biju projām skolā, bet
mani vecāki priecājās par šiem
piedzīvotājiem un aizejot deva
bagātīgu „ceļa maizīti”. Mūsmājas
bija Gulbenes-Virešu pirmās
šķiras lielceļa malā, šis ceļš bija
izdevīgs satiksmei.
Pienāca pēdējā sezona. Kaŗavīri
pie mums jutās droši, tādēļ atklāti
par visu runāja.
Zinām, cik satriekts jutās munīcijas piegādes virsnieks, kad
Štaufenbergam atentāts neizdevās. Cerība bija, ja Hitleru gāzīs,
būs iespējas vest sarunas ar
Rietumiem un izredzes slēgt
miera līgumu. Bet, kamēr Hitlers
ir pie varas, neviens ar mums
nerunās un Vācija pagalam.
Kādēļ valstis nevar sadzīvot kā
labi kaimiņi viens ar otru? Tā
runāja Vērmachta virsnieks, kuŗam divu mēnešu vecumā tēvs
bija kritis Pirmā pasaules kaŗā.
Māte viena bija dēlu izaudzinājusi, izskolojusi, Vitenbergā
beidzis technisko augstskolu. Likās, Mārtiņa Lutera gars mājoja
šajā cilvēkā. Viņš pats bija ticis
ievainots, bet Dzelzs krustu izpelnījies, nesdams ievainotos biedrus uz savas muguras no kaujas
līnijas.
Tak kaŗa beigās viņu paņēma
Otrais pasaules kaŗš.
Nebūsim tik akli un šaursirdīgi!
Ir daudzas valstis, kur maza cilvēku saujiņa noteic par miljoniem.
Es nevaru runāt, lai izpatiktu
kādai cilvēku grupai. Mans
pienākums ir runāt patiesību, jo
negribu grēkot pret astoto bausli
un saņemt Dieva sodu.
Vācijā ir daudz labu, ļoti labu
cilvēku.
Tāpat nozākātie Vērmachta
zaldāti cerēja, ka mazās Baltijas
valstiņas netiks pazudinātas, jo
tās tak neesot kaŗu nekad
cēlušas.
Ja par kaŗavīriem vispār runā,
atceros 1944. gadu. Kad daudzi
zēni jau bija iesaukti, daži arī
brīvprātīgi aizgājuši kaŗā biedriem palīgā, Madonas ģimnazijas
vēstures skolotājs Pēteris Kalniņš
teica:
Labāk mani kaŗā kāva,
Ne celiņa maliņā.
Lielu kungu kaŗā kāva,
Suni ceļa maliņā.
Mums jāprot godāt un pateikties tiem, kuŗi riskēja ar savām
dzīvībām, lai mēs izglābtos un
dzīvotu.
Gaida Valkovska,
Oregonā

Tad, kad ļaunums
gavilēja
Nāk prātā 1949. gada augusts
Sibirijā, Amūras apgabalā, kad
mēs abi ieradāmies pie komandanta Saladovņikova sareģistrēties, jo vēlējāmies turpmāk dzīvot
kopā.
Komandants, klusi bubinādams, ilgi meklēja papīru un
spalvaskātu, lai izrakstītu attiecīgo dokumentu.
Pēc tam ar ļoti priecīgu vaibstu
sejā, ar roku norādīja uz Krievijas
karti pie sienas, kur bija redzamas visas brālīgās republikas, un
teica: „Cik mana plašā zeme skaista!” Iespējams, viņš priecājās
tāpēc, ka viņa plašajā zemē nebija ne netaisnības, ne spīdzināšanas, ne slepkavošanas, ne laupīšanas, ne apzagšanas.
Tad, smaidīdams, mūs, abus
izsūtītos vergus, sastūma kopā,
lai pleci saskaras. Tagad bijām
apprecējušies, salaulāti.
Mūsu laulība ilgst jau sešdesmit
gadus, kopā staigājot ceļus Āzijā,
Eiropā un tagad Amerikā. Kad
pārbraucām no Sibirijas mājā,
māju vairs nebija.
Mums bija meitiņa Laima.
Viņas brālītis palika Āzijā, blakus
svešiem krustiem.
Oskars Muncis,
inženieris-mežkopis

Paldies
ALAs izglītības
nodaļai!
Mana mazmeita 26. jūnijā
atgriezās no „Sveika, Latvija!”
ceļojuma kopā ar 14 jauniešiem
no dažādām Amerikas pilsētām
un vienu meiteni pat no Austrālijas.
Noteikti visi šie jaunieši
vairākus gadus ir gājuši dažādās
latviešu skolās, bet tas, ko viņi
ieguva divās nedēļās Latvijā, ir
neatsveŗama latvietības sajūta.
Viņa neapskatīja Latviju tikai
kā tūriste, bet dziļi izjuta piederību zemei, no kuŗas nākuši
viņas senči.
Ar lielu sajūsmu viņa man
stāstīja par vizīti Rīgas pilī,
tikšanos ar Latvijas prezidentu,
cik dziļi viņu ietekmēja Lestenes
Brāļu kapi, Okupācijas mūzejs.
Skaisti bija svinēt Jāņus Latgalē
un pērties lauku pirtiņā.
Cik skaista ir Latvijas daba!
Tā nu es, vecmāmiņa, arī no
savas puses gribu izteikt pateicību ALAi un visām organizācijām par stipendijām, kas šai
grupai deva iespēju apskatīt un
iemīļot mūsu tēvzemi.
Kā sēkla, kas krīt labā zemē un
nes augļus, tā, es domāju, šis
brauciens manai mazmeitai un
visiem grupas dalībniekiem
paliks vienmēr atmiņā.
Ceru, ka ALAi arī turpmāk būs
iespēja šo darbu turpināt, lai pēc
iespējas vairākiem trimdas jauniešiem būtu iespēja labāk iepazīt un iemīlēt mūsu tēvzemi.
Pateicībā
Vecmāmiņa Floridā
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Bruno Skulte (1905-1976) ir
ļoti talantīgs komponists un
diriģents, kas par saviem skolotājiem uzskatīja Leo Blechu un
Sīmenu Krausu. No Latvijas komponists Otrā pasaules kaŗa beigās
devās bēgļu gaitās uz Vāciju,
vēlāk pārcēlās uz Ņujorku un tur
nodzīvoja pēdējos trīs sava mūža
gadu desmitus. Izcili apdāvinātais
mūziķis visu savu talantu veltīja
dzimtenes Latvijas mūzikai un
kultūrai.
Bruno Skultes pag. gs. 40.
gados komponētā opera „Vilkaču
mantiniece” ir cieši saistīta ar latviešu tautasdziesmām un folkloru vispār.
1947. gadā Leopolds Stokovskis
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Amerikas prese par
Bruno Skultes „Vilkaču mantinieci”
piedāvāja Skultem diriģēt operas
pirmizrādi Maskavā. Komponists
piedāvājumu noraidīja, jo nevēlējās, ka pirmizrāde notiktu Padomju Savienībā, kas bija okupējusi viņa valsti. Pēc tam viņš
vairs nesaņēma nevienu ierosinājumu operu uzvest.
2003. gadā Skultes kādreizējais
kompozicijas paidagogs Andrejs
Jansons pabeidza operas instrumentāciju orķestrim (Skulte pats
bija pabeidzis orķestrāciju tikai
pirmajam no pieciem operas
cēlieniem) un diriģēja pirmos

uzvedumus. Bruno Skulte, bez
šaubām, priecātos, ka pirmizrāde
notikusi viņa dzimtenē. 2006.
gadā ieskaņotais tvarts raksturo
arī daudzus māksliniekus, kas
piedalījās operas pirmizrādē.
Viņu atskaņojumā opera dara
godu komponistam.
Bruno Skultes mūzika ir ļoti
romantiska. Ja esat Bedržicha
Smetanas operas „Pārdotā līgava”
cienītājs, jums patiks arī „Vilkaču
mantiniece”. Lai gan radītām ar
80 gadu laika atstarpi, abām
operām ir daudz līdzīgu rakstu-

rību, īpaši līksmais melodiskums
un uzsvars uz tautas mūziku un
kultūru. Skultes darbu turklāt
raksturo orķestŗa krāsainais skanējums, kas tomēr ne mirkli nav
pašmērķīgs, bet tikai izceļ dziedājumus. Librets ir romantisks
stāsts ar nelielu slieksmi uz
pārdabisko. Šā stāsta iedzīvinājums ir vienlīdz atkarīgs kā no
Skultes, tā libreta veidotājas
Tonijas Kalves prasmes. Guvusi
plašāku izvērsumu un tulkota
pasaulē vairāk runātā (un dziedātā) valodā, „Vilkaču manti-

niece” varētu un tai vajadzētu
piedzīvot daudzus uzvedumus.
Latvijas Operas solisti ir īsti
atbilstīgi šim melodiskajam skaņdarbam. Īpaši romantiskie varoņi
– soprāns Andžela Goba un tenors Guntars Ruņģis, kā arī
neapmierinātais tēvs – baritons
Armands Siliņš un pieviltā līgava
– soprāns Inga Šļubovska.
Diriģenta A. Jansona iedvesmoti, dziedoņi un orķestris radījuši pārliecinošu mūzikālu
uzvedumu. Opera un tās ieskaņojums tvartā sniedz lielisku
baudu klausītājiem.
Arlo Makkinons
(Pēc Mētropolitēna
operas izdevuma Opera News)

Armands Ābols Klīvlandē
Pianists Armands Ābols, kas
dzimis un mācījies Rīgā, bet
tagad koncertē, pārstāvot savu
dzīves vietu Čīli, klīvlandiešiem
ir sevišķi tuvs, jo jau vairākas
reizes ir sniedzis koncertus
Klīvlandē. Daudzi viņa cienītāji
vēl atceras, ka pēc aizrāvīga koncerta 1994. gadā viesmīlīgā saietā
atklājās, ka jāsvin arī Armanda
21. dzimumdiena.
Tālas zemes izbraukājis,
Armands atkal bija Klīvlandē,
šoreiz nobeidzot Klīvlandes
Latviešu Koncertapvienības
2008./2009. gada sezonu. Tā vien
šķiet, ar katru viņa viesošanos
šeit pianista panākumu apraksts
top gaŗāks, un mēs varam lepoties, ka šāda pasaules mēroga
slavenība nes Latvijas vārdu.
Aplausi, kas sveica Armandu,
uznākot uz skatuves, liecināja, ka
viņš ir sevišķi gaidīts.
Koncerta ievadā mākslinieks
bija izvēlējies L. van Bēthovena
(1770-1827) Sonatu No.26, kas
pazīstama ar nosaukumu “Les
Audiex”. Skaņdarbs tapis laikā,
kad Napoleons uzbruka Vīnei
(1809), tās ir ardievas Bēthovena
atbalstītājam grāfam Rūdolfam,
kuŗam uzbrukuma laikā pilsēta
bija jāatstāj. Armanda Ābola
izpildījumā mūzikālais vēstījums
pauda drāmatisku sasprindzinājumu, pārejot rotaļīgā atslābumā un noslēdzoties ar kāpjošiem
forte arpeggios.
Atskaņojot F. Mendelszona

(1809-1847) „Dziesmas bez vārdiem” pianists piešķīra apbrīnojami tēlainu izteiksmi ikvienai
no desmit izvēlētām dziesmām.
Klausoties Ābola atskaņojumā,
varēja dzirdēt saviļņojumu, kas
pārgāja plūstoši melodiskā rotaļīgumā, tad sapņainās pārdomās.
Bija arī jāpasmaida, klausoties
jautro, biežāk dzirdēto, Op. 62
No. 6, kas dēvēta par “Pavasari”.
Dziļi izjustā Op. 38, No. 6 atgādināja, ka šo dziesmu komponists
sacerējis savai saderinātai Cecīlijai Jeanrenaud pirms viņu laulībām 1837. gadā. Pēdējās divas
dziesmas, atšķirīgas savā izpausmē, it kā no lēnas pastaigas
pārslēdzās trauksmīgi priecīgās,
jautrās čalās.
Pēc starpbrīža – Jāņa Mediņa
(1890-1966) „Sešas Dainas”, ikvienai savs kodols. Ābola spēja
iedziļināties un pārdzīvot sevī
ikkatru niansi skāra klausītāju
uztveri un veicināja iekļauties
stāstījuma ritmā. Katra Daina
atspoguļoja ne tik vien komponista gara virzienu, bet ar ieturēti
klasisku dzidrumu aicināja ieslīgt
tās vēstījumā. Vai dzirdējām
iedvesmas ātro aizrautību; atbalsi, kas atgādināja zvanu un
pērkona dārdoņu, sērīgu tautas
dziesmu, strauta guldzošu tecējumu pār oļiem? Sestā Daina,
liriski sapņaina, šķita radusies,
klausoties bērzu birztalas lapu
trīsējumā, un Septītā nobeidzās
drāmatiskā kāpinājumā.

Lūcijas Garūtas (1902-1977)
„Četras prelūdes”, atkal izraisa
spilgtas iztēles ainas, bet it sevišķi
izceļas Ābola pārliecinātā mākslinieka uztvere, atspoguļojot komponistes romantiski nacionālo
apgarotību. Ikviena „Prelūde”
sevī slēpj it kā sevišķu noslēpumu, kas atklājas tikai burvja
intelektuālai pavēlei.
Žilbinošo virtuozitāti, ar kuŗu
Armands Ābols ir apžilbinājis
visas pasaules klausītājus, viņš
pierādīja pārējos divos priekšnesumos. M. Ravēla „Sonatīnes”
nosaukums nebūt nav domāts kā
kaut kas vieglāks, bet gan nozīmē,
ka skaņdarbs ir īsāks par ierasto
sonatu.
Lai gan šī trīsdaļīgā darba
pirmā daļa izskan raiti, bet
mierinoši, otrā jau ir techniski
prasīgāka, bet trešā daļa Anime
esot bijusi par grūtu komponistam pašam, un koncertu tūrēs
viņš esot spēlējis tikai pirmās
divas daļas. Toties šā vakara
mākslinieks nospēlēja arī trešo
daļu neizsakāmi viegli, it kā dejojot pa taustiņiem.
F. Lista (1811-1886) „Otrā
ungāru rapsodija”, iespējams, ir
solistam vilinošs virtuozitātes
pierādījums. Ābols šo virpuļa
drāmu veica teicami, paužot izjūtu daudzveidību un čigānisko Armands Ābols pēc koncerta
noskaņu.
Armanda Ābola koncerttur- pienākas Astrai Zemzarei par Auzenbergiem par mākslinieka
neju rīkoja TILTS, Inc. ar ALA dokumentu un turnejas izkār- uzņemšanu Klīvlandē.
Anda Sūna Kuka (Cook)
Kultūras fonda atbalstu. Pateicība tošanu un Anitai un Edvīnam

Viskonsinas pastorāle ar atvasinājumiem
Agates Nesaules pirmā grāmata, sava veida memuāri A
Woman in Amber izraisīja
ievērojamu atzinību kritiķu un
lasītāju vidū. To pašu, ļoti
iespējams un pelnīti, panāks arī
aplūkojamais romāns, kā galvenā
darbība noris ASV vidienē –
Viskonsinas universitātes (U. of
Wisconsin) pilsētā, arī pavalsts
galvaspilsētā Medisonā (Madison) un Indianas galvaspilsētā
Indianapolē (Indianapolis), bet
ne tikai. Stāstītāja Anna Dūja,
kas precējusies ar amerikāni, ir
galvenā stāstītāja, kuŗas balsij
pievienojas vairākas citas – arī
no Eiropas, no pārvietoto personu jeb DP nometnēm Vācijā,
no Polijas un citurienes.
Stāstījuma sākumā, kā jau
romānā pienākas, ir mīlas akts,
ko gan laikam ne vienmēr var
saukt par radīšanas momentu,
taču saistīgs un iezīmīgi nesabalsots tas ir. Pēc padarītā Sten-

Agate Nesaule. In Love with Jerzy Kosinski. Madison: Terrace Books –
University of Wisconsin Press, 2009. 211 lpp.
lijs visai apmierināts pagriežas
pret sienu, bet Anna it kā
piekrītoši nomurmina apstiprinājumu. Viņu māja ir gleznainā,
vasarnieku iemīļotā Ziemeļviskonsinas ezera krastā, kur veicīgajam Stenlijam pieder ne visai
izcils kūrorta pasākums. Anna,
savā laikā literātūras lektore
universitātē, lai kļūtu mazāk
atkarīga no Stenlija, mācās šofeŗa
mākslās un izdarībās, kuŗās viņu
skolo Andrejs, pajauns students
vides pētījumu programmā.
Pastorāle var atsākties.
Pēc šķiršanās no Stenlija Anna
un Andrejs uzsāk mīlētāju lomas,
kas krāšņajā Viskonsinas dabas
ielokā liekas neizbēgami. Annas
atmiņā uzpeld Latvijas dabas
ainas. It bieži viņa klusībā skandina skolā mācītās dainas par
dabu un tiklību. Abi mīlētāji,

kaut viņu attiecības dažbrīd ir
saspīlētas, rod atbalsi savām
jūtām dabā. Šādu pastorāles atvasinājumu netrūkst starp viskonsiniešiem, kam ménages á
trois dažādās variācijās ir ļoti pa
prātam. Kāda Annas kaimiņiene
izsviež vīru, lai dotu iespēju
mīļākajam iegulties iesildītajās
cisās. Cita nebeidz gausties par
kādu latviešu ārstu pāri, kas pēc
naktsguļas viņas mājā paņēmis
viņas pūra sudrablietas (kas gan
vēlāk atrodas).
Taču ne viss izskan puskomiskā mažorā. Annai laiku pa laikam it kā no zemapziņas nogulsnēm iznirst pagātnes rēgi, it
sevišķi epizodi ar viņas tēvu,
krievu un vācu okupācijas kaŗavīru izsmietu un mocītu. Annas
kaimiņi – poļu žīdi Sara un
Alberts šiem rēgiem pievieno

savas šausmu piesātinātās atmiņas par vācu okupācijas laiku
Varšavā – necilvēcīga apiešanās
īpaši ar žīdiem, iesprostošana
geto un drīz vien iznīcināšana.
Brīžiem šo absurdo neģēlību
uzskaiti pārtrauc komiskas viņjetes, piemēram, par uzpūtīgo
vācu seržantu, kas tiek piemuļķots stacijā, tādējādi ļaujot Sarai
ar māsu izglābties no apcietinājuma un drošas nāves. Arī virsrakstā minētais, taču stāstījumā
ne visai izgaismotais, sieviešu
pielūgtais elegantais Ježijs Kosinskis stāstījuma beigās zaudē
savu spožumu – pēc viņa pašnāvības atklājas dažādas nelietības un krāpšanas gan viņa
dzīvē, gan arī rakstos.
Likteņstāstos iespraucas komiski epizodi no Annas piedzīvojumiem feministu pulciņos,

piemēram, grāmatu klubā, kuŗā
iestājas Anna un viņas draudzene: Neviena negribēja runāt
par grāmatu. Apzināti vai ne,
viņas darīja visu, lai gaisotni
pildītu ar visu citu, bet ne
paredzēto. Annas pirmā reakcija
bija dusmas uz šīm priviliģētajām
sievietēm, kuŗas nezin nekā – ērtā
dzīve bija viņas padarījusi
ierobežotas (135 –136). Anna
aizbrauc uz Indianapoli pie radiem, bet tur iekuļas konservātīvo, maz informēto, sevī iegrimušo latviešu nagos, un viņa ir
spiesta bēgt tikpat steidzīgi kā no
pārkarsētajām feministu sludinātajām. Mērenība var būt mūsu
glābiņš.
Grāmatas redaktori vēstī, ka
Nesaules romāns tikšot iecelts
publicitātes saulītē. Visai pelnīti.
Juris Silenieks
(Pēc Jaunās Gaitas
2009. gada 257. numura)
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2009. gada 11. jūlijs – 17. jūlijs

Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju

balto daļu (2:1:2); karoga gaŗuma
un platuma samērs ir 2:1. karoga
krāsa ir tumši sarkana (karmin).”
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1978. gads
Amerikas latviešu
Republikāņu
apvienības gada
sapulcē
Amerikas latviešu republikāņu
gada sapulcē Indianapolē bija pārstāvētas vairums Amerikas latviešu republikāņu apvienību nodaļu. Tām pievienojās nupat nodibinātā Indiānas nodaļa un ir
sagaidāms, ka visdrīzākā laikā
jaunas nodaļas sāks darboties arī
Kalifornijā un Minesotā. Apvienības gada sapulce noritēja sirsnīgā atmosfairā un tajā pārrunāja
iepriekšējā gada darbību, nebaidoties atzīt kļūdas, nosprauda
turpmāko darbību un apstiprināja
sastādīto budžetu 1979. gadam.

Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību

Ņujorkā

Fragmenti no publikācijām
pastāvošai valstij. Un jau vairāk
nekā 30 gadus neesam šo atceri
pat svinējuši savā zemē. Pagājuši
tie laiki, kad mūsu varonība bija
vajadzīga Latvijas zemes aizstāvēšanai, tāpat tie laiki, kad mūsu
pašaizliedzīgo darbu prasīja Latvijas valsts celšana.

Latviešu republikāņu grupa gada sapulcē. No kreisās: Kārlis
Streips, Harijs Markevics, Regīna Reķe, Inese Stokes-Strautniece,
Ilmārs Bergmanis un Voldemārs Korsts

Pieņemtās rezolūcijas apstiprināja Amerikas latviešu republikāņu apvienības dibināšanas pamatmotīvu, ka mēs pirmāmkārtām esam latvieši, tad ASV
pavalstnieki un reizē arī republikāņi. Tika pasvītrots arī latviešu
tautas traģiskais stāvoklis un
agrākā republikāņu partijas nacionālās komitejas priekšsēža
deklarācija, ka komūnisma īstā
seja un tā mērķis pakļaut pasauli
savai diktātūrai un verdzībai, ir
atmaskojama, lai kāda cena par
to būtu maksājama. (7. okt.)

18. novembrī
Moto:
Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai
Un svētīts tas, kas pirmā vietā liek:
No zemes šīs mēs izauguši esam,
Par zemi šo mums galva jānoliek.
Svinīgi un liktenīgi ir šīs dziesmas vārdi, un īpaši 18. novembrī
tā skan mūsu ausīs kā dziļi
dunoša asiņu balss, lielā senču
pulka vēlējums, atgādinot mūsu
pienākumu pret latviešu tautu,
pret saviem pirmsākumiem un
pret savu latvisko būtību. Ieklausoties šai asiņu balsī, uzviļņo jūtas:
lepnums, mīlestība un prieks, maisīti ar žēlumu, sāpēm un dusmām.
Un tā ir labi, jo latvietība ir jāizjūt
un jāpārdzīvo dziļi, dziļi sirdī, lai
patiešām apzinātos savu piederību latviešu tautai un gribētu
par to savu galvu nolikt.
Šodien, Latvijas valsts neatkarības pasludināšanas 60. atceres
dienā, tāpat kā tas jau bijis daudzus gadus, šai dziesmai ir alegoriska nozīme. Tikai 22 gadus
mūsu zeme ir tiešām piederējusi
mums, tātad gandrīz jau divreiz
ilgāk esam 18. novembri svinējuši
kā atceri kādam pagātnes notikumam, nevis kā cildinājumu

Ar katru gadu proporcionāli
vairāk mūsu starpā ir ne tikai to
latviešu, kuŗiem nekad nav bijis
izdevības piedalīties savas valsts
dzīvē kā pilntiesīgiem tās pilsoņiem un par Latviju cerēt kādreiz
savu galvu nolikt, bet arī latviešu,
kuŗi ir dzimuši un uzauguši
ārpus Latvijas. Līdztekus ar katru
gadu proporcionāli arvien mazāk
ir latviešu, kuri piedalījās Latvijas
brīvvalsts tapšanā, tās celšanā,
baudīja savas valsts ziedu laikus,
pārdzīvoja šķiršanās sāpes Latviju
atstājot – un pat to, kuŗi var šo
zemi saukt par savu īsto, ne tikai
simbolisko dzimteni. Par spīti
tam latvietības ideja ir vēl dzīva,
latvieši visā pasaulē vēl nāk kopā,
lai atcerētos 1918. gada 18. novembŗa notikumus un lai apliecinātu savu piederību latviešu
tautai. Šī piederība un tas, ko
mēs varam darīt latviešu tautas
pastāvēšanas labā, pirmajā vietā
ir jāliek mums, lai iegūtu savu
svēto mantojumu.
Bez latviešiem nebūs Latvijas,
bez tautas nevar tapt valsts, tāpēc
mūsu pienākums saglabāt latvietību un darīt visu, kas ir mūsu
spēkos, lai arī nākamā paaudze
uzskatītu latvietības saglabāšanu
un tālāk nodošanu par savu
pienākumu, ir ne mazāk svarīgs
kā varonīga savas zemes aizstāvēšana toreiz, kad apstākļi to
prasīja. Kā priekš 60 gadiem, tā
tagad daudzi latvieši pilda savu
pienākumu ar lielu sirdsdedzi.
Starpība ir tikai tā, ka priekš 60
gadiem mūsu bija vairāk, mēs
nebijām izkaisīti pa visiem pasaules kontinentiem, un visi bijām vienisprātis par to, kā savai
tēvu zemei palīdzēt. Tagad latviešu domas par to, kā palīdzēt savai
tautai, ir gandrīz tikpat dažādas
kā pati latviešu tauta svešumā.

No Latvijas priekš 34 gadiem
izceļoja samērā vienveidīga ļaužu
grupa, bet gadu gaitā esam pārvērtušies tiktāl, ka reizēm kopīga
ir tikai valoda, sajūta, ka piederam latviešu tautai, un ilgas pēc
savas valsts. Un vai gan tas kāds
brīnums? Mums taču nav vairs
kopīgas pagātnes, ne kopīgas
dzīves tagadnē. Viena latvieša
svešā zeme ir kļuvusi par otra
latvieša dzimteni. Latvieši, kuŗi,
patvēruma zemēs ieceļojot, jau
bija pieauguši cilvēki, savu latvietību paturēja gluži automatiski. Bieži tiem bija grūti apgūt
patvēruma zemes valodu un
iekļauties tās kultūrā. Latviešu
sabiedrībā tie iederējās vislabāk
un ja pašu izvēles jeb ārējo
apstākļu dēļ viņi palika ārpus tās,
tie kļuva par cilvēkiem bez
sabiedriskās identitātes, izolēti
kā no vienas, tā otras kultūras.
Zeme, kuŗā tie, sīksti strādādami
materiāli iesakņojās un nodrošinājās, garīgi arvien palika sveša
zeme. Turpretim nākamajam paaudzēm, kuŗas uzauga patvēruma
zemēs, aizvien mazāk dzīves
pieredzes saistās ar Latviju un
vairāk ar kādu citu zemi. Latvietība šīm paaudzēm nav automatiska, bet gan katra individuālā
latvieša personīgās gribas un

pazaudē visas izkliedētās tautas,
kurām nav nekāda konkrēta kopēja pieturas punkta. Mūsu pienākums ir šo dabīgo iznīcības
procesu palēnināt un darīt piederību latviešu tautai pēc iespējas
vieglāku un pievilcīgāku. Viens
otram uzbrūkot, uzstādot prasības un noteikumus par to, kas un
kā visiem latviešiem būtu jādara,
pieņemot plānus un rezolūcijas
un uzdodot citiem to iedzīvināšanu, apšaubot un graujot to tautiešu pasākumus, kuru domas
atšķiras no mūsējām, mēs savu
pienākumu pret Latviju neizpildīsim. Latvijas dēļ atcerēsimies,
ka mūsu ir par maz, lai mēs
varētu atļauties kādu latvieti atstumt. Tautas kopībai vajadzīgi
esam mēs visi, arī tie, kuŗu uzskati pilnīgi nesaskan ar mūsējiem.
Mīlēsim visus latviešus kā
savus brāļus un māsas, darīsim
cik un ko varam, bet darīsim
katrs savu daļu šodien, rīt un ik
dienas, palīdzot citiem darīt savējo. Labākais, ko varam dot Latvijai, ir paturēt dzīvu savu tautu,
ne tikai sešus, bet vēl daudzus
gadu desmitus – tad arī būsim
simboliski galvu par savu zemi
nolikuši un darījuši, kas ir mūsu
spēkos, lai latvieši atkal kādreiz
varētu godināt 18. novembra atceri savā brīvajā tēvu zemē.
Līga Ruperte

Latviešu karoga 700 gadu

Važu rāvējs. R. Āboliņa zīmējums Laikam
izvēles sekas. Latvietība vairs
nesaistās ar laiku jeb vietu, tā ir
kļuvusi par abstraktu jēdzienu,
kam pat trūkst vispār atzītu konkrētu izpausmes formu. Tāpat kā
ir mainījies latviešu tautas sastāvs,
laika gaitā ir mainījušās arī
latvietības izpausmes un pat tās
nozīme un jēga.
Mūsu nākotne ir atkarīga no
mūsu spējām pielāgoties, pieņemt
šādu dažādību un to sekmīgi
asimilēt. Aizvien vairāk latviešiem latvietība prasa apzinīgu
izvēli, darbu un piepūli. Daudz
vieglāk ir padoties un ieplūst
apkārtējā vidē un kultūrā – tāpēc
arī agrāk vai vēlāk savu identitāti

Ģenerāla Goppera fonda jaunās markas, ko zīmējis mākslinieks Uģis Nīgals. Tās veltītas
latviešu karoga 700 gadu atcerei.
Pirmā vēsturiskā ziņa par latviešu karogu minēta Rīmju (Atskaņu) chronikā, aprakstot kaŗa
darbību Latvijas territorijā. Chronikā minētais karoga epizods
attiecas uz 1279./80. gada ziemas
kaŗa gājienu. Karogs bija sarkanbaltsarkans, un tas bijis latviešu
karogs. Chronists saka (J. Saivas
tulkojums):
...karogs sarkans bij,
Turklāt ar baltu svītru tas
Pēc cēsinieku parašas.
..................................
...To patiesi Jums
Es saku, ka latvju karogs ir tas.

Latvijas karoga mets
Ar 1923. gada 20. janvāŗa likumu
par Latvijas valsts karogu apstiprināja A. Cīruļa 1917. gadā darināto metu. Likuma pirmais pants:
„Latvijas valsts un tirdzniecības
karogs ir sarkanbaltsarkans, pie
kam apakšējās un augšējās daļas
divas reizes platākas par vidējo

* Pasaules Brīvo latviešu apvienība uzaicinājusi U. Gravas vadīto
Ņujorkas latviešu organizāciju
padomi izstrādāt programmu ar
materiāliem pretpārkrievināšanas
talkai, ko citus gadus pārņemtu
latviešu centri visā pasaulē. Tādā
nolūkā organizāciju padome 11.
un 12. novembrī izsludinājusi
pretpārkrievošanas dienu talku.
Dienas programmā paredzēta
pirmizrāde audiovizuālam priekšnesumam par pārkrievināšanas
draudiem Latvijā un pretestības
iespējām, ietilpinot tajā Gunāra
Rodes, Viktora Kalniņa un Helēnas Celmiņas intervijas. Būs talka
„baltiešu holokasta” dokumentācijai, Daugavas Vanagu namā
pulkveža Silgaiļa referāts Lāčplēšu
dienas atcerei un Amerikas latviešu apvienības valdes sēde ar
valdes locekļu piedalīšanos talkā.

Milvokos
* Skaista latvisku pasaku un
dainu pasaule apņēma un sildīja
ikvienu, kas apmeklēja Sv. Jāņa
draudzes dāmu komitejas sarīkoto Silvijas Steineres-Jēgenes zīmējumu un ilustrāciju skati latviešu
baznīcas sabiedriskās telpās Milvokos. Pazīstamus un tuvus
tautiskās folkloras tēlus un tipus
māksliniece iemūžinājusi krāsās
ar slavējamu veiksmi, piedodot
tiem dzīvīgumu un izteiksmīgumu un tā sagādājot prieku kā
lieliem, tā maziem skatītājiem.
Apbrīnojama arī Steineres-Jēgenes atjautība un tematu izdoma.
Skati atklāja Gaŗezera vidusskolas direktors A. Bolšteins. Milvokieši nopirka 19 darbus.
* Sv. Jāņa draudzes dāmu komitejas sarīkoto Gaŗezera nometnē
un vidusskolā bijušo jauniešu
sanāksmi vadīja Gaŗezera vidusskolas absolvents Roberts Inveiss.
Pārfrazējot pazīstamo parunu,
ka „Visi ceļi ved uz Romu”, viņš
uzsvēra, ka latviešiem vasarā visi
ceļi ved uz Gaŗezeru, kurp dodas
jauni un veci, lieli un mazi. Jauniešu
vēlēšanās esot, nometnēs un vidusskolā, dziļāk iepazīties ar tautas
gara mantu, valodu un kultūru.
Skolas uzplaukumam – no 13
audzēkņiem pirmajā līdz 200
audzēkņiem tās darbības 14.
vasarā pieskārās arī tās direktors
A. Bolšteins. Viņš pasvītroja, ka
skolas absolventi vēlākā dzīvē
dibina latviskas ģimenes, piem.,
pēdējā gadā salaulāti astoņi pāri
ar vidusskolas absolventiem.
* Labi izdevās latviešu nama
Mārtiņa vakars, pulcinot ap 200
apmeklētāju. Programmu pildīja
aktrise Elza Tauriņa-Mintika, gan
pastāstot par senajām Mārtiņa
vakara izdarībām, gan noskandējot pa piemērotam dzejolim.
Apmeklētājiem patika arī raibā
priekšnesumu virkne – Lailas
Viechmanes baleta solo, Ingridas
Kitas un Māras Andersones dziedātie dueti, pavadījumus veicot
pianistam E. Brusubārdim ar
ansambli – Anita Koze (flauta),
P. Tocups (ģitara) u. c. Bagātīgu
Mārtiņa vakara cienastu bija
sarūpējušas nama dāmas, bet zāli
rudenīgā noskaņā bija dekorējusi
Gaida Aule.
Publikāciju sagatavojis
P. Karlsons
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T O P O Š A S G R Ā M ATA S L A P P U S E S
Andris Sproģis
(3. turpinājums)
Nav jau tā, ka intelektuālās
mantas īpašnieces izmisīgo lūgumu neviens nesadzird. Dažviet
to saklausa. Tomēr vairums tirgoņu un pircēju aicinājumu
neņem vērā. Nu, kas par to, ka
prece zagta? Toties laba! Turklāt
no katra pirkuma sava tiesa atlec
pārdevējam. Līdz ar to bodīte
plaukst.
Avīze Laiks šīs izdarības vēlreiz
plašāk izvērtē nākamajā gadā
redakcijas rakstā „Autoru apzagšana sabiedrības acu priekšā”,
domu paskaidro apakšvirsraksts
„Sabiedrības klusēšana šīs nelietības veicina”.
Izrādās, pret „Latvju Grāmatas”
īpašnieka patvaļu protestē arī
vēsturnieks Edgars Andersons,
publicists Žanis Unāms un citi.
Reklāmas lapiņā, kas datēta
„1970. gadā, pirms Lieldienām”
Eduards Dobelis piedāvā sešpadsmit grāmatas. Tostarp ir arī
Irmas Grebzdes romāns „Lielais
atvaļinājums”, tas pasūtināms par
7,20 ASV dolāriem. Rakstniecei
tāda darba nav. Tātad atkal
padomā kāds iepriekš iespiests
sacerējums, kam izdevējs piegudrojis savu nosaukumu.
Laiks šajā sakarībā secina: „Nav
viegli teikt šos rūgtos vārdus.

