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Dziesmu svētku atskaņas

Juris Ķēniņš
„Kopīgi šodien slavēsim
Dievu... Dziesmas lai dziedam,
mēs Pestītājam... „ Ar šiem Laimoņa Mušinska vārdiem, skanot
Helmera Pavasara mūzikai, koris
uzrunāja klausītājus XIII latviešu
Dziesmu svētku Kanadā garīgās
mūzikas koncertā. Un varena
dziedāšana tā bija, 2. jūlijā Kristus
anglikāņu katedrālē 130 dziedātāji pulcējās dziedāt tam Kungam
– jauniešu koris „Balsis” un Latvijas izdevniecību koria „Burtnieks” (abi no Rīgas), Ciānas
draudzes koris no Čikāgas, Filadelfijas koncertkoris, Hamiltonas
Kristus draudzes koris, Toronto
Sv. Andreja draudzes koris, Sv.
Jāņa draudzes ,,Ansamblis” un
atsevišķi dziedātāji no ASV un
Kanadas.
Skanīgais koris, labi sagatavojies, lieliski nodziedāja virsdiriģentu un svētku mūzikas nozares
locekļu Brigitas Alkas un Arvīda
Purva rūpīgi izvēlēto programmu, gan a cappella, gan ērģeļpavadījumā un ar dziesmu svētku

Garīgās mūzikas koncerts
XIII latviešu Dziesmu svētkos Kanadā
kamerorķestŗa atbalstu.
Atbildība veicināt garīgo mūziku jau sen uzticēta trimdas komponistiem un autoriem, un Helmers Pavasars, Jānis Norvilis,
Viktors Baštiks, Aleksandrs
Okolo-Kulaks, Tālivaldis Ķeniņš
un Arvīds Purvs radījuši daudzus skaņdarbus.
Koncertā Hamiltonā skanēja
arī Latvijā tapusī garīgā mūzika,
piemēram, Ilzes Arnes komponētā Missa Dolente, kam pavadījumu spēlēja unikālais dziesmu
svētku kamerorķestris, un pirmatskaņojumu piedzīvoja Romualda Jermaka kantāte „Paceliet
sirdis” ar prāvesta Ivara Gaides
tekstu. Koris koncertā dziedāja
kantātes beigu daļu „Sargi, Dievs,
latviešu tautu”; pilnībā pirmatskaņojumu klausītāji dzirdēja
oikūmeniskā dievkalpojumā.
Garīgās mūzikas koncertā

starp skaņdarbiem bieži atskanēja aplausi, koncerta beigās,
klausītājiem pieceļoties kājās, bija
ilgas, jūsmīgas ovācijas, veltītas
koristiem, solistiem, ērģelniekiem,
orķestrim un virsdiriģentiem.
Klausītāji piepildīja visus Hamiltonas Christ’s Church Cathedral solus, tā, ka rīkotājiem bija
jānes papildkrēsli. Dievnams/
koncertzāle ir izcils, tas ir ērts,
svinīgs un skanīgs, tajā atrodas
Hamiltonas labākās ērģeles.
Katedrālē notika četri Dziesmu
svētku sarīkojumi. Hamilton
Children’s Chorus aizdeva podiju,
koris bija publikai labi redzams.
Vienīgi ērģelnieki diriģentus nevarēja redzēt, bet baznīcas saimnieki bija novietojuši videoaparātus, ar kuŗu palīdzību diriģentu
norādījumi sasniedza ērģeļniekus.
Toronto Sv. Jāņa draudzes
„Ansambļa” priekšniece Gunta

3x3 nometne Gaŗezerā

Vēl nav par vēlu pieteikties 3x3
nometnei Gaŗezerā, kas notiks
no šā gada 9. līdz 16. augustam.
Var pieteikties lieli un mazi, jauni
un veci, ģimenes, pāŗi, kā arī
vieninieki.

3x3 nometnē ir izdevība
piedalīties dažādās latviskās
nodarbībās (ievirzēs).
Nometnē būs 11 ievirzes: Folkloras (vadīs Guntis Pakalns –
Latvija), Polītikas (Dainis Mjartāns – LV un Jānis Peniķis –
ASV), Rotkalšanas (Astrīde Otto,
Lilita Spure, Andris Rūtiņš –
ASV), Kokgriešanas (Uģis Lāma
– Kanada), Stikla apdares (Zane
un Lauris Rožkalni – ASV),
Latviešu valodas (Austris Grasis
– LV), Literātūras (Sarma Muižniece Liepiņa – ASV), Latviskās
virtuves (Elga Pone – ASV),
Rokdarbu (Zinta Enzeliņa –
Kanada), Podniecības (Gundega
Peniķe – ASV), Mākslas pašdarbības (Linda Treija – ASV).
Bērniem divās vecumgrupās

paredzētas savas nodarbības,
kuŗas vadīs Laila Švalbe, Māra
Zeltiņa, Daira Morusa ar palīdzēm. Katru pēcpusdienu būs
laiks dziedāšanai un vakaros
dažādas programmas.
Lūdzu pieteikties, rakstot vai
zvanot Maijai Zaeskai, tālr.: 763972-2521; e-pasts: zaeska@frontiernet.net vai tīmeklī: www.3x3.lv
Visi mīļi gaidīti.
Uz redzēšanos 3x3 Gaŗezerā!
M. Z.

Brauciet baudīt
skaistos
Katskiļu kalnus!

Rota aicina!
tel.: (518) 589-9878
www.rotalodge.org

Reinolde izziņoja mēģinājumus
pirms svētkiem, darīja visu nepieciešamo mēģinājumos un
koncertā, lai ērti būtu gan dalībniekiem, gan klausītājiem. Paldies arī Hamiltonas Kristus
draudzei, īpaši koŗa dāmām par
viesmīlīgo uzņemšanu, kā arī
Hamiltonas saimniekam Pēterim
Eglītim un palīgiem par gardajām
brokastīm.
Abi koncerta ērģelnieki bija
gan izcili solisti, gan savu profesionālitāti apliecināja, atskaņojot pavadījumu – viņi atbalstīja
kori, neatļaujot spēcīgajam instrumentam pārspēt dziedātājus.
Mācītāja Anita Gaide ievadīja
sarīkojumu ar kontrastu pilno
Jāņa Norviļa parafrazi par Jāzepa
Vītola korāli „Cēli kā dzimtenes
dievnami”. Ērģelniece spēlēja
pavadījumu arī, korim dziedot
H. Pavasara un A. Okolo-Kulaka
skaņdarbus un R. Jermaka
kantāti, ko komponējot autors
bija iecerējis, ka to atskaņos tieši
Anita Gaide.
Toronto universitātes doktorands Andrejs Streļājevs spēlēja
pavadījumu A. Purva kantātē
„Pret gaismu” un atskaņoja
Tālivalža Ķeniņa „Ievads, pastorāle un tokāta”, izceļoties ar
savo veiklo un precīzo spēli.
Dziesmu svētku kamerorķestrī
Artura Jansona un Juŗa Ķeniņa
vadībā spēlēja 12 latviešu mūziķi
no ASV un Kanadas; 13, ja
pieskaita Ingas Malējas dzīvesbiedru, ievērojamo timpanistu
Maiklu Janoski (Michael Yanoski)
A. Purva kantātē. Kamerorķestris
piedalījās trīs svētku sarīkojumos,
garīgās mūzikas koncertā spēlēja
pavadījumu I. Arnes un A. Purva
skaņdarbiem un atskaņoja Sinfonia un Corrente izvilkumus no
Tālivalža Ķeniņa „Luterāņu

korāļu partitas”. Latviešu instrumentālo garīgo mūziku reti dzird,
un šis Kanadas radiofona (CBC)
pasūtinājums šajā žanrā ir viens
no cēlākajiem. Kamerorķestris
koncertmeistares, Ņujorkas solistes Unas Tones vadībā rūpīgi
gatavojās, atskaņojums bija precīzs un niansēts, ansambļa skaņa
silta un vienota. Jācer, ka orķestris
arī nākotnē piedalīsies kadā citā
lielā latviešu mūzikālā sarīkojumā
vai Dziesmu svētkos.
Garīgo mūziku visbiežāk dzied,
un lielākais nopelns noteikti bija
dziedātājiem un diriģentiem, kuŗi
tik labi sagatavoja savus koŗus.
Jāuzteic virsdiriģentu precīzitāte,
ko koristi prata novērtēt.
Latviešu garīgās mūzikas izcilā
autora Viktora Baštika romantiskās dziesmas „Skaidram būt”
(Augusts Mēters), „Cik tālu ir rīti
no vakariem” (103. psalms) un
„Teic Dievu, dvēsele” diriģēja Filadelfijas koncertkoŗa diriģente
Gunta Plostniece, viņa prati izcelt gan 103. psalma biezo faktūru, gan plūstošās harmonijas.
Koŗa „Burtnieks” diriģentam
Egilam Lipšānam lieliski izdevās
gaŗās un mīlīgās soprāna frazes
A. Okolo-Kulaka „Uz tevi, mans
Dievs” (Meta Austruma), izceļot
arī tenora kontrapunktu, un
piestrādājot pie vārdu nozīmes
šajā romantiskā, bet gandrīz
populāra stila dziesmā.
R. Jermaka pirmatskaņojumu
diriģēt bija uzticēts koŗa „Balsis”
diriģentam Valdim Tomsonam,
solo dziedāja koŗa mākslinieciskais vadītājs, baritons Ints Teterovskis un koŗa soprāns Kristīne
Zemberga. Abiem solistiem ir
ļoti skaistas balsis, viņu dziedājums pārliecināja. Virtuozs bija
Anitas Gaides ērģeļpavadījums.
Koris droši un noteikti, drāmatiski un spēcīgi dziedāja tekstu
,,Sargi, Dievs, latviešu tautu, svētī un
vadi. Piešķiŗ tai gaismas valstību.”
(Turpināts 20. lpp.)
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Kristapa
fonda lūgums
Published 49 times per year except the last week in June,
the second week in September, the last week in December

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 49 reizes gadā
Redakcija Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.
Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, e-pasts - laiksasv@gmail.com
Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, e-pasts - LaiksDSR@aol.com
Abonēšanas maksa ASV dolars: 1 gadam US $ 130.00; 6 mēn.
US $ 72.00; 3 mēn. US $ 40.00.
Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.
Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītajos
rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli par pašu jautājumu
var arī nesaskanēt.
Redaktore: Ligita Kovtuna
Tālr.: +371 67326761, +371 29439423, fakss: + 371 67326784,
e-pasts: laiksasv@gmail.com
Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, LV-1010
Redaktore ASV: Astra Moora
Tālr./fakss: 818-980-4748, e-pasts: laiks@juno.com,
astere2000@aol.com (fotografijām)
6157 Carpenter Ave. North Hollywood CA 91606 USA
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Šis ir ekonomiskās krizes laiks
Savienotajās valstīs, visā pasaulē,
tas ir izjūtams arī Latvijā.
Mēs visi esam kļuvuši nabagāki,
bet vecajiem laudīm Latvijā jau
tā mazās pensijas tiek samazinātas par 10%, radot rūpes par
izdzīvošanu.
Kristapa fonds, kas jau ir darbojies gandrīz 20 gadus, palīdzot
veciem un trūcīgiem tautiešiem,
dara to arī šodien, bet ir vajadzība
papildināt fonda līdzekļus, lai
varētu turpināt iesākto darbu. Ja
varat palīdzēt kaut ar nelielu ziedojumu Kristapa fondam, tā būtu
dāvana tiem, kam nav nekā.
Kas ir Kristapa fonds? Tā ir
bezpeļņas sabiedriska organizācija Latvijā, kas sāka darbību
Vecās Ģertrūdes baznīcas svētdienasskolas paspārnē 1989. gadā un 1992. gada ieguva juridisko statusu. Atsaucīgas sirdis,
strādīgas rokas un vēlēšanās palīdzēt tiem, kas paši vairs nespēj,
radās pašu Latvijas pensionāru
vidu. Pakāpeniski fondā iesaistījās
Rīgas 49. vidusskolas skolotāji
un skolēni, jo fonda pamatdoma
bija ne tikvien palīdzēt vecajiem
ļaudīm, bet arī veicināt līdzjutības
izpratni jauniešos. Fonds arī sa-

darbojas ar represēto grupas dalībniekiem. Neviens no fonda darbiniekiem nesaņem atalgojumu.
Kristapa fonds nav bagāta organizācija. Financiālais atbalsts tiek
gūts no ziedojumiem. Liela daļa
tā no Amerikas Savienotajām
Valstīm, arī Kanadas. Pēdējos
gados ziedojumi ir apsīkuši.
Toties dažas organizācijas un firmas Latvija ir sākušas dot mazus
atbalstus.
Kā šī nauda tiek izdalīta? Pašlaik fonda pastāvīgā aprūpē ir
130 pensionāru. Palīdzība katram
ir individuāla. Tiem, kam ir pāri
par 80 gadiem, un invalidiem
(daudzi no tiem ir padomju laikā
izsūtītie) tā ir ikmēneša piemaksa pie pensijas (Ls 15), daudziem
tiek dota iespēja samaksat ārstam
un nopirkt ārsta izrakstītās zāles
(gan ne vairāk par 2 receptēm
mēnesī), dažiem tiek dota iespēja
salabot zobus vai kādam nopirkt
spieķi. (Fonds pateicas Mārai
Ziediņai un Ņujorkas baznīcas
dāmu komitejai par saņemto
aparatūru, kas invalidiem atvieglo staigāšanu.) Liels atspaids
visiem aprūpējamiem ir maiss
kartupelu (40 kg), ko rudeņos
sagadā fonds, bet aprūpējamo
mājās nogadā Rīgas 49. vidusskolas audzēkņi.
Daudzreiz palīdzība nav mate-

riāla. Palīdzība var būt gan
padoms, gan iespēja izkārtot
situācijas, kas bija likušās neizprotami sarežgītas un nepārvaramas, arī apmeklējums, laipns
vārds un atcerēšanās vārda un
dzimšanas dienās.
Katrus Ziemsvētkus Kristapa
fonds kopā ar Rīgas 49. vidusskolas saimi rīko eglīti. Aicināti ir
visi vecie laudis, ne tikai fonda
aprūpētie. Ir cienasts, bērnu
priekšnesumi, kopēja dziedāšana
un sirds siltums.
Fonda darbība ir reizem bijušas
šaubas, vai pietiks līdzekļu un
spēka turpināt, bet vienmēr ir
radušies palīgi un rūpes ir bijušas
liekas.
Kristapa fonds turpina darbu,
cerot, ka reiz pienāks diena, kad
Latvija būs ekonomiski un morāli
spējīga aprūpēt visus savus pavalstniekus – arī tos, kam dzīvē
maz atlicis laika.
Ziedojumi sūtāmi: “Latvian
Evang. Lutheran Church, Kristapa Fond”. Tos ir iespējams
atvilkt no ienākumu nodokļa.
Adrese:
Latvian Evang. Lutheran Church
254 Valentine Lane,
Yonkers, N.Y. 10705
USA
Lauma Upelniece Katis

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

FOTO: Daiga Brinkmane

Redaktori Kanadā:
Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,
5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5
Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca,
104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1

Skats pa redakcijas logu uz Ausekļa ielu šā gada 16. jūlijā

Skats Insbrukas apkārtnē
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

Skats pie jaunā Dienvidu tilta šā gada 16. jūlijā
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Brusubārža ģimenes koncerts Čikāgā,
atbalstot Latvijas 50 gadu okupācijas mūzeju
Cildinājumu pelnījusi ģimenes
māte, liriskais soprāns Indra, kas
ir arī savu sešu bērnu mājmācības
skolotāja. Brusubārži dzīvo Milvokos, ģimene bija paredzējusi
Ciānas dievnamā nokļūt laikus,
bet iekļuva satiksmes sastrēgumā

FOTO: O. Cakars

Čikāgas draudžu sadarbības
kopa aicināja atbalstīt Latvijas 50
gadu okupācijas mūzeju un, Tautas sēru dienu pieminot, Ciānas
ev. lut. draudzes dievnamā 13. jūnijā sarīkoja Brusubārža ģimenes
koncertu.
Brusubāržu vārds ir labi pazīstams. Ernests Brusubārdis I bija
izcils koŗdiriģents un komponists. Viņa pēdās sekoja dēls
Ernests Brusubārdis II – koŗdiriģents, virsdiriģents Dziesmu svētkos, pianists, komponists un mūzikas skolotājs. Nav brīnums, ka
viņa dēls Ernests Brusubārdis III,
kas izaudzis mūsu acu priekšā,
arī kļuva par mūziķi. Esam priecājušies gan par viņa dirigenta
māku, vadot vīru koŗus un
dziesmu svētku kopkoŗus, gan
par viņa klavieŗspēli. Čikāgieši
jau 2004. gadā koncertā Ciānā
jūsmoja par apdāvinātā mūziķa,
viņa dzīvesbiedres un sešu bērnu
priekšnesumu. Ar interesi gaidījām, ko dzirdēsim pēc četrarpus
gadiem.

Indra Brusubārde

un ieradās tikai 15 minūtes pirms
koncerta sākuma. Balss ir visjūtīgākais ,,instruments”, un Indrai
diemžēl nebija iespējas iedziedāties, pielāgoties telpas akustikai. Dzīvesbiedram spēlējot
klavieŗpavadījumu, Indra dziedāja trīs dziesmas – H. Berino
,,Dāvida 121. dziesmu”, J. Vītola
,,Laimīte” un K. Debisī Nuit
d‘etoiles. Jāuzslavē Indras drošā
skatuves stāja, lieliskā dziesmu
interpretācija.
Pēc mācītāja Oļģerta Cakara
ievadvārdiem par 1941. gada 14.
jūnija notikumiem un lūgšanas
visi bērni – vijolnieki Ernests IV,
Kristiāns, Sonora, Daniella, Arianna un čellists Viktors ar tēvu
Ernestu III pie klavierēm spēlēja
F. Ž. Goseka skaņdarbu ,,Gavote”.
Šķiet, tā bija tēva aranžēta, tāpat
kā koncerta nobeigumā līdzīgā
sastāvā spēlētā J. Brāmsa ,,Ungāru
deja”. Atskaņotāju vecums un
prasme ir dažāda – no apdāvināta
iesācēja līdz ievērojamai spožai
technikai un mūzikālitātei. Vienī-

gās redzamās nošu lapas bijai
tikai Ernestam Brusubārdim III,
visi pārējie mūzicēja, ar dažiem
izņēmumiem, no atmiņas.
Apbrīnojums entuziasms piemīt Ariannai, kam ir tikai septiņi
gadi. F. Kuchlera Concertino skanēja tīrā intonācijā un ritmā.
Vecāki stāstīja, ka Ariannai ļoti
patīk spēlēt vijoli, viņa vingrinās
kopā ar brāļiem.
Deviņus gadus vecā Daniella
spēlēja A. Vivaldi ,,Koncerta la
minorā” Allegro, un viņas vienpadsmit gadu vecā māsa Sonora
apliecināja atzīstamu technisku
varēšanu Presto daļā.
Viktors 2004. gadā spēlēja vijoli,
tagad viņam ir trīspadsmit gadu,
un viņš spēlē čellu. Par viņa
izaugsmi pārliecinājāmies, klausoties J. B. Brevala ,,Otro koncertu“ Re mažorā.
Sešpadsmit gadu vecais Kristiāns atskaņoja armēņu komponista A. Hačaturjana koncertu
Allegro con fermezza. Šis skaņdarbs ir ļoti interesants un redzams, ka vijolnieks sasniedzis
atzīstamu technisko gatavību.
Vijolnieki Kristians un Sonora
un čellists Viktors saskanīgi spēlēja trīs miniatūras – F. Ž. Goseka
,,Tamburīns”, G. F. Hendeļa
,,Menuets” un A. Dvoržaka

,,Humoreska”.
Astoņpadsmit gadu vecā Ernesta Brusubārda VI izcils priekšnesums bija F. Drdla ,,Karmenes
fantazija”, kuŗā skanēja pazīstamās
operas motīvi visdažādākās variācijās, jo spēlējot šo skaņdarbu,
nepieciešama augsta techniska
varēšana un spējas iejusties un
attēlot mūzikālo emociju daudzveidību.
Brusubāržu ģimenes koncerts
bija skaists, ļoti interesants un
labi apmeklēts. Vēlam mūziķiem
labas sekmes!
Sadarbības kopas sekretāre,
Ciānas ev. lut. draudzes priekšniece Baiba Liepiņa mūziķiem
pasniedza puķes. Prāv. Vilis Vārsbergs paskaidroja, ka visus koncerta izdevumus sedz kāda ģimene, tātad visus ziedojumus
nodos Latvijas 50 gadu okupācijas
mūzejam. OMA atbalsta fonda
kasiere Daina Albertiņa piedāvāja
iegādāties mūzeja izdoto grāmatu
un rīkotājiem ziņoja, ka klausītāji
ziedojuši $4200. Paldies visiem
dāsnajiem ziedotājiem!
Draudžu dāmas aicināja pie
uzkodu galda Kroņlukturu zālē,
kur mūziķi un koncerta klausītāji
vēl ilgi pakavējās, tērzējot un
apmainoties iespaidiem.
Marta Cakare

FOTO: O. Cakars

Abonējiet laikrakstu "LAIKS"

Trio, no kreisās: Kristians, Sonora, Viktors Brusubārži

Jauna serija filmai par sikspārņcilvēku
vadīja Holivudas filmu studijas
izcilo orķestri, kuŗā ir 30 mūziķu.
Serijas ,,Mūzikas meistara nedarbi“ pirmizrāde notiks 24. jūlijā
Sandiego Comic-Con International sanāksmē, kuŗā pulcēsies

speciālisti un interesenti no visas
pasaules. Televīzijā to pārraidīs
Cartoon Network šī gada rudenī.
Līdz šim uzņemtas 26 „Batman:
The Brave and the Bold“ serijas.
Red.

“LAIKA” abonements ASV maksā: 3 mēnešiem US $40,6 mēnešiem US $72,1 gadam
US $130,Gaisa pasts 1 gadam ASV US $215,Ārpus ASV “LAIKS” tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
Kanadā 1 gadam US $225,pusgadam US $120,Latvijā 1 gadam US $220,pusgadam US $115,Citur pasaulē 1 gadam US $280,pusgadam US $150,Abonenti bez maksas saņems sešus Jauno Laiks pielikumus
un gada beigās nākamā gada kalendāru.
Pārējiem – 6 “JAUNO LAIKA” numuri US $16,Abonēšanas maksu var atsūtīt ar čeku vai naudas pārvedumu
(rakstot čeku uz "Laiks – Latvian Newspaper Inc." vārda).
Lūdzam noteikti norādīt, no kuŗa laika vēlas laikrakstu abonēt.
=========================================
Laikraksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
Lūdzu piesūtīt man laikrakstu "LAIKS" no ________________
līdz ______________ uz ______ mēnešiem uz sekojošo adresi:
(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________
__________________________________________________

Mūziķu apvienības Dynamic
Music Partners komponisti Lolita Ritmane, Maikls Kvisčins
(Michael Cuistion) un Kristofers
Kārters (Kristopher Carter) pabeiguši komponēt mūziku zīmētās filmas Batman: The Brave
And The Bold („Sikspārņcilvēks:
Varoņi un drošsirdīgie“) serijai
Mayhem of the Music Meister!
(„Mūzikas maestro nedarbi“).
Mūzikas komponēšana šai serijai un tās izvērtēšana notika vairākos posmos, ieskaņošana 10. jūnijā Warner Brothers Eastwood
Scoring Stage telpās. Komponisti

__________________________________________________
Tālrunis ___________________________________________
E-pasts ____________________________________________
Pievienoju čeku, Money Order par US $ __________________
abonementa uzsākšanai/pagarināšanai (nevēlamo svītrot)
Ja adrese mainīta, lūdzam uzdot arī agrāko adresi.
LŪDZAM IEGAUMĒT – abonementu uzsākšanas,
pagarināšanas un adrešu maiņas veic 3–4 nedēļu laikā.
Orķestra mūziķi, komponisti un aktieŗi
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju

Maskavas Olimpiskajās spēlēs
zelta medaļu šķēpa mešanā
izcīnīja latvietis Dainis Kūla no
Ventspils. (Redakcijas piezīme:
Pēc uzvaras Olimpiadā Dainis
Kūla 1983. gadā ieguva bronzas
godalgu Helsinku vieglatlētikas
pasaules meistarsacīkstēs. 1984.
gadā viņš savainoja roku, kas
noveda pie rezultātu pasliktināšanās. 1988. gadā atskaitīts no
PSRS izlases. Pēc Latvijas valstiskuma atjaunošanas atbalstīja
Latvijas olimpisko kustību. 1992.
gadā viņš pēdējos reizi startēja
starptautiskās sacensībās Štutgartē, Vācijā. Kopš 1980. gada
Ventspilī notiek “Olimpiskā čempiona Daiņa Kūlas kausa izcīņas
sacensības šķēpa mešanā”) 13.08.
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1980. gads
Maskavas mērķis –
pārtraukt trimdas
polītisko darbību
Čikāgas latviešu organizāciju
apvienība savā 16. decembŗa
sarīkojumā par runātāju bija
aicinājusi Imantu Lešinski.
Apmeklētāju skaita ziņā tas
izvērtās par vienu no lielākiem
sarīkojumiem Čikāgā. Latviešu
nams bija pilns „no sienas līdz
sienai”, ap 350 klausītāju – vecos,
kaunos un vidējos gados.
Sarīkojumu atklāja Organizāciju apvienības priekšsēdis I. Bergmanis, iepazīstinot publiku ar
referentu. I. Lešinskis dzimis
1931. gadā Rīgā, kur arī beidzis
vidusskolu. Pēc studiju beigšanas
papildinājies PSRS ārlietu ministrijas starptautiskā institūtā Maskavā. No 1956. līdz 1958. bijis
Kultūras sakaru komitejas referents, pēc tam Dzimtenes Balss
redaktors un arī Sakaru komitejas priekšsēdis. No 1976. līdz
1978. gada – Apvienotās Nācijās
partijas nelegālā sekretāriatā, bet
oficiāli – tulks, sekretārs. Tālāk
sarīkojumu vadīja Kultūras daļas
vadītājs A. Kandrovičs.
Pašā sākumā I. Lešinskis izteica
atzinīgus vārdus Čikāgas latviešu
ļoti darbīgai, nacionālai saimei.
„Čikagiešu ceļš bijis taisns un
pareizs. Čikaga vienmēr bija
čekai ciets rieksts. Jūsu darbībai
es toreiz sekoju no otras puses.
Bet tas, ko es toreiz teicu, tie bija
apzināti – padomju ierēdņa un
čekas aģenta salti meli. Šodien mēs
varam tikties kā brīvi cilvēki.”
I. Lešinska trīs stundas gaŗo
referātu var iedalīt trijās daļās: 1.
Pašreizējais stāvoklis okupētā
Latvijā un Padomju Savienībā; 2.
Kultūras sakari un 3. Jautājumi
un atbildes.
Savā referātā I. Lešinskis teica,
ka stāvoklis Padomju Savienībā,
arī Latvijā, ir smags. Padomju
režīms pārdzīvo nopietnu krizi –
saimniecisku un polītisku, varbūt
nopietnāko kopš 1941. gada vācu
iebrukuma. Tā var izraisīt ārkārtīgi nopietnus satricinājumus.
Pagaidām tas vēl ir kurnēšanas
līmenī, bet šī kurnēšana jau sasniegusi ļoti plašus apmērus.
Pēc Otrā pasaules kaŗa Padomju
Savienības ekonomija gāja uz
augšu, kaut lēnām, sevišķi Chruščova laikā. Bet sākot ar 70. gadiem,
tā apstājās. Trūkst preču. Latvijā
apgāde līdz 1970. gadam bija
daudz labāka nekā pārējā Padomju Savienībā. Apgādes ziņā
Padomju Savienība iedalīta zonās.
Pirmā pakāpē ir lielie rūpniecības
un militārie centri – Maskava,
Ļeņingrada, Novosibirska u. c.
Rīga apgādes ziņā bija otrā
katēgorijā, bet latviešu ļeņinietis
Voss, lai izpelnītos Brežņeva
labvēlību, Rīgai šo statusu atņēma. Pašreizējais padomju režīms
ir degradējies un nejūtas atbildīgs
saviem cilvēkiem, bet tikai Maskavas bosiem. Galvenais – ir izkalpoties priekšniekam.
Brežņeva noriets tuvojas, jo
ilgas šīs zemes gaitas tam nav
paredzamas. Stāv priekšā cīņa
par varu, par Brežņeva mantojumu. Polītbirojs sastāv no izčākstējušiem vecīšiem, kuŗi visi ir
stipri gados.
Pēc berklaviešu kustības sagraušanas 1959. gadā (Berklavs cīnījās
par lielāku autonomiju, latviešu
valodu u. c.) nākuši pie varas bij.

Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību

Fragmenti no publikācijām
latviešu veco boļševiku pēcteči –
viņu dēli un meitas. Šo kliķi
sastāda bezprincipu cilvēki, nemākuļi. Viņi lielāko tiesu latviski
nerunā, kaut arī ar latviskiem
uzvārdiem. Tā ir latviešu mafija.
Runātājs uzsvēra, ka nekur nav
redzējis tik verdzisku locīšanos
krievu priekšā, iztapšanu, krievu
slavināšanu un krievu valodas
lietošanu, kā tas notiek Latvijā. Ja
kādā sanāksmē ir trīs krievi un
20 latviešu, tad noteikti visi runā
krieviski. Ir jāparāda, ka tu bezgalīgi mīli krievu tautu. Ir latviešu
ģimenes, kas savus bērnus sūta
krievu skolās. (20.01.)

Atbilde prezidenta
vārdā
ALA valdes priekšsēža vietnieks V. Klīve saņēmis no Baltā
nama atbildes vēstuli uz savu 13.
maija iesniegumu prezidentam
Kārteram, kuŗā bija izteikts protests pret Padomju Savienības
iebrukumu Latvijā 1940. gadā.
Atbildes vēstuli parakstījis prezidenta speciālais asistents etniskos jautājumos S. Aijello.
„Kā jūs zināt, ASV nekad nav
atzinušas trīs Baltijas republiku –
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas –
pievienošanu, ko Padomju Savienība izdarīja ar varu 1940. gadā.
Pateicos jums par ierosinājumu,
lai prezidents izdod publisku
paziņojumu, atzīmējot 40. gada
dienu, kopš notika šī varmācīgā
pievienošana. Valdība pašreiz ar
šo jautājumu strādā.
Par Baltijas jautājuma apspriešanu šogad Madrides konferencē
variet būt pārliecināts, ka ASV
pastāvēs uz Helsinku vienošanās
nosacījumu izpildīšanas stingru
pārbaudi, ieskaitot arī līguma
noteikumus cilvēka tiesību jautājumos.” (02.07)

Itaļu akadēmiķa grads
latvietim
Ja tēlotāja māksla jau agrāk
pašķīrusi latviešiem ceļu uz plašākiem kultūras dzīves pagalmiem,
tad tagad varam atzīmēt jaunu
panākumu. Italijas Mākslas akadēmija (Accademia Italia delle Artie
e del Lavoro) decembrī paziņojis
Jurim Soikānam Dortmundā,
Rietumvācijā, ka tā viņam piešķīrusi šīs kultūras iestādes akadēmiķa gradu un zelta medaļu. Ar
to cienīgi izvērtēta šī latviešu
grafiķa un gleznotāja mākslinieciskā darbība. Drīz pēc tam
Soikāns no Mākslas akadēmijas
direktora Nikolo Panepinto saņēma vēstuli, kuŗā tas ziņo, ka 1980.
gadā iznāks „Tagadnes Eiropas
mākslinieku leksikons”, kuŗā vienai Soikāna darba reprodukcijai
veltīta vesela lappuse. Turklāt
pieminētas viņa darba gaitas.
Leksikonu iespiedīs itaļu, franču,
angļu un vācu valodā.
Par Juŗa Soikāna mākslinieciskajiem veikumiem jau 1978.
gadā parādījās ziņas Minchenē

izdotajā Who’s who in the Arts,
kas atspoguļo radošās mākslas
sasniegumus Vācijā, Austrijā un
Šveicē. Šī izdevuma redakcija toreiz pieprasīja ziņas par Soikānu
no Dortmundas pilsētas kultūras
pārvaldes. Eiropas mākslas pazinēji bez tam iepazinušies ar
Soikāna mākslas attīstību viņa
daudzajās izstādēs. To kopskaits
jau pārsniedz 180. Ja sākuma
gados viņam bija vairāki desmiti
patstāvīgu izstāžu, tad pēdējos
gados Soikāns saņem daudzus
aicinājumus piedalīties vispārējās
mākslas izstādēs. Pa divi lāgi viņš
piedalījies Amjenas izstādēs Ziemeļfrancijā, kā arī modernās
mākslas izstādēs Barselonā, Bergenā, Svendborgā un Lincā.
1976. gadā viņa darbus izstādīja
pat Tbilisi un Rostovā. Bet visvairāk viņa darbi iepriecinājuši vācu
mākslas draugus Rietumvācijā.
Arī Rīga var lepoties ar dažiem
Soikāna darbiem, pie kam sevišķu vērību izpelnījies viņa gleznotais profesora Jāzepa Vītola portrets, kas novietots Latvijas Konservātorijā. (12.04.)

