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Brauciet baudīt
skaistos

Katskiļu kalnus!
Rota aicina!

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

UNESCO Latvijas komiteja  
paziņoja, ka UNESCO pro-
gram mas „Pasaules atmiņa” 
starptautiskā ekspertu padome 
apstiprinājusi akcijas „Baltijas 
ceļš” dokumentālā mantojuma 
iekļaušanu UNESCO program-
mas „Pasaules atmiņa” starp-
tautiskajā reģistrā.

Tieši šogad aprit 20 gadi kopš 

Akcijas “Baltijas ceļš” mantojums iekļauts UNESCO 
starptautiskajā reģistrā

akcijas „Bal tijas ceļš” norises, 
tādējādi šis UNESCO no  vēr-
tējums pa stip rina pasaules at -
zinību šim notikumam.

Baltijas valstu kopīgi saga-
ta votā nominācija „Baltijas 
ceļš – cilvēku sadošanās 
rokās” starptautiskajam re -
ģistram tika iesniegta pērn. 
Tajā apkopoti  materiāli, kas 
liecina par 1989. ga da 23. 
augusta notikumiem Baltijā 
– dokumenti, fotografijas, 
video un citas dokumentālas 
liecības, kas stāsta par šīs 
akcijas saga ta vošanu, norisi 
un rezultātiem. 

Visu „Baltijas ceļa” 20. gada-

dienai veltīto sarīkojumu sa -
raksts pieejams UNESCO LNK 
mājaslapā: http://www.unesco.
lv/lat/index/news/all_news/
news1248686446.html.

UNESCO ekspertu padomes 
sanāksmē, kas no 29. līdz 31. jū -
lijam notika  Bridžtaunā, Bar-
badosā, piedalījās arī UNESCO 
Latvijas Nacionālās komisijas 
(LNK) prezidents, Latvijas Na -
cionālās bibliotēkas direktors 
Andris Vilks.

„Akcijas dokumentālā man-
tojuma iekļaušana UNESCO 
programmas „Pasaules atmiņa” 
starptautiskajā reģistrā ir aplie-
cinājums tam, ka pasaules lī -

menī šis fainomens – triju val-
stu spēja apvienoties masveidīgā, 
bet miermīlīgā akcijā, lai paustu 
savu nostāju un sasniegtu mērķi 
– neatkarību no padomju varas, 
ir atzīts par kaut ko ļoti īpašu. 
Starptautiskā sabiedrība ir 
apliecinājusi šīs akcijas nozīmi 
un ietekmi ne tikai uz nākotni 
un attīstību Baltijas valstīs, bet 
visā pasaulē. 

Uzreiz pēc akcijas Baltijas 
valstīs krita Berlīnes mūris, 
notika samta revolūcija Čechijā 
– Austrumeiropa at  brīvojās no 
uzspiestā režīma, tur  klāt 
miermīlīgi,” stāsta Andris 
Vilks.

Pasaules atmiņa ir viena no 
UNESCO komūnikācijas un 
informācijas programmām, kas 
izveidota ar mērķi saglabāt 
nozīmīgāko pasaules doku-
mentāro mantojumu. UNESCO 
programmas „Pasaules atmiņā” 
starptautiskajā reģistrā no 
Latvijas jau ir viena nominācija. 
2001. gadā tajā tika iekļauts 
Dainu skapis.

Ceļojošā izstāde The Baltic 
Way that moved the world tiks 
atklāta Ārlietu ministrijas foajē. 
Līdz 25. augustam tā būs ska-
tāma Rīgā, pēc tam ceļos uz 
Pa rīzi, Londonu un Stok-
holmu. 
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Vai vēlaties sludinājumu krāsās?
Dariet zināmu par sevi un savu nodarbošanos! 

Ar Laika starpniecību varat apsveikt savus draugus un kollēgas!
Laikraksts Laiks (pielikums Jauno Laiks)piedāvā jums iespēju 

ievietot KRĀSAINU sludinājumu 2009. gada 19. septembŗa numurā.
Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 
Laipni lūdzam KRĀSAINO, pilnīgi gatavo („Camera Ready”) sludinājumu

LĪDZ 10. SEPTEMBRIM nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju. 
Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – solvita@laiks.us 

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

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

Zvaniet – INESEI ZAĶIS
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

Tālr.: 631-665-4455    1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164    E-pasts: RigaVen@aol.com

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

Skats Insbrukas apkārtnē

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

Atzinība Laika 
autoram

Raimonds Pormalis pelnījis 
atzinību par vērtīgo rakstu 
“Pirms 70 gadiem latviešiem at -
ņemtā uzvara”, kas ievietota Laika 
6.-12. jūnija  numurā. Temats ir 
skandalozā Latvijas – Lietuvas 
spēle 1939. gada Eiropas basket-
bola meistarsacīkstēs Kauņā. Ga -
du gaitā par to rakstīts gan grā -
matās, gan laikrakstos un žur -
nālos, gan Latvijā, gan ārzemēs, 
bet nekad nebiju lasījis tik plašu 
aprakstu. Pat Sporta Pasaules 

(23.05.1939) numurā, kuŗā ieska-
 tījos Latvijas Sporta mūzejā, spē-
le aprakstīta diezgan kon spek-
tīvi.

No savas puses pievienošu vēl 
sekojošo: Alfreds Erichs Senna 
no Viskonsinas universitātes, 
rakstot par Lietuvas basketbolu 
laikā no 1935. līdz 1939. gadam 
(Journal of Baltic Studies, Vol. 
XIX, Nr. 2, Summer 1988) norāda, 
ka Latvija protestējusi FIBA’i, ka 
Lubins nav bijis tiesīgs pārstāvēt 
Lietuvu, jo dzimis ASV. FIBA 
pieprasījusi Lubina dzimšanas 
datus gan Lietuvas BS, gan AAU 

(kas tobrīd pārzināja basketbolu 
ASV). No Lietuvas BS saņemta 
apliecības kopija, ka Lubins dzi-
mis kādā ciemā Kauņas tuvumā; 
savukārt AAU ziņojusi, ka Lubins 
(kā jau zinām – ASV vienības 
kapteinis 1936. gada  Olimpiskajās 
spēlēs Berlīnē) dzimis Losan dže-
losā. Dzimšanas datumi abos ga -
dījumos sakrituši.

Bija sācies Otrais pasaules kaŗš. 
1940. gadā Baltijas valstis tika 
okupētas. FIBA atviegloti varēja 
neērto lietu nolikt archīvā.

Gunārs Bērzzariņš
Adelaidē, Austrālijā

Redakcijas paziņojums
Mums  ir jauna e-pasta adrese: 

redakcija@laiks.us
Redakcijas administrātorei Solvitai Pavlovičai rakstiet

solvita@laiks.us
Drīzumā jūsu rīcībā būs mūsu mājaslapa

www.laiks.us
Sekojiet turpmākai informācijai!

Par varonības 
piemēriem

Uldis Laika 26. numura Roze  
„Lasītāju balsīs“ rakstā par 
varonības piemēriem aizmirsis 
latviešiem nozīmīgu Otrā 
pasaules kaŗa varonības piemēru. 
Kurzemes cietoksnī  latviešu 
leģionāri kopā ar vācu kaŗavīriem 
līdz pat kaŗa beigām aizturēja 
uzbrūkošo PSRS armijas milzīgo 
pārspēku, tā dodot iespēju 
Uldim, man un citiem pasargāt 
dzīvību un nokļūt brīvībā.  Ziedot 
dzīvību citu labā ir varonība.

Pievienojos Gaidai Valkovskai, 
kas rakstīja:  „Mums jāprot godāt 
un pateikties tiem, kuŗi riskēja ar 
savu dzīvību, lai mēs izglābtos 
un dzīvotu.“

Nevils Leimanis
Kalifornijā  

Mēs bijām dīpīši!
Mēs, kuŗi tagad esam vecāki par 

70 gadiem, uzaugām Vācijā DP 
nometnēs. Mums izklīstot pa pa -
sauli, šis laikpoms pamazām iz  bāl 
no atmiņas. Kādreizējās Virc    bur-
gas DP nometnes gaidas meita 
Marianna Auliciema lat vie  šu  dī -
pīšu dzīvi iemūžinājusi di    gitālā 
fo  toalbumā  www.dpalbums.lv  

Albumā jau var aplūkot vairāk 
nekā 4300 DP nometņu fotograf-
iju. Taču  vairāku nometņu fo  to-
grafiju trūkst, tāpēc vajadzīga 
lasītāju palīdzība. DP albuma 
archīvs nemitīgi tiek papildināts 
ar jauniem materiāliem no visām 
pasaules malām, kur nokļuvuši 
bijušie DP nometņu iemītnieki 
un viņu bērni. Ir pēdējais laiks 
vākt šīs ziņas, jo bijušie DP 
nometņu iemītnieki sasnieguši 
cienījamu vecumu, un viņu 

pieredze drīzumā var zust. DP 
nometņu laiks ir svarīgs posms 
latviešiem un latviešu vēsturē, 
bet Latvijā par šiem laikiem maz 
zināms. DP albums dod iespēju 
jaunākām paaudzēm, it īpaši 
Latvijā, vairāk uzzināt par šo 
periodu. DP albums ir piemērots 
veids, kā informēt jauniešus, jo 
viņi ir pieraduši darboties ar 
datoriem un internetu, un 
vēsture tajā atspoguļota pievilcīgā 
vizuālā veidā.

Lūdzu, apskatiet www.dpal-
bums.lv  un sūtiet fotografijas 
man, es tās ievietošu DP albumā 
un fotografijas nosūtīšu atpakaļ.
DP albuma pārstāvis ASV
Edgars Zariņš jun.
29663 Shacket
Westland  MI  48185-2515  USA
Tālr.:  734-422-9176
E-pasts:  ezed24@wowway.com

Rīgas Vecā Sv. Ģertrūdes baznīcā 
16. augustā plkst. 15 

„Rīgas Evaņģēliskās draudzes” dievkalpojums. 
Kalpos Klāvs Bērziņš. 

Bērniem svētdienas skoliņas nodarbības. 
Pēc dievkalpojuma sadraudzības galds ar līdzi ņemtiem 

groziņiem. Laipni aicināts un lūgts ikviens! 

Precīzējums
Laika 30. numurā publicēta-

jam Irēnas Lagzdiņas rakstam  
„Saullēkts būs drīz” pievienots 
Vijas Vētras fotoportrets. Tā 
autore ir fotografe Guna Oškalna. 
Atvainojamies visiem! 

Redakcija
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Divi latviešu mūzikas koncertiHamiltonas dziesmu svētki bija 
bauda latviešu mūzikas mīļo  tā -
jiem – gan tiem, kas ciena vokālo 
mākslu, gan tiem, kam labāk pa -
tīk instrumentālā mūzika. Skaistu 
latviešu koŗa mūzikas buķeti 
mums sniedza divi kori no Lat -
vijas – „Balsis” un „Burtnieks”. 
Esam pieraduši, ka Latvijas koŗi, 
kuŗi piedalās ārzemju latviešu 
Dziesmu svētkos, savās pro  -
grammās dažkārt arī uzņem ne -
latviešu darbus, lai parādītu savu 
māku arī cittautu komponistu 
koŗa mūzikas repertuārā. Tas pa -
šiem koŗiem liekas interesanti, jo 
viņiem šie darbi ir jauni un ne -
parasti. Bet ārzemju Dziesmu 
svētku publika ilgojas pēc latviešu 
komponistu darbiem, jo šie ir tie, 
kuŗus mēs dzirdam retāk. Tāpēc 
vispirms bija jāpriecājas par abu 
koŗu izvēli, sākot ar latviešu koŗa 
dziesmu klasiku līdz moder -
nākiem mūsdienu dziesmu pie -
mēriem. Šoreiz koŗi nelielījās ar 
vokāli un mūzikāli sarežģītiem, 
ekstrēmiem skaņu eksperimen-
tiem kas noteikti intriģētu dažus 
klausītājus, bet sniedza program-
mu, kas turējās samērā tra  di  cio -
nālos, patīkamos, caurmēra 
klau   sītājiem viegli saprotamos 
rāmjos.

Viesu koŗu koncerts notika 
ceturtdien, 3.jūlijā, vēlā pēcpus -
dienā, greznā anglikāņu Christ 
Church katedrālē – tanī pašā 
vietā, kur dienu agrāk izskanēja 
garīgais koncerts. Tāpat kā garīgā 
koncertā,  arī viesu koŗu koncertā 
katedrāle bija pārpildīta, tā kā 
bija jāmeklē papildkrēsli, kur sē -
dināt koncerta apmeklētājus. 

Pirmais mūsu priekšā stājās 
jauniešu koris „Balsis”. Korī, kas 
dibināts 1987. gadā, dzied jau-
nieši un studenti. „Balsis” ir viens 
no visvairāk apbalvotiem koŗiem 
Latvijā, tas plūcis laurus arī Eiro-
 pas koŗu konkursos. Meiteņu 
ko  šie, sārtie tērpi pasvītroja dzie-
 dātāju jaunības dzirksti un ener-
ģiju. Jau no pirmās skaņas va -
rējām saprast koŗa nosaukumu. 
Tiešām, šī koŗa forte ir jauno 
dziedātāju izcilās balsis. Tīra, 
skai    dra, glīta skaņa mūs apņēma 
gan Alfreda Kalniņa t. dz. apdarē 
„Dziedot dzimu”, gan Jāzepa Me -
diņa liegajā „Pavasaŗa vakars” 
(Aspazija), gan Emīla Melngaiļa 
t. dz. sabalsojumos „Saulīt vēlu 
vakarā” un „Tumša nakte zaļa zā -
le”. Pēdējā izskanēja ar smalki 
izstrādātu legato līniju, tā kā likās, 
ka dziedātāji dzied visu dziesmu 
ar vienu elpas vilcienu.

Pēc šīm liriskām dziesmām 
„Balsis” mūs uzjautrināja ar pašu 
sacerētu un choreografētu tautas 
dziesmu „Gula meitīna”. Vizuāli 
interesants bija šis draiskulīgais 
priekšnesums.

Savāds iestarpinājums šinī pro-
grammas daļā bija Ādolfa Ābeles 
„Lūgšana”. Kaut skaisti nodzie-
dā ta, šī gleznā, garīga satura 
dziesma likās nevietā. Tai sekoja 
Imanta Kalniņa „Mīlestība” 
(O. Vācietis) un divas Ārija  Ške-
pasta tautas dziesmu apdares – 
„Es gulu, gulu” un „Līgo”.

„Balsis” savu programmas daļu 
nobeidza ar Artura Maskata 
ener  ģisko tautas dziesmu apdari 
„Jāņu dziesma”. Koris dziedāja ar 
lielu atdevi, ritmiski asi, ro -
bežojoties uz nesavaldītu Jāņu 
nakts līksmi. Tenoru balsis īpaši 
spīdēja cauri kora krāšņajai tek -
stūrai.

Kori vadīja divi diriģenti – 
Valdis Tomsons un Ints Tete rov-

skis. Abi jaunie diriģenti deva 
dziesmām mūzikāli iespaidīgu 
interpretāciju.  Inta Teterovska  
āriš  ķīgā diriģēšanas technika gan 
vizuāli traucēja dažu dziesmu 
mūzikālo raksturu. Vietām diri -
ģenta lielie žesti bija pretrunā 
dziesmas raksturam un koris-
tiem, kas tik labi sadziedājušies, 
ne  vajadzīgi. Bet varbūt mums arī 
patīk kaut kas no teātŗa mūsu 
tra  dicionālajos koŗa koncertos?

Koncerta pirmās daļas kulmi-
nācija bija Emīla Melngaiļa „Jāņu 
vakars”. Abu koŗu krāšņajā dzie-
dājumā tas bija spožs, dinamisks, 
dzīvs. Šeit diriģenta Teterovska 
mājieni bija īstā vietā. Koristes 
Kristīnes Zembergas meitenīgais, 
bet amzierīgais solo dziedājums 
izraisīja aizrautīgu, kaislīgu Ivo 
Sildega tenora solo atbildi.

Koncerta otrā daļa piederēja 
korim „Burtnieks”. Šinī korī 
dzied dažādu profesiju un dažā-
du vecumu cilvēki. Tādēļ arī ko -
rim skaņa apaļāka, sulīgāka, sak-
ņota uz stingrām, bet arī dažām 
vokāli jau pieredzējušām vīru 
balsīm.

„Burtnieks” savu programmu 
iesāka un savija ar patriotiski un 
dabas skaistuma iekrāsotām dek-
lamētām dzejām, kuŗas gan atda-
līja gan arī savienoja atsevišķās 
dziesmas.

Bija gandarījums dzirdēt Pētera 
Barisona trīsdaļīgo kantāti „Brī-
num     zeme” (J. Akuraters), kuŗa 
Kanadā droši vien nav atskaņota. 
Barisons ir tīrs romantiķis, un šī 
skaistā, liriskā mūzika dažkārt 
tuvojas šķietamam vecmodīgu-
mam. Koris un solisti Ilona Ha -
niņa un Eduards Fiskovičs kla-
vieŗu pavadījumā to dziedāja ar 
patīkamu vijīgumu. Šo roman-
tismu turpināja Emīla Dārziņa 
„Ja uz Betlēmi es ietu” (J.Poruks). 
Šī koŗa mūzikas a capella pērle 
izskanēja apgaroti, ar apskauža-
mu vieglumu.

Ievērojamā Kanadas kompo-
nista Imanta Ramiņa tautas 
dzies  mas sabalsojumam „Pūt 
vējiņi” koris piešķīra jauku atska-
ņojumu. No nākamām trim tau-
tas dziesmu apdarēm A. Ābeles 
„Ak tad!”, Jura Vaivoda „Trīs sid-
raba avotiņi” un Vitas Rudušas 
„Jūriņ, mana līgaviņa” īpaši pati-
ka pēdējā. Pati komponiste bija 
koristu rindās un izpelnījās siltus 
aplausus. 

Helmāra Pavasara „Prelūdija” 
apbūra ar vokālu daiļskanīgumu. 
Vēl dzirdējām Artura Maskata 
„Pavasaŗa mūzika” (t. dz. un 
U. Bēr  ziņa dzeja) un Imanta Kal-
 niņa īpaši dziesmu svētkiem pie-
mērotā „Jau ziediem rotātas pļa-
vas” (E. Veidenbaums). Šeit koris 
pilnīgi atraisījās dziesmu priekā, 
šūpojoties līdz dziesmas dejiska-
jam ritmam.

Diriģenta Egila Lipšana vadība 
viscaur bija mērķtiecīga, stilistis-
ki atbilstīga katras dziesmas mū -
zikas rakstam.

„Balsis” pievienojās „Burtnie-
kam”, kopīgi nodziedot Ērika 
Ešenvalda „Aizej lietiņ” (t. dz.). 
Šeit jaunais, izcilais latviešu kom-
ponists savijis pseudo – primitī-
vas tautas dziesmu melodiskās 
līnijas ar spraigu, ritmisku koŗa 
partiju, kas ar lielu crescendo 
triecas uz „Līgo” kulmināciju. 

Solisti, pianiste Jeļena Bugajenko 
un koris E. Lipšāna vadībā deva 
mums košu priekšnesumu.

 Pateicamies par šo koncertu 
un arī par abu koŗu dziedātāju 
pašaizliedzīgo devumu Dziesmu 
svētku kopkoŗa koncertiem. Šie 
koristi pienesa īpašu vokālu dai-
ļumu gan garīgā koncerta kopko-
rim, gan lielajam svētku koncerta 
kopkorim. Ar līdzjutību vē       roju 
„Balsis” koristes, kuŗas bija nosē-
dušās baznīcas priekšas sānu 
krēslos un mierīgi aizsnaudušās  
„Burtnieka” programmas daļā. 
Tomēr dziesmu prieks bija lielāks 
nekā nogurums, kad Iman ta Kal-
niņa dziesmā mūzikas vilnis aiz-
rāva jaunās dziedātājas un viņas 
ar jaunu možumu šūpojās līdz šai 
mūzikas plūsmai. Paldies jums 
vi  siem par dziesmām un par 
prieku, ko ienesāt svētkos!

Otrais bija „Latviešu mūzikas 
koncerts”. Atskaitot vienu dzies-
mu ciklu, kuŗu dziedāja Vilma 
Indra Vītola, visa programma 
bija mūzika instrumentiem. 
Cen   trālo vietu šinī koncertā 
ieņēma divpadsmit stīdzinieku 
orķestris. Šeit lielu atzinību pel-
nījis svētku mūzikas daļas vadī-
tājs Juris Ķeniņš, kuŗš bija lolojis 
domu izveidot mazu stīgu orķes-
tri tikai ar latviešu mūziķiem. Šī 
doma nu īstenojās, un program-
mā dzirdējām šo ansambli, kuŗā, 
izņemot  kontrabasistu, visi bija 
latvieši. Galvenokārt tie bija „free 
- lance” mūziķi, kas nav saistīti ar 
kādu orķestri, un arī pāris mūzi-
kas studenti. Mākslinieciskie va -
dītāji bija Arturs Jansons, kuŗš 
arī bija ielicis lielu darbu šī orķes-
tŗa tapšanā, un Juris Ķeniņš. 
Sekciju vadītāju lomas ieņēma 
vijolnieces Una Tone no Ņujor -
kas, Inga Malēja Yanoski no Buf-
 falo un torontieši bračists Arturs 
Jansons un čellists Juris Ķeniņš.

Orķestris spēlēja bez diriģenta, 
sekojot dažu mūsdienu kamer-
orķestŗu paraugiem. Viena jūta-
ma starpība starp šiem kameror-
ķestŗiem un šo svētku orķestri ir 
fakts, ka pirmie pavada daudz 
stundu mēģinājumos un bieži ir 
mūziķi, kas ilgus gadus spēlējuši 
kopā. Mūsu svētku orķestris iz -
veidojās dažās dienās, un tādēļ 
bija jāapbrīno viņu mūzikālais 
devums. Vietām gribējās dzirdēt 
kādu dinamiski stingrāku, inter-
pretācijas ziņā krāsaināku niansi, 
bet visumā šis eksperiments iz -
devās apsveicami.

Ķeniņš un Jansons bija izvēlē-
jušies šim sastāvam ļoti piemēro-
tu programmu, izmantojot savu 
pieredzi dažādos ansambļos. 
Dzir   dējām Imanta Ramiņa „Pir -
mo tautas dziesmu svītu orķes-
trim” un Jāzepa Vītola „Tautas 
dziesmu svītu”. Abos darbos mū -
ziķi labi uztvēra katras tautas 
dziesmas atšķirīgo raksturu, sā -
kot ar „Kas tie tādi” ieturīgo sku-
mīgumu līdz „Āvu, āvu baltas 
kājas” dzirkstīgumam. 

Liegans bija Emīla Dārziņa 
„Me  lancholiskais valsis”, Juŗa Ķe -
niņa asprātīgā instrumentācijā. 
Ķeniņš arī bija lietpratīgi aranžē-
jis Alfreda Štromberga „Andan-
tino pastorale”, kuŗu dzirdējām 
pirms Tālivalža Ķeniņa jaukās un 
komponista elegantā stila iezī -
mētās „Mazās svītas”. Prog  rammā 

vēl dzirdējām Daces Ape   rānes 
daiļskanīgo „Romanci” un Al  fre -
da Kalniņa „Elēģiju” A. Purva 
aran  žējumā. Daces Ape   rānes 
darbs rakstīts 1990. ga   dā. Tas pie-
dzīvoja pirmatskaņojumu 3. lat-
viešu jaunatnes mūzikas nomet-
nē Oksfordā astoņu jaunu latvie-
šu stīdzinieku sastāvā.

Jāņa Kalniņa „Tempo di Mar -
cia” ritmiski vitālā atskaņojumā 
izpildīja Toronto pianists Pēteris 
Zariņš ar stīgu orķestri. Šis aktī-
vais mūziķis ieņem redzamu vie-
 tu Toronto mūzikas dzīvē, kopš 
1992. gada būdams Toronto Ka -
raliskās konservātorijas mācības 
spēks.

Latviešu mūzikas koncertu 
iesā    ka Arturs Ozoliņš, kas ieņem 
le  ģendāru vietu latviešu pianistu 
rin  dās. Viņš arī ir viens no Ka  na-
 das visiecienītākajiem mākslinie-
kiem. Ozoliņš bijis solists, vairāk 
nekā 50 reizes koncertējot ar To -
ronto simfonisko orķestri. Izcili ir 
viņa Rachmaņinova četru klavie-
 ŗu koncertu CD ieraksti ar šo or -
ķestri. Ozoliņš nav zaudējis savu 
jaunības dzirksti un smaidu, bet 
ta       gad viņa spēlē arī jūtam zinā-
mu mieru un interpretācijas brie-
dumu.

Mākslinieks uznāca uz skatu-
ves vienkārši un vienkārši arī 
mums pasniedza Imanta Zem-
zaŗa jaunības gados rakstīto skaņ-
  darbu „Patiesība”. Tā bija kā korā-
lis, gandrīz kā vientiesīga, paze-
mīga lūgšana koncerta sākumam. 
Pilnskanīga un krāšņa bija šopē-
niskā Alfreda Kalniņa „Ba  lāde”. 
Siltumu un gaišu rotaļīgumu 
Ozo   liņš deva Jāņa Mediņa „Dai-
nām #6, #14 un #16”. Šie bieži 
atskaņotie darbi Ozoliņa rokās 
mūs atkal apbūra ar savu pianis-
tisko un mūzikālo daiļumu.

Tembrālu un arī stilistisku pār-
maiņu koncertā ienesa Vilmas 
Vītolas dziedātās Alberta Jēruma 
„Saules dziesmas”. Mūzikāli elē-
ģiskais dziesmu cikls ļāva mums 
ieskatīties Jēruma individuālā, 
vēlīnā 20. gadsimta mūzikas rak-
stā. Kontrasts bija Pētera Vaska 
tradicionālos rāmjos ieturētās 
„Trīs latviešu tautas dziesmas”. 
Vilma Vītola abus darbus dzie-
dāja ar labu stila izpratni, vokāli 
gaiši atraisoties Vaska tautas me -
lodiju apdarēs. Ar mūzikāli ieju-
tīgu kopdarbību pianists Pēteris 
Zariņš, flautiste Ilona Kudiņa un 
čellists Juris Ķeniņš atbalstīja 
dziedātājas priekšnesumu.

Latviešu mūzikas koncerts pil-
nam deva, ko cerējām. Apsvei-
cam rīkotājus un lielā darba darī-
tājus! 

Gunta Plostniece 

Viesu koru koncerts un Latviešu mūzikas koncerts XIII Kanadas 
latviešu Dziesmu svētkos

Stīgu orķestŗa grupa

Spēlē Arturs Ozoliņš

Diriģē Ints Teterovskis
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību

Fragmenti no publikācijām

1982. gads
Kalpaka gara uzvara
Kopš 1919. gada 6. marts lat-

viešu tautai ir viena no lielākajām 
sēru dienām. Šajā dienā kaujas 
laukā palika mūsu neatkarīgās 
Lat   vijas kaŗaspēka pirmais pa -
vēlnieks pulkvedis Oskars Kal-
paks.

Šo piemiņas dienu mēs atcera-
mies vēl ik gadu.

Bet sākot ar 1932. gada 6. jan-
vāri, kad pulkvedim Kalpakam 
piepildījās 50 gadu, ik pa desmit 
gadiem viņu atcerējāmies arī 
apaļo gadu jubilejas reizēs. Šogad 
no viņa dzimšanas dienas paiet 
100 gadu, un tā atkal mēs trimdā 
un tauta dzimtenē savās domās 
kavējamies pie tā vīra, kuŗš radīja 
mīlestības un uzticības garu savai 
tautai. 

Šis abas dienas – 6. martu un 
6. jan  vāri – mūsu tauta nebeigs 
pieminēt nekad, tā parādot godu 
vienam no Latvijas vēstures iz -
cilākiem kaŗavīriem. Un mēs zi -
nām, ka būs atkal kā ik gadus 
nolikti ziedi pie viņa krišanas 
vietas Airītēs, tāpat pie viņa atdu-
sas vietas Visagala kapos. Un 
mēs zinām, ka arī svešumā dzī -
vojošie latvieši viņa piemiņu go -
dinās mūsu dievnamos, kor -
porāciju konventos un mūsu 
Dau      gavas Vanagu un citu orga -
nizāciju saietos.

***
Pulkvedis Oskars Kalpaks līdz 

1918. gada rudenim mūsu tautā 
bija nepazīstams vīrs. Tagad mēs 
zinām, ka viņš dzimis 1882. gada 
6. janvārī Meirānu pagastā, kal-
pojis Krievijas armijā no 1903. 
līdz 1918. gadam, pēc kam re -
volūcijas mutuļos sabrūkot Krie -
vijai, atgriezies Latvijā, savās tēva 
mājās Liepsalās, lai sāktu dzīvot 
sa  vā tēvu zemē, kuŗu viņš, kaut 
ga  ŗus gadus no tās šķirts, nebija 
aizmirsis mīlēt, nebija aizmirsis 
tās valodu, un viņa vienīgā vē  lē -
šanās bija Krievijas kaŗa die  nestā 
un kaŗa laukos iegūtās zi  nāšanas 
nodot jaunajai Latvijas valstij. 
Viņš bija jau sasniedzis pulkveža-
leitnanta dienesta pa  kā    pi, ko  man-
 dējis pulku un par izciliem kaujas 
nopelniem apbalvots ar augstā-
kām krievu armijas va  ro  nības 
zīmēm – Sv. Juŗa krustu, zel  ta 
zobenu un vēl vairākām citām.

***
Kad 1918. gada beigās Latvijā 

iebruka sarkanarmija, Kalpaks 
nekavējās nodot sevi jaunās 
valsts valdības rīcībā un jau de -
cembŗa beigās atradās Cēsu rotā, 
ar kuŗu ar kaujām atkāpās līdz 
Rīgai. Te 1. janvārī, kad krievi jau 
bija Rīgas pievārtē, Latvijas pa -
gaidu valdība viņu izraudzīja par 
jaundibināto latviešu vienību pa -

vēlnieku laikā, kad izredzes no -
turēt Rīgu vairs nebija un tā bija 
jāatstāj, atkāpjoties uz Kurzemi. 

Kad 1919. gada 28. februārī 
valdība pulkvedi-leitnantu Kal -
paku paaugstināja par pulkvedi, 
viņa rīcībā jau bija ap 600 vīru. 
Šis bataljons cīņu turpinājumā 
drīz pieauga par Baloža brigādi, 
vēlāk Kurzemes divīziju un pēc 
Cēsu kaujām, apvienojoties ar 
Ziemeļlatvijas pulkveža Jorga 
Zemitāna brigādi, par Latvijas 
armiju, kuŗa mums deva Latvijas 
valsti. Atbrīvošanas kaŗa nobei -
gumā 1920. gadā no Kalpaka 
vie    nības sākuma 220 vīriem mū -
su armijā bija vairāk nekā 76 000 
vīru!

***
Pulkveža Oskara Kalpaka per -

sonība un viņa gars bija mūsu 
armijas nacionālā noskaņojuma 
un audzināšanas pamatā. To 
ievē  roja arī Otrā pasaules kaŗā 
Latviešu leģions, vienmēr viņu 
go  dinot un atceroties šo tēvzemes 
uzticības gara radītāju. 

1944. gada 25. jūlijā pie Kalpaka 
pieminekļa Visagala kapos iera -
dās 32. grenadieŗu pulka de  le gā-
cija, kuŗas sastāvā bija arī šo rin-
diņu rakstītājs, un noliekot lau-
kos un pļavās saplūktu ziedu 
klē  pi atvadījās no šī lielā cīņas 
gri  bas apliecinātāja, lai dotos 
pre  tim vēl nezināmiem kaujas 
lau  kiem.

Nav skaistākas nāves par nāvi 
slavas laukos par savas tēvzemes 
un tautas brīvību. 

Un tā lai šodien mūsu lielā tau-
tas kaŗavīra atceres dienās visi 
smeļamies jaunus spēkus un 
jaunu darba gribu kalpot Latvijas 
labā! (09.01.)

Vilis Hāzners 
Pārmaiņas Kremlī

Brīvā pasaule gaidīja uz pār -
maiņām Kremlī, un tās arī sa -
gaidīja, norijot rūgto kamolu, ka 
šo pārmaiņu rezultātā turpmākos 
gados (vismaz dažos) būs jāsēžas 
pie galda un jārunājas ar čekistu, 
kuŗa nopelniem bagāto darbību 
t. s. drošības orgānos Kremlis pat 
nemēģina slēpt. Un šo ņirdzīgo 
triepienu noslaucījuši, brīvās pa -
saules valdību galvas, prezidenti 
un ministri, aizmirstot visu cieņu 
un diplomātisko protokolu, pa -
cietīgi stāvēja rindā, lai paspiestu 
roku un izmainītu kādu nodrāztu 
frazi ar – komūnistiskās partijas 
ģenerālsekretāru Juriju Andro -
po  vu, kuŗam nekāda valsts amata 
vēl nebija un nav arī vēl šodien 
un kuŗš vienīgais savu partijas 
protokolu ievēroja, vispirms pie -
ņemot komūnistu partiju galvas 
no visas plašās pasaules un tās 
apslēptākajiem kaktiem, un tikai 
pēc tam visžēlīgi pasniedza roku 
arī – kapitālistu un imperiālistu 
prezidentiem. 

Tagad brīvā pasaule gaida atkal. 
Gaida jaunā diktātora t. s. sig  nā -
lus, lai no tiem varētu spriest, ko 
viņš nodomājis darīt un galvenais 

– kādā tempā. Zīlējumi jau skrej 
pa priekšu gaŗās slejās, ievados 
un pareģojumos: Andro  po  vam 
laika nav daudz – viņam jau 68.

Dr. Ulafa Jāņsona 
piebildumi

Ļauni darbi un nodomi laika 
gaitā dažkārt gluži negaidītā vei  dā 
mēdz atriebties pašiem da  rī  tā jiem. 
Tā tas noticis ar Maskavas plā     noto 
un diriģēto tautu maisī  šanas 
(„migrācijas”) polītiku. Iece            rēto 
pa   domju (t. i. krievu) patriotu 
vietā radusies bezmāju klaidoņi, 
kas nodarbojas ar pļē  gu  rošanu, 
van   dalismu, sīko un rup  jo huli -
gānismu, kam nekas nav mīļš un 
dārgs un kas zau  dē  juši jebkādu 
atbildības sajūtu. Bet arī visiz-
virtušākie kungi vien  mēr vēlē-
jušies, lai viņu kalpi būtu cik necik 
tikumīgi un ap  zinīgi, jo ci  tādi var 
izputēt kungu kundziskā dzīve. 

Tāpēc par kalpu deģenerāciju 
pēdējos gados kungu tautas 
literātūrā šis tas atrodams. Kritiķis 
J. Škapars aprāda (LuM ):

„Mūsdienu krievu talantīgākie 
rakstnieki (V. Rasputins, V. Be -
lovs, F. Abramovs) bezdzimtenes, 
bezmāju klaidonības komplek-
sus sakāpina līdz nopietnai laik-
meta drāmai, vērtē kā vienu no 
nopietnākajām problēmām mūs-
dienu plašās migrācijas apstākļos. 
Alkoholisms un migrācija izārda 
un sakropļo daudzas ģimenes.”

Nobeigumā Škapars tēlotā 
vien tiesībā vaicā: „Vai šobrīd 
kriet na daļa latviešu literātūras 
nav pārslogota ar problēmas ap -
slēp  šanu?” 

***
Ļoti plašas perspektīves mūsu 

dzimtenes rūpniecībai pašlaik 
paveras sakarā ar to, ka tur tiek 
ievesta darba organizēšanas un 
stimulēšanas brigādes forma. 

***
Spīdolas tēls nerimtīgi ir saucis 

latvjus uz pilnveidošanos un 
traukšanos uz augšu un uz priek-
šu. Tādēļ mūsu prieks šodien ir 
vēl lielāks, uzzinot par Spīdolas 
gara atkārtotu inkarnāciju mūsu 
laika biedrenēs. Gaišredzīgais 
zēns Jānis Peters ir atklājis, ka 
līdz 1974. gadam šis gars par sa -
vu miesīgo mājokli bija izvēlējies 
dzejnieci Mirdzu Ķempi, bet 
Imants Ziedonis konstatē (Ka -
rogs), ka patlaban tas vismaz da  -
ļēji iemiesojies Veltā Tomā, bagā-
tinot viņu ar spīdolisku sapratni.

Kur pašlaik iemiesojies Lāč -
plēša gars, nav vēl pagaidām no -
skaidrots, bet meklējumi intensīvi 
turpinās. Tiklīdz par to būs iegūti 
objektīvi pamatoti pierādījumi, 
Dr. U. J. steigsies informēt savus 
lasītājus.