Ar Dieva čukstu ausī
Bet, ja kāda nelietība pret sabiedrību un pret tās kultūras darbiniekiem turpinās gadiem un ja
tad sabiedrības vienai daļai nav
tik daudz dvēseles īgnuma un
morālas apziņas, ka vismaz uzgriezt nelietību perēklim muguru, tad tas ir dziļš apkaunojums
visiem.”
Apzagto saceltā brēka gan
Amerikas, gan Eiropas trimdas
presē nav izskanējusi gluži kā
tukšā laukā. Piesolītais romāns
„Lielais atvaļinājums” neiznāk.
Pat grūti apjaust, kuŗu no Irmas
darbiem izdevējs bija iecerējis
laist klajā ar šādu virsrakstu.
1969. gada aprīlī Laikā Alfrēds
Gāters ar svaigu aci palūkojas uz
Irmas darbiem, kas tapuši pirms
pārdesmit gadiem vai vēl agrāk.
Diplomētais valodnieks kopumā
uzteic autores varējumu: „Techniski šīs ir spožas noveles, un no
rakstnieces var prasīt, lai viņa
saviem darbiem dod arīdzan
psīcholoģisku padziļinājumu.
„Sērmūkšļu pagasta ļaudis” secinājumā ir grāmata atpūtai, jo tā
liks aizmirst lasītājam ikdienas
bēdas un rūpes un nenomāks ar
problēmām.”
Oļģerta Purava recenzijā žurnālā Jaunā Gaita „Par jaunu no

plaukta” atkārtotais un papildinātais „Sērmūkšļu pagasta ļaužu”
izdevums vērtēts atturīgi. Var
strīdēties ar autoru, vai „Ancis”
uzskatāms par bērnu stāstu,
tomēr jāieklausās atzinumā, ka
darbos, kuŗos rakstniece „nespēj
atrauties no lauku meitu precību
problēmām, pagasta tenkām un
mājsaimnieču darba aprakstiem,
ir grūti atrast kaut ko nozīmīgāku
kā tikai atmiņas”.
Tikai – vai tieši tās nav trimdas
ilgmūžības pamats? Jo atmiņas ir
vienīgā paradīze, no kuŗas nevienu bēgli nevar izdzīt. Pat
pasaules lielvaras ne.
1969. gada pirmajā pusē Irma
Grebzde beidzot daļēji tiek galā
ar savas veselības likstām. Risinājums izrādās vienkāršāks, nekā
domāts – vaina bijusi rakstnieces
prātā. Pēc triju mēnešu seansiem
pie psīchiatra paciente pati sev
vairs nešķiet kā veģetējošs stāds.
Līdz ar spēku pieplūdumu
rosīgāks kļuvis rakstnieces radošais gars. Tiesa, arī iepriekš tas
nav snauduļojis. 4. martā vēstulē
Bertai Rudzītei Irma atklāj, kas
tobrīd satrauc viņas domas:
„Mēs te mīdāmies pa mēslu
kaudzi un būtībā katrs domājam,
kā labāk, ērtāk dzīvot! Ir labi

nedomāt jaunus veidus, kā
piekļūt tur. Ir labi mīcīties tajā
pašā peļķītē...
Kā Anšlavs, uz manu jautājumu, kā viņš rīkotos, ja būtu tur
– nerakstītu nemaz, rakstītu un
„maksātu meslus”, jeb celtu dūri
gaisā un brauktu tur, kur smok
Daniels un citi, kas pacēla
dūres?...
Anšlavs prātīgi atbildēja – viņš
klusētu!
Ak, visērtākais, vieglākais ceļš!”
Pēc gada Irmai tiešām pavērsies
iespēja uziet savu veidu, lai viņas
grāmatas nonāktu pie lasītājiem
dzimtenē. Vai paņēmiens pašas
uztaustīts? Skaidras atbildes uz
šo jautājumu nav.
Jau Baigais gads pierādīja, ka
nāves draudu apstākļos atklāti
protestējušo pulciņš nav īpaši
kupls. Toreiz to vidū nebija arī
Irmas. Ne viss ir tik vienkārši, kā
izskatās pēc krietna laika. Tātad
var saprast Anšlavu Eglīti, kas
grib izdzīvot un nevēlas nonākt
vienā ieslodzīto nometnē ar
1965. gadā notiesāto padomju
disidentu Jūliju Danielu.
Kā sastapšanās ar citplanētieti
šķiet Irmas tikšanās ar ģimnazijas
un studiju gadu draudzenes
Rasmas māsu Mirdzu. Rakstniece

1969. gada 6. maija vēstulē dalās
pieredzētajā ar Bertu Rudzīti:
„Vakar pārdzīvoju kaut ko
pasakaini lielu, gandrīz nereālu.
Lidlaukā 5 stundas runājos ar bij.
Valsts kontrolieŗa Piegāzes meitu.
(Tavs tēvs laikam kopā strādāja
ar inž. Piegāzi.) Viņa no Sibirijas,
kāda zivju ciema pie Tomskas,
ielidoja, lai pārsēstos uz Toronto
lidmašīnu ciemos pie brāļa un
māsas, manas labākās studiju un
vidusskolas draudzenes.
Bitīte, kad es raudzījos šai mierīgajā sejā, gandrīz svēti apgarotā,
es jutos maza, netīra un nožēlojama savā jaunajā pavasaŗa mētelī, kurpēs, ar cimdiem rokās...
Ak, Dievs!
Viņai bija klēpī uz pelēka vadmalas svārka saliktas sakropļotas
(pirmajos gados sasalušas, zivis
tīrot) rokas, visi pirkstu gali vātīs
nokrituši! Kad es raudāju, viņa
teica: „Raudi, manas asaras izžuva 29 gadus atpakaļ līdz pēdējai
pilei.” Vīru nosita raktuvēs, dēliņu noslīcināja upē ķirģīzu puikas... Kapu sasalušajā zemē rakusi ar rokām...
Tagad viņa vada pilsētiņas universitātē (kuŗu noorganizējusi)
mākslas vēstures kursu, vidusskolā māca vācu valodu un mūzikas teoriju.
(Turpinājums sekos)

VA S A R A S V I D U S PĀ R D O M Ā M
Lūkas 1:57-66
Kad Elizabetei laiks pienāca
dzemdēt, viņa dzemdēja dēlu.
58
Un viņas kaimiņi un radi,
dzirdējuši, ka Tas Kungs lielu
žēlastību tai bija parādījis,
priecājās līdz ar viņu. 59 Astotajā
dienā tie sanāca bērniņu apgraizīt un gribēja to saukt tēva
vārdā par Cahariju. 60 Bet viņa
māte atbildēja un sacīja: ,,Nē, to
būs saukt Jāni.“ 61 Tad tie viņai
sacīja: ,,Neviena nav tavos rados, kam tāds vārds.“ 62 Un tie
prasīja ar zīmēm no viņa tēva,
kā viņš gribētu, lai to sauktu. 63
Tas, galdiņu prasījis, rakstīja:
,,Viņa vārds ir Jānis.“ Par to visi
brīnījās.
64
Un tūdaļ viņa mute atdarījās
un viņa mēle atraisījās, un tas
runāja, Dievu slavēdams. 65 Tad
izbailes uzgāja visiem kaimiņiem, un visā Jūdejas kalnājā
runāja par šīm lietām. 66 Un visi,
kas to dzirdēja, to paturēja sirdī
un sacīja: ,,Kas būs ar šo bērniņu?“ Jo tā Kunga roka bija ar
viņu.
Vai nākotne var būt citāda nekā
pagātne? Tā ģimene ir īsti tradicionālisti. Kad vajadzēja puikam
dot vārdu – sauksim viņu par
Cahariju! Sen gaidīts, pirmais –
un droši vien būs arī vienīgais
dēls – nu, jāsauc taču tēva vārdā!
Bet tavu brīnumu – māte saka:
,,Nē, to būs saukt Jāni.“
Lai mēs zinātu, cik tas bija
savādi, mums jāatceras, ka vārda
došana tais laikos bija ļoti svarīga.
Vārds bija pareizi jāpielāgo
cilvēkam. Tā puika, kas piedzima
Ābrahāmam un Zārai smieklīgi
lielā vecumā, tika nosaukts par
Izaku, kas nozīmēja „viņš smiesies“, un Esava dvīni nosauca par
viltnieku – Jēkabu. Un vārdi tika

Pagātne un nākotne
Prāvesta Viļa Vārsberga sprediķis Jāņa Kristītāja
dzimšanas dienas dievkalpojumā Gaŗezerā 21. jūnijā
mainīti, kad cilvēka dzīves gaita
mainījās. Tā Ābrams, kad paklausīja Dieva aicinājumam, tapa
nosaukts par Ābrahāmu – tautu
tēvu. Un viltnieks Jēkabs, kad
visu nakti bija cīnījies ar Dieva
sūtni un no rīta piecēlies klibs,
bet godīgs, tika pārdēvēts par
Israēlu.
Vārds sendienās bija svarīgs.
Tāpēc pārsteidzošs jauninājums
ģimenes tradicijā bija Elizabetes
norādījums – ,,Nē, to būs saukt
Jāni.“ Un Jānis nozīmē, ka Dievs
ir žēlīgs.
Vecīgajam Caharijam un Elizabetei Dievs ir bijis žēlīgs un, kad
vairs cerības nebija, devis žēlastības dāvanu – dēlu, ko jāsauc
par Jāni, jo „Dievs ir žēlīgs“.
Dievs ir žēlīgs ne tikai Caharijam un Elizabetei, bet visiem
ļaudīm – un viņu dēls Jānis būs
ceļa sagatavotājs tam, kuŗš Dieva
žēlastību parādīs tās pilnībā, ne
tikai sludinādams un brīnumdarbus darīdams, bet pat sevi
upurēdams pie krusta, lai Dieva
žēlastībā tiktu piecelts no mirušajiem.
Žēlīgajam Dievam kaut kas
pavisam jauns un brīnišķīgs ir
padomā: labā vēsts, evaņģelijs, ka
nāve ir aprīta uzvarā – un viņš
sūta ceļa sagatavotāju. Tāpēc
nevar palikt pagātnē un tradicijā,
bet zēns jāsauc neparastā vārdā
par Jāni.
Nebija jau nekādas vainas arī
vecajai tradicijai dēlu nosaukt
tēva vārdā. Bet nu nāk kaut kas
jauns un labāks. Nākotne būs

citāda un labāka nekā pagātne!
Elizabete un Caharijs, savu
dēliņu nosaucot par Jāni, stāvēja
uz labas pagātnes, bet vēl labākas
nākotnes sliekšņa, gluži tāpat arī

tukšas ielas sestdienās un svētdienas rītos. Gandrīz vai visi, kas
vien var, ir izbraukuši pie bērziem, uz laukiem, pie dabas. Un
sevišķi jau tā tas ir Līgosvētkos,

mēs šorīt stāvam uz labas pagātnes, bet vēl labākas nākotnes
sliekšņa. Vakar svinējām Līgosvētkus, šodien svinam Jāņa
Kristītāja dzimšanas dienu.
Līgosvētki ir sena tradicija. Un
laba. Tie ir dabas svētki. Ne tikai
dzejnieks Fricis Bārda pats, bet
ikviens īsts latvietis ir zemes dēls.
„Zemes dēls ar bērzu piešalkotu
dvēseli” – raksta Limbažu bērnu
bibliotēkas blogā.
Ir gandrīz neticami, cik Rīgā

kad saule ir pašā kalngalā un
daba pilnā krāšņumā.
Friča Bārdas zemes dēlam ir ne
vien bērzu piešalkota, bet arī
zvaigžņu dvēsele, kas liek pacelties pāri dabai, uz zvaigznēm, uz
mūžību. Un tur ceļa sagatavotājs
ir Jānis Kristītājs.
Es nevaru piekrist tiem, kas
Līgosvētkus un Jāņa dienu grib
nostatīt vienu pret otru, tiem, kas
vēlās atjaunot kaut kādu senu
latviešu reliģiju, kas joprojām

sūdzas par to, ka kristietība esot
latvietim sveša, uzspiesta ar
uguni un zobenu. Vispirms
atcerēsimies, ka Senlatvijas austrumu daļas ciltis jau bija pieņēmušas kristīgo ticību, pareizticību, bez uguns un zobena. Ja
nebūtu nākuši krustneši no
Rietumiem, laikam gan vairāk
zemi kārodami nekā ticību sludinādami, un Senlatviju pagriezuši ar seju uz Rietumiem,
senlatviešu ciltis cita pēc citas
būtu pieņēmušas kristietības
Austrumu veidu. Un, ja ar cara
tētiņu būtu viena ticība, tad jau
būtu izveidojusies arī viena valoda – latviešu valodas vairs sen
nebūtu, visu „Pribaltiku“ apdzīvotu vieni krievi!
Vēsturnieks jau nedrīkst spekulēt par to, kā būtu, ja būtu vai
ja nebūtu bijis. Bet neapgāžams
fakts ir, ka visas reliģijas nav
vienādas. Visas varbūt mēģina
vest uz vienu mērķi – Dievu –,
bet visām tas ceļš nav vienādi
taisns un tiešs. Un pasaules
vēsture liecina, ka reliģijas ar
pilnīgāku dievatziņu izspiež un
atvieto zemākās – arī bez uguns
un zobena. Senlatvietis arī bija
zemes dēls, bet ar zvaigžņu
dvēseli. Kad izdevība radās, arī
viņš no pirmatnējās dabas reliģijas pievērsās atklāsmes reliģijai,
kristietībai, kā to jau bija darījuši
senie letgaļi.
Dabu varam cienīt un pat mīlēt
– sargāt un kopt, un par to
priecāties. Līgosvētki nav jāpadara reliģiski. Tā ir tradicija. Un
laba. Bet nākotni nes Jānis
Kristitājs kā ceļa sagatavotājs
Jēzum Kristum, mūsu Kungam
un Pestītājam. Viņā mums ir
apsolīta nākotne, kas būs daudz
labāka par pagātni. Āmen.
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Saulainajā Spānijā

Gunārs Bērzzariņš
(4. turpinājums)
Tikai daudz vēlāk izrādījās, ka
šādi cietokšņi-pilis bijusi sacelti
visā mauru pārvaldītajā territorijā.
***
Diemžēl Toledo tūristu birojā
centrālajā Zokodovera (Zocodover)

El Greco (tulkojumā “grieķis”, jo
gleznotājs bija dzimis Krētā)
mūzejs.
Pastaigajot pa vecpilsētu,
iegriežos Vizigotu mūzejā, kādreizējā baznīcā, bet no izstādītajiem objektiem daudz gudrāks

nīcas torņa, kas liekas vilinoši.
Palēnām uzkāpju pa kādiem 100
pakāpieniem un neesmu vīlies:
pievilcīgi vēsturiskā vecpilsēta kā
uz delnas. Redzu arī masīvo
manis iecerēto, bet neapmeklēto
mērķi – Alkazaru.
Atliek tikai papildināt enerģijas
krājumus brīvdabas ēdnīcā Zokodovera laukumā un tad ar
autobusu doties lejup uz autoostu atceļam.

Pilsoņu kaŗš
Ja jau pieminēts Spānijas
pilsoņu kaŗš, tad īsi vēl par to.
Republikāņiem gan bija kopīga
ideja nepieļaut “nacionālistu”
(falangistu) diktātūru, taču viņu
armijas veidoja visraibākais partiju konglomerāts: marksisti
(POUM), sociālisti (PSOE un
UGT), anarcho-sindikālisti (CNT)
un labi organizētie komūnisti
(PCE).
Saskaņot sadarbību bija grūti.
Skats uz Toledo Alkazaru
Rietumeiropas valstis slēpās aiz
neitrālitātes, kamēr nacionālislaukumā uzzinu, ka Alkazars nekļūstu.
apmeklētājiem pašlaik slēgts,
Uzraksts pie Jezuītu baznīcas tiem palīdzība nāca no hitleriskās
tāpat pilsētas slavenā audžudēla ieejas sola labus skatus no baz- Vācijas un Musolini Italijas – gan

ieroču un municijas, gan lidmašīnu un kaŗavīru veidā. Republikāņus atbalstīja Padomju
Savienība, un palīgā devās
Kominternes (Starptautiskās komūnistu savienības) organizētās
“Starptautiskās brigādes”, kopumā ap 20 000 vīru, no kuŗiem
kāda puse nāca no kaimiņvalsts
Francijas.
Kad ģenerālis Mola gāja bojā
lidmašīnas katastrofā, Franko
palika vienīgais nacionālistu
virsvadonis.
(Falangas partiju bija dibinājis
Spānijas īslaicīgā diktatora Miguela Primo de Riveras [1923 –
1930] dēls Hozē Antonio, kas
nepārdzīvoja kaŗu.)
Arī šajā pilsoņu kaŗā žēlastību
nepazina ne viena, ne otra puse.
Pēc izmisīgas pretošanās republikāņu armijas atliekas internējās
Francijā. Kas to neiespēja, nolika
ieročus 1939. gada 1. aprīlī. – Pēc
pieciem mēnešiem ar Vācijas
iebrukumu Polijā sākās II
Pasaules kaŗš. Franko, kaut simpātizēdams Ass valstīm (Vācija
un Italija), palika neitrāls.

Drāmatiskas pilsoņu kaŗa ainas attēlo šī kaŗa aculiecinieks,
reportieris Džordžs Orvels savā
grāmatā “Homage to Catalonia”.
Lai mūsu ieskats Spānijas moderno laiku vēsturē beigtos uz
gaišākas nots, pārlēksim gadus
30 uz priekšu, uz 1969. gadu, kad
Franko par savu pēcteci nozīmē
Alfonsa XIII mazdēlu Huanu
Karlosu ar prinča titulu. 1975.
gadā Franko mirst, un Huans
Karloss kļūst par Spānijas karali.
Viņa diplomātiskā vadībā viņa
ieceltais ministru prezidents
Adolfo Suaress izstrāda jaunu
konstitūciju, ko tauta referendumā pieņēma. Spānija kļūst par
konstitūcionālu monarchiju ar
divkameru parlamentu, līdzīgi
citām Eiropas valstīm, iestājas
Eiropas Savienībā un NATO.
Gadu gaitā vēlēšanās vairākumu
gūst gan viena, gan otra partija;
valsts kuģi laiku pa laikam sašūpo
arī basku autonomijas cīnītāji,
taču Huans Karloss ar karalieni
Sofiju ieguvis savas tautas uzticību un cieņu.
(Turpinājums sekos)

Tautiskais mantojums Vašingtonas pievārtē

Dejo „Namejs”

aušanas noslēpumiem un arī atklāt, ka šāds darbiņš nav paveicams piecās minūtēs. Vai varbūt
pamēģināt uz ātru roku izrakstīt
Lieldienu olu? Šo mākslu rādīja
Voldemārs Sproģeris, bet, redzot
viņu uzmanīgi darbojamies ar
irbuli, bija jāatzīst, ka arī olu
nevar izrakstīt skrējienā. Tad jau
vieglāk, ar Mētras Pētersones palī-

raba saktas un aproces, pūra
lādes, kausus un tautiskas lelles.
Tāpat arī košas segas, ar ko izrotāt
sienu, vai apklāt gultu. Izstādi vēl
vairāk bagātināja Valdis Kārklis
ar kokles skaņām. Kokle allaž
izraisījusi apmeklētāju interesi,
īpaši, ja to spēlē sava instrumenta
lietpratējs, kas māk par to pastāstīt un arī klausītājus pārsteigt

Apmeklētāji iegriezās arī dievnama telpā aplūkot mākslinieka
Leonīda Linauta darinātos logus.
Gan tur, gan izstādēs, rīkotāji
viņus sagaidīja un atbildēja uz
jautājumiem.
Mantojuma dienām īpašu
dzirksti deva divu vietējo folkloras grupu uzstāšanās. Tautasdeju kopa „Namejs” iepriecināja
ar gludu priekšnesumu, dejotāju
smaidošām sejām un kopas vadītāja Alberta Ozola humorā tītiem
paskaidrojumiem par latviešu
tautasdeju attīstību. Un tautas
mūzikas ansamblis „Sudrabavots”,
kam jau deviņu gadu pieredze,
ļāva izbaudīt seno latviešu dziedāšanas tradiciju – teicēju, locītāju un vilcēju dūšīgajām balsīm
pieskandinot telpu kā ar dūdām.
Un, protams, kā jau visos

citiem labumiem.
Mantojuma dienu viesi priecājās, ka iegriezušies latviešu namā.
Daudzi par pasākumu bija
uzzinājuši no vietējā laikraksta;
citi no draugiem vai kaimiņiem.
Daži šo to jau zināja par latviešiem, bija pat viesojušies Rīgā,
un vēlējās uzzināt vēl vairāk.
Piemēram, kāds jautāja: no kurienes cēlies vārds „Latvija” un
kad tas pirmo reizi lietots? Nācās
pakasīt galvu un padomāt.
Citiem šī bija pirmā iepazīšanās
ar latviešiem. Apmeklētāju vidū
bija dažādu cilmju amerikāņi, to
vidū vairāki austrumnieciskas
izcelsmes un arī kāda bengāļu
ģimene. Visi, ar kuŗiem gadījās
aprunāties, cildināja draudzīgo
sagaidīšanu, uzmanību un viesmīlību latviešu namā.

FOTO: Ināra Apine

Vašingtonas D.C. latviešu ev.
lut. dievnams un sabiedriskais
centrs 27.un 28. jūnijā vēra durvis katram, kas vēlējās iepazīties
ar latviešu tautisko mākslu, mūziku un citām kultūras izpausmēm. Pasākums ietilpa Merilendas pavalsts Montgomerijas apgabala (county) gadskārtējā „Mantojuma dienu” (Heritage Days)
programmā, kuŗas nolūks ir celt
gaismā apgabala vēstures un
kultūras bagātības. Vietējie iedzīvotāji, kas vēlējās paplašināt savus
apvāršņus, varēja šajās divās
dienās piestāt kādās 40 kulturāli
nozīmīgās vietās visā apgabalā:
paciemoties 200 gadus vecā
Āfrikas vergu būdā vai 100 gadus
vecā lauku skoliņā, vai tramvaju
mūzejā – vai arī Rokvilles pilsētā
esošajā latviešu draudzes namā,
kas šai brīdī bija pārtapis latviskās
tautas mākslas un kultūras skolā.
Latvieši apgabala pasākumā piedalās jau ceturto gadu.
Par to, lai apmeklētājs justos kā
mājās un arī tautiski izglītotos,
bija rūpējusies liela un rosīga
rīkotāju saime Intas Šrāderes un
Anitas Tēraudas vadībā. Piemēram, ciemiņš varēja pakavēties
Rūtiņu ģimenes „darbnīcā” un
izmēģināt roku sudrabkaļa vai
audēja mākslās. Rūtiņu Andŗa
pamācīts, iesācējs uzmanīgi uzsita ar āmuru pa kaltiņu, cerēdams,
ka iznāks spožs piekariņš un
nevis čiks. Laipnīgā Rūtiņu Daiga,
kopā ar meitām Zintu un Ilgu,
ļāva viesiem iepazīties ar prievīšu

Folkloras ansamblis „Sudrabavots”. No kreisās: Juris Mosheni,
Daina Bolšteina, Helēna Vīksniņa, Brigita Vīksniņa, Daiga
Rūtiņa, Zinta Rūtiņa un Andris Rūtiņš

dzību, olu nokrāsot sīpolu mizās.
Daina Bloka un Baiba Ozola
bija iekārtojušas nodarbību telpu
visjaunāko paaudžu apmeklētājiem. Tur viņi mācījās par latvisko Saules gadu, atzīmēdami
Miķeļus, Ūsiņus, Meteņus, Māras
dienu un citus svētkus, tiem
darinādami tautiski dekorātīvas
lietiņas no daždažādiem materiāliem.
Citā telpā Mantojuma dienu
viesi aplūkoja Marutas Kārkles,
Ineses Bērziņas un Intas Rūtiņas
gaumīgi iekārtotu audumu un
sudraba rotu izstādi. Šo bagātību
viņas bija savākušas no vietējām
latviešu mājām. Tur apmeklētājam nebija nekas jādara; tas
varēja vienā mierā apbrīnot sud-

ar kādu amerikāņu melodiju.
Tālāk ciemiņi nonāca Latviešu
vēstures mūzejā, kas darbojas
Amerikas latviešu apvienības paspārnē un namā atradis pajumti
jau kopš 1978. gada. Tur galveno
uzmanību saistīja lielākie eksponāti: tautastērpi, lauku istaba,
darbarīki, arī kāda „dīpīšu” lāde.
Caurmēra apmeklētājs varbūt nepūlējās iedziļināties daudzajos
zīmējumos un kartēs, kas atspoguļo Latvijas vissenāko vēsturi.
Mūzeja vadītāja Lilita Berga
iecerējusi samazināt izstādīto
zīmējumu skaitu, veidot uzskatāmākus paskaidrojumu plakātus,
kā arī sagatavot videofilmu par
Latvijas brīvvalsts laiku. Taču
šīm iecerēm vajadzīgi līdzekļi.

Rokdarbnieces: Elysa Rodemski, Tessa Block un Miranda
Jarrett

latviešu sarīkojumos, arī šajā
apmeklētājus pievilka tautisku
atspirdzinājumu galds. Draudzes
dāmas, Maijas Baumanes vadībā,
pacienāja ciemiņus ar pīrādziņiem, kliņģeri, ābolu plāceni,
maizes viru, rupjmaizi, medu un

Rīkotāji savukārt bija gandarīti
par iespēju spodrināt Latvijas un
latviešu tēlu Merilendas pavalsts
Montgomerijas apgabalā un ieaust arī kādu latviešu dzīparu
šejienes daudzkultūru audumā.
Vilnis Baumanis
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Window on Eurasia: ‘Scent of War’ Spreads Across CIS,
Moscow Commentator Says

Vienna,
June 29 –
Nearly a
year after
the Russian Federation violated the
longstanding assumption that no post-Soviet state
would use military force against
another, “the scent of war” is
spreading across the Commonwealth of Independent States,
according to a leading Moscow
commentator.
In an essay in “Nezavisimaya
gazeta” today, Yuri Simonian,
who regularly comments on
events in the former Soviet
republics, says that perhaps one
should “consult an astrological
calendar for the past week”
because wherever one looks the
situation seems to have fallen

under the influence of Mars, the
god of war (www.ng.ru/
week/2009-06-29/8_sng.html).
Across the CIS, tensions appear
to be growing, in some cases
perhaps only at the level of rhetoric – Belarus and the Russian
Federation are engaged in what
many call “a milk war” – but in
many others, Simonian suggests,
the language being used represents a threat of military action
or perhaps even points to that
sad outcome.
Moldova’s communists are
talking about military confrontation and the loss of sovereignty
if the July 28 parliamentary elections go the wrong way, Simonian
says, and he could have added
but didn’t that many in Ukraine
are fearful of a possible Russian
move in Crimea.
More serious, the “Nezavisimaya gazeta” writer says, are
developments in the South

Caucasus and Central Asia. In
the former, “Armenia and
Azerbaijan are again accusing
one another of being unwilling
to find a compromise on
Nagorno-Karabakh, and they
have passed over to militant
rhetoric.”
“Baku,” he writes, has declined
its ability to resolve the situation
by force, [and] Yerevan has parried” by saying just try and you’ll
get what’s coming to you. And
Georgia has been filled with
rumors and predictions about a
new Russian attack, especially
given the maneuvers of the
Russian military in the North
Caucasus.
As both Georgians and others
recall, it was precisely after similar maneuvers a year ago, that
Moscow ordered its military to
move into Georgia nominally to
provide protection to the
Abkhazians and the South

Ossetians but in fact to punish
Tbilisi and underscore Moscow’s
new sense that it is free to act in
this
way
(www.polit.ru/
event/2009/06/29/peace.html).
In Central Asia, meanwhile,
Simonian continues, there have
been “mysterious explosions in
Andijan and Khanabad and
clashes between Uzbek and
Kyrgyz forces at various points
along their borders. And in
Tajikistan, at the end of the week,
the authorities arrested a group
of activists who have been
involved in violent resistance to
Dushanbe.
Because it is not his subject,
Simonian does not mention the
militant rhetoric within the
Russian Federation in the wake
of the assassination of Ingush
President Yunus-Bek Yevkurov,
but that has been in some respects
even more hyperbolic than the
comments he cites, with the

Russian and Chechen leaders
promising the application of
overwhelming force.
Obviously, such rhetoric may
not lead to a real war, but its
spread is troubling. On the one
hand, such language by itself
makes conflicts more likely: At
least some of those using it will
not be sure that such words do
not presage action, will prepare
to react, and, by taking that
action, make a conflict more
rather than less likely.
And on the other hand, this
militant language, seldom used
in the CIS region until Russia
invaded Georgia, is as the anniversary of that conflict approaches just one more tragic consequence of that event – and of the
subsequent willingness of many
around the world to act as if
Moscow did not violate international law by its actions then.

RUSSIA’S NEW “MINISTRY OF TRUTH”
Valdis Pavlovskis
(Nobeigums)
Other critics claim that the
Kremlin is trying to whitewash
Soviet history in order to justify
the roll back of human rights in
Russia; it is a part of Putin’s plan
to create an ideological foundation for what is happening in
Russia today. Even former President of the Soviet Union Mikhail
Gorbachev has reservations
about the commission and wonders about its real purpose.
Russian historian Yulia Latynina summarizes the President’s
commission as an idea that plays
into the hands of “mastodons in
epaulets,” copied from George
Orwell’s novel 1984, and a popular joke about Russia as a country with an unpredictable past,
she told the Associated Press.
The pro-Kremlin Russia party,
led by Putin has submitted to
Duma a companion bill to the
President’s commission that
would designate critics of Soviet
history as “terrorists.” The Orwel-

lian implications of the bill have
already raised concerns among
liberals that it would proscribe
the Kremlin’s vision of Russian
history, stifle debate and outlaw
criticism of the Soviet occupation of Eastern Europe. The bill
equates criticism of Soviet WWII
history with rehabilitation of
Nazism. The “terrorists,” would
be declared as persona non grata
and their names listed on the
state’s official terrorist list. Such
persons would be denied entry
into Russia and access to the
Russian government archives,
and they could be prosecuted.
The law would apply to both
foreigners as well as Russians.
Violation of the law would be
considered a criminal offense the
penalty for which would be
three to five years confinement
and/or a fine up to $32,000.
Supporters of the bill again claim
that it is a response to the near
abroad countries belittling and
trashing Soviet history.
The proposed bill is not
designed to fight neo-Nazis or

Latvijā viesojās
ASV senātors
Džordžs Voinovičs

Pēc Latvijas valsts prezidenta
Valda Zatlera uzaicinājuma Latvijā 30. jūnijā vienas dienas vizītē
ieradās ASV senātors Džordžs Voinovičs. Senātors Dž. Voinovičs
aktīvi piedalījies NATO paplašināšanas un bezvīzu režīma ieviešanas procesā, un Latvijas prezidents savas vizītes laikā ASV kā
atzinību par atbalstu Latvijas
ārpolītikas interešu veicināšanā
senātoram pasniedza Triju Zvaigžņu ordeni.
Dž. Voinovičs tikās ar valsts

prezidentu Valdi Zatleru, ministru prezidentu Valdi Dombrovski,
Saeimas priekšsēdi Gundaru
Daudzi, aizsardzības ministru
Imantu Lieģi, kā arī galvenajiem
Amerikas tirdzniecības kameras
pārstāvjiem Latvijā. Senātors apmeklēja arī Rīgas Horālās sinagogas drupas un nolika ziedus
pie sinagogas memoriāla.
Dž. Voinovičam ir daudzu
gadu pieredze valsts dienestā –
viņš strādājis Ohaijo pavalsts
pašvaldībā, desmit gadu bijis
Klīvlandes pilsētas galva un
astoņus gadus Ohaijo pavalsts
gubernātors. ASV Senātā Dž.
Vainoviču ievēlēja 1998. gadā,
atkārtoti 2004. gadā.
ASV vēstniecība Latvijā,
Preses un kultūras nodaļa

fascist ideology. Instead, it will
allow criminal prosecution of
individuals who, for example,
question the ethics, facts or consequences of the MolotovRibbentrop Pact, the accords of
the Teheran, Yalta, or Potsdam
summits, the Katyn massacre,
the generalship of Marshall Stalin
or any other event. The Duma
bill and the President’s commission both backtrack to the
Stalinist-era.
The sane and professional way
for Russia to counter falsification
of history is to open its archives
to historians. But ironically the
Russian government is doing the
direct opposite. It is closing the
archives to the public. This is a
direct violation of the Russian
constitution and a number of
legal decrees issued by former
President Boris Yeltsin that
require open access to the public.
The documents connected with
the mass deportation of Balts are
now off limits to Baltic historians. A Latvian historian researching the deportation documents

was recently told that he would
not be allowed access to the documents any longer.
The proposed goals and the
spirit of the Duma “terrorist”
law and the Presidential commission violate Russia’s constitution and a number of other
Russian laws. They also violate
the United Nation’s Charter and
UN Resolution 2005/38 on the
right of freedom of opinion and
expression adopted by the UN
Commission on Human Rights.
The resolution reaffirms the
right of every person to hold
opinions without interference, as
well as the right to freedom of
expression, including the freedom seek, receive and impair
information and ideas of all
kinds, regardless of frontiers. In
addition, both the future law and
the new commission violate the
section on Respect for Human
Rights and Fundamental Freedoms of the Organization of
Security and Cooperation in
Europe (OSCE).
As Russia is a member of both

organization, the UN and the
OSCE have a duty to investigate
the consequences of the proposed restrictions on independent historical research and free
speech.
The Russian Federation played
an important role in the breakup
of the Soviet Union. A role that
Russia can and should be proud
of. A few statements have been
made to that effect by the current
leadership in the Kremlin, but
they have not been as clear and
definitive as the Kremlin statements glorifying previous communist regimes. A clear and
unambiguous policy denouncing the mistakes of the past
would considerably improve
Russia’s image in the world. It
would portray Russia as a free
and democratic nation, and a
worthy and trusted neighbor.
Russia’s image then would do
just fine without presidential
commissions and laws that
threaten and punish people who
search for the truth.