Juris Soikāns

Olimpiadas izskaņa
Vairums skatītāju, kas atgriezušies mājās no Olimpiadas Maskavā, pasvītro, ka tas bijis otrās
šķiras sporta sarīkojums. Sacensības burāšanā un citos ūdens
sporta veidos, kā arī jāšanā, izvērtās par vēl zemākas katēgorijas
sporta spēlēm, jo bija ieradušies
ļoti maz dalībnieku.
Olimpiadā piedalījās 81 nācija,
bet 60 nebija ieradušās. Daudzas
vienības nebija atbraukušas pilnā
sastāvā. Dažas valstis bija atsūtījušas nepiedzīvojušas vienības.
Tanzanijas lauka hokeja vienībai
trūka pieredzes, un tā starptautiskā sarīkojumā piedalījās pirmo
reizi.Tā bija ieradusies, paklausot
padomju aicinājumam, lai būtu
lielāks vienību skaits. Zimbabves
riteņbraucējs nokrita jau pirmajos desmit jardos. Kāds Lībijas
peldētājs sasniedza mērķi 400
metros – minūti pēc pārējiem.
Kā to varēja sagaidīt, Padomju
Savienība ieguva visvairāk medaļu – 182, Austrumvācija – 117,

Bulgārija – 38, Anglija – 20. Amerikāņu, japāņu, kanadiešu un
rietumvāciešu sportistu izpalikšana padarīja daudzas sacensības
tik neinteresantas, ka bieži stadionā bieži daudz brīvu vietu,
kuŗas nevarēja izpārdot pat par
puscenu. Daudzi sportisti jutās,
kā panākuši „tukšas uzvaras”, jo
labākie sportisti iztrūka.
Iespaidu nospiedošu padarīja
kaŗavīru tūkstoši, kas sēdēja pirmajās rindās. Tāpat uzmanību
piesaistīja KGB aģenti privātā. Šī
atmosfairā izjauca padomju vadības nodomus panākt lielu sava
režīma propagandu.
Austrāliešu sportisti saderēja,
kuŗš no viņiem redzēs kādu
smaidīgu krievu. Austrālijas basketbola vienības kapteinis izteicās: „Vajadzēja šeit atvest visus
komūnistu piekritējus. Redzētie
skati viņiem būtu atņēmuši vēlēšanos palikt par komunistiem.”
Boikota dēļ Olimpiadas rīkotāji
visvairāk cieta financiālā ziņā, jo
izdevumi pārsniedza 3 biljonus
dolaru. Tā kā ārzemju tūristu
skaits bija uz pusi samazinājies,
tad ienākumi nebija pietiekami
lieli. Padomju pārstāvji par šo
jautājumu labprāt nerunāja.
Boikots nespēja piedabūt padomju vadību izvākt savu armiju
no Afgānistānas, bet tas sagādāja
lielus zaudējumus financiāli un
propagandas ziņā.
Tie ārzemju žurnālisti un korespondenti, kas bija cietuši no
KGB vai policijas fiziski, nekavējās par to ziņot pasaulei. Daudziem atņēma foto aparātus, ko
vēlāk atdeva ar izniekotām filmām.
Padomju televīzijas fotografi
lietoja dažādus trikus, lai nerādītu, ka daudzas nācijas neieradās
ar saviem karogiem vai neļāva
spēlēt savu valstu himnas, bet
klātesošos viņi nevarēja apmānīt,
jo tie redzēja, kas notika.
Kaut arī padomju informācijas
devēji atkārtoti paskaidroja, ka
lielais policistu un kaŗavīru skaits
nepieciešams, lai teroristi nevarētu cilvēkiem uzbrukt, tūristus
un žurnālistus tas nepārliecināja,
jo Padomju Savienībā par terroristu darbību nekas nav dzirdēts.
Visi saprata, ka policisti un KGB
ierēdņi bija vērsti pret tiem
tūristiem un žurnālistiem, kas
gribētu uzsākt sarunas ar vietējiem iedzīvotājiem vai izdarīt
tādus uzņēmumus, kas neveicinātu propagandu.
Beigu daļā, kad sievietes grieķu
tautastērpos izdzēsa olimpisko
liesmu, uzvilka Grieķijas, Padomju Savienības un Losandželosas
karogu, nospēlējot attiecīgas himnas. ASV karogu neuzvilka un
himnu nespēlēja, jo internacionālā bija izpildījusi Kārtera pieprasījumu to nedarīt.
ASV laikraksts Nešvilē izteica
amerikāņu uztveri: „Mūsu valsts
nevarēja atteikties no saviem principiem dažu zelta medaļu dēļ.”
***

Daiņa Kūlas šķēps aizlidoja
91,20 m

Chronika
* Baltijas valstu okupācijas 40
gadu aprise atbalsojās arī Zviedrijas presē, īpaši Vermlandes
laikrakstā Nya Wermlands Tidningen, kas šim gadījumam bija
veltījusi ilustrētu rakstu seriju.
Tajā bija aptverošas apceres un
intervijas ar igauņu darbinieku
U. Vaino un latviešiem – Dr. K.
Dolieti, J. Stilbu un Imantu Sinku.
Intervijās bija attēloti Baigā gada
notikumi ar padomju uzspiestajām leļļu valdībām, čekas teroru un Stabu ielas mocību kamerām, līdz ar foto attēliem.
* Apspiesto tautu nedēļu 19. jūlijā Deilija laukumā Čikāgā atklāja Apspiesto tautu komitejas
priekšsēdis V. Vīksniņš, uzsverot,
ka šajā dienā notiekot arī Olimpisko spēļu atklāšana Maskavā.
„Mēs protestējam, ka Olimpiskās
spēles notiek valstī, kas apspiež
verdzībā tika daudzas valstis un
tautas. Mēs apsveicam ASV prezidentu un amerikāņu sportistus,
kuŗi, paklausot prezidenta aicinājumam, atteicās piedalīties
Maskavas spēlēs.”
Apspiesto nāciju karogus tribīnē novietoja 16 tautu pārstāvji,
kā pirmie baltkrievi, kuŗi komūnisma okupācijā cieš jau 60 gadus. Iespaidīgi demonstrēja Tedis
Zieriņš. Viņš bija izgatavojis lielu
būri, kuŗam olimpiadas lācītis
vija apkārt dzeloņdrātis. Būrī,
ķēdēs saslēdzies atradās T. Zieriņš
un maza vietnamiešu meitenīte.
* Longailendā 97 gadu vecumā
mūžībā aizgājis no visiem agrākajiem Latvijas dzelzceļu darbiniekiem labi pazīstamais eksplutācijas direkcijas personāla nodaļas vadītājs Alberts KrūmsKrūmiņš. Viņš dzimis 1883. gadā
Lietuvā, Jonišķos, mācījies Rīgā
Aleksandra ģimnazijā. Strādājis
Dzelzceļa pārvaldē līdz 1944.
gada oktobrim.
Publikāciju sagatavojis
P. Karlsons
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Reinis Ādmīdiņš
Divu latviešu rakstnieku –
Anšlava Eglīša un Teodora Zeltiņa, ievērojamu trimdinieku,
daiļrade sen pārnākusi latviešu
tautas zelta graudu kopējos apcirkņos, daļēji jau pārpublicēta
Latvijā kopš Trešās atmodas
sākuma un pārlūkota apcerēs un
literātūras vēstures grāmatās.
Pirms vairāk nekā desmit gadiem biju ASV un tikos ar Teodora Zeltiņa atraitni Veltu un
meitu Inesi. Viņas man uzticēja
abu rakstnieku vēstules. Tās ir
ļoti interesantas. Viņi ne tikai
apmainījās ar informāciju par
jaunāko latviešu literātūru un
norisēm kultūrā un avīžniecībā
trimdas apstākļos, bet arī salīdzināja savus uzskatus un vērtējumus,
turklāt recenzēšana visbiežāk ir
ironiska, ar pamatīgu pašironijas
devu. Šīs vēstules dod patiesu
ainu, ne akadēmisku, sastingušu,
bet ar visām dzīves krāsām un
pustoņiem, un būs ieguvums
latviešu literātūras vēstures izpratnē, kur ir gan spožas virsotnes
prozā un dzejā, gan nogruvumi
diletantismā, gan kaislības un
intrigas, gan procesa skaidrojumi
un prognozes.
20. gadsimta 60. gados apgāds
„Grāmatu Draugs” izdeva trīs vērienīgus sējumus: „Dzejas un sejas”
(1962), „Prozas profili” (1964)
un „Pašportreti” (1965), sakopojot latviešu literātūras trimdas
laiku divdesmitgadu gaŗā posmā
dzejā un prozā un ieskicējot
literātūras vēstures esejiskās lap-
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„Dārgais Dižanšlāv” un „Mīļais Teo”
Anšlava Eglīša un Teodora.Zeltiņa vēstulēs ielūkojoties

puses. Šo triju grāmatu sakārtotājs saredzu to atsevišķās gleznās –
un redaktors Teodors Zeltiņš ģīmetnēs.” Pirmajā ielogā „es repats par sevi rakstīja dzejā:
dzu sevi stāvam rātni gar sāniem
nolaistām rokām.” Otrajā ģīmetnē „man mugurā „frencis” no
Pašportrets
ļoti sliktas pelēkzaļas aizsarga
Kā mūks ar bālušu
krāsas vadmalas” un „visi Rīgas
un iedzeltēnu seju,
zēni nicināja krievus un vāciešus”.
Kur deguns izcirties
Trešajam portretam „es galzētu
kā turku zobens līks,
sevi līdz kaklam iebāztu maisā”
Kluss dienas pavadu,
un „es nīku Šveices sanatorijā un
viss sevī grimis dīks,
prātoju, cik ilgi vēl man lemts
Un, Dievu meklēdams,
kavēties raibajā pasaulē”. Ceturcaur naktīm šaubās skreju.
tajā „pašģīmetnē esmu sev spēcīgi glaimojis un attēlojis sevi
Ja gadās, uzrakstu šo to,
daudz vīrišķīgāku un glītāku
ko sauc par dzeju,
nekā patiesībā”, „tie bija mani
Un tīši nopūlos,
jaunākie gadi, kas pagaisa līdz ar
lai kādam patīk tā.
brīvvalsts spožumu”. Piektajā
Kaut kas tur atplaiksnās
ģīmetnei „es stāvu uz sabumbotās
no sapnī redzētā,
Ūlanda ielas Berlīnē” un „es neKaut kas no visa tā,
jutos nedz sevišķi nabags, nedz
kam gadiem gaŗām eju.
satriekts un izmisis”. Pēdējā pašportretā Anšlavs Eglītis saka, ka
Tak nejaudā pat mūks
„ar gadiem cilvēks kļūst arvien
nest allaž prāta krustu,
neinteresantāks” un „piepeši visa
No sevis jāaizbēg,
apkārtne man liekas ērmīgi sveša
lai dzīŗu skurbā zustu
un neticama un es brīnos par
Ar zemi debesis
dzīves dīvainībām.”
kā stikla pērļu sieks.
Abu rakstnieku „dzīves dīvainības” lasām viņu vēstulēs, ne
Tad mūka mēteli
mirkli neaizmirstot par tām. Nu
no pleciem priecīgs raisu
kaut vai par to, kā trimdas kultūrā
Un smieklu dukātus
bija arī īsti svētki, kuŗus Anšlavs
pār draugu galvām kaisu –
Eglītis aprakstījis īsti feļetoniskā
Top kādreiz karalisks
garā:
rūgts dzīves nerra prieks.
Mums bija varenas kultūras
dienas un supervarenas Lapenieka
Anšlavs Eglītis rakstījis, ka „do- inscenētas Skroderdienas. Jau ilgi
mājot par savu dzīvi, es tiešām solīdams „grandiozu” inscenē-

jumu, viņš bija noīrējis milzīgu
vecu teātri ar 1500 vietām, patālu
no Latv. nama, kāpēc skatītāju
sanāca tikai ap 300. izrādi neredzēju, bija jāiet uz Zelta globiem,
bet noskatījos ģenerālmēģinājumu. Izskatījās ultramoderni.
Pie milzīgās (divreiz Nac. opera)
skatuves nepieradušie aktieri patērēja daudz laika uz galavārdu
uzsoļodami un atkal nosoļodami,
tā kā cēlās interesantas pauzes un
īpatni mironīgs temps. Tukšā zālē
skaņas nelāgi atbalsojās, tā kā
tekstu nevarēja saprast, dzirdēja
tikai murmuļošanu, kas kopā ar
gauso kustību atgādināja zemūdens valstību. Dekorāciju centrā
bija vārti, bet to noskaidroju tikai
uz izrādes beigām. Tie nevērās pret
zāli, bet pret kulisēm. Nevarēju
saprast, kāpēc aktieri tinas ap
resnu stabu? (Sēdēju zāles vidū).
Apspēlējot skatuvi, runātāji reizēm
attālinājās viens no otra akmens
sviediena attālumā, apspriezdami
intīmas mīlas lietas. Pirmizrādi
Lapenieks „pasrīprinējis”. Aktieriem neko nesakot – ielicis saspridzināmajā krāsnī trīskārtīgu lādiņu, tā kā no briesmīgā sprādziena aktieŗi pagalam pārbijušies,
domādami, ka notikusi nelaime
un skats iznācis īsti efektīgs...
Viena no veceņu tēlotājām pat
nokritusi augšpēdus un stipri
sadauzījusies. Skumjajā skatā, kad
Aleksis pēc sirdsmokās pavadītas
nakts mostas, Lapenieks, atkal
aktieŗiem nezinot, iespēlējis gaiļu

dziedāšanu, vistu kladzināšanu
un suņu riešanu. Tās atkal izsaucis apjukumu. Neviens nezinājis,
vai jau jāiet uz skatuves, vai vēl
jāgaida. Publika smējusies kā
traka un tā – labi vien iznācis.
(Vēstules lpp. bez datuma)
Anšlavs Eglītis 1956. gada 31.
oktobrī rakstījis par savu 50.
dzimšanas dienu (viņš dzimis
1906. gada 14. oktobrī), un, kā
vienmēr, ironizējis pats par sevi.:
Nevarētu vis sacīt, ka viens
ielīksminātu. Daži domā, ka līdz
ar gadiem nākot apskaidre un
viedums, kā arī svarīgs cienīgums.
No visa tā gan ne nieka nemanu.
Baidos arī, ka prāts un smadzenes
ar gadiem nolietojas tāpat kā visi
mašiņi, un tātad izredzes ir jau
pavisam šaušalīgas. (..) man ir
zināmas pabailes no jubilejām un
sumīniem, tāpēc es pamuku kalnos un sagaidīju drūmo stundu
guļammaisā uz sniega līnijas,
kopā ar diviem citiem kāpējiem,
ar kuŗiem esmu jau daži spici
izkāpelējies. Pretēji dzelzes notikumiem, ka kalngalos nedrīkst
vazāt līdzīgi kaitīgo alkoholu,
viņi tomēr bija mugurnīcās uznesuši trīs buteles. Laiks bija dikti
vēss, ugunskurs sildīja tikai vienus
sānus, sākām pa biškīšam ieņemt
un gluži nemanot Volfišmeta un
Henesī pudeles cauri gan. Kad
uzlikām virsū to šampanieti, tad,
laikam jau zemā gaisa spiediena
pēc, reibeklis ietriecās galvās ar
stichisku spēku.
(Turpinājums sekos)

Mēs esam tik tālu un tomēr tepat
Lai arī mūs no Sibirijas
plašumiem šķiŗ vairāk nekā tūkstotis kilometru, ceturtdienas,
18.jūnija, pēcpusdienā tie bija
sarukuši līdz minimumam.
Iemesls bija unikāla ieraksta CD/
DVD formātā atvēršanas pasākums, „Sibirijas latviešu dziesmas” tika atvērtas Rīgā, Centrālās
bibliotēkas telpās. Apjomīgais
darbs tapis latviešu valodnieku,
folkloras pētnieku un mūzikas
ierakstu izdevniecības „Upe tuviem un tāliem” sadarbībā.
Priecīgas atkaltikšanās izjūtas
klātesošajiem raisījās, kavējoties
pārdomās par daudzajiem braucieniem un ekspedīcijām, kas noti-

Latviešu tautas liktenis ne vienu reizi vien ir metis neparedzamus kūleņus – gan pēc pašu
vēlēšanās, gan piespiedu kārtā.
Un kā viens no šādiem neapstrīdamiem piemēriem ir Sibirija.
Lai arī šīs vietas pieminējums
mums uzreiz atsauc atmiņā 1941.
un 1949. Gada izsūtīšanas, taču
der atcerēties, ka pirmie latvieši
nokļuva Sibirijā, būdami katordznieki (tostarp arī Kauguru nemiernieki) jau pirms vairāk nekā
diviem gadsimtiem – 1802. gadā.
Taču nākamais vilnis, kad turp
devās latvieši, jau bija brīvprātīgs,
tas ir datējams ar 19. gadsimta
beigām. Tas bija laiks, kad latvju

Priekšplānā daudzo Sibirijas ekspedīciju organizētāja, profesore Lidija Leikuma
kušas pēdējos gados, strādājot zemnieks, pareizāk sakot, bezun ciemojoties bijušajos latviešu zemnieks devās svešumā iekopt
ciemos Sibirijā – Lejas Bulānā, zemi, ko turpmāk varētu saukt
Timofejevkā, Rižkovā, Maļinovkā par savu. Zemes Sibirijā bija
un daudzās citās grūti aizsnie- daudz, spēj tik apsaimniekot. Un
dzamās, bet vēl apdzīvotās vietās. pie tam – ražīga. Tā nu uzņēmī-

gākie jaunie zemes saimnieki
apvienojās ciemos, kur dzīve
turpinājās gandrīz tāpat kā nu
jau tālajā dzimtenē, kur tika
izmantotas tēvu tēvu saimniekošanas metodes. Lai varētu izglītot
bērnus, kas braukuši līdzi vecākiem, gan nu jau arī Sibirijā
dzimušos, gandrīz katrā ciemā
tika vērtas vaļā lielākas vai mazākas skolas. Neiztika arī bez
dziesmām un dejām – gan svētku
reizē, gan kāzās un citos godos,
gan arī kādā skumīgākā brīdī.
Gadiem ritot, daudz kas ir
mainījies un gājis aizmirstībā.
Daudzi Sibirijas latviešu ciemi
pazuduši no zemes virsas – tos
varēs atrast tikai retais zinātājs.
Nav vairs skolu, klubu, nav
saviesīgās dzīves – jo, izzūdot
tradicionālajai lauksaimniecībai,
nav arī vairs lielākās daļas bijušo
ciemu. Un tikai retā sētā šobrīd
vēl skan sentēvu valoda un reizi
pa reizei vēl atskan kāda dziesma
vai tiek izdejots kāds dejas solis.
Daļai tautiešu izdevās atgriezties Latvijā 20. gadsimta 20.
gados, citi pārbrauca dzimtenē
pēc 1945. gada, bet vēl citi uz
vectēvu dzimteni atgriezušies
pavisam nesen – jau pēc Latvijas
neatkarības atgūšanas. Tomēr vairākums no latviešu izceļotāju
pēctečiem tā arī paliks savā
jaunajā dzimtenē Sibirijā, jo
pārāk tāla un nu jau atšķirīga ir
kļuvusi viņu tēvzeme Latvija.
Vieni no pirmajiem, kas
1975. gadā Sibirijas latviešu ciemu meklējumos devās ceļā ar
velosipēdiem, bija Ingvars Leitis
un Uldis Briedis. Kopš tā laika
dažādos Sibirijas ciemos īsāku
vai gaŗāku laika sprīdi ir gan

viesojušies pašdarbības ansambļi
un žurnālisti, gan arī strādājuši
skolotāji, stāstot par tālo zemi
Latviju, par sentēvu tradicijām
un latviešu valodu. Taču neatsveŗams ir folkloras pētnieku un
valodnieku veikums, kuŗi, cenšoties dokumentēt un iemūžināt
vēl daudzviet dzīvo latviešu valodu un latviskās tradicijas, ir

video tvartā (DVD) – ap 120, bet
kopējais skanējuma laiks ir gandrīz sešas stundas. Taču tā ir tikai
daļa no lielā vākuma.
Tvarti, kā arī tiem pievienotais
skaidrojošais materiāls un
dziesmu teksti ar tulkojumu
angļu valodā, izdoti ar Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstu,
bet Edgara Jansona vadītā „LSF

pierakstījuši simtiem folkloras
vienību – gan fiksējot valodu,
kādu to lietoja vēl 19. gadsimta
beigās, gan dziesmas, rotaļas un
dejas, ticējumus un paražas.
Veidojot šo izlasi, kā atzinās
izdevniecības „Upe tuviem un
tāliem” vadītāja Iveta Mielava,
galvenā vēlēšanās bijusi diskos
iekļaut maksimāli daudz unikālā
materiāla: ir apkopotas latviešu
dziesmas, rotaļas un danči, kas
ierakstīti vismaz 16 Sibirijas latviešu ciemos gan pavisam nesen,
gan pirms vairāk nekā 20 gadiem. Audio (CD) tvartā var
dzirdēt 52 melodijas, savukārt

Holdinga” sniegtais ziedojums
ļaus ierakstu dāvināt visiem
interesentiem Sibirijā, tiem, kuŗi
vēlēsies saglabāt savu vecvecāku
mantojumu un censties turpināt
latviskās tradicijas.
Lai atdzīvinātie ieskaņojumi
palīdz mums pašiem iepazīt un
iemīlēt savu dziesmu vēsturi,
dod jaunus impulsus radošajā
darbā! Iemācīsimies kaut dažas
no tvartos dzirdamajām dziesmām un mācīsim tās saviem
bērniem. Tad latviešu dziesmas
turpinās dzīvot!
Teksts un foto:
Daina Leimane
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Saulainajā Spānijā

Gunārs Bērzzariņš
(5. turpinājums)

Gvadalkvivira
šeit nekrāc
Soļoju uz upes pusi pa zigzagotām ieliņām, laiku pa laikam
pajautādams ceļu. Iznāk iet gaŗām viesnīciņai, kas būtu tuvāk
centram, un apvaicājos, vai ir
istaba un cik maksā. Atbildes
pozitīvas. Taču vēlāk, kad tīmeklī
apskatos, ko par šo viesnīciņu
saka bijušie viesi, saņemu aukstu
dušu: par to tikai divas atsauksmes, un abas apmēram saka to
pašu: šī būtu pēdējā apmetne,
kur viesis vēlētos atgriezties.
Tātad palikšu tur, kur esmu.
Līdz orientierim – Zelta tornim

(Torre del Oro) upes krastā man
iznāk divreiz gaŗāks ceļš kā
vārnai, taisni lidojot. Gvadalkvivira šeit tek rāmi, ne “skrej un
krāc”, kā teikts senajā dziesmā.
Nekāda nopietna kuģošana
gan seit vairs nenotiek, bet senos
laikos tieši pie Zelta torņa bijusi
galvenā pietura. Tornis ieguvis
savu vārdu no apzeltītām flīzēm,
ar kādām bijis kādreiz nosegts.
Apmēram parallēli upei pa
ielu, kas varētu būt ja ne galvenā,
tad viena no galvenajām, iet
tramvajs! Tas taču jāizmēģina!
Kartē gan redzams, ka nekur tālu
aizbraukt nevarēs – varbūt kādu
jūdzi. Par to pašu naudu – nelielu – izbraucu turp un atpakaļ.

Tramvajam nav nekādas vainas,
kaut tā nozīmi īsti neizprotu.
Pilsētnieki var vismaz sacīt:
„Madridē tramvaju nav, bet
mums ir!”
Pēc pārbaudītas receptes nolemju izbraukt ar Sevilla Tours
busu (par e 15), kam pietura pie
jau minētā Zelta torņa. Teikšu
godīgi, ka tā bija vājākā pilsētas
tūre, kādu man savā mūžā
gadījies izbraukt. Pieturas tikai
četras, nav pat kur piesēsties,
gaidot reti cirkulējošos autobusus. Vērtīgākā pietura varētu
būt bijusi Spānijas laukums
(Plaza d’Espana), bet no pieturas
to pat nevar redzēt un nav,norādes ne arī kāda cilvēka. Pietrūkst
uzņēmības laukumu meklēt. Nobraucam gan gaŗām pilsētas seno
mūru fragmentam un akvaduktam, kas kartē apzīmēts kā arabu,
ne romiešu.
Sevilja nav tik liela, lai labs
staigātajs nevarētu to iepazīt un
slavenākās vietas apskatīt. Uz to
pašu Plaza d’Espana taksītis par
kādiem e 5 aizvestu turp un par
otriem 5 atpakaļ. Katedrāle un
Alkazars jau ir turpat centrā.

mauru cietoksnis, bet pēc tam
turpat katrā gadsimtenī mainīts
un papildināts, pieņemot pils, ne
vairs cietokšņa seju. Kad 1248.g.
Sevilja nonāca pašu spāņu rokās,
Fernando III tur iekārtoja savu

Seviljas Alkatrazā

galmu. Nākošie valdnieki turpināja celt piebūves, gan spāņu,
gan mauru stilā, piemērojot pili
savai garšai. Šeit dzīvoja arī Fernando un Izabella. Vēlāk pie pils
izveidoja plašu dārzu.
Pie ieejas (senioriem un jaunieSeviljas Alkazars šiem
brīva) katram apmeklētājam
izsniedz
skaidru plānu, kur atzī(Karaļpils)
mētas 18 pils zāles, istabas, kapelSeviļas Alkazars (Real Alcaza- las un pagalmi, piem., Sūtņu zāle,
res) tas bija celts 10. gadsimtenī Karaliskā guļamistaba, Audienču

Zelta tornis pie Gvadalkviviras upes Seviljā

zāle, Leļļu pagalms utt. Var pievienoties kādai no tūrēm – vai
nu spāņu vai angļu valodā, taču
par e3 var noīrēt audio aparātiņu, kas ļauj katrā vietā uzturēties,
cik ilgi vai īsi vien vēlas. Uzraksti

visi spāņu valodā un izmērā
pieticīgi. Jāpiezīmē gan, ka visas
zāles un istabas nav saliktas rindā
kā stendi izstādē, tā ka šeit orientēties nebūtu nemaz tik vienkārsi
pat ķeizaram. Bet kam tad viņam
sulaiņi?! – Karalisko noskaņojumu
gan dažviet traucēja dzīvžogu
cirpēji ar saviem īpaši skaļajiem
ieročiem.
(Turpinājums sekos)

L AT V I E Š U L I K T E Ņ S TĀ S T I
Valfrīds Spuntelis
(4. turpinājums)
Jau 13. jūnijā “Mazais,” kā sauca
Stankēviču, ar savu vadu uzlādējas Vaiņodes stacijā un aizbrauc uz fronti. Vilciens atstāj
staciju, aizbraucējiem priecīgi
šaujot gaisā.
Neesam vēl pārkārtojušies, kad
16. jūnijā ar otru vadu aizbrauc
rotas virsseržants Zuce. Manās
piezīmēs nav atzīmēts, kur paliek
vācieši, bet „vainīgos” vai nevainīgos svinētājus un latviešu
„škandālmacherus” – nemiera
cēlājus – aizsūta uz fronti.
Artilērijas pulks ar majora
Grāveļa gādību 22. jūnijā lielajā
virtuves ēdamzālē rīko garnizonam Jāņu vakaru. Balles gan
aizliegtas, bet Dievs augstu, vācu
kungi tālu, taču mēs esam Vaiņodē. Galu galā, vecākais garnizona virsnieks un pulka komandieris ir tikpat kā neierobežots
valdnieks un ķeizars. Sarīkojums
jauks, bet meiteņu varētu būt
vairāk. Nevaru sūdzēties, no
Vaiņodes atvedu Natiņu. Atkal
un atkal skan „Zilais lakatiņš”, un
Natiņa dejo tik labi. Varu dejot
pats un neliegt draugiem.
Aust jaunais rīts, pa taciņu
vedu meiteni uz mājām. Kaut
mūzika jau apklususi, bet „Zilo
lakatiņu” vēl vienmēr kāds dzied.
Kas gan ir dziesma, ja blakus
soļo meitene sārtiem vaigiem no
dejošanas un viņai rokā zilais
lakatiņš.
Piezīme: Sarkanā armija
1944. gada 22. jūnijā sāk
neparasti spēcīgu uzbrukumu

Vaiņodes garnizonā 1944. gadā
austrumos novājinātai vācu
centra armijai. Koncentrētā
artilērijas viesuļugunī ar aviācijas atbalstu, krievu kājnieku
un tanku uzbrukumam vācu
vienības nespēj pretoties. Krievi
strauji laužas uz rietumiem.
Nav zināms, kad frontes sabrukuma ziņu saņem garnizona
komandieris majors Grāvelis, bet
23. jūnijā izsludina trauksmes
stāvokli, aizliegums atstāt novietni-garnizonu.
Līgo vakars. Kas vien var, gatavojas Jāņu svinēšanai. Vaiņodes
vai kāda cita biedrība rīko
līgošanu Embūtes Joda dambī.
Dzimtenes meitene sagādājusi
vietu automašīnā, man tie desmit
vai vairāk kilometri nav jāsoļo.
Smagā mašīna pilna līgotāju.
Smaržo ozolzaru vaiņagi un Jāņu
zāles. Automašīnā alus kanna un
cienasta kurvji. Braucot līgo,
dzied, blakus smaida Natiņa.
Vaiņodieši laipni ļaudis, piedāvā
svešajam zaldātiņam ir Jāņu
sieru, ir Jāņu alu.
Jodu Dambis pilns līgotāju.
Laukuma vidū sakrauta malka
krietnam Jāņu ugunskuram.
Līgotāji sasēdušies laukuma malās, zem kokiem, tuvākos un
tālākos stūros. Krēslojot aizdegas
dižais ugunskurs apgaismojot
dejas laukumu, bet tālākās vietas
ietin vēl dziļākā tumsā.
Mūzikanti neskopojas, un laukumā griežas krietns dejotāju
pulks. Netrūkst arī kaŗavīru kas
priecīgi dejo ar jaunajām līgo-

tājām. Jāņu zāļu smarža jaucas ar
meitenes matu aromatu. Gaišā
ugunskura liesmas, šķiet, atspīd
meitenes spožajās acīs.
Aizmirstas kazarmas, aizmirstas dienests, ir tik labi, vai vērts
bēdāties par trauksmes stāvokli,
par bargo garnizona atstāšanas
aizliegumu.
Ap pusnakt rūc smagās automašīnas. Ugunskura gaismā pamanu vīrus bruņu cepurēs un
dežūrvirsnieku. Redzu, vāc kopā
jautros līgotājus uniformās.
Ir jau taisnība, vajadzēja būt kā
vīram, stāties taisnā soğa priekšā,
bet ir jau reizes, kad nav tik
viegli zināt, kuŗā pusē taisnība.
Lai to izdomātu, ejam ar Natiņu
klausīties, vai tiešām lakstīgalas
jau pārtraukušas pavasaŗa dziesmu. Vai neplūktās Jāņu zāles
smaržo tikpat reibinoši kā plūktās? Burzma, komandas paliek
deju laukumā.
Izstaigājam gravu, brienam pa
ziedošu pļavu, pasapņojam zem
kupla ozola. Paiet stunda vai
vairāk, līdz atgriežamies, skan
„Zilais lakatiņš”, ejam dejot.
Vaiņodieši stāsta, ka vīri bruņu
cepurēs savākuši turpat divas pilnas smagās automašīnas ar līgotājiem uniformās. Palikuši tikai
nedaudzi kaŗavīri, varbūt veiklākie, varbūt laimīgākie, varbūt
bailīgākie, varbūt tie, kam manīgākas meitenes. Žēl meiteņu,
kam trūkst dancinātāju.
Kur šodien jaunie zēni, kur
meitenes, kam tik negaidīti toreiz

pārtrauca jautri svinētos Jāņus?
Vai garnizona vadība nepārcentās, izpostīdama ne vienam vien
pēdējos Jāņus viņu dzīvē. Cik
daudzi no viņiem nekad vairs
nelīgoja! Cik daudz no viņiem
krita Krievijas purvos, cik daudzi
atdusas Kurzemes kauju laukos,
cik daudzi, kas aizmirsti ļaunas
varas nolīdzinātos kapos pie
Lestenes un citur.
Nav jau taisnīgi, ir daudzi,
kuŗiem neradās iespēja iet
„brīvsolī”, tie palika garnizonā.
Nevar teikt, ka pulka komandieris vainīgs, reizēm mazāki gariņi
pārcenšas. Nezinu, vai noķeŗtos
sodīja, vai tikai bateriju un rotu
komandieŗi ar bargu seju norāja,
varbūt ārpus kārtas nācās iztīrīt
telpas vai citu netīrāku vietu.
Kā vienmēr, soda tikai notveŗtos. Kādu sodu spiestu bargie SS
tiesneši? Kas gan viņem būtu
nošaut 100 latviešu jaunekļus, ja
ikdienu krīt tūkstoši un atkal
tūkstoši. Mazs piliens 2. pasaule
kaŗa asins jūrā!
Vasara, viss zied, zaļo! Pļavās
sāk tarkšķēt pļaujammašīnas,
kad 26. jūnijā uz fronti brauc
rotas komandieris ltn. R. Leitass
un palīgs ltn. Vāliņš ar atlikušo
rotas daļu.
Piezīme: Arī pirmā rota uzlādē
lielgabalus, gan bez vilcējiem,
un 7. jūlijā aizbrauc uz fronti.
Rudenī, Kurzemes frontē, satieku kar. Ivānu no rotas, kas
stāsta, ka rotas ešalons iebraucis kādā stacijā, kad krievu

kājnieki iebrukuši ciemā. Tā
lielgabali, bez vilcējiem, paliek
krieviem. Būtu daži zirgi, divriči, lielgabalus izvilktu, bet
karu zaudētu tāpat.
Piezīme: Sarkanā armija 10.
jūlijā, ievadīta ar spēcīgu
artilērijas uguni, sāk uzbrukumu 15. un 19. divīzijas iecirknī,
kur pulkveža V. Januma pulkam
10 kilometru plats frontes
iecirknis. Nav brīnums, ka frontes iecirknis nav noturams,
trūkstot spēcīgam artilērijas un
gaisa spēku atbalstam.
Rotai pēkšņi aizbraucot, nav
iespējams laicīgi noslēgt rēķinus
un iesniegt artilērijas pulka
pārvaldei, kur saņēmam uzturu
un naudu algām.
Rota aizbrauc, rēķinvedis paliek viens atstātās, bet tukšās
bataljona telpās bez kādas noteiktas padotības. Dzīvoju un savā
nodabā rakstu Lielvācijas armijas norēķinus par sen izmaksāto
naudu un apēsto maizi, bet
„Ordnung muss sein!” (Kārtībai
jābūt).
Cenšos būt kārtīgs zaldāts, gan
bez steigas, tomēr no astoņiem
rītā līdz sešiem vakarā rakstu un
rēķinu. Markas 10.00 zaldātam,
12.50 dižkaŗeivim, 30.00 leitnantam un 40.00 kapteinim. Dienā
kaldinu Lielvācijas armijas uzvaru, bet vakari pieder man un
Natiņai. Skaistā 1944. gada
vasara!
(Turpinājums sekos)
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Window on Eurasia: ‘Siberia Will Be Independent!’

Vienna,
July 16 –
Siberians,
a n g r y
about the
way
in
w h i c h
Moscow is
exploiting
t h e i r
natural resources, contaminating
their environment and leaving
them poorer than most of the
rest of the Russia, are recalling an
event 91 years ago that both
Soviet and post-Soviet officials
have tried to get the residents of
the enormously rich land beyond
the Urals to forget.
On July 17, 1919, the Provisional
Government of Siberia in Omsk
adopted a Declaration of Independence for Siberia. Although
that document did not lead to
genuine freedom for the region
– both the Bolsheviks and their
White Russian opponents were
against the notion – some
Siberians now say that independence through the “decolonization” would benefit them.
In a appeal issued today on the
eve of this anniversary, a group
of Siberian activists said that the
independence of their land
would “give [Siberians] the
chance to independently administer [their] resources, productive, scientific, cultural and
human potential and guarantee
their development in ways
corresponding to Siberian
requirements, needs and
desires.”
“We Siberians,” it continues,
“must not be a colony and must
not be a source of free resources

for political adventurists and
corporations in the capital who
have no concern with the
existence and development of
our people, with its past, present
and
future”
(news.babr.
ru/?IDE=79389).
And the call concludes, “the
Day of the Independence of
Siberia is a constant reminder to
us Siberians about a simple truth:
the solution of our problems is to
be found only in our own hands
and does not depend on the
good will of capital cities beyond
the Urals who are far from us in
all senses of the word.”
Three things about this statement are important, regardless
of how many people in the region
are currently prepared to support
this idea – and their numbers
while apparently growing are
probably not large at least in
terms of the number of people
who are prepared to take action
on them as opposed to expressing
sympathy for greater regional
control.
First, Siberian regionalism, like
that of other areas of the Russian
Federation which are predominantly ethnic Russian, is very
much alive, yet another indication
of the relative weakness of
Russian national identity and of
the difficulty if not impossibility
of integrating that country
without a more developed
transportation and communication network.
Up until World War I, most
Russians identified themselves
in terms of a region rather than
in terms of a nation or the
country. In Solzhenitsyn’s “August
1914,” for example, not a single

soldier in the Russian army in
East Prussia calls himself a
“Russian.” Instead, the soldiers
say they are Petersburgers,
Muscovites, men of the Urals, or
“Siberiyaki.”
In contrast to the tsars, the
Soviet system attempted to
impose a single “Russian” ethnic
identity, but there are growing
indications in many parts of the
Russian Federation that the
Soviet effort to do that was not
much more successful than its
drive to create a supranational
“Soviet people.”
Second, Siberian attention
today to the declaration adopted
during the Russian Civil War is
certain to be the occasion for
ever more people in that region
to reflect upon just how different
they are from those Moscow
classifies as their fellow ethnic
Russians in the European portion
of the Russian Federation as well
as on how much Moscow has
exploited them.
On the one hand, the Siberians
never knew serfdom and, despite
the presence of tsarist and Soviet
camps and exiles, have maintained a much freer public life
than Russians on the other side
of the Urals. And on the other,
given the current crisis, Siberians
are ever more conscious of just
how exploitative Moscow has
been and how much damage it
has inflicted on their land.
And third – and this may be
the most important aspect of
interest in Siberian independence
– attention to this idea provides
an occasion both for the
expression of the hopes and fears
of that people and an indication

of what many of them would like
to see happen even if they do not
gain independence anytime
soon.
An indication of this is
provided by some of the many
comments that the appeal
attracted. Some who wrote in
talked with enormous authority
about the history of 1919,
pointing out that there had been
other republics at that time as
well, including a Far Eastern
Republic and smaller ones within
what is now Siberia.
More intriguing were comments about what independence
would mean and what Siberians
could and should do with it.
Some wrote in to say that an
independent Siberia would
quickly be absorbed by China,
while others suggested that only
by becoming independence
could Siberians prevent Moscow
from handing over their land to
Beijing.
And one suggested yet another
possibility: He recalled that at
one time, the Russian Empire
referred to Alaska as “the
American district of the Irkutsk
gubernnia.” In the future, after
independence, this arrangement
might be reversed, and Irkutsk
would become “a county in
Alaska,” whose people “could live
in a decent fashion.”
But there were three other
ideas that informed most of the
comments and thus should be
most worrisome to Moscow.
First, several writers suggested
that Siberian independence
would be “a guarantee that no
one will give up our islands,
bring in atomic waste, construct

idiotic ‘Evenk hydroelectric
stations’ or contaminate Lake
Baikal.
Second, all agreed that once
independence was achieved, it
would be absolutely necessary to
carry out a full program of
lustration like those employed in
some East European and Baltic
countries against the Communists
to ensure that not a single
member of the pro-Kremlin
United Russia Party was allowed
to remain in office.
And third, even among those
who were skeptical as to whether
Siberia would be able to maintain
its independence, there was a
general feeling that “the current
Russian Federation is breaking
up and very quickly too. The
Medvedputs have miscalculated,”
one wrote, and the country is
now about where the Soviet
Union was in 1987.”
Indeed, he continued, “NO
ONE needs the existence of the
Russian Federation in its current
borders… in the first instance
Russia itself.” Consequently,
those who are simply trying to
put off the inevitable collapse of
that entity, regardless of whether
what follows will be good or bad,
are engaged in a self-defeating
effort.
And in an analogy that is
certain to infuriate many
Muscovites and mainstream
Russian nationalists, the author
of this comment concluded, “the
integrity of Russia is like the
virginity of a young woman.
Everyone speaks about the need
to preserve it, and all understand
that it will be violated quickly,
inevitably and forever.”