Latviešu mākslinieks 
tālos ziemeļos

Pagājuši 25 gadi, kopš St. Džon-
sā, Ņufaundlandē, ieradās lat-
viešu mākslinieks Voldemārs 

Brants. Atzīmējot viņa 25 gadu 
darba posmu Kanadā, Ņu  faund -
lendas un Labradoras mākslas 
ap  vienība rīkoja viņa izstādi, 
kuŗā bija skatāmas gleznas no 
visa šo gadu darba posma. Izstā -
de, kas notika Mākslas un kultū-
ras centra galerijā un tālāk aizce-
ļoja uz Labradoru, guva izcilas 
atsauksmes vietējā presē. Gleznas 
„St. John’s Harbor” attēls bija 
iespiests abos vietējos laikrak-
stos, atzīmējot, ka Voldemārs 
Brants ir latvietis un glezniecības 
izglītību ieguvis Rīgā. 

Voldemārs Brants dzimis 1909. 
gada 16. janvārī Valmieras pagas-
tā, mācījies zīmēšanu un glezno-
šanu Romana Sutas mākslas stu-

dijā. Kaŗa laikā Vācijā – Blom -
bergas nometnē Brants piedalās 
gan kā aktieris, gan dekorators 
Voldemāra Pūces inscenējumos, 
1947. gadā emigrē uz Austrāliju, 
1955. gadā izceļo uz Kanadu. 
Kopš 1963. gada ir dekorators 
pie CBC. Mākslinieks ir biedrs 
Ņufaundlandes mākslas apvienī-
bā, ieguvis četras pirmās vietas 
Art and Letters sacensībā, rīkojis 
trīs patstāvīgas izstādes. Branta 
gleznas atrodamas universitātes, 
vairāku sabiedrību un daudzās 
privātās kollekcijās. Voldemārs 
Brants ir dabas ainavu glezno-
tājs, un Ņufaundlandes sala ir 
devusi viņam bagātīgu tematiku. 

Z. Freivalde

Sports
Toronto latviešu vecvieglatlēts, 

77 g. vecais Arnolds Tīcmanis jau 
izcīnījis pāri par 200 godalgu un 
pārspējis vairāk nekā 20 viņa 
vecuma grupas pasaules rekordu.

Chronika  
* „Rotāti ar mīlestību” – tāds 

bija temats, ko izvēlējās draugu 
pulks Hunterdona mākslas cen-
tram Klintonā, kad tur izstādīja 
Ziemsvētku eglītes un vainagus. 
Dr. Izolde Zīverss Preisa šai izstā-
dei ierosināja sagādāt arī latviski 
izrotātu eglīti. Bija piparkūkas, 
paradīzes āboli, baltas svecītes 
un salmu puzuri. Izstāde guva 
lieku piekrišanu amerikāņu pub-
likā, eglītes attēli parādījās lokā-
lās nedēļas avīzēs.    

* Lotāram Stūrem, izsūtīšanas 
draudos uz soda nometnēm un 
pēc viena gada izolācijā no ārpa-
saules, liegta izceļošana uz ASV 
ar visu ģimeni. Iespēju izceļot uz 
ASV L. Stūres dzimtai sagādāja 
Filadelfijas latvieši ar ASV Kon -
gresa locekļu palīdzību. Šodien 
Rīgas čeka paņirdz par Helsinku 
cilvēka tiesību nolīgumu, sacīda-
ma, ka L. Stūres dzimtai ASV 
nav ko meklēt. L. Stūre – nesa-
mierināms okupācijas varas kri-
tizētājs, devis vairākus ziņoju-
mus uz brīvo pasauli, LNF un 
citiem. Ko L. Stūre darīs tālāk? 
Bada streiks? Varbūt Eiropas 
drošībasun sadarbības konferen-

cē Madridē, cilvēka tiesību prob-
lēmās kopā ar citiem, kam liegta 
izceļošana, būtu kas darāms?

* Mūsu Buenosairesas tautieši 
lepojas ar to, ka te latviešu ikdie-
nas sarunu valoda vēl aizvien 
skan tīrāka un brīvāka no svešām 
ietekmēm, nekā okupētajā Lat -
vijā vai citās patvēruma ze  mēs. 
Toties sabiedriskās rosmes te pē -
dējos gados vairāk apsīkušas, ne  -
kā vietās, kur lielākas latviešu 
ko  lonijas. Klimats, revolūcijas, 
ap  vērsumi un daļēji arī smaga 
saimnieciska krizes (inflācija 
600%) veicinājusi tālāku izceļoša-
nu uz citām pasaules malām, kur 
šķietami labāki dzīves apstākļi un 
augstāks dzīves standarts. No 
sākotnējiem tūkstoš trimdinie-
kiem un toreizējiem „veclatvie-
šiem” Buenosairesā un apkārtnē 
šobrīd vēl dzīvo aptuveni trīs 
simti latviešu. Taču jāsaka, ka 
dau   dzi mūsu tautieši guvuši ievē-
rojamus panākumus saimniecis-
kā, kultūras, mākslas un sabied-
riskās dzīves laukā. Vairāk nekā 
piecdesmit mūsu jauniešu Arģen-
 tīnas universitātēs ieguvuši aka-
dēmiskos gradus, un daudzi tur 
darbojas par mācībspēkiem. 

Arģentīniešu sabiedrībā vis-
plašāk pazīstamais latvietis ir 
gleznotājs un grafiķis Gvīdo 
Brūveris, kuŗš pirms trīsdesmit 
gadiem par savu pastāvīgo māj-
vietu izraudzījis Buenosairesu.

Publikāciju sagatavojis
P. Karlsons

Oskars Kalpaks

Voldemārs Brants savā studijā St. Džonsā

Tīcmanis sasniedza jaunu 
rekordu veseŗa mešanā 

Ed. Keiša šaržs
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No Teodora Zeltiņa vēstules
***

...Priecājos, ka Tava dzīve arī 
nūle bijusi iegājuse lepnā dzer-
smības zīmē. Tavā namā esot 
ēsta pīle un klāt tai piedzerts 
konjaks... Mudīte Gunaram par 
šitām dzī rēm atlaidusi gaužām 
sajūsminātu vēstuli. Mēs gan 
spriedām, ka Tu diez kāds dzer-
šanas speciālists vēl neesi pagu-
vis izveidoties jebšu esi kapitulējis 
amlatviešu lepnības modei, kas 
konjaku dzeŗ pie vi  siem iekšās 
stumjamiem dzē  rie  niem bez 
izšķirības. Šitāda paraža jau 
arīdzan ieviesusies mūsu krastā 
pie bagātajiem būvniekiem vai 
bodniekiem, kaut ko švakāku 
par Henesiju dzert neizskatās 
pieklājīgi. Es gan kuņaku lāgā 
nepanesu, būdams jaunībā vien-
reiz tik smagi no tā pielicies, ka 
tagad no smakas vien paliek 
nelabi. Turos pie baltā un cūkas 
miesas ar sutinātiem kāpostiem, 
kur tādi pieejami. Pagaidām gan 
būs jāievēro maka diloņkaites 
dēļ  dikti liela dzīves mērenība, 
līdz izdosies kādam pārdot 
„Drupu republikas” otru daļu, 
kas vēl pa priekšu ir jāmēģina 
nobeigt. Taču ir viens dvēseles 
mierinājums, ka nebūs katru 
dienu jāuzraksta zināma norma 
avīzei, kur man nebija nekādas 
rezerves, un tā līdz ar pirksta 
galiem katru nedēļu vajadzēja 
nosūtīt noteiktu ma  nuskriptu 

„Dārgais Dižanšlāv” un „Mīļais Teo”
Anšlava Eglīša un Teodora Zeltiņa vēstulēs ielūkojoties

Reinis Ādmīdiņš

porciju. Ar paģirainu galvu tad 
gāja gaužām grūti...

*** 
Anšlava Eglīša un Teodora 

Zeltiņa sarakste 20. gs. 60. gados 
bija samērā intensīva. Tajās vēs-
 tulēs, kas nonāca manā īpašumā, 
ir interesantas ziņas par latviešu 
literātūru trimdā un Latvijā. 
1961. gada 25. aprīlī T. Zeltiņš 
ziņo, ka Helmars Rudzītis izdos 
dzejas antoloģiju „Dzejas un 
sejas”. Redkollēģijā ieaicinājis 
V. Kalvi, E. Raisteru, G. Saliņu 
un L. Taunu, „uz kuŗiem varētu 
nogrūst dažu antoloģijā neuz-
ņemto lāstus. Kā matīsi, esmu 
pieaicinājis dažādu ideoloģiju 
un viedokļu pārstāvjus 
līdzsvarotā skaitā, lai atkristu 
vēlākā sū  dzē šanās, ka kādas 
grupas pārstāvji būtu atstāti 
malā.” Prasījis arī Anšlava Eglīša 
dzejoļus un foto attēlus. 
Antoloģijā ir tikai divi An  šlava 
Eglīša dzejoļi – „Tēvam” un 
„Mana tauta”:

Vidzemīte, Kurzemīte,
Katram tava zemes pīte
Pilna asins, pilna vaidu,
Jaunu rīta ausmu gaida.
Tajā pašā 25. aprīļa vēstulē ir 

arī starptautiski notikumi:
Dienišķajā dzīvē mūsu lokālā 

sadzīve pagaidām ir palikusi 
lielo pasaules mēslu ēnā, kas 
sākuši uzdzīt gaužām nelabu 
dūšu. Visas lietiņas gandrīz vai 
liekas notiek taisni tā, lai vaņkām 

sagādātu prieku. Vai lielāka 
izgāšanās vis  varenākajai pa -
saules lielvalstij maz ir domājama 
kā nūle ar Ku  bu. Krušķis patiesi 
gaisā lēkdams var nu smieties 
bārdā. Franči arī nupat sāk taisīt 
ziepes, tā kā Eiropā kaŗa draudu 
gadījumā, ja tādi pēkšņi rastos, 
gandrīz vai nebūtu spēku, kas 
varētu noturēt fronti. Visa tā 
putra ir sākusi vārīties tik 
nejēdzīgi, ka negribas par to ne 
domāt.

***
  Tātad mūsmājās arī daždien 

iet kā pa baļļu; ja būtu vēl ticīgs 
astroloģijas piekritējs, gandrīz 
vai būtu jāsāk skatīties zvaigznēs, 
vai nav mums visiem pār galvu 
pa  kārusies kāda aplam baiga 
non  stellācija. Būs jāapjautājas 
Ve  se lim, pie kuŗa arī tūliņ grie-
zīšos ar līdzīgu dzejsūtes lūgumu, 
tāpat kā pie Knuta.

***
1961. gada 16. jūnijā T. Zeltiņš 

vēstulē raksta:
Nupat pēc Skumjās pases iz -

nāk  šanas uznāca pašam tāda 
bai  gā skumība, ka pāris nedēļas 
nesajaudāju citu neko kā sūknēt 
iekšās alu. Nezinu, kā citiem, 
man tāda liga uznāk pēc katras 
grā ma tas publicēšanas. Nu bei-
dzot sa  vīkšķijos tik tālu, ka sa -
saiņoju un nosūtīju draugiem 
sūtāmos ek  semplārus. Tad nu 
pēc pāris die nām Tu arīdzan 
saņemsi to manu dzejniecības 

gulbja dziesmu, jo jū  tu, ka esmu 
kļuvis pārāk ap  cerīgs un stipri 
par skeptisku, lai varētu uzrakstīt 
kaut kādu gaisā parāvēju dzeju. 
Mētāties ar kā  diem skaistiem un 
petardīgiem vārdiem, kam pats 
vairs lāgā ne  ticu, uzskatu par 
mērenu liekulību. Nemāku pa -
ga  lam vairs jūsmīgi plivināties 
ar visādiem mistikas plīvuriem, 
kaut kādreiz jaunībā būros gar 
visādiem Svēden bor giem, indiešu 
kriptogrammām un jogām Ra -
mačarakām. Taču laikam visām 
šīm mācībām uz mani nav bijis 
diezko samaitātājs ietekmis, jo 
kļūstu jo dienas, jo mazāk 
ticīgāks. Gandrīz vai jāsmejas, 
ka amuavīžnieki  grib iestāstīt, 
ka ve    cais tīģeru, meitu, džina un 
ziv ju mednieks Hemiņvējš bijis 
tāds nejēga gar ieročiem, ka ir 
zināt ne  zinājis, ka pielādēta 
šaukle vis pār nav iztīrāma... 
Pareiza no  iešana no skatuves 
kādreiz ir vēl lielāka māksla 
nekā uznākšana. Citi tā ir 
sabojājuši visus sava skatuvnie-
ka mūža pūliņus, ne  prazdami 
laikā no skatuves no  iet... Skaisti 
ir apstāties un palikt stāvot 
kalngalā...

1961. gada rudenī Amerikas 
Latviešu teātŗa Vašingtonas an -
samblī režisors Osvalds Uršteins 
iestudēja Anšlava Eglīša 
komēdiju „Omartija kundze”. 
Autoram vēs tulē T. Zeltiņš 
sniedz reportāžu par izrādi:

Vēl šodien brīnos un nevaru 
saprast, kā Bruklinas lielais mū -
zikhauzis nesagāzās čupā no mil-
 zīgā cilvēku lēveņa, kas to pag. 
sestdienā pieblīvēja no sienas līdz 
sienai un kratījās tādos smieklos, 
ka zeme sāka līgoties. Publikas 
at  saucība vienprātīga, ka tāds 
sirdi kustinātājs gabals ilgi neesot 
redzēts. No Bostonas teātrāļiem 
pienākušas ziņas, ka arī tur jau 
labu laiku pirms izrādes biļetes 
bijušas izpārdotas. Šai „trimdas 
tautu” satracinātajā notikumā 
bez taviem nopelniem kāda tiesa 
atzinības jāpiešķiŗ arī Ūršteiniķim. 
Viņš bija gādājis par itin at  jau-
tīgiem Tavu tipu iemiesinā ju-
miem, pats sevi izceldams visas 
šīs krāsainās kompanijas priekš-
galā. Aiz viņa kā nākamo varētu 
minēt Parņicku Reini. Viņu 
divspēle pie kāpostu bļodas bija 
gandrīz vai lieliska. Neatceros 
pēdējā laikā redzējis lugu, kad 
skatītāji vai rāk kārt ar aplausiem 
būtu pār trau kuši izrādi. 

Vēl šajā 26. oktobŗa vēstulē T. 
Zeltiņš analizē aktierus: Kārli 
Ģērmani, Mildu Zīlavu, Oļģertu 
Parņicki, Hildu Princi. Pamana 
arī kļūmes, bet 

taču šis ir tikai sīkas iebildes 
pret visumā švuncīgi atsperīgu 
izrādi, no jauna atgādinot, ka 
lugas iestudēšanā tomēr ir 
svarīgs acīga režisora ķēriens, 
par spīti dažu aktieŗu pārliecībai, 
ka iespē jams iztikt arī bez 
režisora...

(Turpinājums sekos)

(2. turpinājums)

Jau sešpadsmito reizi tiek rīkoti 
Jaunpiebalgas novada svētki, 
kuŗos pulcējas tāli un tuvi cie  mi-
 ņi. Svētkos tiek sniegts atskats uz 
paveikto un sasniegto un pavērsts  
skats nākotnē. Tā arī šoreiz, svēt-
 kos, kas notiks no 14. līdz 16. 
au  gustam.

Vienīgā operas 
brīvdabas izrāde 
šovasar Latvijā

Jaunpiebaldzēni rīkojas ar 
vērienu, un 14. augusta vakarā 
Zosēnu pagasta Baņutas parka 
brīvdabas estrādē pie Skrāģu 
kro  ga rīko operas izrādi. Ska -
tītājiem tiek piedāvāta Jāņa Kal -
niņa opera ar Annas Brigaderes 
pasaku lugas sižetu „Lolitas 
brīnumputns”, šā gada dižķibeles 
apstākļos pat Sigulda oper  mū -
zikas svētkos bija jāiztiek ar kon-
certu, bet vai tāpēc jaun  pie  bal -
dzēniem sava lepnība jāzaudē. 
Izrāde būs! Par to parūpējies 
Skrā   ģu kroga tagadējais saim-
nieks režisors Guntis Gailītis un 
diriģents Viesturs Gailis. Viņi 
speciāli šim notikumam gatavo 
operstudijas „Figaro” iestu  dē-
juma atjaunojumu. Lomās re  -
dzē  sim un dzirdēsim kā Mūzikas 
akadēmijas studentus, tā jau at -
zītus operas solistus, izrādē pie -
dalīsies arī Jaunā Rīgas ka  mer-
orķestŗa mūziķi un 1. Valsts ģim-
nazijas meiteņu koris „Sapnis”.

Pasaku vielas 
         akutālitāte 

Režisors Guntis Gailītis ir pār -
liecināts, ka Annas Brigaderes 
pa   saku lugas viela šobrīd ir ak -
tuāla un tā spēs uzrunāt operas 
skatītājus: „Vai tad nav tā, ka cil-
vē   ki kā akli pievērsušies mantai, 
naudai, varai, bet nespēj un vairs 
neprot saskatīt patiesās vēr tības 
– godīgumu, mīlestību, spē  ju zie-
doties gaišu mērķu vār dā? Par 
visu to ir šajā darbā. Tur  klāt Jāņa 
Kalniņa mūzikā ir gan lirika, gan 
drāmatisms, gan jaukas komiskas 
lappuses. Šī  skaņās ietērptā dzīves 
pilnskaņa arī aizrauj jaunos solis-
tus un, domājams, neat stās 
vienaldzīgus arī klau sī tājus.”

Lielu personību 
piemiņai

Domājot par šāgada Jaun pie-
balgas novada svētkiem, rīkotāji 
turējuši prātā savu izcilo novad-
nieku gadskārtas. Šogad jūlijā 
130 gadi apritēja „Baņutas” lib-
reta autoram Artūram Krū mi-
ņam, tikpat kupla atcere svinama 
arī komponistam Alfrēdam Kal-
niņam. Daudzinot abu šo meis-
taru ieguldījumu latviešu kul tūras 
vēsturē, Skrāģu krogā apskatāma 
vēsturiska ekspozicija „Opera 
„Baņuta” laikmetu grie žos”, bet 
pie Skrāģu kroga 14. augus    ta pie-
vakarē atklās pie  miņas zīmi no -

vadniekam Artū ram Krūmi ņam. 
Arī operas „Lo  litas brīnum putns” 
izvēle šim va  karam nav nejauša 
– tās autors ir Alfrēda Kalniņa 
dēls, kompo  nists Jānis Kalniņš. 

Jau pirms desmit gadiem, svinot 
pirmās latviešu operas autoru 120 
gadu atceri, Zosēnu pa  gasta brīv-
dabas estrādē izskanēja „Baņutas” 
uzvedums. Tagad kār ta nākamās 
pa     audzes veikumam. Dažs labs, ies-
 pējams, atceras Al  frēda Kalniņa 
spārnoto teicienu, ka viņa labākais 
darbs esot... dēls Janka. Bet ir jau arī 
nopietnākas sakarības, kaut vai 
fakts, ka 1937. gada krāšņo un vē  rie-
 nīgo „Ba  ņu tas” iestudējumu Lat   -
vijas Nacio nā  lajā operā diriģēja Jānis 
Kal niņš, autora dēls, pats ta  lan  tīgs 
un daudzpusīgs kompo nists. 

Režisors Guntis Gailītis uzsveŗ, 
ka „Lolitas brīnumputna” brīv-
dabas izrādes veidotāji ar savu 
dar    bu vēlas godināt arī daudzos 
lat  viešu operas atbalstītājus. Viņš 
atsauc atmiņā Jāņa Kalniņa mīt-
nes zemes Kanadas tautiešu pa -
līdzību Operas nama restaurācijā, 
LNO ģildi Amerikā un Kanadā ar 
izglītības programmāma jauna-
jiem operas māksliniekiem un cita 
veida atbalstu. Opermākslas me -
cenātu vidū spoži darbojās Jo  han-
na Benjamiņas kundze, kuŗai šo -
gad apritētu 90. Arī šīs spilgtās 
per  sonības devumu go  dinās ope-
ras izrādē zem augusta zvaig žņo-
tām debesīm.

Gundega Saulīte

Jaunpiebalgas novada svētkos –
operas izrāde!

14.08.09.plkst.17.00
Vēsturiskās ekspozīcijas „Opera „Baņuta” laikmetu griežos” 

apskate.
 

14.08.09.plkst.18.00
Piemiņas zīmes atklāšana novadniekam Artūram Krūmiņam – 

operas „Baņuta” teksta autoram – pie Skrāģu kroga lielā akmens

14.08.09. plkst.20.00. 
Veltījums – 

novadnieku – operas „Baņuta” komponista Alfrēda Kalniņa un 
libretista Artūra Krūmiņa – 130 gadskārtai - 

Jāņa Kalniņa operas « Lolitas brīnumputns » uzvedums 
Baņutas parka brīvdabas estrādē pie Skrāģu kroga.  

Piedalās –
J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Operstudijas ”Figaro” stu-

denti un absolventi, Rīgas Horeogrāfijas skolas audzēkņi, Jaunā 
Rīgas kamerorķestra mūziķi, 1. Valsts ģimnāzijas meiteņu koris 

”Sapnis”, Jaunpiebalgas deju grupa 

Diriģents - prof. Viesturs Gailis.

 15.08.09. visu dienu - Izvēlies Piebalgu - 

Gadatirgus un Novada pagastu kultūras programmas
Jaunpiebalgā -

16.08.09.plkst. 12.00
Sv. Toma Jaunpiebalgas baznīcā – 

Klasiskās mūzikas koncerts
 „Alfrēds Kalniņš un viņa laikabiedri”

veltījums Sv.Toma Jaunpiebalgas baznīcas atjaunošanai

Piedalās - J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti un 
pasniedzēji - Gunta Cēse, Agris Hartmanis, Vita Kalnciema, Santa 

Jākobsone, 1.Valsts ģimnāzijas meiteņu koris „Sapnis”- diriģentes 
Iveta Rismane un Baiba Danovska

 (ieeja par ziedojumiem baznīcas atjaunošanai)

16. Piebalgas Kultūras svētki 
Jaunpiebalgā 

14.-16.08.2009.
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(7. turpinājums)
Gunārs Bērzzariņš Saulainajā Spānijā
L A T V I E Š I  C E Ļ O

Īpatnējākais ir tas, ka katedrāle 
pat paturēja mošejas vārdu – 
spā     niski mezquita.

Mošejai ir vairākas ieejas. Es 
iegāju pa Sv. Stefana durvīm, no -
nākot centrālajā mauru mo  šejā. 
Šeit ir fantastisks kolonnu mežs, 
šīs kolonnas (tādu esot pāri par 
800) iet taisnās rindās un rada 
bezgalības sajūtu. Tās savieno ar -
kas, kuŗu posmi ir sarkani un 
balti: sarkanie ir no ķieģeļiem, 
baltie – no akmeņiem. Kolonnas 
nav visas vienādas. Daļa no tām 
agrāk kalpojušas romiešu un vi -
zigotu celtnēs.

Izejot pa Palmu vārtiem, no -
nāku Apelsīnu dārzā, taču koki 
jau noziedējuši. Mauru laikā šeit 
stādītas palmas, tādēļ arī tāds 
vārtu nosaukums.

Eju uz netālo Alkazaru, kur 
tikai līdz pulkst. 14.30; tagad ir 
jau 15.00! Kad nu tagad tuvāk 

apskatu tūristu būdiņā saņemto 
lapiņu, tur tiešām melns uz balta 
rakstīts, ka Alkazaru slēdz 14.30, 
bet Torņa apmeklēšanas stundas 
vispār nosvītrotas! Alkazaram 
pa     redzēto laiku izmantoju, aiz -
stai  gājot gar veco pilsētas mūri 
līdz žīdu kvartālam (Juderia). 
Vienā vietā mūrī iekalti vārdi 
Hasdag ibn Shaprut. Vai tie būtu 
kādi gudri domu graudi? – Nē; 
vēlāk tīmeklī atklāju, ka tas ir 
ievērojama 10. gadsimta žīdu ār -
sta un diplomāta vārds, viņš vie -
nu  brīd bijis ārsts kalifatā, faktiski 
kalifa Abdalrahmana III ārlietu 
ministrs!    

Šeit visas ēciņas izbalsinātas 
baltas, ieliņas tīras, šauras, do -
mātas tikai kājniekiem (tā gan ir 
arī citur Kordovā). Iemetu acis 
sinagogā, nofotografēju Mozus 

Kordovas vecais pilsētas mūris

Divi visai atraktīvi džentelmeņi, 
kuŗi gan vairs nav jau  nekļa gados, 
bet jau sasnieguši krietna briedu-
ma slieksni – Jānis Anmanis un 
Aivars Zandbergs rā  dīja, ko nu 
sastrādājuši Jāņa sarīkotajā viņu 
abu Krimuldā. 27.jūlijā Krimul-
das muižā ieradās krietns pulciņš 
abu mākslinieku pielū  dzēju, kas 
baudīja gan burvīgo Gaujas sen-
lejas ainavu, gan glez  notāju sa -
biedrību, gan bagātīgi servēto 
galdu. Sarīkojumu kup  lināja arī  
talantīgās Klintu ģi  menes mū -
zicēšana. 

Liekas, ka abi plenēristi bija 

Divi džentelmeņi Krimuldā
M Ā R I S  B R A N C I S  I Z S T Ā Ž U  Z Ā L Ē S

krietni pastrādājuši, sevišķi 
Aivars Zandbergs. Jānis rādīja 
savas nelielās skicītes, to lielākā 
daļa droši vien bija tapusi senāk. 
Kā allaž, viņš rāda romantiskas 
fantazijas, kas ieguvušas īpaši 
jūsmīgu sieviešu siržu mīlestību. 

Aivaru Zandbergu vairāk 
pazinu kā akvarelistu, kuŗš rūpīgi 
nostrādā ainavas. Šoreiz viņš 
visvairāk pievērsies akrila 
gleznām. Arī viņš pēc dabas lai-
kam taču ir romantiķis. Viņu 
iedvesmojušas sienas gubiņas, 
baltie mākoņi dzimtenes debesīs, 
senu ēku puduŗi vecu koku 

pavēnī. Viss gleznots ļoti spilgtās, 
košās krāsās, ainavu kompozicijās 
nav meklēti jauni ceļi, bet iets pa 
paša un citu iemītām, sen 
zināmām tekām, piespricēts klāt 
paša autora sentimenta 
pūdercukurs. Viņu vadījusi viena 
vienīga jūsma.

Abu mākslinieku darbi nerisi-
na ne mākslinieciskas problēmas, 
ne kādas citas. Viņi veselām 
riekšavām dāļā daiļumu 
aizgrābtām dvēselēm. Laikam arī 
tāda māksla ir nepieciešama.

Māris Brancis

Maimonida (jeb ben Maimona) 
pieminekli. Viņš bijis pazīstams 
12.gadsimta filozofs un mediķis.

Atliek vēl laika ieskatīties tra -
dicionālā Andalūzijas pagalm -
mā  jiņā (patio) ar 12.gadsimta 
mēbelēm, traukiem, lampām, 
monētām. Vienā istabiņā parā -
dīta papīra ražošana. Izejmate-
riāls – lupatas, ko samala ūdens -
dzirnavās, kuŗas redzējamas pie 
Romiešu tilta. Patio esot Kor-
dovas īpatnība  jau kopš seniem 
laikiem. Reizi gadā notiekot pat 
sacensība – kuŗru patio izvēlēs 
par skaistāko un košāko.

 
***

Vēlāk, jau sēžot AVE ātrvil   -
cienā, kas mani ved atpakaļ uz 
Se  vilju, iešaujas prātā, ka tik ērti 
es būtu ar mieru braukt visu ceļu 
atpakaļ uz Austrāliju. Diemžēl 
tas tikai sapnis, būs jāsamierinās 
ar lidmasīnu.

saņemu šodien otru nepatīkamo 
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Ansis Cīrulis. Saules pagalmos. 
Sastādītāja Rūta Rinka. Teksta 
autori Modris Esserts, Zaiga Kup-
l   e, Dace Lamberga, Santa Po d -
voiska, Rūta Rinka. Alīdas Krēs -
liņas priekšvārds. Lienes Drāz -
nieces un Miķeļa Baštika māk-
slinieciskais iekārtojums. Apgāds 
„Neputns”, Rīga, 2008. 335 lpp.

Latviskā stila nodibinātājs 
Ansis Cīrulis (1883 – 1942) visos 
laikos ir bijis tautas mutē, tāpat 
kā Jūlijs Madernieks, Jēkabs Bīne, 
Ernests Brastiņš un Arvīds Dzēr-
 vīte. Katrs no sava viedokļa un 
katrs ar citādu apceres mērķi par 
viņu ir rakstījuši mākslas dzīves 
apcerētāji Jānis Dom  brov skis, 
Jānis Siliņš, Jānis Pujāts un Dace 

žēl grāmatu neļāva rakstīt. Mate-
riāls palika glabājamies pie Jāņa 
Pujāta, gaidot labākus laikus, 
taču ugunsgrēks darbnīcā daudz 
ko iznīcināja. Izglābto 20. gad-
simta 90. gados J. Pujāta māsa 
Gabriela Krone nodeva Latvijas 
Valsts archīvam. Šie materiāli – 
vēstules, sarunu pieraksti, foto-
grafijas un zīmējumi – arī iekļauti 
izdevumā.

Kataloga sastādītāja Rūta Rinka 
daudzus gadus strādājusi, gan 
veidojot jubilejas izstādi un vācot 
eksponātus, gan nododoties pē -
tījumam un katalogam, kuŗam 
par līdzautoriem pieaicināti kol-
lēgas Modris Esserts, Zaiga 
Kuple, Santa Podvoiska un Dace 
Lamberga, katrs rakstījis savu 
sadaļu.

Rūtas Rinkas ikdienas darbs 
Dekorātīvās mākslas un dizaina 
mūzejā saistīts ar keramikas 
glabāšanu un izpēti. Šai temai 
mākslas zinātniece pievērsusies 
arī šajā grāmatā. Viņa, tāpat kā 
citi kataloga autori, detalizēti un 
rūpīgi izsekojusi Anša Cīruļa 
dar  bībai keramikas laukā gal ve-
nokārt līdz Pirmajam pasaules 
ka  ŗam. Rakstītāja atklāj, kā māk-
sliniekam radusies interese par 

podiem, vāzēm un bļodām, kā 
kopā ar brāļiem dibinājuši kera-
mikas darbnīcu Jelgavā. Viņa 
pētījusi ietekmes no citām kul-
tūrām un vērojusi, kā gūtie im -
pulsi tiek radoši pārstrādāti.

Savukārt vēstures pētnieks 
Modris Esserts pievērsies Anša 
Cīruļa devumam nacionālās un 
valsts simbolikas jomā – latviešu 
strēlnieku karogu, Latvijas valsts 
karoga vēsturei, arī strēlnieku 
no  zīmju un ģerboņu rašanās gai-
tai. Mākslas zinātnieces Daces 
Lam  bergas uzmanības lokā ir 
jubilāra ieguldījumas glezniecībā 
un grafikā. Grāmatu grafikas 
pētniece Zaiga Kuple dziļi iz -
pētījusi A. Cīruļa pielietojamo 
grafiku –ieguldījumu pastmarku, 
grāmatu noformējumu un illus-
trāciju, plakāta vēsturē. Nav apie-
tas arī naudas zīmes un grā mat-
zīmes un pat tāda parasti ne -
ievērota sfaira kā reklāmu un 
kon   fekšu papīriņu zīmējumi.

Manuprāt, viens no nopiet nā-
kajiem materiāliem ir Santas 
Pod    voiskas raksts, kuŗā uzmanība 
īpaši pievērsta stilizācijas prob-
lēmai Anša Cīruļa daudzveidīgajā 
daiļradē. Viņa izpētījusi līdzīgās 
parādības visā Eiropā un no -

nākusi  pie secinājuma, ka, no 
vie  nas puses, mākslinieka darbu 
stilistika nav izolēta ne no jū -
gendstila, ne no Art Deco, kas 
20. gadsimta pirmajā pusē bija 
tik populāri Vakareiropā, un no 
otras – nacionālā stila jautājumi 
minētajā laikā līdzīgi tika risināti 
daudzās jaunajās nacionālajās 
valstīs – Čechoslovakijā, Polijā, 
Igaunijā un citur. Var gan šķist, 
ka līdz ar to Ansis Cīrulis nav 
nekas unikāls pasaules mākslas 
vēsturē, taču ka mākslinieks pra-
tis izveidot tādu nacionālo stilu, 
kāds raksturīgs tikai latviešiem.

Grāmatas vērtību palielina ļoti 
korrektās zinātniskās atsauces un 
paskaidrojumi, kas papildina blī-
vo faktu materiālu, mākslinieka 
dzīves dati, piedalīšanās izstādēs, 
bibliografija un apzināto Anša 
Cīruļa darbu katalogs Latvijas 
mūzejos. Visu kataloga tekstu 
papildina un bagātina ļoti plašais 
illustrātīvais materiāls, kas dau-
dzos gadījumos vienkopus ir 
publicēts pirmo reizi, līdz ar to 
darbu reprodukcijas, dokumenti 
un foto uzņēmumi aizņem tur-
pat divas trešdaļas apjoma.

Māris Brancis

Lamberga, tomēr līdz Anša 
Cīruļa 125 gadu dzimšanas dien-
ai nopietns pētījums nav bijis 
sagatavots. Jaunā grāmata pirmo 
reizi dziļi un pamatīgi analizē 
jubilāra daiļrad. Anša Cīruļa 
biografija gan aplūkota visai 
konspektīvi, galvenokārt tikai 
saistībā ar attiecīgā pētījuma 
temu. Centrā bijusi meistara lielā 
jubileja un Latvijas valsts pa  -
stāvēšanas 90. gadskārta. Tas arī 
noteicis izdevuma ievirzi un sa -
turu.

Pagājušā gadsimta 50. un 
60. ga        dos mākslas zinātnieks 
Jānis Pujāts bija iecerējis rakstīt 
grāmatu par Ansi Cīruli. Paspī -
dēja cerība, ka  pēcstaļinisma it 
kā brīvākās sajūsmas laikā, ka nu 
var runāt un rakstīt svabadāk. 
Tolaik tika uzsvērts, ka jāatklāj 
kat    ras tautas nacionālā savdabība, 
jo sevišķi lietiskajā mākslā. Jānim 
Pujātam tobrīd bija iespēja satik-
ties ar daudziem Anša Cīruļa 
laikabiedriem un draugiem, ja 
tie nebija ieslodzīti Sibirijas no  -
metnēs vai aizbraukuši uz Rie tu-
miem, un viņus iztaujāt. Daudz 
materiālu tika slēpts ģimenēs. 
Tāpēc viņš varēja savākt lielu 
skaitu unikālu materiālu. Diem-

Grāmata par latviskā stila meistaru Ansi Cīruli
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Vasaras vi -
dū, kad tu -
vojas jauns 
sko  las gads, 
ma  nas do -
mas pie       vēr -
šas vie     nai no 
vis no piet nā-
ka jām saim-
nieciskās kri-

zes problēmām.  Amerikā kavējas 
valsts aktīva iestaiste bezdarba 
samazināšanā un atkal uzvirmo 
nedrošība finanču nozarē. Latvijā 
vēl ne valdība, ne tauta nav atgu-
vusies no šoka, kas nāca ar lielu 
nepieciešamību valstij aizņemties 
naudu  un ar drakonisko budžeta 
apcirpšanu. Abos gadījumos paš-
 reiz maz domā, maz runā un vēl 
mazāk dara izglītības nodro ši nā-
šanā un izglītības līmeņa celšanā.  
No ilgtermiņa skatpunkta šāda 
nolaidība apdraud katras tautas 
attīstību.

Senos laikos daudzkārt pietika 
ar to, ko iemācījās mājās un pir-
majos darbos.  Latviešu kultūrā 
jau bērnībā darāmajos darbos 
mācījās dzīvot labu un vērtīgu 
dzīvi.  Te varēja mazliet pasapņot 
par dabas skaistumu un tuvību 
dabai, pakāpeniski apgūt vien-
kāršas, tomēr noderīgas, praktis-
kas zināšanas, palīdzēt uzturēt 
visas ģimenes labklājību un pie-
savināties tik svarīgos atbildības 
un darba tikumus.  Tā izveidojās 
strādīga un taupīga tauta, kas ar 
savām spējam un sabiedrisko 
kul tūru izcēlās pāri daudzām 
ci tām Krievijas imperijā, tā spēja 
atjaunot izpostīto saimniecību 
jau pirmajos gados pēc neat ka rī-
bas iegūšanas.

Piedalīšanās starptautiskā dar-

Vi e n n a , 
August 3 – 
P o l i t i c a l 
lea  ders in 
Russia have 
been pro-
f o u n d l y 
affected by 
S a m u e l 
Hu n  t i n g -
ton’s theory 

of the clash of civilizations, all 
the more so, one Moscow com-
mentator suggests, because of 
the late Harvard theorist’s sug-
gestion that Orthodox Chris-
tianity constitutes the basis for 
one of those civilizational blocs.

In a provocative article posted 
online last week entitled “Why 
Huntington was Wrong about 
‘Orthodox Civilization,’” Vla-
dimir Mozhegov argues that it 
should have come as no surprise 
that Russian leaders would be 
attracted to and then fundamen-
tally misuse Huntington’s ideas 
(www.russ.ru/pole/Pochemu-
H a n t i n g t o n - o s h i b s y a - s -
pravoslavnoj-civilizaciej). 