Nominēta ASV vēstniece Latvijā
ASV prezidents Baraks Obama
nosaucis vēstnieku kandidātus
Austrijā, Beninā, Latvijā Somijā,
Zimbabvē, Italijā un Sanmarīno,
kā arī pastāvīgos pārstāvjus
UNESCO un Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā (OECD).
,,Priecājos, ka šie talantīgie un
uzticīgie cilvēki pārstāvēs ASV
ārzemēs. Ceru ar viņiem strādāt
kopā gadiem ilgi, lai stiprinātu
attiecības starptautiskajā sabiedrībā un mūsu vietu pasaulē,”
sacīja ASV prezidents Baraks
Obama.
Par nākamo ASV vēstnieci
Latvijā nominēta Džūdija Gārbere. Patlaban Dž. Gārbere ir
ASV ārlietu ministres vietniece
Eiropas un Eirāzijas jautājumos.
Dž. Gārbere ieguvusi bakalaura gradu Džordžtaunas universitātē un savu karjēru ASV
ārlietu dienestā sāka 1984. gadā.

Viņa strādājusi vēstniecībā Madridē, Telavivā, Prāgā un Meksikā,
bijusi vicekonsule Seviļā, Spānijā.
Dž. Gārbere Vašingtonā strādājusi arī Eiropas un Āzijas lietu
nodaļā un Ekonomikas un uzņē-

mējdarbības lietu nodaļā. 2007.
gadā, būdama ASV ārlietu ministres padomniece Eiropas ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Viduseiropas valstu jautājumos viņa
apmeklējusi Latvijas Aizsardzības
ministriju, kur tika apspriesta
Latvijas un ASV sadarbība aizsar-

dzībā. Dž. Gārbere 2008. gadā
intervijā laikrakstam Telegraf atgādināja, ka ASV vienmēr atzinušas
– Baltijas valsts bija okupētas un
ASV prezidents Džordžs Bušs
uzsvēris – XX gadsimtā Eiropā
bija divas tiranijas padomju un
nacistu. ,,Mēs novērtējam sadarbību ar PSRS, kas palīdzēja uzvarēt nacistisko Vāciju. Taču pēc
kaŗa PSRS okupēja Baltijas valstis,” piebilda Dž. Gārbere.
Dž Gārbere ir precējusies,
ģimenē divi bērni.
Vēstnieku kandidātūras vēl
jāapstiprina ASV Senātā. Jaunā
ASV vēstniece Latvijā varētu ierasties šā gada rudenī. Iepriekšējais ASV vēstnieks, Republikāņu
partijas biedrs Čārlzs Larsons
Latvijā strādāja nepilnu gadu.
Pirms viņa vēstnieki Latvijā bija
Ketrīna Toda Beilija un Braiens
Karlsons.
Red.
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Bostonas skautu un gaidu rosība
Maija pirmā svētdienā Daugavas (8.) skautu vienība un
Sauleskalna (7.) gaidu vienība
svinēja savas darbības 59. gada
svētkus. Abas vienības piedalījās
skautu patrona Sv. Juŗa dienas
atcerei veltītajā Trimdas draudzes dievkalpojumā un dievnamā
ienāca draudzes mācītājas Jogitas
Minginas vadībā, nesot karogus.
Svētos Rakstus lasīja skauts
Krišjānis Ūle un lielgaida Monika
Bangerska. Mācītāja J. Mingina
bija sagatavojusi Juŗa dienai
atbilstīgu un jauniešiem labi
saprotamu sprediķi. Vienību
priekšnieki – vad. Karmena
Ziediņa un vad. Aivars Oga –
nolasīja vienību dalībnieku
vārdus, kuŗi aizsaukti mūžībā.
Dievkalpojums beidzās ar korāli
,,Ved mani, Dievs, un manas gaitas svētī”, kas bija kā novēlējums.
Trimdas draudzes namā dievkalpojuma dalībniekus galvenā
saimniece Lolita Ūle aicināja
azaidā. Pēc azaida abi vienību
priekšnieki ziņoja par pagājušā
gadā veikto, un pulciņu vecākie
izdalīja apbalvojumus. Skautiem
vēl bija priecīga ziņa – Ēriks

Galiņš, Aleks Puriņš, un Krišjānis
Ūle iepriekšejā dienā bija devuši
skautu solījumu, kļūstot par
pilntiesīgiem skautiem. Aktā piedalījās Amerikas skautu organi-

zācijas (B.S.A.) vietējā novada
pārstāvji, kuŗi pasniedza darbības
apliecības. Viņi atzinīgi novērtēja
un uzslavēja disciplinētos jauniešus – gaidas un skautus.

Vienības pirms dievkalpojuma pie Trimdas draudzes baznīcas

Pirmie Skautu-gaidu
mūzeja stipendiāti sāks darbu
Šo vasaru Skautu-gaidu mūzejā
Gaŗezerā strādās mūzeja pirmie
stipendiāti. Ērikam Zālītem,
Ņujorkas 90. skautu vienības
skautam, un Līzei Zālītei, Zilā
kalna 4. gaidu vienības lielgaidai,
katram piešķīra $300 stipendiju,
kas atbalsta viņu turpmākās
mācības Gaŗezera vasaras vidusskolā 2009. gada vasarā. Stipendijas bija mūzeja pārzines vad.
Ilzes Antonas un viņas palīdzes
vad. Daces Koplandes (Copeland)
izdomātas, jo viņas abas vēlējās
iesaistīt jaunos skautus un gaidas
mūzeja darbā un atbalsītīt viņu
latvisko izglītību. Šo domu ar
lielu sajūsmu un attiecīgo naudas
summu atbalstīja Lsp vad. Pēteris
Aivars un Lgp vad. Nora Aivara.
Stipendijai pieteicās viens
skauts un trīs gaidas. Katrs uzrakstīja domrakstu par temu
„Mana vislabākā atmiņa no
skautu/gaidu gaitām.” (Skat.
Gaŗezera mājas lapu, mūzeja
nodaļu, lai lasītu viņu rakstus.)
Darbus izvērtēja vadītājas Ilze
Antona un Dace Koplandes un
ieteica stipendiātus Lsp un Lgp,
kuŗi paziņoja uzvarētājiem par
stipendijas saņemšanu. Ērikam
un Līzei bija jāpiekrīt šovasar
ziedot astoņas stundas darba
Skautu-gaidu mūzejā Gaŗzerā.
2009. g. 28. jūnijā vad. Ilze
Antona, vad. Dace Koplande un
vad. Richards Rollis satikās ar
Ēriku Zālīti un Līzi Zālīti, lai
pārrunātu viņu pienākumus,
strādājot mūzejā. Ir paredzēti
dažādi darbiņi, to skaitā plakātu
veidošana par skautu un gaidu
vienību darbību 2008./09. gadā,
par mūzeja 20 gadu pastāvēšanas
atceri, mūzeja apkārtējās vides
sakopšana. Viņu pienākumos
ietilpst arī sākt iekārtot nometnes iekārtu mūzeja aizmugures
dārza territorijā, rādīt ciemiņiem
mūzeju un veikt dažādus citus
nepieciešamus mūzeja iekštelpas
iekārtošanas darbus.
Nora Aivara

Svētku nobeigumā priekšnesumu virkni vadīja vad. Uldis
Sīpols. „Ugunskuru” ar strāvas
palīdzību „aizdedza” vad. Ritvars
Asbergs un dalījās atmiņās. Pēc

raibās priekšnesumu virknes
svētku beigās visi nostājās lokā
nodziedāja gaidu un skautu
vakardziesmas.
Vadītāju Karmenas Ziediņas
un Ērika Puriņa vadībā vienību
dalībnieki 30. maijā pulcējās
labam darbam Braunfeldu ģimenes īpašumā, tāpat kā pērn.
Bijušais skauts Mārcis Braunfelds
pārcieš smagu slimību, un viņa
ģimenei lieti noder palīdzība.
Daudziem līdzi bija lāpstas,
grābekļi un citi darbarīki, un
katrs darīja, ko spēja. Dārza talka
beidzās ar kopīgu azaidu. Ģimene
pateicās par paveikto darbu,
pateicību papildināja vadībai
piesūtītais raksts.
No 5. līdz 7. jūnijam Trimdas
draudzes lauku īpašumā Piesaulē
(Bradford, NH) notika Daugavas
(8.) skautu vienības un Saules-

kalna (7.) gaidu vienības nometne „Klusā daba”. Piesaules darbinieki Valdis Spalviņš un Valdis
Šķiliņš bija jau vietu sakārtojuši,
atveŗot ēkas un pieslēdzot ūdeni,
nopļaujot pļavu un zālienu.
Nometņotāji ieradās pievakarē
un pēc azaida sāka celt teltis. Par
nometņotāju saimniecību rūpējās gaidu vadītājas – Anda Spalviņa,
Ilga Šķiliņa, Ilze Prikule-Oga un
palīgs, Piesaules administrātors
Valdis Spalviņš. Pāris reizes visi
nometņotāji – guntiņas, gaidas,
mazskauti un skauti – ēda kopā
ēdamzālē, bet pārējās maltītēs
gaidas un skauti gatavoja ēdienu
uz gāzes plītiņām. Tas vienību
dzīvē bija kas jauns.
Vēlāk, saņemot atļauju no
pagasta ugunsdzēsējiem, „mežinieku” vakariņas notika visiem
kopā īpašuma ugunskura vietā.
Nometnes lielo ugunskuru sakūra Piesaules ezeriņa krastā.
Ugunskura temats bija: „Š...Š...Š!”,
un to jautri un asprātīgi vadīja vad.
K. Ziediņa, savirknējot priekšnesumus ar gan sen nedzirdētām, gan
pazīstamām dziesmām. Vakarā
uzausa liels, apaļš mēness, kuŗa
gaismā pēc vakardziesmām un
„naksniņām” visi devās gulēt vai
nakts nodarbībās – gaidu solījumu deva Ina Ramane, Kristiana
Grīnberga un Larisa Kreišmane.
Pēdējā nometnes dienā solījumu deva guntiņa Anna Aldiņa
un skauts Pauls Galiņš. Rīta
nodarbībās skautiem un mazskautiem bija sporta normu pārbaude vadītāju Aivara Ogas,
Ērika Puriņa un palīga Edgara
Galiņa vadībā. Gaidas rīta cēlienu
izmantoja dabas pazīšanas un
saudzēšanas nodarbībām.
Visi pusdienoja ēdamzālē, pēc
pusdienām notika nofotografēšanās, uzsoļošana pie karogiem, karogu sveikšana, pēdējie
ziņojumi – un abi vienību
priekšnieki pasludināja nometni
„Klusā daba” par slēgtu.
vad. Aivars Oga

No kreisās: mazskauts Vilis Veidis; skauti Krišjānis Ūle, Ēriks
Galiņš
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JAU N U M I L AT V I JA S P O L Ī T I K Ā
Valsts prezidents Lietuvā
Valsts prezidents Valdis Zatlers
Viļņā 6. jūlijā piedalījās Lietuvas
tūkstošgades svinībās. Šajā datumā 1253. gadā pēc Romas pāvesta lēmuma tika kronēts pirmais
Lietuvas karalis Mindaugs, ar ko
arī ielikts pamats vēsturiskajam
Lietuvas dibināšanas un aizsardzības aktam un starptautiskajai Lietuvas valsts atzīšanai.
Uzrunā Zatlers sacīja, ka bez
savas kultūras un tradicijām
valsts nevar pastāvēt. Ja trūkst
naudas, valsts to var aizņemties,
taču kultūru aizņemties nav
iespējams.
Prezidents ar kundzi Lilitu Zatleri un citu valstu augstajiem
viesiem piedalījās svētku sarīkojumos. Viļņā. Pēc tikšanās Lietuvas prezidenta pilī viesi aizlūdza par Lietuvu Viļņas katedrālē.
V. Zatlers bija klāt Lietuvas
tūkstošgades pieminekļa atklāšanas un vēsturiskā karoga pacelšanas ceremonijā Lietuvas
valdnieku pilī un apskatīja izstādi „Lietuva vēsturiskajos avotos” Lietiskās mākslas mūzejā.
Svinībām par godu organizētajos Dziesmu un deju svētkos „Gadsimtu sadziedāšanās”
Vingis parkā Valsts prezidents
teica uzrunu lietuviešu valodā.
Svētkos piedalījās apmēram
42 000 dziedātāju un mūziķu no
Lietuvas un visas pasaules.
Viļņā V. Zatleram bija iespēja
pirmo reizi neformāli tikties ar
jaunievēlēto Lietuvas prezidenti
Daļu Grībauskaiti.
Pirmo reizi Lietuva vēsturiski
minēta 1009. gadā Kvedlinburgas chronikā (Annales Quedlinburgenses), kuŗā stāsta par Sv.
Burbona Kverfurtska (svētā
Bruno) nāvi uz Lietuvas un

Krievijas robežas (vai Lietuvas,
Prūsijas un Krievijas robežas).
Par eirokomisāru
vienosies ar partijām
Valdību veidojošo partiju sadarbības padomes sēdē nolemts lai izvirzītu kandidātūru eirokomisāra amatam, tiks veiktas
pārrunas ar valdību veidojošo
partiju pārstāvjiem. Ministru
prezidents Valdis Dombrovskis
atzinis iespēju, ka šīs sarunas
bez oficiālas kandidātūras virzīšanas varētu turpināties arī
līdz rudenim, ja Eiropas Parlaments vēl nebūs gatavs balsot
par Eiropas Komisijas prezidenta
amata kandidātūru. Dombrovska
ieteikto partijas biedri Solvitu
Āboltiņu atbalsta tikai pats Jaunais laiks. Konsultācijas nebūs
vieglas, jo Āboltiņu neviena cita
partija nav gatava atbalstīt. Tautas partijas ieskatā tās kandidāts
ārlietu ministrs Māris Riekstiņš
ir pārāks pār Āboltiņu.
Ievēlēts Rīgas pilsētas galva
Jaunievēlētās Rīgas domes koalicija – Saskaņas centra un LPP/
LC deputāti 1. jūlijā par galvaspilsētas vadītāju ievēlēja SC līderi
Nilu Ušakovu. Par viņu nobalsoja 37 SC un LPP/LC domnieki.
Savukārt 21 opozicijas domnieks
atbalstīja savu kandidātu - Pilsoniskās savienības līderi Ģirtu
Valdi Kristovski. Viena vēlēšanu
zīme atzīta par nederīgu.
Atšķirībā no dažām iepriekšējām domes priekšsēža vēlēšanām šoreiz vairākuma deputāti
nešaubījās par iznākumu un
aizklātajā balsojumā neizgudroja
nekādus pārbaudes mechanismus, piemēram, atšķirīgu krāsu
pildspalvas katrai frakcijai. “Nekādu pārbaužu, ir taču 38 godīgi cilvēki,” pirms balsošanas

uzsvēra Ušakovs.
Pēc ievēlēšanas Ušakovs pateicās rīdziniekiem, kuŗi par viņu
balsojuši, deputātiem, kas viņu
atbalstījuši, un domniekiem, kas
viņu kritizējuši un atbalstījuši
opozicijas kandidātu Kristovski.
Pēc ievēlēšanas Ušakovam tika
pasniegta pilsētas galvas amata
zīme – amata ķēde. Pretēji tradicijai ķēdi pasniedza nevis iepriekšējais pilsētas galva Jānis
Birks (TB/LNNK), bet gan Rīgas
vēlēšanu komisijas vadītājs Juris
Kokins. Ušakovs atzina - viņam
neesot žēl, ka iepriekšējais domes priekšsēdis nav piedalījies
ceremonijā, jo “galvenais, ka ķēde
ir nodota”.
Birks atsūtītajā vēstulē novēlēja jaunajam Rīgas vadītājam
izturību un vēstu prātu, kā arī
vēlēja nezaudēt šajā skrējienā
cilvēcību.
Ušakovs dzimis 1976. gadā, ieguvis bakalaura gradu sociālajās zinātnēs Latvijas Universitāte
un maģistra gradu ekonomikā
Syddansk universitātē.
Eiropas Drošības un
sadarbības organizācijas
(EDSO) Parlamentu Asambleja
3. jūlijā Viļņā notiekošajā sesijā pieņemta rezolūcija „Sadalītā Eiropa atkal apvienota” (Divided Europe Reunited). Rezolūcijā staļinisma un nacisma
totālitārie režīmi novērtēti kā
vienlīdz noziedzīgi. Diskusijas
par rezolūciju bija plašas, un
panāktā vienošanās Latvijai ir
īpaši nozīmīga saistībā ar vēsturisko kontekstu.
EDSO PA aicina valstis skaidri
un nepārprotami nosodīt totālitārismu, kā arī nepieļaut staļinisma un nacisma režīma pagātnes glorificēšanu.
Viļņā notiekošajā sesijā tāpat
daudz tika runāts par drošību
Kaukaza apgabalā, īpaši Gruzijā.
EDSO PA pieņēma vairākas citas rezolūcijas par starptautiski
aktuāliem jautājumiem, arī par
drošības situāciju Afgānistānā
un Irānā.
NATO ģenerālsekretārs
Jāps de Hofs Šefers atvadu
vizītē Latvijā
Latvijā 6. jūlijā bija ieradies
NATO ģenerālsekretārs Jāps de
Hofs Šefers. Tā bija atvadu vizīte,
jo šajā amatā viņu nomainīs Dānijas premjērministrs Anderss
Rasmusens.
NATO ģenerālsekretārs tikās
ar ārlietu ministru Māri Riekstiņu un aizsardzības ministru
Imantu Lieģi. Tika pārrunāta
līdzšinējā Latvijas un NATO
sadarbība, tostarp Latvijas dalība
starptautiskajās operācijās, kā arī
veiksmīgais NATO un Latvijas
valdības kopdarbs, organizējot
NATO valstu un valdību vadītāju
sanāksmi 2006. gadā Rīgā. Pārrunāja arī NATO jaunās stratēģiskās koncepcijas izstrādi un Baltijas valstu iesaisti šīs koncepcijas izstrādes procesā. Briselē
NATO ģenerālsekretāra vadībā
norisināsies pirmās publiskās
debates par NATO jaunās stratēģiskās koncepcijas izstrādi,
kuŗā Latviju ekspertu līmenī
pārstāvēs bijušais Latvijas vēstnieks ASV un arī pastāvīgais
pārstāvis NATO - Aivis Ronis.
Nacionālie partizāni
pie prezidenta
Valsts prezidents Valdis Zatlers

uz tikšanos Rīgas pilī bija uzaicinājis 47 nacionālos partizānus.
Tā bija pirmā reize, kad Valsts
prezidents rīko īpašu tikšanos
ar nacionālās pretestības kustības cīnītājiem. Zatlera abi priekšteči – Guntis Ulmanis un Vaira
Vīķe-Freiberga no nacionālajiem partizāniem bija norobežojušies.
Tikšanās laikā, kas ilga stundu,
pārrunāja Latvijas vēstures mācīšanu un patriotiskās audzināšanas nozīmi skolā. Nacionālo
partizānu apvienības pārstāvji
bija paņēmuši līdz pašu izstrādātos ierosinājumus šajos jautājumos. Valsts prezidents pauda
gandarījumu par šobrīd arī izglītības ministres pausto nostāju,
ka Latvijas vēsture jāmāca skolās
kā atsevišķs priekšmets. Šāda
mācību priekšmeta mācīšana ir
arī nozīmīgs solis, lai jaunieši
pēc iespējas precīzāk izprastu
notikušo un Latviju vērtētu
augstāk.
Tikšanās laikā trīs Latvijas
Nacionālo partizānu apvienības
pārstāvji dalījās pieredzē un savās
atmiņās par notikumiem Otrā
pasaules kaŗa laikā un pēc tā.
Stāstīja par Īles kauju, kas notika pirms 1949. gada deportācijām, par Latgales partizāniem un Čevera grupas darbību.

Vērtējot šīs tikšanās nozīmi,
Latvijas Nacionālo partizānu
apvienības (LNPA) priekšsēdis
Ojārs Stefans sacīja, ka „šajā
ziņā sākuši pūst pārmaiņu vēji
un nacionālie partizāni valsts
līmenī beidzot tiks novērtēti”.
Cerams, ka tiks risināts arī
sāpīgais apbalvojumu jautājums.
Kādu valsts atzinības zīmi saņēmis tikai retais cīnītājs, pērn
Ordeņu kapituls nav atbalstījis
neviena partizāna apbalvošanu.
Uz Latvijas Valsts 90 gadu jubilejas svinībām Nacionālajā teātrī nav bijis ielūgts neviens pretestības kustības dalībnieks.
Nacionālie partizāni rosina izveidot īpašu apbalvojumu tiem,
kas cīnījušies nacionālās pretošanās kustībā.
Par Valža Zatlera citādu attieksmi pret pagātni liecina
fakts, ka pirms šā gada 16. marta
prezidents Rīgas pilī pieņēma
Daugavas Vanagu priekšsēdi
Juri Augustu. Daugavas Vanagi
apvieno leģionārus visā pasaulē.
Nacionālo partizānu apvienības pārstāvji rosināja arī citu
nacionālo pašapziņu veicinātāju
iniciātīvu – īpaša apbalvojuma
izveidošanu Latvijas nacionālajiem partizāniem.
Ziņas sakopojis P. Karlsons

NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis nosūtīja vēstuli ASV
prezidentam Barakam Obamam un sveica viņu ASV Neatkarības
dienā 4. jūlijā. Dombrovskis vēstulē ASV prezidentam norādījis,
ka Latvija augstu novērtē aktīvo polītisko dialogu starp Latviju un
ASV, kas arvien vairāk nostiprina abu valstu tuvās attiecības.
Rīgā ASV Neatkarības dienu svinēja Mežaparka Lielajā estrādē. Svinībās bija ieradušies gandrīz 1000 sabiedrībā pazīstamu
cilvēku. Sarīkojuma viesus uzrunāja pašreizējais ASV vēstniecības
Latvijā vadītājs - pilnvarotais lietvedis Brūss Rodžers. Vēstniecības vadītājs uzsvēra, ka Latvijai un ASV ir vienotas vērtības, un
pauda cerību, ka abu valstu attiecības tikpat sekmīgi attīstīsies
arī turpmāk. ”Dievs, svētī Latviju!” Rodžers latviski uzrunāja sarīkojuma dalībniekus, pēc tam piebilda angliski: “Dievs, svētī
Ameriku!” Militārais orķestris atskaņoja abu valstu himnas.
Uz Maskavu devušies Latvijas vēsturnieki Antonijs Zunda,
Inesis Feldmanis un Heinrichs Strods, lai piedalītos MolotovaRibentropa pakta un Otrā pasaules kaŗa sākuma septiņdesmit
gadiem veltītajā starptautiskā konferencē. ‘’Tur redzēsim, cik lielā
mērā Krievijas vēstures zinātni ietekmējuši pēdējā laika polītiskie
procesi,’’ sacīja A. Zunda. Vīzas vēsturnieki saņēmuši pēdējā brīdī - pirmdien. H. Strodam pasē tagad ir gan pirms diviem gadiem iespiestais zīmogs, kas aizliedz iebraukšanu Krievijā, gan
Krievijas vīza.
Intervijā plašsaziņas līdzekļiem veselības ministre Baiba
Rozentāle sacīja, ka zviedri izteikuši priekšlikumu veselības pakalpojumus pirkt Latvijā. Zviedrijā esot gaŗas rindas pēc dažādiem plānveida pakalpojumiem — gan kardioloģijā, gan endoprotezēšanā. Uz jautājumu, kāds labums no tā būs Latvijas
iedzīvotājiem, ministre atbildēja: “Tas dos papildu financējumu
un kvalifikāciju ārstiem.”
Valsts aģentūra Jaunie trīs brāļi pārveidota par infrastruktūras nodaļu Kultūras ministrijā. Savulaik aģentūra tika izveidota
Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rīgas koncertzāles un Laikmetīgās
mākslas mūzeja celtniecības organizēšanai. Pēc reorganizācijas
līdzekļu ietaupījums šogad varētu būt vairāk nekā 350 000 latu
un vismaz 400 000 latu nākamajos gados. Pašreiz J3B darbību
pārbauda Valsts kontrole.
Ginesa pasaules rekordu sarakstu grāmatā iekļuvusi Latvijas
90. dzimšanas dienai veltītā stafete “Skrien! Par Latviju!”. Dalībnieki 24 stundas piedalījās 100 m stafetes skrējienā. Stafete norisinājās 2008. gada 18. oktobrī no plkst.11 līdz 19. oktobrim
plkst.11 Rīgā, stadionā Daugava. Sarīkojums bija dāvana Latvijai
90. dzimšanas dienā, idejas autors - grupas Borowa Mc dalībnieks
Runčis.
Jūrmalas Jomas ielas svētkos 3. Baltijas Starptautiskā smilšu
tēlniecības festivālā Magic Sand skulptūru konkursā skatītāji par
labāko darbu novērtēja Nīderlandes tēlnieka Marteina Rierses
skulptūru Atspulgs. Otro vietu skatītāju vērtējumā ieguva Latvijas
tēlnieka Sanda Kondrāta un ASV mākslinieces Evas Suzuko
Makgrū kopdarbs Jūrmala – austrumu un rietumu satikšanās.
Trešo vietu ieguva Latvijas tēlnieks Uldis Zariņš ar skulptūru
Pēc pusstundas jāceļas, kuŗā attēlota guļoša vīrieša galva.
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L AIKU UN VIETU MIJĀS

14. jūnijs un citi traģiski datumi– ne tikai Latvijā
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Lasot Telavivas
krievvalodīgās
avīzes Vesti pielikumu Okna, es
uzdūros Maskavas
rentgenoloģes,
nelaiķes Ellas Novikovas memuāriem. Pieskaŗoties Staļina valdīšanas norieta gadiem Maskavā, Novikova
raksta: “Tai laikā manu vīru,
medicīnas institūta 5. kursa studentu, nosūtīja par ārstu pavadīt ešelonu ar latviešiem, kuŗus
deportēja uz taigu. Atteikties
viņš nevarēja. Atgriezās nomāktā garastāvoklī un teica, ka tas
bijis šausmīgāk par fronti.
Cilvēkus izsvieda no mājām un
veda uz staciju.
Kaut kur Sibirijā pie Tomas
upes viņus izsēdināja un lika
būvēt mājokli un iekārtot
savu dzīvi. Atpakaļceļā ešelona
priekšnieks, emgebešņiks (čekists - F. G.), būdams iereibis,
izpļāpājās, ka tuvākajā laikā
tāds pats liktenis gaidot ebrējus.”
Cik var spriest, runa te ir par
1949. gada 25. martā deportētajiem. Kā zināms, tikai Staļina
nāve paglāba PSRS žīdus no
masveida deportācijas.
Nedēļu pirms šo lappušu atšķiršanas es tīmekļa vietnē
www. golos. am ieraudzīju raks-

tu, kuŗā teikts, ka ik gadus 14.
jūnijā Armēnijā piemin polītisko represiju upuŗus. 14. jūnijā, tāpat kā Latvijā... Izrādās,
ka pirms 60 gadiem, 1949. gada 14. jūnijā, nakts aizsegā
Armēnijas PSR MGB (čekas F. G.) darbinieki dažu stundu
laikā tūkstošiem ģimeņu izrāvuši no gultām, bruņoti sargi
viņus iesēdinājuši kravas mašīnās un aizveduši uz Uluchanlu staciju un no turienes lopu
vagonos taisnā ceļā uz Altaja
novadu.
Raksta autors uzsveŗ, ka deportācijas 60. gadskārta bijušajiem represētajiem ir īpaši
nozīmīga.
Pērngad oktobrī Erevanā
tika oficiāli atklāts jauns memoriāls komplekss PSRS polītisko represiju upuŗu piemiņai.
Iespaidīgais memoriāls veidots no tumša bazalta, un pašā
augšā slejas rožainā tufā celta
virsbūve - tāds kā baznīcas kupols ar zvanu tornīti. Katrs
apmeklētājs var paraustīt auklu
un likt zvanam ieskanēties,
godinot bojā gājušo tuvinieku
piemiņu.
Dažas dienas vēlāk, 25. jūnijā,
tai pašā vietnē bija lasāms
skaudrs raksts par drausmīgo
1937. gada terroru Armēnijā,
kas laika ziņā sakrita ar bēdīgi

slaveno “latviešu lietu” Padomju Savienībā. Tika apcietināti
un čekas moku kambaŗos
spīdzināti daudzi izcili armēņu rakstnieki. Pazīstamākais
no viņiem - Egiše Čarencs
(Charents), ko jaunībā savaldzināja sapnis par Pasaules Komūnu, kur valdīs Taisnība un
Darbs, kopā ar vairākiem citiem literātiem nodibināja
Armēnijas proletārisko rakstnieku apvienību.
Redzot, ka visi viņa draugi,
kas darbojās šajā apvienībā, apcietināti un viņš vienīgais vēl
brīvībā, Čarencs bija dziļi sašutis: kāpēc viņš nav izpelnījies šo godu, vai tiešām krietnu
cilvēku acīs viņš būs nodevējs
un spiegs?
Sadūšojies viņš devās pie toreizējā Armēnijas čekas vadītāja biedra Muchdusi un prasīja, lai viņu apcietina.
Lielais priekšnieks dzīšus
izdzina viņu no kabineta, teikdams, ka viņu arestēs, kad būs
vajadzīgs.
Pēc dažām dienām rakstnieka
sievu ar bērniem izlika no dzīvokļa Cachkadzorā, netālu no
Erevanas. Čarencs kļuva vai ārprātīgs no dusmām. Viņš noīrēja divjūgu ratus, iesēdināja tajos sievu un bērnus, kā arī trīs
mūziķus, kas spēlēja nacionālus

instrumentus. Braucot pa pilsētiņas galveno ielu, Čarencs uzsauca saskrējušajiem ļaudīm:
“Klausies, mana tauta, esmu
Čarencs, tavs dzejnieks. Manu
ģimeni izsvieda no dzīvokļa,
un tagad esam uz ielas.”
Erevanas pievārtē Čarenca ratiem ceļu aizšķērsoja čekas
auto. Rakstnieka vēlmi izpildīja - viņu apcietināja, un 1937.
gada 27. novembrī viņš cietumā
nomira.
Manā banknošu kollekcijā ir
mūsdienu Armēnijas 1000 dramu naudas zīme ar Čarenca
ģīmetni. Otrā pusē attēloti divjūgu rati ar cilvēku uz bukas.
Izlasījis nupat izklāstīto rakstu,
es sapratu, kā tas bijis ar tiem
ratiem...
Cik līdzīgs ir Linarda Laicena
liktenis! Šis apdāvinātais latviešu liriķis un prozists bija
Saeimas t. s. “strādnieku-zemnieku” frakcijas deputāts, dabūja arī pasēdēt buržuaziskajā cietumā, kur sacerēja
romānu Kliedzošie korpusi.
Beidzot, 1932. gadā, viņam
uzsmaidīja marksista laime:
viņš guva pajumti un patvērumu Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā. 1934. gadā
Pirmajā PSRS rakstnieku kongresā Laicenu ievēlēja par Rietumu (!) proletārisko rakstnieku

sekcijas vadītāju.
Kad Staļins “ķērās pie latviešiem”, Linardu Laicenu apcietināja un 1938. gada 14. decembrī
nošāva kā suni.
Un tagad - šī skumjā stāsta
griezīgais epilogs: tiklīdz kļuva
zināms, ka apstiprināts Kristapa Ģelža projekts - padomju
terrora upuŗu piemiņas sienas
izveide Strēlnieku laukumā uz
Okupācijas mūzeja fona, Rīgas
krievvalodīgās avīzes Vesti Segodņa publicists Nikolajs Kabanovs
nāca klajā ar derdzīgu rakstu,
nosaukdams iecerēto iesarkano
(lopu vagona krāsā) sienu par
“raudu mūri”.
Pašam rakstam viņš deva nosaukumu K stenke! (burtiski - pie sienas, t. i., pavēle nošaut). Un turpat zīmējums: melni šauteņu stobri vērsti pret granītā iemūžinātajiem trim
sarkanajiem
latviešu strēlniekiem, kas sabozušies stāv Kristapa Ģelža projektētās Piemiņas sienas priekšā.
Kaut ko zaimīgāku grūti iedomāties. Un kur nu vēl krievvalodīgo lasītāju komentāri indīgu dubļu šļakatas...
Armēņiem ir veicies: tur nav
tādas Vesti Segodņa, tur nerosās
visādi kabanovi, kas apgāna padomju terrora upuŗu piemiņu.

neris Aleksandrs Tralmaks, pārņem no Bonnier Business Press
Latvijas plašsaziņas līdzekļu
grupu AS Diena un Latvijas
biznesa laikrakstu Dienas Bizness. Nedela S.A. pilnīgi pieder
Tralmakam, bet financējums
darījumam 100% nāk no
Luxembourg Financial Services
(LFS). Kā teikts Bonnier Business
Press izplatītajā paziņojumā,
“LFS ir nodibinājusi turīgu
igauņu uzņēmēju grupa, un tā
pieder šai grupai”, kuŗu vada
Kalle Norbergs, viens no LFS
dibinātājiem. Līdzšinējais AS
Diena ilggadējais prezidents
Arvils Ašeradens uzreiz paziņoja, ka līdz ar darījumu nolēmis pārdot savas akcijas un
pamest uzņēmumu. Savukārt
žurnālists Māris Zanders jeb
pans Kleksis, kā viņš sevi dēvē
radio SWH raidījumā, jautā:
„Vai nav dīvaini, ka laikraksta
Diena jauno īpašnieku financētāji (Kalle Norbergs, Luxembourg Financial Services) līdz
šim galvenokārt nodarbojušies
ar transitbiznesu un Krievijas
uzņēmēju (Severstaļtrans) pārstāvēšanu Igaunijā?”
Pēc tam kad Rīgas pašvaldībā
vara ir pārgājusi Saskaņas centra rokās, kuŗš jau tagad runā
par uzvaru nākamā gada Saeimas vēlēšanās un uzkrītoši cenšas iepatikties latviešu vēlētājiem, lielākā Latvijas laikraksta, arī reģionālo laikrakstu un
vairāku žurnālu iespējamā
pāriešana Krievijas naudas rokās ir vairāk nekā bīstama.
Patiesībā, manuprāt, šo plaš-

saziņas līdzekļu pirkšanai nav
biznesa pamatojuma, jo peļņu
šajos apstākļos gaidīt nevar vismaz vēl pāris gadu.
Ja jau pat lielie zviedru izdevēji neredz iespēju sagaidīt krizes beigas, kad plašsaziņas līdzekļi varētu sākt strādāt „pa
nullēm”, vienīgā pircēju interese varētu būt polītiska. Tāpēc
aizvadītā nedēļa liek satraukties, ka Latvijas dzīvības balss
ir apdraudēta – gan cilvēku
fiziskā dzīvošana, gan vārda
brīvības balss.