Latviešu kreditsabiedrību darba brokastis Hamiltonā
Latviešu kreditsabiedrību apvienība (LKA) tradicionāli rīko
tikšanos visos vispārējos latviešu
Dziesmu svētkos Ziemeļamerikā,
tāpat kā Latviešu ārstu un
zobārstu apvienība (LĀZA). XIII
latviešu dziesmu svētkos Kanadā
4. jūlija rītā Šeratona viesnīcā
Hamiltonā uz LKA darba brokastīm pulcējās 15 dalībnieku,
pārstāvot latviešu kreditsabiedrības Toronto, Klīvlandē, Ņudžersijā un Ņujorkā. Divu citu latviešu
kreditsabiedrību pārstāvji nevarēja piedalīties, jo viņi ir koristi,
un tieši tai rīta cēlienā notika
kopkoŗu ģenerālmēģinājums.
Darba sēdi atklāja LKA valdes
priekšsēdis Aleksandrs Budrēvics
no Toronto. Viņš bija paņēmis
līdzi izdalīšanai Latviešu kreditsabiedrību gada grāmatas 50

gadu jubilejas izdevumu. Pēc
visu dalībnieku iepazīstināšanas
Toronto latviešu kreditsabiedrības valdes priekšsēdis Valdis
Vagners nolasīja LKA ģenerālsekretāra un Latviskā mantojuma federālās kreditsabiedrības
Mičigenā valdes priekšsēža Ivara
Petrovska ziņojumu (viņš pats
nebija varējis ierasties). Ziņojums
sākās ar negātīvu informāciju:
ASV latviešu kreditsabiedrības
Vašingtonas pavalstī, Filadelfijā
un Dienvidkalifornijā darbību
beigušas. Pozitīvi, ka latviešu
kreditsabiedrību ASV, Kanadā
un Austrālijā kopbilances pieaugums ir 104 538 755 ASV dolaru.
Mūsu lielākās kreditsabiedrības
aug, jo spēj sacensties vietējā
financiālā tirgū ar nelatviešu
kreditsabiedrībām un bankām.

Ar sīkāku informāciju par abu
mazāko latviešu kreditsabiedrību
problēmām Filadelfijā un Dienvidkalifornijā ģenerālsekretāru
papildināja viņa padomnieks
Vilmārs Kukainis no Klīvlandes.
Abas mēģinājušas apvienoties ar
kādu citu kreditsabiedrību, bet
tas diemžēl nav izdevies. Rezultātā notikusi pievienošanās tuvējām lielākām amerikāņu kreditsabiedrībām. Naudu neviens nav
zaudējis, bet daļa kreditsabiedrības biedru, iekrāto kapitālu
sadalot, pat nedaudz ieguvuši.
LKA tomēr neveicina šāda
veida apvienošanos, jo tādējādi
zaudē visa latviešu sabiedrība.
Latviešu kreditsabiedrību 2009.
gada grāmatā redzams, ka šīs
abas kreditsabiedrības kopā gadā
ziedojušas $1503 latviskiem mēr-

ķiem. Šo ziedojumu vairs nebūs.
Latviešu kreditsabiedrības zaudējušas 406 biedrus; daļai no tiem,
it sevišķi jaukto laulību partneŗiem,
kreditsabiedrība bija vienīgā latviešu organizācija, kuŗas biedri
viņi bija. Iepriecina, ka neviena
no atlikušajām deviņām kreditsabiedrībām, pa vienai Kanadā un
Austrālijā, kā arī septiņām ASV,
šādā veidā darbību beigt neplāno.
LKA kasieris un Latviešu Klīvlandes kreditsabiedrības valdes
priekšsēdis Ojārs Mantenieks
ziņoja, ka pārņēmis LKA kasi,
$4809, no kuŗiem $1536 ir čeku
kontā. Vienīgie lielie gadskārtējie
izdevumi ir 50 gada grāmatu
sūtīšana uz Latvijas kooperatīvo
krājaizdevu sabiedrību savienību
izdalīšanai Latvijā. LKA statistiķis
un Viskonsinas latviešu kreditsa-

biedrības valdes loceklis Pēteris
Bērziņš ziņojumu nebija iesūtījis,
bet lūdzis visas kreditsabiedrības
nekavēties ar darbības gada pārskata piesūtīšanu viņam uz e-pasta
adresi: rezgalis@yahoo.com
Parrunas notika par dažādiem
kreditsabiedrību darbības jautājumiem, galvenokārt iespējamu
pāriešanu uz interneta bankām.
Diemžēl līdz ar iekārtošanas izdevumiem jāmaksā vismaz dolars
par katru transakciju, tāpēc tā
atmaksājas tikai lielākām kreditsabiedrībām.
Sanāksmes beigās Latvijas karogu tradicionāli pasniedza tālākā ceļa mērotājiem – Ņujorkas
latviešu federālās kreditsabiedrības pārstāvjiem Ilzei un Vilmāram Beiniķiem.
Vilmārs Kukainis

Studenti un pētnieki no Latvijas saņem ASV Fulbraita stipendijas
ASV vēstniecības pilnvarotais
lietvedis Brūss Rodžers 15. jūlijā
rīkoja pieņemšanu par godu Latvijas studentiem un pētniekiem,
kuŗiem šogad piešķirtas ASV
valdības Fulbraita stipendijas.
Tās dos iespēju pieciem studentiem un četriem pētniekiem no
vairākām Latvijas augstskolām
nākamajā mācību gadā mācīties
vai veikt pētījumus kādā ASV
augstskolā.
Brūss Rodžers teica: „Es augstu
novērtēju aizrautību, ar kādu šie

studenti un pētnieki tiecas pēc
izglītības. Viņi ir ļoti talantīgi.
Daudzi no bijušajiem Fulbraita
stipendijas saņēmējiem no Latvijas tagad ir vadītāji politikā, uzņēmējdarbībā un NVO sektorā.
Esmu pārliecināts, ka nākotnē dzirdēsim līdzīgus veiksmes stāstus
arī par šā gada stipendiātiem.”
Bijušais ASV senātors Viljams
Fulbraits nodibināja Fulbraita programmu 1946. gadā. Tās mērķis
ir veicināt savstarpējo sapratni
starp cilvēkiem ASV un citviet.

ASV Fulbraita programmu piedāvā daudzās pasaules valstīs,
tostarp Latvijā. Kopš 1992. gada
šo stipendiju 179 Latvijas studenti, pētnieki un skolotāji.
Fulbraita studentu stipendijas
saņēmēji 2009./2010. akadēmiskā
gadā: Agnese Irkle studēs Farmakoloģijas doktorantūras programmā Teksasas universitātē Ostinā.
Liene Ločmele, Vidzemes augstskolas lektore, studēs Komūnikācijas doktorantūrā Masačusetsas universitātē Amherstā.

Jevgēņijs Babaicevs iegūs
maģistra gradu ekonomikā
Ņujorkas universitātē.
Madara Apsalone iegūs MBA
gradu Globālajā menedžmentā
Thunderbird Globālajā menedžmenta skolā.
Kaspars Bērziņs, Zeno Consulting, Ltd. valdes priekšsēdis studēs
sabiedrības pārvaldības maģistra
programmā Sirakūzas universitātē.
Fulbraita pētnieku stipendijas
saņēmēji 2009./2010. gadā:
Anna Mežaka, Latvijas univer-

sitātes Bioloģijas fakultātes zinātniskā asistente, veiks pētījumu
ekoloģijas jomā Oregonas Valsts
universitātē.
Dr. Juris Žvikovs, Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas
asociētais profesors pasniegs
klaviermākslu Kalifornijas Mākslas institūtā.
Dr. Ivars Ījabs, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu asociētais
profesors veiks pētījumu Rutgers
Ņudžersijas Valsts universitātē.
(Turpināts 8. lpp.)
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Kopkoŗa koncerts XIII latviešu Dziesmu svētkos Kanadā
XIII latviešu dziesmu svētku
Kanadā moto ,,Dziedāsim, dancosim, Saules rakstus veidosim!”
bagātīgi atspoguļojās kopkoŗa
koncerta dziesmu izvēlē un
kopkoŗa gaišajā skanējumā.
Sestdien, 4. jūlija pēcpusdienā

dāja Ērikas Freimanes maigo
tautasdziesmas apdari ,,Tek saulīte” diriģenta Andreja Jansona
liriskā interpretācijā. Jāņa Cīruļa
oriģinālā dziesmā (Pēteŗa Blaua
vārdi) ,,Liepu laipa” diriģente
Skaidrīte Darkēvica izcēla melo-

Koristu rindās – pati uzmanība

gandrīz 500 dziedātāju 12 diriģentu vadībā sapulcējās Hamilton
Place koncertzālē un ar pārliecību
un prieku nodziedāja 20 latviešu
koŗa dziesmas. Kopkoŗa skanējums bija dzidrs un košs. Vīriešu
koristu (140) vertikālais novietojums sieviešu koristu (340) vidū
veicināja kopkoŗa pilnskanīgo,
līdzsvaroto toni. Kopkoŗa dziedājumu krāšņi papildināja 22
latviešu mūziķu Dziesmu svētku
kamerorķestris, kuŗa iniciātors,
čellists Juris Ķeniņš, bija Dziesmu
svētku Mūzikas nozares vadītājs.
Laikraksta The Hamilton Spectator intervijā 25. jūnijā Juris
Ķeniņš uzsvēra, cik svarīgi XIII
latviešu Dziesmu svētkos daudzināt vispārējo latviešu kultūrālo mantojumu un vienlaikus
cildināt latviešu komponistus,
kuŗi dzimuši vai ieceļojuši
Kanadā. Kopkoŗa programmā
skanēja veselas desmit Kanadas
latviešu komponistu dziesmas –
Jāņa Norviļa dziesmā ,,Dziesmu
kalnā” (K. Plencinīka vārdi),
diriģents Andrejs Vītols panāca
skaistu kulmināciju. Imanta
Saksa senatnīgā apdarē ,,Saule
kokles skandināja” A. Vītols
iejūtīgi novadīja sieviešu un
vīriešu koŗu skanīgos dziedājumus. Tālivalža Ķeniņa vijīgā
tautasdziesmu apdare ,,Ai, zaļā
līdaciņa” raiti skanēja diriģentes
Brigitas Alkas vadībā. Imanta
Ramiņa tautasdziesmas apdarē
,,Ej saulīte, drīz pie Dieva” kopkoŗa un B. Alkas priekšnesums
smalkjūtīgi radīja mistisku
noskaņu.
Kopkoris aizkustinoši nodzie-

diskās frazes plūstošā tempā.
Jāņa Kalniņa tautasdziesmas
apdarē ,,Ģērbies saule, sudrabota” sieviešu un vīriešu koŗu

Viņa temats – „Atmiņas polītika
un demokratizācija: pilsoniskās
sabiedrības loma”.
Dr. Arturs Kučs, Latvijas
Universitātes Juridiskās fakultātes
Starptautiskās likumdošanas nodaļas vadītājs veiks pētījumu
Konetikutas universitātē. Temats:
„Balanss starp runas brīvību un
naida kurināšanu: legālā doktrīna
un kāzusu sistēma ASV”.
Fulbraita stipendija sedz visus
uzturēšanās izdevumus ASV, kā

diriģenta Ernesta Brusubārža III
smalkjūtīgi interpretētā Emiļa
Melngaiļa ,,Senatne” (Jāņa Raiņa
vārdi). E. Brusubārda vadībā
kopkoris nodziedāja dziesmas
virmojošās harmonijas ar balansētu, krāšņu toni.

piedevām koristi vēl kavējās uz
skatuves un palika iespaids, ka
daudzi būt vēlējušies dziedāt vēl
un vēl līdz vēlam vakaram.
Draudžu, skolu, biedrību, pensionāru apvienību un dažādu
koŗa dziedāšanas vienību 28

Otrā koncerta daļā bija raitāka
rakstura dziesmas, piemēram,
,,Trīcēj’ kalni, skanēj’ meži”
Jēkaba Graubiņa apdarē, ko diriģēja Vizma Maksiņa, un Andreja
Jansona skanīgi arandžētā Gunāra Ordelovska tautasdziesmas
apdare ,,Es biju māmiņai viena
pati meitiņa”. Kopkoris, Dziesmu
svētku kamerorķestris, flautiste
Ilona Kudiņa un klarnetists
Andis Zariņš dziesmu rotaļīgi
atskaņoja A. Jansona precīzā
vadībā. Kontrasts otrai koncerta
daļai bija Alberta Jēruma tautasdziesmas miniatūra ,,Māsiņas
atvadu deja”, ko kopkoris, diriģentes Airas Birziņas vadīts,
dziedāja ar tīru intonāciju un
teicamu dikciju.
Arvīds Purvs enerģiski nodiriģēja kopkori un Dziesmu svētku kamerorķestri ,,Līgo dzies-

koŗos dziedāja visu paaudžu
koristi; kopkorī piedalījās arī 41
individuālais dziedātājs. Pirms
svētkiem Klīvlandē un Toronto
uzņemīgi latviešu dziesmas
mīļotāji izveidoja jaunus koŗus
ar nolūku piedalīties kopkoŗa
koncertā. No Hamiltonas piedalījās Hamiltonas latviešu biedrības dziedātāju kopa Jāņa Dindzāna vadībā, Kristus latviešu ev.
lut. draudzes koris Skaidrītes
Darkevicas vadībā un Latviešu
skolas Hamiltonas koris Ingrīdas
Zemītes vadībā. Piedalījās divi
bērnu un jauniešu kori; no Īrijas –
,,Mazais letiņš” Ingunas Grietiņas-Bogdanovas vadībā un no
Toronto – Valodiņas skolas koris,
kā arī koklētāji no Toronto
Sandras Ķuzes vadībā. Latvijas
kori – ,,Balsis”, ,,Burtnieks”,
,,Dzintars”, Rīgas biznesa skolas

Gaviļu mirklis kopkorī
no skatuves koncerta beigās.
Koncerta pirmā daļa pārsvarā
bija liriska un tradicionāla.
Galveno drāmatisko kontrastu
sagādāja Andreja Jurjāna dziesma ,,Uz augšu!” (Jāņa Poruka
vārdi) diriģenta Inta Teterovska
vadībā un īpaši Latvijas komponistes Ilzes Arnes dziesma
,,Roka roku rokā tur” (Andreja
Eglīša vārdi). Ilze Arne pati
spraigi nospēlēja savas dziesmas
klavieŗpavadījumu; kopkoris
Vizmas Maksiņas vadībā nodziedāja dziesmas vidus un beigu
daļas ar iekšēju spriedzi. Ievērojama koncerta pirmajā daļā bija

mas” ciklā no Alfrēda Kalniņa
operas ,,Baņuta” (tautasdziesmu
un Artura Krūmiņa vārdi), kuŗa
pavadījumu stīgu orķestrim bija
instrumentējis un daļēji rediģējis
Juris Ķeniņš. ,,Līgo dziesmu”
priekšnesums bija svinīgs un
pacilāja.
Vizma Maksiņa vadīja kopkori
un klausītāju koncerta programmas pēdējā dziesmā – Jāņa
Mediņa ,,Tev mūžam dzīvot,
Latvija” (Viļa Plūdoņa vārdi).
Kājās stāvēdami, koristi un koncerta apmeklētāji savas balsis
pacēla vienotā lūgšanā par
Latviju. Pēc iepriekš minētām

koris”, ,,VEF Kultūras pils vīru
vokālais ansamblis” un ansamblis ,,Kokle” no Limbažiem palīdzēja izveidot drošu mūzikālu
pamatu kopkoŗa skanējumam.
Neskaitāmos mēģinājumos –
Kanadā, ASV, Īrijā, Latvijā un
pat Austrālijā koristi un diriģenti
mācījās kopkoŗa koncerta repertuāru ar mērķi XIII Dziesmu
svētkos Kanadā spoži izcelt latviešu koŗa dziesmas. Tas visiem
dziedātājiem, diriģentiem un
instrumentālistiem brīnišķīgi
izdevās!
Dace Aperāne
Foto: Jānis Tannis

"Lai balstiņas tālu skan"

Diriģente Vizma Maksiņa

dziedājumi krāšņi un ritmiski
skanēja diriģenta Ernesta Brusubārda sparīgā vadībā. Jāņa
Beloglāzova tautasdziesmas apdare ,,Trīs rītiņi saule lēca” bija
komponēta un veltīta XIII latviešu dziesmu svētkiem Kanadā.
Kopkoŗa un kamerorķestŗa spilgtais pirmatskaņojums autora
vadībā atstāja senatnīgu, mistērisku iespaidu. Arvīda Purva
oriģinālā dziesmā ,,Dvēseļu
kalnā” ar Zentas Liepas vārdiem
kopkoŗa un kamerorķestra skanējums autora drošā vadībā bija
saliedēts un spēcīgs. Juŗa Ķeniņa
tautasdziesmas apdarē ,,Aiz pur-

Studenti un pētnieki no Latvijas saņem
ASV Fulbraita stipendijas
(Turpināts no 7. lpp.)

viem, aiz mežiem saulīte lēca”
Vizmas Maksiņas vadībā kopkoris dziedāja skaistās melōdiskās
pasāžas ar vieglu toni un skaidru
dikciju; kamerorķestris, kuŗā J.
Ķeniņš vadīja čellistu grupu, teicami spēlēja instrumentālo pavadījumu. Autors savu vijīgo apdari
bija komponējis un veltījis XIII
latviešu Dziesmu svētkiem
Kanadā.
Pēc ļoti sirsnīgiem aplausiem,
kas skanēja pēc šīs apdares
atskaņojuma, palika iespaids, ka
liela daļa klausītāju vēlas, lai šo
dziesmu atkārto. Līdzīgs iespaids
radās arī pēc dažām citām
dziesmām, it sevišķi pēc Jāzepa
Vītola ,,Gaismas pils” un Selgas
Mences ,,Neba maize pate nāca”.
Tomēr šīs dziesmas netika
atkārtotas un tāpēc varēja tikai
priecāties, ka pēc tradicionālā
,,Pūt vējiņi”, kamerorķestrim
spēlējot pavadījumu Andreja
Jurjāņa klasiskajā sabalsojumā,
koristi pēkšņi jūsmīgi cits pēc
cita aicināja, lai ,,Gaismas pili”
atkārto. Valdot vispārējai vienreizējai sajūsmai, diriģents Egils
Lipšāns nostājās kopkoŗa priekšā
un degsmīgi diriģēja tautā
iemīļoto Jāzepa Vītola dziesmu
,,Gaismas pils”. Jau programmas
pirmās daļas beigās E. Lipšāna
un koristu izjustā ,,Gaismas pils”
(Ausekļa vārdi) interpretācija
sagādāja vienu no spožākiem
pārdzīvojumiem kopkoŗa koncertā. Otrs līdzīgs pārdzīvojums
bija, klausoties Selgas Mences
mūzikāli tēlaino tautasdziesmu
apdari ,,Neba maize pate nāca”
programmas otrā daļā. Eināra
Verro brašajā vadībā koristi lieliski
nodziedāja apdares ritmiskos un
melodiskos motīvus. Atmiņā ilgi
paliks jaukais brīdis, kad kopkoris nodziedāja daļu no šīs daiļskanīgās apdares pirms noiešanas

arī lidmašīnas biļetes izmaksas
turp un atpakaļ no Rīgas. Studenti
parasti augstskolā mācās vienu
vai divus gadus, bet pētnieki
strādā pie saviem projektiem vai
māca ASV augstskolā vienu vai
divus sēmestrus.
ASV vēstniecība aicina Latvijas
studentus un pētniekus piedalīties
nākamā gada Fulbraita stipendiju konkursā. Vēstniecība to plāno
izsludināt augustā.
ASV vēstniecība Rīgā,
Preses un kultūras nodaļa
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JAU N U M I L AT V I JA S P O L Ī T I K Ā
Lietuvas prezidente Latvijā
Latvijā divu dienu vizītē uzturējās Lietuvas jaunievēlētā prezidente Daļa Grībauskaite. Pirms
viesošanās Latvijā Grībauskaite
apmeklēja Zviedriju, kas ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts.
Jau pirms savas inaugurācijas
Grībauskaite sacīja, ka ārvalstu
vizītēs gatavojas doties vienīgi
uz tām valstīm, kur Lietuvai tas
būtu noderīgi.
Daļa Grībauskaite un Latvijas
prezidents Valdis Zatlers nolika
ziedus pie Brīvības pieminekļa un
turpināja sarunas prezidenta rezidencē.
Valsts prezidents Valdis Zatlers, tiekoties ar mūsu dienvidu
kaimiņvalsts vadītāju, sacīja:
„Baltijas vienotība ekonomikā, polītikā un militārajā jomā
turpināsies. Mēs esam brāļu tautas. Mums ir vienas saknes, ļoti
tuvi vēstures ceļi. Tie nav vienādi,
bet pēdējos 100 gadus mēs esam
pavadījuši kopā. Mēs reizē dibinājām savas valstis un vienmēr
esam centušies sadarboties. Mēs
esam kopā veikuši ceļu uz Eiropas Savienību un NATO. Arī šī
brīža ekonomiskās grūtības mums
ir kopīgas.”
Prezidents norādīja, ka šodien
nebūs iespējams izrunāt visas aktuālās temas, taču valstu vadītāji
tiksies tikpat bieži, kā latviešu un
lietuviešu tautas tiekas kultūras
un izglītības sarīkojumos.
Latvijai un Lietuvai ir kopīgas
intereses enerģētikas jautājumos
un kopīga Baltijas jūras stratēģija, tāpēc būtiska ir rēgulāra abu
valstu sadarbība ikdienā, arī starp
augstākām amatpersonām.
Savukārt Lietuvas prezidente
pauda gatavību palīdzēt Latvijai
grūtajā ekonomiskajā situācijā.

Daļa Grībauskaite

Viņa - bijusī Eiropas Savienības
(ES) finanču un budžeta komisāre - esot gatava palīdzēt ar konsultācijām Latvijas sarunās ar
Starptautisko Valūtas fondu.
Pievēršoties ES aktuālitātēm,
abu valstu prezidenti atzinīgi vērtēja bijušā Polijas premjērministra ievēlēšanu Eiropas Parlamenta prezidenta amatā, jo tas atspoguļo ģeografiskā līdzsvara
ievērošanu kandidātu izvēlē ES
augstajiem amatiem. Latvijas un
Lietuvas prezidenti pauda atbalstu Zviedrijas prezidentūras prioritātēm ES, jo tās atbilst abu valstu
interesēm. Zatlers un Grībauskaite minēja transatlantisko saišu
nozīmi, kā arī bija vienisprātis,
ka ES ir jābūt vienotai ārpolītikai.
Saeima nobalsoja par
grozījumiem likumā “Par
svētku, atceres un atzīmējamām
dienām”. Līdz ar to 23. augusts
Latvijā oficiāli pasludināts par
piemiņas dienu. Kopā ar mums,
pieminot staļinisma un nacisma

upuŗus, galvu nolieks daudzviet visā
Eiropā.
Partija Pilsoniskā
savienība (PS) ir dziļi
gandarīta, ka kopš
17. jūlija Latvijas kalendārā 23. augusts
ierakstīts par Eiropas staļinisma un
nacisma upuŗu atceres dienu. Pilsoniskās savienības
biedri Sandra Kalniete, Ģirts Valdis
Kristovskis un Inese
Vaidere daudzu gadu gaŗumā veikuši
aktīvu polītisko darbu, lai Eiropā veicinātu izpratni par
staļinisma režīma noziegumiem
un skaidrotu nepieciešamību
tos pielīdzināt nacisma noziegumiem.
Šī darbība nesa augļus, un 2008.
gadā, veiksmīgi sadarbojoties vairāku valstu deputātiem, izdevās
panākt, ka Eiropas Parlamentā
oficiāli pieņēma un izsludināja
deklarāciju “Par 23. augusta pasludināšanu par Eiropas staļinisma
un nacisma upuŗu atceres dienu”. Pie reizes EP aicināja arī visus
nacionālos parlamentus pasludināt 23. augustu, dienu, kad
tika noslēgts Molotova-Ribentropa pakts, par staļinisma un
nacisma noziegumu upuŗu piemiņas dienu.
Deklarāciju Eiropas Parlamentā savulaik kopā ar Inesi Vaideri
iesniedza igauniete Marianne
Mikko, brits Kristofers Bīzlijs,
ungāriete Zita Gurmai, vācietis
Aleksandrs Alvaro.
Saeimā debates bija karstas.
Ierosinājumu atbalstīja visas valdošās koalicijas frakcijas, kā arī
LPP/LC deputāti. Pret balsoja
PCTVL un Saskaņas centrs. Kā
jau bija gaidāms, par galveno
ierosinājuma kritiķi un vēstures
notikumu „ekspertu” uzstājās niknais Latvijas neatkarības nīdējs
Nikolajs Kabanovs. Viņš centās
attaisnot Molotova-Ribentropa
paktu un mēģināja iestāstīt, ka tā
bijusi vienošanās starp divām
suverēnām valstīm par neuzbrukšanu. Pret to tolaik neviens
neesot iebildis. Pakta slepenajos
protokolos neesot ziņu, ka Latvijai jābūt pievienotai PSRS. Kabanovs ierosināja 23. augustu dēvēt ne tikai par staļinisma un
nacisma upuŗu atceres dienu, bet
arī par Kārļa Ulmaņa autoritārā
režīma neslavas dienu. Ulmanis
Latvijas okupācijā esot vainojams
ne mazāk kā Hitlers un Staļins.
Šādi apgalvojumi izraisīja Saeimas deputātu – Jāņa Strazdiņa
(ZZS), Juŗa Dobeļa (TB/LNNK),
Ilmas Čepānes (PS) sašutumu.
Vēstule Barakam Obamam
Vairāk nekā divdesmit Eiropas
valstu sabiedriskās domas un
polītikas līdeŗi ASV prezidentam
Barakam Obamam nosūtījuši atklātu vēstuli, kuŗā pauž bažas
par pašreizējo situāciju ASV un
Centrālās Eiropas un Austrumeiropas attiecībās. ASV prezidents
aicināts plašāk iesaistīties Eiropas drošības jautājumos un pretoties Krievijas radītajiem draudiem. Vēstuli no Latvijas parakstījušas bijusī Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga un
bijusī Latvijas ārlietu ministre

Sandra Kalniete.
Vēstulē runāts arī par attiecībām ar Krieviju. Divdesmit gadu
pēc aukstā kaŗa beigām redzams,
ka Centrālā Eiropa un Austrumeiropa vairs nav ASV ārpolītikas
centrā. Nav attaisnojušās cerības,
ka pēc iestāšanās ES un NATO
attiecības ar Krieviju uzlabosies.
Krievija atgriezusies pie 19. gadsimta revīzionisma ar 21. gadsimta taktiku un metodēm, ar kuŗām
valstis saskaŗas, paliekot viens
pret vienu ar šo valsti.
Polītiķi gan apsveic Obamas lēmumu sākt jaunas attiecības ar
Krieviju, tomēr aicina viņu nebūt
naīvam. Vēstules autori aicina
ASV prezidentu drošības jautājumos ciešāk sadarboties ar Eiropas Savienību, kā arī atbalstīt
Nabucco gāzes cauruļvada būvniecību un citus projektus, lai
mazinātu Krievijas dominēšanu
Eiropas enerģētikā.
Ušakovs neklausa
Izglītības ministrijai
Parādījušās pirmās nesaskaņas
Rīgas domes un Izglītības ministrijas sarunās par galvaspilsētas
skolu darba optimizāciju. Polītiskās ambīcijas, izrādās, ir svarīgākas par jautājumu risināšanu.

Domes vadītājs Nils Ušakovs uz
tikšanos ar izglītības ministri
Tatjanu Koķi ieradās ar pusstundas nokavēšanos...
Nesaskaņu būtība: izpētījot Rīgas skolu noslogotību, konstatēts – vairākas krievu skolas skolēnu trūkuma pēc būtu jāslēdz.
Iepriekšējā sasaukuma dome bija
vienojusies, ka būtu jāslēdz
Mežaparka vidusskola, Iļģuciema
un Imantas sākumskola. Tagad
notikusi vienošanās starp Saskaņas centru un LPP/LC, un atkārtotā balsojumā domes koalicija nav
atbalstījusi šo skolu slēgšanu. Pat
ekonomiskās krizes apstākļos
Rīgas pilsētas galva grib saglabāt
pustukšas skolas, lai tikai nebūtu
jāpieņem polītiski jūtīgi lēmumi.
Acīmredzot pirms pašvaldību vēlēšanām polītiķi vēlētājiem devuši
solījumus, no kuŗiem tagad negrib
atteikties. IZM ieskatā, ja Rīgas
dome spēs piemaksāt skolotājiem,
tad varēs arī turpmāk uzturēt
pustukšās skolas.
Izglītības ministrijā ir izveidota
īpaša karte, kuŗā parādītas visas
Rīgas skolas. Rīgas domē tādas
nav, un ministrijas ierēdņi karti
uzdāvinājuši Ušakovam.
Ziņas sakopojis P. Karlsons

NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Aizsardzības ministrs Imants Lieģis, Latvijas Kaŗa mūzejā
tiekoties ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) kaŗavīru radiem un
draugiem, pateicās kaŗavīru ģimenes locekļiem par viņu atbalstu
saviem tuvākajiem, viņiem dienot Afgānistānā. “Jūsu atbalsts
kaŗavīru dienestam operāciju rajonos ir viena no svarīgākajām
viņu dienesta sastāvdaļām, kas būtiski palīdz uzturēt augstu
motīvāciju pārvarēt tās grūtības, ar ko viņi saskaŗas uzdevumu
izpildē,” teica Lieģis. Patlaban gandrīz 200 Latvijas kaŗavīru veic
dienesta pienākumus starptautiskās operācijās Afgānistānā, Kosovā
un Bosnijā un Hercegovinā.
Pēc Valsts kases oficiāliem datiem par valsts budžeta izpildi, šā
gada pirmajā pusgadā valsts konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi
bija 2,5 miljardi latu, izdevumi - 2,95 miljardi latu, tādējādi veidojot financiālo deficitu 425,15 miljonu latu apmērā. Jūnijā valsts
konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi bija 440,54 miljoni latu, izdevumi - 527,85 miljoni latu, bet financiālais deficits bija 87,31 miljons latu.
Ilggadējās Naturālizācijas pārvaldes vadītājas Eiženijas
Aldermanes (LPP/LC) ieskatā būtu jāraksta jauns Pilsonības
likums. 1994. gada 22. jūlijā pieņemtais likums ir grozīts tik
daudzas reizes, ka grozījumus tajā pēc juridiskās technikas prasībām
vairs nevar atļauties. Pērn kādā starptautiskā konferencē, kuŗā
piedalījušies arī EDSO pārstāvji, gan no Latvijas polītiķiem, gan
ārvalstu ekspertiem saņemts apstiprinājums, ka nepieciešams
Latvijā veidot jaunu Pilsonības likumu.
Ārlietu ministrs Māris Riekstiņš(TP) pēc tikšanās ar Rīgas
pilsētas galvu Nilu Ušakovu (SC) paziņoja, ka tiesību aktos
plānots veikt grozījumus, lai Ārlietu ministrija arī Rīgas domes
priekšsēdim varētu ieteikt padomnieku ārlietu jautājumos. Šādam
priekšlikumam piekritis arī pats Ušakovs. Ārlietu ministrijas
norīkots padomnieks palīdzētu koordinēt pašvaldības un valsts
darbu ārējās attiecībās. Likumdošanas grozījumi varētu tapt 1-2
mēnešu laikā, un tad ĀM vērtētu iespējamos kandidātus, kuŗus
ieteikt Rīgas domes priekšsēdim.
Cesvaine svin 800 gadu jubileju. Pirmo reizi Cesvaines vārds
minēts Rīgas bīskapa Alberta lēņa grāmatā Jersikas valdniekam
Visvaldim 1209. gadā (vācu val. Seßwegen). Pilsētas tiesības
Cesvaine ieguva 1991. gadā, pēc administrātīvi territoriālās reformas 2009. gadā izveidoja Cesvaines novadu.
Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Zilupes dzelzceļa robežkontroles punkta amatpersonas, 16. jūlijā veicot robežkontroli
vilcienā Maskava-Rīga, aizturēja Peru pilsoni, kuŗa uzrādīja viltotu
Vācijas vīzu. 1981. gadā dzimušajai sievietei sastādīts administrātīvā pārkāpuma protokols, un ar vilcienu Rīga-Maskava viņa
nogādāta atpakaļ Krievijā.
Spēcīgais lietus un vējš applūdināja Rīgas ielas. Pilsētas centrā
lietus notekūdeņu kanālizācija nespēja uztvert lielo ūdens daudzumu un ūdens sniedzās cilvēkiem virs potītēm. Vairāki applūdušo ielu posmi nebija izbraucami.
Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras
sinoptiķu ziņām, 20. jūlijā Jelgavā gaisa temperātūra sasniegusi
plūs 31 gradu pēc Celsija skālas, un tā bija šī gada siltākā diena.
Dobelē, Bauskā, Rīgā un Skultē gaiss iesila līdz plūs 30 gradiem,
citviet Latvijā gaisa temperātūra bija no plūs 27 līdz 29 gradiem.
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L AIKU UN VIETU MIJĀS

Nacisms un staļinisms – pretstatījums vai vienādojums?
Tuvojas MolotovaRibentropa pakta
70. gadskārta. Eiropā
aug atziņa, ka staļinisms salīdzināms ar
nacismu.
Šajā sakarā dosim
vārdu dažiem cilvēkiem, kuŗu izteikumi pavīdējuši manā redzes lokā.
“Hitlers bija Rietumu civīlizācijas
kvintesence,” vietnē www.rus.ru pārsteidz lasītājus Tulas apgabala domes deputāts Vladimirs Timakovs,
komentējot Eiropas Drošības un
sadarbības organizācijas (EDSO)
Parlamentārās asamblejas lēmumu
pielīdzināt staļinismu nacismam.
Timakova izpratnē Rietumu civīlizācija sensenis apkaŗojot nez kādu
Austrumeiropas (slavu?) civīlizāciju,
un viņaprāt Molotova-Ribentropa
pakts satur racionālu serdi: tas esot
bijis mēģinājums nošķirt Rietumu
un Austrumu civīlizāciju, nospraust
starp tām robežu. Tas esot bijis prologs Helsinku aktam par robežu
neaizskaŗamību. Tas esot bijis mēģinājums novērst civīlizāciju sadursmi. Tas neesot izdevies, bet tā nav
Austrumeiropas civīlizācijas vaina,
apgalvo Timakovs.
Viņš spriež, var teikt, mūžības
dimensijā, jo Rietumi no saviem
pirmsākumiem esot civīlizācija, kas
Aizgājusī nedēļa
mums atnesa īstu
bula laiku: gaiss bija
spiedīgs un karsts,
valdīja pirmsnegaisa
tveice. Kad ceturtdienā pērkona negaiss
sākās, Rīga stundas laikā kļuva par
„mazo Venēciju”, jo novecojusī notekūdeņu sistēma daudzviet centrā
nespēja tikt galā ar lietus ūdeņu
plūdiem, tramvaji stāvēja, automašīnas centās izpeldēt cauri, bet kājāmgājēji brida līdz ceļgaliem ūdenī.
Veikali un biroji puspagraba vai pagrabstāvos applūda. Kādā veikalā tik
tikko izdevās no noslīkšanas izglābt
pārdevēju, jo ūdens masa nobloķēja
durvis. Cilvēki teica, ka neko tādu vēl
nekad nav piedzīvojuši, un viņiem
bija taisnība. Svētdien, līdz šim gada
karstākajā dienā, negaiss atgriezās,
bet šoreiz kopā ar vētru, kas lauza
kokus un pluinīja māju jumtus.
„Klimats tiešām mainās, tagad par
to vairs pat nav vērts strīdēties, un
arī mums acīmredzot jārēķinās ar
jebko,” sacīja mans ceļabiedrs, kuŗa
automašīnā lauzāmies cauri lietus
sienai, ko vējš trieca pāri ceļam kā
milzīgus, baltus viļņus.
Klimats tiešām mainās – arī polītikā un sabiedrības dzīvē iestājies
bula laiks, par spīti tam, ka vasara, kā
pēdējos gados ierasts, sniedz daudz
dažādu atpūtas un izklaides iespēju.
Piemēram, dažnedažādas mūzikas
mīļotāji var atrast sev tīkamu piepildījumu, atliek tikai izvēlēties: Starptautiskais Senās mūzikas festivāls
bija ar gregoriskiem dziedājumiem
Sv. Pēteŗa baznīcā Rīgā, ar nobeiguma koncertu un uguņošanu Rundāles pils dārzā, Summertime
mūzikas festivāls ar Vivat Opera!
atklāšanas koncertu Dzintaros būs
augusta sākumā, Saulkrastu džeza
festivāls, baroka mūzikas koncerti
Rīgas vēstures un kuģniecības mūzejā jūlija beigās un, protams, popmūzikas, šlāgeŗu un visādas citādas
mūzikas sarīkojumi.

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
tiecas pēc pasaules kundzības, un
Hitlers nu esot Rietumu civīlizācijas
kvintesence, uzsveŗ Tulas apgabala
domes deputāts. Nacistu režīms viņa
izpratnē bijis tikai Rietumu pārākuma apziņas viskrasākā izpausme,
turpinot ceļu, ko pašķīra krusta kaŗi.
Hitlers esot bijis superrietumniecisks
cilvēks, un šī Rietumu pārākuma
ideja esot pārvērsta pīšļos Staļingradas pievārtē.
“Mēs,” dižojas Timakovs, pagājušā
gadsimta trsīdesmitajos un četrdesmitajos gados “bijām pēdējā civīlizācija, kuŗu Rietumi nav satriekuši.”
Vārdu sakot, Molotova-Ribentropa mērķis esot bijis novērst civīlizāciju sadursmi, Timakova skatījumā
Hitlers bijis rietumnieciskāks par,
teiksim, Čerčilu un Staļingradas
pievārtē lauzts sprands ne tik daudz
nacismam, cik Rietumiem. Tāda ir
Timakova loģika. Viņaprāt nacisms
ir rietumnieciskuma spilgtākā izpausme, bet staļinisms - “tie esam
mēs, kas sagrāva Rietumus pie Staļingradas”.
Tagad dosim vārdu kādam necilam, sirmam laikmeta lieciniekam,
kuŗa vārds ir Nerija (ivritā - Dievs ir
mana gaisma) Kandovs. Viņš pieder pie t.s. Bucharas jūdu kopienas.