The Moscow publicist says that 
Moscow elites, political and espe-
cially religious, were drawn to 
Huntington’s theory less because 
of his call for a multi-polar world 
and criticism of the West for its 
application of “double standards” 

Krizes laika komentāri

Window on Eurasia: Huntington’s „Clash of Civilizations” Shaping 
Moscow’s Approach, Analyst SaysPols Goubls

around the world than for his 
comments about the existence of 
a Russian-centered “Orthodox 
civilization” at odds with other 
civilizations.

The notion of a distinctly “Or -
thodox” civilization, as Mozhegov 
notes, has long been a favorite 
idea of Patriarch Kirill and has 
been elaborated most fully by his 
close aide and advisor Archpriest 
Vsevolod Chaplin, Kirill’s long-
time deputy in the Patriarchate’s 
External Affairs Department and 
now head of the Church’s depart-
ment for social relations.

More than two years ago, in an 
article entitled “Five Postulates 
of Orthodox Civilization,” Chap-
lin argued that “a religiously neu-
tral” state in an Orthodox coun-
try like Russia was “impermissi-
ble,” unlike in the West where 
that notion lies at the foundation 
of civil society (http://www.
pravaya.ru/side/584/11462). 

According to Mozhegov, Chap-
lin in his 2007 essay was simply 
expressing in a “traditional By -
zan  tine-Soviet” manner Hunting-
ton’s ideas and insisting the fol-
lowing hierarchy for Russia: “at 
the top are the powers that be, a 
little lower is the Church, still 
lower is society, and at the very 
bottom is the individual.”

Some commentators have sug-

gested, Mozhegov says, that this 
points to the possible “return of 
the Brezhnev model of the USSR 
(out of which, as out of Gogol’s 
overcoat, came all the current 
bureaucracy) where in place of 
the discredited CPSU will appear 
a modernized Russian Orthodox 
Church.”

Whether the situation will 
develop in that way, of course, is 
far from certain, the Moscow 
writer says, but this stress on “an 
Orthodox civilization” as unique 
will at a minimum represent a 
clear rejection of the Euro-centric 
approach that Russia has had for 
more than two centuries and 
open the way for Eurasianism, 
which he says will “in fact mean 
permanent Islamization.”

That is because, Mozhegov 
con   tinues, that keeping things 
within the “paradigm” of “Or -
thodox civilization” will turn out 
to be “impossible simply because 
there are no real foundations for 
it except for political demagogy 
and myths,” however much Kirill, 
Chaplin, and their followers in 
the political elite believe other-
wise.

After September 11th and all 
the ensuing events, Mozhegov 
argues, “the single fruit of ‘Or -
thodox civilization’ on the geo-
political space has become the 

elaboration of a system of a 
new global division” between 
the West and the rest of the 
world “in which Russia will try 
to ad  vance its geopolitical 
ambitions by presenting itself 
as the leader of ‘traditional civ-
ilizations.’”

Such an approach, Mozhegov 
continues, will “sooner or later” 
lead to disaster, not only because 
efforts to build “an Orthodox 
civilization” will lead to the col-
lapse of the Russian Federation 
itself but also trigger a new 
growth in geopolitical tensions 
and possibly give Russia the 
doubtful “honor to be the deto-
nator of a new global war.”

One reason that Huntington’s 
ideas have found such a fertile 
field in Russia, the Moscow com-
mentator says, is that the Ame-
rican political scientist does not 
devote sufficient attention to the 
fundamental reality that “the 
contemporary world reflects the 
splitting apart of a [hitherto] uni-
fied Christian world.”

As a result of that, “the separat-
ing out of ‘Orthodox civilization’ 
from the common Christian civ-
ilization” – and Mozhegov says 
that he has never heard anyone 
talking about “a Catholic or 
Protestant civilization” – “dis-
torts and vulgarizes the actual 

historical perspective of develop-
ment.”

But the real reason that the 
notion of a separate “Orthodox 
civilization” is playing such a 
negative role, he continues, is 
not to be found in Huntington’s 
theory itself with its borrow-
ings from Toynbee and Spen-
gler but rather in the way in 
which Rus sians have once 
again misused a set of ideas 
from the West.

“If at the foundations of the 
ideas of Russian Slavophiles lay 
the idealism of Hegel and 
Schelling,” Mozhegov argues, 
“then it is not surprising” that 
today’s domestic ideologues of 
“post-modern Slavophilism,” in 
a way that parallels what the 
Bolsheviks did with the ideas of 
Karl Marx, have been inspired 
“by American political scientists” 
like Huntington.

In short, the Moscow writer 
argues, Huntington’s “main mis-
take” was that he “did not take 
into account the Russian mental-
ity, that very civilizational factor 
which he points to as the source 
of future conflicts and global 
clashes” and thus helped open 
the way for a renewed clash 
between Russia and the West, 
given how some Russians are 
misusing his ideas. 

Bētiņu dzimtai
Gundars Ķeniņš-Kings

ba dalīšanā šodien prasa vēl 
vairāk. Attīstītajās valstīs viena 
no augstākām prioritātēm ir celt 
tautas izglītības līmeni. Jau Krie-
vijas imperijas laikos latvieši 
va rēja paļauties uz zviedru laika 
mājmācību un apgūt gandrīz pil-
nīgas lasīt un rakstīt zināšanas.  
Pēc tam, pirmās neatkarības 
ga dos, ne tikai nodibināja sko lo-
tāju institūtus un Latvijas Uni-
versitāti, bet arī  izveidoja obligātu 
pamatskolu sistēmu. Pēc tam 
gadu gaitā izveidojās plašs 
vi dusskolu un speciālizētu augst-
skolu tīkls, kas vismaz pa daļai 
turpināja agrāk izkoptās sko lo-
šanās tradicijas.  

Šodien izglītošanās attīstība 
to mēr ir kļuvusi vienpusīga. Ir 
pat dzirdēti labi domāti un gluži 
nejēdzīgi ieteikumi skolas pār-
vērst par propagandas un mi -
nimālu technisko zināšanu ap  -
guves iestādēm.

Šī izglītības polītikas attīstība 
vedina uz pārdomām par to, ko 
varam darīt izglītības labā šodien, 
grūtajos saimniecisko atplūdu 
gados. Savas pārdomas, ievērojot 
Mildas Bētiņas aicinājumu pa -
līdzēt Latvijas skolām, es vēlos 
vēltīt izcilo izglītotāju, Bētiņu 
dzimtas piemiņai. Arī manam 
tēvam, viņa līdzbiedriem Irlavas 
skolotāju seminārā un Sātu 
draudzē. Bētiņu dzimta saistās ar 
neatlaidīgu un iespējami plašu 
pamatizglītību, augsti profesio-
nālu kompetenci mūzikas laukā 
un sevis izvēlētiem un izkoptiem 
sasniegumiem nacionāli un in -
ternacionāli atzītā meistarībā.  

Taisni šodien Bētiņu dzimta 
Latvijai dod izcilus izglītošanās 
un izglītošanas paraugus.

Jānis Bētiņš, slavenā Irlavas 
semināra absolvents un ilggadīgs 
mūzikas skolotājs, izskoloja pir-
mos latviešu ēr  ģelniekus. Viņam 
uzdotie virsdi  riģenta pienākumi 
1. un 2. latvie šu Dziesmu svētkos 
norāda mums uz Jāņa Bētiņa 
tuvību tautai un viņa plašo 
kultūras redzes loku. Kā viņa 
mācīto ar mī  lestību un cieņu 
atcerējās mans tēvs, Atis Ķeniņš, 
Bētiņš ar sevām plašajām 
zināšanām par kultūru un pro-
fesionālo mūziku dalījās ar citiem 
Irlavas seminārā, gan Sātu drau-
dzē, kur bija ērģelnieks līdz savam 
mūža galam. Viņa dēls Ludis savu 
laiku bija mūzikas profesors 
Maskavā, un pēc tam aktīvi pie-
dalījas mūzikas dzīvē Latvijā. 
Kaut  arī cits Bērzmuižas Bētiņu 
dzimtas pārstāvis Kārlis nepie-
ver sās mūzikai, viņš savu kompe-
tenci izkopa šacha spēlē,  Viņš 
sasniedza pasaules klases meis-
tarību un sagatavoja veselu Lat-
vijas šachistu paaudzi starp tau-
tiskām sacensībām. Jāņa Bē  tiņa 
jaunākais dēls Ādolfs, sa  vukārt 
izcils mūziķis Krievijas imperijā, 
bieži koncertēja Lat vijā. 

Kopā ņemot, Bētiņu sniegtie 
paraugi mums rāda, cik svarīgi ir 
saistīt izglītību ar tuvību tautai 
un kultūrai, ar darba mīlestību 
un cenšanos sasniegt meistarību 
izvēlētā darbā.  Tos der ievērot 
šo   dien, kad izglītības polītika 
Latvijā ir bieži atrauta no mājas 
dzīves un tai ir neskaidri uzde-

vumi. Tie norāda uz uzmanīgas 
un tomēr vispusīgas izglītības 
izvēli, augsti vērtējamu skolotāju 
lomu un šodien tik svarīgo iz -
cilības un meistarības lomu visas 
tautas attīstībā.  

Bētiņu dzimtas sasniegumi 
mums atgādina, ka šodien, vēl 
vairāk kā agrāk, tautas izaugsmē 
galvenā loma pieder izciliem 
izglītotājiem.  Izcils skolotājs mīl 
savu darbu un kompetenci, savus 
skolniekus un līdzdarbiniekus, 
savu sabiedrību un savu tautu.  
Izcilos skolotājus mīl.

Izglītības reformas Latvijā ir 
aizkavējušās.  Tās netiek līdzi citu 
valstu sasniegumiem. Pēc vie no-
šanās Lisabonā Eiropa šodien 
vei dojas par augsti izglītotu un 
techniski innovatīvu daudztautu 
kopienu, kas spēj sacensties ar 
pieaugošu konkurenci no Āzijas 
puses.  Dažās valstīs šis progress 
ir lēnāks, dažās straujāks.  Latvijā 
tas ir straujš, bet tas vēl nespēj 
panākt tās tautas, kas pagājušā 
gadsimtā aizsteidzās Latvijai 
priekšā. Ja šodien Latvijas un 
privātās augstskolas sagatavo 
ag rāk nepieredzētu skaitu stu-
dentu, tad pārdomas par šo pro-
gresu rosina studentu ierobežotie 
līdzekļi un Eiropā neierastais, 
būtībā nepietiekamais izglītības 
valsts nodrošinājums. Ja starp-
tautisku izcilību sasniegt cenšas 
Latvijas Universitāte, tad prak-
tiski visaugstākā līmenī darbojas 
tikai slavenās privātās, bet valsts 
atbalstītās Stokholmas Ekono-
miskās augstkolas mazā filiāle 
Rīgā (REA).  

Lielākā nelaime ir tā, ka ar 
izglītību saistītās izmaksas tiek 
skatītas šauri, savā ziņā pasīvi.  
Runājot par eksporta veicināšanu, 
es Rīgā nedzirdu, ka ārzemju 
studentu un citu valdību mak-
sātais faktiski ir pakalpojumu 
eksports.  Nedzirdu, ka izglītībā 
izdotais lielā mērā ir nepieciešams 
kapitāla ieguldījums tautas nā -
kotnē.  Nedzirdu, ka izglītība 
iek  ļauj dzīves ziņas apgūšanu un 
ka tai jābūt vairāk kā procesam, 
kur apgūst elementārākās zinā-
šanas un sava veida techniskās 
apmācības. Te es vairs nemanu 
daudz mīlestības apgarotas iz  glī -
tības.

Otra nelaime ir plānošanas 
veids, kas visbiežāk turpina tikai 
iesākto. Visvienkāršāk ir budžetus 
par zināmu procentu vienkārši 
palielināt, daudz neprasot par 
ierastās programmas noderību. 
Uzlabotu izglītības polītiku ne -
veido nebeidzamās diskusijas par 
Latvijas vēstures mācīšanu un 
atsevišķu cittautiešu skolu nozīmi 
un vajadzību.  

Pie šādas kārtības valsts 
izglītības polītikas veidotāji un 
vadītāji Latvijā nav ievērojuši 
lielās pārmaiņas tautas dzīvē, kas 
jau dsaudzus gadus prasa fun-
damentālas reformas.  Šīs pār-
maiņas veido jaunas demografis-
kas struktūras, jaunas prasības 
iesaistīties ES saimnieciskajā at -
tīstībā, kā arī neizbēgami pa -
lielinātas Latvijas iedzīvotāju    
so  ciālās aprūpes un veselības 
kop  šanas vajadzības.  Turpinot 
iesākto birokratisko vadības 
prak  si, vislielākais līdzekļu trū-
kums ir skaidri redzams šajās trīs 
tautas attīstība jomās – izglītībā, 
tautas veselībā un jaunos saim-
nieciskos pasākumos. 
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Pavadījām atvaļinājumu Latvijā 
laikā, kad par modes vārdiem 
kļuvuši ,,dižķibele”, ,,krize” un 
,,jostu savilkšana”. Pārsteidza, ka 
koncertzāles bija pārpildītas, iz -
pār   dotas pat labāko sēdvietu bi -
ļetes, kas maksāja 20 latus. Iespē -
jams, koncertus apmeklē, lai dis-
tancētos no dienišķām rūpēm. Iz    -
klaide ir laba terapija, jo liek aiz -
mirst bēdas un raizes. Tāpēc vien 
vērts iet pie daktera Vai-kā-skan!

Noklausījāmies Andŗa Daņi -
ļen   ko 50 gadu jubilejas koncertu, 
kuŗā dziedāja arī solisti Nor-
munds Rutulis un Žoržs Siksna. 
Andris Daņiļenko strādā par 
balss skolotāju Latvijas  Nacio-
nālajā teātrī  un māca aktieŗiem 
dziedāt.  

Labsajūtu radīja patriotiskā 
dziesma ,,Es dziedāšu par tevi, 
tēvu zeme” un populārā Raimon-
da Paula ,,Svētvakars” ar Imanta 
Ziedoņa vārdiem:  

 Šī Dieva zeme ar Gaujas lejām,
 Ar stārķa ligzdām un kurmju 

ejām.
 Ar Cēsīm, Talsiem un jaunām 

sejām,
 Ar ļaužu balsiem un Raiņa 

dzejām. 

 Par verga algu es tajā sirgšu,
 Par indes malku es viņu pirkšu.
 Ar zelta atslēgām es slēgšu, 

slēpšu,
 Kā puskauts āzis par viņu 

brēkšu.

Koncerta beigās skanēja jauna 
dziesma ,,Gribu dzīvot Latvijā”, 
kas klausītājus  pozitīvi ietek  mēja.

Visa  Latvija skan!
Ventspils Jūras svētku ballē 

dziedāja un spēlēja vecie draugi 
Normunds Rutulis un ,,Lauku 
mū  zikanti”. Balle Renķu dārzā 
sākās pulksten divos no rīta. It kā 
vēla stunda izpriecām, bet Latvijā 
vēl bija gaišs.

,,Krodziņā pie Paula” Kuldīgā 
lielsarīkojumā pulcējās tūksto-
šiem skatītāju un labākie dziedā-
tāji, šo Raimonda Paula prog-
rammu Latvijas televīzija pārrai-
dīja visā valstī. Maestro Raimonds 
Pauls, mūziķu grupa Raimonda 
Macata vadībā un divi desmiti  
Latvijā populārāko solistu sagā-

dāja omulību un aicināja dziedāt 
līdzi. Koncerts bija sadalīts trīs 
tematiskās daļās: ,,Kurzeme un 
romantiskā Kuldīga”, ,,Teātŗa 
lus  tes” un „Krodziņš”. Skanēja 
iemīļotas, sen nedzirdētas un pil-
nīgi jaunas dziesmas. Koncertā 
piedalījās Ance Krauze, Ieva 
Pļavniece, Ieva Kerēvica, Ieva 
Sutugova, Dita Lūriņa, Karīna 
Tatarinova, Indra Burkovska, 
Jānis Stībelis, Viktors Lapčenoks, 
Žoržs Siksna, Normunds Rutulis, 
Artis Robežnieks, Niks Matvē-
jevs, Aivars Brīze, Andris Ērglis, 

Dainis Skutelis, Roberts Pēter-
sons, Mārtiņš Egliens, Mārcis 
Maņjakovs un Kuldīgas kultūras 
centra pašdarbības kopas. 

Kad Salacgrīvā rokfestivālā 
Positivus 09  jau pirmajā vakarā 
ieradās 30 000 apmeklētāju, radās 
kilometriem gaŗi sastrēgumi un 
pie ieejām nepārredzamas rin-
das. Uz skatuves kāpa britu 
mūziķis Pīts Dohertijs, „Prāta 
vētras” dziedoņi, īru dziedātāja 
Šaineda O’Konora. 

Saulkrastos bija džeza, Bauskā 
kantrī mūzikas festivāls. Apska-
tījām rožu izstādi Rundāles pilī, 
kur skanēja senlaiku mūzika un 
gregoriskie dziedājumi. 

Latvijā ikvienam ir iespēja 
koncertos klausīties savu iemīļoto 
mūziku. Arī  Latvijas simfoniskā 
orķestŗa koncertos pārdod ar 
vien vairāk biļešu un uz daudzi-
em koncertiem tās jau 
izpārdotas. 

Jauks bija Intara Busuļa solo-
koncerts. Intars ir izcils māk sli-
nieks ar fantastisku balsi, vien-
rei zēju stilu un labu humora 
iz jūtu. Koncertā Dzintaros viņš 
ar smaidu paziņoja, ka dziedās 
dziesmu ,,krieviešu valodā!” 
Diemžēl komponista un aran žē-
tāja Kārļa Lāča dziesmas vairāk 
atgādināja troksni nekā mūziku. 
K. Lācis var būt pateicīgs, ka 
Intars ar tām tika godam galā un 
programma bija augstvērtīgā 
līmeni. Abos koncertos dziedāja 
arī Normunds Rutulis.

Izklaides koncertā ,,Labākais 
no kabarē” atksaņoja starptau-
tiski populāru  mūziku, kuŗā at -

kal piedalījās  Intars Busulis. Tur 
saskrējos ar akordeonisti Initu 
Āboliņu, kas bija pilnā skatuves 
tērpā un man pārmeta, ka esmu 
aizskrējis viņai gaŗām nesas  vei-
cinājies. Atvainojos un teicu, ka 
tādā tērpā nez vai viņu pazītu 
pašas māte. Inita mūs uzlūdza 
nākamā dienā uz Operas svēt-
kiem Siguldā, kur arī viņai bija 
jāspēlē. 

Viktora Lapčenoka koncerti 
rēgulāri notiek „Lido” alus pa -
grabā. Aizgāju un aicināju Vik -
toru atbraukt un dziedāt 
2010. gadā Jāņos Priedainē, Bos-
tonā un varbūt arī Vašingtonā. 
Viņš aicinājumam labprāt piekri-
ta.

Koncertā Dzintaros Viktors 
svinēja savu 60 gadu jubileju, 
viņš vēl aizvien dzied fantstiski. 
Raimonds Pauls teicis, ka Viktors 
ir labākais solists, ar kādu viņš 
sadarbojies. Viktora cienītāji uz -
sākuši līdzekļu vākšanu jauna 
al  buma izdošanai, iekārtojot 
mājaslapu www.viktoranos-
lepums.lv, kuŗā var iegādāties 
vīriešu veļu. 

Tikāmies ar trīs tenoriem, ku -

ŗiem 16. augustā būs koncerts 
Dzintaros un  drīz pēc tam viņi 
brauks koncertēt uz ASV, Kanadu 
un Lielbritaniju. Ļoti viņus gai -
dām. 

Liels paldies Normundam Ru -
tulim par mīlestību un uzmanību, 
sagādājot iespēju mums noklau -
sīties koncertus! Paldies arī viņa 
ģimenes locekļiem – Ilutai, Lin-
dai un mazajam Edvardam, kas 
vairs neraud, kad sēž klēpī vīram 
ar bārdu. Paldies, ka jūs esat! 

Jānis Bībelnieks 

Ceļojuma iespaidi

Krodziņā pie Paula aiz 
Maestro Andris Ērglis un 
Normunds Rutulis

Dzied Andris Daņiļenko

Dzied Nor munds Rutulis

Kopā ar Viktoru Lapčenoku "Lido" alus sētā

Intars Busulis

Trīs tenori: Miervaldis Jenčs, 
Juris Kulakovs, Nauris 
Puntulis un Guntars Ruņģis

Jānis Bībelnieks ar akordeonisti Initu Āboliņu

Gaidām trīs 
tenoru 

koncertu 
„Bel ami” 

Latvijas Nacionālās operas 
teno ri Nauris Puntulis, Guntars 
Ruņģis, Miervaldis Jenčs un pia-
nists Juris Kulakovs drīz atkal 
viesosies Amerikā un Kanadā. 
Viņi kopā mūzicē jau vairāk nekā 
desmit gadu, ieskaņojuši vairākus 
tvartus. Viņiem bijuši neskaitāmi 
koncerti visā pasaulē – Hon-
kongā, Luksemburgā, Zvied  rijā, 
Italijā, Krievijā, Kiprā, Igaunijā, 
Lielbritanijā un gandrīz visās 
Latvijas pilsētas. 

Tenoriem 16. augustā būs  kon-
certs  Dzintaru koncertzālē, un 
pēc tam viņi dosies ceļā pie 
mums. Rudens koncertsezonu 
tenori sāks 22. augustā Ņujorkas  
draudzes nometnē Katskiļos, pēc 
tam būs koncerti  Priedainē,  
Salas baznīcā,  Bostonā,  Mont re-
alā, Toronto, Klīvlandē,  Kala ma-
zū, Milvokos, Čikāgā,  Mineapolē, 
Sietlā, Sanfrancisko, Losandže lo-
sā, Linkonā, Indianapolē, Vašin-
gtonā. 

 ASV nav neviena lielāka 
latviešu centra, kuŗā tenori kaut 
reizi nebūtu  viesojušies, un 
mūzikas mīļotāji gaida viņus 
atkal. Tenori jau piekto reizi 
šķērsos Atlantijas okeanu, lai 
iepriecinātu savus uzticīgos 
klausītājus. Iepriekšējā koncert-
turnejā ,,Mīlas lidojums pie 
draugiem” tenori dziedāja italiešu 
mīlestības dziesmas, Juŗa 
Kulakova moteti O Lux Beata 
Trinitas, tautasdziesmas. 

Kas ceļasomā tenoriem šoreiz? 
Koncertu ievadīs pianists Juris 
Kulakovs, atskaņojot Emīla 
Dārziņa ,,Melancholisko valsi”. 
Tenori atkal apliecinās savu 
daudzpusību – pirmajā daļā viņi 
dziedās aizritējušā gadsimta 
populārās dziesmas, kuŗas bijušas 
Marisa Vētras, Paula Saksa, 
Artūra Priednieka-Kavarras, Jāņa 
Vītiņa repertuārā, sākot ar 
slavenām operu ārijām un beidzot 
ar dziesmām no operetēm un 
kinofilmām.  Koncerta nosau-
kums ,,Bel ami” patapināts no 
tāda paša nosaukuma kinofilmas. 
Koncerta otrā daļā skanēs latviešu 
tautasdziesmas Juŗa Kulakova 
aranžējumā, piemēram, ,,Strauja, 
strauja upe tecēj”, ,,Gaŗa, gaŗa šī 
naksniņa”, latgaliešu ,,Toli dzeivoj 
muna meiļo”, tās ir arī jaunajā 
tautasdziesmu albumā ,,Trīs jau-
nas māsas”, ko koncerta 
apmeklētājiem būs iespēja 
iegādāties. Klausītāji dzirdēs arī  
Dzintaru koncertzālē dziedātās 
mūsdienu latviešu komponistu 
Zigmāra Liepiņa, Raimonda 
Paula un Jāņa Lūsēna u. c.  dzies-
mas. Tie, kuŗu kollekcijā trūkst 
tenoru iepriekšējā albuma ,,Mīlas 
lidojums”,  varēs savā īpašumā 
iegūt arī to. 

Aicinām nākt klausīties kon-
certu, lai izjustu, kā dziesma spēj 
iedvesmot. Tenoru koncertus 
rīko Latviešu kultūras biedrība 
TILTS. 

Sīkāku informāciju iespējams 
uzzināt, zvanot Jānim 
Bībelniekam, tālr.: 781-326-5085 
vai Jānim Studentam: 732-836-
9759. 

Jānis Bībelnieks
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

Valsts prezidents Valdis Zatlers nosūtīja apsveikumu jaunajam 
NATO ģenerālsekretāram Andersam Fogam Rasmusenam, sirs-
nīgi sveicot un novēlot viņam veiksmi, atbildīgajā amatā stājo-   
ties. Apsveikumā Zatlers saka, ka Latvija kā sabiedrotā valsts no-
pietni vērtē NATO pienākumus un saistības, ne tikai piedaloties 
NATO operācijās, bet arī centienos veicināt alianses lomu drošības 
palielināšanā.

Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu Zatleri un Ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis Igaunijas galvaspilsētā Tallinā apmeklēja 
pasaulslavenās dziedātājas Madonnas koncertu.

Latvijas Universitātes studentei Maijai Bērtulei piešķirta 
Dānijas Roskildes universitātes stipendija klimata jautājumu iz- 
pētē. M. Bērtule strādā ar risinājumiem, lai samazinātu CO2  
emisiju jaunattīstības valstu rūpniecības uzņēmumos.

Senās Zemgales sirdī Tērvetē, kur pagātne, pakāpusies trīs se-
najos pilskalnos un zem dižozoliem aprakti senču ieroči un 
dārgumi, 8. un 9. augustā jau sesto reizi notiks starptautisks 
sarīkojums - Zemgaļu svētki. Šogad aprit 230 gadi, kopš zemgaļu 
valdnieks Nameisis atgriezās ar savu kaŗaspēku un atkaŗoja 
krustnešiem Tērvetes pili, tāpēc svētku nosaukums ir “Nameiša 
atgriešanās”. Kā katru gadu Tērvetes pilskalna pakājē darbosies 
seno laiku apmetne, kur folkloras kopas un vēstures rekonstruk-
cijas klubi - vairāk kā divi simti dalībnieku no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas un Somijas demonstrēs 9.-13.
gadsimta dzīvesveidu. Interesenti varēs vērot dažādas sacensības – 
Baltijas apgabala kaŗavīru turnīru, šaušanu ar loku un arbaletu, 
viduslaiku kauliņu spēli, kā arī teatrālizētu kuršu vikingu uzbru-
kumu tirgotāju apmetnei, kuŗā tiks izmantots nesen uzbūvētais 
kuršu kaujas kuģis. Apmeklētāji varēs tikties ar dažādu klubu 
dalībniekiem, kuŗi atspoguļos Latvijas aizvēsturi un viduslaiku 
vēsturi un sarīkojuma laikā demonstrēs amatniecības, kalēju, teks-
tilijas un citas prasmes.

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Iecavas SOS jauniešu 
mājas jaunieši līdz 10. augustam īsteno starptautisku jauniešu 
apmaiņas projektu Mix of Life. Projektu īsteno, pateicoties Eiropas 
Savienības neformālās izglītības programmas “Jaunatne darbībā” 
līdzfinancējumam. Projekta laikā jaunieši no Latvijas, Lietuvas, 
Spānijas un Ungārijas kopīgi meklē risinājumus, kā mazināt 
sabiedrības atkarību no alkohola, cigaretēm un narkotikām. 

Daugavā, posmā starp Aizkraukli un Koknesi, izmakšķerēts 
Eiropas mēroga sams – 72 kg smags un 2, 20 m gaŗš. Tikai pāris 
kilogramu pietrūka līdz jaunam Latvijas rekordam. Ventspilnieki 
Andrejs Makarovs un Valerijs Makrušins ar milzu zivi cīnījās 
stundu. 

Pēc NRA sniegtās informācijas, pirmo reizi Latvijas seismolo-
ģijas vēsturē ir reģistrēta īsta vietējas izcelsmes tektoniskā zemestrī-
ce 27. jūlijā pulksten 19.48. Zemestrīces epicentrs bija Kurzemes 
rietumos, tas skāra Mazirbi, Dundagu un Kolku. Latvijas Uni-
versitātes ģeoloģijas profesors Valdis Segliņš sacīja, ka “tā ir tek-
toniska - zemes garozas kustību izraisīta zemestrīce.” Zemestrīces 
magnitūdu aparātūra novērtējusi ar 3,4 ballēm pēc Richtera skālas. 
Zemes virsmas satricinājuma spēks, kas parāda grūdienu ietekmi 
un tiek aprēķināts 12 ballu sistēmā, iespējams pārsniedzis 5 balles. 

Prezidents vērsies 
Satversmes tiesā

Valsts prezidents Valdis Zat-
lers iesniedzis pieteikumu Sa- 
tversmes tiesā, apstrīdot Saeimas 
2009. gada 16. jūlijā pieņemtā 
likuma “Grozījumi Publisko ie-
pirkumu likumā” rēgulējuma 
atbilstību valsts pamatliku-
mam. V. Zatlers lūdz Satvers-
mes tiesu atzīt likuma atseviš-
ķus pantus par spēkā neeso-
šiem no tā pieņemšanas brīža. 
Zatlers uzskata, ka likumā no- 
teiktais pienākums par vērša- 
nos ar iesniegumu Iepirkumu 
uzraudzības birojā iemaksāt ie-
snieguma nodrošinājumu, iero-
bežo Satversmes 92. pantā no- 
stiprinātās personas tiesības aiz-
stāvēt savas tiesības un liku-
miskās intereses.

Kas pārvalda Latviju?
AS Latvijas Krājbanka valdes 

priekšsēdis Mārtiņš Bondars 
intervijā LA veltījis skarbu kri-
tiku pašreizējai Latvijas valdībai. 
Viņa ieskatā pašlaik Latvijā     
nav valdības, jo valsti pārvalda 
koalicijas partijas, kas savukārt 
veicina starptautisko ieguldī-
tāju neuzticību Latvijai. Ka val-
sti pārvalda koalicija, sapratuši 
arī starptautiskie aizdevēji. Ta- 
gad Starptautiskais Valūtas fon-
ds (SVF), no kuŗa vēlamies aiz-
ņemties naudu, pieprasa, lai 
vēstuli viņiem paraksta koali-
cijas partijas nevis valdība.

 Tā ir būtiska starpība: valdība 
vai koalicija. Pirmie spēj skatīt 
valsti kā vienotu organismu, 
otrie “izšķīst” sadrumstalotās 
interesēs.

Pēc Bondara domām, polītis-
kā sistēma, ar ko esam dzīvojuši 

gandrīz divdesmit gadus, ir 
attīstījusies vissliktāk no sistē-
mām - pat salīdzinot ar ekono-
misko jomu vai sociālo. Viņa-
prāt, jāizveido tāda sistēma, kas 
atbilst Satversmei un likum-
došanai, jāizveido Latvijas Re- 
publikas valdība, kas rūpējas 
par cilvēkiem, nevis šaurām 
iestādēm vai amatu vietām.

Latvijas – Krievijas 
starpvaldību komisijā

Latvijas – Krievijas starpvaldī-
bu komisijas sēdē piedalījās arī 
uzņēmēji. Komisijas līdzpriekš-
sēža, Ekonomikas ministra Arta 
Kampara ieskatā darbs noritējis 
draudzīgā un saprotošā atmos-
fairā. Uz priekšu sperti plati soļi, 
lai drīzumā varētu parakstīt lī- 
gumus par savstarpējo investī-
ciju aizsardzību un dubulto ne- 
aplikšanu ar nodokļiem.

Komisijas līdzpriekšsēdis no 
Krievijas puses, transporta mi-
nistrs Igors Levitins atzina, ka 
sarunas ļāvušas pieņemt kons-
truktīvus lēmumus. Radusies 
nepieciešamība dibināt starp-
valdību sarunu darba grupu, 
kuŗas uzdevums būs nodarbo-
ties ar reģionālās sadarbības 
jautājumiem. Ar sapratni uz- 
ņemta Latvijas vēlme sadarboties 
ar Krievijas apgabaliem. 

Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis, pozitīvi novērtē-
jot Starpvaldību komisijas pa-
veikto, uzsvēra, ka attiecībā uz 
dubultnodokļu līgumu pusēm 
jāturpina darbs pie iekšējās 
saskaņošanas procesa pabeig-
šanas. Valdības vadītājs teica, ka 
Latvijas puse ir gatava tuvākajā 
laikā pabeigt iekšējās saskaņo-
šanas procesu.    

Latvijai nepieciešama vienota 
valdība

Latvijai ir nepieciešama vie-
nota valdība, tas nenozīmē, ka 
būtu jānomaina Valža Dom-
brovska (JL) Ministru kabinets, 
bet gan starp partijām jāspēj 
panākt saskaņu. Šādu viedokli 
intervijā telekompanijai LNT 
pauda Valsts prezidents Valdis 
Zatlers.

Prezidenta ieskatā valdības 
darbā pašlaik nejūt mērķtie- 
cīgu reformu plānošanas darbu, 
turklāt ir sajūta, ka valdošās 
koalicijas partijas savā starpā 
komūnicē ar plašsaziņas līdzek-
ļu palīdzību, bet nesanāk kopā 
pie viena sarunu galda. Šādos 
strīdos lieki tērē spēku.

Nākamā gada budžeta sama-
zinājumi būs grūti, tāpēc ar  
tiem jāsāk kvalitātīvi strādāt, 
turklāt līdz ar nākamā gada 
budžetu Latvijā ir jābūt īste-
notām struktūrālajām refor-
mām.

Savukārt runājot par gaidā-
mo rudeni, kad pēc daudzu 
domām liels skaits Latvijas 
iedzīvotāju var nonākt kritiskā 
iztikas situācijā, Zatlers pauda 
viedokli, ka “sociālā spilvena” 
izveides jomā valdība ir izdarī-
jusi gana daudz, taču viņš 
mudināja arī pašus iedzīvo- 
tājus būt daudz aktīvākiem un 
pašiem meklēt jebkādu darbu.

Amatus atstāj TP Saeimas 
frakcijas locekļi

Tautas partijas (TP) Saeimas 
frakcijas priekšsēdis Māris Ku- 
činskis un TP ģenerālsekretārs 
Aivars Tiesnesis paziņoja, ka 
atstāj savus amatus. Par jauno 
TP ģenerālsekretāri ievēlēta Ra- 
mona Pitana, kas jau agrāk ir 
pildījusi TP ģenerālsekretāres 
un Centrālā biroja vadītājas 
amatu. Kučinskis TP frakcijas 
sēdi, lai pārvēlētu tās vadību, 
nolēmis sasaukt 10.augustā.

Aģentūrai LETA Kučinskis 
sacīja, ka “tāda ir situācija, tu-
vojas nākamās Saeimas priekš-
vēlēšanu laiks, TP frakcijai ir 
nepieciešams asāks stils, kas nav 
manā raksturā”. TP valde par 
Saeimas TP frakcijas priekšsēdi 
rekomendējusi ievēlēt Vinetu 
Muižnieci.

Kučinskim tiek pārmests no- 
teiktības trūkums sadarbībā ar 
otru lielāko koalicijas partneri - 
Jauno laiku. Kučinskis neesot 
pietiekami asi reaģējis uz JL 
valdes priekšsēdes Solvitas 
Āboltiņas publiskajiem pazi-
ņojumiem, ka “Valža Dom-
brovska valdības cena bija labi 
apmaksāts amats bijušajam Mi- 
nistru prezidentam Aigaram 
Kalvītim (TP)”. 
Latvijas vēsturnieki Maskavā
Trīs Latvijas vēsturnieki – An- 

tonijs Zunda,  Inesis Feldmanis 
un Heinrichs Strods Maskavā 
piedalījās Krievijas Zinātņu 
akadēmijas Vispārējās vēstures 
institūta rīkotā konferencē „Ei- 
ropas traģēdija: no 1939. gada 
līdz nacistiskās Vācijas uzbru-
kumam PSRS”. Par saviem ie- 
spaidiem viņi stāstīja LA redak-
cijā. 

Konferences saimnieks bija 
institūta direktors Aleksandrs 
Čubarjans. Viņš nolasīja re- 
ferātu, kas mūsu vēsturnieku 
ieskatā bijis stipri viduvējs, 

nepavisam ne zinātnieka cie-
nīgs. Viņš nopūlējies, lai nebū- 
tu nekādu norāžu par Molo-
tova-Ribentropa pakta nozie-
dzību, ka tas saistīts ar kaŗa 
sākumu. Tikuši apieti asi tā lai-
ka temati – Vācijas un PSRS 
okupācijas polītika, Molotova 
vizīte Berlīnē 1940. gada 
novembrī, PSRS – Somijas kaŗš.  

Čubarjana referātā izskanē-
jusi doma, ka Molotova-Riben-
tropa pakts novedis pie PSRS 
sabrukuma pag. gs. 80. gadu 
beigās... Pakts morāli „uzspri-
dzinājis” Padomju Savienību. 
Citi runātāji pauduši viedokli, 
ka Hitlera uzbrukums PSRS 
1941. gadā Staļinam bijusi „die-
va dāvana”, jo tas ļāvis viņa 
režīmam noturēties vēl krietnu 
laiku. Citādi tas būtu sagruvis 
no iekšpuses represiju dēļ vai   
arī nonācis kaŗastāvoklī ar visu 
Rietumeiropu kā pats nozie-
dzīgākais režīms. Ziemas kaŗā 
ar Somiju neesot daudz no tā 
trūcis.