Franks Gordons

Dzīvības balss
Pagājusī nedēļa
atnesa trīs satriecošas ziņas: pēc financējuma apcirpšanas četrās Rīgas
lielajās klīnikās
slimniekus varēs
uzņemt tikai tad, ja viņiem
būs tieši draudi dzīvībai. Ierobežotajos financējuma apstākļos Austrumu slimnīca par
pacienta nodevu stacionēs cilvēkus tikai īpaši smagos gadījumos. Pārējiem par visiem
sniegtajiem pakalpojumiem
būs jāmaksā no sava maciņa,
līdz ar to ārstēšanas summa
dažkārt var sasniegt pat trīs
un četru ciparu skaitli. Klīnikām “Gaiļezers”, “Biķernieki”,
“Linezers” un “Latvijas Onkoloģijas centrs” nācās pieņemt
šādu lēmumu, jo ar 1. jūliju
valsts financējums stacionāro
pakalpojumu sniegšanai samazināts par piecdesmit procentiem.
Rīgas Austrumu klīniskās
universitātes slimnīcas valdes
priekšsēdis Viesturs Boka 6. jūlijā, darba nedēļas sākumā, paziņoja: “... varam aprūpēt tikai
tos, kam tas ir galēji nepieciešams. Situācijās, kad apdraudēta cilvēka dzīvība vai tuvā
laikā draud iestāties neatgriezeniski bojājumi. Tas ir nevis
slimnīcas untums, bet gan forsmažors, kuŗā esam nonākuši
visi.” Tātad, ja pacientam būs
trauma un ārsti viņa veselības
stāvokli atzīs par īpaši smagu,
tad par atrašanos stacionārā būs
jāmaksā 12 lati dienā. Dažādi

izmeklējumi un operācija būs
bez maksas. Ar citām naudas
summām jārēķinās tiem, kuŗu
veselības stāvoklis nebūs kritisks. Tā, piemēram, par gultas
dienu pacientam būs jāmaksā
23 lati. Vidējas sarežģītības
pakāpes operācijas cena ir 280
lati. Tādējādi kopumā par piecu dienu ārstēšanos slimnīcā
var nākties maksāt apmēram
550 latu. Dažos gadījumos
summa var pārsniegt pat tūkstoš latu robežu. Lieki teikt, ka
augošā bezdarba apstākļos tas
nozīmē, ka lielākajai daļai
Latvijas iedzīvotāju ārstēšanās
slimnīcās vairs nav pieejama.
Arī otra ziņa pārsteidza, jo
atsauca atmiņā viduslaiku stāstus, – divu mēnešu laikā Latvijā
savu dvēseli apmaiņā pret aizdevumu ieķīlājuši jau apmēram
200 cilvēku, jo firma Kontora
sola jebkuŗam pilngadīgam
Latvijas iedzīvotājam aizdevumus skaidrā naudā 50 līdz 500
latu apmērā apmaiņā pret savu
nemirstīgo dvēseli. Šo informāciju var izlasīt firmas mājaslapā. Noslēdzot līgumu, jāuzrāda
vārds, dzimšanas gads, jānorāda
aizdotā naudas summa un jāparakstās. Aizdevuma maksimālais termiņš ir 90 dienas. Trīs
dienu laikā aizdevumu var atdot bez procentiem, bet par
katru nākamo dienu jāmaksā
1%. Ja 90 dienu laikā aizdevums netiek atmaksāts, tad
jārēķinās ar aizdevēja rīcību
bez jebkādiem nosacījumiem.
Jāpiebilst, ka Latvijas lielāko
kristīgo konfesiju vadītāji vērtē

šādus darījumus par amorāliem un jau ir aicinājuši cilvēkus būt uzmanīgiem un neiesaistīties darījumos, kuŗos cilvēkam ķīlā pret dvēseli tiek aizdota nauda.
Trešā ziņa biedē un liek bažīties par iespējamo vārda un
preses brīvības apdraudējumu
Latvijā, jo nupat ir pārdota Latvijas plašsaziņas līdzekļu grupa
AS Diena un Latvijas biznesa
laikraksts Dienas Bizness. Grupa
AS Diena apvieno gan reģionālos laikrakstus, gan žurnālus,
gan arī laikrakstu Diena. Pats
par sevi pārdošanas fakts nepārsteidz, jo bezdarba un deflācijas
apstākļos preses izdevumi strādā ar zaudējumiem uz strauji
krītošas pirktspējas un reklāmas
tirgus būtiska samazinājuma
fona. Biedē kas cits – joprojām
nav skaidri zināms, kas ir jaunie
plašsaziņas līdzekļu īpašnieki,
jeb, citiem vārdiem sakot, neatbildēts ir palicis jautājums kam pieder darījumā ieguldītā
nauda? Laikraksta Diena galvenā redaktore Anita Brauna
un grupas AS Diena galvenā
redaktore Nellija Ločmele publiski apstiprinājušas, ka redakcionālā neatkarība un žurnālistikas pamatprincipu ievērošana joprojām ir kritēriji, kas
netiks pārkāpti, tomēr bažas tas
nekliedē, jo īpašnieki var atlaist
jebkuŗu darbinieku, ja vien to
vēlas.
Un tātad – firma Nedela S.A.,
ko vada agrākais laikraksta
Diena direktors un firmas
Catella Corporate Finance part-

Sallija Benfelde

Latvijas eiroparlamentārieši grib
sadarboties
Jaunievēlētie eiroparlamentārieši sarunā ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru piekrituši aicinājumam sadarboties
Latvijas iedzīvotāju interešu
pārstāvībā, tomēr jau patlaban
norādīja uz būtiskām polītiskām pretrunām starp viņu
pārstāvētajām partijām.
Prezidents novēlēja: „Lai arī
kādu partiju katrs pārstāvētu,
lai Eiropā mēs pārstāvētu Latviju.”
EP deputāte Inese Vaidere
eiroparlamentārieša pienākumus veiks otro termiņu. Pēc
sarunas ar prezidentu viņa
uzsvēra deputātu kopdarbības
nozīmi.

LAIKS

2009. gada 11. jūlijs – 17. jūlijs

11

Par seniem tempļiem un mūsdienu cilvēkiem
„Dienas
grāmatā”
klajā laists
skaists,
apjomīgs
albums,
ko veidojis dzejnieks Imants Ziedonis
un fotomākslinieks Kristaps
Kalns – „Latvija man”. Priekšvārdu autore rakstniece Nora
Ikstena kopā ar žurnālisti Ievu
Puķi pierakstījusi arī dzejnieka
esejiskās pārdomas, kuŗās kā
spodrā saules starā koncentrējas visas dzejnieka un mūsu
sirdij mīļās vietas Latvijā, kādu
nav nekur citur pasaulē. Ar sirdi
un visu būtību izjusto Latvijas
dabu, cilvēkus, par ko vēstī I.
Ziedoņa esejas, māksliniece
Sarmīte Māliņa un fotografs
Kristaps Kalns uzbūruši vizuāli
simboliski piesātinātajā grāmatas ietērpā un illustrācijās.
Visprecīzāk par to priekšvārdā
raksta N. Ikstena: „Kristapa
Kalna un Sarmītes Māliņas
ceļojumi Imanta Latvijā bija
klejojumi laikā un dvēselē.” Un
dažas rindas tālāk: „Mēs ar Ievu
Puķi līdzīgi nepieradināti ceļojām Imanta valodas pasaulē.
Tvērām sajūtas un teikumus,
līdz apjautām, ka vārdu birums
nav no svara, lai izteiktu to
dziļo, lielo mīlestību, kādu
Imants visu mūžu lolojis pret
savu Latviju.”
Dzejnieks pats par ķiršu
dārziem Tukumā raksta: „Pavasaŗa ziedēšanā ir reizē kaut
kas pagānisks un arī Dieva
būšanas. Ziedēt un dot ziedu.
Ziedot. Tas vienmēr bijis saistīts
ar kaut ko skaistu. Un, kad redz
Tukumā ķiršu dārzus ziedam,
var dabūt visu to sajūtu.
Pilnestīgs gaiss. Un zeme nobirusi ziedlapiņām.” Blakus K.
Kalna objektīvā tvertam krāšņam pieneņu laukam Imanta
Ziedoņa eseja, kuŗā teikts: „Tāda
prieka un saules sajūta.”
Grāmata izdota cietos vākos,
171 lpp.

„Dienas
g r ā m a t a”
laidusi klajā dzejnieka Aivara
Eipura īsprozas krājumu „Minimas jeb
vienā istabā ar Antonu Vēbernu”. Aivara Eipura izdomāto oriģinālo literārā žanra
nosaukumu varētu arī pielīdzināt dienasgrāmatu pierakstiem, jo asprātīgajos dzejnieka dzīves mirkļu komentāros, ko viņš nosaucis par minimām, atspoguļoti reāli, negaidīti, pēkšņi, smieklīgi, skumji, ticami, arī apdullinoši neticami atgadījumi, piemēram,
kas noticis Karoga redakcijā.
Tur dzejnieks esot tērzējis ar
spalvas brāļiem un, sajūtot izsalkumu, sācis grauzt savu kurpi: „Garšīga. Melna, ādas. Nez
kāpēc nodomāju, ka patlaban
ietaupu, nepērkot pārtiku. Varbūt tā arī radies teiciens: „Kurpe spiež.” Nedaudz apēdu arī
no otras kurpes. Šie nemaz
nebrīnās.” Gluži tādā pašā to-

nālitātē, kā no spoku stāstu
serijas, ir aprakstīts epizods
Maskavā, kur netālu no Sarkanā laukuma dzejnieks satiek
Ļeņinu, kas lielās, ka viņš Eipuram „nokantēšot” viņa jauko
ceļabiedri Sandru Vensko.
Arī tad, kad dzejnieks
komentē savas dzīves reālus
notikumus un pārdomas, viņa
humoram nereti ir sirreāls,
šarmants piesitiens: „Dzimstība
latviešu tautai ir zema. Cilvēki
uzrodas tikai tad, kad atveŗ
lielveikalu. Pirms tam tādās
vietās ir patukšs, staigā daži
cilvēki dienā. Tad uzceļ lielveikalu, un ļaužu, ka biezs! No
kurienes? No Svētā Gara? Piedzimst jau kā lieli cilvēki?”
Par savu jaunāko grāmatu Aivars Eipurs saka: „Šeit es rādu
publikai nejaušu savas sirds
portretu – šis manis teiktais atšķiŗas no Larošfuko teiktā tāpat
kā manas minimas no viņa
maksimām.”
Grāmata izdota ar Valsts
KKF atbalstu, cietos vākos, 117
lpp., mākslinieka Armīna Ozoliņa apdarē.
„Tapals” izdevis unikālu
krājumu par
senās Ēģiptes
kultūrvēsturi
un Latvijas
pētnieku nozīmīgo lomu
tās padziļinātā iepazīšanā – „Mūžības
valdnieks” – tās autors ir Jānis
Klētnieks, Latvijas ZA Goda
doktors un Latvijas zinātniskās ekspedīcijas dalībnieks
Ēģiptē. Grāmatas iznākšana
un ekspedīcija bija iespējama,
piedaloties Latvijā dzīvojošam
franču architektam, pasaules
kultūrvēstures ekspertam Bruno Delānam. Viņš vadīja ekspedīciju, par ko krājuma
priekšvārdā autors saka atzinīgus vārdus. J. Klētnieks ar
pateicību piemin Latvijas Ārzemju mākslas mūzeja direktori Daigu Upenieci, kas prasmīgi organizēja pirmās latviešu speciālistu ekspedīcijas uz
Ēģipti, kā arī Latvijas eksprezidenti, šā nozīmīgā pasākuma
patronesi Vairu Vīķi-Freibergu.
„Tapala” izdotais krājums ir
nozīmīgs notikums Latvijas
kultūrvēsturē, jo kopš 20. gs.
30. gadiem nekas līdzīgs līdz
šim grāmatniecībā nav novērots.
Parasti tekstus par citu valstu
seno kultūru var lasīt tulkotos
izdevumos, taču grāmatu „Mūžības valdnieki” sarakstījis latviešu speciālists, Ēģiptes pētnieku grupas līdzdalībnieks un
daudzu nozīmīgu atklājumu
liecinieks. Par šiem atklājumiem lasāms minētajā krājumā.
Latviešu zinātniskās misijas
pētnieku panākumi plašāk aprakstīti krājuma 5. nodaļā. Tajā
publicēts ekspedīcijas darba
pārskats un parādīta augstā
atzinība par Latvijas zinātnieku
sasniegumiem un atklājumiem
piramidu un tempļu vēstures
pētniecībā, ko viņi saņēmuši no
bijušā Francijas prezidenta
Žaka Širaka un pašreizējā prezidenta Nikolā Sarkozī, no
Ēģiptes Kultūras ministrijas un

Senlietu augstākās padomes.
Pēc pirmajiem pārliecinošajiem panākumiem Latvijas
ekspedīcija saņēma jaunu atļauju pētījumu turpināšanai
Karnakas tempļu kompleksā.
Tika izstrādāta un lietota jauna
metodika ar Callidus sistēmas
lāzera skanēšanas iekārtām. To
var uzskatīt par Latvijas speciālistu atklātu jaunu technoloģiju senatnes pieminekļu dokumentēšanā, kas ceļ mūsu
valsts un tautas prestižu pasaules zinātnieku aprindās.
Krājuma 1. nodaļā atstāstīti
ēģiptiešu mīti par pasaules
radīšanu un dieviem, 2. nodaļā
sniegti techniski dati par tempļiem, piramidām un kapenēm, 3. nodaļā aprakstīti seni
ēģiptiešu ticējumi par cilvēka
pēcnāves dzīvi, 4. nodaļā autors
iepazīstina ar ēģiptiešu kalendāru un laika ritējuma izpratni.
Grāmatas nobeigumā lasāms
Latvijas ekspedīcijas pārskats
angļu valodā, Senās Ēģiptes
datu chronoloģija, Glosārijs, kā
arī izmantotās literātūras saraksts, kuŗā nozīmīga vieta
ierādīta pirmajam Ēģiptes pētniekam Latvijā, latviešu archaioloģijas pamatlicējam, pirmskaŗa Latvijas Universitātes mācībspēkam Francim Balodim
(1882-1947). Grāmatas tekstus
papildina 100 augstvērtīgi
attēli.
Krājums izdots sadarbībā ar
Ārzemju mākslas mūzeju un
Latvijas Universitātes Zinātņu
un technikas vēstures mūzeju,
cietos vākos, 215 lpp. Grāmatas
izcilo apdari veidojis mākslinieks Richards Delvers.
Ap g ā d ā
klajā laists
vēl viens
nozīmīgs
izdevums
„Kalnā
bija stalta
p i l s ”.
Krājumu
par Latvijas pilskalniem un
to teikām sastādījuši Juris
Urtāns, Ieva Pīgozne, Rita Treija un Ieva Vītola. Latvijas
Kultūras akadēmijas mācībspēka, archaiologa, kultūrvēsturnieka Dr. Juŗa Urtāna daudzi nozīmīgi pētījumi pārtapuši grāmatās. Arī šajā, jaunākajā krājumā publicēti nozīmīgi viņa teksti par Latvijas
senvēsturi, par pilskalniem.
Teikas par pilskalniem ir neaizstājams izziņas avots archaiologiem, valodniekiem, folkloristiem, ģeografiem un citiem
pētniekiem, tāpēc viens no galvenajiem šā krājuma veidotāju
uzdevumiem bija sastādīt pilskalnu teiku sakopojumu vienā
grāmatā. Turklāt teikas pilskalnu apmeklētājiem palīdz
spilgti iztēloties dzīvi senlaikos.
Teikās un nostāstos daži motīvi atkārtojas. Visvairāk iecienītas ir teikas par kalnā nogrimušu pili vai baznīcu. Ja
kāds atmin pils vārdu, tā augšāmceļas. Citās teikās sastopams motīvs par to, ka pilskalns sanests ar cepurēm.
Diezgan bieži tiek vēstīts par

spokošanos pilskalna tuvumā,
kad apslēptā nauda vai manta
parādās baltas sievas veidolā.
Teikas par pilskalniem pierakstītas visos novados, tās
glabājas Literātūras, folkloras
un mākslas institūta latviešu
folkloras krātuvē. Daļa no tām
sakopota A. Lercha-Puškaiša,
P. Šmita, A. Ancelānes veidotajās izlasēs, bet krājumā „Kalnā bija stalta pils” vienuviet ir
ievietotas teikas par 58 pilskalniem, dažas no tām grāmatā
publicētas pirmo reizi. Latgales
novadā pierakstītās teikas un
nostāsti krājumā lasāmi mūsdienu latgaliešu rakstībā, šos
tekstus rediģējusi Dr. philol.
Anna Stafecka.
Grāmata ar Valsts KKF atbalstu tapusi cietos vākos,
mākslinieka Richarda Delvera
lieliskā ietērpā, uz krājuma
vāka redzams F. Baloža Kauguru Pekas pilskalna rekonstrukcijas zīmējums, ko veidojis V. Lamsters. Tekstiem pievienoti melnbalti un krāsu foto.
Nobeigumā attēlu un literātūras saraksti, kā arī Latviešu
folkloras krātuves izmantotie
materiāli.
„Nordik”
izdevis jaunā žurnālista Gunta
Bojāra eseju krājumu
„Zīda čūska” - autora
debiju literātūrā. Tas
ir neparasts, vērtīgs pienesums
īsprozas laukā, ko jau paguvuši atzīt literātūras pētnieki.
Esejas ir saturā netieši savstarpēji saistītas, tādējādi veidojot
jauna vīrieša garīgo portretu,
stāstot par viņa skatījumu uz
mūsdienu pasauli, draugiem,
kollēgām, sievietēm, bērniem.
Esejas vēstī par poētiskā cilvēka aizraušanos, psīcholoģisko atkarību, bailēm, garīgu
uzvaru, nesaudzīgu sevis tiesāšanu un arī par absolūtās
mīlestības meklējumiem. Pārsteidzošs ir autora atklātums,
arī krājuma iekšējā struktūra,
jo autora domu un jūtu uzplaiksnījumi tapuši kā saruna
ar franču sirreālistu Žaku Prevēru. Franču dzejniekam tiek
uzticēts autora mulsums, slēpts
garīgs diskomforts, nespēja

izprast pašam sevi, arī dziļā
neapmierinātība ar sevi, paššaustīšanās, kad autora tēlotais poētiskais cilvēks pieķeŗ
sevi īstas līdzjutības trūkumā,
nespējā palīdzēt automašīnas
notriektam sunītim: „... un
pēkšņi es jutos tik nožēlojams
un vājš...” Un pēc pāris rindiņām: „... jo tālāk es braucu, jo
vairāk sevi nicināju – par savu
prātīgumu, kas aukstasinīgi
bija aprēķinājis: „Tas suns neizdzīvos, un visiem tāpat nepalīdzēsi.””
Taču Žakam Prevēram uzticētas arī oriģināla humora rosinātas pārdomas. Par autoram neizprotamo, smieklīgo
jūras apjūsmošanu, ko viņš,
piemēram, novērojis dažām
sievietēm. Sevišķi nepiemērota tāda jūsma esot nakts
laikā, kad „kāpās spindz odi
kā nozombēts toijterjeru bars”.
Ar šarmantu, izsmalcinātu
humoru piesātināts ir stāstījums par sarkaniem papagaiļiem, ko tieši viņam gleznojot kāda pazīstama māksliniece: „...ai, Žak, cik es jūtos pacilāti!” Jaunais latviešu rakstnieks (vai arī viņa iedzīvinātais
jaunais vīrietis) turpina sarunu
ar franču sirreālistu. Viņš cer,
ka uzgleznotie papagaiļi arī
dziedāšot par mīlestību un
ilgām, arī pratīšot paklanīties,
kad būs izskanējusi Džo Dasēna dziesma, „... jo vai ir kāda
jēga tam, ko mēs radām, ja citi
to nevar saredzēt, sadzirdēt,
izsmaržot un just”. Tomēr visvairāk sarunu tiek uzticēts par
daudzajām sievietēm – par tādām, kas satiktas uz vienu
nakti, par citām, kas autoram
piederējušas ilgāku laiku. Ir
arī atzīšanās par to – vienu vienīgo.
Visi šie īsprozas stāstiņi paliktu atmiņā kā pikanti jauna
vīrieša piedzīvojumi, ja tajos
nebūtu pašpārmetumu, skaudrās, atkailinātās atzīšanās sāpīgā, dziļā vientulībā un arī
iekšējās brīvības, svaigās literārā vēstījuma formas, kas visam rakstītajam piešķiŗ sūra,
rūgtena īstuma garšu.
Grāmata izdota cietos vākos,
150 lpp., tekstus papildina autora foto. Māksliniecisko iekārtojumu veidojis Richards Delvers.

Visas Latvijā iznākušās grāmatas
varat iegādāties pie
lielākā grāmatu tirgotāja
„LATVIJAS GRĀMATA”.
Rakstiet, zvaniet, un grāmatas
Jums piesūtīs pa pastu.
SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050
Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248
E-pasts: lgramata@lgramata.lv
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12. marts īpaša diena bija vienam no ievērojamākiem latviešu
gleznotājiem ārpus Latvijas - Laimonim Mieriņam, Triju Zvaigžņu
ordeņa laureātam, A. Eglīša un
V. Janelsiņas fonda balvas ieguvējam. Tā ir diena, kad pirms 80
gadiem viņš ieraudzīja dienas
gaismu.
Vajadzētu jau Laimoni Mieriņu
sumināt ar grandiozu jubilejas
rakstu, bet šoreiz tā nebūs. Raksta
vietā sniedzu nelielu gabaliņu no
topošās grāmatas par mākslinieku.
Tai vēl nav nosaukuma. Viss vēl
top. Gala variantā, kas var zināt,
tā, ko jūs šeit izlasīsit, nemaz nebūs
vai būs citādi. Vēl viena piezīme –
jubilārs pats līdz ar jums šo fragmentu lasa pirmo reizi. Tā ka varu
sagaidīt sukas. Turiet par mani
īkšķi!
Un te pats grāmatas iesākums.
Šipleja savu mājvietu atradusi
Anglijas salas vidusdaļā, Rietumjorkšīras grāfistē, caur kuŗu plūst
Eiras upe. Tās senlejas lēzenajos
krastos izstiepusies pilsēta, gaŗa kā
izstīdzējusi meiča, kas nosēdusies
leknā zālē, plaši izplādama savus
krāšņos brunčus. Agrāk te vietējie
fermeŗi ganījuši lielus aitu ganāmpulkus, bet citi nodarbojušies ar
vadmalas aušanu. 19. gadsimta
beigās un 20. gadsimta sākumā
saviem turīgākajiem strādniekiem
uzņēmēji cēla gaŗas rindu mājas
ar ērtiem divstāvu dzīvokļiem. Parādes ieejas pusē katrs centās izveidot krāšņus puķu dārziņus, bet
mājas otrā pusē audzēja sīpolus,
gurķus, zirņus un citus dārzeņus.
Anglijai kaŗi nav nepārtraukti
gājuši pāri, iznīcinādami visu un
pēc tam piespiezdami ļaudis sākt
dzīvi no jauna, kā tas bija Latvijā.
Šiplejā vai katra ieliņa stāsta par
bijušiem laikiem, saglabājot savu
jaunības dienu izskatu. Rūpīgāki
cilvēki pat saglabājuši jūgendiskos
rotājumus un durvju krāsainos
stiklus. Vienīgi puķu dārza metalla
sētiņām pazuduši bumbuļi vai
citi rotājumi. Tie pēdējā kaŗa laikā
bija jānodod valstij ložu ražošanai.
Vienā no šādām mājām Mālboro
ceļā dzīvo latvietis, gleznotājs
Laimonis Mieriņš un Ilga. Viņi šai
mājā ievācās 1953. gadā un dzīvo
tur joprojām. Bēniņos mākslinieks
sev iekārtojis darbnīcu. Tā nav
(Turpināts no Nr. 26)
Ziema
Ziemā lopi palika kūtī. Tur es
daudz darbojos. Man patika siltums, kas nāca no lopiem. Es
šķūrēju mēslus kūts vidus gaŗā ieplakā. Govīm baroja sienu, raušus,
sašķaidītas cukurbietes un melases. Cukura ražošanas procesā radies blakus produkts sīrups derīgs
tikai lopiem. Bet es tajā iemērcu
lopbarības raušus un tos ēdu.
Es bieži šļūcu no kalna lejā kamaniņās. Velkot kamaniņas augšā
kalnā, tā bija veselīga izprieca. Lejā
šļūcu lielā ātrumā. Kāds prieks!
Es arī slēpoju, bet nebiju laba slidotāja. Kādreiz dienas bija tik klusas un bez vēja. Lauki sniega baltumā.
Kaut kā sagadījās, ka ziemās notika vairākums kristību, kāzu un
mirušo izvadīšanas. Zirga vilktās
kamanās tēvs brauca uz tālām
lauku mājām. Viņš vienmēr atveda
godību gardumus. Tā bija ļaužu
ieraža pateikties par tēva tālo ceļu
un svētību. Reiz tēvs paņēma mani
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Gabaliņš iz Laimoņa Mieriņa dzīves
saglabājuši tik skaidru
un bagātu latviešu valodu, tāpēc ka mūždien
dzīvojuši ar domām
par savu tēvzemi. Laimoņa Mieriņa katalogos allaž ir uzsvērts, ka
gleznotāja dzimtene ir
Latvija. Viņu dzīve pierādījusi, ka var dzīvot
svešā vidē, citā tautā,
citā kultūrā, bet dvēselē palikt latvietis. Nepieciešams tikai saglabāt nacionālo pašapziņu. Būtiskākais – ir
vai nav vēlēšanās uzturēt sevī savu tautību,
saikni ar dzimto zemi,
apzināties, vai tā ir vai
nav svarīga.
Laimonim nacionālā
piederība ir bijusi tikpat būtiska kā glezniecība, kuŗas dēļ nedrīkst sevi izdāļāt sīkLaimonis Mieriņš un Ilga 2009. gada
naudā. Viņa vērtību
12.martā mākslinieka 80 gadu jubilejā
sistēma ir negrozāma,
plaša, nav arī ne grezna, ne lepna. nemainīga, tāpat kā pašcieņas,
Tur atrodas pats nepieciešamā- pašapziņas mēraukla. Māksla un
kais – molberts, galds un plaukti tauta nav izklaides vieta, peļņas
krāsu un gatavo darbu glabāšanai. avots. Tā ir vieta, kur jāsaglabā gara
Nevar jau arī izvērsties – telpa ir tīrība, augsti ideāli.
neliela kā dālderis – vienam vieta ir,
Par ideāliem gan Laimonis Miebet diviem kļūst par šauru. Mie- riņš nemēdz runāt, tie glabājas
riņu māju drīzāk var uzskatīt par viņam dziļi krūtīs, kur pieeja ciaskētisku. Nekad viņiem nav bijuši tiem slēgta. Viss ir pateikts gleznās
līdzekļi lepnām mēbelēm un kris- un zīmējumos. Svešu roku pietalliem, ne arī viņi pēc tiem kāro- skaršanās vai to mēģinājumi tiek
juši. Galvenais, lai būtu ērti, mājīgi, atraidīti ar joku, kas Laimonim ir
labi. Visa viņu dzīve bijusi pakār- allaž uz mēles. Māksla, glezniecība
tota glezniecībai un latviskumam. pārāk grūti ir nākusi Laimoņa
Ilggadējā pavadone un balsts Ilga Mieriņa rokās, lai ar to koķetētu
pēc darba Dr. Olgas Celmiņas vai to ar vieglu roku izmētātu visos
zobārstniecības kabinetā Bradfor- vējos. Sākums un turpinājums
dā dejojusi deju kopā, pati savām vienmēr stāv viņam acu priekšā.
rokām darinājusi dažādu novadu Arī viņa gleznas, kas ir mājas
tautastērpus, audusi jostas un prie- vienīgais rotājums. Tās ik dienas
vītes, adījusi cimdus. Arī Laimo- atgādina mūža saturu un piepilnis, kaut gan lielāko daļu laika aiz- dījumu.
ņēma darbs Līdsas mākslas kollePar visa iesākumu ceļam uz
džā un glezniecība, nekad nav at- mākslu Laimonis Mieriņš mēdz
svešinājies no latviešu sabiedrības, pajokoties: līdzko pacēlies pakaļkaut arī dažbrīd ar to bijušas jo kājās, tā sācis zīmēt. Tēvs tolaik
saspringtas attiecības. Dejojot tau- Laidos, kuŗi pag. gs. 30. gados bija
tasdeju kopā „Sakta” Bradfordā, Aizputes apriņķa Valtaiķu pagasviņš bija iepazinies ar Ilgu Reinis, tā un no kuŗiem līdz nojaukšanai
un pēc dievtuŗu paražas viņi 1951. 20. gadsimta 90. gadu vidū varēja
gadā salaulājās. Viņu mājā allaž saskatīt bēdīgi slaveno Skrundas
valdījis latviskais gars. Abi Mieriņi lokātoru, vadīja veikalu. Bonbon-

gu, siļķu un citu preču iesaiņošanai lietoja papīru. To iekāroja mazais zēns un zīmēja, kas vien ienāca prātā, visbiežāk cilvēciņus,
kuŗi kaut kur gāja vai kāvās.
Neapnikdams, ļaudamies fantazijām, viņš varēja zīmēt daudz un
ilgi, tāpēc tēvs bārās, ka tā tiek
izniekota laba manta.
Tad nāca atklājums, ka uz pirts
dūmos apkvēpušās sienas ar naglu
var it labi ieskrāpēt redzēto. Turpat
pirtī, kur mazais puisēns gāja
mazgāties kopā ar māti un citiem
sieviešiem, bija noskatīts viens otrs
tolaik par nepiedienīgu turēts, bet
tagad bieži žurnālos un izstādēs
redzams skats. Neko sliktu nedomādams, viņš, mācoties Laidu pamatskolā, bija pirtī novēroto uzzīmējis. Šo „mākslas darbu” uzgājis
skolas pārzinis Lērums un par šo
„jaunā mākslinieka” grēka darbu
bija pavēstījis tēvam. Sekoja jo sāpīgas sukas, tomēr no zīmēšanas
prieka tās neizārstēja.
Mūsu grāmatas varonis nebija
starp tiem, kuŗi par mākslu fantazē
kopš mazotnes. Viņš par to neko
nezināja. Žurnālos un avīzēs droši
vien bija redzētas arī gleznu un citu
mākslas darbu reprodukcijas, taču
viņš tās uztvēra kā skaistas bildītes. Diez vai izdarīgais un saimnieciskais tēvs Kārlis, rancēnietis,
kas pēc kursu beigšanas Rīgā izceļojās pa vairākām vietām Kurzemē, līdz īsto atrada Valtaiķu pagasta piensaimnieku sabiedrības
krejotavā Laidos un ļoti veiksmīgi
vadīja sabiedrības veikalu, izkonkurējot citas bodes, - būtu bijis
apmierināts ar dēla nepraktiskām
interesēm. Ka māksla var būt arī
pieauguša cilvēka nodarbošanās,
tas zēnam ne sapņos nerādījās. Tā
viņu pat neinteresēja. Daudz
pievilcīgākas bija citas nodarbības.
Laimonis dzīvoja bijušā kuršu
territorijā, ko savos romānos
„Dzimtene”, „Bandava” un „Mežvidus ļaudis” aprakstījis Jēkabs
Janševskis (1865–1931). Netālu atradās „Remeši”, no kurienes cēlies
tautas atmodas laika darbinieks
un cenzors Mārtiņš Remiķis
(1845–1921). Pagasta namā pie sienas bija viņa portrets. Pie tā tika
vesta visa skola, stāstīts par šo
novadnieku un pat puķes vāzē lik-

tas. Vēsture bija visapkārt.
Interesi par polītiku dēlēnam
iedēstīja tēvs. Krejotavā viņam
pagāja viss rīta cēliens. Pulksten
vienos Latvijas radio raidīja jaunākās pasaules ziņas. Tās zēnam bija
jānoklausās un jāatstāsta tēvam,
cik nu mazā cilvēciņa prāts tās saprata. Galvā mudžēja sveši vārdi
un neizprotami notikumi. Piemēram, ziņa par to, ka Spānijas kaŗā
viena kaŗotāja puse „saņem maisā”
otru. Maisā pat vienam cilvēkam
grūti ielīst. Kā var sabāzt kartupeļu
maisā cilvēkus, tas zēnam likās
neiespējami. Noslēpumainie notikumi neizprotami lielajā pasaulē
prātu nodarbināja vairāk nekā jebkas cits. Nākotne zēnam vēl nerūpēja.
Skolās ar zīmēšanu arī gāja kā
gāja. Laidu pamatskolā īpaša zīmēšanas skolotāja nebija, bet, kad
1943. gadā Laimonis iestājās Kuldīgas V. Plūdoņa Valsts ģimnazijā,
tur zīmēšanai pievērsa maz uzmanības. Pusaudzim pašam – viņam
bija 14 – 15 gadi, – bija saistošākas
nodarbības. Pirmo reizi mūžā tik
tālu no mājām un bez vecāku
stingrās uzraudzības vajadzēja izbaudīt brīvību, kādu nu to izprot
zēni šajos gados, – ķircināt meitenes un skolotājus, nodoties puiku
nodarbībām, ko pieaugušie mēdz
dēvēt par blēņām. Tās likās vilinošākas, un tā bija dzīve!
Reiz pusaudzis no Laidiem uz
tāfeles uzzīmēja kaut ko no ēdamlietām. Tās ieraudzīja internāta
audzinātājs un zīmēšanas skolotājs, gleznotājs Kārlis Grūbe (1902–
1998). Pēc daudziem gadiem, atcerēdamies šo gadījumu, Laimonis
Mieriņš raksturo šo paidagogu:
„Viņam bija milzīgi kupli mati
un brilles tik bieziem stikliem kā
ķieģelis. Grūbe novērtēja manus
darbus un teica: „Puis’, tev ir dotības!” Toreiz es to nesapratu.”
Ar to šis notikums beidzās, kaut
gan uzslava kā leknu zemi un saules siltumu alcējs grauds bija iekritusi pašā slēptākajā dvēseles kambarī. Pagaidām tā tur iemājoja un
gaidīja savu liktenīgo stundu.
Diemžēl graudam bija jāgaida
daudzi gadi.
Līdz ar laikraksta redakciju sveicienus Laimonim Mieriņam
jubilejā sūta
Māris Brancis