Viņu sarunvaloda ir tadžiku dialekts, radniecīgs farsi valodai. Telavivas dienvidu nomalē, kur es dzīvoju nu jau 37 gadus, ir ne mazums šā
žīdu tautas zara pārstāvju. Un te nu
man gadījās viņu avīzītē Bucharskaja Gazeta - Iton jotcei Buchara
izlasīt Nerijas Kandova atmiņu stāstu - skaudru liecību gan par nacismu, gan par staļinismu.
Kandovu no dzimtās Vidusāzijas
iesauca sarkanarmijā. Vācu-padomju kaŗa gaitā Kandovs asi izjuta antisemītismu, kas laida asnus padomju
armijā. Taču kareivji no viņa vada
paglāba Kandovu no “nejaušas” lodes mugurā.
Būdams smagi ievainots, Kandovs nokļuva gūstā. Vāciešiem radās aizdomas, vai tik viņš nav žīds, tas nu būtu nāves spriedums. Bet
viņu izglāba nevis gadījums vai brīnums, bet viņa draugi vācu gūstā uzbeki un tadžiki. Kad vācieši viņam
lika nolaist bikses un konstatēja, ka
viņš ir apgraizīts, tātad Jude un nošaujams, uzbeki un tadžiki tūdaļ
izdarīja to pašu: “Arī mēs esam apgraizīti. Viņš ir mūsējais!” Hitleriešiem nu skaidroja, ka apgraizīšana ir
obligāta arī islāmticīgo zēniem...
Gūstekņiem klājās arvien ļaunāk.

Bads, sals, tīfs.
Atbrīvošana no nacistu gūsta
Neriju Kandovu, tāpat kā tūkstošiem
citu bijušo gūstekņu, noveda Gulaga valstībā. Ceļā uz lēģeri trešdaļa
notiesāto nomira. Savā atmiņu stāstījumā Kandovs raksta: “Te mūs tā
mocīja, tā ņirgājās par mums, ka
daudzi puiši izdarīja pašnāvību.
Pratināšanu laikā padomju kareivji
un virsnieki mūs tik ļoti sita, ka mēs
nespējām piecelties. Tad mūs aplēja
ar aukstu ūdeni. Pret mums izturējās sliktāk nekā vācieši pret ebrejiem.”
Tikai pēc Staļina nāves Nerija Kandovs atgriezās dzimtajā Samarkandā.
Nu jau 24 gadus viņš dzīvo Izraēlā.
Nacisms un staļinisms, ko uz savas ādas izbaudīja puisis no saulainās Samarkandas.
Vēl nebiju izlasījis līdz galam
Kandova skumjās reminiscences,
kad online kļuva skatāms Maskavas
melnsimtnieciskā nedēļas laikraksta
Zavtra kārtējais laidiens. Slejinieks
Andrejs Fefelovs savā apcerējumā
Krievija, celies un ej! šausminās par
jau pieminēto EDSO Parlamentārās
asamblejas rezolūciju, “kuŗā melns
uz balta rakstīts, ka PSRS uzvara Lielajā Tēvijas kaŗā bijusi drausmīga

Bula laiks Latvijā
Varētu teikt, ka vasara dod iespēju atvilkt elpu, bet ziņu virsraksti ir
skarbi. „Latvijā darbojas daudz ārvalstu izlūku” (Satversmes aizsardzības biroja vadītājs Jānis Kažociņš),
„Latvija var piedzīvot desmit stagnācijas gadus” (ASV bazētā Starptautiskā menedžmenta institūta prezidents Meds Jonss), „SVF eksperti
sēž Vašingtonā un nesaprot situāciju
Latvijā” (ekonomikas ministrs Artis
Kampars), „Rudenī Stradiņa slimnīcai nebūs līdzekļu arī neatliekamās
palīdzības sniegšanai” (slimnīcas valdes priekšsēdis Arnolds Atis Veinbergs)...
Protams, vislielākās bažas rada
ekonomikas lejupslīde, kas joprojām
turpinās. Kā zināms, budžeta izdevumi tika apcirpti par pusmiljardu
latu, bet īsta un reāla atbalsta jeb
ekonomikas atdzīvināšanas plāna
nav, par to tiek runāts un runāts, bet
darbi neseko. Aizvien skaļāk skan
uzņēmēju un dažādu ekspertu balsis par to, ka, tikai samazinot budžeta
izdevumus, ekonomikas lejupslīdi
paātrinām, un valdība piekrīt, māj ar
galvu, bet tikmēr bezdarbnieku
skaits aug, ekonomikas „sildīšanas”
pasākumi ir vārgi un nepārliecina.
Tiesa gan, Latvijas maksājumu bilance joprojām uzlabojas – tā liecina
informācija Latvijas Bankas mājaslapā. Tomēr Latvija līdz ar Kazachstānu un Īslandi ir starp desmit valstīm un reģioniem, kuŗos ir lielākais
bankrota risks: tā secinājuši Londonas finanču un tirgus informācijas aģentūras CMA analitiķi.
Jāpiebilst, ka aizdevumu no Eiropas Latvija saņems, bet sarunas ar
Starptautisko Valūtas fondu (SVF)
turpinās. Tā kā sarunu saturs ir konfidenciāls, grūti spriest, vai SVF
nostādnes ir konservātīvas un lielāko
tiesu orientētas uz peļņas gūšanu
sev vai arī fonda lielākos iebildumus radījusi atziņa, ka reālu refor-

mu valsts pārvaldē pagaidām nav –
jo nevar par reformām uzskatīt tikai
budžeta samazinājumu un darbinieku atlaišanu. Turklāt iepriekšējā
valdība ir parakstījusi ar SVF vienošanos, kuŗā, starp citu, paredzēts
vēl tālāks pievienotās vērtības nodokļa (PVN) paaugstinājums. Apstākļos, kad iedzīvotāju pirktspēja
joprojām krītas, PVN vēlreizējs pieaugums nozīmētu vēl krasāku patēriņa samazinājumu, bet tas savukārt nozīmē uzņēmēju ienākumu
samazināšanos, samaksāto nodokļu
apjoma sarukšanu, un lejupejošā
ekonomika velsies bedrē vēl ātrāk.
Valdības vadītājs Dombrovskis sola
runāt ar SVF un panākt, lai tiktu
atcelta vienošanās par PVN celšanu,
tomēr neskaidrību ir daudz.
Katra diena nes jaunas neskaidrības arī veselības aprūpes sistēmas
nākotnē. Vispirms iedzīvotājus satrieca paziņojums, ka plānveida,
valsts daļēji vai pilnīgi samaksātu
operāciju vairs nebūs, par visu būs
jāmaksā pašiem. Tika gan solīts, ka
neatliekamā medicīniskā palīdzība
būs bez maksas, bet nu izrādās, ka
arī dzīvību glābt valsts acīmredzot
bez maksas vairs nespēs. Piemēram,
Ventspils slimnīca ir paziņojusi, ka
rudenī naudas nebūs arī mirstošo
glābšanai. Tāpat akūtie sirds slimnieki vairs nevarēs būt droši, ka viņu
dzīvība tiks glābta, ja naudas maciņš
būs plāns. Patiesībā stāsts par sirds
slimniekiem un viņu ārstēšanu ir
gana skarbs jeb, kā vaicā mediķi:
„Kuŗš būs ceturtais?” - jo valsts
turpmāk varēs samaksāt tikai trīs
angioplastijas procedūras diennaktī.
Īsi sakot, ja iztiek bez sarežģītu
medicīnisku terminu lietošanas, situācija ir šāda: visvairāk cilvēku
Latvijā mirst ar sirds slimībām, un
šajā ziņā mēs neesam nekāds
izņēmums nedz Eiropā, nedz pasaulē. Pagājušajā gadā ar akūtu mio-

karda infarktu Latvijā mirstība bija
10,9 procenti, un līdz šim mirstības
rādītājs katru gadu samazinājās, jo
Latvijas kardiologi aizvien plašāk
izmantoja angioplastiju jeb, tautas
valodā runājot, aizsērējušie sirds
asinsvadi tika iztīrīti, neveicot
operāciju klasiskajā izpratnē. Statistika liecina, ka mirstības rādītāji atšķiŗas atkarībā no izmantotās ārstēšanas metodes, – 2,3% mirstība bija,
ja tika veikta angioplastija, 10,1%
mirstība, ja ārstēšanā saņēma specifisku trombus šķīdinošu medikamentu (veica trombolizi), 19,3%
mirstība, ja netika veikta ne angioplastija, ne trombolize.
Līdzīgi ir ar akūtu koronāro sindromu jeb pirmsinfarkta stāvokli –
veicot angioplastiju, mirstība bija
2,8%, bet, izmantojot tikai medikamentozu terapiju, – 6,1%. Tas nozīmē, ka, samazinot angioplastiju
skaitu, mirstība palielināsies. Piemēram, Stradiņa slimnīcā Kardioloģijas centrā rinda uz angioplastiju
kā uz plānveida procedūru bija līdz
2011. gada rudenim, bet akūtajiem
slimniekiem, kuŗus uz Kardioloģijas
centru atveda ar ātro palīdzību,
angioplastija tika veikta uzreiz. Budžeta samazinājums vispirms lika
likvidēt rindu uz bezmaksas angioplastiju, bet nupat mediķi ir brīdināti, ka diennaktī tikai trīs akūtajiem
slimniekiem drīkst veikt valsts samaksāto angioplastiju. Pārējiem par
procedūru jāmaksā, vai arī viņus
drīkst ārstēt tikai ar zālēm. Mediķi
ir šokā un vaicā, pēc kādiem kritērijiem izvēlēties, kuŗam būs dzīvot,
bet kuŗam būs mirt.
Tikmēr pensionāri cenšas glābt
savu dzīvību, un Satversmes tiesa
saņēmusi jau vairāk nekā 900 iesniegumu sakarā ar pensiju samazinājumu un strādājošo pensionāru
pensiju apcirpšanu par 70 procentiem un ir ierosinājusi pirmās lietas

traģēdija Eiropas tautām”. Lielisks,
patiess formulējums, kas Fefelovam
liek drebēt no dusmām. Vēl vairāk
viņu ērcina rezolūcijā ietvertais
ierosinājums, lai visā Eiropā noteiktā datumā godinātu “staļinisma un
nacisma upuŗu piemiņu”.
Fefelovam tie ir zaimi. Un viņu
pavisam, nu pavisam satriekusi ziņa,
ka Maskavas pareizticīgā patriarcha
kancelejas ārējo sakaru nodaļas vadītājs, archibīskaps (vladika) Illarions teicis: “Staļins droši liekams
līdzās Hitleram.”
Fefelovs nez kāpec nicīgi piebilst,
ka Illarions ir ne tikai garīdznieks, bet
arī komponists un filologs. Kas te
slikts?
Fefelova skatījumā Illarions, pielīdzinot Staļinu Hitleram, nevēlas
redzēt, ka Krievijā ik gadus pazūd
bez vēsts ap 30 000 bērnu un ka
krievu jaunās sievietes “savā milzīgā
vairākumā” smēķē tabaku un atsakās
dzemdēt. Kāds te sakars? Fefelovs
skaidro: “Vai jums, kungi, nešķiet, ka
destaļinizācija aizgājusi pārāk tālu?”
Fefelovs kā nu Fefelovs, bet man
garīdznieka, komponista un filologa
Illariona atzinums, ka Staļins pielīdzināms Hitleram, ir prieka vēsts.
Lai lasītāji man piedod šo metaforu,
kas ņemta no Jaunās Derības.
Franks Gordons
par strādājošo pensionāru pensiju
samazināšanu. Lietas ierosinātas
par likuma „Par valsts pensiju un
valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam”
3. panta pirmās daļas (ciktāl tā
attiecas uz valsts vecuma pensiju)
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 105., un 109. pantam. Šie Satversmes panti noteic, ka
Latvija ir neatkarīga demokratiska
republika, visi cilvēki Latvijā ir
vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā.
Uz šo bēdīgo notikumu fona ir
arī kāda kaut cik veldzējoša ziņa:
Saeima 16. jūlijā ārkārtas sesijā,
steidzamības kārtā grozot likumu
„Par svētku, atceres un atzīmējamām
dienām”, 23. augustu noteica par staļinisma un nacisma upuŗu atceres
dienu. Kā zināms, Eiropas Parlaments, 2008. gada septembrī pieņemot un izsludinot attiecīgu deklarāciju, aicināja Eiropas Savienības
valstu parlamentus 23. augustu pasludināt par staļinisma un nacisma
upuŗu atceres dienu. Tā ir diena,
kad tika noslēgts Molotova-Ribentropa pakts, ar kuŗa slepenajiem papildprotokoliem Eiropa tika sadalīta divās interešu sfairās. „Abu režīmu agresijas ietvaros veiktās masu
deportācijas, slepkavības un verdzināšana ir klasificējamas kā kaŗa
noziegumi un noziegumi pret cilvēci,” skaidroja par likuma projekta
virzību atbildīgās Cilvēktiesību un
sabiedrisko lietu komisijas priekšsēde Ingrīda Circene. Savukārt likumprojekta autori uzsvēra, ka
Latvija ir viena no Eiropas Savienības
dalībvalstīm, kas no MolotovaRibentropa pakta ir cietusi visvairāk, un tāpēc nav pieļaujams, ka
liktenīgie augusta notikumi un to
izraisītās sekas tiktu aizmirstas.
Ar gandarījumu jāteic, ka Latvijas
Saeima savu pienākumu pret valsti
un tās cilvēkiem vismaz šajā jautājumā ir izpildījusi godam.

Sallija Benfelde
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Gunārs Birkerts: par Gaismas pili un piederību
Latvijai kā par patvērumu
Vienmēr esmu apbrīnojusi patiesi izcilu personību prasmi
sakārtot savu laiku un būt precīziem, viņu cieņpilno attieksmi pret cilvēkiem un dzīves telpu. Kārtējo reizi guvu patieso
gandarījuma izjūtu, kāda pārņem, sarunājoties ar šādām personībām, – jaukā vasaras sestdienas pēcpusdienā tikos ar pasaulslaveno architektu, izcilo latvieti Gunāru Birkertu.
Romas viesnīcas fuajē ierodos
pirms norunātā laika, taču Gunārs Birkerts jau ir priekšā. Zinu,
ka Rīgā viņš ieradies uz dažām
dienām, darba papilnam, taču
mūsu avīzei atvēlētajā laikā (kas
krietni vien pārsniedza iepriekš
norunāto) ne miņas no steigas
un aizņemtības. (Vai, kā Latvijas
amatu vīriem jāmācās!)
Šā Latvijas apmeklējuma iemesli un mērķi ir ļoti svarīgi:
pirmkārt, Birkerts veic Gaismas
pils autoruzraudzību, un viņam
jāseko līdz, kā top āra dizains, kā
tiek ievērotas detaļas, materiālu
lietojums, un, otrkārt, - Okupācijas mūzejā notiek kārtējā sanāksme, paša Birkerta ierosināta, par to, kā un kāpēc joprojām
iestrēdzis Nākotnes Nama pārveides projekts. (Vairāk lasiet Nr.
28!)
G. B.: Koncepcija, projekts ir
gatavs, esmu paveicis, ko apņēmos. Sen jau varēja būt gatavi
darba zīmējumi un nokārtoti
jautājumi, kas saistīti ar technisko īstenošanu, bet – nē! Visu
laiku rodas kādi grūti saprotami birokratiski šķērsļi no Rīgas
domes puses. Bieži domāju –
kāpēc? Un pats sev atbildu –
cilvēki, kas lemj par šo projektu,
ir neieinteresēti un gļēvi. Bail
uzņemties atbildību, bail no
tiem, kas stāv aiz muguras un
visu apšauba. Vieglāk jau ir nojaukt, apturēt, nevis būvēt un
riskēt! Vienā vārdā šo amatpersonu attieksmi saucu par pret-

Ar Gunāru Birkertu tikās Ligita Kovtuna

Gunārs Birkerts Gaismas pils būvlaukumā pamatakmens ielikšanas
dienā 2008. gadā

valstisku. Un nevaru iedomāties,
ko varam sagaidīt no jaunās Rīgas domes.
Jautāju, vai, strādājot citās pasaules valstīs, arī savā mītnes
zemē Amerikā (Birkerta darbu
ģeografija ir ļoti plaša – Vācija,
Venecuēla, Italija...) nācies sastapties ar līdzīgu birokratiju.
G. B. Kaut kas līdzīgs bija Italijā, taču tur tomēr cilvēki ir lielākā skaidrībā pirmām kārtām
paši sevī, iekšēji. Zina, ko vajag
panākt. Tādu attieksmi kā Latvijā sastopu pirmo reizi savā architekta mūžā... Un tas jau dzīvi
padara nervozu – šī nenoteiktība, nekonsekvence, neracionālisms. Naudas plūsmu, piemēram, bibliotēkas celtniecībai var
apturēt vienā minūtē. Un tad
mūsu Gaismas pils, uzbūvēta līdz
trešajam stāvam un ietīta melnās
plēvēs, var būt spilgts piemineklis mūsu šābrīža situācijai.
Ļoti ceru, ka tā nenotiks, un
manam optimismam ir pamats.
Ik dienu savā datorā aplūkoju,
kas notiek būvlaukumā. Un būv-

laukums ir īsts paraugs, kā jārit Eiropas līmeņa būvniecībai:
pirmklasīgs aprīkojums, metodes, drošības technika, viss. Šajās
dienās tikšos ar ministru Intu
Dālderi un Eiropas pārstāvjiem,
lai spriestu par turpmāko.
Celtniecības procesā iesaistīti
ap 2000 cilvēku, būvmateriāli
galvenokārt nāk no Latvijas ražotājiem. No Vācijas un Italijas
iepērk tikai to, ko Latvijā neražo, piemēram, ārsienu apdares
materiālus un jumta klājumu.
Varat iedomāties, kāds trieciens
Latvijas ražotājiem būtu būves
apturēšana! Tas patiešām ir pārāk dārgs prieks – līgumu laušana, soda sankcijas, būves iekonservēšana. Ļoti ceru, ka lēmēji to sapratīs un nākamās
kārtas financējums tiks piešķirts.
Kāda būtu Birkerta atbilde
skeptiķiem, kuŗu ieskatā šajos
grūtajos laikos bibliotēka, turklāt
Latvijas apstākļiem tik vērienīga,
ir greznība, bez kuŗas var iztikt?
G. B.: Vispirms aicinātu atce-

rēties laiku, kad tapa Gaismas
pils iecere, – laiku pirms nepilniem 20 gadiem. Šis projekts tika
pieņemts, ievērots, gaidīts! Pieņemts kā simboliska celtne, valstiski svarīgs projekts ne tikai ar
gluži praktisku nozīmi, – vieta,
kur apvienot visas tās grāmatu
bagātības, kas vēl šobrīd atrodas
sliktos apstākļos 12 dažādās vietās. Tā ir arī vieta, kur saplūdīs
un paliks visas mūsu tautas
lielākās bagātības, pamatvērtības – valoda, kultūra, vēsture,
folklora, etnografija. Un galvenais – būs pieejamas mums ikvienam.
Tieši tā – kā visu šo vērtību apvienojums manā iztēlē arī dzima šis projekts, izauga intuitīvi
manās izjūtās, manā izpratnē un
aprisēs ieguva Raiņa filozofiju –
sākumā Stikla kalns, kuŗā uzjāt
Zelta zirgā, pēc tam pārtapa
Gaismas pils simbolā. Un to taču
mēs visi uzreiz uztvērām, vai ne?
Un tad šī pārliecība sāka apdzist – līdz ar patriotisma apdzisumu, ar Latvijas tēla izpratnes
sašķobīšanos.
Es gribu, lai katrs latvietis sev
uzdotu jautājumu – vai esmu patiesi nacionāli domājošs, vai
esmu īstens patriots? Ja esmu,
tad taču man jādod vismaz uzticība savai zemei, jābūt lepnam
par tās sasniegumiem.
Esmu ļoti norūpējies par Latviju, man bail, ka mēs pamazām
izlaižam no rokām savas lielākās
bagātības. Esmu nelaimīgs un
nokaunējies, ka nevaru izskaidrot, kāpēc tā notiek. Un tomēr –
ļoti ticu Latvijai. Manas ticības
pamatā ir stipra izjūta par piederību savai zemei, un šī piederības apziņa ir mans patvērums.
Es gribu aicināt arī visus tos tālumā dzīvojošos tautiešus, kuŗi ir

neapmierināti ar to, kas te notiek, atšķirt polītiku no latviskās
piederības, nedrīkst iespaidoties, nedrīkst Latviju pamest!
Atgriežoties pie Gaismas pils –
joprojām jūtos gandarīts, ka šo
metaforu, kas sintezējās manās
izjūtās un ko es izteicu architektūras valodā, tauta uzreiz saprata
un pieņēma. Tā ir tik pacilājoša
sajūta, ka tu, cilvēks, tiec saprasts, ka vari piedalīties savas
valsts simbola veidošanā. Tādu
bibliotēku, kāda būs mūsējā, nekur citur pasaulē taču nav iespējams novietot...

Pēc tikšanās ar Gunāru Birkertu dāvanā saņemu iespaidīgu,
krāšņu grāmatu par mūsu slaveno architektu, kas nule nākusi
klajā Vācijā, Axel Menges apgādā - „Gunnar Birkerts. Metaphoric Modernist”. Grāmatu ievada
architekta dēla Svena Birkerta
eseja, un grāmatas pirmajās lappusēs pasaule skatīs arī Rīgas
greznos jūgendstila namus, lauku ainavu un Pēteŗbaznīcu, kur
1989. gadā notika Birkerta izstāde u. c., lasīs par architekta Gunāra Birkerta spēcīgajām saknēm, par tēvu - rakstnieku un
filozofu Pēteri Birkertu un māti – skolotāju, folkloristi, literāti
Mēriju Sauli-Sleini.

Foto: Gundega Saulīte

AICINĀM TAUTIEŠUS ZIEDOT
GAISMAS PILIJ!

Foto: Gundega Saulīte

Būvlaukums 2008. gada pirmajā sniegā

Celtniecības darbi šogad jūnijā

Jau daudzu gadu gaŗumā Latvijas Nacionālās bibliotēkas
(LNB) Atbalsta biedrība aicina
iedzīvotājus un uzņēmējus Latvijā un ārvalstīs ziedot Gaismas
pils projekta īstenošanai, lai Latvijas iedzīvotāji, viesi un nākamās paaudzes varētu izmantot
iespējas, ko sniedz mūsdienīga
bibliotēka.
Sapņi un ieceres īstenojas –
Daugavas kreisajā krastā strauji
uz priekšu rit Gaismas pils celtniecības darbi. Šobrīd būvlaukumā notiek bibliotēkas pirmā
un mezonīna stāva būvniecība.
Jūsu ziedojumi tiks izmantoti
bibliotēkas iekārtošanai. Ziedotāja vārds atbilstoši ziedojuma
summai tiks iemūžināts plāksnītē pie jaunās bibliotēkas krēsla,
galda, plaukta vai auditorijas.
Ziedojuma apjoms atbilst šādiem iemūžināšanas veidiem:
Ls 1-100 – ziedotāja vārds īpašā
Ziedotāju grāmatā;
Ls 100 – ziedotāja vārds lielā
sienas plāksnē Gaismas pils
vestibilā;

Ls 300 – ziedotāja vārds uz
plāksnītes pie krēsla;
Ls 500 – ziedotāja vārds uz
plāksnītes pie galda lasītavā;
Ls 1000 – ziedotāja vārds uz
plāksnītes pie plaukta lasītavā;
Ls 50 000 un vairāk – ziedotājs
iegūs tiesības uz īpašas pateicības
zīmes izvietošanu Gaismas pils
auditorijās vai stāvos.
Rīkojot dzimšanas dienas, kāzu
gadadienas vai cita svarīga dzīves notikuma atzīmēšanas svinības, iespējams aicināt draugus
un viesus ziedot LNB projektam.
Lūdzot viesiem dāvināt naudas
summas, jubilārs dāvinājumus
summē un ar Biedrības starpniecību ziedo LNB projektam.
Atkarībā no to kopējā apjoma
plāksnīte ar vārdu atradīsies pie
krēsla, galda, plaukta vai pat
lasītavā Gaismas pilī.
Ziedot iespējams, ieskaitot ziedojumu bankas kontā vai nosūtot
čeku un norādot ziedojuma mērķi - Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai.

Katrs jūsu ziedojums palīdzēs
veidot latviešu tautas identitātes simbolu – Gaismas pili!
Ziedojumu konts:
Beneficiary: LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS ATBALSTA BIEDRĪBA
Registration Nr.: 50008034971
Account Nr. :
LV84HABA-0551006763188
Beneficiary’s bank: Swedbank
Address: Balasta dambis 1a,
Riga, Latvia
SWIFT code: HABALV22
Korespondentbanka ASV
DEUTSCHE BANK TRUST
COMPANY AMERICAS, New
York
ABA/FW: 021001033
SWIFT/BIC: BKTR US 33
Adrese čeku nosūtīšanai:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrība
Tērbatas iela 75, Rīga, LV1001,
Latvija
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektam nozīmīgs ir katrs
ziedojums un visas latviešu sabiedrības atbalsts.
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Pašās jūnija beigās Latvijas Avīzē,
kas sevi raksturo
vārdiem „nacionāli konservātīvs dienas laikraksts”, bija
materiāls ar virsrakstu „Latvieši ar brūci sirdī”.
Stāsts ir par laulātu pāri Vācijā
– Baibu un Viktoru Strunskiem,
kuŗi ir Vācijas pil-soņi (pavalstnieki), bet domā, ka viņi vai nu
jau ir, vai arī viņiem vajadzētu
būt Latvijas pilsoņiem.
Stāsta fabula īsumā: B. Strunskes vecāki bija mūsu tautai tipiski bēgļi Otrā pasaules kaŗa
laikā, savukārt V. Strunskis Latviju pameta jau krietni pēc okupācijas sākuma. Abi Strunski
visu mūžu dzīvojuši kā Vācijas
pavalstnieki, bet ar tā dēvēto
Latvijas Republikas ārzemju

Par pilsonību
pasi, kas bijusi reģistrēta konsulātos, kuŗi okupācijas laikā pārstāvēja Latvijas intereses tajās
valstīs, kas okupāciju neatzina.
Tādi bija Vašingtonā un Londonā. 1990. gadā Strunskiem
piedzima meita, kas, pilngadību
sasniegusi, vērsās Latvijas Pilsonības un migrācijas dienestā un
pieprasīja Latvijas pasi. Viņai tā
tika atteikta, jo noteikumos ir
paredzēts, ka ārzemju pase norāda nevis uz pilsonību pašu, bet
gan uz pilsonības saņemšanas
tiesībām. Sāls šajā jautājumā ir
īsi pēc neatkarības atjaunošanas
pieņemtie noteikumi, kuŗos bija
rakstīts, ka cilvēkiem, kas bijuši
Latvijas pilsoņi līdz 1940. gadam,
kā arī viņu likumīgajiem pēctečiem pilsonība pienākas auto-

(Nobeigums)
Vienā naktī tūkstošiem cilvēku
izrāva no gultām un lopu vagonos aizveda. Pārsteigti un nesagatavoti cilvēki paķēra sev līdz
mazāk noderīgas lietas, bet piemirsa siltas drēbes (bija vasara)
un ārsta zāles. Neviens neiedomājās paņemt ūdeni, un tas pārpildītos lopu vagonos kādreiz
bija liktenīgi. – Aizveda arī manu
tēvoci, Jelgavas Zemes bankas
direktoru Kārli Medni, viņa sievu Olgu un jaunpiedzimušo
Maiju. Bērniņš nomira ceļā,
mans tēvocis drīz pēc tam. Olga
pēc gadiem atgriezās Latvijā.
Mēs Brūveŗos par to visu nekā
nezinājām. Nākamā rītā, stāvot
pie akas pēc ūdens, satikām čekista šoferi. Viņš brīnījās, ka mēs
nekā nezinām. Viņi visu nakti
arestējuši cilvēkus un veduši tos
uz staciju.
Kad uzbruka vācieši un krievu
armija steigā atkāpās, čekists teica:
„Tagad es aizbraucu, bet es nākšu
atpakaļ.” Mēs viņam neticējām.
Vācu okupācija
Pēc gada krievu terrora, par
spīti mūsu iedzimtam naidam
pret vāciešiem, šoreiz mēs tos
apsveicām ar ziediem. Vēstures
gaitā bijām aizmirsuši, ka tagadējās Latvijas robežas pirms simtiem gadu nospraudis vācu ordenis, cīnoties pret krievu kņazu
pulkiem.
Draudze atguva baznīcu, mācītāja māju un zemi. Seno baronu pilī iekārtojās vācu armijas kaŗa slimnīca. Es reizēm satiku vācu kaŗavīrus. Es nesapratu viņu valodu, bet viņi vienmēr bija laipni un draudzīgi.
Varbūt arī viņiem bija tāda kā es
maza māsiņa vai meitiņa.
Pēc dažiem gadiem, kad kaŗa
veiksme mainījās, krievi nāca
atpakaļ, kā to čekists kādreiz bija
teicis. Mēs baidījāmies palikt
mājās. Vecāki izlēma doties uz
Liepāju pie manas krustmātes,
kamēr krievus atsit. Mums bija
sevišķi žēl atstāt lopus. Mēs tos
izdalījām saimniecībām. Bija arī
bēgļi, kas, steigā projām dodoties, atstāja kūts durvis vaļā, lai
lopi gādā paši par sevi, kā māk.
Mēs vēl nezinājām, ka atstājam
Krustpili, lai tur nekad vairs neatgrieztos. No Liepājas vācu kuģis
mūs aizveda uz Brēmerhāfenu.
Mēs aizbēgām, bet palika Daugava un Latvijas zeme. Zemi
nevar aizvest uz Sibiriju, bet to
var pārkrievot.

2009. gada 25. jūlijs – 31. jūlijs

matiski, bet tikai tādā gadījumā,
ja viņi oficiāli reģistrējušies Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Tā
izdarīju es un visai daudz citu
kādreizējo trimdinieku. Tiesa,
saņemt Latvijas pilsonību un
vienlaikus saglabāt savas mītnes
zemes pilsonību drīkstēja tikai
līdz 1995. gada 1. jūlijam, tātad – pirms 14 gadiem. Kopš tā
laika dubultpilsonību Latvijā
vairs nepieļauj, un Latvijas pasi
mūsdienās var dabūt tikai tad, ja
cilvēks atsakās no citas pilsonības. Lūk, ar to Strunsku ģimene
nav mierā. Divas tiesas instances
viņu sūdzību ir noraidījušas,
Augstākās tiesas Senāta lēmums
ir gaidāms augusta beigās.
Diemžēl te ir runga ar diviem
galiem. No vienas puses, ir pil-

nīgi skaidrs, ka trimdas latvieši
visus gaŗos okupācijas gadus uzturējuši Latvijas vārdu pasaulē.
Cīņa par valsts neatkarības atjaunošanu tika uzturēta arī tad,
ka tas nemaz nelikās īpaši reāli.
Viktors Strunskis cita starpā
darbojās Radio Brīvā Eiropa
(Latvijas Avīzes žurnāliste Māra
Libeka raksta, ka viņš ir „izskolojis ne vienu vien Latvijas žurnālistu”). Bija arī diezgan daudz
tādu cilvēku, kuŗi Latvijas pilsonību saglabāja un par savas mītnes zemes pilsoņiem nekļuva
nekad.
Taču, no otras puses, ar pilsonību saistītie noteikumi Latvijā
allaž ir bijis ļoti karsts kartupelis, un it īpaši dubultpilsonības
jautājumā tam ir viens ļoti kon-

krēts iemesls. Šo iemeslu sauc
Krievija. Latvijā ir pietiekami
daudz cilvēku, kuŗi ir Latvijas
pilsoņi, bet ar ģimeniskām saknēm Krievijā. Te kārtējo reizi
jāatceras, ka nebūt ne visi nelatvieši, kuŗi patlaban dzīvo mūsu
valstī, te ieradušies okupācijas
laikā. Galu galā Krievijas imperija Latviju pārvaldīja no 18.
gadsimta beigām līdz pat 1918.
gadam. Tie, kas starpkaŗu Latviju
atceras kā unikāli latvisku vidi,
nēsā mazliet rožainas brilles. It
īpaši inteliģence prata daudzas
valodas, pirmām kārtām vācu,
bet jā, arī krievu valodu. Un
krievu tautības cilvēku te bija
ievērojams skaits.
Kārlis Streips
(Turpinājums 14. lpp.)