Vēsturnieks Sergejs Slučs savā 
referātā pamatojis, kāpēc Hit-
leram bijis vajadzīgs pakts. Bez 
PSRS atbalsta Vācija nebūtu 
varējusi neko izdarīt. Tikai jū- 

tot, ka austrumu robeža droša, 
Hitlers varējis kaŗaspēku kon-
centrēt pret Franciju un to 
sagraut. 

Konferencē Čubarjans atbal-
stījis ideju par Latvijas pirmā 
prezidenta Jāņa Čakstes 150 
gadu jubilejai veltīta simpozija 
sarīkošanu šā gada rudenī 
Maskavā. Čakste 19. gadsimta 
beigās mācījās Maskavas uni-
versitātes Juridiskajā fakultātē. 
Tur likti viņa juridisko zināša-
nu pamati. Čakste ir viens no 
Latvijas Satversmes autoriem. 
Maskavas universitātes rektors 
piekritis piemiņas plāksnes 
izvietošanai. Tas ir liels solis uz 
priekšu, ievērojot, ka sabiedris-
kā doma Krievijā nav Latvijai 
labvēlīga.

Latvijas vēsturnieku kopīgais 
secinājums par Maskavas kon-
ferenci: nekādi sensacionāli 
jaunāko laiku vēstures skaidro-
jumi nav izskanējuši. Taču po- 
zitīvais ir, ka tomēr dzirdēts      
šis tas jauns un galvenais – 
uzzināti mūsdienu Krievijas 
vēsturnieku uzskati.        

 
Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Tiem, kas dien-

dienā vaukšķ, ka 
Pribaltikā atdzim-
stot fašisms, varētu 
atgādināt, ko bied-
ra Staļina tuvākais 
līdzgaitnieks Vjačes-

lavs Molotovs teicis par hitleris-
mu, uzrunādams PSRS Augstākās 
padomes deputātus 1939. gada  
31. oktobrī: “Pēdējā laikā Anglijas 
un Francijas valdošās aprindas 
mēģina iztēlot sevi kā cīnītājus  
par tautu demokratiskajām tie-
sībām, pret hitlerismu, turklāt  
Anglijas valdība paziņojusi, ka   
tās mērķis kaŗā pret Vāciju esot   
ne vairāk un ne mazāk kā “hitle-
risma iznīcināšana”. Iznāk, ka 
angļu un kopā ar tiem arī franču 
kaŗa piekritēji pieteikuši Vācijai 
kaut ko līdzīgu “ideoloģiskam 
kaŗam”, kas atgādina senos reli-
ģiskos kaŗus (..) Bet šāds kaŗš ne- 
kādi nav attaisnojams (..) Taču 
katrs cilvēks saprot, ka ideoloģija 
nav iznīcināma ar spēku, tai nevar 
darīt galu kaŗojot. Tāpēc ir ne ti- 
kai nejēdzīgi, bet arī noziedzīgi 
kaŗot par “hitlerisma iznīcinā-
šanu”, piesedzoties ar “cīņu par 
demokratiju” kā ar vīģes lapu.” 

Hitlerisms, fašisms, nacisms tor-
eiz, pirms 70 gadiem, Kremlim 

Hitlers un Staļins pret Rietumiem
bija ideoloģija, kas nav ar varu 
iznīcināma, un vēsture tātad nav 
vērtējama, piemērojot morālas 
katēgorijas.

Pēdējo pusteikumu īpaši uz- 
svēris Saskaņas centra (SC) Sa- 
eimas frakcijas deputāts un Lat-
vijas pārstāvis Eiropas Padomes 
Parlamentārajā asamblejā (EPPA) 
Boriss Cilēvičs, kuŗa intervija š. g. 
28. jūlijā publicēta Rīgas kriev-
valodīgajā avīzē Čas. Norādot,    ka 
vēsture nav vērtējama ar mo- 
rālām katēgorijām, Boriss Cilē-
vičs nosodīja EDSO Parlamen-
tārās asamblejas rezolūciju, kas 
staļinismu pielīdzina nacismam. 
Tie esot mēģinājumi “pārrakstīt 
Otrā pasaules kaŗa vēsturi”, ap-
galvo Cilēvičs. Taču nupat citētās 
Molotova dziļdomīgās atziņas arī 
ir daļa no Otrā pasaules kaŗa 
vēstures, jo šis kaŗš taču sākās ar 
Lielvācijas un PSRS uzbrukumu 
Polijai 1939. gada 1. un 17. sep-
tembrī. 

Vēsture principā neesot mēro-
jama ar morālām katēgorijām,    
un tagadējie patētiskie spriede-
lējumi par demokratiju un cil-
vēktiesībām attiecībā uz pagātnes 

notikumiem izklausās gan skum-
ji, gan smieklīgi, spriež Cilēvičs. 
Pārfrazējot Raini - “tālas atskaņas 
zilā vakarā”, 1939. gada vēlā rudens 
atbalss...

Cilēvičs atzīst, ka staļiniskā 
Padomju Savienība bijusi ne-
demokratiska, taču tā kopā ar 
“tam laikam pietiekami demo-
kratiskajām” (!) valstīm - Lielbri-
taniju, Franciju, ASV “apturēja 
brūno mēri, izglāba cilvēci no 
nacisma”. 

Atzīstot, ka Staļina režīma 
drausmīgajiem noziegumiem   
nav attaisnojuma, Cilēvičs tomēr 
apgalvo, ka starp staļinisko PSRS 
un hitlerisko Vāciju nedrīkst likt 
vienlīdzības zīmi no starptautis-
ko tiesību skatpunkta. 

Un ja nu mēs runājam par 
Borisa Cilēviča un maniem tau-
tiešiem - vērts citēt izvilkumu no 
kāda nesen atslepenota čekas 
(NKGB) dokumenta, kuŗā uz- 
skaitīti pazīstamu padomju lite-
rātu “pretpadomju” izteikumi,    
ko 1943. gadā noklausījušies če- 
kas okšķeŗi. Dzejnieks Josifs Ut- 
kins, drosmīgs frontinieks, tei-   
cis: “Mums ir tikpat drausmīgs 

režīms kā Vācijā. Itin viss no-    
spiests... Mums jāuzvar vācu 
fašisms, un pēc tam – jāuzvar mūs 
pašus.” 

Edvards Radzinskis savā grā-
matā Staļins (apgāds Vagrius, 
Maskavā, 1997) 607. un 608. 
lappusē raksta, ka briestošais piec-
desmito gadu terrors Staļinam 
bijis vajadzīgs, lai varētu sākt jau-
nu Lielo kaŗu – pret Rietumiem. 
Pēdējo kaŗu, lai galīgi sagrautu 
kapitālismu. Tika plānots Svētais 
kaŗš, kas vērsts pret vispasaules 
ļaunumu (kapitālismu) un tā 
aģentūru (starptautisko žīdismu). 
Amerika bija šī ļaunuma iemie-
sojums, un tāpēc Staļins provo-
cēja konfrontāciju ar ASV. 

Tagad iznākusi cita interesanta 
grāmata: Staļina trešais pasaules 
kaŗš (apgāds Jauza-Press, Mas-
kavā, 2009. Viktora Suvorova 
priekšvārds). Grāmatas autors – 
Keistuts Zakoreckis savācis datus, 
kas liecina, ka Staļins sava mūža 
norietā licis saražot tūkstošiem 
bumbvedēju, kas no Tālo Zie-
meļu bazēm veiktu uzlidojumus 
ASV Rietumkrastam. Rīkojumu 
par šādas bumbvedēju armādas 

radīšanu Staļins deva 1952. gada 
pavasarī. Kodolkonfliktam ar  
ASV bija jāsākas 1954. gadā...

Hitleram un Staļinam derdzās 
liberālisms, demokratiskās vēr-
tības un noslēpumainā pasaules 
aizkulise. 

Mūsdienās šīs antipatijas vis-
spilgtāk pauž 1948. gadā dzimusī 
profesore Natalija Naročņicka,  
kas 1982.–1987. gadā darbojās 
Ņujorkā, ANO sekretāriātā un 
nupat iekļauta famozajā Krievi-jas 
prezidenta Medvedeva Ko- misijā, 
kas apkaŗo mēģinājumus viltot 
vēsturi, kaitējot Krievijas 
interesēm. 

Bet daudz svarīgāks ir Naroč-
ņickas algotais amats: viņa vada 
Demokratijas un sadarbības 
institūta Parīzes nodaļu. Šis 
institūts ir Kremļa oficiālās pro-
pagandas un vēstures falsi-
fikācijas ierocis. Savās grāma-      
tās Naročņicka konsekventi uz- 
sveŗ: Krievija ir bijusi, ir un būs 
imperiska, tai jānodrošina pie-
tiekami plaša ietekmes sfaira,       
un tās dabiskais ienaidnieks ir      
un paliek Rietumi.

Dažādas izpausmes - tā pati 
apsēstība. 

Franks Gordons

Jūlija beigās visas 
Latvijas valdībā ie- 
tilpstošās partijas  
parakstīja nodomu 
vēstuli ar Starptau-
tisko valūtas fondu 
(SVF), kas bija ne- 
pieciešams, lai mi-  

nētā organizācija valstij piešķirtu 
nākamo un ļoti ievērojamo aiz-
devuma daļu.  Taču tas nebūt ne- 
notika gludi, un process kārtējo 
reizi atklāja visai lielas problēmas 
pašreizējā valdībā un tās darbā.

Brīdi pirms vēstules parak-
stīšanas, Tautas partija (TP) piepeši 
paziņoja, ka tā vēstuli neparak-        
stīs, jo sabiedrībai neesot pietieka-
mi daudz informācijas par to, kas 
tajā ir rakstīts.  Tas bija visai lieku-
līgs arguments, jo ļoti tumšiem 
burtiem uz vēstules pirmās lapas   
ir vārdi strictly confidential (pilnīgi 
slepens).  Pāris stundas pēc minētā 
paziņojuma TP līderis Mareks 
Segliņš tika „izsaukts uz paklāja”, 
Ministru prezidents Valdis Dom-
brovskis un finanču ministrs Ei- 
nārs Repše, domājams, viņam 
nolasīja morāli, un pēcāk kā rātns 
un sabārts skolēns partijas līde-   
ris paziņoja, ka vēstuli tomēr 
parakstīšot gan.  Mazliet patielējās 
arī Zaļo un Zemnieku savienība 
(ZZS).  Arī pēc vēstules parakstī-
šanas ņurdēja TB/LNNK.  Taču 
galu galā visas valdošās koalīcijas 
partijas vēstuli ir parakstījušas.

Kāpēc tad tā vaidēšana un vai-
manāšana pirms parakstīšanas?  
TP gadījumā, visticamāk, tas  bija 
kārtējais mēģinājums sabiedrībai 
atgādināt, ka partija vispār  vēl pa- 
stāv.  Pēdējie gadi partijai nav bi- 
juši jauki.  Krita „stabilitātes garan-
ta” Kalvīša valdība, partija bija  
spiesta norīt krupi pēc krupja, kad 
vienu pēc otra Saeima bija spiesta 
mainīt vai noraidīt tos likumus, 
kuŗu pamatā bija partijas alkatība 
un pārliecība, ka valsts ir tās 

Tielēšanās par nenovēršamo
privātīpašums.  Sekoja kaunpil-
nais zaudējums Rīgas domes vē- 
lēšanās. Reitinga ziņā partija ir 
apmēram tikpat populāra, cik koi-
jots aitu kūtī.  Tāpēc jau tās jopro-
jām visai puiciskais līderis Ma- 
reks Segliņš ir spiests ik pa brī-  
dim nākt klajā ar skaļu paziņo-
jumu, un, pie velna, vai tas ir, vai 
nav atbilstoši valsts un sabiedrības 
interesēm!  

Zaļo zemnieku gadījumā pauze 
saistījās ar partijas bažām par 
zemniecību un to, kas vēstulē 
rakstīts par zemniecību, - vismaz 
tā apgalvoja partijas līderi.  Drī- 
zāk gan iemesls bija tas, ka parti-
jas „ministru prezidenta amata 
kandidāts”, kriminālapsūdzībām 
apkrautais Ventspils pilsētas galva 
Aivars Lembergs arī šad tad grib 
atgādināt sabiedrībai, ka viņš vēl  
ir.  Apmaksātā reklāmas laukumā 
(jo intervēt šo cilvēku neviens, iz- 
ņemot viņa kabatas laikrakstu 
Atkarīgā, piedodiet, Neatkarīgā Rī- 
ta Avīze negrib) Lembergs apgal-
voja, ka SVF latviešus gandrīz     
par vergiem esot pataisījis, latvie-
šiem mugura  pārāk līka utt.,      
u.tml. Demagoģija visai brēcoša, 
Lembergam savā Ventspilī valsts 
finances var būt pie vienas vietas, 
jo pilsētai ar ostu lielā mērā ir pa- 
šai sava tautsaimniecība. Tiesa, 
valsts bankrota gadījumā plāni 
klātos arī Ventspilij, bet tas acīm-
redzot Lembergu neuztrauc.

Tēvzemiešu gadījumā sūdzības 
pamatā bija nopietnāks jautājums, 
proti – pat pēc vēstules parakstīša-
nas tā nebija pieejama latviešu,   
bet tikai angļu valodā.  TB/LNNK 
ir vēl viena partija, kuŗai polītis-
kais noriets nav ļoti tālu aiz kal-
niem.  Arī to vēlētāji no Rīgas do-
mes izmeta laukā par spīti (vai 
varbūt pateicoties) tam, ka ie- 
priekšējā sasaukumā tieši TB/

LNNK piederēja pilsētas galvas 
postenis. Tautiskums, īsts vai ie- 
domāts, vienmēr bijis šīs partijas 
vadmotīvs, bet šoreiz tai bija pa-
matota doma.  Nevar garantēt, ka 
visi tie Latvijas polītiķi un po- 
lītikāņi, kuŗiem par vēstuli bija 
jāspriež, ir ar tik labām angļu va-
lodas zināšanām, lai tekstā sapras-
tu katru vārdu un katru niansi.  
Atliek atcerēties kādreizējo finan-
ču ministru Ati Slakteri un viņa 
bēdīgi slaveno „nasing spešal” un 
„we will be taupīgi” interviju, lai 
saprastu, ka tas tā nudien ir.

Taču, vienādi vai otrādi, vēstule 
ir parakstīta, un aizdevums nu ir 
iespējams.  Pirmām kārtām jāatzīst, 
ka Latvijai tas ir vajadzīgs, pat ļoti.  
Jau tāpat nākamgad likumdevē-
jam būs jāatrod 500 miljoni latu, 
kuŗus „izgriezt” no valsts budžeta.  
Bez aizdevuma summa būtu 
trīsreiz lielāka – 1,5 miljardi latu.  
2009. gada valsts budžetā pare-
dzētā izdevumu summa bija 5,146 
miljardi latu, redzams, ka arī ar 
aizdevumu no tā būs „jāizgriež” 
gandrīz 10 procenti naudas. Go- 
dīgi runājot, man nav īpaši lielas 
pārliecības, ka mūsu „gudrajām 
galvām” tas būs pa spēkam, it īpaši 
ņemot vērā to, ka nākamās Saei-
mas vēlēšanas nu ir vien 15 mēnešu 
attālumā.  Taču, ja  nereāls cipars 
liekas 500 miljoni latu, tad vēl 
daudz nereālāks ir 1,5 miljardi.  

Taču jāatzīst arī, ka Latvijas 
sabiedrībai šajā kontekstā draud 
visnotaļ nopietnas nepatikšanas.  
Budžetā nav tik daudz jomu, ku- 
ŗās apgrozās desmitiem un sim-
tiem miljoni latu un kuŗās var 
meklēt samazinājumus.  Pensijas 
„apēd” ievērojamu budžeta daļu, 
taču tās jau ir samazinātas – 
strādājošiem pensionāriem vien 
par veseliem 70 procentiem.  Pie-
devām Satversmes tiesa patlaban 

apsver, vai šis samazinājums bijis 
konstitucionāls.  Ja tā pateiks, ka 
nebija vis, valstij kaut kur būs jā- 
atrod ievērojama naudas summa.  
Daži polītiķi ir teikuši, ka tas pat 
nozīmētu valsts bankrotu. Sa- 
tversmes tiesas priekšsēdis Gunārs 
Kūtris jūlija beigās pamatoti patei-
ca, ka viņš to uztver kā polītisku 
spiedienu, un tas nav īpaši labi.

Ja neizdosies atrast 500 miljo-
nus latu samazināšanai (un vērts 
atcerēties, ka tikpat liela summa 
no budžeta būs jāizgriež arī nā- 
kamgad un gadu pēc tam) un ja 
neizdosies atrast veidus, kā piln-
veidot valsts ienākumus (uzlabot 
nodokļu iekasēšanu u.tml.), tad 
paredzēta nodokļu celšana.  Val-
dība gan dievojas, ka tas būs pats, 
pats pēdējais variants, bet, kā teicu, 
savu dzīvokli es neliktu uz derī-
bām jautājumā par politiķu spēju 
atrast nepieciešamos budžeta sa- 
mazinājumus.  SVF vēstulē ir solīts 
ieviest kapitāla pieauguma nodok-
li (Amerikā dzīvojošie lasītāji zina, 
ka par analogo jēdzienu capital 
gains tax Vašingtonā šķēpi tiek 
lauzti jau ļoti sen), kā arī palielināt 
nekustamā īpašuma nodokli un 
ieviest mājokļa nodokli.  Turpinās 
diskusijas par to, cik lielam jābūt 
mājoklim, pirms to apliek ar no-
dokli, jo pensionārs savā vienis-
tabas dzīvoklītī jau tāpat ir spru-
kās.  Pašnodarbinātām personām 
ienākuma nodoklis tiks celts no   
15 līdz 23 procentiem.  Tas notiek 
laikā, kad paredzams visai liels 
bezdarbnieku skaita pieaugums, 
tajā skaitā arī no valsts un paš-
valdību iestādēm, kuŗas tiek 
reformētas vai „reformētas” („sa- 
vējo” sargāšanas būšana nekur   
nav pazudusi). Tieši pašnodarbi-
nātas personas statuss bezdarb-
niekiem var būt glābiņš, bet še     
tev – nodoklis tiks palielināts.  

Iespējams, valdība paaugstinās    
arī pievienotās vērtības nodokli – 
no 21 līdz 23 procentiem.  Tas ir 
pats regresīvākais no visiem iespē-
jamiem nodokļiem, jo tas ir jā- 
maksā visiem pēc kārtas.  Iespē-
jams, ka valdība domās arī par 
„progresīvu” nodokli – ar augstā-
ku likmi apliekot visus ienāku-
mus virs 500 latiem mēnesī.  Tiesa, 
šo domu aktīvi apkaŗo vairākas   
no valdošajām partijām, un tas ir 
skaidrs - 500 lati mēnesī mūsdie-
nās Latvijā ir vidusšķiras zemākā 
slāņa alga, nekāda bagātība tā        
nu nav gan.

Te būs nepieciešama valdošās 
koalīcijas saliedētība un profesio-
nālisms.  Diemžēl, diemžēl, ar pro-
fesionālismu mūsu polītikāņi ne 
vienmēr īpaši izceļas.  Solīts, ka sa- 
biedrībai viss tiks pastāstīts un pa- 
skaidrots solīti pa solītim.  Arī ar 
sabiedrības informēšanu tā bijis, 
kā bijis, un tas ir ļoti maigi teikts.  
Attiecībā uz saliedētību - lai arī   
cik tas būtu biedējoši, Saeimas 
priekšvēlēšanu laiks jau ir sācies.  
Partijām būs ļoti grūti katrai to 
deķi nevilkt savā un tikai savā 
virzienā.  Viegli nebūs!  To jau pa- 
rādīja ampelēšanās ap SVF vēstu-
li.  Taču krize Latvijā (joprojām 
nespēju akceptēt, manuprāt, pār-
āk fifīgo jēdzienu „dižķibele”) vēl 
nav beigusies.  Rudenī, kad sāksies 
apkures sezona, kad beigsies se-
zonas darbi, kad daudziem eso-
šajiem bezdarbniekiem beigsies 
bezdarbnieka pabalsts … tad būs 
skarbāk.  Tāpēc turēsim īkšķus par 
mūsu valdības vīru spēju pār-
kāpties augstāk par savām un it 
īpaši savu partiju krusttēvu, oli-
garchu un bosu interesēm, un 
patiešām izdarīt to, kas nepie-
ciešams valstij.  Sācies atkal jauns 
emigrācijas vilnis.  Tukšu valsti nu-
dien negribētu redzēt.  Bankrotē-
jušu – arī ne.

Kārlis Streips
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Agate Nesaule ir grāmatas 
‘’Sieviete dzintarā: kaŗa un  
trimdas radītās traumas dzie-
dināšana’’ autore un Ameri-
kāņu grāmatu balvas (Ameri-
can Book Award) ieguvēja. 
Dzimusi Latvijā, viņa uzauga 
Otrā pasaules kaŗa izraisīto  
juku versmē. Tagad šī Viskon-
sinas-Vaitvoteras angļu lite-
rātūras un sieviešu studiju eme-
ritētā profesore dzīvo, raksta un 
kopj savu dārzu Medisonā.

The Smoking Poet jūtas ie- 
priecināts un pagodināts, ka 
latviešu rakstniece Agate Ne- 
saule ir piekritusi viesoties 
mūsu izdevuma 2009.gada pa- 
vasaŗa numura lappusēs. Mēs 
esam viņas cienītāji kopš ‘’Sie-
viete dzintarā’’ iznākšanas    
brīža 1997. gadā. 

Mūsu galvenajai redaktorei 
Zintai Aistars arī ir latviešu 
etniskās saknes, tāpēc Nesaules 
rakstīto viņa ir lasī-jusi ar īpaši 
lielu interesi un dziļu atbalsi 
dvēselē.

Zinta Aistars: Jau ilgs laiks 
pagājis, kopš klajā nāca "Sieviete 
dzintarā’’ (A Woman in Amber). 
Pastāstiet mums, kas noticis   šai 
starplaikā. Kā jūs nonācāt no 
‘’Sievietes dzintarā’’ līdz "Iemī-
lējusies Ježijā Kosinskī’’ (In Love 
With Jerzy Kosinski)? Abām 
grāmatām ir daudz līdzību, ko- 
pīgu temu, neatrisinātu jautā-
jumu; tās it kā atbalsojas viena 
otrā.

Agate Nesaule: Jā, ilgs laiks 
aiztecējis kopš ‘’Sievietes dzin-
tarā’’. Daļēji tur vainojamas  lik-
stas, kas kopīgas visiem mana 
vecuma ļaudīm, - vecāku un 
tuvu draugu slimības un nāve, 
kļūstam fiziski vārāki, ener-  
ģija un optimisms iet mazumā. 
Taču tā ir tikai daļa patiesī-   
bas. Esmu uzrakstījusi divus 
citus romānus, pirms ķēros pie 
‘’Iemīlējusies Ježijā Kosinskī’’. 
Viens no tiem ir ļoti slikts, tas 
nekad neieraudzīs dienas-
gaismu. Otrs – ‘’Kāda ļoti ilga 
draudzība’’(A Very Long Friend-
ship’’) – ir ļoti labs darbs, un es 
ceru, ka tam atradīsies izde-
vējs, kuŗam ir interese par no-
pietnu literatūru.

Mani vienmēr ir saistījušas 
un fascinējušas sarežģītās sav-
starpējās attiecības starp atmi-
ņu un atmiņām, starp atmi-
ņām un izdomu, starp patie-
sību un meliem. Tieši tāpēc es 
nonācu līdz "Iemīlējusies J.K.". 
Bija notikumi, izjūtas un sapņi, 
par kuŗiem negribēju stāstīt 
autobiografijā. Man gribējās 
spēlēties ar tiem un mainīt tos. 
Es gribēju izfantazēt kaut ko 
līdzīgu un tomēr tālu no pa-
tiesajiem notikumiem. Gribēju 
iztēloties, kas un kā būtu varē-
jis notikt, bet nenotika. Es 
vēlējos arī saglabāt tādu pašu 
jūtu autentiskumu, kādu biju 
spējusi piešķirt "Sievietei dzin-
tarā". Īsi sakot, es gribēju uz- 
rakstīt romānu.

Z.A.: Vai jūs nevarētu tiem 
mūsu lasītājiem, kas mazāk  
zina par Latviju un tās vēsturi, 
ieskicēt darbības norises vietu? 
Kaut gan abās jūsu grāmatās 

darbība risinās galvenokārt Sa- 
vienotajās Valstīs, fons dau-
dzējādā ziņā ir Latvija.

A.N.: Pēc sava ģeografiskā 
novietojuma un kultūras Lat-
vija pieder pie Ziemeļeiropas 
un Rietumiem. Kā nacistu un 
padomju komūnistu iekārotai 
zemei Otrā pasaules kaŗā un 
pēc tam piecdesmit gadus oku-
pētai tai ir daudz kopīga ar 
Austrumeiropas traģisko pie-
redzi. Gadsimtiem ilgi latvieši 
ir bijuši citu (vāciešu, zviedru, 
krievu, poļu) pakļauti un 
ekspluatēti, bet viņi ir saglabā-
juši savu valodu, pārsteidzoši 
bagātu tautasdziesmu manto-
jumu un savu atšķirīgu kultū-
ru. Šīs kultūras izdzīvošana   
bija nopietni apdraudēta Otrā 
pasaules kaŗa un pusgadsimtu 
ilgās krievu okupācijas laikā. 
Latvija zaudēja apmēram cetur-
to daļu savu iedzīvotāju karā, 
eksekūcijās, deportācijās uz 
Sibīriju un tas, kas aizbēga uz 
citām valstīm. Grāmatā ‘’Iemī-
lējusies Ježijā Kosinskī’’ es rak-
stu par to daļu latviešu, kuŗi 
aizbēga no savas zemes, izbau-
dīja kaŗa šausmas un grūtības 
pārvietoto personu nometnēs, 
līdz pag. gs. 40. gadu beigās      
un 50. gadu sākumā nokļuva 
Amerikas Savienotajās Valstīs.

Z.A.: Caurviju tema šai 
romānā, protams, ir emocio-
nālais, uz garīgām simpatijām 
balstītais mīlas stāsts – Annas 
vienpusējā mīlestība pret Je-   
žiju Kosinski. Kosinskis nav iz- 
domāts tēls. Vai jūs varētu mūsu 
lasītājiem pastāstīt kaut ko par 
šo poļu - amerikāņu   rakstnieku 
un par to, kā jūs nonācāt līdz 
lēmumam "ieaust" viņu savā ro- 
mānā un savas galvenās va-
rones dzīvē?

A.N.: Ježijs Kosinskis, starp-

tautisku populāritāti ieguvis 
rakstnieks, iespējams, vislabāk 
pazīstams pēc romāna "Iz- 
krāsotais putns" (Painted Bird, 
1965) – neaizmirstama vēstī-
juma par aizspriedumu un 
vardarbības postošo iespaidu 
uz nevainīgu bērnu. Darbība 
notiek kaut kur Austrumeiro-
pā Otrā pasaules kaŗa laikā.   
Tas ir stāsts par vārdā neno-
sauktu Zēnu, kuŗš sešu gadu 
vecumā nejaušas apstākļu sa- 
gadīšanās pēc, tiek atšķirts no 
vecākiem un kuŗam vienam ir 
jāsaskaŗas ar drausmīgu ne- 
žēlību un ilgstošām mocībām. 
Melnīgsnējs tumšmatis ar   
trauslu miesas būvi un pilsēt-
niekam raksturīgu runasveidu 
bālu liela auguma zemnieku 
vidū... Viņu tur aizdomās, ka 
viņam piemīt kādas bīstamas 
spējas un ka viņš ir čigāns, 
velns, žīds. Tā kā Zēna patiesā 
identitāte netiek atklāta, viņu 
uztveŗam kā visu to bērnu sim-
bolu, kuŗi cieta Otrā pasaules 
kaŗa laikā par to, ka bija sve-
šinieki un atšķirīgi.

Izplūdinot robežu starp fak-
tiem un īstenību, patiesību un 
meliem, Kosinskis netieši lika 
nojaust un citreiz pilnīgi at- 
klāti apgalvoja, ka Zēna pie-
redzētais ir viņa paša dzīve, tā, 
ka viņš veidoja pats sev spožu 
publisko tēlu. Galu galā viņu 
diskreditēja ne tikai par nepa-
tiesiem apgalvojumiem par  
viņa paša personiski piedzī-
voto, bet apvainoja arī par to,  
ka viņš it kā izmantojis neat-
zītus avotus, tulkotājus, redak-
torus, konsultantus un naba-
dzībā novestus rakstniekus, lai 
radītu citus savus romānus. 
1991. gadā viņš izdarīja paš-
nāvību.

Z.A.: Latviešiem un poļiem 

bija līdzīgs liktenis Otrajā pa-
saules kaŗā. Varētu jautāt - kā- 
pēc jūs neizvēlējāties latvieti   
šim sava romāna tēlam? Kāpēc 
tieši Kosinski?

A.N.: Es nepazīstu nevienu 
latvieti, kuŗš būtu tik harisma-
tisks, neatvairāms un satrau-
cošs kā Kosinskis.

Z.A.: Kad Kosinskis rakstīja 
par kaŗa laikā piedzīvoto, viņam 
vēlāk pārmeta (šos pārmetu- 
mus izteikuši galvenokārt pa-
domju kritizētāji), ka viņš it kā 
bijis nodevējs attieksmē pret 
savām etniskajām saknēm. Un 
ka viņš nav vēsturiski precīzs. 
Vai jums - latviešu-amerikāņu 
rakstniecei - nav gadījies pie-
redzēt kaut ko līdzīgu? Padom-
ju valdības vairs nav, taču jo- 
projām ir sava veida kultūras 
šķirtne starp latviešiem, kuŗi 
dzīvo Latvijā, un latviešiem 
"trimdā" (kā to mēdz saukt). 
Runa ir par latviešiem, kas dzī-
vo ārpus Latvijas kopš Otrā 
pasaules kara. Šodien, kad Lat-
vija atkal ir neatkarīga valsts, 
ikviens var brīvi izvēlēties savu 
dzīvesvietu. Taču atšķirības kul-
tūras attīstībā, nacionālās iden-
titātes izjūtā tomēr joprojām 
pastāv. Vai esat kaut ko no tā 
visa izjutusi attieksmē pret savu 
darbu?

A.N.: Man neganti uzbruka 
daži latvieši par "Sievieti dzin-
tarā". Visi šie uzbrukumi nāca 
no polītiski konservātīviem ve- 
cāka gadagājuma latviešiem, 
kuŗi dzīvo Savienotajās Valstīs. 
Savukārt, šejienes jaunākā pa-
audze un Latvijas latvieši manu 
grāmatu uzņēma vienlīdz silti 
un atsaucīgi, tāpat kā ameri-
kāņu lasītāji.

Skaudība un prieks sagādāt 
sāpes, protams, bija skaidri 
jūtams visos šais pārmetumos. 
Bet nereti parādījās vēl cits     
kas īpašs: vāja orientēšanās iz- 
lasītajā; mūslaiku literātūras 
nepazīšana un neprasme atšķirt 
autoru no tēla (Latviešu rakst-
nieki 20. gados nekad nelietoja 
tādu vārdu, ko lieto viens no 
cilvēkiem, par kuŗiem jūs raks-
tāt); neizpratne par atšķirību 
starp vēsturi un cilvēka atmi-
ņām (Nekas tāds nav noticis ne 
ar mani, ne ar maniem ģime-
nes locekļiem, tāpēc tas nav 
tiesa); sentimentālitāte (jaukas 
izjūtas rada Hallmark Mātes 
dienas kartīte, taču rakstīt par 
māti kā sarežģītu dzīvu būtni, 
kam jācīnās ar postu grūtos 
brīžos, ir pilnīgi kas  cits), un 
vispārējas bailes no atklātības 
(Kas būs, ja mani bērni ieņems 
galvā rakstīt to, kas patiešām 
notiek mūsu ģimenē?). Šīs bai-
les visspilgtāk izpaudās sarūg-
tinošajā, emocionālajā un ār- 
kārtīgi pretrunīgajā reakcijā uz 
to, ko es biju uzrakstījusi par 
savu apsēstību ar Annu Franku 
un holokaustu.

Z.A.: Un tad vēl ir šī universālā 
tema par dzimumu atšķirībām 
un to, kā sievietes pārvēršas      
(jo man šķiet, ka šāda veida 
atbilde uz emocionālu vardar-
bību ir izteikti sievišķīga) pēc 
tam kad viņas kaut kādā veidā 
ir cietsirdīgi apvainotas vai ļaun-
prātīgi izmantotas. Viņas tad 

īpaši cenšas visu izdarīt tā, lai 
patiktu saviem pāridarītājiem, 
kuri, protams, nekad nav ap-  
mierināti. Kaŗš pašā savā bū- 
tībā ir vardarbība. Tieši pēc ka-
ralaika pieredzes Anna kļūst 
saasināti jutīga pret cietsirdī-
giem partneŗiem. Vai jūs varat 
izskaidrot, kā kaŗš spēj pārmai-
nīt cilvēku tik lielā mērā, ka pat 
pēc daudz gadiem tas vēl ietek-
mē viņa izvēli attiecībās. Un ne 
tikai romantiskās. Mēs redzam 
kaut ko līdzīgu arī Annas drau-
dzeņu izvēlē.

A.N.: Kad tiek zaudētas mājas 
un drošības izjūta pasaulē; kad 
tu redzi savus vecākus dziļi paze-
motus un uzzini, ka viņi nespēj 
tevi aizsargāt; kad tu atklāj, ka ir 
jāpadodas un pretošanās vietā 
jāliek piekāpība un meli, lai iz- 
dzīvotu; kad tu saproti, ka citi 
grib, lai tu būtu mirusi, un tevi 
turēs badā, jo tu neesi barošanas 
vērta, - šāda dzīves pieredze ie- 
dragā dvēseli. No visa tā rodas 
biklums un pilnīgs pašcieņas 
zudums, kas neizgaist tai dienā, 
kad beidzas šaušana un tiek 
parakstīti līgumi. Taču šis ir 
pārāk plašs un sarežģīts temats, 
lai vispārinātu. Gadās, ka līdzīgs 
posts cilvēkam var tikt un tiek 
nodarīts arī situācijās, kuŗām 
nav nekāda sakara ar kaŗu. Uz 
ekstrēmiem pārdzīvojumiem 
katrs reaģē citādi, kaut gan ir arī 
kopīgas iezīmes. Grāmatā"Iemī-
lējusies Ježijā Kosinskī" Annas 
Dūjas rīcībai un domām daudz-
reiz pamatā ir karā un trimdā 
pieredzētais.

Z.A.: Jūs attēlojat feminismu 
kā komplicētu parādību. Romānā 
mēs to redzam gan kā labu, gan 
sliktu; tas ietonēts daudzās 
dažādās pelēkās krāsas nokrāsās. 
Jūsu feministe var būt asa un 
nikna, vīriešu nīdēja vai... viņa 
var būt tāda kā Anna. Vai ir 
taisnīgi nosaukt Annu par sievie-
ti ar feministes sirdi? Jo sevišķi 
stāsta beigu daļā?

A.N.: Jā, Annai patiesi ir femi-
nistes sirds. Kaut arī dziļi ap- 
slēpta, tā ir jūtama jau stāsta 
sākumā, kad viņa meklē pa- 
tvērumu savas istabas vientulībā, 
un pat tad, kad pakļaujas Sten-
lija seksuālajām vēlmēm, viņa ir 
tik godīga un neatkarīga, ka iz- 
jūt kaunu. Viena no romāna 
temām ir atšķirība starp pub-
lisko un privāto dzīvi (arī Ježi-
jam Kosinskim un Andrejam   
tās atšķiŗas). Līdzīgi daudzām 
sievietēm, Anna rīkojas atbils-
toši feministu principiem sa- 
biedriskajā dzīvē (atbalstot sie-
viešu jautājumus, apmācot rak-
stnieces, aizdodot naudu savām 
studentēm), bet viņa neienes 
feminismu savās attiecībās ar 
vīriešiem. Annas cīņa ar sevi, lai 
apvienotu savu publisko un 
privāto pusi un dzīvotu īstu, 
autentisku dzīvi, ir viena no šā 
romāna temām.

Es teiktu, ka Annas draudzībās 
ar sievietēm, lai kādas tās būtu, 
arī parādās viņas feministiskā 
sirds. Viņa augsti vērtē sievie-
tes; un viņa saprot, ka nebūtu 
izdzīvojusi bez sieviešu palīdzī-
bas un mīlestības.

Agate Nesaule

"Es joprojām ticu grāmatu spēkam"
Rakstniece Agate Nesaule intervijā žurnālam "The Smoking Poet" 

No angļu valodas tulkojusi Silvija Līce

(Turpinājums 12. lpp.)
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Z.A.: Liekas, abas jūsu grāma-
tas rāda, ka kara cirstās brūces 
paliek uz mūžu. Cilvēks var ie- 
mācīties tikt galā un sadzīvot ar 
šīm traumām, un tomēr tās atstāj 
iespaidu un paliek ar viņu  uz 
visiem laikiem. Vai jūs ticat 
dziedināšanai? Vai tāda ir iespē-
jama?