Silvija Skujiņa

Manas bērnības stāsts
Atmiņu tēlojums

sev līdz. Mājup braucot, aukstā ziemas naktī tikai tālruņa stieples
salā džinkstēja un kamanu slieces
sniegā gurkstēja.
Reiz es apmeklēju savu klases
biedreni Āriju. Viņa dzīvoja kilometrus desmit no mums ļoti mazā
guļbaļķu mājiņā. Lai tiktu pie durvīm, bija jānotīra sniegs. Mazie
logi bija aizsaluši, un tikai dūmenis
vēstīja par siltumu istabā. Mājā bija
tikai viena istaba ar lielu ķieģeļu
krāsni vidū. Krāsnī kūrās malka.
Uz krāsns cepa un vārīja. Tā deva
siltumu dienu, un nakti uz tās gulēja. Man - ciemiņam ierādīja ērtu
gultu ar siena maisu, lina palagiem
un rupji austu vilnas segu. Pusdienas mums bija neparastas. Galda
vidū parādījās liela māla bļoda ar
miežu putru. Mēs visi ēdām no
lielās bļodas ar koka karotēm. Ārijas dzīve nebija viegla. Viņa bija

norūdīta, ejot uz skolu un nākot no skolas
10 kilometrus katru
dienu, sals vai saule.
Maz saules spīdēja
ziemas dienās. Māte
mani aizveda uz Sarkanā Krusta klīniku
apsauļošanai ar „kalna sauli”. Man tur patika. Es vēl pēc 70 gadiem atceros īpatnējo
smaržu. Tur bija izliktas ēdamvielu analizes. Sēnēm esot ma- Krustpils baznīca ziemā
zākā pārtikas vērtība.
ju redzējusi un dzirdējusi vairākus
Nāca jau uz pavasaŗa pusi, bet pieaugušos dedzīgi strīdamies par
ledus Daugavā turējās vēl blīvs un polītiku. Tā reizēm es pakāpos uz
ciets. Foņa ledū izzāģēja prāvus krēsla un teicu runu, atdarinot un
ledus klučus. Pārveda tos mājās un ķēmojot pieaugušo runas veidu.
iegāza sakņu pagrabā. Ledus turēja Klausītājiem likās uzjautrinoši, ja
pagrabu vēsu vēl ilgi pavasarī.
mazs bērns runā par tik nopietZiemas vakari vilkās gaŗi. Es bi- nām lietām. – Tēvs spēlēja ar mani

čupā sagāzto sērkociņu spēli. Es
vienmēr centos būt labākā spēlētāja, un tas man arī gandrīz vienmēr izdevās.
Septiņu gadu vecumā sākās manas skolas gaitas. Turpat divus kilometrus uz skolu es parasti gāju
kājām. Ziemā, kad zemnieki brauca uz tirgu pilsētā, mēs gribējām
pavizināties. ”Onkulīt, paved!” mēs
iesaucāmies un metāmies kamanu
pēcgalā. Vairākums braucēju mūs
vizināja. Bet bija arī tādi, kas uzgāza mums ar grožu galu un mūs
padzina. Tie, kas zināja, ka esmu
mācītāja meita, vienmēr ļāva man
un meitenēm ar mani palikt kamanās. Ceļš bija vidū augstāks un
malās nolaidās līdz grāvim. Reizēm tas bija klāts ar ledu un ļoti
slidens. Ļoti baidījāmies, ja ragavas
atmuguriski slīdēja grāvī un zirgs,
pakaviem slīdot, nespēja tās izvilkt atpakaļ uz ceļa. Tad braucējs
sita zirgu, it kā tas būtu visā
vainīgs.
(Turpinājums sekos)
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Ar Edgaru iepazinos organizācijā Daugavas Vanagi Vācijā 1971.
gada martā Dienvidvācijā, Jaunulmā (Neu Ulm), DV delegātu sapulcē.
Kad darba kārtībā valdes priekšsēdis Jānis Cīrulis un nozaŗu vadītāji bija snieguši savus ziņojumus, vārdu lūdza Edgars Retigs,
neredzīgo pārstāvis LSK. Viņš
lūdza DV nākt palīgā visvairāk
cietušajiem cīņu biedriem, kuŗi
pēc acu gaismas zaudēšanas spiesti dzīvot mūžīgā tumsā. Daudzi
no šiem neredzīgajiem dzīvoja
atšķirti no lielajām latviešu bēgļu
novietnēm, tomēr viņi ļoti interesējās par to, kas notiek latviešu
sabiedriskā un kultūras laukā.
Edgars nolasīja līdzpaņemtu
12 grāmatu sarakstu ar latviešu
autoru darbiem. Kad Edgars savu
uzrunu bija beidzis, J. Cīrulis
uzaicināja sēdes dalībniekus atsaukties uz viņa aicinājumu. Būdams kultūras nozares vadītājs,
gāju Edgaram palīgā, un drīz vien
vajadzīgo talcinieku skaits bija
sasniegts.
Tā kā neredzīgie grāmatu ieskaņojumus uzņēma ļoti atsaucīgi
un starplaikā bija atrisināta skaņu
ierakstu kopēšana, Edgars šim
darbam pievērsās ar lielu izdomas bagātību un 1973. gada septembrī ierosināja arī latviešu trimdas laikrakstu svarīgāko rakstu
ielasīšanu skaņu lentēs - kasetēs.
Sākumā šo darbu veica šī raksta
autors, bet sakarā ar manu lielo
darba slodzi to pārņēma Matīss
Bergholcs, un pārkopēšanu un
pavairošanu daudzos eksemplāros ar ātrkopējamo aparātu veica
Ignāts Jakovelis ar palīgiem
Memmingenā.
1977. gadā šim laikrakstu rakstu kopojumam vajadzēja dot

Par laiku, kas apsūdz
„Ir cilvēks, ir problēma, nav
cilvēka, nav problēmas...” Liela
daļa izsūtīto pat īsti nezināja, par
ko viņi tiek pakļauti represijām
un izsūtīšanai ar visiem ģimenes
locekļiem. Vai nu kāds nelabvēlis
bija apmelojis, vai kāds cits piespiedu kārtā sniedzis nepatiesu
liecību.
Čekas mašīna mala bez mitas,
tās dzelzs žokļos pazuda ģimenes
un dzimtas. Daudziem no viņiem
galvenā, skaļi nenosauktā vaina
bija etniskā piederība. Ja kāds
piedzimis par latvieti, lietuvieti,
igauni, tatāru, jau tāpēc vien viņš
padomju varai nav tīkams. Ciniskā plānveidība, ar kādu tika
iznīdēti labākie no labākiem latviešu tautas pārstāvjiem, kā uz
delnas atklājas dokumentos, pavēlēs, rīkojumos un dažādās citās
archīvu un mutvārdu liecībās.
No šiem daudzajiem savāktiem
materiāliem Okupācijas mūzeja
speciālisti laika gaitā veidojuši
unikālās Gadagrāmatas, krājumus, izstādes. To visu iepazīstot,
var pārliecināties, ka arī tad, ja
sievietes, sirmgalvji un bērni līdz
ar ģimenes galvu nenonāca spaidu darbu nometnēs, tik un tā
nežēlīgos apstākļos, badā, aukstumā, smagā darbā, slimību nomocīti, daudzi gāja bojā.
Par tautas ciešanām un sāpēm,
ko nedrīkst nodot aizmirstībai,
liecina arī jaunākā izstāde –
interaktīvā padomju ieslodzījumu nometņu karte, kuŗas izvei-

dei Eiropas Savienība piešķīrusi
39 000 latu. Jaunā digitālā technoloģija pēc uzskatāmības un emocionālās iedarbības atgādina dokumentālu filmu, jo apmeklētājiem sniedz skaidru, satriecošu
priekšstatu par soda nometņu
tīklu, deportēto necilvēcīgiem
dzīves apstākļiem. Par viņu un
viņu tuvinieku likteņiem var uzzināt arī pēc pašu cietušo mutvārdu liecībām, kā arī izlasīt dokumentos, kas iekļauti kustīgajā
izstādē. Kustīgie, mainīgie objekti – cilvēki, dokumenti, pavēles par nāves sodiem, barakas,
vienmuļā sniegotā ainava ar izdangātiem ceļiem, soda nometņu
apkārtne ar dzeloņstieplēm - tas
viss ļauj izjust šo baigo vēsturi
kustībā, attīstībā, ar sūru brīdinājuma pieskārienu. Satriec netiešais salīdzinājums, ko raisa
daži dokumenti, it sevišķi fotografijas, kuŗās redzamo laimīgo,
saskanīgo ģimeni ar staltiem latviešu virsniekiem, augstskolu profesoriem, pašcieņas pilniem saimniekpapiem, ar viņu glīti sapostiem bērneļiem, vecākiem nākamā kustīgā ainā nomaina līdz
nepazīšanai izmocītās cilvēku
sejas Sibirijā, novārdzināti mazuļi
un pusaudži, bada izmērdētu cilvēku un bērnu stāvi.
Izstādi par izsūtījumu un ieslodzījumu Gulaga nometnēs atklāja
komūnistiskā genocīda upuŗu
piemiņas dienā. Svinīgajā sarīkojumā runāja Okupācijas mūzeja

direktore Gundega Michele un
ārlietu direktors Valters Nollendorfs. Okupācijas mūzeja izstādes kurātore Ieva Gundare apmeklētājus iepazīstināja ar digitālās iekārtas priekšrocībām svarīgu
temu atklāšanā, jo ārvalstu apmeklētāji par jaunāko interaktīvo
Gulaga karti ir izrādījuši pastiprinātu uzmanību. Arī kultūras
ministrs Ints Dālderis atzinīgi
novērtēja jauno ekspozīciju.
Dzejniece Anda Līce svinīgā
sarīkojuma laikā nolasīja savu
jaunāko eseju „Tu pretī man nāc”.
Irēna Lagzdiņa

Tu pretī man nāc
Pušu plēstā, lauztā un izkaisītā
zeme un tauta, tāda tu pretī man
nāc šajā jūnija rītā. Stāsts par to,
ka tu savu varoņu nopelnu dēļ reiz
vesela un bagāta it visā biji, izklausās šodien pēc kāda sengrieķu
mīta. Dūksnājā iestigusi, tu saki
„tiš” tiem rijīgiem putniem, kuŗi,
izknābājuši tevi tukšu, savās ligzdās tagad apmierināti vītero. Bet
šie neceļas vis spārnos, prom aizlido
tie, kuŗiem šo zemīti vajadzētu art
un ar vislabāko sēklu apsēt.
Ko darām mēs? Vieni nopūšamies, citi dusmīgi kliedzam. Lai
ļaužu klaigas par netaisnību nespiestos sirdsapziņai cauri, augstie
kungi to ar valūtu tapsē. Šis gadsimts tikai no ārpuses izskatās
jauns. Kad naids pārvērš mūs
pūlī, iznākums vienmēr ir viens

Edgaram Retigam 85
nosaukumu. No klausītāju 13
priekšlikumiem žūrijas komisija
par visvairāk piemēroto nosaukumu atzina Ziņu Vanags.
Trimdas laikrakstus šim nolūkam bija ziedojis Laiks (DV ASV),
Austrālijas Latvietis (DV Austrālijā), Latvija Amerikā (DV Kanadā), Londonas Avīze (DV Anglijā), Latvija (DV Rietumvācijā),
Ceļabiedrs (LELB), viena gada
abonementu - Brīvība (LSDSP).
Visi pārjūras laikraksti pienāca
pa gaisa pastu, tādējādi jaunais
„skaņu laikraksts” Ziņu Vanags
sniedza klausītājiem visjaunākās
ziņas. Jāpiebilst, ka Ziņu Vanags
nu jau sasniedzis 1500. numuru
un vēl arvien iznāk, kaut arī
mainījušies tā ieskaņotāji, un par
to vienmēr ir rūpējies Edgars. Šo
kopējo darbu veicot, biju iepazinies un sadraudzējies ar Edgaru, kā arī saņēmu viņa dzīves
gājuma aprakstu.
Edgars Retigs dzimis 1924. gada
20. jūnijā Tukuma apriņķī lauksaimnieka Kārļa un Adeles Retigu
ģimenē, būdams ceturtais bērns.
Jau bērnībā bijis ļoti aktīvs un
darbojies Mazpulku organizācijā
un Latvijas Sarkanā Krusta (LSK)
jaunatnes pulciņā. Izglītību turpinājis Mežotnes lauksaimniecības vidusskolā. Skolas gados
dziedājis koŗos un dubultkvartetos. Divās kapellās spēlējis akordeonu, ģitaru un saksofonu.
1943. gada aprīlī iesaukts Latviešu leģionā, bet vasaru Rīgā
mācījies feldšeru kursos. Pēc to
beigšanas iedalīts plkv. A. Kripēna
komandētā 32. grenadieŗu pulkā
par feldšeri. Šī pulka sastāvā 1. decembrī šķērsota Latvijas robeža.

1944. gada Jāņu kaujās augstienē
228,4 smagi ievainots un pilnīgi
zaudējis redzi.
Ārstējies Rīgā, Prāgā. Nonācis
ASV kaŗaspēka gūstā Austrijā,
Bādišlā un vēlāk Štutgartē. Kvalificējies par rehabilitācijas skolotāju Vajemā un Neuburgā pie
Donavas.
Pārcēlies uz Memmingenu. Apprecējies ar vaiņodieti Beatrisi
Ģībieti. Ģimenē ir trīs bērni Gunārs, Kārlis un Diāna. Sieva
mirusi 2000. gada 1. martā. Savā
namā 1953. gadā atvēris privātu
masāžas praksi. Laika tecējumā
papildinājies vairāk nekā 30 fizikālās terapijas kursos un semināros. Darbā guvis ievērību un
cieņu plašās vietējās sabiedrības
aprindās. DV organizācijā iestājies Zīlenbuchā – Štutgartē. Kopš
šī brīža sācis rūpēties par saviem
neredzīgajiem biedriem. Kā jau
šī raksta sākumā minēts, viņa
enerģiskās darbības rezultātā izveidojusies skaņu lenšu resp. fonotēkas bibliotēka. Skaņu lenšu
bibliotēkā ir 1536 darbu ieskaņojumi 6232 lentēs, tā pārvesta
tēvzemē un nodota Latvijas Neredzīgo biedrības skaņu ierakstu
bibliotēkai, Juglas ielā 12, Rīga,
LV-1024. No minētā klāsta izdarītas 2500 kasešu kopijas, kas
nosūtītas Kongresa bibliotēkai
Vašingtonā. Šis grāmatu ieskaņojumu darbs turpinās vēl šodien.
Gribas pieminēt arī Edgara
sevišķās pūles, sakopojot un vācot latviešu rakstnieku, sabiedrisko darbinieku un izcilu personību balsu ieskaņojumus lentēs.
Visi ieskaņojumi nosūtīti pa

pastu (neredzīgo pasts ir par brīvu) uz Vāciju, Angliju, Zviedriju
u.c., kur dzīvo latviešu neredzīgie.
Kopš 1975. gada Edgars Retigs
ir LSK pārstāvis un darbojies kopā
ar mag. iur. Ādolfu Šildi.
Pēc dzimtenes neatkarības atgūšanas kopā ar dzīvesbiedri un
dēliem sācis plašu palīdzības
darbu Latvijai. Šinī darbā iesaistījis vietējo sabiedrību un, izmantojot publicitāti Memmingenas presē un radio, sevišķi
pievērsies luterāņu un katoļu
draudzēm. Piesūtījis rakstus apkārtējo pilsētu – Lindavas, Kemptenes un Heimertingenas avīzēm, un līdz ar to iegūti daudzi
talcinieki un atbalstītāji.
Daudzie ziedojumu saiņi un
ārstniecības līdzekļi sadalīti slimnīcām, DV medicīnas centram,

un tas pats – mazāks vai lielāks
piektais gads – traks niknums,
posta darbi un vēlāk – kauns.
Jaunlaulātie ar piekaŗamām atslēgām savus uzticības solījumus
pieslēdz pie Rīgas tiltiņu margām,
bet vai arī tev tādai, kāda tu šodien
esi? Plaukstas lieluma zemei visi
laiki ir bargi. Tik viegli saskaitāmā
tautā katram jākļūst arī pārējo
sargam, tikai tad var uz gaišu rītu
un mierīgu dienu domāt. Tev par
postu visi grib nevis par kalpiem,
bet tikai par kungiem derēt. Pasaule
smejas, ka mēs savos caurajos
pērkļos jau kuŗu reizi vanckarus
perējam.
Aizvien augstāk saulgriežu kalnā kāpj saule. Ko viņa, gadu no
gada tā kāpdama, uz mūsu planētas redz? Ar nometņu paliekām
kā ar augoņiem nosētus klajumus,
bezvārda kaulu laukus, uz kuŗiem
uzraugu pēcteči cer jaunu pasauli
uzcelt, jaunas Ivana Bargā gaidas,
neoboļševikus, uz vispasaules grautiņu kārus, kā latvāņus spraucamies no vēstures gruvešiem ārā.
Ko viņa, pārlaižot skatienu tev,
mana zeme, redz? Ka tik daudzos
lepnība kuplo līdzīgi gārsai, un
tomēr kādiem mīlestība biezo čaumalu pārsit. Viņa redz vienkāršo
ļaužu ilgas pēc parastas dzīves,
kuŗu var nodzīvot neparasti.
Ko saule vēl savā gājumā redz?
Dievs aizvien vēl tevi, pušu plēsto,
lauzto un pasaulē izkaisīto zemi
un tautu, ar savu plaukstu sedz.
Un, kamēr tā notiek un ir, neviens
tevi no gaismas neatšķirs.
Anda Līce

Latvijas Kaŗa invalidu biedrībai
un Zemessardzei.
Edgars ir pārvarējis lielo nelaimi, zaudējot acu gaismu kaŗa
laukā, bet viņš pacēlies visam tam
pāri un kopā ar ģimeni pūlējies
savas tautas un Latvijas labā. Viņš
ir īsts Latvijas patriots, kas pat
savā nelaimē ir bijis garīgi stiprs!
DV Centrālā valde 1986. gadā
Edgaru Retigu apbalvoja ar DV
nozīmi zeltā, bet 1997.gada 17.
novembrī viņš no Latvijas Valsts
prezidenta Gunta Ulmaņa rokām
saņēma Triju Zvaigžņu ordeņa
Zelta goda zīmi.
Edgars ir izcils paraugs tiem
malā stāvētājiem, kuŗi vienaldzīgi
noraugās savas tautas liktenī.
Varam novēlēt Edgaram Retigam dievpalīgu un būt veselam
un darbīgam nākamajos mūža
gados!
Oskars Baltputnis

Foto: Aija Ebdene

Tāds nenoliedzami ir deportāciju laiks Latvijā, kuŗa sekas izjūtamas vēl šodien. Komūnistiskā
genocīda pirmie upuŗi skaitāmi
jau ar pirmo padomju okupāciju.
1941. gada 14. jūnijā no Latvijas
uz Sibiriju, pēc sakopotiem oficiāliem datiem, izsūtīja 15 424
cilvēkus. Tautas ienaidniekos padomju okupanti Latvijas pilsoņus
ierindoja no zīdaiņu vecuma, tālam ceļam bija jāpošas arī nevarīgiem sirmgalvjiem. Jaunie,
nelūgtie Latvijas „saimnieki” nebija sīkumaini... 1949. gada deportācijās tika skarts gandrīz trīsreiz
lielāks tautas daudzums, jo izvesto skaits sasniedza 42 125. Ar Staļina „svētību” Krievijas ziemeļu
daļa bija pārvērsta par soda
nometņu republiku, ko bargā
pārraudzībā turēja čekas nodibinātā struktūra – Galvenā nometņu pārvalde. Saīsinātais nosaukums, kas ieviesās no krievu
valodas, – Gulag uz visiem laikiem
palicis mūsu un daudzu citu tautu atmiņā kā baiss necilvēcības
un neticamu zvērību simbols.
Apmēram trešdaļu Baigā gada
izsūtīto ieslodzīja soda nometnēs,
kā arī sūtīja spaidu darbos.
Aptuveni 700 ieslodzītie latvieši
tika sodīti ar nāvi par dažādiem
safabricētiem pārkāpumiem. Dažs
nāvei nolemtais tika izsludināts
par tautas nodevēju, citam augstākais soda mērs tika piespriests
par radinieku pārkāpumiem.
Gulaga saimnieku acīs cilvēka
dzīvībai bija niecīga vērtība. Ne
velti augsta ranga čekistu vidū bija
izplatīts spārnots cinisks teiciens:
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Andrejs Ozoliņš atspēko melus par Latviju
Britu laikraksta The Times š.g.
23. jūnija numurā parādījās korespondentu Deivida Čārtera (David
Charter) un Rodžera Bojesa (Roger
Boyes) raksti, kuŗos sniegta melīga
informācija par Latviju. Publicējam pazīstamā sabiedriskā darbinieka Andreja Ozoliņa atbildes
raksta oriģinālu un komentāru.
The Editor,
The Times
1 Pennington Street
London E98 1TA
Sir,
Re.: The Times article Tories attacked over links to party that honours Waffen SS by David Charter
(Tuesday, June 23) and Nazi lovers? Not us, we just helped to fight
Russians, say Tories’ new friends
by Roger Boyes.
Both articles carry a picture of
the Latvian flag to which Russian
propagandists have added Hitler’s
photograph and the SS symbols.
In David Charter’s article, the
comments about Latvia read as if
they have come from the Russian
Foreign Ministry disinformation
department. Roger Boyes in his
article, has made an attempt to get
the facts right but he struggles to
understand the information he
gained by travelling to Latvia.
Boyes incorporates information
from Efraim Zurof, without knowing that Zuroff’s comments about
Latvia and Latvians need checking
from other sources. I can provide
evidence of an article in a British
newspaper in which a Latvian,
Janis Skujevics (dec.) was slandered
as a Nazi. Later, when Zuroff was
questioned by a BBC Local Radio
Hereford/Worcester correspondent, he withdrew the allegation
printed.
Zuroff states that veterans march
from the Freedom Monument to
the Cathedral. In fact, after the com-

Jau bērnībā dzirdēju Lapūkinu
ģimenes vārdu. Vasarās dažas nedēļas pavadīju pie Saliņu ģimenes
Dzegužsalā, netālu no Ērebro. Saliņu labākie draugi bija Lapūkini.
Niklāva tēvs Alfrēds Lapūkins bija
gleznotājs, strādāja par architektu
un bija izgreznojis arī kādu no
Ērebro parkiem. Niklāva māte Elza
Lapūkina darināja kostīmus Stokholmas latviešu amatieŗu teātŗa
uzvedumiem un dažām lugām bija
režisore. Labi atceros uzvedumu
”Dziesmu svētki Skangalē”. Skangalē, Vidzemē, valdīja barons fon
Knierems, kuŗš ir Zviedrijas kādreizējā premjēra Ulofa Palmes sencis. Palmes ģimene pag. gs. 90. gados Skangali uzdāvināja Pestīšanas
Armijai, kas tur ierīkoja arodskolu
zēniem.
Ar Niklāvu iepazinos 70. gados.
Viņš teica runas Austrumeiropas
solidāritātes komitejas pasākumos,
pieminot komūnistu noziegumus,
piemēram, baltiešu izsūtīšanu uz
Sibirijas spaidu nometnēm. Komiteju vadīja igaunis Űlo Ignats.
80. gadu beigas bija notikumu
pilnas Baltijas valstīs – arī Latvijā.
Nodibinājās neformālās nacionālās grupas jeb kustības. Latvijas
Tautas fronte (LTF) bija viena no
tām. LTF valdes locekļi ieradās arī
Zviedrijā un tikās ar Zviedrijas parlamenta locekļiem un polītiskām
partijām. Niklāvs intervēja un pub-

memoration service, the people
walk from the Cathedral to the
Monument. The word march suggests a closed formation, walking
in step. Obviously, Zuroff has never
been present, as the people walk
without any kind of organisation.
Zuroff also says: ”In the past they
have worn their old uniforms”. In
1999 I met Nikolajs Romanovskis
(who died some years ago), initiator of the commemorative service.
Romanovskis assured me that at
no time had there been any SS
military uniforms or insignia.
Newspapers have printed false
allegations about uniforms being
worn. At least one newspaper has
even written that black SS uniforms had been worn by the
‘marchers’. The writer obviously
did not know about the three types of SS formations. Black uniforms had been worn by Hitler
body guard units. Members of the
Waffen SS had to be Germans
whose family tree showed that they
had been Germans for several generations. Non Germans could not
serve in the Waffen SS. They were
under SS control (an der SS).
Zuroff, in his statement about
the Latvian state prosecutors, says
that, so far, they are failing to investigate the 13 suspects whose names
he had submitted. He fails to mention that Latvia was Soviet occupied until 1991. KGB records were
moved from Latvia to Moscow,
before the restoration of independence, whence, the information he
wants could be in Moscow.
After the Soviet reoccupation of
Latvia, 1944/45, males from 16 to
65 were imprisoned in so called
‘filtration camps’. Those who had
served in any German occupation
administration service were sent to
Siberia. Those who had served in
any German controlled military
unit, regardless of whether they

Latvia, would benefit by reading
the book THE CASE FOR LATVIA
Disinformation Campaigns against a Small Nation written by
the Finnish journalist and author
Jukka Rislakki, which I am sending separately.
Yours sincerely,
Andrejs V. Ozoliņš

were mobilised or not by the
Germans, were punished severely,
receiving sentences up to 25 years
in Siberia. Thousands did not survive the harsh conditions.
Knowing about the Soviet treatment of legionnaires, I find it difficult to believe that a Latvian, former legion officer, kept his uniform
mothballed during all the years of
the Soviet occupation. I should be
very interested to know how Boyes
found this man.
In his last paragraph Boyes
betrays his lack of knowledge about
the Russians who settled in Latvia
as part of Moscow’s Russification
programme. He should, also, note
that during the first Soviet occupation there was a population loss of
more than 35,000 people, killed or
deported. Mass deportations took
place on June 14th , 1941 when
more than 15,000 were deported to
Siberia in cattle trucks. Even larger
deportations took place on March
25th, 1949, when some 43,000 were
deported to the Soviet Far East.
Arrests and ‘disappearances’ continued until the late 1980ties. It is
very likely that Mr Tomels family
had suffered under Russian rule.
Whence the chill in his voice.
I sincerely hope that the many
comments I have made will be
noted, but in addition I wish to
mention that The Times authors,
and anyone else writing about

Redakcija lūdza Andreja Ozoliņa komentāru par to, kāpēc tapusi šī vēstule.
A. O. - Ja es izlasu vai dzirdu kaut
ko, kas nomelno Latviju un latviešus, man nav miera, pirms neesmu kaut ko darījis, lai atspēkotu
melus un nepareizības.
Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas tematika ir bijusi raiba:
latvieši esot nacisti, žīdu šāvēji,
krievu cilvēktiesību ierobežotāji
un apspiedēji, leģionāri esot esesieši, un, neaizliedzot 16. martā
piemiņas ziedu nolikšanu, Latvijas
valdība veicinot nacisma atdzimšanu.
Ļaunie raksti parasti nākuši no
Maskavā bazētiem korespondentiem vai krievu dezinformācijas/
melu avotiem par Latviju un latviešiem.
Šādā katēgorijā liekami The
Times korrespondenta D. Čārtera
23. jūnija raksta informācijas avoti. Raksts saistās ar Britu konservātīvo Eiropas Parlamenta grupējuma maiņu, kuŗā būs arī TB/
LNNK, kas tiek raksturota kā
nacistu atbalstītāja.
27. jūnija raksta autors R. Bojess
ir bijis Latvijā un mēģina labot 23.
jūnija raksta nepareizības, bet ar
visu jauniegūto informāciju īsti
netiek galā. Vēstulē izsaku savu
attieksmi pret Bojesa teikto, ka
viņš ticies ar kādu leģiona virsnieku, kas glabājis SS uniformu
visu okupācijas laiku, un vēlos
zināt, kā Bojess saticis šo cilvēku.
Pieminu pēckaŗa filtrācijas no-

Atvadoties no Niklāva Lapūkina

licēja rakstus Upsalas avīzē, kur
viņš kopš 1984. gada strādāja par
polītisko komentētāju. Niklāvs bieži devās uz Latviju, lai pats savām
acīm novērotu kustību tautā, piedalījās, piemēram, pilsoņu kongresā 1990. gadā Rīgā. Kļuva arī par
LTF Zviedrijas nodaļas priekšsēdi.
Zviedrijas Latviešu centrālās padomes ietvaros nodibinājās Polītiska darba grupa Pēteŗa Vasariņa
vadībā. Apmēram 20 cilvēki, kuŗus interesēja, kas notiek Latvijā,
rēgulāri sanāca kopā, lai izplānotu,
kā varētu palīdzēt neformālajām
grupām veicināt Latvijas brīvības
centienus. Tika nodibināti sakari ar
aktīvām personām Baltijas valstīs.