Silvija Skujiņa

Manas bērnības stāsts
Atmiņu tēlojums

Kemnica (Chemnitz), Vācijā
Mūs pārveda uz Kemnicu un
nometināja luterāņu draudzes
mājā. Dzīvojām kopā ar vācu ģimeni. Es gāju skolā. Meitenes
mani pieņēma savā vidū. Divas
meitenes bija nozīmētas par
mani rūpēties, un klasē es sēdēju
starp viņām. Es nepratu vācu
valodu un nevarēju mācībām
sekot. Drīz es skolu atstāju. Vācieši par mums gādāja kā par
savējiem. Deva mums brīvu dzīvokli un pārtikas kartītes. Mums
pievienojās mana brāļa sieva Velta, kas drīzumā gaidīja ģimenes
pieaugumu. Sabiedroto gaisa
uzbrukumi bija parasti. Tiklīdz
atskanēja trauksmes sirēnas,
mēs devāmies pagrabā. Reiz
bijām sava otrā stāva istabā, kad
ielas otrā pusē ar apdullinošu
troksni sprāga kāda bumba.
Sprādziens atstāja lielu bedri
un mūsu istabai nošķēla āra
sienu. Mēs palikām gaisā. Kāpām drupām pāri, gandrīz neskarti, bet dzīvot tajā mājā vairs
nevarēja. Mēs pārcēlāmies uz
citu draudzes ēku, otro stāvu.
Tur mana māsīca Vizbulīte pie
mums atveda mūsu 80 gadus
veco vecmāmiņu.
Es bieži izbāzu galvu pa logu,
lai redzētu, kas lejā ielā notiek.
Vācu sargi kādreiz gaŗām veda
angļu kaŗa gūstekņus. Es uzsmaidīju, lai tos iepriecinātu.
Drīz tie, gaŗām ejot, skatījās pēc
manis un smaidīja. Tie likās veselīgi un labi tērpti, ne tādi kā noplukušie krievu kaŗa gūstekņi
Latvijā. – Kādreiz pa ielu gaŗām
veda gaŗas, spēcīgas sievietes ar
uzrakstu OST uz piedurknēm.
Polietes nedrīkstēja iet pa trotuāru. - Gaisa uzbrukumi turpinājās. Ūdens caurules bija sasistas,
un pēc ūdens mums bija jāiet
pāris kilometru. Stāvējām gaŗā
rindā, lai lāsi pēc lāses piepildītu
savu spaini. Mūsu gaisa uzbrukumu patvertnē ieradās vācu
virsnieks pilnā armijas uniformā. Varbūt bija ievainots. Viņa
nostāja bija pozitīva un nomierinoša. Viņa klātienē es jutos
droša. Spiedzošo bumbu dārdoņā Velta, tuvu savām dzemdībām, klusu lūdza Dievu. Uzbrukumos bija tik daudz sabiedroto

lidmašīnu, ka tās kādreiz sadūrās. Reiz kāda lidmašīna nokrita
pie mūsu mājas. Pilota smadzenes bija izšķiestas uz lidmašīnas
spārna.
Vīrieši bija frontē. Pēc gaisa uzbrukumiem bēgļu, sieviešu un
bērnu līķi bija drupās visapkārt.
Tos atraka un vāca vecīši un
nespējnieki. Arī mans tēvs nesa
līķus. Man vēl ir siksna, ko viņam iedeva līķu nešanai.
Kāda nakts kļuva gaiša kā
diena. Patālo Leipcigu sabiedrotie nodedzināja, metot fosfora
degbumbas.
Pienāca laiks, kad mums nebija nekā, ko ēst. Māte plūca
nezāles un vārīja viru mūsu
tukšām māgām. Atkal bija tiesa
vārdiem – krievi nāk!. Atkal bija
jābēg tālāk. Veltai kuŗu katru
dienu varēja piedzimt bērns.
Vizbulīte pašaizliedzīgi palika
pie viņas. Savu mantību iekrāvām četru riteņu velkamos ratos
(Handwagen). Ar vecomāti ratos
uz mantām devāmies ceļā. Ceļš
kalnains, rati smagi, saule karsta, vēderi tukši. Ratus vilkām
pārmaiņus. Kad sasniedzām Cvikavu (Zwickau) ,es biju plāna kā
skals. Tur es redzēju pirmo
amerikāņu kaŗavīru sēžot „džīpā”. Tas bija melns Amerikas nēģeris. Mēs bijām drošībā. Nākamā pietura – Ansbacha. Vispirms
apmetāmies tukšā trako namā.
Beidzot varējām nomazgāties
silta ūdens vannā. Apmetāmies
pie vietējā mācītāja. Drīz visus
bēgļus savāca kopā un pārveda
uz kādreizējo armijas Hindenburga kazarmu. Tās bija mūsu
pārvietoto personu mājas nākamiem pieciem gadiem.
Šis ir manas bērnības stāsts.
Kā pēc vairākiem mēnešiem
Velta ar mazu zīdaini un Vizbulīte
nelegāli pār purviem pārnāca no
cieši noslēgtās krievu zonas uz
angļu zonu – tas būtu cits stāsts.
Ansbacha
Bavārijā starp Nirnbergu un
Štutgarti mūs gaidīja mūsu jaunās dzīves vietas nometne. Trīs
lielas trīsstāvu ēkas un daudzas
mazākas. Nekāda nometnes iežogojuma, nekādu sargu. Vārtos
pie ieejas nometnē stāvēja bēgļu
izraudzīts vīrs. Tas vēroja iekšā

un ārā braucējus. Kā jebkuŗā
mazā pilsētiņā, te darbojās bēgļu skola, teātris, baznīca, slimnīca, cietums. Iemītnieki galvenokārt latvieši. Zemnieki, amatnieki, aktieŗi, akadēmiski izglītotie – daži gluži slaveni, bet nometnē visi vienādi, tikai ar
nepieciešamāko iedzīvi.
Dzīvojamās telpas bija pārpildītas un nepietiekamas. Parasti četru galvu ģimene ieņēma
lielas istabas daļu, atdalītu ar
segām un palagiem. Tur bija
vieta tikai divstāvu gultām ar
galdiņu vidū. Dušas un labierīcības bija kopējas. Noslēgtības nekādas. Tas nekas – virs
galvas bija jumts un vēders
pilns.
Mans tēvs te kļuva par izceļošanas ierēdni un dabūja mums
mazu dzīvoklīti ar divām istabām, vannas istabu un tualeti.
Mēs bijām otrā stāvā virs nometnes aresta telpām. Kādreiz naktī
dzirdējām, kā kādam arestētam
iedzen bijāšanu pret pastāvošo
iekārtu.
Liela virtuve visai nometnei
gādāja trīs ēdamreizes dienā. Ar
aluminija katliņiem rokā mēs
stāvējām rindā, gaidot savu kārtu. Te varēja dzirdēt un palaist
kādas baumas. Pārtiku gādāja
amerikāņi, jo te bija Amerikas
zona. Viņu baltā maize mums
drīz apnika, un mēs to pilsētas
maiznīcā iemainījām pret rupjmaizi. Vācieši baltmaizi ilgi nebija redzējuši un bija priecīgi par
darījumu. Bieži mums deva zirņu viru, ko mēs saucām par „zaļām briesmām”. Visumā pārtika
bija apnicīgi vienveidīga, bet, tā
kā to izsniedza bez maksas, neviens nesūdzējās. Sāka darboties
„melnais tirgus”. Par mums izsniegtām amerikāņu cigaretēm,
kafiju vai šokolādi nometnē ieradās cūka, ko žāvēja kādā klusā
stūrī. Tā kā mūsu ģimenē neviens nesmēķēja, mums bija pietiekami cigarešu, ko lietot par
maiņas līdzekli. Reiz mēs aizbraucām uz Štutgarti pēc viņu
slavenām plūmēm.
Katra meiča sapņoja par zīda
zeķēm. Reiz nometnē uzkūlās
kāds spekulants ar neilona zeķēm. Schöne Strümpfe zu verkau-

fen! (Pārdodamas skaistas zeķes.)
Man prātā nāca Latvijā dzirdētais: „No māj’s uz māju apkārt
braukdams un savu preci skaļi
saukdams. Pērciet zīda zeķes,
laka kurpes, blusu pulvers, ratu
smēre...” - Kāda mācītāja sieva
cepa brīnišķīgus dāņu cepumus.
Tiem bija labs noiets.
Mēs dabūjām arī brīvus apģērba gabalus. Parasti lietotus,
bet labā stāvoklī. Tā iznāca, ka
kādreiz visām dāmām bija netīrzaļi svārki un vīriešiem brūnas žaķetes. Nometnē varēja
mācīties angliski, baletu vai tautasdejas, spēlēt teātri vai futbolu
vai sist trumpjus. Sestdienu vakaros jaunieši dejoja ballītē. Modē nāca jauna deja the Swing. To
varēja viegli iemācīties, un tā
visiem patika.
Atzinībā par viņu atbalstu
amerikāņu nometnes vadītāji
saņēma latviskus daiļamatnieku
izstrādājumus un izšuvumus uz
balinātas cukura maisu drānas.
Zinot amerikāņu lēto gaumi, nedomāju, ka tie šīs veltes pienācīgi novērtēja.
Dzīve nometnē nebija grūta,
bet tai trūka nākotnes. Ļaudis,
sevišķi jaunākie, meklēja pēc drošākiem dzīves pamatiem. Daudziem bija sakari Amerikā, Kanadā un citur. Citiem bija jāgaida, līdz kāda zeme tos pieņems.
Sāka plūst izceļošanas vilnis.
Mani vecāki darba tirgum bija
par veciem. Bet tēvu jau gaidīja
mācītāja darbs Austrālijā. Es biju
jauna un divi mani brāļi jau bija
Austrālijā. Pēc stingrām veselības un citām pārbaudēm varējām braukt uz Austrāliju. 85 gadus vecā vecmāmiņa atteicās
no mēnesi gaŗā jūras brauciena.
Pie tam viņa ļoti mīlēja savu
dzimto sētu un cerēja tur atgriezties. No Austrālijas tas būtu par
tālu. Vecomāti ievietojām ļoti
labā veco ļaužu mītnē, kur daži
Latvijas paziņas viņu jau gaidīja.
Mans brauciens uz Austrāliju
un dzīve tur – būtu cits stāsts.
Latviešu bēgļu sapnis atgriezties dzimtenē nepiepildījās. Tūkstoši atstāja Eiropu un atsāka
jaunu dzīvi svešā zemē, svešos
ļaudīs ar svešu dzīves veidu un
valodu. Bet bēgļi paņēma sev līdzi vēlmi atgriezties dzimtenē.
Kad Latvija atdzima un vēl dzīvi
palikušie atgriezās savā mīļā tēvu
zemē, tie atrada, ka tur ļaudis
runā svešā mēlē.
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Starptautiskais folkloras festivāls
Baltica-2009 noritēja Latvijā no 8.
līdz 12. jūlijam Dainu kalnā, Rīgā,
Jelgavā un Zemgales pagas- tos un
pilsētās ,kā arī izstāde „Zī- mes”
Latvijas Etnografiskajā brīv-dabas
mūzejā. Festivālā piedalījās vairāk
nekā 130 Latvijas folkloras kopas un
etnografiskie ansambļi, viesi no
ASV, Baltkrievijas, Igauni-jas,
Gruzijas, Lielbritanijas, Lietu-vas,
Luksemburgas, Skotijas, Togo,
Ukrainas un Zviedrijas.
Festivāla afišā ir Lubānas Zvirgzdes apmetnē atrastas kaula plāksnītes attēls – plāksnītē urbuma technikā attēlots cilvēka siluets – kā zīme, bet festivāla vadmotīvs ir „Zīmes”.
Baltijas valstu koncerta „Nameja gredzena vijumā” programmā
rakstīts: „Baltijas valstu koncerta
simbols ir Nameja gredzens. Nameja gredzens Dziesmu dārzā ir
kā aicinājums uz sarunu. Uz sarunu caur dziesmu – zemgalim, līvam, latgalim, krievam, igaunim,
lietuvietim, ikvienam klāt esošajam. Dabai ar cilvēku, vārdam ar
dziesmu, melodijai ar dejas rakstu.
Aicinājums uz sarunu par zīmēm – klātesot ugunij, akmenim,
saulei un vējam.”
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Dace Micāne Zālīte

Baltica 2009 Nameja zīmē

Latviešu zīmes nes festivāla Baltica 2009 dalībnieki

un dzīvē noturami arī šodien, nepadodoties un nenododot brīvības un tēvzemes ideālus Latvijai
grūtos laikos, neaizmirstot Atmodas laika ideālus, jo arī toreiz Baltikas festivālā drosmīgi virmoja
Latvijas neatkarības idejas.

tu „dižgājienu’’. Gajiena laikā gribas tvert ik detaļu, niansi no gaŗām ejošiem, ar dziesmām un
ozolu vītnēm rotātiem dalībniekiem, kas pēc brīža ozollapu vītnes liks ap Brīvības pieminekli, kā
ieskaujot to zaļā jostā, bet pie kājām Brīvības statujai klāsies lauku
ziedu paklājs. Tramvaju zvani un
trokšņi, policistu svilpe laiku pa
laikam atgādina, ka esam pilsētā,
darba dienā, un tas rada zināmu
reālitātes izjūtu, - citādi ļaužu gājiens, šķiet, nav no ikdienas pūļa, kā krāšņs aizlaiku papardes zieds
tas uzzied Rīgas centrā – koši tērpi,
stalti nesātāji. Te gaŗām soļo mūzikants ar suņādas bungām, plati
smaidošs akordeonists ar sārtu
ziedu aiz auss, pāri galvām dižojas pašu austi, ar zīmēm un raks-

Sniedzam lasītājiem iespaidus,
Zemgales dzejniece Gunta Micākas radušies, klausoties un pieda- ne virsaitim Namejam veltītā dzeloties Baltica–2009 notikumos.
jolī raksta:

Nameise Rex
Semigallorus
(L. Liberta
gleznas
reprodukcija)

Zemgaļu ticība, mīla un cerības
Sudraba baltumā zied.
Ar Nameja gredzenu rotājies latvietis
Pasaules lielceļos iet.

Kā brālis brāli, kā mīļotais mīļoto Baltica 2009 gājiens Rīgā
Gredzena nesēju sveic.
„Es latvietis esmu!” Nameja labo domu pīšana Veļu mātes vaiNameja gredzens
gredzens
nagā, „Skandinieku” spēka dziesCeļš uz Siguldu ved pa VidzeBez vārdiem pasaulei teic.
mu dziedāšana, dvēseļu putnu
mes šoseju, kur ceļmalas meži un
saukšanua un ziedošana senčiem.
pļavas zaļos „mēteļos” noraugās uz
Mēs nākam no zemes, kur sudra- Uguns rits pie skulptūras „Dziesbraucējiem, kas dodas uz Turaiba rotas
mu tēvs” ar Rīgas, Latgales kopām.
das mūzejrezervātu. Tur Dainu
No aizlaikiem pūrā ir man
Klātesot notiekošajam, dzimst
kalnā un Dziesmu dārzā būs BalUn dziesmām kur vārdi kopš se- domas: ”Skaisti un viegli ir Dainu
tijas valstu koncerts „Nameja Grenatnes doti –
kalnā - tik klusināti kā tautasdzena vijumā”.
Kā sudrabs tie atmirdz un skan.
dziesma, tik viegli kā ar kadiķa
Vārds „Namejs” liek aizdomā(2003. g. dzejoļkrājums „Uguns dūmiem ziedojot, tik mierīgi kā
ties, ielūkoties vēsturē un arī Lusniegā”)
Laika upe, kam klāt netiek Nediena, kuŗa paliek krastā, smaga sabridusies. Mums jātiek Laika upē tajā mūžsenajā un mūžam jaunajā spēka avotā, kas dzirdina garu.”’
Tumšzili mākoņi kā sievu sagšas
pakārti pamalē, kā atgādinājums
par Dabas mātes vareno roku, kas
spaiņiem lietus var liet pār zemi,
kad tīkas. Tas labi tiek pietaupīts
Jelgavas dižkoncertam divas dienas vēlāk.
Baltijas valstu koncerts „Ņameja
gredzena vijumā” pieskandina Turaidas āres ar skanīgām dziesmām, ar saulrietā aizdegtu ugunssārtu, un tā gaismā tikpat koši savus balsus izdzied Kurzemes un
Latgales dziedātājas, suitu, Nīcas,
Baltinavas, Šķilbēnu un Mežvidu
etnografiskie ansambļi.
Pie Veļu akmens Spēka rits Dainu kalnā
„Dziesma, akmens, vējš un
dolfa Liberta gleznā Nameise Rex
Dainu kalns. Dziesmu dārzs
uguns ir stichijas, tās savij kopā
Semigallorus portretētajā zemgaļu
Kad dalībnieku košais raibums stāstu par Baltijas valstu tradicivirsaitī Namejā, ieskatīties gad- izbirst Dainu kalna zaļajā norā, jām un zīmēm, kas bijušas svarīgas
simtus senā zemgaļu brīvības ap- tad pāri lidojošam stārķim jāpa- mūsu senčiem un ir nozīmīgas šoliecinājuma aktā, kad 1279. gadā, brīnās par šiem ‘’lasītiem ļaudīm”, dien arī katram no mums” (teksts
lai nepadotos vācu krustnešiem, kas pulcējas ap tēlnieka Induļa no festivāla programmas).
Namejs ar saviem ļaudīm devās Rankas akmeņiem Dziesmu dārsvešumā uz Lietuvas Raktes pils- zā. Ar klusinātu dziedāšanu iesāGājiens (Dižgājiens)
kalnu, izvēloties brīvību un nepa- kas Dziesmu dārza trīs riti: prieka
Festivāla nākamajā dienā ir dadošanos iekaŗotājiem.
rituāls pie skulptūras „Trīs jaunas lībnieku gājiens no Rātslaukuma
Nameja brīvības un brīvas gri- māsas” ar Vidzemes, Zemgales līdz Brīvības piemineklim.
bas tema izskanēja Helmī un Dai- folkloras kopām un lietuviešiem.
Skatienu saista dalībnieku nevilņa Staltu vārdos, kad festivāla Spēka rituāls pie skulptūras „Veļu totās sejas – to var saukt arī par
laikā tika teiktas runas, - atgādinot akmens” ar Kurzemes, Rīgas folk- autentiskumu jeb etnografisku
mums, ka Nameja ideāli ir svarīgi loras kopām, līviem, igauņiem – izskatu, var dēvēt arī par folkloris-

priekšā meitēns mērī soļus, balansē uz ietves apmalītes. Kāds ir
tas laika atstatums , kas mērojams
starp Dainu tēva iesākto darbu un
šodien notiekošo Baltikas festivālu, to zina vienīgi Tautasdziesma, kas ceļo no mutes mutē, no
paaudzes paaudzē, kas ceļo no
dziedātāja pie dziedātāja kopš senlaikiem un skan vēl šodien.
Jelgavas diena
Skan Jelgavas dienā pilsētas parki, laukumi. Jelgavas Ģederta Eliasa mākslas mūzejs uzņem festivāla dalībniekus. Tur ir vērts iepazīties arī ar bagāto Jelgavas vēsturi.
Ekspozīcijā zemgaļu pilskalnu maketi, archaioloģijas izrakumi – senas rotas, bultu uzgaļi, pat sudraba naudas stienīši „ozeri”, kas liecina par pilsētu kā tirdzniecības
vietu. Citā zālē pie grezni griezta
koka galda sēd Kurzemes hercoga
Jēkaba vaska figūra, blakus izstādīti dokumenti, kas vēstī par hercoga pasaulslavena jūrasbraucēja
un kolonista slavu. Mūzeja ekspozīcijā novadnieka gleznotāja Ģederta Eliasa sulīgās eļļas gleznas
un mākslas priekšmeti, bet citā
zālē var aplūkot pasaules latviešu
gleznu ceļojošo kollekciju.
Dižkoncerta goda viese Vaira
Vīķe-Freiberga, tautastērpā ģērbusies uzrunā klātesošos, atgādinot
festivāla nozīmi Baltijas tautu
neatkarības atgūšanas laikā pirms
21 gada. Tad viņa apvij tautisku
jostu apkārt tepat pie estrādes
augošam ozolam, ap kuŗu vēlāk
sastājas dalībnieki – vīri, lai, no
kopīga kausa dzeŗot, katrs teiktu
vēlējumu tautai. Koncerta laikā
atkal skan virsaiša Nameja vārds

Julgi Stalte (vidū) un ''Sakndinieki'

tiem rotāti karogi, bet kaŗavīru
kopai „Vilki” virs galvas kūkumu
sametušas vilkādas karoga mastā,
dziedošo meitu galvas rotā ar prasmi vīti ziedu vainagi. Bet gājiena
lielākā vērtība - sejas, kur negulēto
nakšu krunciņas pie acīm jautri
un nebēdnīgi, brīvi un atraisīti
smejas. Tā ir tautasdziesma, kas
dziedātājus un viņu balsis gan nogurdina, gan atjauno un kas veŗas
man pretim. Un sirmo sievu skatienos ir tas pats vieglums, kas
jauno dziedātāju acīs, kuŗām šī
Baltika varbūt ir pirmā reize.
Vērmanes parks
Pēc gājiena svētku upe mūs nes
tālāk uz Vērmanes parku – tur
amatnieku tirdziņš piesola māla
podus, lina izstrādājumus, rotas,
kokgriezumus, zālienos dzied festivāla dalībnieki, jautra burzma,
pērkona negaiss, atkal svētki
turpinās...
Krišjāņa Barona skulptūras

ar Zemgales sarga īpašību apliecinājumu: ’’Nepadoties, nenodot,
ticēt, darīt, vienoties Latvijai.”
Klausītājiem tiek atgādināts, ka
virsaitis Namejs nekad nav samierinājies ar iebrucējiem un viņu
atnesto ticību. Lietuvieši viņu aicināja palīgā cīnīties pret krustnešiem, tāpēc koncertu beidz lietuviešu ansamblis „Verdaine” no
Kuršu kāpām.
Nameja zīmē Baltika izdziedāta,
un, skatoties uz savu sudraba Nameja gredzenu pirkstā, man atmiņā vēl ilgi būs šis vasaras dziedošie ļaudis, arī viņi - latvieši, kas,
strādādami Eiropas Savienības
pārvaldes institūcijās, ir apvienojušies Luksemburgas folkloras
kopā „Dzērves”. Saulrietu pār Lielupi viņi pavada ar tautasdziesmu:
Riet, saulīte, rietēdama,
Nelīdzini meža galus!
Lai līdzina Dieva dēli
Ar asiem zobeniem.
Autores foto

LAIKS

14

Ojārs Celle

2009. gada 25. jūlijs – 31. jūlijs

LATVIJAS IEKŠPOLĪTIKA LIELĀS KRIZES ĒNĀ

2009. gada jūlijs
iesākās ar lielām
pārmaiņām valsts
un pašvaldību
darbā Latvijā, jo
tikai tad pilnīgi
atklājās vēlēšanu
rezultāti. Vēl nesen, 6. jūnijā, ievēlēja ne vien
jaunas deviņu Latvijas lielāko
pilsētu domes, - tās reizē bija pirmās pašvaldību vēlēšanas pārkārtotajiem un izveidotajiem
109 Latvijas novadiem.
Rīgā sāka valdīt domes ievēlētais krievs Nils Ušakovs, Liepājā joprojām valda Uldis Sesks,
Daugavpilī jau kādreiz šajā amatā bijušais Richards Eigims,
Ventspilī palika Aivars Lembergs, tāpat Jelgavā – Andris Rāviņš, Jēkabpilī – Leonīds Salcēvičs, Valmierā – Inesis Boķis, bet
Jūrmalā tiek apstrīdēti vēlēšanu rezultāti un nākamo domes
vadītāju cer izraudzīt ar tiesas
palīdzību.*
Tā kā Latvijas visādā ziņā nozīmīgākā pilsēta ir Rīga, kas sevī
un apkārtnē koncentrē lielāko
daļu Latvijas polītiskā, saimnieciskā un arī garīgā spēka, šīs
pilsētas domei un tās darbībai ir
nopietna ietekme uz visu valsti.
Trīsdesmit trīs gadus vecais
Ušakovs ir pirmais krievu tautības pilsētas galva Rīgā. Viņš
pārstāv otru lielāko tautību pilsētā (2008. gada sākumā latviešu bija apmēram par 4,5 tūkstošiem vairāk nekā krievu, un
viņu pārsvars lēnām pieaug). Ja
vērtē pēc ģimenē lietotās valodas, tad lielākā daļa no Rīgas
30,9 tūkstošiem baltkrievu un
27,9 tūkstošiem ukraiņu arī būtu pieskaitāmi pie krievu valodā runājošiem, tātad Ušakovs
bez pārspīlējuma var apgalvot,
ka viņš pārstāv Rīgā visvairāk
lietoto valodu, kaut gan jāšaubās, vai šāds arguments derētu,
ja skaitītu tikai tos, kas ir tiesīgi
piedalīties pašvaldību vēlēšanās.
Nav īsti pareizs apgalvojums,
ka Ušakovs ir vēsturē jaunākais
pilsētas galva. Andri Teikmani
par pilsētas galvu 1990. gadā
(Turpināts no 12. lpp.)

Visai ievērojams skaits laikā
pēc neatkarības atjaunošanas
kļuva par pilsoņiem.
Ja Latvija tagad no jauna dos
iespēju cilvēkiem iegūt Latvijas
pasi un saglabāt otru pasi, varam būt pat ļoti pārliecināti, ka
tā darīs ievērojams skaits Latvijas krievu tautības ļaužu. Tā būtībā ir atbilde uz Baibas Strunskes uzdoto jautājumu: „Bet kāpēc mums būtu jāatsakās [no
Vācijas pilsonības], ja visu mūžu
esmu dzīvojusi Vācijā, tur ir piedzimusi [meita] Rauna un lielu
savas dzīves daļu pavadījis
mans dzīvesbiedrs?” Vācija šajā
gadījumā nav problēma, nedz
arī Lielbritanija, Amerikas Savienotās Valstis, Zviedrija u.c.
valstis, kuŗās pēckaŗa laikā nonākuši latvieši.
Starptautiskā līmenī pilsonības jautājumus valstis lielākoties risina uz divu principu pamata – Jus solis, kas nozīmē, ka
cilvēks par pilsoni kļūst tāpēc,
ka attiecīgajā valstī ir piedzimis.
Redzamākais piemērs varbūt ir
ASV. Tur par pilsoni automatis-

izraudzīja 31 gada vecumā. Bet
Ušakovs ir jauneklīgs un tāds
arī izskatās. Viņa lielākais balsts
un palīgs būs vienīgais priekšsēža vietnieks Ainārs Šlesers.
Gandrīz visu jūniju saglabājās
intriga, kuŗš no viņiem būs īstenais pilsētas galva. Šlesera apņēmīgā kampaņa tomēr nedeva cerētos rezultātus, lai viņš sevi varētu uzskatīt par vadošo kandidātu
domes priekšsēža amatam. Tomēr
viņš ieguva to, ko visvairāk bija
vēlējies – iespēju saimnieciski attīstīt Rīgu, vadīt tās ostu.
Lai arī krievu pilsētas pārvaldē
līdz šim ir bijis mazāk nekā pēc
1. jūlija, viņu ietekme vienmēr
kopš neatkarības atjaunošanas ir
bijusi jūtama dažādos pilsētas
sadzīves un apsaimniekošanas
jautājumos. Pagaidām nav manāms, ka Saskaņas centra (SC)
panākumi Rīgas domes vēlēšanās būtu krievu vidū izraisījuši
sevišķu sajūsmu. Viņi saprot, ka
pašreizējie panākumi ir radušies
latviešu nesaskaņu un polītiskās
muļķības rezultātā. Kaut arī Šlesera mācītāju partija un LC piedēklis pašlaik ir koalicijā ar SC,
nacionālajos jautājumos krieviem tomēr nav nekādu iespēju,
piemēram, krievu valodu izkaŗot
par otru valsts valodu. SC jāuzmanās Maskavas polītisko līniju
uzkrītoši balstīt, jo šādas rīcības
sekas polītikā var kļūt tikpat
iznīcinošas, kā tās bija pašvaldību vēlēšanās Ždanokas PCTVL,
kas jūnija aptaujās ir gandrīz
pazudusi no polītiskās skatuves.
Rīgas nākotni vairāk noteiks
jaunās domes sekmes saimnieciskā un sadzīviskā darbībā, nevis tautību savstarpējo attiecību
rēgulēšana.
Vēl nesen pabeigtā Latvijas
pašvaldību reforma, kuŗas iznākums izpaužas pašvaldību vēlēšanu rezultātos, liecina, ka Tautas partijai, kas bija galvenā šīs
reformas īstenotāja, nav izdevies ne iegūt lielāku ietekmi, ne
pat noturēt to līdzšinējā līmenī.
Visvairāk ieguvusi ir Zemnieku
savienība, dažviet kopā ar zaļajiem, citviet bez tiem. Tautas

partijas polītiskā izgāšanās lielās krizes laikā vislabāk vērojama jūnija aptaujā, kā tauta balsotu nākamajās Saeimas vēlēšanās. Konsolidētais Saskaņas
centrs šajā „Latvijas faktu” aptaujā ieguvis 20,3%. Gandrīz 30%
aptaujāto nezina, par ko viņi
balsotu, bet 18,8% vēlēšanās nepiedalītos. No atlikušajiem par
Jauno laiku balsotu 8%, par Pilsonisko savienību 6,4%, bet visas
citas partijas paliktu zem 5%
barjēras (LPP/LC 4,1%, ZZS
3,4%, Sabiedrība citai polītikai un
Tautas partija pa 1,8%, TB/
LNNK 1,7%, Visu Latvijai 1,4%,
LSDSP un PCTVL pa 1,3%).
Šie skaitļi klaji liecina, cik
pamatīgi izgāzušies tradicionālie līdeŗi. Tauta acīmredzot ir
saniknota par nacionālo polītisko partiju rīcību, kas ir vainīga
par uzblīdušo Latvijas birokratiju, izšķērdīgo saimniekošanu,
savstarpējiem kašķiem un intrigām, milzīgo līdzekļu izšķiešanu, lai glābtu dibenā ejošo
Parex banku utt. Niecīgs skaits
neapmierināto ir pat noskaņoti
par SC, bet 58,8% vai nu nebalsotu, vai nezina, par ko balsotu.
Tā ir vēl neredzēta situācija,
kas norāda, ka durvis atvērtas
plašām pārkārtošanās iespējām.
Jaunā laika zaudētās balsis,
protams, ir ciešā sakarā ar viņu
darbu valsts vadībā, jo ir vajadzējis pieņemt vairākus nepopulārus polītiskus lēmumus.
Šajā procesā Ministru prezidents
Dombrovskis reizēm ir bijis
spiests piekāpties koalicijas
partneŗiem. Ja varam ticēt minētās aptaujas rezultātiem, Saeimā pašreiz strādājošā koalicija
galīgi neatbilst tautas izvēlei. Jājautā, kāpēc Valsts prezidents
neizpildīja savus gada sākumā
izteiktos draudus, nepadzina
pašreizējo Saeimu un neaicināja
sarīkot jaunas vēlēšanas. Arguments, ka šāds solis būtu kaitējis Latvijas polītiskai stabilitātei,
nav īsti vietā, ja uzticību valdošajai koalicijai izsaka tikai nedaudzi procenti aptaujas dalībnieku.

Par pilsonību
ki kļūst jebkuŗš tur piedzimis
cilvēks, arī es (tiesa, mani vecāki
tajā brīdī arī bija ASV pilsoņi).
Otrs princips ir Jus sanguinis,
kas paredz pilsonības iegūšanu
tāpēc, ka vecāki ir bijuši pilsoņi,
vai arī tāpēc, ka cilvēks var nokārtot naturālizācijas procesu.
Latvijā, kā redzams, tiek izmantots šis otrs princips.
Strunsku ģimene Latvijā nav
bez atbalstītājiem. Lūk, kas par
šo lietu sakāms ārlietu ministram
Mārim Riekstiņam: „Man - ārlietu ministram šķiet, ka būtu nepieciešams rēgulējums par trimdas latviešiem, kas ilggadēji sevi
uzskatījuši par Latvijas pilsoņiem
un kam kabatā ir Latvijas Republikas savulaik izdota pase.”
Nelaime, kā redzam, ir tā, ka neatkarīgā Latvijā okupācijas laikā
izdoto ārzemju pasi neuzskata
par tādu pašu dokumentu kā
neatkarības laikā izdoto LR pasi.
Raunas Strunskes gadījumā tas
izskatās šādi: „Manas dzimšanas
fakts tika reģistrēts 1990. gada 10.

augustā Latvijas sūtniecības konsulārajā daļā Vašingtonā. Par to
tika veikts ieraksts manas mātes
Latvijas Republikas ārzemju pasē. Tādējādi kļuvu, nu jau pēc
Latvijas neatkarības atgūšanas,
arī Latvijas pilsone.”
Diemžēl nē. Latvija par starptautiski atzītu neatkarīgu valsti
kļuva tikai 1991. gada augustā,
savukārt jau minētie pilsonības
noteikumi tika akceptēti 1992.
gadā. Nelaime te acīmredzot būs
ļoti vienkārša. Latvija nevar apstiprināt likumu, kas attiecas uz
dažiem pilsoņiem, bet uz citiem
ne. Tas visnotaļ būtu Satversmes
91. panta pārkāpums, kuŗā ir
teikts: „Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā.
Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez
jebkādas diskriminācijas.” Tikpat
labi to var attiecināt uz jēdzienu
„visi pilsoņi”. Jādomā, ja Strunsku ģimenes prasību noraidīs arī
Augstākās tiesas Senāts, iespējams būs jautājums Satversmes
tiesai. Bet arī tur būtu pat ļoti

Jāievēro arī tas, ka šī pati savu
laiku pārdzīvojusī koalicija ne
tikai valda Saeimā, tai ir arī
polītiskā kontrole valdībā un
ministriju ierēdņu vadībā. Kamēr pastāvēs pašreizējais birokratijas varas aparāts, nebūs iespējams ieviest struktūrālas reformas valsts pārvaldē, ne arī
viegli atbrīvoties no milzīgā
balasta, ko tur ieperinājis valdošās koalicijas varas mechanisms. Jaunā laika polītiķiem,
kuŗi uzņēmušies nepateicīgo
uzdevumu vadīt valdību laikā,
kad starptautiskie naudas aizdevēji izvirza stingras prasības par
taupību valsts aparātā un uzblīdušās ierēdņu armijas samazināšanu, šo uzdevumu īstenošanai trūkst atbalsta koalicijā.
Ka ierēdniecība nebūt netaisās
pati sevi reformēt, liecina arī
jauno pašvaldību pirmie soļi pēc
stāšanās amatā. Daudzi jaunie
pašvaldību vadītāji par pirmo
svarīgāko uzdevumu uzskatījuši
savu un savu padoto algu palielināšanu. Tas notiek laikā, kad
valsts pārvaldē Rīgā algu sparīgi
samazina dažādu profesiju darbiniekiem, direktoriem un pat
ministriem. Atalgojumu jautājums valsts un pašvaldību iestādēs ir pēdējos gados izlemts
pašplūsmā. Reģionālās attīstības
un pašvaldību ministrs Edgars
Zalāns atzinis, ka nav pieņemts
sagatavotais likumprojekts par
vienotu atalgojumu sistēmu
vadītājiem atkarībā no novadu
territorijas, iedzīvotāju skaita un
budžeta apmēriem. Jāpiebilst,
ka arī Latvijas ministrijās ir liela
dažādība atalgojumā – kādu
samaksu saņem ierēdņi, kas
strādā līdzīgu darbu.
Vispārējos vilcienos valsts pārvaldes atalgojumu sistēmas
praktiski nebija jau vairāku
iepriekšējo valdību laikā. Katra
ministrija rīkojās atkarībā no
tā, cik lielu budžetu savam resoram prata izkaŗot tās ministrs
un vadošie ierēdņi. Viens no galvenajiem uzdevumiem ministrijās bija lielā skaitā uzņemt un
attiecīgi atalgot arvien vairāk

grūti sagaidīt lēmumu, kas tiesības piešķiŗ tiem vieniem, bet
ne tiem otriem.
Man, protams, nebūtu žēl, ka
gan Strunskiem, gan arī jebkuŗam citam cilvēkam, kuŗš sirdī ir
latvietis, būtu iespēja iegūt Latvijas pasi un saglabāt arī mītnes
zemes pasi. Tiesa, kā esmu rakstījis citreiz, man ne jau īpaši tīk, ja
Latvijas vēlēšanās piedalās cilvēki,
kuŗi par Latvijas sabiedriski polītiskajiem notikumiem nav īpaši
zinīgi. Pieņemsim, ka cilvēks, kas
ilgus gadus ir strādājis Radio Brīvā
Eiropa, tāds nav, bet vai to var
teikt par visiem emigrācijas latviešiem? Nevar. Redzēsim, ko
augustā par šo lietu teiks pēdējās
instances tiesa. Taču man ir grūti
iedomāties risinājumu, kuŗā vilks
būs paēdis (Strunski dabūs Latvijas pases), bet kaza būs dzīva (Latvija izvairīsies no situācijas, kad
valstī dzīvo simtiem tūkstošu cilvēku, kuŗi ir gan Latvijas un tātad
Eiropas Savienības, gan arī Krievijas un tātad autoritārā Kremļa
„aizstāvami” pilsoņi).
Kārlis Streips

polītisko partiju locekļu un atbalstītāju. Tā nu neatlaidīgi auga
un amatos iekārtojās plaša liekēžu armija, kuŗas nodarbināšanai nebija nekāda attaisnojuma.
Ierēdņu sistēmas polītizāciju
Latvijai pārmet arī Eiropas
Savienības un Starptautiskā Valūtas fonda eksperti, kaut pati ES
un SVF nav piemērots paraugs
birokratijas kontroles jautājumos. SVF ierēdņu prasības par
to, cik Latvijai un kādā veidā
jāsamazina izdevumu budžets,
neveicina ekonomisko atkopšanos, bet veido spirāli, kuŗā,
samazinot algas un darbības
izdevumus, samazināsies valsts
pašas ienākumu apmēri, kas
spirālveidīgi negātīvi atsauksies
uz ieņēmumiem nākotnē. Šo
prasību vietā būtu jādod iegrūdiens eksporta veicināšanai un
jāatjauno kreditēšanas iespējas,
lai tālāk nepaplašinātos bezdarbs un neapsīktu saimnieciskā darbība. ASV, lai stimulētu
savu ekonomiju, nevairās šā gada
budžeta deficitā par 11,2%
pārsniegt GDP (IKP), bet SVF
Latvijai izvirza nesalīdzināmi
stingrākus ierobežojumus, pretējā gadījumā draudot aizdevumu vispār nepiešķirt. ES naudas vīri nav tik uzstājīgi, jo labāk saprot, kādās financiālās
sprukās Latvija ir nonākusi un
ka valsti nedrīkst ierēdniecisku
principu pēc iegrūst galīgā
bankrotā.
Ja līdzekļi no ES nepienāk un
Latvijas valdības pūles iekļauties
SVF ultimātīvajās prasībās viņi
uzskata par nepietiekamām, Latvijas valstij draud pilnīgs naudas trūkums jau šajā rudenī.
Pagaidām visi cer, ka tas nenotiks, bet, ja SVF iespītētos, jēdzīgas atbildes, kā rīkoties tālāk,
nevienam nav.
* Redakcijas piebilde. Par Jūrmalas domes priekšsēdi 16. jūlijā ar 10 balsīm (no 15) ievēlēts
iepriekšējā domē izbalsotais Raimonds Munkevics.
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Eseja par latviešiem un Dievu

ar kriminālām ainām, mīlēšanu latviskā gaumē, skatiem iz pagātnes un ielūkošanos nākotnē,
nolasīta tautiešiem Sidrabenē Dziesmu svētku lasījumos 2009. gada 1. jūlijā
Dievs, ko tu domāji, laizdams
pasaulē latviešus?
Dievs, kādi mēs, latvieši, esam?
Dievs, kur ved mūsu ceļš?
Ja latviešus vestu uz tirgu, tad
sociālantropologs/eksperts uz
sāna mums uzspiestu zīmogu,
ku’ tā īsi būtu rakstīts – ,,Lāga
cilvēki”. Tādi mierīgi. BET! Kad
sāc ieskatīties, pētīt, parunāties
un kur nu vēl saprast – iespējams,
ka mēs esam tie, kuŗi patiesībā sēj
vētru. Tas nekas, ka iesākumā
vētru iesējam ūdensglāzē. Paši
zināt, kas notika vēlāk. Vēsturiskā atmiņa brīdina, ka latvieši ir
zemdegas.
Latviešu raksturs un dzīvošana
veidojušies gadsimtu mijiedarbībā ar tiem, kuŗi ir mums apkārt. Latviešos katrā ir pa kripatai
no leiša, pa pilienam no igauņa, Laima Muktupāvela
pa malkam no krieva, pa šķipsnai
no žīda, no čigāna un vienlaikus
zilās asinis no vācu baroniem.
bet, kā izrādās, ir kā kalēja kalve,
kur āmurs iedots rokās neprašam,
Dievs, kas ir latvieši, neizpratnē kuŗš izkaļ latviešus kā trulus najautāju.
žus, greizus arklus, līkas slieces:
Sākot pētīt latviešus, padzīvojot
,,Vēl tagad zemnieku mitekļi
kopā ar viņiem, padaloties mai- Vidzemē ir izkaisīti, nereti pilnīzes gabalā un saņemot no viņa gi izolēti biezos mežos. Parasti
pēdējo kreklu, būs vien jāatzīst, tās ir viņu rijas vai arī salmiem
ka mēs, latvieši, esam labākie apjumtas būdas bez skursteņiem
cilvēki!
un logiem, zemām durvīm, ka
Viens no latviešu tautas lab- tikai saliecoties var ieiet. Istabā
vēļiem bija vācu mācītājs Garlībs čum un mudž – sienu šķirbās
Merķelis. Strādādams Rīgas tie- saspraustu skalu gaismā rosās
su iestādē par pārrakstītāju, vē- saimnieks ar savu ģimeni, kalpi
rodams latviešu dzimtzemnieku ar savām, turpat arī vistas, cūdzīvi muižās, jaunais, kaismīgais kas, suņi. Ieskatieties tiem sejās!
Merķelis arī no tiesu aktīm uz- Pārvērstās, drūmās sejas jums
zināja vērtīgus materiālus par ņirdzīgi stāsta par badu, bezjūtīBaltijas dzimtļaužu stāvokli. Viņa bu un gļēvu verga dabu. Šiem
archīvā tika sakrāts liels dau- ļaudīm, no kuŗu darba kā muiždzums aculiecinieku liecību par niecība, tā garīdzniecība dzīvo
to, kā vācu feodālie kungi gan- pārpilnībā, šiem ļaudīm vasaru
drīz iznīcinājuši veselas tautas. savi pašu lauki jāpamet neapViņš kļuva par mājskolotāju kopti,” secina Garlībs Merķelis.
Annas muižā Nītaures draudzē
Kā spilgtākās Vidzemes latviepie barona fon Tranzē ar mēr- šu zemnieka rakstura īpašības
ķi – uzrakstīt apsūdzošu rakstu Merķelis min divas – verdziskās
pret dzimtbūšanas cerberiem – bailes un neuzticību. Ejot gaŗām
muižniekiem. Divu gadu laikā, kunga mājai, latvietis sametas
papildinot savu darbu ar klie- čokurā, noņem cepuri. Ja kungs
dzošiem faktiem par latviešu un viņam ko saka, tad latvietis veligauņu tautu nožēlojamo dzīvi, kas klāt, bučo kungam svārku
viņš uzrakstīja grāmatu pret stērbeli vai kāju. Ja ko jautā, atdzimtbūšanu Baltijā.
bild izvairīgi un noslēpumaini.
1797. gadā Leipcigā kādā mazā Kāpēc? Tāpēc, ka visu, ko latizdevniecībā Merķeļa grāmata vietis iedomājas kā sev piederīgu
,,Latvieši, sevišķi Vidzemē, filo- lietu, viņam kungs vācietis var
zofiskā gadsimteņa beigās” tie- atņemt. Tāpēc jau iepriekš tēlo
šām tika izdota. Par to autors muļķi, nabadziņu. (Patiesībā no
materiālajā ziņā saņēma niecīgu pašsaglabāšanās instinkta šāda
honorāru – 1 dukātu par loksni, pieeja ir tik cilvēcīgi izskaidrototies Rietumeiropā kļuva sla- jama!)
vens kā literāts un uz visiem laiUn latviešu bērni? Tie neizbēkiem ir ieguvis savu nozīmīgu gami būs vergi tāpat kā viņu tēvi,
vārdu latviešu kultūrā un literā- un nav ticams, ka bērni mantos
tūrā.
tēva sastrādāto, bēdīgi secināja
Diemžēl Baltijas muižnieki grā- Merķelis. Kāpēc tad censties, ko?
matu pat neanalizēja, nepievērsa
Piedzimt latvietim bija nelaiuzmanību teksta būtībai, bet me. Laiks, kad dzīvībai, cilvēka
uzbruka Merķelim, apsaukājot dzīvei nebija nekāda pamatoviņu par ,,sabiedrības ienaidnie- juma. Arvien dzimstošie bērni
ku” un ,,jakobīnieti”.
kā liekas mutes. Nav brīnums, ka
Ar ko tad Merķelis izpelnījās daudzas mātes, tikko padzirdēšādu nicinošu apsūdzību? Par to, jušas par saslimšanu ar bakām,
ka aprakstīja mūsu, latviešu, dzī- steigušās ar zīdainīšiem pie slimves apstākļus, par to, kā mums nieka, devušas viņiem pat slimbija jāstrādā vācu muižnieku nieka kreveles ieēst… Kad taujāts,
labā. Par to, ka mūsu necilvēcīga- kāpēc viņas tā darot, atbilde
jos apstākļos vainojami viņi, satriektu pat spartieti: ,,Labāk lai
muižnieki. Secināja, ka ekono- bērns mirst tagad, ja viņam
miskā nabadzība rokrokā iet ne jāmirst, nekā papriekš daudz
tikai ar sociālajām problēmām, maizes apēd un tad aiziet!”