A.N.: Pilnīgi noteikti. Dziedi-
nāšana ir iespējama un ne tikai   
no kaŗa, bet no citiem ārkārtējiem 
pārdzīvojumiem tāpat. Esmu pār-
steigta, cik bieži es sastopu divē- 
jāda tipa pavecākus latviešus: sta-
rojošus, pozitīvus, mīlestības un 
prieka pilnus, bet tiem līdzās – 
drūmi, rūgtuma pilni un naidīgi. 
Viņiem visiem ir tikusi sagrauta 
iepriekšējā dzīve, viņi visi ir zau-
dējuši savas mājas un dzimto ze- 
mi, piedzīvojuši terroru un pa- 
zemojumus, bet atbildes reakcija 
ir diametrāli pretēja. Šķietami ma- 
zākā mērā, taču abi šie cilvēku    
tipi ir vērojami arī starp amerikā-
ņiem.

Tātad dziedināšana vienmēr ir 
laime, tomēr tai piemīt kaut kas 

noslēpumains. Es zinu, ka izšķi-
rīgais ir pats nodoms izdziedē- 
ties - vai nu ar lūgšanām, ar tera-
piju, meditāciju, lasīšanu vai ar 
ieklausīšanos citos, kuŗi ir cietuši 
vai cieš. Ir apzināti jāpiespiež sevi 
pacelties pāri atriebības jūtām un 
jāmēģina piedot. Nedrīkst noen-
kuroties pāridarījumu apcerē, bet 
jācenšas ar pilnu apziņu dzīvot 
šajā tagadnes brīdī. Un nevajag 
sacensties par to, kuŗš ir cietis vis-
vairāk (par to es diezgan daudz 
rakstu grāmatā ‘’Iemīlējusies Ježijā 
Kosinskī’’).

Z.A.: Mani pārsteidza, cik lī- 
dzīgi sākas abas jūsu grāmatas. 
‘’Sievietē dzintarā’’ tā ir mīlestības 
pilna guļamistabas aina ar pus-
mūža mīlētājiem maiga savstar-
pēja apmierinājuma atblāzmā. 
‘’Iemīlējusies Ježijā Kosinskī’’ sā- 
kuma aina mūs atkal ieved gu- 
ļamistabā, vienīgi mīlēšanās šo- 
reiz ir pavirša. Tā ir izlikšanās,   
kad sieviete tēlo baudu, lai gan-
darītu savu vīrieti, tomēr noslē-
dzoties sevī prom no viņa –    lai 
aizsargātu pati sevi. Pastāstiet 

mums par šīm ievadainām!
A.N.: Hmm. Neesmu daudz 

domājusi par šādu līdzību. Man 
likās dabiski un vienkārši tā         
sākt – noliekot divus romāna  tē- 
lus vienu otram blakus un uzve- 
dinot uz domām par dažiem jau-
tājumiem, kuŗi būs svarīgi šai 
vēstījumā. Turklāt grāmatas rak- 
stīšanai ir kaut kas kopīgs ar 
sapņošanu (es bieži gultā uzme-  
tu kādas piezīmes), varbūt tāds ir 
izskaidrojums. Iespējams, bez  
šaubām, ka tam pamatā kas no- 
pietnāks, man pagaidām nekas 
tāds neienāk prātā.

Z.A.: Paiet ilgs laiks, kamēr šī 
sieviete, kuŗa ir sākusi pilnīgi 
apzināties pati savus spēkus, at- 
brīvojas no aizvainojošām attie-
cībām - no vīra, no mīļākā, no 
draudzenēm, pat no citiem lat-
viešu imigrantiem. Un jā, beidzot 
pat no Ježija Kosinska. Kāds ir 
vēstījums, ko jūs vēlaties, lai     
Anna nodod citām sievietēm,    
kas lasa šo grāmatu?

A.N.: Es vēlos, lai Annas stāsts 
atbalsojas citās sievietēs, lai tas 

kaut kādā ziņā apstiprina viņu 
pašu pieredzi – vai nu tās būtu 
bailes palikt vienai, vai emocio-
nāli neaizsniedzami vecāki, vai 
sievu kontrolētājs vīrs, vai iemī-
lēšanās daudz jaunākā vīrietī. 
Tāpat es gribu dot sievietēm, ku- 
ŗas jūtas privilēģētas un drošībā, 
nojausmu par to, kā dzīvo citas 
sievietes. Es ļoti ceru, ka šis stāsts 
iedrošinās sievietes riskēt un 
mainīt savu dzīvi.

Morīna Korigena (Maureen 
Corrigan) vienā no manām mīļā-
kajām grāmatām par literātūras 
iedarbības spēku ‘’Liec mani mie-
rā – es lasu!’’ (Leave Me Alone, I’m 
Reading) izsaka novērojumu, ka 
sievietēm visaizraujošākie stāsti ir 
ne tik daudz par uzkāpšanu kal-
nu galotnēs vai mežonīgu trauk-
šanos cauri krācēm kā par drosmi, 
neatlaidību un izturību, saskaŗo-
ties ar sievietēm labi zināmām 
situācijām – tādām kā, piemēram, 
mokošu attiecību saraušana -, un 
par iekšējām pārvērtībām, kas 
pavada šādus notikumus.

Simtiem lasītāju man ir rak-  

stījušas, ka ‘’Sieviete dzintarā’’ ir 
devusi viņām drosmi un apstip-
rinājumu viņu pašu pieredzei,      
kā arī likusi labāk saprast kaŗu      
un tā sekas. Lai gan mēs dzīvojam 
laikmetā, kas novēršas no daiļ-
literātūras, es joprojām ticu grā-
matu spēkam. Ceru, ka no ‘’Ie- 
mīlējusies Ježijā Kosinskī’’ sie-
vietes un tāpat vīrieši smelsies 
drosmi, līdzjutību un maigumu.

Z.A.: Un beidzot – kas būs nā- 
kamais? Vai top kādi jauni darbi? 
Vai briest idejas?

A.N.: Patlaban es strādāju ar 
īsiem gabaliņiem – daži pieskai-
tāmi pie daiļliterātūras, daži ne 
(‘’Klasiskā izglītība Indiānā’’, ‘’El- 
vis, kas īstenībā notika?’’, ‘’Kaŗš ar 
vāverēm manā dārzā’’). Es arī lasu, 
domāju un šo to uzmetu gaŗā- 
kam projektam – stāstam par tēvu 
un par manis pašas garīgo ce- 
ļojumu. Šim darbam es ceru pil-
nīgi nodoties pēc tam, kad "Ie- 
mīlējusies Ježijā Kosinskī" un 
"Kāda ļoti ilga draudzība" būs aiz-
gājušas pasaulē un dzīvos  pašas 
savu dzīvi.

Ilgonis Bērsons

Vēsture
Laikā, kad Krievijas Federāci-

jas vadoņi valdonīgi grib uz-
spiest pasaulei tikai savu vēstu-
res vērtējumu un ar „ukazu” 
sodīt citādi domājošos arī ārze-
mēs, JG lasītājs Pelikāns (Ņu- 
jorkā) izsaka savu pārmetumu: 
„Šķiet, vairums latviešu jopro-
jām nav spējuši izvērtēt Piektā 
gada notikumus. To nav darī-
juši arī pašreizējie latviešu       
rakstnieki.” (44. lpp.)

Sarežģītajā Baltijas tautu cīņā 
pret vācu muižniecības un 
krievu carisma jūgu Pelikāns 
saskatījis tikai vardarbību, un   
ar to sasaucoties 2009. gada 13. 
janvāŗa demonstrācija Rīgā, 
resp., Saeimas un citu ēku de- 
molēšana. Rakstiņā JG vēstuļu 
nodaļai vārds „vardarbība” lie-
tots septiņas reizes un pat da- 
rināts neveiksmīgs darbības 
vārds – vardarboties. Vai te nav 
pamanāms lielā ņujorkieša 
Džordža Buša izmisīgi pārspī-
lētais kaŗš pret terrorismu? Jā, 
1905. gadā bija diezgan daudz 
dedzināšanu, nogalināšanu        
u. tml., bet atsevišķais nav 
būtības izpausme. Jānim Aku-
rateram, Kārlim Skalbem, viņu 
domubiedriem partijā ieroči 
bija nepieciešami aizsardzībai, 
un pretvaru ar baltiem cim-
diem rokās nevar salauzt. Iz- 
vērtēt 1905. gada cīņas nozīmē 
rakstīt par tām vispusīgāk, 
dziļāk, nevis tajās uzsvērt tikai 
vardarbību.

Jaunā Gaita, būdama dažādu 
viedokļu paudēja, iespiedusi arī 
šādu pārsteidzošu slēdzienu: 
„Sarkanie strēlnieki, paši to 
neapzinoties, izcīnīja Latvijai un 
citām nomaļvalstīm īstu pat-
stāvību. Šo patstāvību mēs va- 
rējām iegūt, tikai boļševikiem 
nākot pie varas un ne pie vienas 
citas toreiz pastāvošas konstel-
lācijas”. (23) Tāda ir bijušā „ne- 
sarkanā” strēlnieku pulkveža 
Pēteŗa Dardzāna atbilde uz Jāņa 
Krēsliņa aptauju pag. gs. 50. 
gadu vidū. Šo domu atgādina 
bostonietis Dr. Juris Šlesers, Jāņa 

Trīs atslēgas vārdi 257. Jaunajā Gaitā
Krēsliņa saistošo Rakstu 3. 
sējumu izvērtējot. Katrs noti-
kums vēsturē ir ķēdes posms, 
kas saistīts ar iepriekšējo un 
nākamo, tāpat liela nozīme ir 
starptautiskajiem apstākļiem. 
Ārlatvieši daudz strīdējušies, 
tāpat kā latvieši okupētajā 
dzimtenē, ne vieni, ne otri nav 
akli kalpojuši kādai dogmai. 
Starp citu, arī man, tāpat kā 
recenzentam Šleseram, nav 
skaidrs, ko nozīmē Krēsliņa   
sen. lietotā vārdkopa „markso-
fašisti”. 

Rakstu krājums trijās vietās 
pakavējies pie „baigā gada”. 
Biruta Sūrmane (bs) atreferē 
Krievijas Zinātņu akadēmijas 
Krievijas vēstures institūta    
doktores Jeļenas Zubkovas dros-
mīgi uzrakstīto grāmatu „Bal-
tija un Kremlis 1940-1953”, ko 
izdevusi Krievijas Polītiskā 
enciklopēdija. „Zīmīgs un var-
būt arī mums vērā liekams ir 
Zubkovas secinājums, proti, 
saukt 1940. gada notikumus par 
okupāciju esot aplam – jārunā-
jot par aneksiju, t. i., vardarbīgu 
pievienošanu, jo Staļina no- 
doms bijis palikt Baltijā, tā teikt, 
mūžīgi mūžos, kamēr okupā-
cija nozīmējot territorijas ie- 
ņemšanu uz laiku” („Dažos vār-
dos”). Esmu šo darbu izstudējis 
un priecājos par krievietes brīv-
domību, kas ir krasā pretstatā 
medvediski putiniskajam krem-
lismam. Pēc zinātnieces do- 
mām, pirmais tiesiskais doku-
ments, kuŗā PSRS nelikumīgā 
rīcība Baltijas valstīs 1940. gadā 
nosaukta par okupāciju, esot 
Igaunijas PSR Augstākās pado-
mes 1989. gada 12. novembŗa 
lēmums „Par Igaunijas 1940. 
gada notikumu vēsturiski tie-
sisko novērtējumu”. Tajā turklāt 
ir jēdzieni agresija, militāra 
okupācija un aneksija. (98. lpp.)

Rolfs Ekmanis (re) „Dažos 
vārdos” piemin vēsturnieka Ga- 
ta Krūmiņa atklāto Kārļa Ulma-
ņa 1940. gada 12. jūlija ziedo-
jumu Latvijas Sarkanās palī-
dzības vajadzībai – daudzu per-

sonu apgādāšanai. Jānosauc 
Egila Zirņa publikācijas virs-
raksts – „Komūnistu sponsors” 
(viens no apakšvirsrakstiem ir 
„Saraksta līderis”), jo redzams, 
ka ar šo ziņu žurnālists vēlas 
izspēlēt lielāku kārti. Atklājējs 
Krūmiņš savā rakstā Dienas 28. 
februāra numurā sniedz papil-
du ziņas, polemizē ar kādu      
citu viedokli, bet kāpēc klāt 
pieliktajā fotoattēlā pats ir di- 
ženi smaidīgs? Par atklāto faktu 
jāskumst, turklāt tas jāskata 
plašākā kopsakarībā: kā rīko-
ties piespiedu apstākļos? Ma- 
nuprāt,  fakti vācami joprojām, 
bet nevajadzētu aizrauties ar 
raganu medībām, ar tādiem 
vispārinājumiem, kas kļūst ļoti 
noderīgi Latvijas okupācijas 
fakta noliedzējiem. 

Atsauksmē par somu žur-
nālista un rakstnieka Jukas 
Rislaki iejutīgo grāmatu „Mo- 
dināšana: Latvijas gadījums” 
zinātņu doktors  Gundars Ķe- 
niņš-Kings saka: „Nodaļā par 
Latvijas patstāvības zaudēšanu 
(1940) un pirmo krievu gadu 
autors pauž izpratni par nopiet-
nas pretestības neiespējamību, 
bet vienlaikus  –  tāpat kā vairāki 
mūsdienu latviešu vēsturnieki - 
nespēj samierināties ar Latvijas 
beznoteikumu padošanos – bez 
neviena paša pat ne simboliska 
šāviena vai diplomātiska protes-
ta” (66). 

Jaunā Gaita joprojām pētī 
sešdesmitos un septiņdesmi-  
tos gadus, it īpaši ārlatviešu  
rakstnieku un okupētās Latvi-
jas literātu tuvināšanos. Eva Eg- 
lāja-Kristsone atsaucas uz An- 
dŗa Ritmaņa apgalvojumu, ka   
„diezgan daudzi trimdas cilvēki 
maksāja nodevas padomju režī-
mam, kā piemēru minot Olafu 
Stumbru” (29). Man bija pazī-
šanās, pat draudzība ar Veltu 
Tomu, Moniku Zariņu, Olafu 
Stumbru, Valdi Krāslavieti, un 
nevaru liecināt par kādām Olafa 
vai citu nodevām. Tautiešu 
komiteja (tā saucām Imanta Le- 
šinska un citu vadīto sabiedris-

ko organizāciju) samaksāja 
braucienus uz ārzemēm (arī 
man), bet tāpēc jau nebija jā- 
kļūst par čekas ziņotājiem.

Bija tāds mīts: trimdas vadība 
nosodīja jebkuŗu, kuŗš satikās  
ar okupētās Latvijas literātiem. 
E. Eglāja-Kristsone to sagrauj  
ar izvilkumu no Anšlava Eglīša 
1970. gada 15. janvāŗa vēstules 
Valentīnam Pēlēcim: „Intere-
santi, kā attīstās mūsu ticības 
kaŗi: dažam uzbrūk, dažam ne. 
Profesors Siliņš izbraukāja Lat-
viju, izrunājās pa radio, neviens 
nekā nepārmeta. Guntim (Za- 
riņam – I. B.) sadeva tā, ka bija 
jāpakaŗas. Stumbrs izbraukāja, 
izrunājās, izdrukājās Literātūrā 
un Mākslā, visi viņu tikai cil-
dināja un aicināja uz nomet-
nēm kā vecmāti. Aizbrauca 
Veltiņa (Toma – E. E. K.) – atkal 
sadeva virsū. Izbraukāja Zī- 
verts – nekā, tikai visu cienību. 
Joki, vai ne? Izproti nu „pūļa 
psīcholoģiju” (32).

Ildze Kronta žurnālā attu-   
rīgi atzinīgi novērtējusi Jāņa 
Škapara grāmatu „Barjērskrē-
jiens”, kuŗā apvienotas dienas-
grāmatas (1969-1979) un atmi-
ņas ar atskatu līdz pat 1962. ga- 
dam.

Kopš 1965. gada vidus LKP 
CK kultūras nodaļas instruk-
toram Jānim Škaparam bija 
uzdots pārraudzīt Rakstnieku 
savienību, turklāt viņam vaja-
dzēja gādāt, lai kongresā tiktu 
ievēlēta CK sekretāram Au- 
gustam Vosam paklausīga va- 
dība. Škapars, kam bija jurista 
izglītība, protams, uzreiz ne- 
varēja izprast radošā darba 
īpatnības, arī to ne, ka mums 
izveidojusies iekšēja opozicija. 
Kurātors pieredzēja dumpi – 
rakstnieki jaunajā valdē neie-
vēlēja nevienu no paredzēta-
jiem ielikteņiem sekretāru pos-
teņos (galvenokārt Žani Grīvu 
un Arvīdu Griguli). Pēc ilgām 
pārrunām CK par RS valdes 
pirmo sekretāru izvēlējās Alber-
tu Jansonu, kam bija lemts strā-
dāt kopā ar valdes sekretāriem 

Imantu Ziedoni un Ilgoni Bēr- 
sonu. Škapars nokļuva krust-
ugunīs, taču izvēlējās pareizo 
ceļu – aizstāvēja RS kreiso spār-
nu, t. s. trauksminiekus, un dip-
lomātiski izturējās pret vec-
biedriem.

1969. gadā CK birojs, cerē-
dams, ka stāvokli varēs mainīt, 
Škaparu iecēla par visu radošo 
savienību avīzes Literātūra un 
Māksla redaktoru. „Barjēr-
skrējiena” pirmā grāmata rāda 
divējādību – „sistēmas cilvēka 
atiešana no sistēmas, tajā pa- 
liekot un aktīvi strādājot”(27). 
Škapars prata manevrēt ilgi,     
un tikai 1985. gada rudenī     
viņu izsvieda no CK nomenkla-
tūras – izcēla no redaktora pos-
teņa.

Trimdinieki
Šis vārds rakstu krājumā, 

protams, lietots visvairāk. Vērts 
pie tā pakavēties daudznozīmī-
guma dēļ. 

Evas Eglājas-Kristsones no- 
pietnā pētījuma „Okupētās Lat-
vijas un latviešu trimdas sa-
skarsme un tās dinamika” tur-
pinājumā īsti vietā lietoti vārdi 
trimda, trimdinieki, trimdas 
cilvēki, dzejnieki, latvieši, literāti 
un rakstnieki, kā arī trimdas 
īpatnības, nostāja, organizācijas 
un puse. 

Prof. Intas Ezergailes apceres 
„Mūsu rakstnieces un trimda” 
pamatā ir referāts Toronto 2003. 
gadā par trim eksilrakstnie- 
cēm. „Tomas reizēm kontrover-
sālā nostāja dzimtenes sakaru 
jautājumos norādīja, ka, lai cik 
spēcīgas viņas pretpadomju jū- 
tas, saite ar zemi, valodu un 
ļaudīm bija noteicošā.” (11-12) 
Sevišķi rūpīgi izvērtēta Astrī-
des Ivaskas jaunrade, arī viņas 
dzejolis „Dzeja trimdā”, ir lie-
tots tēls „trimdas tumsa”. Dzej-
niece Rita Gāle daudz rakstījusi 
par trimdu, par mājām, par 
iespēju zaudēt atgūto (17).

(Turpinājums sekos)

"Es joprojām ticu grāmatu spēkam"
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Vasara Latvijā 
šogad niķīga: 
vienu dienu ne-
ganta svelme, 
nākamajā gāž 
kā no spaiņa. 
Televīzijas ziņās 
rādīja applū-
dušās Elizabe-

tes ielas skatus pašā Rīgas centrā! 
Nevar saprast, kā ģērbties: laika 
pareģi sola lietu, bet visu dienu 
Rīgā spīd saule un nav glābiņa no 
sviedriem.  Otrā dienā sola sauli – 
ir vējains, lietussargs atstāts mājās, 
bet līst,  ka briesmas. Nu taisni 
krizes laika situācija: piektdienā 
valdības vīri apgalvoja, ka pensiju 
gan krizes situācijā atstāšot ne-
skartu, bet pienāca pirmdiena, un 
skanēja pavisam cita vēsts: visiem 
pensiju samazinās par 10%, bet 
strādājošiem pensionāriem – par 
70%. Kāda jēga maksāt nodokļus!

Protams, ir entuziasti, kas dar-
bu turpina: avīzē lasīju aktieŗa  
Ulža Dumpja atziņu, ka bez  darba, 
bez skatuves aktieris nevar dzīvot, 
viņš arī turpmāk strādās! Un ko  
lai saka tāds naīviķis kā jūsu 
padevīgais kalps? Pamest rakstī-
šanu? Pamest zinātni? – Bez tās 
dzīve nav domājama! Jāsavelk josta 
ciešāk un jāturpina! Sarežģītāk tas 
ir jauniešiem. Televīzijā rādīja si- 
žetu par Latgales jauniešiem - 
daudz jauniešu stāv rindā, lai 
pieteiktos darbam ārzemēs, dienā 
reģistrē apmēram simt cilvēku.  
Tas ir vienā Latgales pilsētā, bet 
visā Latvijā sanāk ap tūkstoti. 
Skumji. Vai viņi atgriezīsies? Jau-
nieši paši atbild, ka ne. Viņiem 
Latvijā neesot ko darīt,  un Latvijai 
viņi neesot vajadzīgi. Es labi sa-
protu, ka cilvēki grib nopelnīt, viņi 
grib dzīvot, es aizbraucējus neno-
sodu, un tomēr, tomēr – bez mai-
zes ir arī cita vērtība – dzimtene,  
un skumji, ka varas turētāji  nav 
rūpējušies, lai cilvēkiem nevaja-
dzētu atstāt dzimteni. 

Jau reiz es rakstīju par mūsu 
svēteļiem – stārķiem. Jā, viņi pa- 
vasarī atgriežas un jūtas še labi! 
Kādā vasaras dienā devos uz 
Vecpiebalgu, un tieši jāpabrīnās, 
ka gandrīz pie katra māju puduŗa 
staba galā ir stārķa ligzda. Vecie 
stārķi tagad aprūpē mazuļus, drīz 
tie mācīsies lidot, jo nav tālu brīdis, 
kad nāksies Latviju atstāt, bet – 
tikai uz kādu laika sprīdi. Brau-
ciens uz Vecpiebalgu iekrita visai 
karstā dienā, termometra stabiņš 
jau bija uzkāpis gandrīz līdz atzī-
mei 30º, un es noskatījos, kā stār-
ķa tēvs vai mamma stāv sava 
dzīvokļa – ligzdas – malā un cītīgi  
augšup un lejup vicina spārnus, lai 
bērneļiem nebūti tik karsti.

Tuvojāmies Vecpiebalgai, un kā- 
dā vietā, kur no šosejas saskatāms 
Alauksta ezers, mana krustmeita 
Dace, pēc profesijas architekte, 
apstādināja auto, aicināja izkāpt un 
doties ezera virzienā. Kādreiz eze-
ra krasts šajā vietā bija aizaudzis  
krūmiem, tā tuvumā izveidoju-
šies nejauki, grūti izbrienami 
brikšņi. Tagad ezera krasts attīrīts, 
apkārtējie lauki nogludināti un 
iesēta zāle. Lai mitro vietu nosu-
sinātu, izrakts neliels kanālis, aiz   
tā izslējusies bērzu birztala, tās 
ielokā būšot estrāde, kur notiks 
koncerti, pašā ezermalā – piknik-
vieta – arī sakopta. Rūpes un gādī-
bu par to uzņēmies piebaldzēns 
Valdis Cīrulis, kam rūp dzimtā 
puse, ar Daces padomu viņš to 
sakopis, drīz te būs vieta, kur 
cilvēkiem apstāties, arī pārnakš-

Vasarīgi iespaidi.
Pa ceļam uz Vecpiebalgu

ņot. Var jau būt, ka tad Valdim šī 
vieta ienesīs kādu grasi, bet par to 
viņš daudz nedomā, galvenais – 
sakopt dzimto zemi. 

Atvadāmies no Alauksta pie-
krastes, dodamies tālāk līdz Vec-
piebalgas centram. No tālienes vēl 
pa brīdim pazibsnī Alauksts, un 
tad bijām Vēveŗos – tas ir tāds senu 
māju puduris: Lielvēveŗi, Kalna 
Vēveŗi, vēl citādi Vēveŗi, bet vai-
rākas celtnes aplūkojamas kā Brīv-
dabas mūzeja filiāles – ieej kādā no 
tām un nonāc aizpagājušā gad-
simtā: viss kā senāk: krēsli, galdi, 
kumodes, pie krāsns sakārti linu 
dvieļi, un istabā, protams, stelles. Ja 
prastu aust, varētu sēsties klāt un 
mīt paminas. Varbūt atceraties – 
A. Švābem ir luga „Piebaldzēni – 
vēverīši”, to savā laikā izrādīja 
Dailes teātris, un tā ir iestudēta arī 
trimdas teātŗu kopās. Un nu         
mēs bijām piebaldzēnu-vēverīšu 
valstībā! Viss kā senāk, tikai – sa-
stindzis! Turpat netālu – stallis un 
ratnīca, gabaliņu nostāk – vējdzir-
navas, bet visapkārt pļava ar zāli – 
īstām jāņuzālēm: madaras, sarka-
nais āboliņš, vīgrieze, nārbuļi.     
Tās visas kādreiz bija jāņuzāļu 
pušķī.

Piebaldziete Lilija no
 Maču dzimtas

Braucot pa Alauksta krastu, at- 
cerējos, ka pirms gadiem trīs-
desmit jūlija  nogalē pie ezera bija 
klāts galds, mājasmāte Lilija Dze-
ne mīļi sagaidīja ciemiņus, jo viņai 
tobrīd apritēja piecdesmit. Te ir 
viņas vecāku mājas. Alauksts 
atgādināja, ka tuvojas jūlija beigas, 
un manai labajai, nu jau gan jā- 
teic – bijušajai kollēģei Lilijai 
Dzenei atkal tuvojas dzimšanas 
diena, pat drusku raženāka, jo 
viņai aprit astoņdesmit. Lilija 
Dzene ir īsta piebaldziete – stalta, 
labā nozīmē lepna, ar plašu vē- 
rienu, ilgus gadus viņa bija vadošā 
teātŗa kritiķe, tagad no šī darba 
atsacījusies, taču bieži Lilija ir 
teātŗos,  un ar patiesu prieku viņas 
vērtējumos ieklausās gan aktieŗi, 
gan režisori, jo Lilijas vērtējumu 
pamatā ir teātŗa mākslas izpratne, 
patiesa profesionalitāte,  – viņa,    
kā mēdz teikt, pazīst drēbi.

Lilija Dzene ir gan teātŗa kri-
tiķe, gan teātŗa zinātniece, daudzu 
grāmatu autore,  publicējusi grā-
matas par Elzu Radziņu, Lidiju 
Freimani, Kārli Sebri, Jāni Kubili, 
Alfrēdu Jaunušanu, Eduardu Pā- 
vulu, taču viņa arī viena no pir-
majām uzrakstīja grāmatu par 
trimdā dzīvojošo aktieŗu audzi 
„Ar zelta lāpu rokās”, kas iznāca 
1992. gadā. Mēs ilgi dzīvojām 
apstākļos, kad trimdā mītošos izci-
los latviešu aktierus pat pieminēt 
nedrīkstēja, bet Lilija Dzene dau-
dzus no viņiem simboliski „pār-
veda mājās”. Viena no pēdējām 
Lilijas Dzenes grāmatām bija par 
dzimtu, pie kuŗas pieder viņa      
pati – par Emīlu Maču – ie- 
vērojamo aktieri, režisoru, runas 
mākslas paidagogu, Lilijas tēva 
brāli, un Emīla Māča dzīvesbied- 
ri - aktrisi Liliju Žvīguli. Arī viņu 
meita Ieva Mača  bija aktrise. Nu 
diemžēl viņi visi mīt aizsaulē, bet 
par šīs aktieŗu ģimenes devumu 
skatuves mākslā stāsta Lilija Dze-
ne grāmatā „Triju aktieŗu dzīve”, 
kas iznāca 1995. gadā. 

Lilijas Dzenes monografijas par 

aktieŗu darbu raisa dziļu cieņu. 
Tagad, rakstot par aktieŗiem, grā-
matu autori cenšas izcelt māks-
linieku vājības un noslieces, tiek 
uzskaitītas aktieŗu bijušās mīļākās 
un cik pudeļu viņi izdzēruši. Li- 
liju tas neinteresēja, viņa rakstīja 
par aktieŗu lomām, par to, kā ak 
tieris tajās iemiesojies un kas bijis 
pats būtiskākais viņa personībā. 

Tomēr grāmatas ir tēlainas, emo-
cionālas, viegli lasāmas, un varam 
būt pateicīgi Lilijai Dzenei par    to, 
ka grāmatu lappusēs atdzīvo-  
jušies daudzi mūsu izcilākie 
aktieŗi.

Lilijas Dzenes radinieki strā-   
dāja Dailes teātrī, bet viņa galve-
nokārt rakstījusi par Nacionālo 
teātri un tā aktieŗiem, lai neviens 
nevarētu runāt par kādu inte-    
rešu konfliktu, un tikai pēc Emīla 
Mača un Lilijas Žvīgules aizieša-
nas aizsaulē Lilija šo Dailes aktie-
ŗu piemiņai veltīja grāmatu. 

Jūlija nogalē, sestdienas pēc-
pusdienā, pulciņš teātŗa kritiķu 
sanācām Lilijas Dzenes dzīvoklī 
Rīgā, lai kaut brīdi būtu kopā ar 
viņu. No oficiālām svinībām Li- 
lija katēgoriski atteicās, bet apsvei-
kuma vārdus bija atsūtījis Valsts 
prezidents. Mēs bijām   kopā – gan 
tie, kas kopā ar Liliju strādājuši 
teātŗa zinātnes un kritikas laukā, 
gan arī viņas audzēkņi - arī Guna 
Zeltiņa un Silvija Radzobe. Lilija 
dzīvo viena, vīrs Vitolds nu jau 
vairākus gadus mīt aizsaulē, bet 
Lilija Dzene, kaut pārcietusi sma-
gu sirds operāciju, ir spirgta un 
ņipra mūsu vidū.

Sveiciens Hildai Princei
Tērzējot ar Liliju Dzeni, atklājās, 

ka esmu apsēdies uz tā paša krēs-
la, uz kuŗa kādreiz biju sēdējis, 
runājoties ar aktrisi Hildu Prin-    
ci - Uršteina kundzi, un nu abi ar 
Liliju atskāršam, ka mūsu latviešu 
teātŗa lepnumam Hildai Princei 
arī drīz – 4. augustā ir dzimšanas 
diena, krietni diža - Hildiņai pa-
liek deviņdesmit pieci!  Gribas 
vissirsnīgākos sveicienus sūtīt arī 
viņai – mūsu skatuves ziedam, 
aktrisei, kas tēlojusi brīnišķas 
lomas Nacionālajā teātrī, Mēr-
bekā, Amerikas Latviešu teātŗa 
Ņujorkas un pēc tam Vašingto-nas 

ansamblī. Viņa bija uzticīga te- 
ātrim,  un viņas būtība varēja at- 
plaukt tikai teātrī. Tādi cilvēki  kā 
Hilda Prince padara dzīvi gaišāku 
un ar savu paraugu palīdz pārdzī-
vot grūtos brīžus. Arī viņai pa-    
šai tādu bijis atliku likām – vīra  
Osvalda Uršteina, pēc tam meitas 
Andas aiziešana aizsaulē, pašas 
veselības likstas, taču nekad ne- 

esmu dzirdējis 
viņu sūrojamies. 

Kad telefona 
klausulē ieskanas 
Hildas Princes 
možā balss, šķiet, 
ka runāju ar dāmu 
pašos labākajos 
gados. Ir liela 
māksla dzīvot 
mums atvēlētos 
gadus un padarīt 
tos par īsti la-
biem gadiem, 
kaut reālitāte daž-
kārt ir gluži citā-
da. Uršteina kun-
dzes karsta vēlēša-
nās bija šovasar 
atbraukt uz Rīgu, 
uz savu Rīgu, un 
ieiet savā Nacio-
nālajā teātrī. Pa- 
gaidām tas nav 
izdevies, dzimša-
nas dienas svei-
cienus mūsu ska-
tuves karalienei 
Hildai Princei 

nāksies sūtīt ar laikraksta starp-
niecību. Nekad  neesmu redzējis 
viņu vecu.  Veronika Janelsiņa tā 
sacīja par Anšlavu Eglīti: „Anšlavs 
nekad nav   bijis vecs.”

Septītās debesīs
Braucot no Vecpiebalgas,  pie-

stājām Saulkrastos. Skatos – afiša: 
„Saulkrastu brīvdabas estrādē      
24. jūlijā plkst. 20.00 mūzikāla   
komēdija „Septītās debesīs”.” Lugas 
režisors un autors - Nacionālā 
teātŗa aktieris Voldemārs Šoriņš, 
izrādē piedalās Rīgas teātŗu ak- 
tieŗi. Ko tur daudz  prātot – jāsa- 
lūko biļetes un jādodas uz izrādi, 
jo vasaras vadu Zvejniekciemā,  
kas ir dažu kilometru attālumā    
no Saulkrastiem.

Pēcpusdienā debesis kļūst tum-
šākas un drūmākas, mākoņi blī-
vējas gubu gubām, protams, sāk  
līt. Pavisam bažīgs prāts: ko darīt? 
Izrāde notiks vai nenotiks? Tomēr 
pašā vakarpusē dodamies uz Saul-
krastu estrādi. Pie ieejas mums 
piedāvā nopirkt lietu necaur-
laidīgu apmetni, ko tagad, tāpat   
kā svešās zemēs, sākuši dēvēt par 
pončo. Nopērku. Laukums ar 
katru brīdi pildās pilnāks un 
pilnāks, līdz izrāde var sākties, 
tikai tās sākumā paziņo, ka lietus-
sargus nedrīkst atvērt, tātad mūsu 
iegādātie pončo lieti noderēs. Uz 
skatuves uznāk aktieri, un reizē    
ar viņiem arī lietus ir atkal klāt! 
Līst kā pa Jāņiem! Aktieŗi izliekas 
to nemanām: Juris Kalniņš pavi-
sam nevērīgi noslauka no galda 
lietus lāmas   un darbojas tālāk. Jā, 
Juri Kalniņu, Dailes teātŗa aktieri 
labi pazīstu, bet, kā sauc viņa 
atveidoto tēlu, to gan nezinu, jo 
izrādei programmas netika ne 
sagādātas, ne pārdotas. Tieciet paši 
galā! Nodomāju, ka nu ir kā 
latviešu teātŗa pirmsākumos, kad 
par izrādi rakstīja apmēram tā:  

„Tā jaunkundze, kas tēloja Annas 
lomu,   to darīja gluži labi!” Paldies 
Dievam, visus aktieŗus labi pazīs-
tu, bet, kā sauc viņu tēlotās per-
sonas, to uzzinu tikai nākamajā 
dienā, kad sazvanos ar Voldemāru 
Šo- riņu: Juris Kalniņš tēlojot 
Praula lomu, viņš esot kādas lielas 
privātās kapsētas un apbedīšanas 
firmas īpašnieks.

Sekoju izrādei. Teikšu atklāti: lie-
las mākslas vai satura vērtības tur 
velti meklēt, režisors to arī nebija 
gribējis, viņa nolūks bija dot ska-
tītājiem iespēju pāris stundu iz- 
klaidēties, vismaz dažus brīžus 
aizmirst neganto šodienas situā-
ciju un nedienas. Izrāde nodēvēta 
par mūzikālu komēdiju. Lāgu lā- 
giem tās ritējums apstājās, estrā-
des centrā iznāca dziedātājs Juris 
Vizbulis, kas pašlaik studē Lon-
donas Karaliskās mūzikas akadē-
mijas maģistrantūrā, un Līga 
Robežniece. Skanīgi un izteiks-
mīgi viņi nodziedāja Zigmāra 
Liepiņa komponētās un agrāk     
jau dzirdētās dziesmas. Brīžam 
viņiem piebalsoja vēl kāds melo-
dijas pavediens, ko savā ziņā 
pārņēma Marija Bērziņa Ilvitas 
lomā un Artis Robežnieks Praula 
kunga it kā pazudušā dēla Uvja 
lomā. 