Niklāvs bija viens no rosīgākiem
šinī grupā. Mērķis bija arī informēt
zviedru sabiedrību un citas rietumvalstis par notikumiem un panākt pozitīvu noskaņu par brīvības
centieniem Baltijā. Zviedru laikraksti tanī laikā vēl bija atturīgi un
brīdināja baltiešus no Padomju
Savienībā valdošo izaicināšanas.
Polītiska darba grupa izsekoja vismazākam solim, kas veda pretī
latviešu tautas brīvībai. Niklāvs
rakstīja ziņojumus zviedru presei
un gaŗākus rakstus Upsalas avīzē.
Zviedrijas Latviešu centrālā padome rīkoja paneļdiskusijas zviedru un angļu valodā. Ielūdza arī
zinātniekus no Latvijas. Panelī
piedalījās gan Niklāvs, gan viņa
šefs - Upsalas avīzes polītiskais redaktors Hokans Holmbergs. Citi
dalībnieki bija, piemēram, vēsturnieks Kristians Gerners, ekonomists Rudolfs Jalakas un citi.
Niklāvs vairākas reizes piedalījās ar
runu t.s. ”pirmdienas sanāksmēs”
Normalmstirgū, Stokholmā. Tās
tika rīkotas, lai atbalstītu baltiešu
tautu centienus pēc neatkarības.
Pēc Latvijas Valsts atjaunošanas
Niklāvs, saprotams, joprojām vēroja Latvijas Valsts turpmākās gaitas. Tā bija viņa vislielākā interese.
Viņš rakstīja ne tikai Upsalas avīzē,
bet sarakstīja arī grāmatas, pats vai

kopā ar citiem. Viņš publicējās arī
Latvijas laikrakstos, piemēram,
Dienā.
Ar Niklāvu un viņa kundzi Eriku tuvāk iepazinos, kad apmēram
desmit gadus darbojāmies Stokholmas latviešu skolā. Niklāva meitas Sandra un Kārina un manas
meitas Veronika un Johanna bija
viena vecuma. Katru sestdienu mēs
abi ar Niklāvu un Andris Rozenbachs pārmaiņus bijām skolotāji
mūsu bērniem un Rozenbacha
meitai Klarai. Ļoti vēlējāmies, lai
meitenes justu piederību pie latviešu saimes, iemācītos latviešu
valodu, dziesmas, rotaļas un tautasdejas.
Arī vēlākos gados Zviedrijas latviešu sabiedrība bieži uzaicināja
Niklāvu, piemēram, teikt svētku
runu 18. novembrī, debatēt ar
zviedru publiku sarīkojumā, kas
bija veltīts 60 gadu atcerei, kopš
laivas ar latviešu bēgļiem ieradās
Zviedrijā, un citos pasākumos,
kuŗos bija jāizskaidro Latvijas sarežģītā vēsture. 2008. gadā Zviedrijas Latviešu centrālā padome
Niklāvu uzaicināja zviedru publikai sarīkot semināru par Latvijas
mūsdienu vēsturi. Atsaucība bija
tik liela, ka seminārs bija jāatkārto.
Niklāvs tika apbalvots ar Latvijas
Valsts Triju Zvaigžņu ordeni un

metnes, bargos sodus leģionāriem
un deportācijas.
Bojess atsaucas uz Efraima Zurofa teikto, kur nepareizības sākas
ar aplamo gājiena virzienu, runa ir
par maršēšanu un uniformu lietošanu. Pirms desmit gadiem kāda
Toronto avīze pat rakstīja, ka leģionāri valkājuši melnas (Hitlera
miesassargu) uniformas. Paskaidroju, ka nevācieši pat nevarēja būt
Waffen SS, bet visi nevācieši bija
an der SS.
To, ka ir atsaukts Zurofa apmelojums par Jāni Skujevicu, zinu
tāpēc, ka man bija intervija ar BBC
Hereford&Worcester radio korespondentu tajā pašā reizē, kad Zurofam.
Panācu apmelojuma atspēkošanas raksta ievietošanu avīzē
(Western Daily News). Avīzes redaktors tālruņa sarunā atjēdzās, ka
viņam piespēlēts melu raksts, jo
pateicu, ka The Jewish Chronicle
bija ievietojis līdzīgu melu rakstu
par Paulu Reinhardu. Tajā bija
rakstīts, ka vācu okupācijas laikā
Reinhards deportējis 100 000 žīdu
jauniešu spaidu darbos uz Vāciju.
Prasīju redaktoram, kādam žīdu
skaitam Latvijā vajadzēja būt, lai
starp tiem būtu tāds skaits jauniešu.
Atbilde - vismaz pusmiljonam. Paskaidroju, ka Latvijā pirms Otrā
pasaules kaŗa visu žīdu kopskaits
nepārsniedza minēto skaitu un
Renhards neko tādu nevarēja izdarīt, jo visa vara bija vāciešu rokās.
Šā gada jūnijā aizrakstīju vēl divas vēstules un aizsūtīju Jukas Rislakki grāmatas.
Tautieši Lielbritanijā bija satraukti par BBC TV2 3. jūnija raidījuma
vadītāja Endru Neila (Andrew Neil)
teikto, ka LNNK ir nacistiski noskaņota partija. Aizrakstīju vēstuli
arī viņam. Pašā jūnija sākumā rakstīju Amnesty International par
viņu ļoti tendenciozo ziņojumu
par Latviju.

2008. gadā vēl paspēja saņemt
PBLA Kultūras fonda apbalvojumu. Viņš bija priecīgs un lepns par
apbalvojumiem.
Pēdējo reizi tikāmies š. g. 13.
maijā LR vēstniecībā Stokholmā.
Zviedrijas Latviešu centrālās padomes nodoms bija ar Niklāvu pārrunāt polītiskās darba grupas dibināšanu, lai labāk izsekotu polītiskajiem procesiem Latvijā.
Tikai īsu laiku pēc tam - 28. maijā Niklāva sirds apstājās.
Paldies, Niklāv, par Tavu bagātīgo pienesumu!
Mudīte Hoogland Krasta

Danske Bank
7. jūlija
komerckurss
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Šaipus/viņpus variācijas
Aina Zemdega. Raksti II;
sastādījis Pāvils Vasariņš, Rīga,
Nordik 2009. g. 400 lpp.
Ainas Zemdegas Kopoto
rakstu II sējumā, kas ir tik
biezs, ka turams abām rokām,
ir trīs žanriski atšķirīgas nodaļas: dzejoļi, ceļojuma apraksti
un kritiskas apceres. Dzejoļu
daļā ievietoti pārpublicējumi
no trīs sējumiem: ,,Basām kājām”, ,,Egles istabā” un ,,Cirsma”.
Pièce de résistance, ja tā varētu teikt, ir dzejnieces izteiksmīgais ceļojuma apraksts ,,Varšavā neaizmirst”.
Sējuma beigās ir apmēram
divdesmit dažādu mūsdienu
kritiķu apcerējumi par A. Zemdegas rakstiem un viņas vietu
rakstniecībā. Rakstnieces dzīvesbiedrs, viņas literārā mantojuma apzinātājs, ārsts, zinātnisku rakstu autors, literātūras kritiķis Pāvils Vasariņš
vietumis pievienojis savas atziņas un paskaidrojumus.
Dzejoļu nodaļā lasītājs atradīs gan dabas aprakstus, gan
rekviēmus, kas veltīti ,,viņ-

pusē” (patapinot Dzintara Soduma pēdējās grāmatas virsrakstu) aizgājušiem laika un
domu biedriem. Tostarp ir arī
,,šaipus” bagatelles par ikdie-

nas norisēm un maz
ievērotiem notikumiem un, protams,
iejutīgi dabas apraksti, latviešu dzejnieka
sūtība un nolemtība,
pārfrazējot
dažādi
daudzināto Andreja
Upīša atziņu. Vietvietām ieskanas tāds kā
lāsts par dzejnieku,
kam lemts sēdēt baltas, neaprakstītas lapas priekšā, kad būtu
tik daudz, ko teikt,
taču pietrūkst ,,mūzu
apgarotās” izteiksmes,
kā savā laikā vaimanāja daži romantiķi.
,,Dažreiz atšķiŗas tukša lapa. / Tad sēžu un
švīkoju zilas švīkas, /
velku svītras vienu
otrai pāri / reizēm kā
atstātu ligzdu” (123).
Šie tukšie brīži gan vairāk
mudina dzejnieci pievērsties
savai sūtībai, nevis padoties
acumirkļa nevarībai, izmisumam. Dzejniecei fiziskā pa-

saule stāsta daudz vairāk nekā
sabiedrība: ,,Ko meklēju cilvēkos, / biežāk atrodu lietās – /
dārza solā zem kastaņu koka, /
vāzē vai senā obeliskā / mūzeja
vārtos.” (100) Šur tur ielaužas
pa izteiksmīgai, komiskai ainai, piemēram, iz bērnības,
kad kāre un aizliegums cīnās
par meitenes pakļaušanu savai
varai, viņai ,,slepus misā iemērkto pirkstu sūcot” (112).
Dzejniece savās ceļojuma
piezīmēs pastāsta, kā kopā ar
citiem mūziķiem no Kanadas
ierodas Varšavā uz konferenci
un koncertiem laikā, kad Polija, ,,dzelzs aizkaram nolaižoties pāri Eiropai”, kā Čerčils
savā laikā pravietiski noteica,
bija palikusi ,,viņpusē”, kļūstot par PSRS satelītzemi. Autore sevi piespiež vērot un domāt bez aizspriedumiem,
palaikam izjūtot tuvību ar
Latvijas kaimiņzemi, ar kuŗu
Latvija it bieži dalījusies vēsturiskā liktenībā, kaŗos un svešu kungu kalpībā. Brīžiem
rakstniece jūtas gandrīz kā

mājās. Frederika Šopēna mūzikas koncertā viņa, pati
būdama atzīta koncertpianiste, jūt lielu tuvību poļu
kultūrai. Taču poļu sabiedrība, īpaši oficiālo aprindu
pārstāvji, ar kuŗiem viņai viesošanās laikā jāsadarbojas,
atbaida. Dzejniece pārdzīvo
dziļu nemieru, dodoties atpakaļ uz mītnes zemi Kanadu,
kas jau kļuvusi par ,,šaipus”
zemi, kad lidmašīnas motors
sāk sprauslot un tūristiem jāatgriežas Varšavā. Taču drīz lidmašīna ir atkal gaisā, un aizokeana ciemiņi var teikt ardievas zemītei, kuŗā patīkami
izklaidējušies un guvuši jaunas atziņas, tomēr ir priecīgi
atrast Jauno pasauli šaipusē.
Literātūras zinātnieku un
kritiķu apceres par Ainas
Zemdegas literāro devumu sējuma beigās brīžiem ir interesantas piedevas par dzejnieci, kas, šķiet, satuvina šaipus/
viņpus diametrālos pretstatus.
Vismaz tā varētu likties.
Juris Silenieks

GRĀMATA PAR NIKOLAJU ROMANOVSKI
Latvijas Kaŗa mūzejā 3. jūnijā notika grāmatas „Mūžs” atvēršanas svētki. Tā ir grāmata par cilvēku, ko pazinām,
cienījām, mīlējām, - par Latvijas Nacionālo kaŗavīru biedrības ilggadējo priekšsēdi Nikolaju Romanovski (19252004). Vairākums cilvēku Nikolaju Romanovski iepazina
deviņdesmito gadu sākumā
vai vidū, kad viņš kļuva par
atjaunotās Latvijas Nacionālo
kaŗavīru biedrības priekšsēdi
un sāka savu lielo darbu Kurzemes (Lestenes) Brāļu kapu
veidošanā. Desmit mēnešos,
strādājot ar šo grāmatu, man
bija iespēja izstaigāt Nikolaja
dzīvesceļu no paša sākuma.
Bērnība, kad agri tiek zaudēta
māte, skolas gadi ar sapni par
jūru, 1941. gada 14. jūnija rīts
Slokas stacijā, skatot aizvesto
ešelonu, un redzētais paliek
atmiņā uz mūžu. Kaŗa gadi,
Latviešu leģions, gūstekņu nometne Kutaisi, Gruzijā, kuŗā
bojā iet simti.
Nikolajam ir lemts atgriezties, atkal būt mājās, pie tu-

viem cilvēkiem un sastapt
Viju, ar kuŗu kopā nodzīvoti
četrdesmit seši gadi. Un tad
nāk Atmoda un lielo darbu
laiks. Par savu uzdevumu un
pienākumu Nikolajs uzskata
Lestenes Brāļu kapu izveidošanu, lai, kā viņš teica, „vestu
zēnus mājās”, un cīņu par
taisnības augšāmcelšanos - panākt, lai tiktu atzīta patiesība,
ka leģionāru cīņa Otrā pasaules kaŗā bijusi taisnīga, un
tam tika ziedots viss - arī veselība. Nikolajs Romanovskis
no dzīves aizgāja 2004. gada
15. oktobrī, un viņa bēres pulcēja ap 700 cilvēku.
Grāmatā iekļauti fragmenti
no Nikolaja Romanovska runām un rakstiem, un viņa
pirms gadiem teiktie vārdi ir
aktuāli arī šodien. Atmiņās
par Nikolaju dalījušies viņa
dzīvesbiedre Vija Romanovska,
radinieki Ieva Valdmane, Ināra
Rutkovska, Daina Sondore,
darbabiedrs Valentīns Putāns
un domubiedri, kā Nikolajs
sauca savus līdzgaitniekus:
LNKB priekšsēdis Edgars

Skreija, brigādes ģenerālis Juris Vectirāns,
bijusī Lestenes pagasta padomes priekšsēde
Dzintra Michailova,
tēlniece, Lestenes Brāļu
kapu pieminekļa autore Arta Dumpe, Kaŗa
mūzeja speciāliste Ieva
Kvāle, polītiķi Ģirts
Valdis Kristovskis, Inguna Rībena, rakstniece Anda Līce.
Grāmatas izdošanas
financiālos jautājumus
kārtoja Kaŗa mūzeja
galvenā speciāliste Ieva
Kvāle. Grāmatas ģenerālsponsors ir apvienība Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, sponsori:
Pilsoniskā savienība,
Visu Latvijai!, Latvijas
Nacionālo kaŗavīru
biedrība, Latvijas Nacionālo
partizānu apvienība, organizācija Daugavas Vanagi Latvijā, kā arī individuālie ziedotāji: Veronika Uršuļska, Aija
Fleija, Juris Vectirāns, Ģirts
Valdis Kristovskis, Juris Dal-

ka paveikto lielo darbu tiem,
kuŗi to atceras, un tiem, kas
to ir aizmirsuši, jo ir skumji
Lestenes Brāļu kapos klausīties citu kapu veidotāju vārdus,
bet nedzirdēt pieminam Nikolaju Romanovski, bez kuŗa
darbības šo kapu nebūtu.
Paldies visiem, kas gan ar
savām atmiņām, gan financiālo atbalstu piedalījās grāmatas tapšanā. Īpašs paldies par
atsaucību un līdzdalību Nikolaja dzīvesbiedrei Vijai Romanovskai.
Savā pēdējā intervijā Nikolajs Romanovskis sacīja: „Esi
un vienmēr paliec tu pats.
Nemaksā meslus pasaules ļaunumam, neizpratnei un svešām
interesēm. Nebaidies, ka svešinieki tevi nesapratīs, bet baidies, ka tevi nesapratīs un atstums tava tauta. Pirmajā vietā
biņš, Edgars Skreija, Jūlija Pun- vienmēr paturi godu un padiņa, Regīna Karpoviča, Imants tiesību, savu valsti, savu tēvZeltiņš.
zemi, savu latviešu tautu.”
Grāmata izdota apgādā
Lai tas paliek novēlējums
„Avots”.
mums šajā grūtajā laikā.
Lai šī grāmata ir atgādinājums par Nikolaja RomanovsElita Roze

L AT V I E Š I AU S T R Ā L I JĀ

Sidnejas zaudējums
Dieva nemainīgs likums ir
cilvēka piedzimšana un nomiršana. Laiks, kad cilvēks
staigā zemes ceļus, ir laiks, kad
jāizmanto piešķirtās gara
dāvanas. Sidnejā cilvēku ar
spilgtām gara dotībām nekad
nav trūcis. Cilvēks zemes virsū nedzīvo mūžīgi, tāpēc laiku
pa laikam jāzaudē tuvi un dārgi cilvēki. Aprīlī un maijā mūžībā aizgāja divas cildināmas
latvietes: Viktorija Manasa,
dzim. Kalevica, un Elga Ķepīte, dzim. Šica.
Viktorija Manasa dzimusi
1920. gada 27. jūlijā Tukumā,

Latvijā. Kalevicu dzimta bija
pievērsusies medicīnas studijām, arī Viktorijas māte un
Viktorija pati. Prāvs skaits
Sidnejas un apkārtnes latviešu
ir Dr. Viktorijas Manasas ārstēti un garīgi stiprināti. Viktorijas dēls Pēteris nav ārsts,
viņš izvēlējās citu profesiju
un ir studentu korporācijas
Lettonia krāsnesis.
Otra mūžībā aizgājusī latviete Elga Ķepīte pieder pie
plašās, darbīgās Šicu dzimtas.
Dzimusi 1931. gada 15. jūnijā.
Elgas vecāki ir vidzemnieki –

tēvs Kārlis dzimis Rūjienā,
māte Tekla – Mazsalacā. Studiju
laikā Kārlis Rīgā iepazinās ar
Teklu un abi noslēdza mūža
derību. 1927. gadā Kārli Šicu
sūtīja par firmas Nestle pārstāvi
Javas salā, Japānā un Ķīnā, un
tur piedzima Elga. Nezinātāji
un apšaubītāji var mācīties,
ka Ķīnā dzimis latvietis nav
ķīnietis. Gadās, ka pasaulē
sajauc jēdzienus – tautība un
pavalstniecība. Pavalstniecību
var mainīt, bet tautība ir nemaināma – tā ir ģenetiski mantota no senčiem.

riju Manasu un Elgu Ķepīti,
Otrā pasaules kaŗa laika jūk- atvadoties viņām saka –
lī Elga nokļuva Vācijā un 1948. paldies!
gadā ieceļoja Austrālijā, 1952.
Elga Rodze Ķīsele
gadā salaulājās ar Pēteri Ķepīti. Elga bija latviskā garā
Ceļa vārdi
audzināta un latviskumu snieKad dzīves ceļš līdz galam iets,
dza tālāk kuplajai bērnu un
Kad diezgan raudāts, diezgan
mazbērnu saimei. Elgas mazsmiets,
dēls ir Sidnejas latviešu sabiedTad acis skata starus sārtus,
rībā ļoti darbīgais, apdāvināKas jaunam ceļam atveŗ vārtais Jānis Daniklifs (Dunniclif).
tus,
Elgu Ķepīti nekad neredzēja
Kāds gājējam sniedz roku siltu
īgnu vai dusmīgu – viņa allaž
Un projām ved pār staru tilsmaidīja, dažkārt arī sāpju
tu...
brīžos.
Elga Leja
Visi, kas pazina Dr. Vikto-
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Latvijā - zemeņu laiks

(ar labu ziemcietību). Iestādīta
piemērotā, no sala aizsargātā vietā, šķirne dod izcilu ražu. Ogas
lielas, saldas, izlīdzinātas pēc lieluma, transportizturīgas. Taču arī
Latvijā ilgus gadus audzētajai šķirnei „Senga Sengana” (vidēji vēla)
nav nekādas vainas. Ogas vidēji
lielas, tumšas, aromatiskas, transportizturīgas, piemērotas pārstrādei, arī saldēšanai. Ļoti pieticīga
augšanas apstākļu ziņā. Pūres
Dārzkopības pētījumu centrs nupat radījis jaunu šķirni „Suitene”.
Pūrē ir arī lielākais ogu un augļu
pārstrādes (sulas, ievārījumi, kompoti) uzņēmums Latvijā.
Sāc dienu ar bļodiņu zemeņu!
Tāds dienas sākums ne tikai uzlabos omu, bet arī dos enerģiju
visai dienai. Tukšā dūšā apēstas
zemenes dod vairāk enerģijas
nekā kafija. Fruktoze tajās dos
tavam organismam spēka pieplūdumu. Šīs maģiskās ogas ir pārpilnas ar A, C un K vitamīnu, kā
arī arī beta-karotīnu un folijskābi.
Ēšanai svaigā veidā īpaši garšīgas ir šķirņu „Venta”, „Senga Sengana”, „Pegazs” un „Polka” ogas,
bet šķirnes „Induka”, „Zefīrs”, „Tenīra” ir vairāk piemērotas zemeņu
zupām, saldajam ēdienam ar jogurtu vai saldējumu.
Teksts un foto Valija Berkina
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N O VA D U Z I Ņ A S
Dabas mūzeju Rīgā jūlija sākumā pildīja bagātīga vasaras
smaržu buķete - notika izstāde
“Zemenes un puķzirņi”. Uz galdiem izkārtotos traukos sārtojās
50 šķirņu Latvijā audzētās zemenes. Varēja novērtēt jau labi
zināmas un jaunas šķirnes, kā
arī perspektīvus hibridus.
Arī Jūrmalas pilsētas svētkos
šogad godā tiek celtas zemenes –
sens Jūrmalas simbols. Jūrmala
ir pirmā vieta Latvijā, kur zemenes sāka audzēt plašos apmēros,
un tās kļuva ne tikai par tuvējos
tirgos iecienītu gardumu, bet arī
par eksporta preci. Pirmās zemeņu šķirnes Rīgas Jūrmalā tika ievestas no Francijas 19. gs. 2. pusē.
Pēcāk paši iemācījās izaudzēt
ražīgas šķirnes, piemēram, „Viktoriju”. Jūrmalnieki drīz vien saprata, ka ogas ļoti labi var gan
pārdot vasarniekiem, gan arī vest
uz Rīgu un pat Krieviju. Pie Asaru dzelzceļa stacijas savulaik pat
notika zemeņu kraušana īpaši
aprīkotos vagonos. Ražas laikā

no Asariem uz Pēterburgu katru
dienu esot devušies divi vagoni
ar zemenēm. No maziem piemājas dārziņiem audzētāji drīz vien
pārcēlās uz prāvu izmēru zemeņu
laukiem, kas īpaši izplatīti bija
Asaru un Mellužu rajonā. Sezonas
laikā tika rīkotas arī zemeņu lasīšanas sacīkstes un ogu izstādes.
Jau otro gadu jūnija beigās Latvijas Augļkopju asociācija pie
tirdzniecības centra Spice Rīgā
rīkoja Zemeņu festivālu, kuŗa
sauklis ir nemainīgs “Katram gadā 4 kilogrami zemeņu!”, kā to
iesaka uztura speciālisti. Festivāla
laikā ģimenes varēja ne tikai nogaršot un nopirkt zemenes, to stādus, bet arī izklaidēties, jo sarīkojuma programmā bija padomāts
par atrakcijām bērniem un atpūtu pieaugušajiem. “Šāda veida festivāli ir populāri visā pasaulē, un
lielā interese Latvijā rāda, ka
mums ir izdevies izveidot vēl vie-
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Līmeniski. 3. Sīkgraudains ģipša paveids. 9. Zodiaka zvaigznājs.
11. Lokveida pārsegums būvēs.
14. Kāpostu dzimtas augs. 15.
Izvērsta. 16. Sērskābes dubultsāļi.
17. Mākslīgs materiāls dekorātīvu
tēlniecības darbu veidošanai. 18.
Operas „Zelta zirgs” autors. 20.
Fizikāls lielums, kas raksturo
ķermeņu mijiedarbību. 22. Izcili
panākumi. 24. Amerikāņu dziedātājs (1915-1998). 26. Angļu
izgudrotājs (1736-1819). 27. Lūk!
28. Novadnieki. 29. Eiforbiju
dzimtas koki. 30. Velkamā zvejas
tīkla maisveida daļa. 33. Lieli
spilgtas krāsas papagaiļi. 34. Konditorejas izstrādājums. 36. Amerikāņu kinorežisors (1901-1966).
37. Ceļi pilsētās. 39. Senajiem
romiešiem – zīlēšana pēc putnu
lidojuma. 40. Noslēgta sabiedrības
grupa Indijā. 41. Kāršu spēle. 43.
Irklis. 44. V. Kaijaka romāns. 45.

Arbitrs. 47. Monarchija. 48. Ceļojoši senkrievu dziesminieki.
Stateniski. 1. Kā viena, tā otra.
2. Latviešu aktieris (1895-1973). 3.
Svētais vērsis seno ēģiptiešu mītoloģijā. 4. Ziedkopa. 5. Pašteces
ūdens vadne. 6. Telpu sildīšanas
ierīce. 7. Amerikas kinoakadēmijas balva. 8. Atsevišķas zemnieku mājas atstatu no citām
tuvākām zemnieku mājām. 10.
Viegli uzliesmojošs degmaisījums. 12. Mēbele dažādu priekšmetu novietošanai. 13. Ēdienreize.
17. E. Virzas poēma prozā. 18.
Etnografisks novads Lietuvas
rietumos. 19. Konkurents sacensībā. 21. Sena spāņu tautasdeja.
23. Lidonis sengrieķu mītoloģijā.
25. V. Lāma romāns. 31. Stiprs
sals. 32. Šāviņa diametrs. 33. Palīgs kvalificētam speciālistam.
35. Rotaslietas. 36. Vokālās
mūzikas veids. 38. Neticība, šau-

bas. 40. Krīklis. 42. Streiklaužu
palama Anglijā. 44. R. Blaumaņa
memoriālais mūzejs. 46. Japāņu
nacionālais cīņas sporta veids.
47. Franču gleznotājs (17961875).
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28. Aloja. 29. Bekot.

Sabiles vidusskolā notika sarīkojums “Čigāni (romi) un mēs
vienotā kultūrvidē Sabilē”. Šo projektu financiāli atbalstīja Bērnu
un ģimenes lietu ministrija. Latvieši un čigāni draudzīgi darbojās
četrās meistarklasēs.
Sabilē notiek mākslinieka Jāņa Anmaņa vadītais plēnērs 14 jaunām, radošām personām. Kāda ēka Ventspils ielā iegūs neparasti
apgleznotu sienu un Sabile — pievilcīgāku izskatu. Sabiles novada
domes vides dizainers Zigurds Krebs izstrādājis un Talsu novada
fonds atbalstījis projektu “Iekrāso Sabili varavīksnes krāsās”.
Vācijas draudzības pilsētas Vitingenas pārstāvji jūnijā iepazinās
ar jaunievēlētajiem Kokneses novada domes deputātiem, apmeklēja
Kokneses ģimenes atbalsta dienas centru un rūpnīcu Baumit, kā arī
līgoja kopā ar vietējo folkloras kopu. Ciemiņi tika aizvesti arīuz zemnieku saimniecību “Zemitāni” aplūkot briežu dārzu un nogaršot
meža dzīvnieku gaļas izstrādājumus. Viesošanās beidzās ar festivāla
Kremerata Baltica koncerta apmeklējumu Siguldā.
Zasas vidusskolā (Jēkabpils rajons) līdz 18. jūlijam notiek
skolēnu mācību priekšmetu olimpiadu uzvarētāju radošā nometne „Alfa”, ko rīko Valsts jaunatnes iniciātīvu centrs sadarbībā ar jaunatnes fondu „Vertikāle” un Latvijas Universitāti. Nodarbības notiek
četrās sekcijās – fizikas, matēmatikas un informātikas, ķīmijas un
bioloģijas un sociālo zinātņu sekcijā.
Līvānos pirms četriem gadiem atklāja Z-Light optiskās šķiedras
ražotni, kas izstrādā produktus augsto technoloģiju uzņēmumiem un
medicīnai. Pašlaik tiek izstrādāts jauns produkts — optisko šķiedru
kūlis trombozes ārstēšanai, tas būšot vienkāršāks un lētāks nekā
patlaban Amerikā piedāvātais. 99% Z-Light produkcijas aiziet
eksportā.
Piena pārstrādes uzņēmuma AS “Limbažu piens” ražo slaveno
“Monterigo” sieru, kas galvenokārt tiek eksportēts uz Italiju, ir pieprasīts arī Krievijā un Japānā. Uzņēmuma neto apgrozījums pagājušajā gadā bija 2,77 miljoni latu, nopelnīti 4086 lati, par 31% vairāk
nekā 2007. gadā.
Lauku attīstības fonds (LAF) šogad lauku uzņēmējiem piešķīris 77 kreditu garantijas par 6,47 miljoniem latu. Visvairāk garantiju
bijis nepieciešams kreditu pārstruktūrizācijai, fonda papildu garantiju piesaistei, kā arī jaunu garantiju izsniegšana apgrozāmiem
līdzekļiem.
Kūku pagastā norisinājās 10. Latvijas ēdampagastu saiets. Latvijā līdz ar Kūku pagastu ir vēl Tumes, Zirņu, Bārbeles, Griķu un
Pampāļu pagasts, kuŗu nosaukumā minēts kaut kas ēdams.
Liepājas mūzeja nodaļā „Liepāja okupāciju režīmos” atklāta
izstāde „Glezniecība. 20. gadsimta 50. – 60. gadi”. Tās mērķis ir iepazīstināt skatītājus ar daļu no tiem mūzeja krājuma mākslas darbiem, kuŗus radījuši mākslinieki tā sauktajā padomju laikā.
Līdz 10. jūlijam liepājnieki varēja piedalīties domes rīkotajā
aptaujā par pilsētas iedzīvotāju noskaņojumu un prognozēm tuvākajai nākotnei. Domē jau saņemts ap pussimt aizpildītu anketu un
vairāk nekā 150 anketas elektroniski. Ar šo aptauju pašvaldība cer
iegūt iespējami reālāku priekšstatu par pilsētā notiekošo no pirmavota – pašiem iedzīvotājiem, lai zinātu, kādi uzlabojumi veicami.
Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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Daugavas Vanagu palīdzības darbs nekad nebeidzas
Daugavas vanagu 59. delegātu
sanāksme un 55. vanadžu salidojums notika no 29. līdz 31. maijam Gaŗezerā.
Vanadzes 29. maijā sapulcējās
Kalpaka zālē. Bija ieradušās 18
delegātes. Bostonas vanadzes pārstāvēja apvienības priekšniece
Vija Lince; Čikāgas – apvienības
kasiere Ināra Grigolate; Detroitas
– Dzidra Tropa; Dienvidkalifornijas – Inguna Galviņa; Floridas
– apvienības priekšniece Skaidrīte
Prince; Grandrapidu – priekšniece Olga Jansone; Kalamazū –
Zeltīte Bērziņa; Klīvlandes – Vita
Reineka; Kolorado – Ārija
Timermane; Linkolnas – Velta
Didrichsone; Milvoku – Ildze
Rudzīte; Minesotas un Ņudžersijas – Valfrīds Spuntelis; Ņujorkas – Marija Lidija Mahere;
Ročestras – apvienības priekšniece Aina Serdāne; Vašingtonas,
D. C. – Hedija Zalāne; Ziemeļkalifornijas – Aleksandra Ģīme;
Filadelfijas – Pauls Rudzītis.
Vispirms uzrunu teica DV
ASV vanadžu priekšniece Astra
Iesalniece, citējot Zentas Mauriņas vārdus: ,,Ir liels prieks dižas
domas domāt, bet vēl lielāks
prieks, kad dzīve tiek dzīvota
saskaņā ar šīm domām,” piebilstot, ka vēl lielāks prieks ir redzēt
dižo domu īstenošanos. „Vanadzes vēlas remdēt savu tuvinieku,
tautas, cilvēces ciešanas. Vērtējot
paveikto pusgadsimta laikā,
varam būt gandarītas par palīdzību leģionāriem, trūcīgo ģimeņu un bāreņu atbalstam.
Mītnes zemēs esam centušās
saglabāt latvisko kopību un
nodot tālāk jaunatnei mūsu gara
mantas, tautisko apziņu. Mūsu
darbs nav beidzies, kamēr pašas
rādām priekšzīmi, kamēr mūsu
fiziskie spēki un mūsu atbildības
sajūta neapsīkst. Kā vienmēr mēs
nostiprinām mūsu kopējās saites
un apstiprinām mūsu darba
nozīmi… – Daugavas vanagi
sasauksimies!”
Pārdomātu uzrunu teica DV
vanadžu goda priekšniece Rita
Kaugare: ,,Pienācis brīdis izvērtēt
paveikto un vēl veicamo, ko radīt
jaunu, ko paturēt. Spāņu rakstnieks Pedro Kalderons teicis:
,,Atcerēties nozīmē dzīvot, aizmirst – mirt.” Ja tu spēj ko darīt
vai sapņo, ka tu to spēj, tad sāc
to, jo iedrošināšanos pavada gan
radošs gars, gan gribasspēks.
Uzsāc un dari! Apzināsimies, ka
mūs vieno kopēji mērķi, apzināsimies, ka mums jāturas kopā.
R. Kaugure novēlēja: ,,Lai pagātnes greznums un tagadnes spožums būtu mūžības liesma
nākotnes mērķiem!”
Kanadas vanadžu vadītāja
Gunta Reinolde teica: ,,Pirms neatkarības atgūšanas jūs rakstījāt
vēstules uz Latviju, pacēlāt balsis
demonstrācijās, lai pasaule zinātu, kas notiek Latvijā. Audzinājāt jaunatni patriotiskā, latviskā
garā – tas palīdzēja iedvest tautai
cerību. Latvijai atgūstot neatkarību, jūs zinājāt, ka tagad darbs
tikai ir sācies un bez paguruma
šo darbu turpinājušas.” Vanadzes
apsveica Juris Augusts, DV ASV
valdes priekšsēdis Zigurds Rīders
un Kanadas DV valdes priekšsēdis