Foto: Astra Moora

Latvieši un todieviņš

Dievs, bet tomēr mēs esam –
kaut par spīti!
Latvieši tiek uzskatīti par mierīgas dabas cilvēkiem, un, kamēr
mēs bijām dzimtļaudis, nekādu
nacionālu lepnumu no mums
nevarēja gaidīt. Merķelis pat
pierakstīja konstatējumu – ja kādam latvietim tomēr izdevies
iegūt brīvību un iestāties kādā
citā kārtā, tad viņš uzskata par
vislielāko apvainojumu, ja viņam
atgādina, ka viņš ir latvietis. Tad
viņš rūpīgi cenšas attālināties no
saviem brāļiem, izliekas, ka
neprot vairs viņu valodu un, ja
viņam izdodas iegūt varu pār
dažiem no tiem, piemēram, kļūstot par vagaru, tad viņš ir vēl
nežēlīgāks un mantkārīgāks
nekā paši vācieši.
Tomēr neiemīlējām vāciešus
jau kopš tiem laikiem, kad viņi
sāka mūs pievērst kristietībai.
Piedodiet, nesanāca… Pedantiskie vācieši, iepērkot savas muižas
Latvijā, klaušās kalpināja kārtīgi,
desmito tiesu baznīcā pieprasīja
punktuāli, dzīvoja paši savu dzīvi.
Kādas gan rūpes par zemniekiem? Bauri!
Viņiem bija sava kungu dzīve,
mums, latviešu dzimtzemniekiem, sava un viņu labklājību
vairojoša. Lasu Lenca sprediķu
grāmatā, kas izdota 1764. gadā:
,,Jūs, nemīlīgi latvieši… pret svešiem ceļavīriem dažkārt tik nežēlīgi un cietsirdīgi esat… Tāpēc,
ka viņš svešinieks jeb vācietis ir,
jūs ir ceļu rādīt aizliedzat. Cits
melo, uz to jautāšanu, kur ceļš
iet, atbildēdams: ,,Es nezin.” Cits
ir tik bezdievīgs, ka viņš tam
vācietim citu, aplamu ceļu rāda.”
Nu gluži kā mans vectēva vectēvs Miķelis Bariss, kuŗu sauca
par Trako Miķeli. Viņš bijis godavīrs. No muižas, smagi strādādams, par zelta naudu izpirka
dzimtsmājas. Taču kluso protestu
pret muižniecības patvaļu viņš
izteica latviešiem tik ierastā –
Mahātmas Gandija stilā – ar
nepretošanos.
Reiz, tas varētu būt bijis ap
1860. gadu, redzēdams, ka pa
ceļu brauc barons (vācietis fon
Tranzē, von Transehe), mans sencis novilcis biksas, pagriezis dibenu pret karieti un sācis turpat uz ceļa kakāt.

Barons braucis ar lielmāti. Licis kučierim apstādināt zirgus
un prasījis: ,,Miķel, ko tu dar’
man to špās?” Uz to manējais
atteicis: ,,Ko nu, baronlielskungs,
es var’ darit, ja man, muļķa zemniekam, kak’ nāk…”
Ej nu muļķa zemnieku sit!
Lielskungs nometis nabagam rubuli. Izpirktajās mājās vēl tagad
dzīvojam mēs, pēcnācēji.
Jau dzimtbūšana bija atcelta,
bet vācu kungiem bija pirmās
nakts tiesības. Es zinu dažus savus
kaimiņus, kuŗos rit vācu zilās
asinis, bet stāstiņi par vācu kungiem, kuŗi latviešu kalpu meitas
minuši, dzīvo tautā kā anekdoti.
Nu kaut vai manā pagastā Vecadulienas muižā dzīvojis tāds fon
Tīzenhauzens. Ziniet, pat nevienas zāļu sieviņas viņš nav smādējis, pirms tam ar vīnu padzirdījis, pēc tam zāļu nastiņu palīdzējis uzcelt un arī veselu sudraba rubuli līdzi iedevis, bet par
savām astoņpadsmit meitām no
četrām latviešu kalpu meitām
rūpējies līdz pat savai nāves stundai. Viņa kapliča Tirzas pagasta
Vecadulienā vēl tagad latviešu
pēcnācēju skaisti apkopta.
Taču par to, ka vācu kungi latviešu baurus par cilvēkiem neuzskatīja, Piektajā gadā daudzas
vācu baronu pilis tika nodedzinātas. Un tas vairs nebija klusais
naids, bet vētras sēja.

vagonos un tika aizvesti nāvei
padomju darba lopkautuvēs,
pārņem šausmas. Vienīgais iebildums, ko šie tūkstoši latviešu
minēja kā argumentu, bija svēta
patiesība: ,,Es neko neesmu sliktu
darījis, gan noskaidros…”
Taisnība. Tauta nejutās noziegusies, ticēja tiesiskai valstij. Tā
runāja arī mana vecāmāte, zemes un teicamas piensaimniecības īpašniece laukos. Vēl tagad
daudzi jautā – kāpēc latvieši necīnījās? Kāpēc paļāvās uz citu solījumiem aizstāvēt? Vai tiešām
tā bija vēsturiskā nolemtība?
Mūsu mīļie, izciešot izsūtījumu
Sibirijā, karmiski samaksāja par
mums visiem, kas nācām pēc
viņiem. Par visu samaksāts, un tā
ir mūsu senču asinsnauda. Šādos
brīžos es ilgojos, lai mūsos būtu
vairāk kaujas gara no vētras
sējējiem.
Labākā īpašība, par ko latvieši
var būt lepni, ir sava īpašuma
apziņa. Kas notiek, ja latvietim
tiek savs īpašums? Oho! Tad viņš
rosās, aprūpē, ceļ un pūlas, līdz
spēki atstājuši. Mums ir tam
apliecinājums pirmskaŗa vēsturē.
Taču ir daži minusi. Latvietis
neprot par šo īpašumu priecāties,
jo viņš lielāko tiesu tikai šo
īpašumu kopj, apsaimnieko, būvē, bet neprot atpūsties. Pasaka
vēl, ka ceļ māju bērniem. Nedzīvo
sev, bet kaut kad, kaut kam vēlāk.
Visbiežākā parādība ir tā, ka
bērniem pēc tam namiņš nav
vajadzīgs. Viņiem ir sava dzīve.
Savā mājā latvietis grib rīkoties
ar vērienu. Un arī rīkojas! Taču –
tikai līdz robežai… Ārpus sētas
notiekošais latvieti maz interesē.
Viņam vienaldzīgs kaimiņa liktenis. Klusībā priecājas, ka otram
neveicas, bet, acīs sastapdams,
mīlīgi smaida.
Dievs, es taču runāju par mūsdienu latvieti. Kaut kā aizdomīgi līdzīgs Merķeļa latvietim…

Es nezinu, ko Dievs patiešām
domājis, laizdams pasaulē latviešus...
Kāpēc Viņam savajadzējies verga dvēseļu astoņsimt gadu? Vai
tiešām tāds ir Viņš pats – ja jau
Bībelē teikts, ka radījis mūs pēc
sava ģīmja un līdzības.
Iedomājieties tik, kāds ir Tā
Kunga Vaigs, ja viņa līdzinieks ir
Merķeļa laiku dzimtzemnieks
latvietis, – ,,tēls nav nekāds jaukais. Vārdu sakot: viņš ir tāds,
kāda var būt tauta, kuŗas cilvēcību jau sešus gadu simteņus
Ko smīni, Die’s, aiz stūŗa lūrēkremt verdzības pūķa zobs.”
dams? Labāk pado’ roku!
Taču es saņemos. Kur manis
Dievs, vai tiešām tāds esi Tu, kā iepriekš pasludinātais lepnums
latvietis?
par čaklo latvieti? Pastāstīšu iz
dzīves. Man bija iespēja savākt
Taču tagad, mans klausītāj, materiālu grāmatai, dzīvojot tālu
aizmirstiet visu to, ko iepriekš no Latvijas. Tālu prom aiz trejraudādama pastāstīju! Nost! Lai deviņām jūrām, uz Īrijas salas.
nav!
Es strādāju sēņu farmā. Lasīju
šampiņonus kopā vēl ar desmit
Lai gan iespējams, ka tā ir latviešiem.
mūsdienu latvietim tipiska īpaVarētu domāt, ka, svešumā nošība – pašsaglabāšanās nolūkos nākuši, mēs sāksim biedroties,
vēl joprojām pietēlot nabadziņu, vienoties latviskajā apziņā, rīkot
pakaisīt pelnus uz galvas, lai uz- latvisko garu pacildinošus izrīkoklausītājs iežēlotos. Pagausties, ka jumus? Diemžēl toreiz ne.
esam nabaga bārenīši. Kādu laiTā to darīja tie latvieši, kuŗi
ku tā rīkoties pat bija īpašs šiks. pēc Otrā pasaules kaŗa bēgļu gaiŠādos brīžos latvietis izvelk grūto tās paši devās prom no Latvijas,
pagātni kā kruķi, kaut gan bēga no padomju režīma. Trimpatiesībā viņa gaita ir taisna. Nu das latviešu vecākā paaudze, no
labi, bijām vācu muižniecības kuŗiem gandrīz lielākajai daļai
jūgā astoņsimt gadu, bet kādu bija augstskolas izglītība, darbu
iemeslu pēc mums otrtik būtu pēc kaŗa mītnes zemēs varēja
par to jāatgādina pasaulei, turklāt dabūt, vienīgi strādājot ne tāda
pašiem nemainoties?
prestiža amatos, ko bija darījuši
Parādās tā pazemīgā latvieša Latvijā. No darba brīvajā laikā
daba, ai, kā parādās. Iedomājo- viņi pulcējās kopus, un viņus
ties padomju laiku deportācijas kopā turēja latviskais gars.
vien, kad tūkstošiem cilvēku
1941. gada 14. jūnijā sakāpa lopu
(Turpinājums sekos)
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Rīga – Maskava – Krasnojarska – Jeņisejska – Igarka – Rīga
Atceroties pirms 68 gadiem –
1941. gada 14. jūnija lielo Latvijas
iedzīvotāju deportāciju, jūnija otrā
pusē uz bijušām izsūtījuma vietām Sibirijā devās fonda „Sibirijas bērni” grupa –19 cilvēku: fonda
„Sibirijas bērni” dibinātāji Ilmārs
Knaģis, divas reizes izsūtīts - 1941.
un 1949. gadā, un fonda valdes
priekšsēde režisore Dzintra Geka,
fonda direktors Gunārs Toms –
viņš ir viens no četriem bāreņiem,
kuŗu māti nošāva 1941. gada decembrī, ventspilniece Nadežda
Novosjolova, par kuŗas likteni
stāsta režisores Dz. Gekas dokumentālā filma „... un Igarka, Cerība
un Taurenis”, un citi. Ekspedīcijā
uz Sibiriju devās arī režisores
Dz. Gekas filmēšanas grupa un
mācītājs Dr. theol. Guntis Kalme.
Grupa ir atgriezusies Latvijā.
Brauciens uz Sibiriju bijis emociju
un saviļņojumu pārpilns.
Jau 14. jūnijā, dodoties ceļā ar
vilcienu Rīga–Maskava, Ogres, bet
īpaši Krustpils dzelzceļa stacijā
„Sibirijas bērnu” grupu sirsnīgi sagaidīja un laimīgu tālo ceļu uz
Sibiriju novēlēja jaunsargi ar sarkanbaltsarkaniem karogiem un
Polītiski represēto kluba dalībnieki. Tas devis stiprinājumu tālajam
ceļam.
Maskavā fonda “Sibirijas bērni”
dalībnieki un Dzintra Geka tikās
ar Latvijas vēstniecības pārstāvjiem un runāja par nepieciešamību veicināt diskusiju par 20. gs.
Latvijas vēstures sarežģītajiem jautājumiem. Vēstniecības baznīcā
mācītājs Guntis Kalme noturēja
aizlūgumu par represijās bojāgājušiem un par viņu piemiņas saglabāšanu. Fonda pārstāvji Latvijas vēstniecībai uzdāvināja dokumentālās filmas “… un Igarka, Cerība un Taurenis” un “Agapitova un
Izglābtie”, grāmatas “Sibirijas bērni”
2. sējumu (670 dzīves stāsti), kā arī
nesen angļu valodā izdoto Ilmāra

Fonda „Sibirijas bērni” dalībnieki Igarkā pēc piemiņas plāksnes
atklāšanas
Knaģa grāmatu There was such a atdeva bērniem. Kāds puisēns,
time (“Bij’ tādi laiki”).
ejot no mājas uz māju, priecājās,
Skuju tēja, balandu zupa, kā arī kad par pēdējo pārdodamo lietu –
nelokāma ticība izturēt Sibirijas silto, pūkaino šalli dabūja sauju
elli un atgriezties Latvijā ļāva iz- kartupeļu mizu, ar ko iepriecināt
dzīvot tikai dažiem no nāvē iz- māti Ziemsvētku vakarā . . . .
sūtītajiem Latvijas bērniem un
1946. un 1947. gadā ar Latvijas
mātēm. Tāpēc tik skaudrs un god- Izglītības ministrijas Bērnu namu
pilns bija tālākais ceļš no Maska- daļas darbinieku uzņēmību un
vas uz Krasnojarskas apgabalu, lai pūlēm vairāk nekā tūkstotis repne tikai vēlreiz uzplēstu brūces, resēto bērnu tika pārvesti mājās uz
kas sāp par ļaunas varas nozagto Latviju, atdoti audzināšanā savu
bērnību, bet arī lai turp aizvestu radinieku ģimenēs vai ievietoti
un uzliktu trīs bronzas piemiņas bērnunamos. Taču ar to „Sibirijas
plāksnes: Igarkā – Latvijas iedzīvo- bērnu” moku ceļi nebeidzās. Dautājiem un bērniem, kas palikuši dzus no viņiem atkārtoti izsūtīja
mūžīgajā sasalumā, Jeņisejskā – uz Sibiriju, un dzimtenē viņi vaLatvijas mātēm, kuŗas glāba savus rēja atgriezties tikai 50.–60. gadu
bērnus, un Abanas mūzejā – Lat- vidū. Arī tagad Sibirijā vēl dzīvo
vijas bērniem, kas palika Sibirijā. 1941. gadā izsūtīto pēcteči.
Uz divām plāksnēm ir uzraksti
Ilmārs Knaģis no ekspedīcijas uz
latviešu, krievu un angļu valodā – Sibiriju atvedis grāmatu „Igarka
“Mūžīga piemiņa Latvijas bēr- senā, Igarka noslēpumainā” - raksniem - deportāciju upuŗiem 1941- tu krājumu par Igarkas reģiona
1949", uz trešās plāksnes – līdzīgs vēsturi. Grāmatā minēts arī Ilmāra
teksts ar piemiņas veltījumu Latvi- Knaģa vārds. 1990. gada augustā
jas mātēm.
viņš kopā ar režisoru Ilmāru PipaIlmāra Knaģa grāmatā „Bij tādi ru un avīzes Atmoda žurnālistu
laiki” un citu izsūtīto atmiņu stāstī- Ilmāru Latkovski Agapitovas sādžā
jumos atklājas skarbā patiesība, kā Jeņisejas upes krastā uzcēla lielu
mātes, tikušas pie pāris kartupe- koka piemiņas krustu bojāgājuļiem, mizas vārīja sev, bet pārējo šiem represiju upuŗiem. Šoreiz Il-

Krustvārdu mīkla

Sastādījis Ēvalds Krolls

1

māram Knaģim bija uzticēts gods
Igarkā atklāt no Latvijas atvesto
piemiņas plāksni Sibirijā bada nāvē mirušajiem Latvijas bērniem.
Turpat blakus atrodas 1997. gadā
atklātā piemiņas plāksne represētajiem no Lietuvas. Igarkā ir Mūžīgā sasaluma mūzejs, kuŗā savākti
atmiņu stāstījumi, dokumenti, fotografijas un dažādi priekšmeti,
kas atrasti gulaga lēģeŗos. Nu būs
arī piemiņas plāksne - daļiņa no Latvijas.
Iepretim Rīgas pilij arī ir piemineklis “Bārenīte”, kas veltīts visiem
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Līmeniski. 1. Pulkstenis. 7. Spēcīgi, kaisli vēlēties. 8. Audummala.
9. Upe Austrijā, Donavas pieteka.
12. Latīņu alfabēta burts. 13. Pārmērība, nesavaldība, galējība. 17.
Plūdi pavasarī. 20. Mazliet mikls.
22. Iestāde, kas veic finanču operācijas. 24. Bišu tēviņi. 25. Vīriešu
viesību svārki. 26. Neapģērbts,
kails. 28. Veidot asējumu. 31. Kro-

kodilu ģints dzīvnieki. 33. Padarīt
par īstenību; reālizēt. 34. Atgriezts
maizes klaipa gals. 36. Tāds, kas
atbilst īstenībai. 39. Akmens plekstes. 43. Mērenība ēšanā. 44. Gaŗš
stāstveida dzejojums. 45. Alkoholisks dzēriens. 46. Ēdama sēne.
Stateniski. 1. Lopbarībai nopļauta svaiga zāle. 2. Kas sīks,
nenozīmīgs. 3. Pilsēta Vācijā. 4.

Upe Francijā. 5. Stāvoklis šacha
spēlē. 6. Dienvidamerikas kamieļu
dzimtas dzīvnieks. 10. F. Lehāra
operete. 11. Biezas maizes šķēles.
14. Indijā – noslēgta sabiedrības
grupa. 15. Neliels trauks ar vāciņu. 16. Estrādes izrāde, kuŗā
dalībnieki dejojot pamazām izģērbjas. 18. Bērnu infekcijas slimība. 19. Vērmeļu degvīns. 21.
Transportlīdzekļi pasažieŗu un
kravas pārvadāšanai vertikālā virzienā. 23. Pirms dažām dienām.
27. Pilsēta Lietuvas ZR. 29. Kādas
ES valsts iedzīvotāji. 30. Viens no
trim musketieŗiem A. Dimā romānā. 32. Pilsēta Peru. 35. Deguna
atvere. 37. Uzšuve formas tērpam.
38. Saraustīti elpot. 40. Grieķijas
sala Egejas jūrā. 41. Tāds, kas īsā
laikā veic lielu attālumu. 42. Bize.
Krustvārdu mīklas (BL Nr. 28)
atrisinājums
Līmeniski. 1. Balansieris. 6. Bliņas. 7. Desmit. 10. Malka. 11. Talka. 13. Lauskas. 16. Nārsti. 17. Iesals. 18. Skrējiens. 19. Aizdot. 21.
Atauga. 25. Cielava. 26. Talsi. 28.
Amats. 29. Sienas. 30. Kabeļi. 31.
Piparmētras.
Stateniski. 1. Batika. 2. Balandas.
3. Leģendas. 4. Pirmīt. 6. Balets. 8.
Teltis. 9. Bastejkalns. 10. Morālizēt.
12. Aizlūgums. 14. Biste. 15. Visas.
20. Dilles. 22. Ainaži. 23. Siekalas.
24. Svilaste. 27. Inesis. 28. Alejas.

1941. un 1949. gadā no Latvijas uz
Sibiriju izsūtītajiem bērniem.
„Sibirijas bērni” mēroja tūkstošiem kilometru pa Sibirijas plašumiem – gan ar autotransportu,
gan ar kuģi pa Jeņiseju. Līdz ar
skaudrām atmiņām par ļaunas
varas netaisnību pret Latvijas tautu ir arī gandarījums, ka vēl trīs
vietās godāta represijās bojāgājušo
piemiņa. Tas ir atgādinājums šodienas paaudzei, lai nekas tāds
nekad vairs neatkārtotos.
Valija Berkina

ZIŅAS ĪSUMĀ
Talsu novada fonds rīko ilggadējo labdarības akciju “Skolas soma
Talsu pusē”, lai palīdzētu bērniem no maznodrošinātām ģimenēm
uzsākt skolas gaitas. Fonds ziedojumus piesaista jau ceturto gadu, ir
atbalstītas 280 ģimenes kopumā par 9260 latiem.
Talsu Kristīgajā skolā notika vasaras tradicionālā nometne —
bāreņiem un bērniem no maznodrošinātām un sociāli nelabvēlīgām
ģimenēm. Šo nometni samaksāja un vadīja kristieši no Amerikas.
Vecpiebalgas novadā darbu turpinās trīs memoriālie mūzeji. Tā
vienojušies pašvaldības un Vecpiebalgas mūzeju apvienības “Orisāre”
pārstāvji. Novada domes priekšsēde Ella Frīdvalde–Andersone atzīst,
ka “mūzeji ir novada bagātība, saglabāsim visus. Un, ja mums nodos
“Jāņaskolu”, Emīla Dārziņa mūzeju, ņemsim arī to.”
Pēc apcirptā veselības aprūpes budžeta Ogres rajona slimnīcai
palikuši tikai 30 procenti no pagājušā gada mēneša financējuma.
Slimnīcas direktora ieskatā naudas trūkuma dēļ ne vien Ogrē, bet
arī citās slimnīcās katastrofāli pasliktināsies pakalpojumu kvalitāte.
Nodarbinātības valsts aģentūras Gulbenes filiāles sakopotie bezdarba rādītāji liecina, ka bezdarbs novadā ir apturēts. Vidzemes reģionā
visaugstākais bezdarbs patlaban reģistrēts Alūksnes pusē.
Daugavpils domes Jaunatnes lietu nodaļa šovasar rīko 60 dienas,
diennakts, mācību, sporta, atpūtas un cita veida nometnes, kuŗās
piedalās aptuveni 2500 bērnu un jauniešu.
Ieslodzījuma vietu pārvaldē (IeVP) notika 90. gadadienai veltīts
svinīgs sarīkojums, kuŗā IeVP priekšnieks ģenerālis Visvaldis Puķīte
izteica pateicību labākajiem darbiniekiem. Ar 1.pakāpes krūšu nozīmi
“Taisnīgums pret visiem” kopumā Latvijā apbalvoti 26, ar 2.pakāpes
krūšu nozīmi - 31 darbinieks. Ar personisko ieroci apbalvoti divi darbinieki. Valsts prezidents Valdis Zatlers Rīgas pilī rīkoja oficiālu IeVP
darbinieku pieņemšanu.
Rēzeknē Brāļu kapu laukumā 10. jūlijā atklāja pieminekli 16
Latgales jauniešu piemiņai, kuŗi krita 1979.-1989.gadā, dienot PSRS
bruņotos spēkos Afgānistānā. No Latvijas uz Afgānistānu tika nosūtīti
3612 kaŗavīri, no tiem 59 gāja bojā, 145 tika ievainoti, 42 kļuva par invalidiem, viens pazuda bez vēsts. Piemineklis tapis par sponsoru ziedojumiem, Krievijas Federācijas un Baltkrievijas konsulātu, kā arī Rēzeknes
pilsētas un rajona piešķirtiem līdzekļiem.
Bauskas Pilskalna estrādē 1. augustā notiks Kāzu mūzikantu
festivāls. Aicināts ikviens jaunais pāris no visas Latvijas. Būs iespēja izdejot savu jaunību skaistā valsī, kā arī izlozēt jauku ceļojumu pa Latvijas
gleznainām un kultūrvēsturiskām vietām. Ceļojumu dāvinās tūrisma
firma „Skaisto skatu aģentūra”. Festivāla vietas izvēle ir simboliska Bauskas pilskalns, kur divas upes satek vienā, tāpat kā divu cilvēku
laulība savijas vienā kopējā dzīves gājumā.
Līvānu novada Rožupes pagastā 21. augustā notiks tradicionālais
„Danču mūzikantu saiets”, kas ik gadu pulcina populāras grupas,
kuŗas mūzicē zaļumballēs, kāzās un citos sarīkojumos. Kompetenta
žūrija noteiks vakara labākās grupas, un 1. – 3. vietas ieguvēji saņems
organizētāju un sponsoru sarūpētās balvas.
Ar Eiropas financiālu atbalstu uzsākta Liepājas Stacijas laukuma
rekonstrukcija. Rekonstrukcija notiek ar Eiropas reģionālās attīstības
fonda atbalstu – aktīvitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības
centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros.
Projekta mērķis ir izveidot sociālām vajadzībām, drošības un pieejamības prasībām atbilstīgu stacijas laukumu.
Liepājas domē jau izskatīti iesniegtie priekšlikumi konkursam par
piecu skulptūru grupu „Pilsētā, kuŗā piedzimst vējš”. Konkursam
iesniegti septiņi piedāvājumi. Skulptūru grupu paredzēts veidot kā
papildinājumu tūrisma maršrutam “Liepāja - kā pa notīm”.
Sākušies territorijas sagatavošanas darbi Liepājas Cukurfabrikas
darbības pārtraukšanas skarto territoriju sakārtošanā, kas ļaus atrisināt arī Zaļās birzs mikrorajona lielāko problēmu – tā pārplūšanu.
Projektu pašvaldība īstenos ar ES financiālu atbalstu.
Liepājā 23. un 24. jūlijā viesojas biedrības “Darmštates iniciātīva
Liepājai“ valdes locekle, bijusī liepājniece Imanta Moltere. Kopā ar
ģimeni vasaras brīvdienās viesojoties dzimtajā pilsētā, viņa izmanto
iespēju, lai ar savu transportu atvestu biedrības sarūpētos palīdzības
sūtījumus pilsētas bērnu vajadzībām.
Kaŗostas tilts Liepājā tiks nodots lietošanā augusta beigās. Tas
paredzēts Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes noslēgtajā
līgumā ar būvdarbu ģenerāluzņēmēju SIA “Rīgas tilti”.
Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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Daugavas Vanagi pieņem lēmumus

Dainis Mjartāns
Pēc XIII Kanadas latviešu
Dziesmu svētkiem Hamiltonā,
Daugavas Vanagu (DV) Centrālās valdes locekļi devās uz
netālo Sv. Andreja latviešu draudzes īpašumu Sidrabeni. Gadskārtējā sanāksmē pulcējās Centrālās valdes locekļi no ASV, Anglijas, Austrālijas, Kanadas un
Vācijas, PBLA vadītājs Mārtiņš
Sausiņš, kā arī organizācijas jaunās paaudzes pārstāvji no Latvijas. Pirmās dienas neformālajās
pārrunās virmoja viedokļi par
DV īpašuma Rīgā, Slokas ielā,
turpmāko nākotni, savukārt gados jaunākie Centrālās valdes
locekļi diskutēja par to, kā organizācijā iesaistīt vairāk jauno
paaudzi, kā par Daugavas Vanagus organizācijas darbu ieinteresēt jauniešus Latvijā.
Sēdi atklājot, ar klusuma brīdi
pieminēja mūžībā aizgājušos
biedrus, tostarp goda priekšnieku Jāni Frišvaldi, kuŗu apbedīja
Lestenes brāļu kapos š.g.10.
jūnijā. PBLA priekšsēdis Mārtiņš
Sausiņš, apsveica klātesošos un
pateicās par DV organizācijas
dāsno devumu, filmai “Padomju
stāsts”. Pāri par 1000 filmas ierakstu jau pārdoti. Sēdes gaitā tika
pārrunāta PBLA un DV sadarbība, lai Saeimas vēlēšanās apvienotos labējie spēki, būs jābūt
stingriem savā pieejā šim jautājumam. Klātesošie pieņēma lēmumu veidot profesionāla līmeņa
filmu par DV organizācijas vēsturi.
DVCV pārstāvniecības vadītāja
Rīgā Solvita Sekste sniedza ziņojumu par aprūpes darbu Latvijā.
2008. gadā DV zemes, nodaļas
un Centrālā valde ziedojusi pāri
par 370 000 ASV dolaru. Kopš
2001 gada ziedots pāri par 4 miljonu dolaru leğionāru, daudzbērnu ğimeņu, Kurzemes brāļu

Daugavas Vanagu Centrālās valdes sanāksme Sidrabenē

Daugavas Vanagu Centrālās valdes sēdē piedalījās: DV priekšnieks Juris Augusts, DV vanadžu
priekšniece Irēne Ziedare, DV CV jaunatnes nozares vadītāja Ilze Jozēna, DV CV kultūras nozares
vadītājs Zigurds Rīders, DV CV kasieris Marģers Caune, DV CV sekretārs Juris Eglītis, DV CV
elektroniskās informācijas un sporta nozares vadītājs Indulis Bērziņš, DV CV sakarnieks ar
Latviju Zigfrīds Jirgens, DV CV informācijas nozares vadītājs Aivars Sinka, DV CV ideoloğiskās
nozares vadītājs Arvīds Kalupnieks, DV CV aprūpes nozares vadītājs Helmuts Vabulis, DV CV
pārstāvniecības Latvijā vadītāja Solvita Sekste, DV CV ārejās informācijas nozares referents
Imants Kalni, DV Mēnešraksta atbildīgā redaktore Inta Purva, PBLA priekšnieks Mārtiņš Sausiņš,
kā arī novērotāji no ASV un Kanadas DV nodaļām

kapu, Okupācijas mūzeja, Brīvības pieminekļa, kā arī Latvijas
jaunatnes izglītības atbalstam.
Ikgadējs 60 latu atbalsts tiek
sniegts 1000 leğionāriem un 40
000 lati izdoti zālēm leğionāriem.
Ekonomiskās krizes apstākļos
pieaug vajadzība leğionāru, daudzbērnu ğimeņu un audžuğimeņu
aprūpei, tādēļ CV lūdz DV
zemēm un nodaļām rīkot ziedojumu akcijas, lai Latvijā DVCV
pārstāvniecība varētu lielākā apmērā veikt aprūpes darbus. Kā
informē DV CV informācijas

nozares vadītājs Aivars Sinka,
svarīgs pārrunu temats bija pašreizējā šķelšanās Daugavas Vanagos Latvijā (DVL). Sēdes dalībnieki ar prieku uzņēma ziņu, ka
DVL rīkos kopsapulci 10. oktobrī
ar nodomu savest kopā visus DVL
biedrus vienotā organizācijā, kas
atbilst globāliem DV statūtiem.
Svarīgs pārrunu temats bija
jaunatnes nozares darbība. DV
jaunatne rīko ļoti svarīgu akciju
23. augustā. Jaunatnes nozares
vadītājas Ilzes Jozēnas vadībā tiks
dibināta darba grupa, lai apko-

potu idejas jaunatnes darbam.
Būtisks „Sidrabenes” sanāksmes lēmums skaŗ DV īpašumu
Rīgā, Slokas ielā, kas pieder
kopēji DV Latvijā un DVCV.
Sanāksmes dalībnieki pieņēma
lēmumu īpašumu pārdot un
iegūtos līdzekļus izmantot jauna,
piemērota īpašuma pirkšanai. Kā
izriet no pieņemtās rezolūcijas, –
”Ņemot vērā, ka Daugavas Vanagi Latvijā (DVL) kā 2/3 daļu
īpašniece ir piekritusi pārdot
Slokas ielas 122 īpašumu, Daugavas Vanagu Centrālā valde, kā

1/3 īpašniece valdes sēdē 2009.
gada 8. jūlijā lemj: pārdot Slokas
ielas 122 īpašumu; ieņemto naudu pēc parādu un izdevumu
segšanas ieguldīt bankā, DVCV
pārstāvniecības kontrolē. Ieguldījuma mērķis ir nākotnē iegādāties piemērotu īpašumu DVL
vajadzībām, kas piederēs DVL,
jauno īpašumu būs iespēja iegādāties tikai ar DVCV piekrišanu
tad, kad vienota DVL organizācija
būs darbojusies DV organizācijas
statūtu ietvaros vismaz 18 mēnešus.”
Ieskatoties pārējās DV CV sēdē
pieņemtajās rezolūcijās, jāizceļ
vēlme atkārtoti izdot Andreja
Mežmaļa grāmatu par latviešu
leğionu (latviešu valodā), lai to
varētu ziedot Latvijas skolām.
DV arī izsaka stingru iebildumu
Latvijas elektronisko mediju likuma projektam, kas samazinātu
valsts valodas īpatsvaru radio un
televīzijas raidījumos. Rezolūcijā
teikts: „Nav pieļaujams latviešu
valodas lietošanas samazinājums
komerciāliem
raidījumiem.
Valsts valodas lietošanai vienmēr
jādod priekšroka. Tas pats attiecināms arī uz plānu samazināt
valsts valodas raidījumus sabiedriskās radio un televīzijas kanāļos.
Šāds likumprojekts samazinās
latviešu valodas un kultūras attīstību un sadrumstalos nacionālo
vienotību. Ir vajadzīga tāda
Nacionālā radio un televīzijas
padome, kas grib un spēj strādāt
latviešu tautas labā.” DV CV
nolēmusi Vācijā 2010. gadā rīkot
vēstures semināru Bērzainē.
Financiālo atbalstu sniegs Gunāra Astras fonds. Daugavas
Vanagu Centrālā valde izteica
pateicību Jurim Eglītim un DV
Kanadā par sēdes veiksmīgu
izkārtojumu.