Izrādē pavīdēja sadzīves ainas 
un savērpās intrigas: uzņēmīgais 
Praula kungs labprāt izmantojot 
savas sekretāres Silgas seksuālos 
pakalpojumus, tikmēr viņa sieva 
Strauta, pēc kārtas otrā, laiku pa- 
vada ar modē nākušajiem eskorta 
jaunekļiem, viens no tiem, izrādās,  
ir Praula dēls Uvis, kuŗā savukārt 
iemīlas Strautas meita Ilvita – Ma- 
rija Bērziņa. Pa starpu mijas krāp-
šana un intrigas, jo grēcīgi jau visi 
esam, taču intriga beidzas laimīgi, 
visi saprotas, un izrāde rit raiti, 
asprātīgi un gandrīz sirsnīgā no- 
skaņā.  Brīžam varēja pasmieties, 
brīžam uzjautrināties par ko- 
miskām mūsdienu dzīves situā-
cijām. Kad divarpus stundas bi- 
jām pavadījuši jautrā gaisotnē, 
mājās varēja doties labā gara-
stāvoklī. Mani patīkami pārstei-
dza dažu aktieŗu darbs: vispirms 
Lāsma Kugrēna gražīgās, viegl-
prātīgās Praula kundzes lomā. 
Parasti Lāsma redzēta izteikti drā-
matiskās lomās, nu viņa radījusi 
spilgti komisku tēlu. Tāpat man 
lika pabrīnīties Inga Misāne viegl-
prātīgās, palaidnīgās sekretāres 
Silgas lomā, kas no šefa Praula kā 
citrona izspieda naudu gan jau-nai 
somiņai, gan rotaslietai. Vai tad ir 
tik sarežģīti pamīlēties ar šefu? 
Jauno sievieti satrauca tikai fakts, 
ka šefs guļot arī ar sievu.  Bija 
prieks par Mariju Bērziņu, kas 
radījusi gražīgās  mammas gluži 
patstāvīgo meitu  no pirmās lau-
lības, tēlojumu papildināja teicams 
dziedājums. Daudz jautrības iene-
sa Jolanda Suvorova japānietes 
Sukas San lomā.

Kamēr skatījos izrādi, lietus bija 
pārgājis, varēju doties uz savu 
Zvejniekciemu, tikai no jūras pūta 
itin dzestrs vējiņš. Vēl pāris ne- 
dēļu, tad Rīgā viesosies Valmieras 
teātris. Kopš to vada Evita Sniedze, 
teātris iemantojis lielu atsaucību.   
Ir gluži parasts, ka uz izrādēm 
Valmierā daudzi skatītāji brauc no 
Rīgas, tomēr ērtāk tās   ir noskatī-
ties tepat – galvaspilsētā. Ja iznāk 
būt Rīgā, aizejiet un pārliecinie-
ties paši par valmieriešu sniegu-
mu!

Viktors Hausmanis

Lilija Dzene Foto: Guna Oškalna
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Nesen kādā  televīzijas raidī-
jumā zinātnieki mēģināja iz-
skaidrot vienu no dabas faino-
meniem - kā termīti veido savas 
savdabīgās būves. No teorētiskā 
viedokļa palika neizskaidro-
jams, kā termīti panāk ap- 
brīnojamo vienotību šo sarež-
ģīto būvju veidošanā. 

Tas ir un paliek noslēpums, 
tāpat kā cilvēka noslēpums. 
Mūsdienu modernās zinātnes 
iespējas demonstrē galvu rei-
binošus cilvēka organisma izpē-
tes sasniegumus - tā unikālo, sa- 
režģīto, precīzo uzbūvi, taču 
vairākums zinātnieku atzīst, ka 
cilvēka noslēpums tomēr paliks 
neatbildēts. 

Ir  robeža, kuŗai var pietuvo-
ties tikai garīgā dimensijā. 

Saistīgs šķita kādas vācu 
pētnieku grupas atzinums, ka 
mūsdienu pasauli no ekono-
miskām un morālām katastro-
fām iespējams glābt tikai tad,  
kad cilvēce apzināsies, ka tā 
kopīgi ir viens garīgs veselums,  
un cilvēki atzīs cits citu par    
viena vesela organisma locek-
ļiem. Arī katra atsevišķā cilvēka 
apziņu veidotāji elementi dar-
bojas harmonijā, saliedēti vienā 
veselumā. 

Tāpēc, lai arī cik paradoksāli 
tas izklausītos, cilvēka vislielā-
kais apdraudējums ir otrs cilvēks. 
Visgrūtāk mums ir saprasties     
ar otru cilvēku. Par to liecina 
vēstures fakti, mūsdienu plaš-
saziņas līdzekļi un mūsu per-
soniskā pieredze. 

Kāpēc?
Vismaz piecus pēdējos gadus 

esmu meklējusi atbildes uz šo 
jautājumu dažādos virzienos – 
sākot ar Baznīcas Tēvu mācī-
bām, Tuksnešu Tēvu atstāto 
pieredzi, līdz jaunākajiem zi- 
nātnes sasniegumiem cilvēku 
smadzeņu izpētē, psīcholoģijā 
un psīchiatrijā. 

Iegūtās zināšanas man palīdz 
raudzīties uz notikumiem gan 
pasaulē, gan Latvijā un konkrē-
tu cilvēku rīcībā ar daudz lie-
lāku  izpratni. 

 Esmu pārliecināta, ka jebku-
ŗas cilvēka darbības ārējās no-
rises ir katra cilvēka iekšējās, 
garīgās pasaules tieša izpausme. 
Summējoties negātīvajam – 
skaudībai, egoismam, ļaunprā-
tībai, melīgumam, izvirtībai, 
mantkārībai - , šie garīgās tum-
sas slāņi it kā aizveŗ durvis Die-
va jeb kosmiskās kārtības va- 
došajiem stariem. Līdzīgi kā 
saulainā dienā, cieši aizvēruši 
istabā loga slēģus,  mēs paliktu 
tumsā. Tad arī notiek viss, ko 
sauc par „tumsas darbiem”. 

 Šādā garīgā tumsā, šķiet,     
slīgst šodienas cilvēce. Un arī 
Latvija. 

Ko darīt? Kā palīdzēt?
Pirmais uzdevums – 

palīdzēt sev!
„Jūs esat Dieva templis,  un 

Dieva Gars mājo jūsos,” – šos 
vārdus no Svētajiem Rakstiem 
vajadzētu kā dārgāko gleznu 
ierāmētus nolikt katrā mājā, 
katrā baznīcā, skolā un birojā,   
lai šie vārdi ik brīdi palīdzētu 
mums pārvarēt savas cilvēcis- 
kās vājības, ko apustulis Pāvils 
raksturo šādi: „Labo, ko es gribu, 
es nedaru, bet slikto, ko es ne-
gribu, - to es daru. ”

Mēs nekad nevarēsim atbildēt 
par otra cilvēka rīcību. Bet par 

Kādā virzienā uz Latviju?
savu, ja vien esam  psīchiski 
veseli, mums jāuzņemas pilnīga 
atbildība gan Dieva, gan cilvē- 
ku priekšā. Lai vismaz es pats,  
no visa spēka cenšoties Dieva 
Gara spēkā, būtu tas, caur kuŗu 
„pa aizvērtajiem slēģiem” varētu 
iespīdēt kaut vai viens gaismas 
stars! 

Tā ir vienīgā iespēja „nobrem-
zēt” ļaunuma straumi. Viens 
gaišs cilvēks ap sevi var izstarot 
varenu magnētisku gaismu, kas 
spēj atveseļot ne tikai pašu, bet 
arī tuvākos ģimenes locekļus     
un izstarot tālāk sabiedrībā. 

Padomāsim, cik daudz labu, 
dievišķu domu esam domājuši 
par Latviju un raidījuši šos spē-
cinošos starus cilvēkiem Dzim-
tenē?
Desmito tiesu? – Jā, lūgšanas!
Neatskatīsimies uz frazēm par 

latviešu tautas nesaticību, skau-
dību un norobežošanos! Ne- 
liegsim kaimiņu draudzes lo- 
ceklim atdusas vietu „savā 
kapsētā”, kā esmu to redzējusi 
dažās latviešu kapsētās. Neno-
robežosimies dažādos reliģis- 
kos grupējumos - luterāņos,  
baptistos, dievtuŗos utt. Reliģis-
kie ceļi, ja vien cilvēks šo ceļu    
iet godīgi, mūža pēdējā stundā 
sastapsies kalna virsotnē. Ne- 
grupēsimies „savējos” un „vi- 
ņējos”.  Šodienas Latvijas eko-
nomiskie bēgļi nav nekas cits    
kā polītiskās darbības rezultāts - 
cilvēki bēg no Latvijas, jo viņu 
dzīvība ir briesmās. 

Iedomāsimies, ka mēs katrs 
esam latviešu tautas dzīvā or-
ganisma šūna, kas dzīvo, lai 
uzturētu dzīvību kopējā ķer-
menī - latviešu nācijā. 

Viens piliens indes var nonāvēt 
visu ķermeni. Latvijas tautai ne- 
pieciešama garīga atveseļošana. 

To, cik lielu iekšēju spēku   
prasa piedošana, patiesa izlīg-
šana ar cilvēku, kuŗš tevi node-
vis, apmelojis, pazemojis, kuŗš 
garīgā ziņā pielīdzināms stru-
tojošam lepras slimniekam, - to  
mēs katrs vismaz reizi mūžā 
esam piedzīvojuši. Asīzes Franča 
skūpsts atbaidīgam lepras slim-
niekam vismaz man bijis vis-
spēcīgākais paraugs – kā Kristus 
Svētā Gara spēkā pārvarēt  ne-
patiku vai pat riebumu. 

Daudz  dažādas vilšanās pie-
dzīvots starp latviešiem abos 
krastos. Mēs esam pārāk maza 
tauta, lai zaudētu kaut vai vienu 
tautieša dvēseli. Mums jāmācās 
būt tik stipriem un gudriem, lai 
spertu pirmo soli pretī uz iz- 
līgšanu un kopējām sarunām, 
meklējot nevis to, kas šķiŗ, bet   
to, kas vieno. Tāpēc jau mēs 
esam Kristus sekotāji, nevis    
Viņa sekotāju imitētāji. 

Sniegsim cits citam garīgu 
dāvanu - vienu stundu lūgšanu 
rītos un vakaros. Vecākās pa-
audzes cilvēki savās mājās, se-
nioru mītnēs vai slimnīcās var 
pievienot pat trešo lūgšanas 
stundu dienas vidū - īpaši par 
bērniem un jauniešiem. 

Padomāsim, kas gan ir divas 
stundas no divdesmit četrām? 
Kā mēs izlietojam savu laiku,   
kas patiesībā ir tikai Dieva 
dāvana? Tīras sirds lūgšanām ir 
apbrīnojams spēks! Lūgsim par 
latviešu tautu, par Valsts pre-
zidentu, valdību, par konkrē-
tiem cilvēkiem – lai pats Dievs 

patiesi svētī Latviju un dod tai 
gudrus vadītājus. Lai mūsu tau-
tas himna kļūst par mūsu visu 
kopēju sirdspukstu pasaules 
telpā!

Palīdzība bērniem un 
ģimenēm

Vislielākie cietēji šajā „eko-
nomiskajā kaŗā” ir bērni un    
suņi. Mazi bērni tiek atstāti 
Latvijā pie vecvecākiem vai pie 
radiniekiem, kuŗi paši grimst 
problēmās... suņi tiek izmesti    
no automašīnām, atstāti ceļma-
lās, uz ielām vai piesieti pie koka 
mežā. Tie ir traģiski un nežēlīgi 
stāsti. Nabadzība un alkatība – 
abas ir nocietinājušas cilvēku 
sirdis. Bagātie ceļ augstākus 
mūŗus ap mājām, nabadzīgie - 
aizvien biežāk izbeidz ciešanas 
pašnāvībā. Ir ģimenes, kuŗām  
jau pašlaik  reāli nav ko ēst.       
Tas notiek tagad, bet kas būs 
rudenī, ziemā...?

Pēc valdības rīkojuma pare-
dzēts vairākas tonnas miltu, pu- 
traimu un sausā piena pulveŗa  
ko rudenī izdalīt bada cietē-
jiem. 

Draudzēs būtu īstā vieta, kur 
atbrīvot kādu telpu un sagata- 
vot to ģimeņu izmitināšanai zie-
mā, kad tās tiks  izliktas no dzī-
vokļiem nesamaksāto rēķinu  
dēļ. Turīgākie draudzes locekļi 
jāaicina atbalstīt trūcīgākos. 
Vismaz reizi dienā katrā drau-
dzē būtu jāvāra katls zupas. 

 Šis darbs jāorganizē uz vie-   
tas Latvijā, bet māsu draudzes 
iespēju robežās to varētu at- 
balstīt. 

Sarunā ar Lauru Būmani no 
Rīgas Bāriņtiesas un citiem 
ieinteresētiem cilvēkiem varam 
izteikt priekšlikumu ārpus Lat-
vijas dzīvojošiem latviešiem „ga- 
rīgi adoptēt” bērnus no trū-
kumcietēju ģimenēm. Tas no- 
zīmē, ka, piemēram, viena ģi- 
mene Amerikā izvēlas sarakstā 
(kas drīzumā būs pieejams) vie-
nu bērnu no Latvijas un stājas ar 
šo ģimeni personiskā  kontaktā. 
Reizi mēnesī šai ģimenei dā-  
vina 20 - 30 latu (par iespējamo 
naudas pārsūtīšanas ceļu infor-
mēsim vēlāk), apmainās vēstu-
lēm, fotografijām. Iespējams pa- 
līdzēt ar apģērba, apavu iegādi. 
Mērķis - lai būtu  ne tikai mate-
riāla atbalsta sniegšana, bet arī 
atbildība no saņēmēju puses un 
savstarpēju labu attiecību izvei-
došana. 

Draudžu ēkās vai ērtākos 
dzīvokļos veidot „dienas mātes” 
aprūpētas 4-5 bērnu grupiņas  
no 1 līdz 6 gadu vecumā. Līdzī-
ga pieredze ir Vācijā, kur „die-
nas mātes” tiek 
apmācītas un 
saņem daļēju 
kompensāciju 
no valsts. Latvijā 
nav cerību sa- 
ņemt palīdzību 
no valsts, bet te 
palīdzību varētu 
sniegt Rietumos 
dzīvojošie tau-
tieši. 

 Draudžu ēkās 
būtu nepiecie-
šams ierīkot arī 
patvēruma vietu 
vardarbībā cie-
tušajām sievie-
tēm un bērniem. 

 Īpašās grūtī-

Noguldījumu likmes

dienas mēn.* LVL USD EUR
90-119 3 11,50 1,25 2,40

180-209 6 12,00 1,50 2,50
270-299 9 12,25 1,65 2,70
367-395 12 13,00 1,85 2,80

Termiņnoguldījums ar procentu 
izmaksu termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar pro-
centu izmaksu termiņa beigās

* termiņš mēnešos norādīts tikai informatīvos nolūkos
Likmes var mainīties, aktuālās likmes un likmes citiem termiņiem 
skatiet www.danskebanka.lv
Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 24.07.2009. 

bās pašreiz nonākuši  bērni un 
pusaudži ar fiziskās un garīgās 
attīstības traucējumiem. Turp-
māk sekos konkrētas adreses 
tiem, kuŗi vēlēsies sniegt atbals-
tu šajā virzienā. 

Nevaram aizmirst arī pensio-
nārus, kuŗi paši smejot saka - 
viņi esot tie, kas pašreiz glābj 
Latviju. Jo patiesi - samazina 
pensijas, samazina valsts pie-
maksu par zālēm, pat chronis-  
ki slimajiem, nemaz nerunājot 
par tādu luksusu kā zobu labo-
šana vai protezēšana. 

Palīdzēt ārzemēs 
sameklēt darbu

Sarunās ar Latvijas vēstnie-
kiem ārvalstīs un vēstniecību 
darbiniekiem  nācies uzklausīt 
ļoti daudz skumīgu piemēru    
par Latvijas pilsoņu darba pie-
redzi ārvalstīs. Zinot ekonomis-
kās krizes apstākļus Latvijā, 
dažkārt Eiropas valstu uzņē-  
mēji un viņu palīgi, kas bieži 
vien ir no Latvijas, izmanto 
vienkāršā darba strādniekus 
krāpnieciskos nolūkos. 

Pirms dažām nedēļām Drēz-
denē kāds cilvēks piedāvājis 50 
cilvēkiem no Latvijas  darbu 
celtniecībā. Pašiem bijis jāsa- 
maksā ceļa izdevumi un vēl       
150 eiro „kopējam katlam”. Nā- 
kamajā dienā paņemtas pases     
it kā darba atļauju kārtošanai. 
Kad pēc divām darba nedēļām 
pases nav atdotas un nekas         
nav minēts par samaksu, biju-  
šās kollēģes vīrs man telefo-   
niski lūdza  palīdzību. Sazinājos 
ar Latvijas vēstniecību Berlīnē, 
un, kad no turienes tika ziņots 
kriminālpolicijai, pases neka-
vējoties tika atdotas, bet cilvēki 
bez darba samaksas atgriezās 
Latvijā. 

Šādus piemērus varētu tur-
pināt. Līdzīgi un pat traģiski 
krāpniecības gadījumi bijuši 
daudzviet. 

Taču arī ārvalstīs dzīvojošo 
tautiešu attieksme pret izpalī-
giem no Latvijas ne vienmēr 
bijusi godīga. Piemēram, Vācijā 
kāda augumā trausla, inteli-  
ģenta sieviete pensijas gados 
(vārdu neminēšu), lūdza man 
palīdzību. Paziņa Latvijā ieteicis 
viņai atbraukt uz Vāciju un 
palīdzēt vecākam kungam  ie- 
pirkties un pagatavot pusdie- 
nas. Samaksa 200 eiro mēnesī. 

 Kad viņa atbraukusi, minē-  
tās personas dzīvoklī  atklājusies 
pavisam citāda aina - šaurajā 
divistabu dzīvoklī gulējis daļēji 
paralizēts liela auguma vīrietis, 
kas bijis gultā kopjams. Siltais 
ūdens noslēgts. Vīrietis rēgulāri 

lietojis alkoholu un rupji lamā-
jies. Pagatavoto ēdienu izspļā-  
vis un teicis, ka neesot zobu,       
ar ko sakost. Sievietei no pār-
dzīvotā saasinājusies chroniska 
slimība. 

Ieteicu viņai nekavējoties at-
griezties Latvijā. Par to no    
„saimnieka” saņēmusi rupjus 
vārdus un piebildi, ka „jūs tur 
Latvijā  visi esat slinki”. Tagad 
viņš aicināšot  kādu sievieti no 
laukiem, viņa neesot pirmā, kas 
te bijusi. 

Bez šaubām, pretī var likt  sim-
tiem labu piemēru, bet mēs 
nedrīkstam aizvērt acis pret 
šādiem gadījumiem. 

Ir neskaitāmi piemēri,  kad, 
piemēram, Amerikā palīdzēts 
sameklēt darbu cilvēkiem no 
Latvijas un viņiem alga ir pat 
divreiz lielāka  nekā darba at- 
radējam pašam. Kad pēc laika 
jau patstāvīgi pelnītājs tautie-       
tis no laipnā palīga novēršas, 
protams, paliek sarūgtinājums. 

Šādos gadījumos nav cita ie- 
teikuma,kā vien iespēju robe-  
žās pārpratumus izrunāt un iz- 
līdzināties, bet, ja tas nav iespē-
jams, tad – Dieva spēkā   piedot 
un atcerēties, ka arī  Kristus    
taču ne vienmēr saņēma pa- 
teicību. Tā mēs apliecinām savu 
kristīgo identitāti. 

Latvijas darba meklētājiem 
būtu tuvāk jāizskaidro darba 
likumdošana attiecīgā valstī, 
pirms viņi uz turieni dodas. 
Nepieciešama ciešāka sadarbī- 
ba  ar vēstniecībām un, kur      
vien iespējams, - palīdzīgas rokas 
un padoma sniegšana jaunajam 
kaimiņam. Dažreiz svešumā     
pat laipns vārds ir zelta vērts.  

Aicinājums trimdas latvie-
šiem, kuŗi atguvuši Latvijā 

īpašumus, tos pārdevuši, bet 
Latvijā nav atgriezušies 

Mums jābūt pateicīgiem tiem 
tautiešiem, kuŗi pēc valsts ne- 
atkarības atgūšanas atgriezās 
Latvijā un palīdzēja valsts at- 
jaunošanas darbā. Daudzi at- 
jaunoja savu senču mājas, un    
arī tas ir liels ieguldījums. Bet 
vairākums tautiešu, atguvuši 
māju un zemes īpašuma tiesī-
bas, tos pārdeva, noguldot nau-
du ārvalstu privātajos kontos. 

Vēlētos aicināt tieši jūs ar sa-
viem personiskajiem ziedoju-
miem atbalstīt trūkumā un iz- 
misumā nonākušos tautiešus 
Latvijā, it īpaši bērnus. 

Vera Rozīte
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Vairāki laikraksta lasītāji jau-
tājuši, vai Latvijā ir arī kādas 
jaunas, vēl nebijušas lauksaim-
niecības nozares. Tik tiešām    
ir, piemēram, strauji attīstās 
strausu audzēšana.  

Siguldas novada Mores pa- 
gastā (pēc reformas tas ietilpst 
Vidzemes Šveicē) ir Mores kau-
ju mūzejs un leģionāru pie- 
miņas birzs, pirmšķirīgs, Eiro-
pas standartiem atbilstīgs 
briežu dārzs,  Urtānu ģimenes 
,,Salmiņu”  mājās izveidots ne-
liels zooloģiskais dārzs. Jūlija 
sākumā te  jau sesto gadu pēc 
kārtas pulcējās strausu audzē-
tāji. Eksotisko lielputnu ko- 
pēju Latvijā, izrādās, nav ma- 
zums, un viņi apvienojušies 
biedrībā, kuŗas dalībnieku   
(gan individuālo, gan kollek-
tīvo) skaits sniedzas divos des-
mitos. Biedrības vadītājs Ar- 
mands Zdanovskis šoreiz uz 
Mori nebija atbraucis, bet viņa 
firmas (tā darbojas gan Baus-
kā, gan Atašienē) stendā ap- 
meklētāji varēja apskatīt un 
iegādāties Latvijā vēl ne pārāk 
labi zināmus produktus: strau-
su gaļas desas un pastētes, kā 
arī uzzināt oriģinālas kulinā-
rijas gardumu receptes, kuŗu 
galvenā sastāvdaļa ir strausu 
gaļa (Atašienē gadā nobaro 
300-600 eksotisko putnu). Ievē-
rojot, ka cūkgaļas patēriņš Lat-
vijā vienmēr bijis pārmērīgi 
liels, katrs jaunums vietējā pār-
tikas gaļas tirgū ir sirsnīgi ap-
sveicams. Tiem, kuŗi Agijas Ur- 
tānes rīkotos svētkus apmek-
lēja ne jau pirmoreiz, un tādu 
bija daudz, šīs delikateses ne-
bija pārsteigums, bet tie, kuŗi 
ieradās pirmoreiz, skatījās pla-
tām acīm: sak, man nemaz 
prātā nebija nācis, ka Latvijā 
kaut kas tāds ir!

Ko tur liegties, nav vērts, lat-
vietis ir gardēdis, un kārum-
niekiem te bija ko nobaudīt: 

Strausu audzētāji Latvijā nebāž galvu smiltīs

strausu olas omleti (mums tā 
garšoja vislabāk), strausu gaļas 
šašliku, stēku, hamburgeru, 
kotletes un frikadeļu viru, turk- 
lāt par ļoti mērenām cenām. 
Vērīgs pircējs arī veikalā pa- 
manīs strausu gaļas pastēti, ko 
ražo Saldus gaļas kombinātā. 
Bet pusdienas vispirms jāno-
pelna: kad apskatīti gan zirgi 
un poniji, gan fazāni un pa- 
pagaiļi, gan truši un pat ķen-
gurs, tad arī var sēsties pie   
pusdienu galda!

Par  zooloģisko dārzu visko-
šākās atmiņas ir Urtānu dzim-
tai pašai. Neprātīgo ideju īste-
not palīdzēja arī radi un drau-
gi. Divi jauki puiši – Emīls 
Kraucis un  Jēkabs Groskauf-
manis arī šogad veselu nedēļu 
pirms svētkiem darījuši melnos 
darbus, lai kopā ar viesiem 
izbaudītu svētkus. Emīls smie-
damies stāsta: ,,Nekad neaiz-
mirsīšu, kā pirms septiņiem 
gadiem neviens no dzimtas 
ļaudīm negāja gulēt, jo gaidīja 
atvedam uz Salmiņiem pirmos 

septiņus strausus. Neparastā 
krava ieradās tikai divos naktī. 

Toreiz viņu, mazu puišeli, pie-
augušie pabaidījuši: neej milzu 
putniem par tuvu, strauss speŗ 
tā, ka vari uz vietas būt paga-
lam!” Pa šiem gadiem Emīls 
nevienu putnu spārdāmies nav 
redzējis, bet ir skaidrs, ka ne- 
kāds mīļputniņš prēriju skrē-
jējs vis nav.

Eksotisko dzīvnieku audzē-
tāji nav klīrīgi, viņi svētku   
laikā izguļas teltīs, mielasts top 
uz ugunskura. Pats galvenais – 
lai viņu mīluļi justos labi! Sa- 
rīkojumā pieaicinātajam vete-
rinārārstam šīs bija kā brīv-
dienas, jo nekādu nelaimes ga- 
dījumu nebija: nav jau suņu 
izstāde, kur suņi mēdz  sa- 
plēsties, vai zirgu sacensības, 
kuŗās skrējējiem var piemes-
ties kolikas. Urtānu ģimenes 
saimniecība ir labi apkopta,    
bet arī tajā lopu dakteris bieži 

iegriežas uzmanīt, lai zvēri un 
zvēriņi neslimotu, dot kādu 

,,Salmiņu” mājas saimnieki: mazais Dāvis, viņa uzņēmīgā 
māmiņa Agija un vecmāmiņa Inta Urtāni
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padomu. Veterinārs allaž ir 
katra mājdzīvnieka īpašnieka 
vistuvākais draugs, gandrīz    
vai ģimenes loceklis arī tad,     
ja četrkājainais vai spārnotais 
draugs neslimo, galvenais ir  
profilakse. 

Salmiņu zooloģiskā dārza   
atbalsta klubā darbojas jūr-
nieks, atvaļināts tālbraucējs 
kapteinis Aleksandrs Aļekse-
jevs, kas Agijai eksotisko sav-
vaļas dzīvnieku kollekcijas vei-
došanas sākumposmā uzdā-
vināja vairākus vērtīgus eksem-
plārus (piemēram, skaisto pāvu 
viņam izdevies atbrīvot no 
armēņu restorāna sprosta,   
kuŗā cēlais putns turēts saim-
nieku godkārības dēļ). Šova- 
sar Aleksandrs ar dzīvesbiedri 
Morē uzturas jau ilgāku laiku, 
palīdzēdami sagatavoties strau-
su dienām. Ciemiņi nakšņo 
nelielā autonamiņā, kuŗā bi- 
jušais jūrnieks iekārtojis ne 
tikai gultu, bet arīko pavisam 
neparastu – putnu olu inku-
bātoru (un no tā saimnieks 
nedrīkst nolaist acis ne dienu, 
ne nakti). Patlaban tajā zem  
elektriskās audžumātes spārna  
gan sildās Ķīnas paipaliņu oli-
ņas, gan perējas zosulēni un 
strausi. Kuģa kapteinim viss – 
kas, kad un ar kādiem panā-
kumiem izperināts - punktuāli 
pierakstīts grāmatā, gluži kā 
kuģa žurnālā!

Šajās divās skaistajās vasaras 
pilnbrieda dienās Morē cie-
miņu netrūka, viņi tika sagai-
dīti un pavadīti laipni, gluži     
kā privāti ciemiņi. Dzeltenie 
lielceļi Latvijā aizved uz gluži 
neparastām vietām, un arī pa- 
šas ceļmalas ir apskates vēr-   
tas – nobērtas ar meža zeme-
nītēm un izrotātas ar melleņu 
mētrām.

Anita Mellupe
Astra Moora

Aleksandra Aļeksejeva pašdarinātais inkubātors (par tā karkasu 
izmantots vecs veļas skapītis) komplektā ar mūzikas instru-
mentu  izskatās pavisam eksotiski, gluži kā fantastiska leijer-
kaste;  varbūt tikai kaut kas tāds sekmīgi var aizstāt eksotiska 
putna mātes perēkli! 
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Šogad pagāja deviņdesmit 
gadu, kopš Jūrmalā, Kauguros, 
tika izcīnīta viena no Latvijas 
atbrīvošanas cīņu grūtākajām 
kaujām kapteiņa Paula Zolta 
vadībā. Cīnītāju ieročiem bija 
piegādātas neatbilstošas patro-
nas, to stobri piepūsti smil-   
tīm. Kapteinis Zolts pieņēma 
lēmumu - cīnīties ar durkļiem. 
Kaujā krita kapteinis Zolts un 
viņa biedri, taču latvieši tajā 
guva uzvaru. Kritušo piemiņai 
Kauguros tika uzcelts piemi-
neklis. Tāpat kā citi brīvības 
cīnītāju pieminekļi, padomju 
laikā tas tika nopostīts, un šai 
vietā uzceltas noliktavas. Pēc 
Atmodas pieminekli atjaunoja. 
Pie tā ir iestādīti piemiņas 
ozoli.

Brīvības cīnītāju dēliem - le- 
ģionāriem un nacionālajiem 
partizāniem bija lemts turpināt 
tēvu iesākto cīņu par Latvijas 
brīvību. Tāpēc Latvijas nacio-
nālo partizānu 19. un Latvijas 
nacionālo kaŗavīru 11. sali-
dojums notika tieši šajā vietā. 
Salidojumu atbalstīja Jūrma-  
las pilsētas dome, Latvijas 

Atkalredzēšanās un atmiņu diena
Nacionālo partizānu apvienī-
bas vadītājam Ojāram Stefa-
nam un Latvijas Nacionālo 
kaŗavīru biedrības priekšsēdim 
Edgaram Skreijam salidoju-  
mu noorganizēt palīdzēja Kau-
guru kultūras nama direktore 
Dagnija Reimane un Jūrmalas 
domes kultūras nodaļas vadī-
tāja Gunta Liepiņa.

 Salidojums iesākās ar diev-
kalpojumu Slokas baznīcā, ko 
vadīja mācītājs Jānis Saulīte.  
Pēc tam visi devās uz salido-
juma norises vietu un nolika 
ziedus pie kapteiņa Zolta un 
viņa cīņubiedru pieminekļa.

 Kā katru gadu,  salidojumā 
bija ieradušās Lietuvas un 
Igaunijas brīvības cīnītāju dele-
gācijas. Apsveikumu salido-
juma dalībniekiem bija atsū-
tījis Valsts prezidents Valdis 
Zatlers. Sarīkojuma dalībniekus 
uzrunāja Saeimas deputāti Kār-
lis Šadurskis un Juris Dobelis, 
Kaŗa mūzeja direktore Aija 
Fleija un citi. Runātāji gan 
godināja tālo cīņu dalībniekus, 
gan runāja par šodien Latvijā 
notiekošo, aicinot Rīgas domes 

vēlēšanās gūto mācību neaiz-
mirst pēc gada - Saeimas vēlē-
šanās. Jo ne jau par tādu Lat-
viju, kāda tā ir šodien, cīnījās 
dažādu laiku Latvijas kaŗavīri. 
Ar dziesmu savus vecākos bied-
rus sveica Visu Latvijai, un kopā 
ar viņiem dziedāja Kas-              
pars Dimiters. Ar deju koncertu 
salidojuma dalībniekus prie-
cēja deju kopas „Latve”, „Jam-
padracis” un „Māra”. Izdev-
niecības „Avots” grāmatu galdā 
salidojuma dalībnieki varēja 
iegādāties jaunākās grāmatas, 
arī nesen izdoto grāmatu par 
LNKB ilggadējo priekšsēdi Ni- 
kolaju Romanovski.

Diemžēl leģionāri un nacio-
nālie partizāni jau ir sasnieguši 
cienījamu vecumu, daudzus 
nomāc slimības. Tāpēc viņi ir 
priecīgi par katru tikšanās ie- 
spēju. Kad vakarā tika nolaists 
karogs, Ojārs Stefans novēlēja 
visiem atkal tikties nākamgad. 
Iespējams, ka arī nākamgad sa- 
lidojums varētu notikt šajā 
vietā.

Elita Roze

Nevaru piekrist Kārļa Streipa 
rakstam mūsu laikraksta 29. 
numurā par dubultpilsonību. 
Viņš nav pieminējis visbūtis-
kāko problēmu sakarā ar Lat-
vijas valdības pašreizējo stāju - 
ka tā vairs nepieļauj dubult-
pilsonību Latvijā. Kopš Latvija 
iestājās Eiropas Savienībā,  ka-
tru gadu piedzimst tūkstošiem 
Latvijas pilsoņu bērnu tādās 
zemēs kā Īrija un Lielbritanija, 
kuŗiem automatiski ir piešķirta 
īru vai britu pilsonība. Tie          
būs uz visiem laikiem zaudēti 
Latvijai, ja Latvijas valdība savu 
attieksmi nemainīs.

Ir tiesa, ka galvenais iemesls 
šai attieksmei ir bailes no Krie-
vijas, bet tas nav vienīgais ie- 
mesls. Tautas partija un Zaļo un 
Zemnieku Savienība ir vērsu-
šas spēcīgas polītiskas kampa-
ņas pret dubultpilsonību un 
dubultpilsoņiem,  jo tās baidās 
no rietumnieku neatkarīgās 
pieejas polītikai.

Streips raksta, ka “Latvija 
nevar apstiprināt likumu, kas 
attiecas uz dažiem pilsoņiem, 

Nevaru piekrist
bet uz citiem ne”. Tā nevar būt 
tiesa, jo Latvija atļauj viņam   un 
man turēt divas pases, bet to 
neatļauj citiem, ieskaitot Struns-
kus, kas ir iesnieguši sūdzību 
tiesā. Pat ja tā arī būtu, Latvija 
tomēr drīkst pieņemt likumu, 
kas attiecas uz dažām valstīm, 
bet ne uz visām.

Streips arī raksta: “Taču man  
ir grūti iedomāties risinājumu, 
kurā vilks būs paēdis (Strunski 
dabūs Latvijas pasi), bet kaza 
būs dzīva (Latvija izvairīsies no 
situācijas, kad valstī dzīvo sim-
tiem tūkstošu cilvēku, kuŗi ir 
gan Latvijas, gan arī Krievijas 
pilsoņi).” Atvainojos, bet ir pavi- 
sam vienkāršs risinājums: pie-
ļaut dubultpilsonību tikai ar 
zemēm, kas ir NATO vai Ei- 
ropas Savienības valstis. Var 
piedāvāt pat labāku risināju-  
mu: pieļaut dubultpilsonību   
tikai ar zemēm, kas atzīst Latvi-
jas okupāciju 1940. gadā kā 
faktu.

Aivars Sinka,
Anglijas letiņš un 

dubultpilsonis

M U M S  R A K S T A
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Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)Krustvārdu mīkla

Līmeniski. 1. Kādas ES valsts 
galvaspilsēta. 3. Plēsējs putns. 7. 
Piebilst, iestarpināt. 8. Līdzība. 9. 
Mazgāšanas līdzeklis. 12. Katoļu 
garīdznieka tērps. 15. Katls. 17. 
Miteklis, kur saņem arī uzturu. 
18. ES valsts. 20. Ļoti maza nau-
das summa. 22. Dārza augs ar 
smaržīgiem ziediem. 24. Sauss 
auglis ar pārkoksnējušos apval-
ku. 26. Līnija, kas dabā apzīmē, 
piem., ceļa atrašanās vietu un 
virzienu. 27. Iesāņus. 28. Dailes 
teātŗa aktieris (1938). 29. Diato-
niskās gammas astotā pakāpe 
(mūz.). 32. Izdauzīt. 34. Latvietis 
(poēt.) 35. Atcerēties. 36. Senos 
laikos, senatnē. 37. Strauji, skaļi 
elpot. 38. Īstenības atbilstīga; 
īstena. 

Stateniski. 1. Tāda, kuŗās ir 
dažādu krāsu laukumi. 2. No- 
teiktā intervālu secībā sakārtota 
skaņu rinda. 4. Jūtas, kuŗām   
raksturīga nelabvēlība. 5. Asteres 
(poēt.) 6. Mākslīgi veidots bišu 
miteklis. 10. Apdzīvota vieta Lim-
bažu raj. 11. Beigu daļa daiļdarbā.    
13. Upe Vidzemē. 14. Dienesta 
stāvoklis. 15. Celtnes apakšdaļa, 
kas daļēji ierakta zemē. 16. Pilsēta 
Krāslavas raj. 18. Viens no trim 
literātūras paveidiem. 19. Da- 
biskas ūdens tilpes sauszemes 
padziļinājumā. 21. Abās pusēs ar 
kokiem apstādīts ceļš. 22. Ļauna 
vēlējumi. 23. Rezerve, krājums. 
25. Kaujas mašīnas. 29. Važonis. 
30. Vīsta (3. pers.). 31. Pinums. 
33. Taisna līnija. 34. Darbarīks.

   Krustvārdu mīklas (BL  Nr. 
30) atrisinājums

Līmeniski. 5. Blaumanis. 8. 
Kavalkāde. 12. Vraks. 13.  Sanda. 
14. Nandu. 15. Neikens. 16. Lās-
teka. 17. Krīki. 18. Abinieki. 21. 
Sieviete. 24. Krūmiņš. 25. Driskas. 
29. Karietes. 32. Tirgonis. 34. 
Kuple. 35. Aptieka. 37. Netikli. 
39. Engrs. 40. Litrs. 41. Rotāt. 42. 
Prospekti. 43. Priesteri. 