Juris Eglīte; viņi visi uzsvēra, ka
labdarības darbs bez vanadzēm
nebūtu iespējams, pauda prieku,
ka vanadžu skaits aug, bet
nožēloja, ka vanagu saimē maz
jaunās paaudzes pārstāvju.
Apsveikumu no Austrālijas bija
atsūtījusi piecu bērnu māte Irēne
Ziedare, mudinot vairāk atbalstīt
jaunatni, skolas, bērnudārzus un
nometnes, kuŗās māca latviešu
valodu.
Sanāksmi vadīja Bostonas
vanadžu priekšniece Vija Lince
un, uzrunājot vanadzes, apliecināja, ka viņu darbs ir plaucis, par

rapidu vanadžu sekretāre Irena
Vanuška, par cienasta gatavošanu
– Daina Lukaševica ar Rupertu
un Knochu ģimenes palīgiem.
Jaukā atmiņā paliks dziesmu
vakars, ko vadīja Juris Valainis.
Priecīgs pārsteigums bija ballē,
kad Olga Jansone iepazīstināja ar
savu 16 gadu veco mazmeitu
Anitu Ruperti, kas vēlas būt
vanadze. Delegāti un vanadzes ar
prieku viņu uzņēma savā saimē.
Ballē viena no šarmantākām
dāmām bija Astrīda Rīdere. Viņa
teica: ,,Ja varu kaut ko labu veikt
leģionāru labā, tad daru to ar

pieņēma lēmumu par latviešu
leģionāriem Otrā pasaules kaŗā,
16. martu pasludināja par svinamdienu. Taču to drīz vien
atcēla, bet pārējais paliek spēkā.
Nolasīšu tikai pēdējos lēmuma
punktus: ...Latvijas valdības pienākums ir: 1. Prasīt no okupētājvalstīm un to tiesīgo pārņēmējām valstīm, lai tās saskaņā ar
starptautisko tiesību normām
samaksātu Latvijas pilsoņiem,
viņu ģimenes locekļiem un mantiniekiem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar
prettiesisko mobilizāciju. 2. Rū-

ko var būt lepnas. Sanāksmes
norisi protokolēja Vija Dāvidsone
un Ruta Vanuška, ziņojumu presei rakstīja Julieta Rumberga
(visas trīs no Grandrapidiem).
Par balsu skaitītājām izraudzīja
Olgu Jansoni un Veltu Didrichsoni. Sapulces vadītāja aicināja
pieminot mūžībā aizgājušos ar
klusuma brīdi.
Vanadžu galvenais mērķis
vienmēr bijis palīdzēt leģionāriem, daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem, sagādāt siltas pusdienas
skolu audzēkņiem. Pēdējos gados
uz slimnīcām Latvijā sūta
medicīnas grāmatas angļu valodā. Jāpiešķiŗ stipendijas arī
šejienes latviešu bērniem, kuŗi
tās lūdz, lai mācītos latviešu
vasaras skolās, piedalītos latviešu
nometnēs vai dotos ALAs rīkotajā ,,Sveika, Latvija!” ceļojumā.
Vanadzes noklausījās Līgas
Rupertes referātu par 3x3 nometņu nozīmi bērnu latviskajā
audzināšanā, jo tās stiprina bērnu
draudzību, sagādā lielu pārdzīvojumu.
Vija Lince pateicās Grandrapidu vanadzēm par salidojuma
rīkošanu, sanāksmes beigās visi
nodziedāja ,,Daugav’ abas malas”.
Telpas, kuŗās notika DV delegātu sapulce un vanadžu salidojums, bija jauki sapostas – balti
klātie galdi rotāti ar margrietiņām,
un bērzu zari lielās vāzēs atgādināja, ka ir taču Vasarsvētki. Par
gaumīgi sakārtotiem ziediem
vāzēs pateicību pelnījusi Grand-

prieku.” Šādi salidojumi stiprina
draudzību, rada dzīvesprieku un
darboties gribu.
ASV Daugavas Vanagu 59.
delegātu sapulces un vanadžu 55
salidojuma sākumā mācītājs
Leons Vīksne vadīja svētbrīdi,
novēlot Dievpalīgu visos darbos.
Sapulci atklāja Raimonds Matisons un pieteica apsveicējus:
Samuelu Knochu III no Grandrapidiem, Guntu Reinholdi no
Kanadas, ASV vanadžu priekšnieci Astru Iesalnieci, Juri Eglīti
no Kanadas, ALAs priekšsēdi
Juri Mežinski un Gaŗezera
administrātoru Uģi Grīnbergu.
U. Grīnbergs pateicās par DV
atbalstu Gaŗezeram un labo
sadarbību, jo DV un Gaŗezera
mērķi ir kopīgi. ASV DV valdes
priekšsēdis Zigurds Rīders bija
gandarīts par kuplo delegātu
skaitu un pateicās par paveikto,
īpaši Grandrapidu DV apvienībai,
kas uzņēmās rūpes par delegātu
salidojuma rīkošanu. Grandrapidos Samuela Knocha vadībā
sagatavo arī DV kalendāru.
Runu teica DV Centrālās valdes priekšnieks Juris Augusts.
Viņš piedalījies Latvijā 16. marta
atcerē, intervēts Latvijas televīzijā,
kur pieminējis gājiena aizliegumu pie Brīvības pieminekļa:
,,Daugavas vanagi bija lielākie
ziedotāji pieminekļa atjaunošanā,
bet tagad mums aizliegts iet pie
tā nolikt ziedus kritušo leģionāru
piemiņai... Latvijas Republikas
Saeima 1998. gada 29. oktobrī

pēties par latviešu kaŗavīru goda
un cieņas aizskārumu novēršanu
Latvijā un ārzemēs. Parakstījies
Saeimas priekšsēdis A. Čepānis.
J. Augusts pastāstīja arī par
svinībām 9. maijā, kur gājienā
nesti PSRS karogi, bet latviešiem
aizliegts gājienā nest Latvijas
karogus. J. Augusta atzinums:
,,Šķiet, ka viss, ko mēs te ārzemēs
rakstām un darām vai mēģinām
darīt, Latvijā nevienu neinteresē,
un man ir bailes, ka tur notiek

saglabāšanu, cik ilgi to spējam.
Lai šo mērķi īstenotu, nevar sūtīt
visus līdzekļus uz Latviju. J.
Augusts pieminēja arī valodas
piesārņošanas briesmas Latvijā,
tāpēc mūsu pienākums ir sargāt
mūsu valodu.
J. Augusts bijis Kurzemes Brāļu
kapos Lestenē, kur kritušajiem
latviešu leģionāriem ir skaistas
mūža mājas, viņi nav aizmirsti.
Varbūt nākotnē arī no Krievijas
atvedīs leģionāru pīšļus un
apbedīs Lestenē. Viņš pasniedzis
Lestenes pagastam un akmeņkaļu
firmai Atzinības rakstu par
padarīto darbu.
Ar Latvijas valsts prezidentu
Valdi Zatleru spriests par latviešu
valodas lietošanu Latvijā. DV
lielākais sāpju bērns ir DV Latvijā, kur gandrīz katru mēnesi
notiek ārkārtas konferences un
katrā tiek mainīti statūti, notiek
strīdi par īpašumiem un līdzekļiem. Atzīstami, ka notikušas
pirmās jauniešu rīkotās talkas,
kuŗām līdzekļus deva Centrālā
valde.
,,Mūsu līdzekļi nav tik lieli, lai
spētu atbalstīt visus mums
iesniegtos nākotnes projektus.
Mums jāatbalsta projekti, kuŗi
stiprina latviešu valodu un
tradicijas šeit. Ir gandarījums, ka
pēc 65 gadiem svešumā vēl liela
daļa latviešu runā latviski un gribam savus bērnus sūtīt latviešu
skolās. Pateicos visiem un ceru,
ka mēs latvietību stiprināsim vēl
ilgus gadus, tas ir mūsu uzdevums,” uzrunas beigās teica J.
Augusts. Viņš Ņudžersijas delegātam Valfrīdam Spuntelim un
Čikāgas DV apvienības priekšniekam Oļģertam Cakaram
nodeva karogus, kas plīvojuši
Kurzemes Brāļu kapos Lestenē.
Oļģerts Cakars apsolīja: ,,Šie
karogi mums būs svēta un mīļa
piemiņa.”
Turpmākais delegātu darbs
notika vairākās darba grupās.
Kultūras nozares darba grupas
pārstāves Vija Lince, Sandra
Breņķe, Nora Ceriņa un Helga
Jakobsone ieteica Gaŗezerā plūdmalē un citur novietot plakātus,
kuŗos atgādinātu par DV atbal-

virzība uz komūnisma pusi.
Daugavas Vanagiem ir tikai viens
pienākums Latvijā: palīdzēt tiem,
kam palīdzība ir nepieciešama,
proti, latviešu leģionāriem…”
Juris Augusts uzsvēra, ka visur,
kur vien dzīvo latvieši – Amerikā,
Kanadā, Austrālijā un citur
ārzemēs – jādomā par latvietības

stu Gaŗezeram, un bērniem
vairāk stāstīt par DV organizāciju.
Nolēma lūgt Oļģertu Cakaru,
Kristīni Abulu un Līvu Kalvi
uzņemties iepazīstināt bērnus un
jauniešus ar DV un veicināt
sadarbību ar ALAs un ALJAs
Kultūras nozari.
(Turpināts 18. lpp.)
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Daugavas Vanagu palīdzības darbs nekad nebeidzas
(Turpināts no 17. lpp.)
Aprūpes nozares darba grupā
piedalījās Zigrīds Jirgens, Dzidra
Tropa, Astra Iesalniece un
Dzintra Caune, viņu ieteikumi:
turpināt 14. jūnija un Ziemsvētku
ziedojumu akcijas; iespēju robežās atbalstīt daudzbērnu ģimenes
un leģionārus, sagādājot viņiem
medikamentus; piešķirt stipendijas vasaras skolas jauniešiem;
ārzemju latviešu un Latvijas presē ievietot plašāku informāciju
par DV palīdzības darbu; samazinoties DV palīdzības darbam
Latvijā, atrast jaunus mērķus un
uzdevumus DV jaunatnes darbam.
Delegātu sapulcē pieņēma vairākas rezolūcijas: Oļģerta Cakara
un Edītes Tālmanes iesniegtās,
kuŗās DV pateicas Grandrapidu
apvienībai par veiksmīgi sarīkoto
delegātu sapulci un 55. vanadžu
salidojumu; pateicības rezolūciju
Latviešu centra Gaŗezers vadībai
un administrācijai. Citas rezolūcijas: aicināt Latvijas Republikas
valdību vairāk sadarboties ar
tautiešiem ārzemēs un par
sadarbības partneri izraudzīt
Ārlietu ministriju; izteikt līdzjutību visām Latvijas kaŗavīru
ģimenēm, kuŗu ģimenes locekļi
krituši kaŗadarbībā Irakā un
Afganistanā, cīnoties plecu pie
pleca ar ASV un citu sabiedroto

valstu kaŗavīriem; aicināt DV
CV kopā ar Amerikas latviešu
apvienību un PBLA sadarboties
ar Centrālo vēlēšanu komisiju,
lai izveidotu pēc iespējas vairāk
vēlēšanu iecirkņus ASV; lūgt
Latvijas pārstāvjus, kuŗi piedalās
starptautiskās organizācijās, forumos, konferencēs un tiekas ar
ASV polītiķiem, uzsvērt Latvijas
un Baltijas valstu nelegālo oku-

vai vismaz viens no bērnu vecākiem ir organizācijas biedrs un
vai biedru maksas ir nokārtotas;
atjaunot DV tīmekļa lapu, lai
ieinteresētu jaunāko gadu biedrus; Vasaras vidusskolās jaunos
biedrus atbrīvot no iestāšanās
maksas. Šos ieteikumus parakstīja
Ildze Rudzīte, Vilnis Kubuliņš,
Oļģerts Kubuliņš, Eduards Petrovskis un Gunvalds Breņķis.

pāciju, aicinot to nosodīt un
Krievijai atzīt šos vēstures faktus.
Aprūpes darba grupas dalībnieki ieteica apvienībām veidot
ciešākus sakarus ar DV ASV
biedriem un aicināt katru apvienību nosūtīt DV ASV biedrzinei
akurātu biedru sarakstu; izskatot
stipendiju piešķīrumus, ievērot,

Finanču darba grupā piedalījās
Marģers Caune, Irēne Elksne
Gaislere un Ēriks Reineks.
Ieteikumi – turpināt 2008. gadā
iesākto Matching Funds programmu vasaras vidusskolām,
paredzot, ka bērniem, kuŗiem
stipendiju piešķiŗ vietējās apvienības, zemes valde katram pie-

šķirs papildus $100 stipendiju.
Zemes valde atbalstīs arī ,,Sveika,
Latvija!” ceļotājus, piešķiŗot $400
pabalstu katram, kas saņem vietējās apvienības pabalstu. Darba
grupa pārrunāja, kā piesaistīt kvalificētus kasieŗus/grāmatvežus
vietējām apvienībām un kā
viņiem palīdzēt apgūt zināšanas.
Sporta nozares darba grupā
piedalījās vadītājs Jānis A. Jansons, Maksis Jansons un Laimonis
Iesalnieks. DV šaušanas kopa ar
palīgiem uzņēmās apmācīt GVV
skolēnus šaušanā 16. un 17. jūlijā;
Gaŗezera ceļojošā vairoga sacīkstes šaušanā ar mazkalibra šauteni notiks 15. augustā Gaŗezera
šautuvē, rīkotāji būs Grandrapidu
DV šaušanas kopa; DV ASV
meistarsacīkstes šaušanā notiks
Gaŗezera šautuvē, rīkotāji būs
Grandrapidu DV šaušanas kopa.
Nolēma ciešāk sadarboties ar
ALAs Sporta nozari.
Informācijas darba grupā piedalījās Samuels Knochs, Imants
Kalniņš un Marģers Pinnis.
Samuels Knochs III palīdzēs un
nākotnē pārņems mājaslapas
veidošanu tīmeklī, atjaunos sarīkojumu kalendāru un piegādās
informāciju citiem portāliem.
Darbu grupu ziņojumi un
ieteikumi tika pārrunāti delegātu
sapulcē un pieņemti pēc nepie-

ciešamiemgrozījumiem tekstā.
Daugavas Vanagu 59. delegātu
sapulces dalībnieki apsveica Oļģertu Kubuliņu un Julietu Rumbergu, kuŗi saņēmuši Latvijas valsts
apbalvojumu – Triju Zvaigžņu
ordeni.
DV organizācija atbalsta Latvijas 50 gadu okupācijas mūzeju.
Mūzejs lūdz ziedojumus, lai izgatavotu tvartu izplatīšanai skolās
Latvijā un ārzemju latviešu skolas. Jāgādā, lai DV Mēnešrakstam
būtu vairāk abonentu, bija ieteikums to izdot tikai elektroniski.
Atkārtoti jāpieprasa, lai Latvijas
skolās mācītu Latvijas vēsturi.
Daudz tika spriests par jauniešu
piesaistīšanu DV organizācijai, rīkojot pasākumus, kas viņus interesē,
piemēram, šaušanas sacensības,
atbalstot tautasdeju grupas.
Marģeris Caune pastāstīja par
jauncelto DV kabīni Gaŗezerā,
ko varēs lietot DV pasākumiem.
Zigurds Rīders apliecināja, ka
sadarbība ar Gaŗezera administrātoru Uģi Grīnbergu ir laba, jo
mērķi ir vieni un tie paši.
Sanāksmes beigās Vašingtonas
DV apvienības delegāte Edīte
Tālmane aicināja nākamagad
DV delegātu sapulci rīkot Vašingtonā.
Julieta Rumberga

Ir sācies mācību darba un atpūtas cēliens Gaŗezerā
Ir aizritējusi pirmā nedēļa
latviešu izglītības un kultūras
centrā Gaŗezerā. Tā pieteikusi
sevi ar daudzveidību un interesantiem pasākumiem visās
mācību un atpūtas sfairās. Nav
šaubas, ka garlaikoties nenāksies
nevienam, jo par to ir parūpējusies
Gaŗezera administrācija, jau
sākot at Gaŗezera padomi un tās
atsevišķām nozarēm un vadītājiem. Kā vienmēr, arī šogad liels
uzsvars tiks likts uz mācību pro-

Gaŗezera Bērnu nometne (GBN),
Gaŗezera Sagatavošanas skola (GSS)
un Gaŗezera Vasaras vidusskola
(GVV), visu posmu un klašu
dalībniekiem šogad garlaikoties
nenāksies. Mācību programmas
ir tiešām interesantas un saista
visu gadagājumu bērnus un jauniešus. Bez intensīva mācību
darba, daļa no izmantojamā laika
ir atvēlēta bērnu atpūtai un
jauniešu sporta nodarbībām. Jau
ar pašiem mazākajiem „Biz-Biz”

Gaŗezera Bērnu dārza pirmās plūsmas bērni ar savu vadītāju
Lailu Medni – pirmajā rindā pirmo no labās
grammu izpildi visās izglītojošās bērniem GBD, bez rotaļām un
jomās. Jau no pašiem pirmajiem piesaistes iemīļotajiem pasaku
gada mēnešiem Gaŗezera Izglī- varoņiem, dabai un apkārtējai
tības nozares vadītājas Andas videi sevišķa nozīme būs veltīta
Vizules prātu ir nodarbinājusi sākotnējai latviešu valodas izkopdoma par daudzveidīgu mācību šanai ar latviešu tautas dziesmām
programmu izveidi un bērnu un un rotaļām. Par to atsevišķās
jauniešu aktīvu piesaisti tām. nedēļu plūsmās rūpēsies GBD
Kopā ar atsevišķu nozaru un vadītāja Laila Medne ar savām
apmācības grupu vadītājiem ir palīdzēm.
Bērnu nometnes atsevišķos
izstrādāti veidi un īpaša pieeja,
kā labāk ikdienā ieviest jaunākās posmus šogad vada Iveta Eilande
apmācības metodes, atbilstīgas ar palīgiem – audzinātājiem,
zēniem un meitenēm. Pirmajā
Gaŗezera apstākļiem.
Jau sākot ar Gaŗezera Bērnu posmā šogad uz divām nedēļām
dārzu (GBD)un turpinoties cauri savā jaunajā pagaidu mājvietā
visiem apmācību posmiem, kā Gaŗezerā ir iekārtojušies 39 zēni

un meitenes vecumā no 6 līdz 12
gadiem. Apmācība praktiskajos
darbos, mākslas ievirzē, pieredzējušu skolotāju vadībā izkopjot talantus zīmēšanā un mūzikā,
karnevāla izrīkošanas prieki, kā
arī ūdens aizrautība ezera piekrastē un sporta iemaņu attīstība
sporta un veiklības spēlēs svaigā
gaisā un tīros ezera ūdeņos – tas
viss kalpo pirmklasīgai fiziskai
un garīgai pilnveidei. Ar mazliet
atšķirīgu pieeju Garezera vidē
tiks uzņemts trešais, tā sauktais
Kultūras posms. Latviski mazrunājošo bērnu piesaiste latviešu
valodas apmācībai būs viena no
galvenajām temām jauno nometņotāju nodarbībās.
Pieredzē bagātās Gaŗezera
Sagatavošanas skolas direktores
Sandras Kronītes- Sīpolas vadībā
šovasar darbosies divi posmi.
Viņai palīdzēs administrātore
Gunta Bearda un seši audzinātāji.
Divdesmit seši audzēkņi pirmā
GSS gada sagatavošanas posmā
ar aizrautību sekos interesanti
izstrādātajai apmācības programmai. Zinīgu un pieredzējušu
skolotāju vadībā viņi turpinās
apgūt latviešu valodu, mūziku
un latviešu rotaslietu izgatavošanas iemaņas. Galvenā tema
GSS audzēkņiem būs izpratnes
veidošana par latviešu vēsturi
cauri aizvadītajiem trimdas gadiem ASV un Kanadā. Ne mazāk
interesantas būs nodarbības
nākamajam GSS audzēkņu posmam. Viņiem tas būs otrais un
pēdējais GSS gads pirms pārejas
uz Gaŗezera Vasaras vidusskolu.
Ar gandrīz vai pēdējo gadu
rekordskaitli, turpat vai 120
audzēkņiem, savu darbību šovasar turpina Gaŗezera Vasaras

vidusskola. Šeit audzēkņi no
ASV un Kanadas sešu nedēļu
kursa ilgumā mācības turpina
četras vasaras. Jau trešo gadu
GVV vada direktors Ēriks Kore.
Šogad, dalot inspektoru pienākumus, atbildību par mācību
darbu ir uzņēmušies Arnis Burvikovs un Vilnis Birnbaums. Bez
ilggadēju un pieredzējušu skolotāju dalības, mācību darba procesā ir iesaistīti arī papildspēki
no Latvijas; gan skolotāji, gan arī
audzinātāji. Rūpīgi pārdomātais
skolotāju un audzinātāju sastāvs
liek cerēt uz vēl vienu sekmīgu
vasaru gan audzēkņiem, gan arī
skolas personālam. Nenoliedzami

certā Gaŗezera Dziesmu lejā. Bet
līdz tam audzēkņus gaida rūpīgs
un pat sasprindzināts darbs,
apgūstot mācību vielu visos
noteiktajos pamata priekšmetos.
Nāks vēl puslaika un nobeiguma
eksāmeni ar laimīgām jautājumu
biļetēm un uztraukumu līdz ar
tiem. Nāks panākumi un pat
daļējas neveiksmes līdz pat pēdējai četru gadu nobeiguma dienai, kad absolventi lepni varēs
teikt: „Lūk, es esmu beidzis Gaŗezera Vasaras vidusskolu un arī
ar savu darbu esmu sekmējis un
stiprinājis latviešu paaudžu panākumus svešatnē”. Bet līdz tam vēl
neatlaidīgs darbs un pat sviedri,

Gaŗezera Bērnu nometnes pirmā posma audzēkņi ar audzinātājiem un vadību. Pēdējā rindā pirmā no labās – GBN direktore Iveta Eilande
– vasara sešu nedēļu gaŗumā ne tikai „Pērkonīša ducināšanas”
GVV audzēkņiem sniegs daudz vakaros un tautas deju straujās
skaistu brīžu, rodot jaunus drau- tūrēs. Tātad pie darba un visi un
gus un stiprinot vecās draudzības bez izņēmuma! Intensīvs darbs
mācībās, sportā un ārpus klases ir mūsu tautas credo, un GVV ir
nodarbībās. Ar mākslas un rot- stūŗakmens, uz kā stāv viss
kalšanas izpratnes paraugiem Gaŗezers. Un tas mums visiem ir
pēc aizvadītajām sešām nedēļām skaidri jāapzinās.
vērosim audzēkņu personāldarbu
Teksts un foto:
izstādi un vienosimies dziesmās
Dzidra Tropa
mācību vasaras nobeiguma konGaŗezerā
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Līgo vakars Garezerā
Laikā, kad saule pie debesīm ir
visaugstāk un ar īpašām dziesmām tiek daudzinātas visa gada
apritē trīs visīsākās naktis, ir
pienākuši vasaras saulgrieži, jeb
Jāņi. Tādēļ arī mūsu jaukākie
svētki ir, kad saule sasniedz savus
augstumus, pašā vasaras vidū.

izteica Gaŗezera padomes priekšsēdis Imants Ejups. Pateicoties
par tik kuplu Līgo sarīkojuma
apmeklējumu, viņš nekavējoties
vārdu deva Gaŗezera sarīkojumu
vadītājai Rutai Jostsonei, kuŗas
aicināti, klātesošo priekšā iznāca
šī vakara Goda personas – Jāņu

Kā pirmie Līgo dziesmas uzsāk Jāņa tēvs un Jāņa māte. No
labās: – Richards un Anita Roļļi

Ziedošais Jāņu laiks ir pieteicis
sevi ar apbrīnojamām dabas
pārvērtībām, caur krāsām, skaņām un smaržām. Un arī ar īpašu
smeldzi, kas pavada īsākās naktis, kuŗām būs lemts atdot godu
sekojošam vasaras pilnbriedam.
Šajā laikā daba steidzas augt un
ziedēt, it kā paklausot saules
aicinājumam, steigties sasniegt
to visu mainībā uz augšu. Reibinošas laimes pilna ir apkārtējā
daba Jāņu laikā. Arī šeit, Mičiganas pavalstī, tās dienvidrietumu daļā ar tīkamo latvisko
nosaukumu – Gaŗezers. Šajā
apbrīnojamā gada laikā daudz
kas šeit rada Latvijas krāšņajai
dabai. Staltie ozoli, iesakņojušies
zilo ezeru auglīgajās piekrastēs,
to lapotne ir kā radīta kuplajiem
Jāņu vainagiem. Vēl nenopļautās
ceļa malas ar krāšņo puķu
dažādību sniedz plašas iespējas
meiteņu skaistajiem vaiņagiem.
Labība tuvējos laukos sakāpusi
pilnbrieda vārpās, bet velti šeit
meklēt zilo rudzupuķes ziedu.
Arī Latvijas skaistais Līgo laika
zieds – baltā madara šajos apvidos nav manāma. Bet toties
daudz citu puķu arvien pa pilnam, un tās ieņems godpilno
vietu Līgu vijās un vainadziņos.
Vasara ir atdevusi savu gaišo
prieku un savienojusi mūs ar
apkārtējo dabu.
Ik gadu pa ziedos ieaustiem
vasaras ceļiem nāk Jānītis, atnesdams Līgo dziesmu prieku, vienojot mūsu sirdis tautiskā garā.
Tā arī šogad, viņam piestājot
latviešu izglītības, sporta un kultūras centrā Gaŗezers, nebija
grūti rast atsaucīgas sirdis, tās
vienojot kopējās Līgo dziesmās.
Šajā Līgo vakarā visu pirms
sirsnīgu sveicienu klātesošajiem

tēvs ar Jāņu māti Richarda un
Anitas Roļļu personās. Nesot
dziesmotu Līgo vakara svētību,
ar rokas mājienu Jāņu tēvs deva
zīmi Gaŗezera saimniekam Viktoram Krievam aizdedzināt dižozola uzkalnā augsti pacelto
Jāņuguns mucu.
Dziesmu lejas laukumā bija
pienākusi kārta Līgo vakara viesu
uzstāšanās reizei. Kā pirmos,
Ruta Jostsone aicināja uzstāties
četrus dziedošus māksliniekus,
kuŗi apvienojušies grupā un
pārstāv vienu no ASV bezpeļņas
organizācijām ar nosaukumu
Singers of United Lands (SOUL).
Šie dziedātāji ir ar daudznacionālu

grupas dalībnieku bija kļuvis
puisis no Rēzeknes – Mārtiņš
Kiščenko. Līdz ar viņu pārējie
kvarteta dalībnieki ir: ļoti skaistas balss īpašniece Subi Kim no
Dienvidu Korejas, šarmantā,
tumšādainā meitene Corrine
Towet no Kēnijas kā arī ekstravagantais un pat nedaudz karstasinīgais pārstāvis no Čīles –
Rory Mendez. Tieši Rori sevišķi
iejūsmināja Gaŗezera Dziesmu
lejas publiku ar savu virtuozo
taustiņu instrumenta spēli. Tie
ļaudis, kas šo vokālo ansambli
redzēja viņu pirmajā koncertā
latviešu publikai Detroitā, jau tad
bija pārsteigti par ansambļa
nodziedāto latviešu tautas dziesmu pareizo un izteiksmīgo dikciju. Arī šajā vakarā Gaŗezerā,
pirmās dziedātās latviešu Līgo
dziesmu virknes izpildījums latviski klātesošajiem sniedza patīkamu pārsteigumu. Nedaudz
vēlāk arī pārējās latviešu tautas
dziesmas izpelnījās publikas sirsnīgu atzinību. Dažas no tām
tika lūgtas atkārtot. Neapšaubāmi,
šeit liels nopelns pienākas Mārtiņam no Rēzeknes. No viņa teiktā
varējām secināt, ka kvarteta
uzstāšanās Līgo vakarā Gaŗezerā
ir viena no brīnišķīgām iespējām
iepazīstināt savus kollēgas ar šo
svētku nozīmi latviešu tautai.
Koncerta reize Gaŗezerā bija arī
viņu pēdējā uzstāšanās ASV šajā
sastāvā. Šobrīd vokālā ansambļa
dalībnieki ir jau atgriezušies savu
dzimtajās mājvietās.
Viesu koncerta otrajā daļā
līgotājiem bija iespēja iepazīties
ar kapellu no Rīgas – „Hāgenskalna mūzikanti”. Šī mūziķu grupa viesu turnejā ASV un Kanadā,
kā arī šeit, Līgo vakarā Gaŗezerā,
atskaņoja melodijas, kuŗas ir
atradušas savu mājvietu un iesakņojušās ļaužu uztverē jau turpat
vai simt gadu. Aizgājušā gadu
simta sākumam atbilstīgie tērpi
arī bija speciāli šūdināti, vadoties
no tā laika modes attēliem. Ar
labu saspēli, kopā darbojoties jau
desmit gadus, mūziķi sniedza
pārliecinošu ieskatu aizgājušā
laika latviešu tautā populārajās
dziesmās un mūzikā. Mūziķu
sastāvā savu koncertēšanas māku

No kreisās: Korrine Towet no Kenijas un Skaidrīte Legzdiņa no
Čikāgas izgaršo Jāņu sieru. Korrines paceltā roka liecina par
kvalitātes novērtējumu
sastāvu no četriem pasaules kon- demonstrēja Ilmārs Pumpurs
tinentiem. Katru gadu sastāvs (grupas vadītājs ar labu balsi un
tiek atjaunots ar jauniem un mandolīnas spēli), Raimonds
profesionāli spējīgiem vokālis- Lebedeks (balss, akordeona spētiem un mūziķiem no arvien le), Sandra Labitska (balss, cītaras
jaunām pasaules valstīm. Viņu spēle) un Zane Kriumane (balss,
uzdevums ir iepazīstināt inter- vijoles spēle). Nesen ir iznācis
esentus ar savas valsts mūzikas kapellas pirmā kompaktdiska
kultūru un tās daudzveidību. ieskaņojums. Demonstrējot aizgāAizvadītajā gadā par vienu šīs jušo dienu dejas, kapella deva

vairākiem skatītājiem labu
ieganstu ielocīt koncerta laikā
iesēdētos augumus un kājas.
Liekas, ka pats kulminācijas
brīdis Dziesmu lejā tika sasniegts
ar Līgo vakara cienastu – putojošu
alu glāzēs pieaugušajiem un
Gaŗezerā sietu sieru gan lieliem,
gan maziem. Par šiem gardumiem jau laikus bija parūpējusies
latviešu centra Gaŗezers administrācija, plašā laukuma stūros
novietojot ar ozolzariem apzaļumotus galdus un uz tiem novietotus siera šķīvjus. Jāņu tēva un
mātes aicināti, līgotāji ar patiku
drūzmējās pie cienasta galdiem

kākām, kā mazi jāņtārpiņi savu
pievakares spīdējumu uzsāka
visiem vakara apmeklētājiem pie
ieejas Dziesmu lejā izdalītās spīguļojošās luminiscējošās aproces.
Vienā no ielejas attālākajām
vietām savas liesmu šaltis arvien
spēcīgāk bija sācis mest krustām
saslieto malkas šķilu ugunskurs.
Ar savu svelmaino dabu tas
pietiekamā attālumā turēja zinātkāros zēnus un meitenes. Neseno
saules starojumu bija nomainījis
liesmainais spožums apkārtējo
ļaužu sejās, Līgo vakars palēnām
sāka ieslīgt Jāņu nakts apskāvienos. Arī kapela „Hagenskalns”

Vokālā kvarteta „Singers of United Lands” dalībnieki. No
kreisās: Mārtiņš Kiščenko (Latvija), Rory Mendez (Čīle), Subi
Kim (Dienvidu Koreja) un Korrine Towet (Kenija)
un šim vakaram uzceltās palielās bija uzsākusi savu mūzicēšanu,
telts nojumes, kurā katrs varēja pārtopot par pirmklasīgiem deju
iegādāties Gaŗezera virtuves dar- mūzikas atskaņotājiem. Apkārbinieku sagādātās vakariņas ar tējās gaismas, skaņas un smaržas
smaržojošiem kāpostiem un un ugunskura dzirksteļu mūžsenā
desiņām kārtīgas zaļumballes skreja pretī naksnīgajām debesīm
stilā. Virtuves pavāri ar Gaŗezera ikvienam lika apjaust Jāņu nakts
saimnieku Uģi Grīnbergu priekš- burvību. Šī nakts, kas ar savu
galā varonīgi bija saglābuši neap- valdzinājumu un izstaroto enerskaužamo situāciju, kuŗā, jau lai- ģiju piepilda ļaudis ar spēku
kus ar savu virtuvi izslavētie nākamajām ikdienas gaitām.
lietuviešu pavāri, nepaskaidrojot
Gaŗezers līgo! Līdz ar viņu visi
iemeslu, bija atteikuši savu dalību ļaudis Dziesmu lejā, kuŗi ir atrapēdējā dienā pirms Līgo vakara duši iespēju sanākt vienkopus
norises.
apgarotajā vasaras naktī.
Saulei slīdot aiz Dziesmu lejas
Teksts un foto:
augsto koku galotnēm, to ēnām
Dzidra Tropa
topot arvien gaŗākām un mistisGaŗezerā

Līgo vakara ugunskura liesmas līksmi traucas pretim
naksnīgajām debesīm
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L AT V I E Š I K A NA DĀ
Toronto

R. Norītis

* Sv. Jāņa ev.
lut. latviešu
draudzes 31.
maija dievkalpojumā prāv.
Dr. F. T. Kristbergs,
māc.
Anita Gaide un
diakone Aina
Avotiņa iesvētīja Aleksi Inveisu,
Reineru Kravi un Aleksi Jaunkalnu.
* Toronto Latviešu augstskolas
ģimnaziju šogad sekmīgi beidza
Maruta Blatchina, Kaiva Brammane, Tija Freimuta, Līze Mause un Laila Tanne. Izlaiduma
aktu 12. jūnijā Sv. Jāņa ev. lut.
draudzes sarīkojumu zālē vadīja
direktors Edgars Kiršs. Uzrunā
viņš atzinīgi novērtēja skolotāju
latviskās audzināšanas darbu un
vecāku teicamu atbalstu. Balvu
par labākām sekmēm mācībās
saņēma Kaiva Brammane un
Tija Freimuta, balvu literatūrā
saņēma Tija Freimuta. Akadēmiskās vienības „Austrums” balvu par labāko literāro sacerējumu saņēma Maruta Blatchina,
Jāņa Kūlnieka balvu – Guntars

27. jūnijā Albertā pie Edmontonas Enas Rudovičas
65 akru īpašumā, ko viņas
vecāki nopirka 1950. gadā,
Jāņus svinēja 73 cilvēki – no
Kalgari, Vankuveras salas,
Oregonas, pieci ciemiņi no
Latvijas. Ieradās tautieši, kuŗi
latviešu sabiedrībā sen nebija
redzēti. Saimnieks Mārtiņš
Osis gatavoja cūkas cepeti.
Netrūka pīrāgu, kliņģera,
Aldaŗa Zelta alus, Melnā
balzama.

Pērkons (2. klases audzēknis).
Svinīgā aktā ģimnazijas karogu
absolvente Kaiva Brammane
nodeva nākamās absolventu
klases pārstāvim Aleksim Jaunkalnam.
* Sv. Andreja ev. lut. latviešu
draudzes lauku īpašumā „Sidrabene” bērnu vasaras nometne
šogad sāksies 12. jūlijā un turpināsies līdz 9. augustam. Gadskārtējie bērnu svētki 1. augustā
un kanadas DV vanadžu gadskārtējais sarīkojums „Vasarai
aizejot...” šogad „Sidrabenē” 29.
augustā sāksies plkst. 13 Sv. Jāņa
ev. lut. latviešu draudzes lauku
īpašumā „Saulaine”. Bērnu vasaras nometne darbosies no 8. līdz
22. augustam.
* Dārza vakariņas ”barbekū”
Latviešu centrā varēs ieturēt 15.
un 29. jūlijā, 12. un 26. augustā
no plkst. 17.30 līdz 22. Galdiņu
rezervēšana centra birojā, tālr.
416-759-4900.
* Toronto latviešu Pensionāru
apvienības vasaras sanāksmē 16.
jūlijā plkst. 13 Latviešu centrā
feļetonista Augusta Nopūtas humoresku par dziesmu svētkiem
Pigbridžā stāstīs Maija Ķuze. 30.
jūlijā apvienības dāmas demonstrēs jaunākās modes cepures.

Vasaras sanāksmes notiks arī 13.
un 27. augustā. Rudens un ziemas sezonas iknedēļu sanāksmes
latviešu centrā atsāksies 10. septembrī plkst. 13, rokdarbnieču
un vingrotāju nodarbības sāksies
plkst. 9. Apvienības darbinieku
un interesentu izbraukums uz
Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes
lauku īpašumu „Saulaine” 20.
augustā. Informācija un pieteikšanās pie izbraukumu vadītājas
Helēnas Bērziņas, tālr. 416-4255483.
* Baltiešu meistarsacīkstes
golfā notiks 25. jūlijā, latviešu
meistarsacīkstes – 20. septembrī
Indian Wells golfa kluba laukumā. Informācija un pieteikšanās
pie J. Rundāna, tālr. 905-2746695.