Kalamazū atvadās no Dr. Valža Muižnieka
sandra un Beatrises Muižnieku
piecu bērnu ģimenē, 1949. gadā
ar māti, brāļiem un māsu ieceļojis ASV. Visa ģimene spiesta
gadu nostrādāt Misisipi pavalsts
kokvilnas laukos, bet jau 1951.
gadā Valdis Muižnieks pārceļas
uz Čikāgu un uzsāk medicīnas
studijas, speciālizējoties kairopraktikā. Ieguvis medicinas doktora gradu, apmetās Kalamazū
un uzsāk pritvātpraksi un pensijā
aizgāja tikai 2009. gada pavasarī.

Pēkšņi, 10. jūlijā, atgriežoties
mājās no Austrumu krasta, smagas sirdslēkmes pieveikts, mūžībā aizgājis Dr. Valdis Muižnieks.
Mācītāja L. Vīksnes vadītais
svētbrīdis bēŗu namā bija pulcinājis pāri par 200 sēru viesu ne
tik vien no Kalamazū, bet pat no
Kanadas un attālākām ASV
pavalstīm.
Aizgājējs dzimis 1923. gada 1.
decembrī Rugāju pagastā Alek-

Dr. Valža Muižnieka dzīvesstāstu un plašo sabiedrisko darba
lauku sēru runā izklāstīja Dr.
Ģirts Kaugars, tuvs aizgājēja
draugs un sabiedriskā darba
biedrs. Nelaiķis bijis viens no
ALJAs dibinātājiem un vienu
posmu (1957-1958) arī priekšsēdis. Būdams dedzīgs latviešu
jaunatnes izglītības atbalstītājs
un veicinātājs, nodibinājis sešu
nedēļu nogaļu 6x1 kursus dažādās ASV pavastīs. No tiem ar
laiku izveidojās 2x2 un 3x3 kursi,
kas darbojas vēl šodien un tiek
organizēti arī Latvijā. Dr.Valdis
Muižnieks bijis Latviešu studiju
centra (LSC) Kalamazū dibinā-

tājs un administrātors. Ar savu
neizsīkstošo energiju panācis, ka
tiek uzcelta studentu mītne, kuŗā
paspārni atrod arī plašākā latviešu bibliotēka un mākslas
darbu krātuve. Sadarbībā ar
Rietummičiganas universitātes
(RMU) lingvistikas fakultāti jau
1966. gadā noorganizē latviešu
valodas kursus, bet no 1981. līdz
1992. gadam pilnu akadēmiskā
gada latviešu valodas programmu ar profesionāliem mācību
spēkiem un akadēmiskām ieskaitēm. Uz studijām brauca studenti ne tikai no ASV, bet arī no
Kanadas, Dienvidamerikas, Austrālijas un Latvijas. No 1966.
gada latviešu valodu, literātūru
un vēsturi mācījušies 1234 studenti. 1970. gadā Dr. V.Muižnieks
kļuva par Latviešu fonda (LF)
dibināšanas iniciātoru un ir pirmais fonda priekšsēdis (19701975).
Dr. Valdis Muižnieks ir konkordijas Valdemārija Goda filistrs. Par darbību latviešu
sabiedriskajā, izglītības un polītiskajā laukā saņēmis Kultūras
fonda goda rakstu (1968), ALJA

Zelta nozīmi, (1959), Daugavas
Vanagu centrālās valdes Atzinības
rakstu, pulkveža Januma balvu,
Rietummičganas universitātes
Goda doktora gradu (1985) un
Triju Zvaigžņu ordeni (1996).
Atvadas teica Kalamazū latviešu Apvienotās Ev.-lut draudzes priekšnieks R. Ķeņgis, prāv.
Dr. V. Vārsbergs, uzsvērdams ka
nelaikķs bijis Sv. Pāvila, tagad Sv.
Pētŗa draudzes Čikagā dibinātājs,
konkordijas Valdemārija t/l
seniors fil. G. Strautnieks, Dr. S.
Miezīte, nolasīdama Latvijas
Valsts eksprezidentes Dr. V. Vīķes
Freibergas atvadu vēstuli, ALAs
priekšsēdis Dr. J. Mežinskis, no
KLB M. Bundža, DV apvienības
Kalamazū priekšnieks Z. Jirgens,
Vašingotna pavalsts universitātes
(WSU) Dr. G. Šmidchens, no
LSC E. Freimane un Kārļa
Skalbes gimnazijas klases biedre
B. Dumpe.

kiem runās atceroties un pieminot aizgājēja sirsnīgo draudzību
un svētīgo darbu gan profesionalā
laukā, gan latviešu sabiedrības
labā. Pirmie savu vectēvu dziļā
pateicībā pieminēja mazdēli Jūlijs
un Pēteris Liepiņi.
Par aizgājēju skumst dzīvesbiedre Dr. Lalita Muižniece, ar
kuŗu kopā vadīts 51 gads, meita
Sarma Liepiņa ar vīru Jāni un
dēliem Jūliju un Pēteri, dēls
Zintis, māsa Velta Anast ar vīru
George, brālis Māris ar dzīvesbiedri Maritu, svaine Gunda
Muižniece un lielais draugu un
kopējā darba biedru pulks. Dr.
Valža Muižnieka pelnu urnu
guldīs Katskiļu kapsētā.

Viss paliek, viss,
kas sarūpēts reiz rūpēs,
Lai svētīts tas,
kam krājums neizkūpēs.
Lai svētīts,
par ko tūkstots tumsās gāji,
Sēru mūziku un dziesmu Par ko ar visu mūžu liecināji.
pavadījumus veica pianiste (B. Martuževa).
Gunta Laukmane. Pēc atvadu
brīža bērnieki vēl uzkavējās
Ita Ilze Šīmane
Melnā Gulbja restorānā, vairā-
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2009. gada 25. jūlijs – 31. jūlijs

Līgo vakars St. Pētersburgā – Floridā

klātais galds visus aicināja uz
Jāņu mielastu, kur ēdieni gaidīja
lielā izvēlē. Tā nemanot pienāca
vakars, negaiss aizgāja garām,
un, tā kā Ilmārs Dzenis bija ar
mieru vēl spēlēt, neviens uz
mājām nesteidzās. Visi dziedāja
gan tautas dziesmas, gan pa
kādam populāram šlāgerim, un
viens otrs uzgrieza pat valsīti,
izdancinot Latvijas viešņas.
Kā tos Jāņus sagaidīja,
Kā tos Jāņus pavadīja?
Līgodami sagaidīja,
Un ar prieku pavadīja.
Irēne Ezeriņš
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„Līgo svētki ir laiks, kad latviešu dvēseles sprāgst no latvietības jūtām un pārpilnības, jo
notiek garīgs uzbudinājums. Tas
pilda krūtis ar lepnumu un
vienotību, mīlestību un pateicību
pret mūsu zemes senčiem un
vienam pret otru.” Ar šo izvilkumu
no Valdas Moras „Mūžīgā Jāņu
nakts” mūsu Jāņu tēvs Andris
Ritums sveica 70 priecīgus līgotājus. St. Pēterburgas latvieši droši
devās uz Latviešu Biedrības namu,
lai ar Līgo dziesmām sagaidītu
Jāņu dienu.
Cik jauki skanēja mūsu sense-

nās Līgo dziesmas! Cik jauki bija
izrotātas mūsu Biedrības telpas!
Uz galdiem netrūka ne alutiņa,
ne pīrāgu, ne Jāņu siera. Mums
vienīgi trūkst Jāņu. Paldies Dievam, ka mūsu vienīgais – Jānis
Donis savā cienījamā vairāk nekā
90 gadu vecumā, joprojām ir mūsu
vidū. Viņu varējām apsveikt ar
Dainas Jumiķes skaisti pīto Jāņu
vaiņagu. Daina bija nopinusi sešus skaistus Floridas ozollapu
vaiņagus, tikai žēl, ka nebija vai-

rāk Jāņu. Tad nu ar šiem vaiņagiem varēja viens otrs līgotājs
diženi greznoties.
Mums, vietējiem, bija liels
prieks šogad mūsu vidū sveikt
līgotājus no Ņujorkas, Ņudžersijas
un arī no Latvijas. Divas ģimenes
no Jelgavas ar pieciem bērniem
visus klātesošos cienāja ar Latvijas Jāņu sieru, ko bija atveduši
ciema kukulī, par ko viņiem liels
paldies. Bija ieradušies arī mazāk
redzēti jaunieši no St. Pēters-

burgas, Tampas un tuvējās
apkārtnes.
Vakaram arī jautrības netrūka.
Kad krietns sievu bars sanāca
kopā, lai apdziedātu mūsu vīrus,
viņiem bija ko turēties. Labi, ka
Latvijas vīri un puiši mūsējiem
piebalsoja. Dziesmas nevieniem
nepietrūka, un dziesmu kaŗš izbeidzās neizšķirti. Pateicoties
mūsu maestro Ilmāra Dzeņa lieliskajam akordeona pavadījumam,
varēja vēl ilgi dziedāt, bet bagātīgi

N O M E T Ņ U VA S A R A

Sākusies latviešu vasaras vidusskolas „Kursa” 35. mācību vasara
Svētdien, 5. jūlija pēcpusdienā
atklāja vasaras vidusskolas
„Kursas” 35. mācības gadu.
Šogad skolas saimei pievienojušies deviņi jauni audzēkņi –
Andris Abermanis, Andra Atvara, Džeimija Giba (Jamie
Gibb), Konrāds Leitis, Jūlijs
Pružinskis, Markus Staško, Kārlis
Taurītis, Aurora Zemjāne un
Stefans Zvejnieks. Skolu beigs
seši audzēkņi – Viktorija Hilla,
Varis Kārkliņš, Feliks Murrle,
Aija, Andris un Ilze Matsoni.
Vasaras vidusskolā strādā šādi
skolotāji: Jānis Alksnis – podniecība, Filips Andersons – dabas
mācības, Maija Atvara – latviskā
virtuve un rokdarbi, māc. Daira
Cilne – ticības mācība un dziedāšana, Edvīns Circenis – fotografēšana, Maira Dižgalve – rotu
kalšana, Ingūna Galviņa – latviešu literātūra, Inese Graudiņa

– koklēšana, Edvards Hess –
latviešu valoda, Emma Ikstruma
– tautasdejas, māc. Gundega
Puidza – ticības mācība, Viktors
Pūpols-Petzals – vēsture un ģeografija, Gunārs Rauda – rotu
kalšana, Maija Riekstiņa –

dziedāšana, Ansis un Aija Ūdri
– rotu kalšana.
Jauniešu audzinātāji šovasar ir
Indra Ekmane, Oskars Puķēns,
Džennija Sallivane un Dāvis
Zvejnieks.
Par ēdināšanu gādā galvenā

Kursas saime nometnes atklāšanas dienā

saimniece Ārija Miķelsone un
palīdzes Dzidra Freimane, Dace
Garuta, Vija Rauda un Māra
Reinolde. Par kārtību un tīrību
skolas apkārtnē rūpējas Jana
Freimane. Sarina Ulle ir mūsu
biroja darbiniece un palīdze
virtuvē.
Man ir bijis liels prieks par
tiem, kuŗi ziedojuši laiku, spējas
un līdzekļus, atbalstot vidusskolu. Gribu sirsnīgi pateikties
Marisai un Edgaram Graudiņiem par milzu darbu, ko viņi
veikuši kopš pagājušās vasaras.
Viņu padoms un atbalsts bijis
īpaši vērtīgs! Paldies Harijam
Saukantam par priekšdarbiem,
jo mēs tūlīt varējām lietot telpas
un ērti darboties. Pateicamies
čaklajam Kārlim Grendzem un
viņa palīgiem, kuŗi pabeidza
podniecības nama celtniecību,
ko iesvētījām pirmajā dienā. Mēs

pateicamies visiem, kuŗi mums
ziedo pārtiku un citus nepieciešamus līdzekļus.
Ierodoties mēs pamanījām, ka
viss ir uzturēts labā kārtībā!
Mūsu saime ir pateicīga par
pūlēm, čaklumu un mīlestību!
Mēs arī pateicamies visām
latviešu organizācijām, kuŗas
atbalstījušas jauniešus un piešķīrušas stipendiju. ALA izglītības nozare ziedoja $3000. Apgabala latviešu draudzes un biedrības, Daugavas Vanagu apvienības ziedojušas krietnas summas,
atbalstot atsevišķus skolēnus.
Dzīves dārdzība aug, tāpēc
katrs ziedojums vidusskolai un
centram ir nozīmīgs! Turpināsim atbalstīt Rietumkrasta vasaras vidusskolu, tās jaunatni, tās
darbu! Sveiks, sveiks, sveiks
Kursā!
Direktors Dāvis Kaņeps

Kad dziesmiņu nodziedāju, Mežu gali gavilēja
Jau trešo vasaru pēc kārtas
Gaŗezera saimei ir dota brīnišķīga
iespēja vērot Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentu uzstāšanos koncertā, kas
jau iepriekš tiek gaidīts ar
nepacietību. Mēs pazīstam Latvijas Mūzikas akadēmiju kā
pirmklasīgu jauno mūziķu kalvi,
un trīs aizvadītos gadus neesam
vīlušies studentu pārstāvju
izvēlē.
Šai sadarbībai ir pavisam
vienkārša vēsture, Garezera
padomes Sarīkojumu daļas
vadītājam Raimondam Matisonam padomes uzdevumā tika
lūgts rast iespēju nodibināt kontaktus ar Latvijas Mūzikas akadēmijas vadību un sarunāt par
iespēju dažiem spējīgiem studentiem vasaras sezonā viesoties
Gaŗezerā. Drīz vien no Rīgas
pienāca pozitīva atbilde. Un lūk,
jau trīs vasaras šie talantīgie
jaunieši no Latvijas Mūzikas
akadēmijas sekmīgi iekļaujas
Gaŗezera Vasaras vidusskolas
saimē, tai pašā laikā sniedzot
daudz atziņu topošā GVV
audzēkņu Talantu vakara koncerta sagatavošanā. Gaidītais
kulminācijas moments ir Rīgas
viesu koncerts Garezera saimei.
Tā arī šogad, 11.jūlijā, Gaŗezera
Graša paviljonā savu mūzikālo
priekšnesumu sniedza trīs topošās mākslinieces ar spilgti
izteiktu talantu. Pirmā ir soprāns
Gunta Cēse. Viņa ir dzimusi
1984. gadā Rīgā, beigusi Ādažu
vidusskolas ekonomikas novir-

ziena klasi, pēc tam mācījusies
Banku vadības augstskolā,
iegūstot bakalaura gradu uzņēmējdarbības vadīšanā. Savu
dziesmoto ceļu viņa ir turpinājusi Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas Vokālajā nodaļā paidagoga Kārļa Seržanta
vadībā. Gunta veiksmīgi piedalījusies vokālistu konkursos,
2005. gadā viņa ieguvusi pirmo
vietu Alfrēda Kalniņa Jauno
vokālistu konkursā Cēsīs un otro
vietu Latvijas Mūzikas vidusskolu vokālistu konkursā Liepājā,
papildinājusies Šveices skolā
Ecole d`Humanite. No 2007. gada
Gunta Cēse ir Jāzepa Vītola
Mūzikas akadēmijas profesora
Bruno Egles vokālās klases studente.
Jaunā dziedātāja ir sadarbojusies ar operas studiju „Figaro”,
profesora Viestura Gaiļa vadībā
iestudējot Raganas lomu A.
Humperdinka operā „Ansītis un
Grietiņa”, šogad viņa koncertējusi
kopā ar Liepājas simfonisko
orķestri. Sadarbībā ar diriģentiem Jāni Zirni un Juri Kļaviņu
dažādās Latvijas pilsētās piedalījusies Pēteŗa Barisona kantātes „Brīnumzeme” atskaņojumā. Šā gada maijā Gunta ir
piedalījusies Vespīnas lomā
Jozefa Haidna operas „L’ infedelta delusa” koncertuzvedumā
Latvijas Mūzikas akadēmijā un
Rundāles pilī kopā ar orķestri
„Collegium Musicum Rīga”
Māra Kupča vadībā. Jau šoruden
Gunta dosies studēt apmaiņas

programmā Štutgartes Mūzikas
augstskolā.
Otra māksliniece – saksofoniste Arnita Akmentiņa šovasar
absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmiju, iegūstot
maģistra gradu. Patlaban viņas
darba vietas ir profesionālais
Pūtēju orķestris „Rīga” un A.
Dombrovska mūzikas skola.
Viņa darbojas arī dāmu sakso-

teorētiskos priekšmetus akadēmijas studentiem. Patlaban Ieva
raksta zinātnisko darbu doktora
grada iegūšanai un gatavojas
beigt doktorantūras studijas.
Viņa, ja tā var teikt, ir sava veida
Gaŗezera veterāne, jo atradusi
laiku un nežēlojusi līdzekļus jau
astoņas vasaras ierasties šeit, lai
palīdzētu GVV muzikālās daļas
vadībā. Ne velti GVV audzēkņi,

līdzdalības nav notikušas ne
Gaŗezera Dziesmu dienas, ne arī
Vispārējie latviešu Dziesmu
svētki ASV.
Guntas Cēses balss akustiski
piepildīja Graša paviljonu, liecinot par mākslinieces spējām, kā
izpildot ārzemju komponistu
darbus, tā arī latviešu komponistu sacerējumus. Klasiskās operas
žanrs mainījās ar rotaļīgi vieglās
operetes dziesmu melodijām.
Klātesošajiem iepriecinājumu
sniedza Arnitas Akmentiņas
samtainā alta saksofona spēle,
Tika mainīts vairāk vai mazāk
iesakņojies uzskats par saksofonu, šai priekšnesumā tas
aizrāva ar nopietnību un instrumenta plašajām iespējām.
Klavieŗu pavadījumus, kā arī
izteiksmīgu solo spēli sniedza
Ieva Rozenbacha. No ikdienas
muzikālām nodarbībām ar bērniem un jauniešiem Gaŗezerā,
pārslēgties uz priekšnesumu, kas
izpelnījās vispārēju atzinību, tas
bija aplausu un suminājumu
vērts. Aizvadītais vakars kopā ar
No kreisās: Arnita Akmentiņa (alta saksofons), Gunta Cēse trim jaunajām māksliniecēm no
(soprāns) un Ieva Rozenbacha (klavieres). Aizmugurē – laivas Rīgas gaŗezeriešiem sniedza
paraugs, ar kādām II Pasaules kara beigās latvieši pārcēlās uz spilgtus mūzikālos iespaidus.
Zviedriju (No Latvijas ekspozīcijas Smitsonian institūtā). Šoreiz Tāpēc jāsaka liels paldies Jāzepa
visas trīs mākslinieces pāri okeānam ir pārcēlis moderns avioVītola Mūzikas akadēmijas
laineris
vadībai par vērtīgo sadarbību.
fonu kvartetā „N[ex]T” (next).
mākslinieču koncerta laikā Ievai Paldies visām trim māksliTrešā māksliniece ir augstas Rozenbachai aplausu vietā sauca: niecēm par viņu talanta skati
klases pianisti Ieva Rozenbachu. „Ieva, Ieva, mūsu Ieva !” Tiešām, Gaŗezerā!
Viņa ir Jāzepa Vītola Latvijas daudz viņa ir paveikusi, ar savu
Teksts un foto:
Mūzikas akadēmijas lektore, mūziķes talantu bagātinot mūDzidra Tropa
strādā akadēmijas mūzikoloģijas zikas kultūru Gaŗezera sarīkoGaŗezerā
nodaļā un pasniedz mūzikas jumos un koncertos. Bez viņas
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Ņujorkas draudzes loceklei Annai Freimanei 100. dzimumdiena!

Zigrīda Daškevica
Šā gada sākumā Latvijā ar
Valsts valodas aģentūras atbalstu
ir nācis klajā ceturtais populārzinātnisku rakstu krājums Valodas
prakse < vērojumi un ieteikumi.
Rakstu krājumu jau otro gadu ir
sakopojusi Liepājas Paidagoģijas
akadēmijas Latviešu valodas katedra, pieaicinot klāt vairākus
valodas speciālistus. Kā jau nosaukums liecina, publikāciju autori apraksta dažādas valodas
problēmas, kā arī jaunākās pārmaiņa, tās analizējot un izvērtējot.
Plašajā tematu virknē visos
četros rakstu krājumos ir risinātas daudzas mūsdienīgu latviešu
valodas problēmas. Ir grūti izšķirties, pie kuŗām pakavēties, lai
laikraksta lasītājiem sniegtu aptuvenu ieskatu.
Daudzpusīgi aprakstīta uzrunas
formas izvēle saistībā ar vietniekvārda tu un jūs lietojumu
sarunā, īpaši presē un TV
raidījumos. Valodniece Vineta
Ernstsone rakstā par šo tematu
norāda, ka sabiedrībā ir atšķirīgi
uzskati par to, vai gados jaunam
žurnālistam vecāku dāmu vajadzētu uzrunāt ar tu un sarunā
izmantot žargonu.
Illustrācijai valodniece piemin
kāda jauna žurnālista interviju ar
autotransporta tiesnesi Lūciju
Ābelīti, dāmu jau vecākos gados.
Žurnālists tiesnesi nodēvēja par
Lūcijas tanti, un sarunā izmantojot žargonismu, teica: ”A tu
mierīgi šiverē.” Valodas stilu robežu saplūšanu ar sarunvalodu
vairāki valodnieki saista ar pārmaiņām ko ieviesusi demokratizācija. Taču gribas šaubīties, vai
elementāras pieklājības formas

viņas vīrs Arnolds, kas aizgāja
Dieva mierā 1996. gada augustā.
Anna pati gatavo sev maltītes,
bieži, tuvojoties lieliem svētkiem,
uz dzīvokļa palodzes īpašā aparātā

pojuma blakus zālē apsveica
Ziemeļu novada vecākā vietnieks
Magnuss Kļaviņš Ņujorkas draudzes priekšnieka un Ziemeļu
novada vecākā vārdā. Māc. Juris

kūpina sev un draugiem lasi.
Raugoties uz eleganti ģērbto
Annu, kuŗas sejā bieži atplaukst
jautrs smaids, neviens nespēj
ticēt, ka viņai ir tik ievērojama
dzimumdiena.
Annu Freimani pēc dievkal-

Saivars apsveikumā atgādināja,
ka dažreiz šajā dienā, 14. jūnijā,
mēs varam dalīties kā bēdās, tā
priekos. Dāmu komitejas priekšniece Baiba Kļaviņa jubilāri apsveica, pasniedzot rozes, Bībeles
stundu dalībnieku vārdā Jolanta

Kaņepa krāšņas puķes. Latvijas
goda konsuls Daris Dēliņš, jubilāri apsveicot, ziņoja, ka Latvijas
valsts prezidenta Valža Zatlera
rakstveida apsveikums ir ceļā un
pienāks nedaudz dienu laikā.
No Putnu ciema tālo ceļu bija
mērojušas Valija Skrodele un Nanija Pētersone, lai sveiktu savu
draudzeni. Svinību dalībnieki
nodziedāja „Teici to Kungu” pirmo pantu un vēlēja Annai daudz
laimes un prieka, tukšojot glāzi

šampanieša un nogaršojot Irmas
Zālītes cepto dzimumdienas kliņģeri un citus gardumus, ko bija
sagādājusi Ilze Bula. Ņujorkas
draudze var priecāties par Dieva
lielo žēlastību, ka Viņš tai dāvājis
skaistu, spējīgu un nenogurdināmu darbinieci, kas Dievam
pateicas par Viņa svētītajiem 100
mūža gadiem un turpina sparīgi
darboties Viņa druvā, būdama
„altāŗa ziedu meitene”.
Diakons Indriķis M. Kaņeps

FOTO: Andris Padegs

FOTO: Andris Padegs

Nenoliedzami, mūsu Ņujorkas
draudzes locekļi lielākoties ir
pensionāri, bet ne pārāk bieži
kādam pienāk izcilā diena, kad
var atskatīties uz dzīves ceļā
nostaigātiem 100 gadiem. Tā ir
neizprotama Dieva žēlastība, jo
Bībelē Dievs skaidri noteicis cilvēka mūža ierobežojumu: „Mūsu
dzīvības laiks ir septiņdesmit
gadi un, ja kāds ļoti stiprs,
astoņdesmit gadi, un mūža ieguvums ir grūtums un bēdas. Tas
paiet ātri, un mēs aizlidojam kā
ar spārniem.” (Psalms 90:10)
Svētdien, 14. jūnijā, mūsu draudzes Ziemeļu novada nenogurdināmai loceklei Annai Freimanei
piepildījās 100 gadu, un viņa
savu jubileju svinēja draugu un
laba vēlētāju vidū Jonkeru baznīcā. Jubilāre piedalījās dievkalpojumā, sēžot savā iemīļotajā vietiņā, un saņēma svēto vakarēdienu
kopā ar citiem dievlūdzējiem.
Anna joprojām ir viena no altāŗa
ģildes loceklēm un, kad pienāk
viņas kārta, pati veikalā sagādā
ziedus, dodas uz Jonkeru baznīcu
un gaumīgi izrotā altāri, kā to
darījusi neskaitāmus gadus. Viņa
ir arī dāmu komitejas locekle un
izslavēta gardu pīrāgu un ābolkūku cepēja.
Anna ir jelgavniece, tāpat kā

Annas Freimanes 100. dzimumdienā, no kreisās: Ņujorkas
draudzes Ziemeļu novada pārstāvji Baiba un Magnuss Kļaviņi,
Latvijas goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš, Anna Freimane,
diakons Indriķis Kaņeps, mācītājs Juris Saivars

Teici, teici, valodiņa
neievērošana notiek demokratiAr daudziem piemēriem piezācijas ietekmē, – drīzā to nosaka minēta plašsaziņas līdzekļos novide, kādā runātājs audzis.
vērotā liekvārdība un nespēja
izteikties īsi un kodolīgi. Vairākos
Visos četros rakstu krājumos gadījumos tiek izmantoti svešvalodnieku vērojumi un atziņas ir vārdi, kuŗus, to nozīmi nezinot,
interesantas un rosina pārdomas. lieto kopā ar tādas pašas nozīmes
latviešu vārdu, piemēram; pirmā

debija, investīcijas ieguldījums.
Manāmi esot arī modes vārdi un
frazes. Vārdu pašreiz tagad ir
aizstājusi fraze – dotajā momentā
vai dotajā brīdī (par to katrs var
pārliecināts, noklausoties intervijas TV vai radio. – ZD).
Valodniece Ruta Veidemane
vērš uzmanību uz žurnālistu valodu plašsaziņas līdzekļos un dēvē
to par žargonu. Vārdi bieži tiekot
pārņemti no angļu valodas, aizstājot latviešu valodas vārdus.
Viens no tādiem „jaunvārdiem”
ir mērs, kuŗš, kā raksta autore
paskaidro, nav oficiāls amatpersonas nosaukums. Pašvaldībās ir
domes vai valdes priekšsēdis. Kā
gan ar vārdu mērs tiktu galā, ja
amatā būtu sieviete. Vai viņa
būtu mēra?
Vairāki valodnieki risina mūsdienās aktuālu jautājumu par citvalodu personvārdu un vietu nosaukumiem, atveidojot tos pēc
oriģinallvalodas izrunas latviešu
valodā. Aizvien lielāka ir prasība
latviskotam vārdam pievienot
oriģinālo rakstību, īpaši ceļojumu
aprakstos.

pauž neizpratni par trimdas latviešu modi sieviešu uzvārdus
rakstīt vīriešu dzimtē. Melita
Stengrēvica žēlojas, ka nevarot
izprast sieviešu tieksmi savus
uzvārdus rakstīt vīriešu dzimtē.
”Vai tā ir pārprasta vēlme,” jautā
valodniece, „saglabāt uzvārda
vēsturisko formu (tā, lūk, uzvārds
esot bijis rakstīts pagājušā gadsimtā vecmāmiņas dokumentos)
vai varbūt uzskatāma valodas
izjūtas nivelēšanas izpausme?”
Paskaidrojumu nekad nav
trūcis un arī šoreiz raksta autore
atgādina, ka sieviešu uzvārda
rakstība ar vīriešu dzimtes galotni ne tikai neatbilst latviešu valodas būtībai, bet rada nelokāmu
vārdu grupu, tā graujot latviešu
valodas deklinācijas sistēmu.
Par šo pašu nevēlamo parādību
paskaidrojumus dod arī valodnieces Ingrīda Pauniņa un Dite
Liepa rakstā Neskaidrības personvārdu locījumu formu lietošanā.
Par personvārdu rakstības kļūmēm rakstā teikts: „Šķiet, daži
iedomājas, ka demokratiskā
valstī katram ir neierobežotas
tiesības uz savu vārdu un uzvārdu, ka personvārdi eksistē
paši par sevi, ārpus valodas sistēmas Pēc viņu uzskata, personvārdi nav pakļauti nekādām valodas likumībām, arī tie, kam
nepieciešams citā valodā rakstītā
uzvārda atveidojums latviešu
valodā.”

Atklājas, ka arī Latvijā dažus
vietvārdus izrunā atšķirīgi, īpaši
Latgalē, kur ir vairākas novadu
izloksnes, kas reizēm radot
problēmas. Rakstā Izloksne Latvijas vietvārdos tā autore Lidija
Leikuma norāda, ka pārpratumus
var novērst, izmantojot 2007.
gadā izdoto „Latvijas ciemi.
Nekādi paskaidrojumi nelīdzot,
Nosaukumi, ģeografiskais izvietojums”, kuŗā ietverti 8879 tāpēc cits nekas neatliekot kā
Latvijas apdzīvoto vietu 14 012 atgādināt Valsts valodas likumu
un Ministru kabineta noteinosaukumi.
kumus.
Jau vairākus gadus valodnieki
(Turpināts 20. lpp.)
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Gaidu un skautu rosības
Iepriekšējā numurā publicējām vadītājas Ilzes Bērziņas rakstu par gaidu braucienu ar divriteņiem, lai palīdzētu "Zvannieku" bērniem. Raksta fotografijas redakciju sasniedz
tikai šonedēļ, tāpēc tās ievietojam šajā numurā.

"Uzmanību, gatvību, sākt!"

Nobraukts pusceļš un gaidām sejā smaids. No
kreisās: Emīlia Antona, Kristīne Bērzkalne, vad.
Ilze Bērziņa, Ilze Vizule, Sarma Āruma

Garīgās mūzikas koncerts
XIII latviešu Dziesmu svētkos Kanadā
(Turpināts no 1. lpp.)
Ilzes Arnes Missa Dolente skaņdarbs aizkustina līdzīgi, bet ir ar
mierīgāku noskaņu, tam ir tradicionālie latīņu mesas vārdi,
kuŗiem pievienots Andreja Eglīša
teksts („Tā nur ir, Tēvu zemīte, tu
esi iesāpējusi manā dvēselē”).
Skaņdarba mūzikālās idejas ir
unikālas, labi izstrādātas un skaisti ietērptas stīgu orķestŗa pavadījumā. Toronto Sv. Jāņa draudzes „Ansambļa” diriģentes Brigitas
Alkas vadībā koris lieliski savienoja frazes, sevišķi iespaidīgā
unisona Kyrie ievadā, nemitīgi
atkārtojot vārdu Kyrie, bet ar
efektīgu un mūzikālu kāpinājumu, radot vienotību, pārliecību
un apliecinot spēku Agnus Dei
beigās.
Šo skaisto koncertu beigt gods
bija Toronto Sv. Andreja draudzes ilggadējam diriģentam Ar-

vīdam Purvam, diriģējot savu
pazīstamo kantāti „Pret gaismu”
(komponēta 1975. gadā) ar
Ingridas Vīksnas tekstu. Šajā
skaņdarbā, kas ir drāmatisks un
spēcīgs, ar daudzām vārdu gleznām, korim un orķestrim piebiedrojās teicējs – prāvests Ivars
Gaide. Koŗa un diriģenta veikums bija precīzs un smalks un
koncerta beigas īpaši svinīgas.
Kantātē „Pret gaismu” ir zīmīgi
vārdi: ,,...Katrai stundai ir elpa
sava, katram vārdam savāda
krāsa, katram stāstam savs vārds.
Bet visam pāri ir viens –
mīlestība.”
XIII latviešu Dziesmu svētku
Kanadā garīgās mūzikas koncertā
netrūka ne elpas, ne vārdu, ne
stāstu, un, spriežot no klausītāju
sajūsmas un aplausiem pēc koncerta, netrūka arī mīlestības.
Juris Ķeniņš

Vēl jānobrauc tikai viens kilometrs

Teici, teici, valodiņa
(Turpināts no 19. lpp.)
Pieminot sieviešu uzvārdus,
raksta autore pauž pārsteigumu,
ka sievietēm piemītot apzināta
vai neapzināta tieksme saskatīt
uzvārdā ietvertā sugas vārda
nozīmi, un tas vārda rakstībā
atkal rada sākotnējo problēmu.
Šim ļoti aktuālajam tematam ir
veltītas daudzas lappuses.
Valodniece Melita Stengrevica
sašutumā par valodas nivelēšanu,
raksta: „Neviens savu personisko
interešu dēļ nav tiesīgs piespiest
citus latviešu valodas lietotājus
kropļot latviešu valodu.”
Diezgan neparasti skan daži
pamanītie jaunvārdi, kas vārdnīcās nav redzēti. Jaunvārdi ir
darināti ar priedēkli ie- pie darbības vārda. Raksta autore Diāna
Laveniece liecina, ka viens no
ļoti izplatītajiem jaunvārdiem
esot ievērtēt.

Radio raidītajās ziņās teikts:
Pirmie skatītāji filmu varēs
ievērtēt jau Lāčplēša dienā. Ko
tas īsti nozīmē, nav skaidrības,
bet, ka tas nav tas pats, kas
novērtēt, liecina reklāma: ”Kamēr
ievērtēsiet jauno, mēs novērtēsim
veco. Minēti daudzi piemēri, kad
priedēklis ie- lietots savienojumā
ar žargonismu: ietusēt, iečekot,
ierullēt un vēl citi.

savukārt rakstīts: Pasargāties no
tā, kas notiek dabā un lido pa
gaisu, nevar.

Lai gan rakstu krājuma serijā ir
minēts, ka publicētie vērojumi
un ierosinājumi sniegti, lai lasītājiem izraisītu pārdomas, ierosinājumus un diskusijas, neizpratni rada jautājums – kādiem lasītājiem raksti ir domāti, jo neviens
no tiem nav manīts preses izdeKatra rakstu krājuma beigās ir vumos.
Humora lappusīte, kuŗā ievietotas plašsaziņas līdzekļos pamanīKā gan mēs, valodas lietotāji,
tās komiskās valodas kļūmītes tiksim galā ar valodas
Piemēram (par Pekinas-Lasas „ievērtēšanu”. Ļoti skaisti par
ekspresi).
valodas vērtību izsakās Dr. philol.
Inta Vītola: ”Valoda ir ne tikai
Kad pienāk laiks maltītei, ļaudis sazināšanās līdzeklis, tai ir aissabirst restorānvagonā, lai sēstos tētiska vērtība. Ietērpsim savas
pie diezgan bezgaršīgām metalla domas koptā un izteiksmīgā
bļodām. (Diena 2007. g. aug.) valodā.”
Rīgas Balsī 2006. gada aprīlī
Zigrīda Daškevica
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Toronto

R. Norītis

* Toronto Latviešu pensionāru apvienības
šīs vasaras pirmā sanāksmē
16. jūlijā Latviešu centrā
kuplo apmeklētāju saimi uzjautrināja talantīgā aktrise Maija
Ķuze ar asprātīgiem stāstiem no
feļetonista Artūra Voitkusa humoreskām. Apvienības sarīkojumu vadītāja Liene Martinsone
aicināja visus piedalīties arī vasaras otrā sanāksmē 30. jūlijā
plkst. 13 Latviešu centrā, kur
dāmas demonstrēs jaunākās modes cepures, arī kungi aicināti
piedalīties ar savām cepurēm.
Apvienības izbraukums uz Sv.
Jāņa ev. lut. latviešu draudzes
lauku īpašumu „Saulaine” notiks
20. augustā, informācija un
pieteikšanās pie izbraukumu
vadītājas Helēnas Bērziņas, tālr.