Stateniski. 1. Slavenība. 2. Tie-
siski. 3. Jagailis. 4. Adjutanti,         
6. Ubagi. 7. Atspere. 9. Aknīste. 
10. Kanoe. 11. Analīze. 19. Nurmi. 
20. Kaite. 22. Ipiķi. 23. Imago.    
26. Parametri. 27. Laplata. 28. 
Miniatūra. 30. Tieksme. 31. Skar-
lati. 32. Tenosārs. 33. Retorte.    
36. Togas. 38. Kotēt.    

1 2 3 4 5

6

7

8

9 10 12 13 1411

15

26

17

22

27

32 33

35

36

37 38

34

28

29 30 31

23 24 25

18 19

16

20 21

Vēl nekad Liepā-
jas ostā nebija pie-
stājis tik daudz 
jachtu kā jūlija vi- 
dū. Šeit notika re- 
gates Baltic Sprint 
Cup viens posms. 
Tomēr organizāto-
ri bija pieņēmuši  
lēmumu, ka pēc 
nelaimes gadīju- 
ma - Baltijas jūrā 
iekrita un netika 
atrasta viena no 
vācu jacchtas DHH 
Cross Match ko-
mandas burātājām, 
regate kopumā ne-
tika atcelta, posmi 
Vestervīka–Liepāja 
un Liepāja–Sinoujš-
če (Polija) notika 
plānotajā laikā. 
Jachtas 20. jūlijā 
startēja Vācijas pil-
sētā Varnemindē un devās uz 
Renni (Bornholma, Dānijā) un 
Vestervīku (Zviedrijā). No 
Vestervīkas jachtas burāja uz 
Liepāju. Regates turpinājumā 
jūras ceļš dalībniekus  aizveda 
uz Sinojusci (Polijā) un Tra-
vemindi (Vācijā). 

Saistībā ar regati arī krastā 

Jachtas piestāj Liepājā

notika dažādas aktīvitātes. 
Viesnīcā Fontaine Royal bija 
apskatāma plēnera Liepājas 
marīna 09 gleznu izstāde. Pro-
menādes  territorijā darbojās 
amatnieku tirdziņš, grupas Free 
Strings koncerts un Jūras spēku 
orķestŗa koncerts ar cirka stu-
dijas „Beztemata” piedalīšanos. 

Pēc koncertiem notika regates 
trešā posma Vestervīka–Liepāja 
uzvarētāju apbalvošana. Savu-
kārt pirmdienas rītā visas jach-
tas atkal devās tālāk, finālā de- 
monstrējot jachtu parādi –  tās 
svinīgi aizgāja no Liepājas ostas, 
spēlējot Jūras spēku orķestrim.

Renāte Mielava 

Kokneses novada Iršu pagasta bērnunamā – patversmē 
“Dzeguzīte” veidos ģimenes atbalsta centru. Tas varētu sākt 
darbu jau septembrī. Bērnunamā dzīvos pastāvīgie tā iemīt-
nieki, bet atbalsta centrā patvērumu grūtos dzīves brīžos varēs 
rast gan bērni, gan ģimenes.

Madlienā notika kristīgā nometne, kuŗā piedalījās jaunieši 
arī no Vācijas. Vācu jauniešu un madlieniešu draudzība mērī-
jama 17 gadu gaŗumā. Nometnes dalībnieki apmeklēja arī 
Baznīcu dienas Valmierā.

Par pašvaldības naudu Ventspils skolās jau labiekārtoti 19 
dabaszinību kabineti. Vēl četrās skolās iekārtos kabinetus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts piešķirto fi- 
nancējumu.

Pirmo reizi Valkā notiek kursi sociālajiem aprūpētājiem. 
Tajos mācās sešas bezdarbnieces. Mūsdienās ne visiem ir pa 
kabatai vecumdienas pavadīt aprūpes namos, bet sabiedrība 
nepielūdzami noveco.

Lai izvairītos no budžeta deficita, turīgajiem Ventspils 
novada pagastiem būs jādotē nabadzīgākie pagasti. Tā lēmusi 
novada finanču un budžeta komisija.

Pēc diviem mēnešiem tiks dots starts tradicionālajam 
Valmieras maratonam. Uz to jau tagad pieteikušies vairāk nekā 
simt dalībnieku.

Pēc dievkalpojuma Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālē 
piektdienas rītā no Jelgavas uz Aglonu devās Jelgavas puses 
svētceļnieki. Kāda sirmgalve šo ceļu veiks jau piecpadsmito 
reizi.

Rudzātu speciālā internātpamatskola Rietumu bankas 
Labdarības fonda rīkotā projektu konkursā „Sprīdis labākai 
dzīvei” saņēmusi 700 latu mācību grāmatu, zinātniskās literā-
tūras, kā arī grāmatu plauktu iegādei.

Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde līdz 15. 
oktobrim izmaksās pabalstu ģimenēm ar bērniem jauna mā- 
cību gada uzsākšanai. Bērnam, kas sāks mācīties 1.klasē, pie-
šķirs 25 latus grāmatu un citu nepieciešamu lietu iegādei. Ci-  
tiem skolēniem – 15 latus.

Svētā Gara vīriešu klosteris Jēkabpilī atvēris zupas virtuvi 
mazturīgajiem. Šogad klosteri apmeklējuši vairāk nekā 3000 
cilvēku. Zupas virtuves darbu nodrošina ziedotāji. Maizes 
pārstrādes uzņēmums SIA „Dona” gādā par maizi, bet veikalu 
tīkla „Beta” administrācija radusi iespēju ziedot klosteŗa 
vajadzībām griķus, eļļu un cukuru.

Jēkabpils novada Zasā notiek Latvijas un Lietuvas 
mākslinieku plēnērs, kuŗā no koka veido netradicionālu ro-  
taļu laukumu – šūpoles, soliņus un koka namiņu. 

Līvānu fonda “Baltā māja” ēkā atklāta šūšanas darbnīca,    
ko projektā “Skrodeŗdienas Līvānos” atbalstīja Hipotēku bankas 
klientu klubs “Mēs paši”. 

Jēkabpils autobusu parkam šovasar aprit 60 gadu. Tas ir ses-
tais lielākais pasažieŗu pārvadājumu (ik dienas 5000) uzņē-
mums Latvijā un apkalpo Jēkabpils un Preiļu rajonu. Uzņē-
mumā ir 80 autobusi un aptuveni 200 darbinieku. 

Latvijas meža nozares uzņēmumi šogad varētu pārdot 
produkciju aptuveni viena miljarda latu vērtībā – par 21% 
mazāk nekā gadu iepriekš, paredz Latvijas Kokapstrādes 
federācijas prezidents. Eksportētās produkcijas vērtība varētu 
sasniegt 700 milj. latu (par 13% mazāk).

Naujienietes Lilitas Gasjaņecas piemājas dārzā viena dzel-
tenā lilija uz viena kāta uzplaucējusi 90 ziedu zvanus, pārspējot 
pagājušā gada rekordu, kad bija „tikai” 30 zvani. 

Izglītības un zinātnes ministrija izskatīšanai Valsts sekre-
tāru sanāksmē iesniegusi rīkojuma projektu par valsts ģim-
nazijas statusa piešķiršanu Liepājas 1. ģimnazijai.

Liepājas Universitātē beigusies reflektantu uzņemšana. 
Šogad saņemti 946 pieteikumi pilna laika studijām, bet nepilna 
laika studijām – tikai 100 pieteikumu. Populārākās pilna 
laika pamatstudiju programmas, tāpat kā vairākus iepriek-   
šējos gadus, ir „Tūrisma vadība“ un „Iestādes un uzņēmuma 
vadība“.

Liepājas Tirdzniecības centrs „Ostmala“ izsludinājis modes 
konkursu Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu audzēk-   
ņiem, ar nosaukumu „Stilīgākā skolas forma“. Ikviens 
mākslinieciski un radoši domājošs skolēns tiek aicināts darināt 
modernu un interesantu vienoto skolas tērpu.

Nīcas novads sagatavojies ilgstoši strādāt, lai Bernātu        
plūdmalē tiktu pacelts Zilais karogs. Īstermiņa plāns ir lab-
iekārtotas plūdmales un peldvietas izveide ar nacionālo kvali-
tātes sertifikātu. 

Liepājā lietošanā nodota uzceltā Pēdējo dienu Svētā Jēzus 
Kristus baznīca, ko sabiedrībā nereti dēvē par Mormoņu baz-
nīcu.

No 6. augusta Liepājas mūzejā būs apskatāma spāņu māks-
linieces Marijas Domingesas Lino personālizstāde ¨Iznirstot¨. 
Izstāde tapusi sadarbībā ar Spānijas Karalistes vēstniecības 
Latvijā un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas atbalstu.

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

Skats no tilta uz jachtu piestātni
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Nāciet tik iekšā, un redzēsit 
visi,
cik daudz un dīvainu telpu 
slēpjas šai namā, namā bez 
sienu. 
Ingrida Vīksna

3x3 nometnes vadība aicina 
tautiešus uz nometni no 16. līdz 
23. augustam Ņujorkas ev. lut. 
draudzes īpašumā Katskiļos! 

Literātūras ievirzi vadīs Elisa 
Freimane. Viņa māca angļu li -
terātūru amerikāņu vidusskolā, 
daudzus gadus mācījusi latviešu 
literātūru, bijusi pārzine Gaŗezera 
vasaras vidusskolā, tagad ir sko-
las pārzine Krišjāņa Barona lat-
viešu skolā; nodarbojusies ar 
dažādiem latviskās izglītības pro-
jektiem vasaras vidusskolās, 2x2 
nometnēs, skolotāju kursos un 
citur. Elisa dzīvo Čikagas priekš -

Aicinājums uz 3x3 nometni Katskiļos
pilsētā, precējusies ar Kalvi Ceru, 
audzina  meitu  Daigu un dēlu 
Imantu.  

Elisa ir pārliecināta, ka lasīt 
nozīmē elpot. Viņa cenšas bērnos 
iedzīvināt lasīšanas prieku, lai 
viņiem vakarā negribētos grā-
matu aizvērt. 

Literātūras ievirzes temats būs  
„Lauki versus pilsēta“. Par savām 
iecerēm Elisa stāsta: „Latviešiem 
ir stipras saites ar savām mājām, 
savu sētu.  Latviešu rakstnieki 
bie  ži apraksta dzimto vietu un 
vidi.  Viņi sekojuši tautas plūsmai 
no laukiem uz pilsētu, no Ērgļiem 
uz Rīgu, no Rīgas tālāk pasaulē.  
Viņu radītie tēli izjūt vides svešu-
mu vai tuvību – gan Annele, kas 
nonāk ,,Akmens sprostā“, gan 
Čaks, kam pilsētas nomale ir 
,,Mana paradīze“. 

Literātūras ievirze paredzēta 
visiem, kam patīk lasīt, domāt 
un runāt, arī tiem, kuŗi latviešu 
valodā lasa retāk. Dalībniekus 
aicinās dalīties savos uzskatos 
un kopīgi iztirzāt domas par 
vidi.“

Literātūras ievirzē pārrunāsim 
dažas ALAs Izglītības nozares 
lasīšanas akcijai ieteiktās grā-
matas: Jēkaba Janševska ,,Mež-
vidus ļaudis“, Anšlava Eglīša 
,,Līgavu mednieki“, Margaritas 
Kovaļevskas ,,Astoņpadsmit“ vai 
,,Deviņpadsmit“, Valentīna Ja -
kob  sona ,,Trejādas brokastis“, vai 
kādu no Andŗa Kolberga 
detektīvromāniem. Starpievirzē 
Ilze Raudsepa referēs par Anšlavu 
Eglīti – gleznotāju, grafiķi un 
mākslas kritiķi.

Latvijas vēstnieks ASV Andrejs 
Pildegovičs iztirzās Paula 
Raudsepa  grāmatu „VVF” (izde-
vusi laikraksta ,,Diena” redak-
cija) – par  Vairas Vīķes-
Freibergas polītisko karjēru no 
trimdas laikiem līdz pat prezi-
dentes pilnvaru beigām. 

Šīs grāmatas var pasūtināt, 
rakstot vai zvanot Dacei Kop-
landei (Copeland); dace.cope-
land@wmich.edu (5648 Susan 
Avenue, Kalamazoo, MI 49048)l 
tālr.: 269-209-6465. Ceram, ka 
grāmatas būs pār došanā arī no -
metnes tirdziņā.

Katskiļu 3x3 nometnē lekciju 
par etnoastronomiju lasīs Kalvis 
Cers. 

Viņš ir polimeru inženieris, 
astronomija Kalvim ir vaļas-
prieks. Kalvis pašmācības ceļā 
centies uzzināt un saprast, ko 
mūsu senči saskatījuši nakts 
debesīs, ko izpratuši un iztēloju-
šies: 

,,Paskatīsimies un paklausīsi-
mies, kur mūsu tautiskā manto-
jumā sastopam Mēnesi, Ausekli, 
Dieva dēlus, Saules meitas, Jāni, 
Ūsiņu, Audēju, Vērpēju, Vilku 
un citus. Mācīsimies, kā viņus 
atrast nakts debesīs. Ieklau sī si-
mies latviešu teikās par zvaig-
znēm un centīsimies saprast, kas 
ir apdziedātie zvaigžņu dārzi vai 
zvaigznāji. 

Galvenokārt mēģināsim ap -
tvert, ko senlatvieši zvaigznēs 
saskatīja un kāda bija viņu izprat-
ne par visumu.  Nevajag ne teles-
kopu, ne binokļus, jo visu var 
saskatīt ar acīm, ja vien izdodas 

izvairīties no mākoņiem un 
apgaismojuma piesārņojumiem. 
Pēc tumsas paši mēģināsim 
ieraudzīt to, ko dienā būsim 
pārrunājuši – skatīsimies ar tele-
skopu.  Aicinu ņemt līdzi uz 
nometni binokli.”  

Pērn Kalvis vadīja ievirzi 
Gaŗezera 3x3 nometnē. Šogad 
Katskiļu 3x3 nometnē Kalvis būs 
kopā ar visu ģimeni – sievu Elisu 
un abiem bērniem.  

Dalībnieku izpriecai rīkosim 
Miķeļtirgu, kuŗā būs nometnē 
ražoto darbu izstāde, rotaļas, 
sacensības, atspirdzinājumi; tie, 
kuŗi vēlēsies, varēs pārdot latvis-
kus priekšmetus.  

Prieks un pārsteigums Katskiļu 
3x3 nometņotājiem būs kon-
certs, kuŗā dziedās iemīļotie trīs 
tenori – Miervaldis Jenčs, Nauris 
Puntulis un Guntars Ruņģis, kla-
vieŗpavadījumu spēlēs Juris 
Ku lakovs. Liels prieks, ka viņi 
savas ASV turnejas laikā varēs 
paviesoties arī Katskiļu 3x3 no -
metnē!  

Trīs tenoru koncertprogrammā 
,,Trīs jaunas māsas” dzirdēsim 12 
latviešu tautasdziesmas Juŗa 
Kulakova apdarē, kam pa  va -
dījumu ietvartojis Rīgas Doma 
skolas zēnu koris, stīgu kvartets, 
bungu un dūdu grupa ,,Auļi”. 

Otrā koncerta daļā „Bel ami” 
tenori dziedās aizritējušā gadsim-
ta 30 gadu Latvijā populāras 
dziesmas no operetēm un 
filmām. 

Redzēsimies Katskiļos!
     

,,Baltijas ceļu” atceroties
Laikraksta ,,Diena”  š. g.  25. jū -

 nija izdevumā ziņots, ka Latvijas 
50 gadu okupācijas mūzejs vadīs 
projektu ,,Baltijas ceļš un skolas: 
dzīvā piemiņā”.  Baltiešu vēstur-
nieki un skolotāji pētīs veidus, kā 
vislabāk skolēniem mācīt par 
notikumiem Baltijas valstīs 
1989. gada vasarā un īpaši 
23. augustā. Latvijas vēstniecība 
izplatījusi informāciju par 
daudzajām aktīvitātēm, kas no -
risināsies Latvijā, atceroties šo 
datumu. Kāpēc tāda ievērība? 
1939. gada 23. augustā Krievijas 
un Vācijas valstsvīri parakstīja 
Molotova-Ribentropa pakta 
slepeno pielikumu, kas sadalīja 
Austrumeiropu t. s. ,,interešu 
joslās”.  Diemžēl pielikuma sekas 
izjūtam vēl tagad, pēc 70 gadiem. 
Pirms 20 gadiem 23. augustā 
dzīva cilvēku ķēde vijās no 
Tallinas caur Rīgu līdz Viļņai, 
atgādinot pasaulei par  baltiešu 
kopējo likteni.  Ķēdes dalībnieki 
vēl tagad var precīzi norādīt, kuŗā 
vietā, uz kuŗas ielas Rīgā vai uz 
kuŗa ceļa Baltijas valstīs 
stāvējuši.       

 ASV televīzijā nesen rādītā 
dokumentācijā par Otrā pasaules 
kaŗa ,,aizkulisēm” atgādināja lī -
gu  ma pielikumu, un vienīgā 
valsts, ko šajā sakarībā pieminēja 
dokumenta parakstītāji, bija 
Latvija! Krievijā nesen radītā 
,,pētnieku komisija” parādīšot 
vēsturi ,,īstajā gaismā”, it sevišķi 
Otrā pasaules kaŗa notikumus.  

Virkne šādu sakarību atsauca 
atmiņā latviešu un baltiešu 

aktīvitātes šajā krastā aizritējušā 
gadsimta 80. gadu otrā pusē.  
Atmiņās kavējoties, gadi tur-
pināja skriet kā stirnas (kā minēts 
Ed. Rozenštraucha  komponētajā 
dziesmā), šoreiz gan atpakaļ līdz 
1989. gada  23. augustam.

Latviešu sabiedrība ASV tajā 
laikposmā dzīvi sekoja visam, 
kas notika Baltijas valstīs, un jau 
bija sākusi gatavoties lielākiem, 
gan vēl neparedzamiem, noti-
kumiem dzimtenē.  Amerikas 
lat  viešu apvienības  (ALAs) pir-
mais un līdz šim vienīgais ār -
kārtas kongress 1988. gada 
10. decembrī  bija aizvadīts ce -
rībā, ka varēsim palīdzēt, kad  
palīdzība būs visvairāk vajadzīga.  
Valdīja neziņa, trūka konkrētas 
informācijas, latviešiem visos 
centros bija liela nepacietība un 
vēlēšanās uzzināt kaut ko vairāk.   
Ko darīt?  Kad darīt?  Kāpēc tā 
un nevis citādi?  Jāzvana ALAs 
birojam!

Tais laikos strādāt ALAs birojā 
nozīmēja sēdēt vai stāvēt pie 
galda vai arī riņķot ap to  ar 
tālruņa klausuli pie auss, nemitīgi 
atbildot  uz  jautājumiem, kas at -
spoguļoja visdažādākās intereses, 
piemēram:  kādi ir jaunākie ASV/
Padomju Savienības muitas no -
teikumi?  Vai tagad jāmaksā 
muita par kafiju?  Vai Latvijā sāli 
izsniegs uz kartītēm?  Vai Latvijā 
var ievest sāli, cukuru, Bībeles, 
vēstures grāmatas, karodziņus, 
lāpāmās adatas?  Vai uz robežas 
mani kratīs?  Cik smagus sainīšus 
drīkst sūtīt uz Latviju?  Vai Rīgā 

tiešām nevar dzert ūdeni no 
krāna?  Kā pagarināt vīzu vie-
siem no Latvijas?  Kā pasteidzināt 
PSRS izsniegt ieceļošanas vīzas 
uz Latviju?  Kā sazvanīt Aeroflot, 
padomju konsulātu, padomju 
vēstniecību? Vai pie Padomju Sa -
vienības vēstniecības var no  vie-
tot automašīnu? Kāpēc Aeroflot/
padomju konsulāts/padomju 
vēst   niecība neatbild, ja zvana pa 
tālruni? Kā izsaukt radus, drau-
gus, paziņas no Latvijas?  Kā pie-
 prasīt radiem, draugiem, pa -
ziņām atļauju apmesties ASV uz 
dzīvi? Kā nogādāt angliski ne -
runājošus radus, draugus, pa -
ziņas no viena lidlauka uz citu 
(īpaši Vašingtonas, DC, apkārtnē, 
kur ir trīs lidostas)?  Kā pārsūtīt 
vecmāmiņas pelnu urnu uz Lat -
viju?  Kas notiks ar mūsu radiem 
tur, ja mēs demonstrēsim šeit?  
Kas notiks ar mūsu radiem tur, ja 
viņi demonstrēs tur?  Vai radiem 
būs jācieš represijas, ja viņi pie-
prasīs atļauju izceļot uz dzīvi 
ASV?  Ko nozīmē ekonomiska 
brīvība? Kāpēc Latvijai vēl nav 
piešķirta ekonomiska neatkarība 
kā Igaunijai un Lietuvai?  Kāpēc 
latvieši nav tikpat stingri savās 
prasībās kā igauņi?  Cik locekļu 
ir Helsinki-86 grupā? Kas notika 
ar Borisu Pugo? Vai Anatolijs  
Gor  bunovs ir īsts komūnists?    

Varbūt tikai profesionāli gaiš-
reģi būtu varējuši atbildēt uz 
vi  siem šiem un vēl daudziem 
citiem, līdzīgiem jautājumiem. 
Jau tātāju minējumi bieži vien 
bija tikpat precīzi, cik ALAs 

biroja darbinieku atbildes, pie-
mēram, kāpēc padomju kon-
sulāta darbinieki neatbild uz 
tālruņa zvaniem vai  kāda ir 
starpība starp īstu un neīstu 
komūnistu.

Jautājumi bija arī viesiem no 
okupētās Latvijas, kas tad jau 
itin bieži iegriezās ALAs birojā, 
kas vēl tagad atrodas Vašingtonas 
latv. ev. lut. draudzes namā, pie-
mēram: vai tiešām šis ir latviešu 
īpašums? Kas samaksāja par šī 
nama celšanu? Ko nozīmē ,,zie-
dot”? Cik latviešu dzīvo Ame -
rikā; cik Vašingtonā? Vai tiešām 
šajā baznīcā notiek dievkalpo-
jumi? Un daži komentāri: ,,Tāda  
(parketa) grīda (nama sarī koju-
mu zālē) taču ir tikai Kremlī!”  
,,Un šeit strādā Ojārs!?”  (Kal-
niņš, tagad Latvijas Institūta 
vadītājs, bijušais Latvijas vēst-
nieks ASV, toreizējais ALAs 
Ārē jās informācijas nozares 
lietvedis).

Sarunās ar viesiem no Latvijas 
proporcionāli daudz vairāk 
jautājām mēs nekā viesi mums. 
Kāpēc? Neziņa? Atturība? Lep-
nums? Intereses trūkums vai 
dziļi iesakņojusies pašaizsardzība 
un piesardzība, neuzticība un 
bailes brīvi izteikties un pārmainīt 
uzskatus ar pilnīgi svešiem cil-
vēkiem? Daži viesi konstatēja, ka 
ikdiena šeit daudz nemaz neat-
šķiroties no ikdienas Latvijā. 
Daži kritizēja, laboja, pamācīja 
visus un pēla visu redzēto un 
dzirdēto; citi sajūsminājās par 
katru mazāko nieciņu, kas likās 

savādāks nekā Latvijā. Vienalga, 
kādi kuŗam bija uzskati, tā tomēr 
bija informācijas apmaiņa starp 
divām atšķirīgām pasaulēm, un 
ieguvēji bijām mēs visi. Šķiroties 
visbiežāk dzirdētie atvadu vārdi 
bija: paldies par to, ko darāt, ko 
esat darījuši! Paldies, ka runājāt, 
kad mēs drīkstējām tikai klusēt! 
Bez jūsu darba mēs nekā nebūtu 
panākuši! Ar pilnu krūti uz 
priekšu! Lai Dievs jums palīdz! 
Turpiniet tādā pašā garā! Un 
gandrīz katra saruna nobeidzās 
ar ,,uz redzēšanos Rīgā!”

Tāda bija mūsu, latviešu un 
baltiešu, pasaule pirms 20 ga -
diem, ko tik skaidri atsauca 
atmiņā brīnišķīgā, skumji 
smeldzīgā gru  zīnu tautasdziesma 
,,Suļiko” jūnijā redzētajā 
televīzijas do  kumentācijā, kuŗas 
piedzie dā jumā ir jautājums ,,Kur 
gan esi tu, Suļiko?”  Zinātāji 
teica, ka tā esot bijusi tā laika 
brutālākā po  lītiķa Josifa Staļina 
mīļākā dziesma... Cerēsim, ka 
visi komūnisma upuŗi reiz atradīs 
katrs savu Suļiko un varēs 
atskatīties uz  gadiem, kas 
aizskrējuši kā stirnas (un, cer-
ams, nenāks atpakaļ), ar smaidu, 
labsajūtu un gan da rījumu, ka 
kopējiem spēkiem tik daudz kas 
paveikts.  Taču neaiz mirsīsim arī, 
cik daudz vēl da  rāmā bijušajām 
padomju ap  spiestajām tautām 
un, protams, latviešiem kā šeit, tā 
dzimtenē, pirms varam apliecināt, 
ka tās visā pilnībā atgriezušās 
civīlizētā pasaulē.

Anita Tērauda

Divi latvieši 
nominēti ASV 

televīzijas 2009. gada 
Emmy balvai

Losandželosā teātrī Nokia š. g. 
20. septembrī 61. reizi pasniegs te -
le  vīzijas Emmy godalgas uz  vedumu 
aktieŗiem un veidotājiem par darbu 
laikā no 2008. gada 1. jūnija līdz 
2009. gada 31. maijam. 

1946. gadā dibinātās Televīzijas 
mākslas un zinātnes akadēmijas 
(The Academy of Television Arts 
& Sciences) valdes priekšsēdis 
Džons Šafners 16. jūlijā Leonarda 
Goldensona teātrī Ziemeļ  ho livudā 
paziņoja nominēto vārdus. Uz šo 
augsta prestiža balvu kandidē arī 
divi latvieši – Māris Bēziņš, 
montētājs izrādei Project Runway 
un Jānis Roberts Janavs, dekorātors 
uzvedumam Hell’s Kitchen.

Lolita Ritmane un 
Marks Matsons aranžē 
mūziku Latvijas solistei 

Losandželosā no 13. līdz 21. 
jūlijam uzturējās dziedātāja Linda 
Lezdiņa (skatuves vārdā Leen) 
un kopā ar Lolitu un Marku 
Matsoniem sāka plānot un gata-
vot aranžējumus Lindas Ziem-
svētku koncerta programmai 
Rīgā, Kongresu namā 13. de  cem-
  brī. Paredzēti divi koncerti. Pa -
vadījumu atskaņos pūtēju orķes -
tris diriģenta Andŗa Pogas vadībā. 
Dziedone vēlējās, lai aran-
žējumiem būtu ,,filmu mūzikas” 
noskaņa, tāpēc viņa lūdza Lolitu 
un Marku aranžēt mūziku simfo-
niskam pūtēju orķestrim. Linda 
arī gatavo tvartu ar šīm dziesmām, 
kas nāks klajā rudenī. 
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I N T E R E S A N T I  U N  D E R Ī G I
Katram zobam sava „loma”

Vismaz pirts ir droša lieta …
pilsētā Managvā, kur pieņēma 
darbu. No sākuma strādāja par 
tirgus pārzini. Pēc laika līdzekļu  
pietika, lai atvērtu kaut ko līdzīgu 
mūsdienu “Drogas” veikalam, 
kur pārdeva higiēnas preces, it 
īpaši tonikus un balzamus ve -
selībai. Arī ar šo biznesu ir vei-
cies, un ar laiku, izmantojot savus 
jaunos kontaktus tirgū, viņš uz -

sāka kafijas grauzdēšanas un 
eksporta biznesu no Nikaragvas 
uz Eiropu. Ar uzkrājumiem at -
griezās Rīgā (ap 1906. gadu) un 
uzcēla divas pirtis.

Cik vecs tad viņš ap to laiku 
bija?

Īpaši vecs jau nebija, tā ap trīs -
desmit. Bet tā pirts lieta vi  ņam 
jau nāca līdzi ģimenē, jo tēvs 
Rainis Lapiņš (no Ropažu puses), 
būdams kalējs, arī bija uzcēlis 
divas pirtis Rīgā. 

Un tad nāca Baltās pirts stāsta 
drāmatiskā nodaļa...

Protams, ka 1940. gadā pirtis 
tika nacionālizētas, 1941. gadā 

mātes ģimene bēga uz Vāciju un 
vēlāk pārcēlās uz ASV. Kad pēc 
piecdesmit gadiem viņa atgriezās 
Latvijā, pirts bija ļoti cietusi. Līdz 
četrdesmitajam gadam pirti ap -
meklēja turīgāka publika, tas bija 
ekskluzīvs pasākums. Viens no 
maniem mērķiem ir atgriezt 
pirti vecajās sliedēs, proti, lai 
pirts apmeklējums tomēr būtu, 
ja ne ļoti izsmalcināts, tad tomēr 
atbilstīgs mūsdienu standartiem. 
Sākuma stadijā, pārņemot pirti, 
stipri cīnījās un visā iesaistījās 
mana māte. Es vēl mācījos Kali -
fornijas universitātē un šurp 
braucu vasaras brīvlaikos, lai 
pie  liktu roku būvdarbos un 
palīdzētu ar idejām. Garlaicīgi 
nebija… Desmit gadu laikā māte 
kopā ar vēl vienu radinieci vienu 
ēkas daļu atjaunoja. Pats pēc 
uni  versitātes beigšanas astoņus 
gadus nostrādāju par prog -
rammētāju Kalifornijā. 2004. ga -
dā pārcēlos uz Rīgu, lai nopietnāk 
iesaistītos uzņēmumā un arī no 
savas puses ieguldītu līdzekļus 
un pūles. Nu jau strādāju piekto 
gadu. Pagājušā gada nogalē at -
vērām kafejnīcu un vēl vienu 
jaunu pirts nodaļu sievietēm, kā 
arī telpas salonam. 

 Manā pirtī galvenais mērķis ir 
radīt to gaisotni, ko var dabūt 
laukos. Protams, apzinos, ka te, 
pilsētā, es nevaru sacensties ar 
tādām sajūtām, ko sniedz īsta 
lauku pirts, pļava un ezers, bet 
cenšamies pietuvoties tādam 
standartam.

No kuŗienes gados jaunam 
cilvēkam no Kalifornijas iz -
pratne par pirts lietām?

ASV mana saskarsme ar pirts 
kultūru bija tieši caur latviešu 
publiku – kad laukos kāds bija 

mazgātos. Bet nāk arī diezgan 
nau   dīga publika, kā piemēram, 
uzņēmēji no Krievijas, kuŗi var -
būt pat mierīgi varētu atļauties 
šo ēku nopirkt. Nāk cilvēki, kas 
izprot nemirstīgas vērtības, kuŗi 
novērtē savu veselību, kuriem ir 
kontakts ar dabu. Mans personis-
kais iespaids ir, ka šo pirti ap -
meklē arī garīgi cilvēki (nedomāju 
reliģiozitāti, bet tieši garīgumu). 
Pirtī visi ir vienādi, vienkārši cil -
vēki. Nometot drēbes, pazūd arī 
stātuss. 

No ekoloģiskā viedokļa sa -
mērā zaļš pasākums

Pirts krāsns, kas ir uzlabota, 
bet nav pārbūvēta jau simt gadus, 
ir ar malku kurināma. Iepērkam 
zāģbaļķus no vietējām mežnie -
cībām. Gadā izlietojam vairākus 
tūkstošus pirtsslotu. To siešanai 
cenšamies nodarbināt vecākus 
cilvēkus, kuŗiem varbūt vairs nav 
patstāvīga darba citur. Īpašus ak -
meņus jāmeklē, jo kuŗš katrs ne -
der. Ja nav izvērtēts īstais akmens, 
tad pēc mēneša tas pirtī jau 
izšķīst. Tos parasti izvēlos pats. 

Godprātīgam uzņēmējam šo -
dien Latvijā nav viegli izdzīvot

Protams, man ir žēl redzēt visu, 
kas te notiek. Uzņēmējiem Lat -
vijā ir grūtāk nekā citur. Tomēr 
izšķirošais ir nevis, kur dzīvo, bet 
kā, kas notiek ar tavu sirdi un 
prātu. Visu laiku “jāmainās uz 
augšu”, jādomā – kā ātrāk, labāk, 
ko vēl varētu uzlabot. Kaut kā jau 
izkulsimies, ne tikai šī pirts, bet 
arī valsts. 

Vai par pirti tiešām varam 
būt droši?

Tāpēc, ka valstī iet grūti, es jau 
nemetīšu savu mazo projektu 
malā. Ja Baltā pirts ir pārdzīvojusi 
divus pasaules kaŗus un vēl, tad 
šo ekonomisko krizi tā arī 
pārdzīvos. 

Kad apkārt virmo “pasaules 
gala “ noskaņas, ieteiktu izdarīt 
kaut ko svētigu savai miesai un 
garam, piemēram … aiziet uz 
pirti. Kārtīgiem lauku cilvēkiem 
tai vispār nevajadzētu būt pro-
blēmai, un arī rīdziniekiem - ne, 
jo pašā Rīgas centrā, Tallinas ielā 
darbojas lieliska pirts, kuŗu 
apmeklē daudzi pilsētnieki. Tāds 
interesants stāsts jeb latviešiem 
allaž bijis ķēriens pārsteigt.

Tas tāds interesants stāsts. Vec-
tēvs no mātes puses, Hugo La -
piņš, sāka rīkoties ar uzņē mēj-
darbību – siļķu mucās no Krie-
vijas veda kažokādas. Īsāk sakot, 
viņš savā ziņā bija kontraband-
ists, lai gan tajos laikos tas nebija 
nekas īpašs. Ar šo nodarbošanos 
kādu laiku gāja labi, bet tad vec-
tēvam gribējās kaut ko pamatī-
gāku – nolēma paceļot un 
apbrauca visu Amerikas rietum-
krastu, sākot no Kanadas, līdz 
pat Nikaragvai, vienlaicīgi ska-
toties, vai nav kādas izdevības 
biznesauzsākšanai. Galu galā 
viņš palika Nikaragvas gal  vas -

uzcēlis savu privāto, mazo pirti, 
tad apmeklētāju netrūka. Pirmo 
reizi uz Latviju atbraucu 1987. ga -
dā, padomju laikā. Toreiz ārzem-
 niekiem liedza izbraukt no Rīgas 
robežām, bet tomēr mašīnas ba -
gāžniekā izspruku no Rīgas uz 
laukiem, un dabūju nopērties 
īstā lauku pirtī. Studējot Ka  li -
fornijas universitātē, braucu uz 
Maskavu un Pēterburgu apgūt 
krievu valodu, sanāca iepazīties 
arī ar krievu pirtīm un salīdzināt 
tās ar mūsējām. Tagad, dzīvojot 
un strādājot Latvijā, nepārtraukti 
arī interesējos un apgūstu gan 
pirts tradicijas, gan jaunas un 
mo  dernas idejas.

Kā var raksturot tipisko pirts 
apmeklētāju?

Esmu šo pirti veidojis uz tā -
diem demokrātiskiem princi -
piem, ka gandrīz katrs šeit var 
at  nākt un uzlabot savu veselību, 
atjaunot spēkus, kad nu kuŗam 
tas vairāk vajadzīgs. Nāk pen  sio-
 nāri, mazāk turīgi cilvēki, arī ļoti 
trūcīgi cilvēki, lai vienkārši no -

Šķiet, nav daudz ārstu, kas 
vienlaikus strādā divās speciāli-
tātēs – par zobārstu un zobu 
protēzistu. Jūs esat viena no 
nedaudzajām. Pacienti, pro-
tams, ir ieguvēji. Kādēļ esat 
izvēlējusies šādu variantu? 
Pa tīk abas speciālitātes un grūti 
vienai dot priekšroku? 

Kādēļ to daru?... Rīgas Me -
dicīnas institūtam (vēlēk to pār-
dēvēja par akadēmiju, tagad par 
Stradiņa universitāti) jau izsenis 
bija laba slava kā mācību iestā-
dei, kas sagatavo labus speciālis-
tus, ārstus ar labām teorētiskām 
un praktiskām zināšanām. Tātad 
– beidzot institūtu, bijām vien-
laikus labi sagatavoti visās spe-
ciālitātēs – terapijā, chirurģijā un 
protezēšanā. Beidzot augstskolu, 
vairākums jauno speciālistu, pro-
tams, kļūst par terapeutiem, kas 
ārstē zobiņus. Ārstē, ārstē un tad 
iesaka pacientam: šim zobiņam 
vajadzētu kronīti. Un tad pacien-
tam nākas iet pie cita speciālista. 
Radās doma: kāpēc gan es pati 
nevarētu kronīti uzlikt? Sāku ar 
vienkāršiem darbiņiem, pēc tam 
sāku likt kronīšus, vēlāk jau pla-
tītes. Domāju, ka pacienti ar šādu 
speciālitāšu apvienošanu noteikti 
ir ieguvēji. Viņiem nav jāiet pie 
cita speciālista. Turklāt ārsts labi 
pārzina katra zobiņa „pagātni”. 