Māŗa Ķirsona dzejojums par
rupjmaizi. Seko atskats uz draudzes dibināšanu pirms 60 gadiem. Tam pievienots pirmās
valdes foto uzņēmums. Visi
pirmie darbinieki jau devušies
aizsaules ceļos. Māsu draudžu
sakarniece Gita Lukstiņa pastāsta
par sazināšanos ar 4 māsu
draudzēm Latvijā. Pēdējā lappuse veltīta dievkalpojumu un
sarīkojumu laikrādim un
svarīgajām adresēm un telefonu

numuriem. Draudzes Ziņām
pievienota atsevišķa lapa, kuŗā
tiek lūgti ziedojumi Tērvetes
bērnu nometnes dažādo celtņu
jumtu remontam. Ziedojumus
var sūtīt Tērvete Inc., 4655
Westmore, Montreal, QC, H4B
2A1 Par tiem ziedotāji saņems
nodokļu atlaides kvītis.
Labojums: Iepriekšejā numurā
ieviesusies kļūme: Jāņa Paliepa
otrais vārds ir Radvils nevis
Radvilds. Atvainojamies.

Montreala
M. Štauvers

Iznācis ev.
lut. Trīsvienības
draudzes Draudzes
Ziņu
2009. gada vasaras numurs,
kuŗam 4 lappuses. Ievadlapā ir māc.

Pārdod jaunu atpūtas kompleksu
Līvbērzes pagastā Zemgalē
(kādreizējais Kārļa Ulmaņa
brāļa īpašums).
2 viesu mājas ar banketa
un konferenču telpām,
guļvietām ar visām labierīcībām.
Trīs dzīvokļu māja
saimniekiem, personālam.
Pirts ar baseinu, kafejnīca, divi dīķi.
Kopējā platība 25,9 ha.
Tuvāka informācija pa tālr. +371 67299238, +371 22040494.

Tas ir kas īpašs

Piedāvājam jauku māju Siguldā.
Māja mazliet citāda – neparastāka kā vairums citu. 2 stāvu – pildrežģa māja
2
2
ar ķieģeļu mūri (vācu/austriešu stils). Zeme – 2100 m . Mājas platība – 280 m
2
(t. sk. 40 m garāža ar saimniecisko telpu). Mājai – gāzes apkure, pilsētas
ūdensvads, vietējā kanalizācija, elektrība,uzstādīts internets, satelīts,
signalizācija un ūdens attīrīšanas iekārtas. Pirmajā stāvā atrodas 2 istabas,
halle, virtuve, WC kopā ar duškabīni un viena atsevišķa WC, Otrajā stāvā
atrodas 5 istabas un WC apvienots ar vannas istabu. Gan pirmajā, gan otrajā
stāvā – koka dēļu grīdas. Vannas istabā un dušas telpā, kā arī priekšnamā ir
flīzētas siltās grīdas. Papildus iespēja vēl izbūvēt 3.st. – mansardu. Apkārt
mājai ir zālājs (ir labiekārtošanas, apzaļumošanas plāns),
piebraucamais ceļš – grantēts.
Piemērota arī viesu nama vajadzībām
(cena 165 000Ls )
Kontakti: ilona.xango@gmail.com
Talrunis: 29577669
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Pārdošanā: Painting
“Daugava in a gray day”
Valdis Kalnroze
Oil on canvas (32X40 in)
Tel. (973)248-1710
sgizunt@entergy.com
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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

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

B&B
Burvīga nakšņošana
Jūrmalas sirdī – Jomas ielā!
Vēsturiski iekārtotas,
klusas un romantiskas istabas
ģimenes viesu mājā
(pusstundas braucienā no Rīgas).
tālr.: +371 29408416
e-pasts: majoru.promenade@gmail.com

JŪRMALĀ

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
ADVOKĀTS

PĒ T E R I S J U R J Ā NS

Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,
pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.
ASV

38021 Euclid Avenue
Willoughby, OH 44094
Tel.: (440) 951-6665
Fakss: (440) 951-4797
jurjans@prodigy.net

LATVIJĀ

„Jaunvēji”, Salas pagasts,
Rīgas rajons LV-2105
Mob. tel.: (371) 29496870
Fakss: (371) 67502251
jurjans@apollo.lv

Latviešu sieviete

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

ar vairāku gadu pieredzi
tautiešu aprūpēšanā Amerikā
labprāt kļūtu par par izpalīdzi
mājas darbos.

Vīrietis 73 stiprs, glīts, dzimis amerikānis,
izaudzis Latvijā. Vientuļš. Vēlos atrast ticīgu, patstāvīgu,
brīvu, jauku dāmu ap 65 Amerikā vai
Austrālijā un pie viņas palikt.

Ir rekomendācijas.
Lūdzu, sazināsimies pa tālr. +371
26535367 vai 732-549-0445,
Sarmīte.

Rakstiet, lūdzu, ar nesenu foto.
a/k 6 Koknese LV - 5112 Latvia

Projektu sagatavošana un īstenošana,
Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistei
(2007-2013)
Meža zemes ilgtspējīgai izmantošanai, mežu ekonomiskās vērtības saglabāšanai un uzlabošanai:
• mežu kopšana, atjaunošana;
• lauksaimniecībā neizmantojamās zemes apmežošana;
• meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija un renovācija
lauksaimniecības un mežsaimniecības zemēs.

Kontaktinformācija:
ASV- Ivars A. Petrovskis
504 Grand Avenue N.E.
Grand Rapids,MI 49503
Tel:(616)454-8012
Fax:(616)454-8025
email:latcreun@tds.net

LV-Arnis Zvaigzne
“Lauciņi” Zaubes pagasts,
Cēsu rajons,LV 4113
Tel:(371)29115477
email:arniszv@gmail.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
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Dieva mierā ir aizgājusi mūsu mīļā

DAINA ANITA ROGAN,
dzimusi VEIDEMANIS

dzimusi 1963. gada 2. decembrī Oak Park, Illinois,
mirusi 2009. gada 12. maijā Waukeegan, Illinois
Viņu mīļā piemiņā paturēs
Tas Kungs ir mans stiprums
LAULĀTAIS DRAUGS JOHN, BĒRNI KATRINA
un mans vairogs.
ALEKSANDRA, ANDREJS, VECĀKI GAIDA UN ANDRIS
Psalm 28:7
BRĀLIS DAVIDS AR ĢIMENI,
RADI UN DRAUGI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

2009. gada 11. jūlijs – 17. jūlijs

Emma Celma
1919. 26. I – 2009. 15. V
Mūsu mīļā māte, vecmāmiņa
un draugs mierīgi aizmiga mūža
miegā 15. maijā. Pēdējos pāris
gadus viņa slimoja ar Alcheimera
slimību.
Emma Lapinka dzimusi Balaganskā, Krievijā, 1919. gada 26.
janvārī. Pēc viņas tēva piepešās
nāves māte 1923. gadā ar trim
bērniem un vecmāmiņu atgriezās
Latvijā un dzīvoja Āgenskalnā,
Rīgā. Emma pabeidza Rīgas
komercskolu un dabūja darbu
Latvijas bankā, kur iepazinās ar

bērni 1951. gadā ieceļoja ASV un
apmetās uz dzīvi Takomā,
Vašingtonas pavalstī. Emma 25
gadus stādāja Takomā Pacific
Lutheran University bibliotēkā.
Dzīvesbiedrs Aleksandrs nomira
1987. gadā. Emma Celma bija
laba sieva, māte un vecmāmiņa
un dāvāja visiem nesavtīgu
mīlestību.
Emmu Celmu pēdējā gaitā
Sietlas latviešu ev. lut. draudzes
baznīcā 4. jūnijā izvadīja mācītāja Daira Cilne, ērģeles spēlēja

NANCY SPROĢIS,
dzim. KIRWAN

dzimusi 1934. gada 23. februārī,
mirusi 2009. gada 26. maijā
Sēro
VĪRS, BĒRNI, MAZBĒRNI, RADI

Dieva mierā aizgājusi agronome

HEDVIGA PĒTERSONE,
dzim. ALKSNĪTE

dzimusi 1915. gada 18. oktobrī Latvijā,
mirusi 2009. gada 7. martā Kanadā
Sēro
Vējš, kam tā elsodams pūti tu,
MEITA ANNA PŪLIŅA
Mežs, kam tik smagi tu dves?
DĒLS KĀRLIS PĒTERSONS
Šķiršanās sāpes vai jūti tu
KRUSTDĒLS
ANDREJS
SEBRIS AR ĢIMENĒM
Un manim ardievas nes?
1942.
GADA
VECAUCES
STUDIJU BIEDRI
(Plūdons)

No šīs dzīves šķīrusies

OLGA PRORIŅA (KRŪZE)
dzimusi 1905. gada 8. augustā Teiču dzirnavās,
mirusi 2009. gada 13. jūnijā Kristus Dārzā, Ontario
Mīlestībā un pateicībā viņu atcerēsies
MEITA ILZE AR DZĪVES BIEDRU GUNTERU
MAZDĒLS IVARS, RADI UN DRAUGI AMERIKĀ, LATVIJĀ UN KANADĀ

Dieva mierā aizgājusi

INESE EMĪLIJA OZOLS
dzimusi 1939. gada 3. augustā Rīgā,
mirusi 2009. gada 29. maijā Oklahoma City, ASV
Viss liekas ietērpts gaismā,
Kas bijis, kūst kā sniegs.
Dreb dvēsle svētā gaismā
To neskar nāves miegs.
Tvert Jēzus roku drīkstu,
Ko sniedz man Pestītājs,
Tā priekšā ceļos krītu,
Viņš glābējs, žēlotājs.
(autors nezināms)

Ģimenes saietā Pateicības dienā. Sēž Emma Celma, stāv no
kreisās: Krista Celma, Elizabete Celma, Māra Makjūna
(McCune), Lija Makbraida (Mcbride), Kārlis Celms, Aleksandra
Celma, Dons Hjūstons (Huston), Maiks Makbraids (Mike
McBride), Džeisons Makjūns (Jason McCune), Laima Hjūstona,
Džoisa (Joyce) Celma

Aleksandru Celmu. Viņi apprecējās 1944. gada 4. martā. Nepilnu gadu vēlāk, padomju armijai tuvojoties Latvijai, Emma ar
mazo meitiņu Laimu bēga, lai
paglābtos no okupācijas varas.
Emma, Aleksandrs un viņu divi

Jānis Celms

SARĪKOJUMI
CIEMS LATVIJA (MI)

• 23. jūlijā plkst. 4.00 vasaras
izbraukums parkā. Jāņem līdzi
groziņi; būs alus, vīns un limonāde, stiprāki dzērieni jāgādā
pašiem. Paredzēta programma:
dziesmas un varbūt vēl kas cits.
Ieeja brīva. Visus sirsnīgi aicina
ciema vecākais A. Vilemsons.

FILADELFIJA (PA)

• 11. jūlijā plkst. 6.00 Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā (531
North 7th Street) koncerts, kuŗā
piedalīsies trīs Rīgas Dailes teātŗa
aktrises. Ieeja $20, studentiem $10.
• 18. jūlijā plkst. 12.00 Filadelfijas un Vilmingtonas pensionāru 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)

Mīlestībā viņu piemin
DĒLS GLENNS AR ĢIMENI UN BRĀĻI JURIS
UN PĒTERIS AR SIEVU INGUNU

Maija Riekstiņa.
Sēro meita Laima Hjūstona un
znots Dons Hjūstons (Huston),
dēls Jānis Celms, deviņi mazbērni un viens mazmazdēls.

teniekam, 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: ligita@voyager.net

MILVOKI (WI)

• No 20. līdz 22. augustam draudzes lieko mantu tirgus. Palīgi
lūgti sazināties ar Aiju Ozoliņu.

ŅUJORKA (NY)

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Nometnes Katskiļu kalnos
vasaras programma; plašāka informācija mājaslapā: www.
nydraudze.org

,,ĪKŠĶĪŠU”
Latviešu valodas nedēļas:

• No 12. līdz 18. jūlijam
A-nedēļa, vadītāja Valda Grīnberga, ikskisia@gmail.com
• No 19. līdz 25. jūlijam
B-nedēļa, vadītāja: Māra AbeneAsta, 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 valodas perioda nedēļa, vadītāja
Irēne Upeniece Jasuta, tālr.: 631589-0372, ikskisiv@gmail.com

• 11. un 12. jūlijā Ziemeļamerikas golfa meistarsacīkstes
Grandrapidos; pieteikties, rakstot vai zvanot Jānim Daukšam,
tālr.: 616-874-9634, e-pasts: NOMETNES
• No 5. līdz 19. jūlijam I pedaukss@sbcglobal.net
KLĪVLANDE (OH)
riods, vadītāja: Anita Bataraga,
• 15. un 16. augustā Vidējo tālr.: 201-760-6417, nometne@
valstu meistarsacīkstes golfā, gmail.com
pieteikties, zvanot Ojāram Man(Turpināts 23. lpp.)
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Jānis Vitomskis mūžībā

JĀNIS DĪRIĶIS
dzimis 1915. gada 21. decembrī Limbažu rajonā, Viļķenes pag. Kurliņos,
miris 2009. gada 7. aprīlī Park Ridge, IL
Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA ZELMA
MEITA INDRA DĀBOLIŅA AR VĪRU GUNTI UN
BĒRNIEM IMANTU, MAIRU UN ASTRU
MEITA SARMĪTE EDLUND AR VĪRU BARRY UN
BĒRNIEM JOHN, AMY UN SANDY
RADI LATVIJĀ

Vedat mani dziedādami,
Nevedat raudādami,
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

Šacha cīņu bruņiniekam aizejot

Negribējās ticēt briesmīgajai
ziņai – Jānis Vitomskis aizgājis...
Nu nevar taču būt... Vēl pirms
gada runājām – kopīgiem spēkiem vajadzētu izdot Latvijas
šacha vēsturi. Mūsu valsts taču ir
šacha lielvalsts, ar ko varam lepoties. Latvijai ir pasaules čempioni
– neaizmirstamais Miša Tāls,
tagad – trīskārtējs pasaules senioru čempions Jānis Klovāns.
Ar līdzīgiem sasniegumiem nevar lepoties daudz lielākas valstis
nekā Latvija. Jānis ieminējās –
zini, man ārsti atklājuši... Es teicu
– gan jau būs labi...

Mūžīgā mierā aizgājusi mana mīļā mamma

MILDA PLUĢIS,
dzim. ZIŅĢIS

dzimusi 1912. gada 20. februārī Alūksnē,
mirusi 2009. gada 24. jūnijā San Francisko, Kalifornijā
Noliec galvas priedes klusas,
Nolīst ziedu mirdzums silts.
Lai Tev mierīga ir dusa,
Viegla dzimtās zemes smilts

Pēc viņas sērojošie:
MEITA BIRUTA
UN RADI LATVIJĀ

Dieva mierā aizsaukta

LEONORA PLEIŠS,
dzim. MEŽATUČS

dzimusi 1926. gada 15. oktobrī Varakļānu pagasta Lucānos,
mirusi 2009. gada 4. jūnijā San Francisco

Ja Tev arī svešumā jāaiziet bij’
Uz lielo un pēdējo dusu,
Tak mūžības sapnī Dievs ieaudīs
Tev dzimtenes mirdzumu klusu.
F. Bārda

Sērojot
TUVINIEKI SAN FRANCISCO UN LATVIJĀ

Jānis Vitomskis. Kanadas
latviešu šacha meistara Valtera M. Jurševska zīmējums

Nebija labi. Nevarējām pielūgties likteni...
Jānis pārzināja šachu.
Jānis izprata šachu labāk par
citiem.
Jānis mācīja seno intelektuālo
spēli citiem. Viņam bija audzēkņi,

kuŗi sekmīgi spēlēja turnīros.
Neatlaidīgā darbā Jānis kļuva
par starptautisko lielmeistaru
korespondencšachā, piepulcējoties mūsu lielmeistaru kopai.
Sacensībās uzvarēja daudzus titulētus pašmāju un ārzemju šachistus, pārsteidzot viņus ar
rūpīgāk veiktu „mājasdarbu”, ar
labākām zināšanām šachā, šajā
no aizmūžiem pie mums atnākušajā spēlē uz 64 rūtiņām mazā
kvadrātveida galdiņā. Viņš bija
arī Eiropas čempions.
Jānis bija „pēdējais mohikānis”
sabrūkošajā šacha literātūras
izdošanas sfairā. Ar mūsu Amerikas šacha drauga Valdemāra
Zemīša atbalstu izdevās noorganizēt žurnāla Latvijas Šacha
Vēstnesis izdošanu. Jānis Rakstīja
par jaunumiem šacha dzīvē, komentēja partijas. Ar Jāņa Vitomska līdzdalību tapa Valdemāra
Zemīša apjomīgā „Šacha enciklopēdija” angļu valodā. Jānim esmu
pateicīgs par padomu mūsu laikraksta šacha nodaļas veidošanā,
atjaunojot agrāk aizsākto tradiciju. Palika daudz neīstenoto ieceru.
Reiz jautāju Jānim: ko tev
nozīmē šachs? Atbilde bija īsa,
bet kā akmenī iecērtama: „Šachs
manā uztverē ir gara sacensības
modelis, kuŗā var parādīt gan
cīnītāja gan mākslinieka dotības.
Šachs māca domāt, audzina raksturu.”
Ko te piebilst?
Nekad vairs neredzēšu Jāni
noliekušos pār melnbaltajiem
kvadrātiem, mēģinot izprast mūžsenās spēles maģisko pievilcību.
Viņš kādu tās daļu izzināja,
atstājot zelta graudus Latvijas
šacha kultūras vēstures pūrā.
Paldies, Jāni, tev par to!
Vieglas smiltis!
Par Jāņa Vitomska aiziešanu
mūžībā sēro visi Latvijas šacha
draugi un senās intelektuālās
spēles cienītāji ārzemēs. No Jāņa
Vitomska atvadījāmies 2. jūlijā
Rīgā, I Meža kapos.
P. Karlsons

SARĪKOJUMI
(Turpināts no 22. lpp.)
• No 19. jūlija līdz 1. augustam
II periods, vadītāja Nora Aivara,
tālr.: 201-337-3120, nometne@
gmail.com
• No 2. līdz 15. augustam
Valodas periods, vadītāja Elisa
Millere, tālr.: 908-415-3670, valodasperiods@yahoo.com
• 18. jūlijā sabiedriska pēcpusdiena ,,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 Mieme, tālr.: 518-9624742, senčunometne@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 Nacionalas
operas ģilde aicina uz labdarības
sarīkojumu ,,Mēness mistika
mīlestības 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”
iestudēšanai LNO. Lūdzam
rezervēt vietas pie galdiņiem;
sīkākas ziņas: Aija Pelše, tālr.:

SIETLA (WA)

• No 5. jūlija līdz 8. augustam
vasaras vidusskola Kursa Latviešu
izglītības centrā Šeltonā. Pieteikšanās un informācija, sazinoties
ar mācītāju Dāvi Kaņepu, tālr.:
310-621-9572; e-pasts: davis_
kaneps@verizon.net
• No 9. līdz 16. augustam
Mežotnes bērnu vasaras nometne Latviešu izglītības centrā

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

• 20. augustā plkst.13.00 Biedrības namā videoizrāde. Programma tiks paziņota atsevišķi.
Kafija un cepumi. Visi laipni
aicināti! Ieejas ziedojums sākot
ar $3.00.
• 1. septembrī plkst. 10.00 Biedrības valdes sēde.
• 26. septembrī plkst. 10.00
Daugavas Vanagu apvienības
Floridā gadskārtējais pikniks
War Veterans Memorial Park,
9600 Bay Pines Blvd. N nojumē
Nr. 4. Ieejas vārti parkā pie 94. th
street N. Līdzi jāņem priecīgs
prāts un groziņi kopīgam azaidam. Par ceptām desiņām un vēsu
dzērienu gādās vanadzes un vanagi. Nāciet un aiciniet līdzi draugus! Mīļi gaidīsim!

donis un māc. Dr. R. Ziedone;
pēc dievk. kafija. 2. aug. plkst.
3.00 Lankasterā svētbrīdis brīvdabā pie Liepas un Pakalniņu
ģimenēm, māc. Dr. A. Ziedonis;
pēc dievk. Lankasteras kopas

gadskārtējais pikniks, kuŗā Dr.
Māra Andersone pastāstīs par
aizvadīto sēmestri Rēzeknes universitātē. 9. aug. plkst. 11.00 dievk.,
māc. Dr. A. Ziedonis un māc. Dr.
R. Ziedone; pēc dievk. kafija.

• 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..
(Turpināts 24. lpp.)

516-310-9491 vai 516-935-0967.
Ieejas maksa: piesakoties pirms
15. augusta $75.00, pēc 15. aug.
– $85.00. Vēlams ierasties
vakartērpā. Čeki izrakstāmi ar
norādi: Latvian National Opera
Guild un nosūtāmi: LNOG c/o
Andris Padegs, 2 Merry Hill Rd.;
Poughkeepsie, NY, 12603-3214.

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 Rolandam Abermanim, tālr.: 425-398-9145,
e-pasts: letinsh.rol@verizon.net

ST. PĒTERSBURGA (FL)

DIEVKALPOJUMI
• 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.
• Bukskauntijas un apk. ev.
lut. dr.: 12. jūl. plkst. 11.00 Kvēkertaunā dievk., māc. Dr. A. Zie-
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Profesors Paulis Jēkabs Anstrats mūžībā

Filoloģijas zinātņu doktors,
profesors Paulis Anstrats 21.
maijā Čikāgā aizgājis Dieva
mierā. Viņš dzimis 1925. gada
20. aprīlī Jaunsvirlaukas pagastā
Zemgalē. Mācījies Jaunsvirlaukas un Staļģenes pamatskolā un
no 1938. līdz 1943. gadam Hercoga Pēteŗa ģimnazijā Jelgavā,
1943. gadā iesvētīts Jelgavas Sv.
Trīsvienības baznīcā. Viņam negāja secen darba dienests Vācijā
un kaŗavīra gaitas Latviešu leģionā, tad gūsts Putlosas (Vācijā) un
Zedelhemas (Beļģijā) gūstekņu
nometnēs.
Paulis 1947. gadā sāka filoloģijas un paidagoģijas studijas

Baltijas universitātē Hamburgā
un Pinebergā, kur mācījās līdz
1949. gadam, kad universitāti
slēdza. ASV viņš ieceļoja 1951.
gadā un studēja Ohaijo Wesleyan
University, 1953. gadā iegūstot
bakalaura gradu. Paulis studijas
turpināja Jeila universitātē un
1954. gadā ieguva maģistra gradu
ģermāņu valodās un literatūrzinātnē. Paulis Anstrats salaulājās
ar bij. Pinebergas universitātes
studenti Leontīni B. Strodi un
Čikāgas universitātē turpināja
studijas doktora gradam, līdztekus strādājot Ņujorkas valsts universitātes Harpura kolledžā
Binghemtonā. Doktora gradu
Paulis Anstrats ieguva 1962. gadā
un DePaul University Čikāgā
mācīja vācu valodu, literātūru un
civīlizācijas vēsturi līdz aiziešanai
pensijā 1990. gadā.
Čikāgā Paulis nodibināja un
vadīja Literātūras pulciņu, kuŗā
vairāk nekā 30 gadus ar aizrautību
un degsmi iztirzāja latviešu literātūras klasiķu, kā arī jaunākās
paaudzes literātu darbus. Viņš
strādājis arī Čikāgas Kr. Barona

SPORTS
Teicama volejboliste Plūdmales volejbols
Volejboliste Kaiva Mateus, kas
ir pirmā spēlētāja McGill volejbola vienībā, izraudzīta par vienības spēlētāju, kas aizvadītajā
sezonā visvairāk uzlabojusi savu
spēles veidu. Viņa kļuvusi par
Kvebekas provinces volejbola
vienības dalībnieci un piedalīsies
Kanadas spēlēs, kas notiks Čarlettaunā, Prinča Edvarda salas
provincē augusta beigās. Viņa
aktīvi piedalās sabiedriskajā
dzīvē – dejo tautas dejas Ačkupā
un pilda dažādus uzdevumus
Trīsvienības draudzē.
M. Štauvers

Latvijas plūdmales volejbolisti
Aleksandrs Samoilovs un Ruslans
Sorokins pasaules meistarsacīkstēs Norvēģijas pilsētā Stavangerā
piedzīvoja zaudējumu astotdaļfināla spēlē pret amerikāņiem
Filu Dalhauzeru un Todu Rodžersu 0:2 (11:21, 11:21), izstājoties no tālākas dalības turnīrā.
Kopvērtējumā viņi ieņēma dalītu
devīto vietu.
Iepriekš Latvijas pārim izdevās
pārvarēt ne tikai grupu turnīra
barjēru, bet arī pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā negaidīti uzveikt brazīliešus Brunu Šmitu un
Žoau Luišu.

un Gaŗezera vasaras vidusskolā.
Jau kopš 1960. gada Paulis vairākkārt viesojies Latvijā, kur
ticies ar literātūras zinātniekiem,
apmeklējis mākslas darbu izstādes, koncertus, teātŗus, lai bagātinātu Literātūras pulciņa saietus
un stiprinātu saites ar Latviju.
Latvijā 1995. gadā izdota P.
Anstrata grāmata „Civīlizācijas
vēsture”. Viņa brāļa meita Aija
Ziemeļniece raksta: „Apjomīgs
darbs, kas atklāj vienotu pasaules
vēstures skatījumu un palīdz
lasītājam apzināties savu vietu
vēsturē, sava laikmeta specifiku
un īpatnības, saistību ar kultūrvēstures mantojuma vērtībām!”
Savu tēvoci A. Ziemeļniece piemin ar lielu cieņu un mīlestību:
,,Filoloģijas zinātņu doktors, profesors Paulis Jēkabs Anstrats –
viens no Jaunsvirlaukas pagasta
izcilākiem ļaudīm, kas devis lielu
ieguldījumu, uzturot latviskās
garīgās vērtības tālu no dzimtās
puses un stiprinot tautiešu kopības spēku svešatnē. Pauļa
Anstrata vārds Jaunsvirlaukas
pagastā ir pieminēts bieži; kad
Staļģenes un Jaunsvirlaukas
skolu absolventi tiekas seno
atmiņu brīžos un atkal Pelēkais
akmens Jaunsvirlaukas skolas
ceļa galā māj mūžības sveicienu
vienam no saviem skolēniem...!”
Atvadīšanās no aizgājēja notika
26. maijā Matz bēŗu namā
Čikāgā. Aizlūgumu vispirms angļu valodā vadīja St. Francis
Borgia draudzes priesteris Endrjū
Vipichs (Andrew Wypych). Latviešu aizlūgums ev. lut. Sv. Pēteŗa
draudzes mācītāja Viļa Vārsberga
vadībā sākās ar skaisto kopdziesmu – ,,Ved mani, Dievs”,
Antonijam Puntužam spēlējot
ērģeles. Mācītajs apcerēja Pauļa
Anstrata dzīvi, darba gribu un
centību, iegūstot augstāko izglītību, mācot un sagatavojot nākamos valsts, kultūras un sabiedriskos darbiniekus un savas zināšanas veltot latviešu kultūras
dzīvei, ilgus gadus vadot Literā-

tūras pulciņu Čikāgā. Aizlūguma
lūgšanas sāka un beidza ar vārdiem no ,,Jāņa atklāsmes grāmatas”: „Svētīgi mirušie, kas
mirst iekš tā Kunga no šā brīža.
Tiešām, saka Gars, lai tie atdusas
no savām pūlēm, jo viņu darbi
tos pavada.” (14:13) ,,Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm,
nāves vairs nebūs, nedz bēdu,
nedz vaidu, nedz sāpju vairs būs,
jo kas bija, ir pagājis.” (21:4)
Pieminot Paula kaŗavīra gaitas,
Armands Birkens, spēlējot ģitaru,
dziedāja „Balta roze”, Čikāgas
vīru koris atvadījās, nodziedot
skaisto Brunos Skultes dziesmu
,,Aijā” (I. Tomsons), kuŗas vārdi
tik ļoti iederējās šai atvadu brīdī:
„Klusē kalni, klusē lauks, klusē
tālie sili.
Tālu mana dzimtene. Meži,
meži zili.
Tālu mana dzimtene. Meži,
meži zili.”
Atvadu vārdus teica Lonijas
krustmeita Ilze Hirša (Sprūdža),
Paula jaunības draugs Guntars
Šulcs, Astrīde Cīrule-Sprūdža,
viešņa no Rīgas – Lonijas māsīca
Ilze Borska, Čikāgas katoļu kopas
pārstāvis Juris Valainis, pieminot, ka studiju laikā Baltijas universitātē Pinebergā kādu laiku ar
Pauli dzīvojis vienā istabā.
Richards Spuris atcerējās daudzo
gadu draudzību un „Zilo sveču”
dziesmotos vakarus.
Čikāgas Literātūras pulciņa
pārstāvis Ivars Antēns pastāstīja:
„2009. gada sākumā mūsu grupa
sāka lasīt Blaumaņa „Indrānus”,
kad saņēmām šādu vēstuli no
mūsu profesora:
„Sēžot vienam, gaŗām aiziet
tādas vēsmas no citas pasaules.
Tad es atcerējos to teikumu no
„Indrāniem” – Indrānu tēvs saka
Zelmiņai: „Es domāju: es nomiršu,
mani apraks, un es būšu beigts.
Bet nu, es vēl drusciņ dzīvošu
caur to labu, ko es tev esmu
mācījis.” ,,Viens, divi, trīs. Un
mūžīga pauze. Mūžs ir īss.” Tā
saka Ojārs Vācietis.”

Bet skolotāji, profesori dzīvo
ilgāk, dzīvo līdz ar saviem skolniekiem un studentiem, rakstnieki vēl ilgāk, kamēr vien kāds
lasa viņu darbus, un mūsu profesors arī bija rakstnieks! Profesora
mums ļoti pietrūks. Kā nu ne,
taču vairāk nekā 30 gadu viņš
vadīja šo mūsu Čikāgas Literātūras grupu-pulciņu. Un nevien
vadīja, viņš bija magnēts, ar savu
raksturu un zināšanu pūru viņš
mūs iejūsmināja nākt kopā gadu
no gada, lasīt un pārrunāt visdažādākās grāmatas... Profesors pārzināja latviešu literātūru no A
līdz Z, no Ābeles līdz Zigmontei,
no Ādamsona līdz Zīvertam un
Zālītei, no Akurātera līdz Ziedonim, un, pārrunājot kādu
latviešu autora darbu, viņš allaž
pieminēja piemērus no cittautu
literātūras, reizi pa reizei illustrējot teikto ar kādu piemērotu
dzejoli.
Ērikam Ādamsonam ir dzejolis par gaišo cilvēku, un tāds bija
mūsu profesors:
,,Kad pārlieksies man sēru vītols
Un tumsai netiks atkāpties,
Kā visugaišākajos rītos
Pret ausmu mana dvēsele ies.”
,,Profesora mums ļoti ļoti
pietrūks,” piebilda Ivars Antēns.
Literātūras pulciņa dalībniece
Daina Albertiņa nolasīja Kārļa
Rabāca interesanto dzejoli: ,,Vecātēva linu lauks.”
Aizlūgums beidzās ar kopdziesmu ,,Es ticu, ka no zvaigžņu
stariem...”
Nākamā dienā, 27. maijā Svētā
mise un izvadīšana mūžībā notika St. Francis Borgia katoļu baznīcā Čikāgā. Dievkalpojumu un
izvadīšanu vadīja priesteris
Endrjū Vipichs, uzrunā apcerot
Paula dzīvi, sasniegumus un
aiziešanu mūžībā.
Bēŗu mielasta galdi bija klāti
Ciānas draudzes telpās.
Lai Paulim Dieva miers mūžībā.
Juris Valainis

DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 23. lpp.)

Kaiva Mateus (Nr. 14) cīnās pie tīkla

Futbols

Šveices augstākās līgas futbola
klubs Sion, kuŗu pārstāv Latvijas
izlases pamatvārtsargs Andris
Vaņins, pārbaudes spēlē ar rezultātu 0:2 (0:2) zaudēja Latvijas
aizsarga Andreja Kostjuka pārstāvētajam citam Šveices augstākās
līgas klubam – Neišatelas Xamax.
Vaņins laukumā pavadīja visas
90 spēles minūtes, Kostjuks laukumā nāca uz maiņu spēles 85. minūtē, kad rezultāts bija jau 2:0.

Par šī rezultāta sasniegšanu
Latvijas volejbolisti nopelnīja
400 vērtējuma punktus un 11
000 dolaru lielu naudas prēmiju.

Vieglatlētika

Latvijas skrējēja Ieva Zunda
izcīnīja ceturto vietu 400 m barjērskrējienā vieglatlētikas sacensībās brāļu Znamensku memoriālā Maskavā. Zunda distanci
veica 57,17 sekundēs, finišā par
0,45 sekundēm atpaliekot no
Vaņins ar vienību Sion noslēdzis uzvarētājas Annas Titimecas
(Ukraina).
līgumu uz trim gadiem.
P. Karlsons

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.: 12. jūl. plkst. 10.00
Vārda dievkalpojums. 19. jūl. plkst.
10.00 Kapu svētki Riversaides
kapsētā. Māc L. Vīksne. 26. jūl.
plkst.10.00 dievkalpojums 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 Vasaras vidusskolā un nometnē, ja
nepieciešams, rakstīt: pastorlauma@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. sadraudzības pustunda. Māc. M. Cepure.
Bazn. adrese: 3152 - 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407; tālr.:
763-546-8178; kancelejas tālr.
612-722-4622.
• Ņubransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: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). Dievkalpojumus vada
māc. I. Pušmucāne-Kineiko.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 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 nometnē 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. VārsbergaPāža. 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.