416-425-5483.
* Latviešu centra bibliotēka un
lasītava vasarā atvērta 30. jūlijā,
13. un 27. augustā no plkst. 11
līdz 14. Bibliotēkā var saņemt arī
latviešu skaņu lentes un video
filmas.
* Pēc ilgas un gaŗas dažādu
saimniecisku un juridisku jautājumu kārtošanas beidzot akc.
sab. „Latviešu nams” īpašums
491 College Street nodots „DTZ
Barnice” komerciālo nekustāmo
īpašumu tirdzniecības aģentūrai.
Nama akcionāri un īpašuma
zīmju turētāji pārdošanu ieteica
jau 2006. gadā, bet akciju sabiedrības valdei mainoties, radās
jaunas idejas par īpašuma pārbūvi, kas pretojās pārdošanas
ieteikumam. Tas tomēr nedeva
pietiekamu atsaucību īstenošanai.
Prasītā cena par ēku 491 College
Street ir 3,375.000 dolaru un par
tuvējo auto novietošanas laukumu – 925,000 dolaru.
Līdzšinējie nama īrnieki, galvenokārt Toronto Latviešu Kreditsabiedrība, TLB Sestdienas

skola un Latviešu Tautas augstskolas uzturētā ģimnazija jau
iekārtojušās Latviešu centrā un
Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes
baznīcas sabiedriskās telpās.
Darbību izbeigusi arī agrākā
Latviešu nama Pensionāru
apvienība.
* Bridgepoint Health atveseļošanās centrā 10. jūlijā miris
sabiedriskais darbinieks un latviešu koŗu korists Staņislavs
Edmunds Butkevics. Viņš dzimis 1920. gada 17. jūnijā Lašu
pagastā. Aizgājēju pēdējā gaitā
Jorkas kapsētā 14. jūlijā izvadīja
māc. Ilze Kuplēna-Evarte. Ar
sēru dziesmām no rosīgā un
atsaucīgā korista atvadījās Toronto Latviešu pensionāru apvienības koris „Rota” diriģentes
Īrisas Purenes vadībā. Atvadvārdus teica DV Kanadā koŗa
priekšnieks Ēriks Eislers, Pensionāru apvienības sarīkojumu
vadītāja Liene Martinsone un
latviešu drāmas cienītāju pārstāve, LPB Kanadas kopas valdes
priekšsēde Inta Purva.

Montreala

M. Štauvers

Pensionāru
apvienības
parasto ik mēneša saietu 16,
jūlijā Latviešu
centrā aizstāja
p ā r r u n u
p ēc pus diena
groziņu veidā.
Tajā bija ieradušies 14 pensionāri,
kas iztirzāja dažādus jautājumus
veselas četras stundas. Īpašu
apceri ”Būsim jautri!” sniedza
Alberts Caune. Viņš minēja, ka
smiekliem esot medicīniska vērtība. Tie liekot aizmirst sāpes un
dažādas depresijas. Un gandrīz
visi kā viens tam piekrita.
Uzzinājām arī, ka kādreizējā
montrealiete Ilga Leimane, gleznotāja, pēc apprecēšanas ar
Marku Saundersu, nu jau vairākus gadus dzīvo Londonā,
Anglijā, kur ir vieslektore Londonas mākslas universitātes
Sentmartina mākslas un dizaina

kolledžā un audzina dēlēnu. 20.
jūlijā Rīgā, galerijā „Istaba” viņai
atklāta personālizstāde „Profili:
draudzība digitālajā laikmetā”.
Tajā skatāmie tēli ņemti no
portāla draugiem.lv sadaļas
„draugu draugi”.
Galda lūgšanu teica priekšnieks
V. Paegle. Pārrunu pēcpusdienā
savu dzimšanas dienu svinēja
priekšnieka dzīvesbiedre Aina.
Viņu sumināja ar „Augstu laimi”
dziedājumu un vīna glāzes pacelšanu. Bija arī prātošana, ka
šadass pēcpusdienas būtu jāatkārto un jārīko biežāk.
Iznācis katoļu draudzes apkārtraksta jūnija mēneša laidiens.
Tajā ir paziņojums, ka dievkalpojumi jūlijā un augustā nenotiks un ka tos atkal atsāks trešajā
svētdienā (16.) septembrī plkst.
10.30 Notre Dame bazilikas Jēzus
Sirds kapličā, Sulpice ielā. Pieminētas mirušas draudzes locekles
Emilija Varslavāne un Valeska
Munča un citas ziņas. Pievienota
arī dziesmu programma 2009.
gada dievkalpojumiem.
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Latviešu
Saldskābmaize
2 Lb. = $8.00 (US) + S & H
Aivars Sturis
616/897-9525
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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

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

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA
uz īsu vai ilgāku laiku

LATVIJAS CIEMIŅIEM
CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Ņudžersijas latviešu skola

meklē

Pirmskolas, 1. klases un 7. klases skolotājas/us
2009./2010. skolas mācību gadam.
Skolas saime tiekas Short Hills, NJ reizi nedēļā,
sestdienās no plkst. 9.30 līdz 2.30.
Lūdzam kandidātus pieteikties pie Pārzines@njskola.org.

Putnu ciemā
pārdod māju „perfektā” kārtībā:
modernizēta – jauna virtuve un vanna,
ozola grīdas, trauku un veļas mašīnas,
centrālā dzesināšana (AC)
„Netrūkst nekas”
Zvaniet: 631-666-6037 vai 631-759-1933

Sieviete ar 10 gadus vecu dēlu (ASV pastāvīgie iedzīvotāji)
vēlas īrēt dzīvesvietu uz ilgāku laiku
South Brunswick vai Freehold apkārtnē
(1 guļamistabas dzīvokli vai 2 istabas privātmājā).
Varu palīdzēt mājas darbos.
Tālr. 732-675-1020.

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

Izteicu lielu pateicību visiem, kas tik sirsnīgi palīdzēja manās lielās
bēdās. Ar tikai dažu dienu atstarpi abi mani mīļotie – vīrs Jaroslavs un
vienīgais dēls Adrians – pievienojās daudziem radiem un draugiem
Dieva valstībā. Vīrs mira ar plaušu karsoni un dēls neuzvarēja smago
cīņu ar ļauno kakla vēzi. Vissirsnīgākais paldies baznīcai un abiem
mācītājiem – Jogitai Minginai un Dr. Jānim Keggi. Bez viņu abu garīgā
atbalsta, kā mājās, tā arī izvadot, viss būtu bijis daudz grūtāk. Paldies
arī viesu ērģelniecei un Anitai Asbergai. Sirsnīgs paldies visiem jums
mīļiem draugiem par izteikto sirsnīgo līdzjūtību naudas veltēs, ziedos,
un mīļos vārdos. Nav izteicama vārdos tā mīlestība un pateicība, kas
pienākas Kristīnei Zanderei, manas nelaiķa māsiņas meitai, un Maijai
Priedei, coetus māsai Daugavietē. Paldies arī kaimiņiem, kuri bija ļoti
palīdzīgi un ir vēl šodien.
Sirsnībā,
Helmi R. Fogele Rožankovska Bostonā

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
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Golfa klubs.
• 22. augustā plkst. 10.00 vanadzes, sadarbībā ar draudzes skolu
rīko bērnu svētkus Royal View
piknika laukumā. Aicināti piedalīties latviskas izcelsmes bērni,
arī latviski mazrunājošie. Būs
interesantas nodarbības, atjautības stendi, sporta spēles. Nodarbības, pusdienas un atspirdzinājumi bērniem par brīvu. Ieeja
pieaugušiem par vismaz 5 dolaru
ziedojumu. Sīkāka informācija,
sazinoties ar vanadžu priekšnieci
Vitu Reineki, tālr.: 216-676-0073.
• 19. septembrī plkst. 6.00 DV
bazārs Apvienotās draudzes zālē.
Būs tradicionālais rudens iepirkumu galds, bufete, bagātīgas Katru gadu tautieši Milvokos piemin 1941. gada 14. jūnijā izsūtītos
izlozes, priekšnesumi. Paredzēta latviešus, noliekot ziedus pie pieminekļa, kas atrodas latviešu
priekšā. Attēlā: Milvoku latviešu ev. lut. draudzes priekšnieks
daiļamatnieku – kokgriezēju dar- nama
Miķelis Abuls un prāveste Lauma Zuseviča š. g. 14. jūnijā
bu izstāde. Ieeja par ziedojumiem.
Auto varēs novietot Masoņu
• Līdz 25. jūlijam B-nedēļa,
• No 16. līdz 23. augustam 3x3
laukumā. Atlikums vanadžu vadītāja: Māra Abene-Asta, nometne, vadītāja Taina Laiviņa,
aprūpes darbam.
ikskisib@gmail.com
mājaslapa: www.3x3katskilos.info
• No 26. jūlija līdz 1. augustam
• 29. augustā, ievadot rudens
LANSINGA
C-nedēļa, vadītāja Inga Mieme sezonu, Latvijas Nacionālas ope• 12. septembrī 12. Lansingas Garbarino, tālr.: 845-225-1782, ras ģilde aicina uz labdarības
LHH golfa sabraukums; pieteik- ikskisic@gmail.com
sarīkojumu ,,Mēness mistiskā
ties, zvanot vai rakstot Ligitai
• No 2. līdz 8. augustam valo- mīlestības gaismā” Salas baznīcas
Ķepītei, tālr.: 517-930-9131, das perioda nedēļa, vadītāja lejas zālē. Dziedās LNO tenori
e-pasts: ligita@voyager.net
Irēne Upeniece Jasuta, tālr.: 631- Miervaldis Jenčs, Nauris Puntulis,
589-0372, ikskisiv@gmail.com Guntars Ruņģis, koncertmeistars
MILVOKI (WI)
Juris Kulakovs. Deju mūziku
• No 20. līdz 22. augustam NOMETNES
spēlēs John Weber kapella, vakadraudzes lieko mantu tirgus. Palīgi
• Līdz 1. augustam II periods, riņās Anitas Mednes īpašais
lūgti sazināties ar Aiju Ozoliņu. vadītāja Nora Aivara, tālr.: 201- kulinārais aukstais galds; starp
337-3120, nometne@gmail.com loterijas laimestiem ceļojums uz
ŅUJORKA (NY)
• No 2. līdz 15. augustam Rīgu u. c. Atlikums Bruno Skultes
• Ņujorkas latviešu ev. lut. Valodas periods, vadītāja Elisa operas uzveduma ,,Vilkaču mandraudzes Nometnes Katskiļu kal- Millere, tālr.: 908-415-3670, valo- tiniece” iestudēšanai LNO. Lūdzam
nos vasaras programma; plašāka dasperiods@yahoo.com
rezervēt vietas pie galdiņiem
informācija mājaslapā: www.
• No 9. līdz 15. augustam ,,Sen- iepriekš. Vēlams ierasties vakarnydraudze.org
ču nometne”; vadītāja Ingrīda tērpā. Ieejas maksa: piesakoties
Mieme, tālr.: 518-962-4742, sen- pirms 15. augusta $75.00, pēc 15.
,,ĪKŠĶĪŠU”
čunometne@gmail.com Janīna aug. – $85.00. Čeki izrakstāmi ar
Latviešu valodas nedēļas:
norādi: Latvian National Opera
Briğe: 518-589-9932

Guild un nosūtāmi: LNOG c/o
Andris Padegs, 2 Merry Hill Rd.;
Poughkeepsie, NY, 12603-3214.
Sīkākas ziņas iespējams iegūt,
sazinoties ar Aiju Pelši, tālr.: 516310-9491 vai 516-935-0967.
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SARĪKOJUMI
FILADELFIJA (PA)

• 8. augustā plkst. 12.00 pensionāru kopas pikniks pie Ivara
un Rutas Stiebriem (131 Cedar
Lake Drive, Williamstown, New
Jersey 08094) ezermalā, netālu
no 322. ceļa, Collings Lakes rajonā
(jābrauc gaŗām Tūļu mājai pa
Cains Mill Road līdz Cedar Lake
Drive). Par groziņu lūdzu sazināties ar mājasmāti Rutu Stiebri,
tālr.: 609-561-3722. Laipni gaidīti
arī radi un draugi, kuŗi nav pensijas vecumā.
• 1. septembrī pensionāru sanaksme Brīvo latvju biedrības
telpās.

GAŖEZERS (MI)

• 1. augustā 28. golfa sacīkstes;
pieteikties, zvanot Svenam Kīnam,
tālr.: 312-755-5603, e-pasts:
skins@cookassociates.com

KLĪVLANDE (OH)

• 15. un 16. augustā Vidējo
valstu meistarsacīkstes golfā un
Arnolda Ropa kausa izcīņa. Reģistrēšanās 15. augustā plkst. 9.00,
spēles sākums plkst. 10.00 Ironwood Golfa klubā (445 State Rd.,
Hinckley, OH 44233). Spēles 16.
augustā notiks Hinckley Hill Golfa
klubā (300 State Rd. Hinckley,
Ohio), sākums plkst. 9.00. Iepriekšēja pieteikšanās un sīkāka informācija iegūstama, sazinoties ar
Ojāru Mantenieku, tālr.: 440871- 4141 vai Edvīnu Auzenbergu,
tālr.: 440-331- 6613; e-pasts: Ed.
Auzenbergs@verizon.net Balvas
pasniegs vīriešu, sieviešu, senioru un supersenioru klasē. Pēc
sacīkstēm saviesīgs vakars Klīvlandes latviešu draudzes namā.
Sacīkstes rīko Klīvlandes latviešu

Mēs zinājām un tomēr nezinājām
Maija Ziedaine 1937. 4. I. – 2009. 30. IV.
A. Galiņa un N. Ginteres teksti
liks kamolam kāpt kaklā, tika
skandēti:
Iet ceļiniece, iet, kā parasts iet,
Ne jausmas nav,
ka tuvu saules riets.
Bij rītdienai vēl
domāts darbs un prieks ...
Tas nebij iecerēts,
ka ceļi noslēgsies.
... Par visu pateicos Tev, Dievs,
Pūpolsvētdienā mēs zinājām, Un sirds Tev Vienam slavu dzied.
ka Maija nejūtas labi, bet nezinājām, ka viņai bijusi sirdstrieka.
Zinājām, ka Maija ik gadus
Zinājām, ka pēc dažām dienām brauc uz Latviju, bet nezinājām,
Maijai bija jābrauc uz slimnīcu, ka viņa tur viesojusies mazās
bet nezinājām, ka viņa vairs lauku draudzēs un daudzus atmājās neatgriezīsies. Zinājām, ka balstījusi ar saviem personiskajārīko piemiņas dievkalpojums jiem līdzekļiem, ziedodama savas
Klīvlandes baptistu draudzes draudzes vārdā, tāpēc sākumā
lokā, bet nezinājām, ka tas būs draudzes mācītājam bijusi mīkla,
tik kupli apmeklēts, ka baznīcas kas gan šīs dāvanas no Latvijas
soli pildīsies, ka baptistu korim sūta.
nāks palīgā luterāņu koristi un
Zinājām, ka Maija mīlēja bērērģelnieks Dāvids Ūsis atskaņos nus, bet nezinājām, ka viņa veBacha un Hendeļa skaņdarbus, dusi bērnu grāmatas no Latvijas
jo Maija mīlēja klasisko mūziku. un dāvinājusi tās mācītāja meiZinājām, ka piemiņas brīdī tenēm un viņas labprāt vakaros
piedalīsies korporācijas Spīdola klausījušās The Latvian Stories,
locekles, bet nezinājām, ka viņu tā apzinoties, ka ir „puslatvietes”.
klātiene piešķirs sanāksmei cēlu
Zinām, ka visi kristieši ir
akadēmisku gaisotni, kad astoņas Debesu valstības sūtņi, sūtnis
Spīdolas, pati pirmā Baiba Apele, atbalso sūtītāju; Maija to arī
katra nolika sarkanu rozi pie zināja, nedzīvoja sev, bet dalīja
pelnu šķirstiņa, kas bija pārklāts Dieva dotās dāvanas klusi un
ar latvisku linu sedziņu. Zinājām, nesavtīgi. Viņas vieta ir tukša, to
ka Tabita Ūse prot deklamēt, bet izjutīs gan draudze, gan plašs
nezinājām, ka viņas izvēlētie draugu un paziņu loks. Viņas

piemiņa nezudīs, jo Maiju aizmirst nav iespējams.
Maijas dzīvesstāsts līdzinās daudziem citiem bēgļu likteņiem.
Viņa dzimusi 1937. gada 4. janvārī. Maijas māte Paulīne dzimusi 1905. gadā Dansteru ģimenē. Viņas vecāki bija lauksaimnieki, dzīvoja Kokneses
pagasta Bilstiņu Veidmuižā, kur
Paulīnes tēvs Jānis īrēja no vācu
muižkunga lielu t. s. lopu saimniecību. Pirmās skolas gaitas
Paulīne sāka Bilstiņu pamatskolā
Daugavas krastā. Paulīne pabeidza ģimnaziju Pļaviņās 1925.
gadā un iestājās Latvijas Universitātē, vispirms inženieŗzinātņu, tad matēmatikas fakultatē.
Paulīne 1931. gadā apprecējās
ar lidotāju Voldemāru Ziedaini.
Viņš 1941. gada jūnijā pazuda
bez vēsts, vēlāk noskaidrojās, ka
aizvests uz Sibiriju. Vīram 1943.
gadā atļāva atgriezties Latvijā ar
noteikumu, ka viņš piedalīsies
pirmās latviešu aviācijas brigādes
veidošanā PSRS armijas sastāvā.
Rīgā viņš dzīvoja līdz savai nāves
dienai. Vienreiz viņš bija atbraucis uz Klīvlandi apciemot ģimeni.
Maija arī satikusi tēvu vienā no
savām viesošanās reizēm Latvijā,
jo viņa pēdējos 20 gados turp
brauca apmēram reizi gadā.
Paulīne ar diviem maziem
bērniem 1944. gada rudenī devās
uz Vāciju un atrada apmešanās

vietu Meklenburgā. Maijai bija
jaunāks brālītis, kas Vācijā nomira ar difteriju. Meklenburga tika
atdota sarkanajiem, Paulīne devās
pāri Elbai, uz angļu zonu, kur
bēgļu nometnēs Altgargē un
Dēdelsdorfā latviešu vidusskolā
mācīja matēmatiku. Šķiet, tur
Maijai un viņas mātei pievienojās
Emma Stepane, mākslas skolotāja
pamatskolā. Visas trīs sievietes
ieceļoja ASV, vispirms Šarlotē,
Ziemeļkarolīnā, tad ar mācītāja J.
Barbina gādību atbrauca uz Klīvlandi. Paulīne atrada darbu fabrikā, darbojās draudzē, daudz
lasīja un rakstīja, arī dzejoļus. Viens
viņas dzejolis iespiests „Kristīgās
Balss” 1968. gada februāŗa numurā ar virsrakstu „Apdomā”.
Ak apdomā, cilvēk,
kurp ceļš tevim iet:
Vai vērts tev
šai pasaulē priecāties, diet?
Vai vērts tev ir zīlēt,
ko nesīs tev rīts,
Ja zīddiegā kārta tev dvēsele trīc?
Ak, meklē jel ceļu
pie Mūžīgā sirds,
Kam debesu velvē
pulks zvaigžņu mirdz!
Viņš lūkojas allažiņ
soli kur speri,
Vai negaisa nakts,
vai saulstarus tveri.
Ak paļaujies,
cilvēk, jel Vadonim šim,
Viņš aizvedīs tevi uz debesīm!

SIETLA (WA)

• No 9. līdz 16. augustam
Mežotnes bērnu vasaras nometne
Latviešu izglītības centrā Šeltonā.
Informācija: www.mezotne.org
Sīkākas ziņas iespējams iegūt,
rakstot Inesei Graudiņai, e-pasts:
inese@mezotne.org
• 6. septembrī Sietlas latviešu 8.
golfa sacensības; pieteikties Rolandam Abermanim, tālr.: 425398-9145, e-pasts: letinsh.rol@
verizon.net

ST. PĒTERSBURGA (FL)

• 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!
Kaŗa un bēgļu gaitās ikviens
pārliecinājās, ka laicīgā manta
izslīd no rokām un kabatām, bet
ir vērtības, ko neviens nevar
nolaupīt, un pati labākā no tām
ir izglītība. Ar tādu dzīvesziņu
Paulīne audzināja Maiju, kam
bija „gaiša galva”, ass prāts un
griba mācīties. Viņa vēlējās
iestāties Medicīnas fakultātē, bet
aizritējušā gadsimta 50. gados
sievietes tur ne labprāt uzņēma.
Maija studēja ķīmiju Western
Reserve College (tagadējā Case
Western), ko 1958. gadā beidza
ar zinātņu bakalaura gradu. Viņa
iestājās korporācijā Spīdola.
Maija strādāja hematoloģijas
laboratorijā slimnīcās (Doctors’
Hospital un St. Luke’s) Klīvlandē.
Viņas interešu loks bija plašs –
daudz zināja par mākslu, literātūru, mūziku un kareivīgi aizstāvēja latviešu valodu. Ja kāds steidzīgā sarunā neatcerējās pareizu
latviešu jēdzienu un iepina kādu
anglisku vai vācisku vārdu, Maija
uz vietas to pārtulkoja un izlaboja. Viņu arvien lūdza lasīt Bībeles
pantus dievkalpojumos, arī deklamēt dzejoļus.
Maijas darbošanās Klīvlandes
latviešu baptistu draudzē bija
daudzpusīga. Viņa kristīta 1952.
gada 3. augustā. Maija mīlēja
bērnus, bija skolotāja, sestdienas
skolas priekšniece no 1975. līdz
1984. gadam, uzņēmās dažādus
amatus draudzē: bija padomes
locekle, kasiere, māsu pulciņa
priekšniece, koŗa kasiere, koŗa
(Turpināts 24. lpp.)
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Aizgājis Dieva mierā mūsu mīļais papiņš
Inženieris un bijušais Korp! Philyronia Globālais Prezidents

NIKOLAJS ZVIRBULIS
dzimis 1912. gada. 12. augustā Rīgā,
miris 2009. gada 3. jūlijā, San Diego
Mīlestībā viņu piemin
JĀNIS, DACE, BAIBA UN
JAYCEN, JOHN ERIC, TONYA, ED UN
KAYLEIGH UN PĀRĒJIE RADI

Dievs ir mūsu
Kungs un spēks.

Mūžīgā mierā aizgājusi

BIRUTA VASKIS,
dzimusi LEDIŅŠ

dzimusi 1925. gada 1. martā Auros,
mirusi 2009. gada 21. maijā Klīvlandē
Par viņu sēro
VĪRS JĀNIS, MEITA ILZE (JĀNIS), DĒLS ANDREJS (KAYLA)
Putni zaros meklē dusu, MAZBĒRNI KARĪNA, SANDRA, CHARLIE UN VANESSA
RADI UN DRAUGI ŠEIT UN LATVIJĀ
Mīļā saule projām steidz.
Puķes aizmieg klusi, klusi,
Diena savu gaitu beidz.

ULDIS AIVARS
KĀKULIS
dzimis 1934. gada 5. jūnijā Rīgā, Latvijā,
aizsaukts Dieva mierā 2009. gada 25. jūnijā Milvokos, Viskonsīnā, ASV
Mīlestībā viņu piemin
SIEVA VITA VELTA (TĒRAUDS)
DĒLS ĒRIKS AR SIEVU JANAE, MAZDĒLI SIGURDS UN LŪKAS
DĒLS ARNIS AR SIEVU VANDU DAUKSTU
Ai, vējiņi, kam nolauzi
Diženo ozoliņu?
MAZDĒLI ZINTIS UN VIDVUDS
Ai, zemīte, kam paņēmi
Padomiņa devējiņu?

Dziļās skumjās paziņojam, ka mūžībā aizgājusi

VELTA PUDĀNE,
dzimusi KALVIJAKS
dzimusi 1921. gada 24. jūlijā,
mirusi 2009. gada 30. maijā, Rīgā
TUVINIEKI ASV UN LATVIJĀ
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DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut.
Trimdas dr.: 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.: 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): 26.
jūl. plkst.10.00 dievk. ar dievg.
2. aug. dievk. plkst. 10.00.
• Grandrapidu latv. ev. lut.
dr.: 26. jūl. dievk. 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.: 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.: 9. aug. plkst. 11.00 dievk. ar
dievg. Māc. D. Kaņeps.
• Milvoku Sv. Trīsvienības
dr.: 26. jūl. dievk. ar dievg. 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. No 19. jūl. līdz 7.
aug. māc. L. Zusēviča strādās
Gaŗezerā Vasaras vidusskolā un
nometnē, ja nepieciešams, rakstīt: pastorlauma@gmail.com
• Mineapoles un St. Paulas
latv. ev. lut. dr.: 26. jūl. plkst.
10.00 dievk. ar dievg.; pēc dievk.
sadraudzības pustunda. 2. aug.
plkst. 10.00 dievk, pēc dievk.
sadraudzība. 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.: 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.:
26. jūl. Jonkeru bazn. plkst.
10.00 dievk, diak. I. Kaņeps;
Katskiļu nometnē plkst. 10.00
dievk, māc. A. Vārsberga-Pāža.
2. aug. Katskiļu nometnē svecīšu
dievk, māc. L. Saliņš.
• Ņubransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr. 2. aug. plkst.
8.30 Leikvudā dievk. ar dievg.
(Igauņu baz. 607 E. 7th St.). 9.
aug. plkst. 10.00 kapusvētki Van
Liew kapsētā Ņubransvikā. 16.
aug. plkst. 9.30 kapusvētki
Woodlawn kapsētā Leikvudā;
plkst. 11.00 kapusvētki Toms
River kapsētā. 23. aug. plkst.
10.00 dievk. draudzes dievnamā
Īstbransvikā (12 Gates Ave East
Brunswick) ar dievg. Māc. I.
Pušmucāne-Kineiko.
• 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

No mums šķīries

ALFREDS OĻĢERTS
TRAUTMANIS
dzimis 1927. gada 27. martā Rīgā,
miris 2009. gada 31. maijā Frīportā, Longailendā
Sērās viņu piemin
ŅUJORKAS LATV. EV. LUT. DRAUDZES
LONGAILENDAS NOVADA KOMITEJA

Dieva mierā aizgājusi

ANTONIJA
BROZOVSKA,
dzim. OZOLIŅA

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

JĀNIS INDULIS
GALIŅŠ
Pol. sci., 1960 II
dzimis 1939. gada 21. februārī Rīgā, Latvijā,
miris 2009. gada 20. jūlijā, ASV
Sit tibi terra levis

LETTONIAS KONVENTS UN F!P!B!

dzimusi 1920. gada 9. aprīlī Krievijā,
mirusi 2009. gada 17. martā Filadelfijā
Lielais miers nu klusi, klusi
Tavai sirdij pieskāries.
Lai tev Dzimtās zemes vēji
Klusu miera dziesmu dzied.

Viņu mīlestībā piemin
DĒLS ALDIS AR INĀRU, LAURU UN MAIJU
MEITA ĒRIKA AR MARI, KRISTU, VIKTORU
ANDREA, KAYLA UN KARĪNU
MEITA MUDĪTE AR JIM, ANDRI, DAINU UN KENNY

LAIKS
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SPORTS
Ziemeļamerikas 40. golfa sacīkstes
Grandrapidos, Mičigenā
Vīriešu C klasē: 1. Endijs
Dauksts 205, 2. Ēriks Ziediņš
215, 3. Pēteris Gerrits 216.
Senioru meistarklasē: 1. Andris Runka vecākais 170, 2. Vilnis
Šmits 179, 3. Jānis Rikāns 200.
Supersenioru klasē: 1. Tālis
Lībants 163, 2. Visvaldis Kupsis
196, 3. Jānis Priede 199.
Sieviešu meistarklasē: 1.Jūlija
Daukša 185, 2. Liene Strautniece
215, 3. Kerrie Vecziediņa 242.
Sieviešu A klasē: 1. Lūcija
Dauksta-Gerrita 269.

FOTO: Druvis Gerrits

Turnīrā, ko 11. un 12 jūlijā
vadīja Jānis Daukšs jaunākais,
pieteicās 55 dalībnieki un reģistrējoties saņēma Jāņa Daukša
vecākā dāvātās golfa bumbiņas.
Piedalījās divu pilsētu vienības,
uzvarēja Grandrapidu vienība.
Pēc spēles pulcējāmies latviešu
biedrības namā, kur Sandra
Daukša ar palīgiem bija sagādājusi varenu cienastu. 12. jūlijā sacensības turpināja 48 dalībnieki.
Abu dienu veiksmīgo sportistu
rezultāti.

Ziemeļamerikas 40. golfa spēļu dalībnieki 12. jūlijā

Vieglatlētiem – zelta
medaļas
Eiropas meistarsacīkstēs junioriem (U-23) Kauņā zelta
medaļu tāllēkšanā izcīnīja Latvijas pārstāvis Jānis Leitis. Pēdējā lēcienā viņa rezultāts bija
7,90 m. Tas ir arī viņa personiskais rekords. Pirms sacensībām Jāņa labākais rezultāts bija
7,65 m.
Jānis Leitis ir trešais Latvijas
sportists, kas izcīnījis Eiropas
meistara nosaukumu junioriem
vecuma grupā līdz 23 gadiem.
1997. gadā līdzīgu panākumu
guva soļotājs Aigars Fadejevs 20
km soļošanā un 2001. gadā Līga
Kļaviņa septiņcīņā.
Par Eiropas čempionēm kļuva
arī šķēpmetēja Madara Palameika
un septiņcīņniece Aiga Grabuste,
abas laboja Latvijas rekordu.
Palameika jau pirmajā mēģinājumā šķēpu raidīja 60,10 m,
sestajā mēģinājumā rezultātu
ievērojami uzlaboja – 64,51 m,
izcīnot pirmo vietu. Madara
izpildīja pasaules meistarsacīkšu
kvalifikācijas normu (61,0 m).
Grabuste septiņcīņas sacensībās laboja septiņus gadus vecu
Līgas Kļaviņas Latvijas rekordu
(6279) – 6396 p. Viņa jau pēc
pirmajām sešām disciplīnām bija
ieguvusi pārliecinošu vadību, ko
neatdeva 800 m skrējienā.
Kopvērtējumā Grabuste otrās
vietas īpašnieci Olgu Kurbanu
no Krievijas apsteidza par 191
punktu.

FOTO: Druvis Gerrits

Latvijas basketbolistēm
– bronzas medaļas

FOTO: Druvis Gerrits

Ziemeļmerikas 40. golfa turnīra labāko rezultātu ieguvēji. No
kreisās: Tims Couturier, Jūlija Daukša

Grandrapidu pilsētas vienība izcīnīja Aivara Knubles ceļojošo
kausu. No kreisās: Maiks Knuble, Jānis Daukšs jaunākais,
Ronalds Rusells, Andris Runka jaunākais. (Maiks Knuble
nākamos divus gadus spēlēs Vašingtonas profesionālajā hokeja
vienībā Capitals)
Vīriešu meistarklasē: 1. Tims
Junioru klasē: 1. Ēriks Bogdāns
Koturiers (Couturier) 143, 2. 176, 2. Jēkabs Visockis 199.
Larijs Madisons 152, 3. Andris
Visvairāk progresējošie kopš
Līzenbergs 153.
pagājušā gada: Andris LīzenVīriešu A klasē: 1. Jānis bergs 25,0%, Jūlija Daukša 24,1%,
Daukšs jaunākais 166, 2. Juris Andris Runka jaunākais 21,4%.
Velkme 175, 3. Uldis Sīpols 176.
Zemākais neto: Stīvens Putāns
Vīriešu B klasē: 1. Džo Toma- – 14, Jūlija Daukša – 13, Juris
ševskis 190, 2. Edis Visockis 193, Putāns – 6.
3. Duane Gerrits 199.
Ausma Linde

Latvijas U-20 izlases basketbolistes Polijā ieguva Eiropas
meistarsacīkšu bronzas medaļas.
Viņas spēlē par trešo vietu drāmatiskā, sīvā cīņā ar 78:75 uzvarēja pērnā gada Eiropas čempiones – Krievijas izlasi. Par
sacensības galveno varoni kļuva
Līga Šurkusa, kuŗa pēdējās
sekundēs iemeta trīspunktu
grozu.
Tā bija trešā reize, kad Latvijas
U-20 izlases basketbolistes
iekļuva Eiropas meistarsacīkšu
četriniekā. 2005. gadā Latvijas
basketbolistes izcīnīja bronzas
godalgas, 2002. gadā ieguva
ceturto vietu.
Gandrīz visu spēles gaitu Krievijas izlase bija vadībā, brīžiem
pretinieču pārsvars bija 10 punktu robežās, taču ik pa laikam
Latvijas vienība spēja pietuvoties
līdz minus 2. Pēdējās ceturtdaļā
Krievija izlīdzināja rezultātu
73:73, 10 sekundes pirms spēles
beigām Elīna Babkina iemeta
divus soda metienus (75:73), trīs
sekundes pirms sacensības beigām Krievija atkal izlīdzināja
rezultātu – 75:75. Tomēr atlikušajās dažās sekundēs pēdējā
uzbrukumā Šurkusa fantastiskā
kārtā iemeta trīspunktu grozu,
izraujot Latvijai uzvaru un bronzas godalgas – 78:75!
Latvijas vienības labā Babkina
guva 22, Priede – 13, Šurkusa –
12 punktus.
P. Karlsons

2009. gada 25. jūlijs – 31. jūlijs

Mēs zinājām
un tomēr nezinājām
Maija Ziedaine 1937. 4. I. – 2009. 30. IV.
(Turpināts no 22. lpp.)
pārstāve kongresos, arvien piedalījās draudzes pieaugušo svētdienas skolas klasē. Mācītājs R.
Ekšteins teica: „Draudzēs ir divas
šķiras locekļu. Vieni, kuŗi kaut
ko dara. Otri, lielais vairums,
teic: pagaidi, kur tu skriesi, lai tie
citi dara.” Maija darīja visu,
neskubināta pat cepa pīrāgus un
kliņģeri.
Visvairāk laika Maija veltīja
koŗa dziedāšanai, ik svētdienas
bija draudzes korī. Otīlija Baštika
rakstīja: „Arī garīgi atdzimušais
cilvēks ir dziedot dzimis, dziedot
audzis un grib dziedot mūžu
nodzīvot, jā, dziedot arī pievienoties Dieva slavētāju pulkam.
Kas var liegt mums dziedāt, ja
vēlamies
iedziedāt
sevi
mūžībā...”
Maija piedalījās visās Dziesmu
dienās, kas notika katru gadu
kādā no baptistu draudzēm
rotācijas secībā. Liktenīgi, ka
viņas beidzamās dzīves dienas
bija laikā, kad notika gatavošanās
Dziesmu dienai, ko šogad rīkoja
viņas draudze. Mēģinājumi notika luterāņu baznīcas telpās
trešdienu vakaros un, kad Maija

pēdējos pāris mēģinājumos neieradās, bija skaidrs, ka viņu kavē
nopietni veselības traucējumi.
Pūpolsvētdienā, 5. aprīlī viņa
sēdēja baznīcas blakus telpā un
varēja redzēt, ka nejūtas labi, bet
kad minējām, vai nevajadzētu
aprunāties ar ārstu, atbilde bija:
„Vēl ne.” Viņa cerēja, ka ķermenis
pārvarēs sirdstriekas sekas, jo
apzinājās, ka visas pazīmes par to
liecina. Tomēr pēc dažām dienām
bija jādodas uz slimnīcu, kur
asinsizplūdums galvā dzīvībai
bija pēdējais trieciens.
Maija mātes piemiņai 2005. gada janvārī Vītolu fonda paspārnē
nodibināja Paulīnes Ziedaines
stipendijas fondu. Piemiņas dievkalpojumā tika lūgts ziedot šim
mērķim. Stipendiju kopš 2006.
gada janvāŗa saņem jaunietis no
Kokneses. Ja kāds gribētu sekot
Maijas piemēram, tad tas nozīmētu dzīvot nesavtīgu, atturīgu,
devīgu dzīvi, kalpojot kristīgiem
ideāliem bez reklāmas un bez
atzinības rakstiem un uzslavām.
Tas nav tik viegli, kā izklausās,
bet tāpēc jau nevaram atmest
nodomu mēģināt darīt tāpat.
LP

Latviešu sieviete ar vairāku gadu pieredzi
tautiešu aprūpēšanā Amerikā
labprāt kļūtu par izpalīdzi mājas darbos
un koptu vecākus cilvēkus.
Ir rekomendācijas.
Lūdzu, sazināsimies pa tālr. +371 26535367 vai 732-549-0445,
Sarmīte.

Pārdod
Rīgā, Lāčplēša ielā 29 („Lāčplēša centrā”)
pārdod 3 istabu (87 kv.m) izremontētu dzīvokli
ar iebūvētām mēbelēm un sadzīves techniku.
Gatavs apdzīvošanai. Cena: 130 000 euro.
Kontakts: Pēteris Bolšaitis + 371 6728 3955;
e-pasts: irapeteris@aol.com

Pārdod
Pārdod dzīvokli Rīgā, K. Valdemāra ielā,
73 kv.m, 4. stāvā,
labā stāvoklī par draudzīgu cenu.
Tuvāka informācija pa tālruni + 371 67326761.

Izīrē
Izīrē skaistu trīsistabu dzīvokli paša Vecrīgas centrā,
Tirgoņu ielā (blakus Doma laukumam.)
Dzīvoklis izvietots trijos stāvos.
Jūsu ērtībām tiek nodrošināts viss,
kas nepieciešams dzīvošanai.
Dzīvokli iespējams īrēt uz vienu vai vairākām dienām
(Ls 60 diennaktī), vai ilgtermiņā (Ls 360 mēnesī).
Zane 29111088/ zanerukmane@inbox.lv