Zobārsti Latvijā, šķiet, pirmie 
sāka dibināt privātprakses.

Jā, zobārsti pirmie sāka reaģēt 
uz jaunajām vēsmām, pirmie 
pār   gāja uz maksas pakalpoju-
miem. Līdz ar to, pacientam, ejot 
pie zobārsta, nebija jānes konfek-
šu kaste. Viņš zināja, cik būs jā -
maksā par ārsta darbu. Un viss!

Pašlaik man ir ļoti žēl, ka Rīgā 
nav neviena punkta, uz kuŗu bez 
bažām varētu aiziet cilvēks, 

kuŗam aldziņa vai pabalsts būs 
pēc nedēļas, bet zobs jāizrauj 
šodien. Nav tādas vietas! Bet val-
stij par to būtu jādomā. Tāda pati 
situācija ir ar bezpajumtniekiem. 
Viņiem zobi sāp tieši tāpat kā 
citiem cilvēkiem. Bet nav nevie-
nas vietas, uz kurieni viņi varētu 
aiziet pēc palīdzības. Jā, esmu ar 
mieru izraut bezpajumtniekam 
zobu. Varu sniegt pirmo palīdzī-
bu, bet par velti man arī nav tas 
jādara. Vai valstij beidzot nevaja-
dzētu kaut nedaudz padomāt par 
trūcīgajiem, par bezpajumtnie-
kiem? Pirms kāda laika dzirdēju 
televīzijā, ka kāds cilvēks aiznesis 
uz lombardu savu mēteli, jo vi -
ņam sāpējis zobs... 

Profesors Kristaps Rudzītis 
sav  laik esot sacījis, ka visas liks-
tas ar veselību izraisa bojāti 
zobi.

Jā, tā viņš sacīja... Es domāju, 
ka viss „ķeras” no nerviem. Bet 
runājot par zobiem... Mācījāmies, 
ka ikkatrs zobs, kas mums mutē, 
ir atsevišķs gremošanas organs. 
Mums ir zobiņi, ar kuŗiem ēdie-
nu apkožam, ir zobiņi, ar kuŗiem 

ēdienu sasmalcinām... katram 
zobam ir sava „loma”. Un, ja ir 
kāds defekts, tad mēs kaut ko 
līdz galam neizdarām. Tāpēc 
bojātie zobi, vai, ja kāda zoba 
trūkst, ietekmē mūsu vispārējo 
veselības stāvokli. Turklāt, ja sāp 
zobs, cilvēks kļūst neiecietīgs, 
kašķīgs. Apdraud līdzcilvēku 
veselību! (Daktere smejas). Cil-
vēkam ar sāpošu zobu zūd dar-
baspējas. Galvā viņam viena do -
ma: kad man būs nauda, kad 
tikšu pie zobārsta? 

Pie zobārsta nedrīkst zaudēt 
humora izjūtu... Ja vien iespē-
jams.      

Nesen pie manis atnāca pa -
cients, kuŗam nācās izraut pēdē-
jo zobu. Teicu: „Kad jums iznāca 
pirmais zobiņš, jums dāvāja sud-
raba karotīti. Vai tagad man jā -
dāvina jums sudraba karotīte 
tādēļ, ka jūsu pēdējais zobs paliek 
pie manis? Humora izjūtu ne -
drīkst zaudēt.

Ārzemju latvieši labprāt ārstē 
un protezē zobus Latvijā. Vai 
arī jūsu pacientu vidū ir tautie-
ši no citām mītnes zemēm?

Jā, protams. Mēs saskaņojam 
vizīšu skaitu, laikus. Sastādām 
ārstēšanas plānu. Šodien es varu 
teikt, ka ar ārzemju kollēgām 
varam runāt kā līdzīgi ar līdzī-
giem, jo gan izmantojamie mate-
riāli, gan darba kvalitāte neat-
šķiŗas. Taču atšķirība ir cenā. 
Lat   vijā ārstēšanas izmaksas ir 
kriet  ni vien zemākas. Interesanti, 
ka atgriežoties no darba Īrijā, 
latvieši tūlīt nāk pie manis.

Labi vai slikti, ka uz darbu 
jums tagad vairs nav jābrauc, jo 
dzīvojat tajā pašā mājā, kur 
atrodas jūsu prakse?

Reizēm esmu priecīga, ka man 
vairs nav jāsēž ielu sastrēgumos 
un precīzi varu būt uz pieņemša-
nu. Pacientam nav jāgaida. Man 
ir pacienti, kas zina, ka tepat, 
mājā, kur atrodas prakse, arī dzī-
voju. Varu nonākt no dzīvokļa 
lejā aprunāties ar pacientu, kuŗš 
nav bijis pierakstīts. Jā, tas ir liels 
plūss. 

Vai esat ar mieru Laika lasītā-
jiem sniegt sava kabatas tālru-
ņa numuru, lai vajadzības gadī-
jumā jūs varētu sameklēt?

Jā, lūdzu! Mans kabatas tālru-
ņa numurs: 29108438. Prakse ir 
Rīgā, Blaumaņa ielā 14-2. 

  Paldies par sarunu!
Foto no V. Justes personiskā 

archīva

Zobārste un zobu protēziste Vineta Juste sarunā ar Armīdu Priedīti

Ar Andi Bluķi „Baltajā pirtī” sarunājas žurnāliste Inese Raubišķe. 
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Nometnes nobeiguma sarī ko-
jums un gad  skārtējie Bērnu 
svētki 22. augustā no plkst. 10 
līdz 12. Sv. Andreja ev. lut. 
latviešu draudzes lauku īpašumā 
„Sidrabene” šo  gad pie dalījās 11 
meitenes, 9 zēni un 16 mazie 
bērni „Cāļu kalnā” 27 va  dītāju 
un darbinieku vadībā.            

*Latviešu aprūpes mājā 
„Kristus dārzs” 1. jūnijā mirusi 
Elza Liepiņa, dzim. Mazkalniņa. 
Viņa dzimusi 1914. gada 7. 
novembrī, Liezerē, Latvijā. 
Aizgājēju pēdējā gaitā Jorkas 
kapsētā 4. jūnijā izvadīja māc. 
Dr. Anita Gaide. Par aizgājēju 
sēro dēls Jānis ar ģimeni, tuvin-
ieki un draugi.

* Elza Rita Osis, dzim. 
Kraujiete, mirusi 20. jūnijā. Viņa 
dzimusi 1925. gada 25. janvārī 
Varakļānos. Aizgājēju pēdējā 
gaitā Jorkas kapsētā 26. jūnijā 
izvadīja prāv. Dr. F. T. Kristbergs. 
Par aizgājēju sēro dzīvesbiedrs 
Vilis, dēls Villis, meita Ieva, 
tuvinieki un draugi.

* Toronto lat-
 viešu Pensio -
nāru apvienības 
šīs vasaras otro 
s a n ā k s m i 
30. jū  lijā lat vie-
šu centrā ar as -
prā tīgiem stā  -
stiem ieva dīja 

sa  rī  ko jumu vadītāja Liene Mar-
tinsone un ar jautru dziesmu 
Ed   gars Zvirgzdgrauds. Rita 
Skras  tiņa uzjautrināja ar anek-
dotiem un ar klavieŗspēli vadīja 
arī kopdziesmas, sanāksmes pro-
grammas galvenā daļa bija dāmu 
cepuru parāde, kas liecināja par 
izdomas bagātību un lietpratīgu 
sagatavošanas darbu. Speciālā 
žūrijas komiteja (Kārlis Pavasars, 
Artūrs Ķesteris un Zigurds Hil-
de) par interesantāki un skaistāki 
gatavoto cepuru īpašniecēm atzi-
na Dzidru Avenu, Haneloru Mā -
sēnu un Rasmu Bendiņu. Vīriešu 

Toronto
R. Norītis

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
cepuru nēsātāju godalgu ieguva 
Ģedimins Krauja. Apvienības 
darbinieku izbraukums uz   
Sv. Jā  ņa ev. lut. Latviešu draudz-
es  lau ku īpašumu „Saulaine” 
20. augus tā. Uz autobusa brī-
vajām vietām var pieteikties arī 
apvienības biedri. Informācija 
un pie teik šanās pie izbraukumu 
vadītājas Helēnas Bērziņas, tālr. 
416-425-5483. Kārtējās iknedēļu 
sanāk smes Latviešu centrā ap -
vienība atsāks 10. septembrī 
plkst. 13, vingrotāju un rok-
darbnieču grupas nodarbības 
sāks plkst. 9. 

* Sv. Jāņa ev. lut. latviešu drau-
dzes lauku īpašumā „Saulaine” 
bērnu vasaras nometni atklās 
8. augustā plkst. 19 ar dalībnieku 
un darbinieku iepazīšanās va -
karu pie ugunskura Alberta 
Vītola va  dībā. Viņa vadībā ugun-
skura va  kari ar priekšnesumiem 
notiks arī 15. un 21. augustā. 
Svecīšu dievkalpojums prāv. 
Dr. F. T. Kristberga vadībā notiks 
12. un 19. augustā plkst. 20. 

Montreala
M. Štauvers

Pēc vasaras 
dievkalpojuma 
26. jūlijā, kas 
notika Latviešu 
c e n t r ā , 
Trīsvienības 
draudzes dia-
kons D. 
D e m a n d t s 

rādīja slīdītes par savu veikumu 
divās bāreņu nometnēs „Pasaka” 
Latvijā. Kon  spektīvās norādēs 
viņš iepa zīs tināja klausītāju 
saimi ar da  žādiem veikumiem 
un pa  nā  ku  miem šajā pasākumā. 
Turklāt tū  daļ pēc atgriešanas 
viņš tūdaļ piedalījies kā 
audzinātājs bērnu vasaras 
nometnē Tērvetē. At  zinās, ka 
sešu nedēļu intensīvais darbs 
prasījis daudz enerģijas un tādēļ 
viņš ilgojoties pēc īsas atpūtas. 
Zinot Dāga lielo atdevi latviešu 
jaunatnei, nav šaubu, ka viņš 
drīz atkal darbosies tikpat aktīvi 

kā līdz šim šajā darbības jomā. 
Pulcējušies draudzes lo  cekļi (15) 
bija viņam pateicīgi par inte-
resanto sniegumu.

Baltiešu mākslinieku asocia-
cija (BAA) rīko savu kārtējo 
sanāksmi 11. augustā, plkst. 19, 
Sv. Jāņa igauņu luterāņu baznīcā, 
4345 Marcil ielā, NDG. Pārrunu 
degpunktā gaidāmās gadskār-
tējās izstādes priekšdarbi.

Asociācija iecerējusi izbrau-
kumu uz Otavas Mākslas galeri-
ju 18. augustā. Izbraukšana plkst. 
8 no rīta no Fairview iepirkšanās 
centra.

Plašāka informācija iegūstama 
pie Ināras Leimanes, tel. 514-
694-4648.

Montrealas luterāņu padomes 
draudžu gadskārtējais pikniks 
notiks 24. augustā vācu Sv. Jāņa 
draudzes vasaras aktivitātēm 
iekār  totā īpašumā St. Lazare 
pilsētiņā rietumos no Montrealas. 
Plašāka informācija pieejama pie 
Trīsvienības draudzes priek  šnie-
ka J. Mateus un valdes locekļiem.

N O M E T Ņ U  V A S A R A

Elīsa Steele, dzīvo Seintluisā, 
Misūrī , bijusi Īkšķīšos, ilggadēja 
nometņotāja:  Šis ir labs veids kā 
“savienoties” ar savu kultūru. 
Man ir svarīgi satikt nometnes 
draugus. Šeit ir skaista daba, tīrs, 
svaigs gaiss. Man patīk pavadīt 
tik daudz laika ārā. Šī ir laba 
iespēja vairāk runāt latviski, jo 
mājās nevaru to darīt tik daudz.

Zigurds Beķeris, dzīvo pie 
Mineapoles, nometnieks otro 
vasaru: Man gribas satikt drau-
gus, kas dzīvo tālu un kuŗus 
satieku tikai šeit. Man patīk ezers 
un ugunskuri. Te vienmēr ir 
interesanti.

Inga Stota, dzīvo pie Bostonas, 
meiteņu audzinātāja otro gadu, 
bijusi Īkšķīšos un ilggadīga 
nometņotāja:  Es braucu uz Kat-
skiļu nometni, lai būtu kopā ar 
saviem draugiem un ģimeni, lai 
dzīvotu latviskā vidē un palīdzē-
tu audzināt nākamo latvisko pa -
audzi. Man patīk tas, ka cilvēki 
sanāk no dažādām vietām, lai 
kopīgi strādātu vienam mērķim. 
Un tas viss notiek tik debešķīgā 
vietā!

Beāte Liepiņa, dzimusi Latvijā, 
dzīvo Pensilvānijā, meiteņu 
audzinātāja, Katskiļos pirmo 
reizi:  Es vispār neko nezināju, 
vienkārši meklēju darbu un 
mamma mani pieteica nometnē. 
No sākuma nemaz tik ļoti ne -

Kāds reiz novērojis, ka īpaši 
pozitīva Katskiļu nometnes īpa  -
šība ir tā, ka te tiek pulcināti  da  -
žādi ļaudis, kas droši vien katrs 
mek   lē sev ko citu, bet ar kopēju 
mēr  ķi palīdzēt veidot draudzīgu, 
in   teresantu, garīgi un fiziski ve  se -
līgu nometni latviešu izcelsmes 
bē  rniem. 

Katskiļu nometne pulcinājusi 
latviešu bērnus un viņu ğimenes 
jau ilgāk par 50 gadiem. Sākuma 
gados lielais vairums nomet-
nieku bija Ņujorkas draudzes 
bēr  ni, kas vasarās “bēga” no pil-
sētas mūriem. Pirms apmēram 
20 gadiem uzsāka Īkšķīšus - 
nedēļu ilgu nometni pirmskolas 
bērniem un viņu vecākiem. 
Īkšķī  šiem ir sava programmas 
vadītāja, bet bērnu nodarbības 
tiek vadītas ļoti kooperatīvā veidā 
ar aktīvu vecāku līdzdalību. Kat-
skiļu nometnē kādus 30 gadus 

arī notiek “Valodas periods” bēr-
niem, kas nerunā latviski. 

Esmu pierakstījusi dažādu cil-
vēku atbildes uz vienkāršiem 
jautājumiem – ko tu meklē 
Katskiļu nometnē?  Kas tev patīk 
par Katskiļu nometnē? Daži no 
atbilžu sniedzējiem pavadījuši 
vasaras Katskiļos gandrīz visu 
mūžu, citi tur bijuši vairākas 
va saras, daži – tikai pirmo 
va saru.

Jēkabs Hayes, dzīvo pie 
Ņujorkas, bijis Īkšķīšos, ilggadīgs 
nometnieks: Šī ir viena no labā-
kām vietām, kur būt vasarā. Varu 
pavadīt visu laiku ar saviem lat-
viešu draugiem, nevis tikai šad 
tad, kā tas ir pa ziemu. Man te 
patīk, jo varu darīt visu, ko grib, 
un ir interesanti. 

gribēju braukt, bet man te ļoti 
patīk. Man patīk būt ar bērniem, 
jo viņi ir tik jautri.

Iveta Šimanska, dzīvo Latvijā, 
pirmo gadu strādā virtuvē: Brau -
cu, lai satiktu   meitu un mazmei-
tu, kas dzīvo pie Ņujorkas. Pa -
gājušā vasarā strādāju Gaŗezerā, 
šovasar meklēju kaut ko jaunu.  
Labi saprotos ar pārējām saim -
niecēm, jo esam viena ga  da gā-
juma. Pa ziemu esmu sākum-
skolas skolotāja, un darbs ir 
smags, stundas gaŗas, gribējās 
pārmaiņu, kas arī īstenojās.

Mārtiņš Ğērmanis, dzīvo pie 
Vašingtonas DC, pavada divas 
atvaļinājuma nedēļas Katskiļo,s 
brīvprātīgi pildot “izsūtāmā pui-
ša” darbiņus:  Man ir prieks šādi 

pavadīt savu atvaļinājumu, jo 
redzu, ka mani bērni ir laimīgi 
un viņiem iet labi. Šeit varu 
pilnīgi atslēgties un aizmirst 
ikdienas darbus. Kaut kas jādara 
un tādēļ labprāt pielieku roku, 
kur varu. Esmu šeit daudz ko 
iemācījies, piemēram, kā salabot 
ūdessildītāju. Esmu laimīgs, ka 
mums ir trešais bērns, kas 
pašlaik ir Īkšķīšos, jo tad varēšu 
vēl kādu laiku turpināt braukt 
uz nometni.  Kur gan citur iznāk 
tēlot bizbiz mārīti, suni un sesku 
vienā dienā?! Kad ar meitu 
pārrunājām, ka šī ir “pārguļas” 
nometne (sleep away camp), 
viņa atbildēja, ka tā nemaz 
nejūtas, ka viņa jūtoties kā mājās 
– droša un mīlēta.

Kā redzam, daudzi min latviešu 
draugus un patīkamu pārmaiņu 
no ikdienas dzīves. Katskiļu daba 
iedvesmo nometnes saimi ar 
savu skaistumu. Bērni atbildēs 
piemin nometnes latvisko, inte-
resanto programmu. Pieaugušie 
stāsta par gandarījumu, kas 
rodas, darot kaut ko, kas nes 
labumu kopējam mērķim- piln-
vērtīgai, latviskai bērnu nomet-
nei – vai nu veidojot programmu 
vai rū  pējoties par tīri praktiskām 
vajadzībām. Dažā das temas izs-
kan šajās atbildēs, bet kopsaucējs 
ir tas, ka ikkatrs atrod kaut ko 
vērtīgu Katskiļu nometnē. Nav 
brīnums, tā taču ir lielākā latviešu 
bērnu nometne ASV.

 Kristina Putene

Ko mēs iegūstam Katskiļu nometnē?

Audzinātāja Inga Stota un Maruta Sīpola

Dažas šīs vasaras meiteņu audzinātājas, no kreisās: Beate 
Liepiņa, Ilze Stota, Anna Bērziņa un Līna Bataraga

No kreisās: audzinātājs Pēteris Israels, Nils Veidis, Ian Griffin, 
Miķelis Grendze, Denvers Dimants, Aleksis Blumbergs, 
Zigurds Beķeris, Andris Ģērmanis, Aleksis Puriņš, audzinātājs 
Nikolajs Batarags
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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:
LV-Arnis Zvaigzne
“Lauciņi” Zaubes pagasts,
Cēsu rajons,LV 4113
Tel:(371)29115477
email:arniszv@gmail.com

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

Austrumkrasta un Kalifornijas paku savākšanas punktu 
datumi un adreses
2009. augustā/septembrī – Latvijā sākot ar oktobŗa sākumu!
(Vidienes centros un Floridā atkal pieņemsim oktobrī!)

Bostonā: Trimdas ev. lut. draudzes telpās - 58 Irving Street, Brookline, MA
Otrdien, 1. septembrī  no plkst. 1-2:30 pp

Bruklinā: Ņujorkas ev. lut. draudzes īpašumā – 564 Second Street, Brooklyn, NY
Sestdien, 29. augustā, plkst. 1os pp

Filadelfijā:  Filadelfijas ev. lut. draudzes īpašumā - 301 N. Newtown St Rd., Newtown Sq, PA
Trešdien, 2. septembrī plkst. 12os pp

Īstbransvikā: Ņubransvikas / Leikvudas dr. īpašumā - 12 Gates Ave., East Brunswick, NJ 
Trešdien, 2. septembrī plkst. 8:30 no rīta

Jonkeros: Nujorkas ev. lut. draudzes īpašumā - 254 Valentine Ave., Yonkers, NY 10705
Sestdien, 29. augustā  plkst. 3os pp.

Kvekertaunā: draudzes īpašumā - 424 Juniper St., Quakertown, PA
Trešdien, 2. septembrī  plkst. 10:30 no rīta

Mančesterā: draudzes īpašumā Spring un Garden St. stūŗa, Manchester, CT
Vilimantikā: Vilimantikas ev lut draudzes īpašumā – Windham Rd., Willimantic, CT
Laipni lūdzam ar mums sazināties!

Pokipsijā: 2 Merry Hill Rd - Poughkeepsie, NY 12603
Pirmdien, 31. augustā plkst. 7os vakarā

Salā: Ņujorkas ev lut draudzes īpašumā: 4 Riga Lane, Melville, NY
Sestdien, 29. augustā, plkst no 10-10:30 no rīta

Vašingtonā, DC / Rokvilē: Vašingtonas ev lut dr. īpašumā - 400 Hurley Ave, Rockville, 
MD
Trešdien, 2. septembrī 5:30-7 vakarā

Vilmingtonā: pie Baidiņiem - 1104 Windon Dr., Wilmington, DE
Trešdien, 2. septembrī plkst. 1:30 pp

Losandželosā: Latviešu namā - 1955 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 
Svētdien, 23. augustā, no plkst. 10:00 no rīta līdz 12:30 pp.

Pieņemsim ar UPS sūtītās pakas līdz 3. septembrim! Ja vēlaties saņemt 
reģistrācijas numurus pa telefonu, lūdzam zvanīt uz: (201) 760-6427 vai 

(973) 744-6565 (spiežiet 0). 

Sīkākai info. pa e-pastu: anita@lasl.com  Liels paldies!

Vienam Latvijas Universitātes 
Datorikas fakultātes esošajam un 
vienam topošajam studentam 
23. jūlijā svinīgi tika pasniegtas 
mecenāta – ASV Virdžīnijas 
Uni  versitātes (University of 
Virginia) profesora Jāņa Rūvalda 
financētās stipendijas.

Profesora J. Rūvalda stipendi-
jas pasniedza pirmo reizi, un tās 
paredzētas esošajiem un topoša-
jiem LU studentiem par izciliem 
sasniegumiem matēmatikā. Sti -
pendijas saņēma Rīgas 1. ģimna-
zijas absolvents Arturs Bačkurs, 
kuŗš 2009./2010. akadēmiskajā 
gadā studēs Datorikas fakultātes 
Datorzinātņu bakalaura studiju 
programmas otrā kursā, un 
Jevgēnijs Vichrovs (92. vidus-
skola), kuŗš jūlijā Brēmenē pie-
dalījās 50. Starptautiskajā Ma -
tēmātikas olimpiadā un plānojis 
uzsākt studijas LU Datorikas fa -
kultātē.

Vienas stipendijas apjoms ir 
1000 latu gadā. Stipendiātu atlase 
veikta, vadoties pēc sasniegu-
miem valsts un Starptautiskajā 
Matēmātikas olimpiādā. To izda-
rīja Latvijas Universitātes A. Lie -
pas Neklātienes matēmātikas 
skolas līdzstrādnieki. 

Stipendija izveidota pēc profe-
sora Jāņa Rūvalda un LU profe-
sora Agņa Andžāna kopējas ini-
ciātīvas.  Paredzēts, ka 2010./2011. 
akadēmiskajā mācību gadā sti-
pendiju programma tiks turpi-
nāta. 

Starptautiskā matēmātikas 
olimpiada (International 
Mathematical Olympiad jeb 
IMO) ir starptautiskās skolēnu 
sacensības matēmātikā, kas no -
tiek katru gadu vasarā kopš 1959. 
gada. Katras valsts komandā ir 
ne vairāk par sešiem skolēniem. 
Viņi divas dienas risina olimpia-
das uzdevumus. Katru dienu tiek 
piedāvāti trīs uzdevumi, risinā-

šanas laiks ir četras ar pusi stun-
das. Maksimālais iespējamais 
punktu skaits ir septiņi punkti 
par pilnīgi pareizu uzdevuma 
risinājumu

Starptautiskajā matēmatikas 
olimpiadā 2008. gadā Artūrs 
Bačkurs  ieguva bronzas medaļu, 
JevgēnijsVichrovs – 8 punktus. 
Jevgēnijs ar labām sekmēm pie-
dalījās Latvijas Kaŗa mūzeja or -
ganizētajā  eseju konkursā „Lat -
vija un Jānis Čakste”, iegūstot 
trešo vietu. Viņš apbalvots arī ar 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
godalgām.

Jānis Rūvalds ir goda profe-
sors Virdžīnijas universitātē. 
Dzimis 1940. gadā Jelgavā. 1944. 
gadā ar vecākiem un māsu 
Skaidrīt piecus gadus pavadīja 
Eslingenes nometnē un 
1949. gadā emigrējis uz Ameriku. 
Jānis Rūvalds uzaudzis Des 
Moines pilsētā, studējis Grinnell 
College, kur ieguvis Rosenfield 
stipendiju, aizrāvies ar tenisa 
spēli. Rūvalds Oregonas univer-
sitātē ieguvis doktora gradu fizi-
kā, pēc tam strādājis Čikāgas 
universitātē un bijis vieslektors 
Hārvarda, Stenfordas, Kalifor -
nijas, Sandjego un Santabarbaras 
universitātē. Vasarās viesojies 
universitātēs Vācijā, Beļģijā, 
Šveicē, Ungārijā un Francijā. 
Neilgu laiku strādājis ar zinātnie-
kiem Ķīnā un vairākās Eiropas 
un Āzijas valstīs. 1969. gadā Jānis 
Rūvalds sāka strādāt Virdžīnijas 
universitātē, kur vēl joprojām ar 
lielu interesi lasa lekcijas un 
nodarbojas ar pētniecisku darbī-
bu, pēta supravadītaju pielietoša-
nas iespējas elektrības taupīšanā 
un medicīnas technoloģijās. 

Jāņa Rūvalda stipendijas mēr-
ķis ir palīdzēt Latvijas studen-
tiem iegūt izglītību pasaules 
līmenī

P. Karlsons

Jaunajiem talantiem – 
Rūvalda stipendija
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Kanālmalas apstādījumi Rīgā
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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.

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

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.

Jauna latviešu studente no 
Kalifornijas meklē dzīvokli

(vai istabiņu) Čikāgā – Illinois 
universitātes tuvumā.

Zvanīt:
(8051/ 637 – 4389 / 284 – 1065).

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

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

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

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,

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

Fakss: (371) 67502251
jurjans@apollo.lv

Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

INSULIEŠU TIKŠANĀS
Nu jau 60 gadi pagājuši, kopš kādreizējās bēgļu nometnes 

tika slēgtas. Bijušie rezidenti no 
Insulas D.P. nometnes Bavārijā rīko satikšanos 

no 20. līdz 23. septembrim 
uz Ohaijo štata Hocking Hills. 

Jau vairāk nekā 30 dalībnieki ir izteikuši interesi piedalīties.
Vēlamies ne tik vien kopā pavadīt dažas dienas, bet arī 

dalīties atmiņu stāstos par laiku pirms nometnes dzīves un 
to, kur mūs liktenis veda pēc tam.

Ielūdzam visus tos bijušos insuliešus, kuŗus neesam vēl 
atraduši, atsaucieties, cik drīzi vien iespējams. Ja nevarat 

paši mums pievienoties, dodiet mums ziņas par savu dzīvi!
Rakstiet vienam no mūsu rīkotājiem:

Inta (Jeremics) Cloud intacloud@comcast.net
3 Lunar Court

Placitas NM 87043

John Plume plume62@aol.com
6227 Westridge Blvd.

Edina, MN 55436

Isolde (Roze) LeBrie isoldelebrie@AOL.com
137 Sunset Drive

Granville, OH 43023

      LATVIJAS TRĪS TENORI
KONCERTS „BEL AMI”

Latvijas Nacionālās Operas  
Trīs  Tenori ar mūziķi komponistu 
Juri Kulakovu atkal pie mums ar 

vienreizēju, skanīgu, jautru un 
skaistu koncertu ”Bel ami”.

                  
Miervalds Jenčs, Juris Kulakovs, 

Nauris Puntulis, Guntars Ruņģis
Koncertā tenori būs dzirdami jaunā skanējumā,  ne tikai visiem ierastajā 
klasiskajā manierē, bet  ar mērķi  parādīt latviešu kultūras patīkamību, 

vienreizību un savdabību un Trīs tenoru talantu daudzpusību!

22.augustā 3x3 Katskiļos draudzes nometnē,Taina Laiviņa
25. augustā Priedainā – Jānis Students 732-836-9750
29. augustā plks 17:00 Salas baznīcā  4 Rīga Lane, Melville, NY- rīko LNOpera ģilde Aija Pelše 516-935-0967
30. augustā Bostonā rīko Latviskā mantojuma fonds Jānis Bībelnieks 781-326-5085
                    svētdien plkst 13:00 Trimdas draudzes zālē, 58 Irving St.,Brookline, MA
2. septembrī Montrealā Latviešu centrā 903 Watson, Greenfield Park, QE A. Vītols 514-637-9702
4. septembrī Toronto plks 19:00   Latviešu centrā   Agra Vāgnere 416-236-7074
6. septembrī Klīvlandē   1385   Andrews Ave, Lakewood, OH plks 19:00 Anda Cook  216-651-0486
8. septembrī  Detroitā St. Pāvils baznīca 20623 W. 12 Mile Rd., Farmington, MI  Līga Jēkabsone 734-470-6223
9. septembrī Kalamazoo  Biedrības namā 100 Cherry Hill St., Kalamazoo    Jānis Grants 269-349-7597
11. septembrī Milvokos 17:00   Latviešu namā   8845 West Lynx Ave      Andris Magurs 920-356-0501
13. septembrī Minneapolē  plks 18:00 Ritz Theater 345-13th St NE Minneapolis Maija Zaeska 763-436-1129  
17. septembrī Seattle   Sabiedriskā centrā 11710 3rd Ave NE Seattle WA  Sarmīte Davidson 206-232-6813
19. septembrī San Francisko  plkst 13:00    Draudzes namā 425 Hoffman Ave.       Zinta Zariņa 650-973-1794
20. septembrī Losandželosā  13:00 LA Latviešu centrā 1955 Riverside Dr., LA   Pauls Berkolds 818-366-4972
23. septembrī Linkolnā, Neb Latviešu namā 1231 S 33 St Lincoln NE   V. Didrihsone  402-486-3823
25. septembrī Indianapolē Sabiedriskā Centrā 3805 W 116 St. Zionsvill, IN  Andris Bērziņš 317-652-1781
27. septembrī Vašingtonā DC draudzes namā 400 Hurley Ave, Rockville, MD   Anita Juberte   301-869-3127
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Dieva mierā aizgājis

HUGO LĪCIS
dzimis 1918. gada 5. novembrī Salacgrīvā, Latvijā,

miris 2009. gada 16. jūlijā Pomonā, Kalifornijā

Daudz gadu draudzībā viņu pieminēsim
PĒTERIS UN VALTRAUTA SIMSONI, 

TĀPAT CITI DRAUGI TUVUMĀ UN TĀLUMĀ

Saldu dusu
OAKLANDES LATVIEŠU 

EV.-LUTH. DRAUDZE

Sērojot -
TUVINIEKI

SAN FRANCISCO
UN LATVIJĀ

Viņu mīļā piemiņā patur
SIEVA VALDA, MĀTE ŽENIJA,

MĀSA BIRUTA AR VĪRU RAIMONDU DITRICHS, 
DENIS DITRICHS, DANA UN LARRY KUNKEL, 

INGE UN PETER HOUGHTON, 
BRĀLIS JACOB AR SIEVU JUDY BREMANIS,

LYN UN JONATHAN CONWAY, 
ANDY UN BRENDA BREMANIS, BRĀLĒNS CARL AR 

SIEVU MARIA NELIUS UN ĢIMENI,
MĀSĪCA ERIKA SRDANOVIC AR ĢIMENI.

Mūžībā aizsaukta mūsu draudzes locekle

MILDA PLUĢIS,
dzim. ZIŅĢIS 

dzimusi 1912. gada 20. februārī Alūksnē,
mirusi 2009. gada 24. jūnijā San Francisco

Dieva mierā aizsaukta

LEONORA PLEIŠS,
dzim. MEŽATUČS

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

ANDRIS BRĒMANIS
dzimis 1946. gada 26. janvārī Ambergā, Vācijā,
miris 2009. gada 30. jūnijā Gulf Breeze, Floridā

Labo cīņu es esmu izcīnījis,
skrējienu esmu pabeidzis...
Pāvila 2. vēstule Timotejam

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

Dieva pasaule ir skaista; viss zaļo un dzīvo,
Tu aizgāji un atkal atnāksi,
Tāpat kā zaļums zūd un atkal atgriežas.

Mīlestībā viņu piemin 
dēls E. JĀNIS NAGELIS AR SIEVU KATHRYN

MEITA AIJA LUBAVS AR VĪRU KONRADU
MAZDĒLS KĀRLIS LUBAVS AR SIEVU RENEE UN 

LIJU UN KONRADU

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā „Mom”

KSENIJA NAGELIS
dzimusi 1916. gada 8. janvārī Dobelē, Latvijā

mirusi 2009. gada 6. jūlijā Coral Gables, Floridā

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

Sēro 
AMERIKAS LATVIEŠU 

JAUNATNES APVIENĪBAS VALDE UN BIEDRI

Mūžībā aizgājis mūsu bijušais priekšsēdis

VALDIS MUIŽNIEKS
dzimis 1927. gada 1. decembrī,

miris 2009. gada 10. jūlijā

S A R Ī K O J U M I
BOSTONA (MA)
• 30. augustā plkst. 1.00 Latvijas 

Nacionālās operas trīs tenoru 
koncerts ,,Bel Ami” Trimdas 
drau  dzes zālē. Talantīgie tenori 
Miervaldis Jenčs, Guntara Ruņ-
ģis, Nauris  Puntulis un mūziķis 
Juris Kulakovs sagatavojuši jaunu 
programmu, kuŗā skanēs operu 
ārijas, dziesmas no kinofilmām 
un latviešu tautasdziesmas. Kon-
certu rīko un aicina apmeklēt 
Latviskais mantojuma fonds.  

FILADELFIJA (PA)
• 8. augustā plkst. 12.00 pen-

sionāru kopas pikniks pie Ivara 
un Rutas Stiebriem (131 Cedar 
Lake Drive, Williamstown, New 
Jersey 08094) ezermalā, netālu 
no 322. ceļa, Collings Lakes rajo-
nā (jābrauc gaŗām Tūļu mājai pa 
Cains Mill Road līdz Cedar Lake 
Drive). Par groziņu lūdzu sazinā-
ties ar mājasmāti Rutu Stiebri, 
tālr.: 609-561-3722. Laipni gaidī-
ti arī radi un draugi, kuŗi nav 
pen  sijas vecumā. 

• 1. septembrī pensionāru sa  nāk-
  sme Brīvo latvju biedrības telpās.

GAŖEZERS (MI)
• No 9. augusta līdz 16. augus-

tam 3x3 nometne Gaŗezerā; būs 
11 ievirzes vai nodarbības: rot-
kalšana, kokgriešana, stikla ap -
dare, podniecība, latviskā virtu-
ve, mākslas pašdarbība, rokdarbi, 
polītika, literātūra, valoda un fol-
klora. Bērniem nodarbības divās 
vecumgrupās. Katru vakaru cita 
programma. Vakara program-
mas ir bez maksas 3x3 dalībnie-
kiem un Gaŗezera darbiniekiem; 
citiem $7.

• 10. augustā plkst. 8.00 Austris 
Grasis un Ieva Freiberga runās 
par latviešu valodu un Latvijas 
TV folkloras raidījumiem ,,Klēts” 
Valdemāra zālē (iespējams, 
Klinklāva galerijā).

• 11. augustā plkst. 8.00 Dainis 
Mjartāns un Jānis Peniķis pieda-
līsies pārrunās ,,Kas notiek Lat -
vijā” par polītiku un sabiedrību 
Latvijā Valdemāra zālē.

• 12. augustā plkst. 8.00 folklo-
ras vakaru ,,Par stāstiem un spo-
kiem” vadīs Guntis Pakalns Val -
demāra zālē.

• 13. augustā plkst. 8.00 Li  te -
rātūras vakaru vadīs Sarma 
Muižniece Liepiņa Kronvalda 
ēkas Klinklāva mākslas galerijā.

• 14. augustā plkst. 7.00 uguns-
kurs zēnu kabīņu pagalmā (lejā 
aiz Avotiem un Saulgriežiem).

• 15. augustā no plkst. 5.00 līdz 
6.00 amatnieku ieviržu izstāde 
Kronvalda pagalmā; plkst. 6.30 
karoga nolaišana Vēja kalnā; plkst. 
6.45 lielās vakariņas (vietu pazi-
ņos); plkst. 7.30 beigu programma 
Kronvalda zāle vai pagalmā. Uz 
redzēšanos 3x3 Gaŗezerā !

KLĪVLANDE (OH) 
• 15. un 16. augustā Vidējo 

valstu meistarsacīkstes golfā un 

Arnolda Ropa kausa izcīņa. Re -
ģistrēšanās 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.: 440-871- 4141 vai Edvīnu 
Auzenbergu, tālr.: 440-331- 6613; 
e-pasts: Ed.Auzenbergs@veri-
zon.net  Balvas pasniegs vīriešu, 
sieviešu, senioru un supersenio-
ru klasē. Pēc sacīkstēm saviesīgs 
vakars Klīvlandes latviešu drau-
dzes namā. Sacīkstes rīko Klīv  -
landes latviešu Golfa klubs. 

• 22. augustā plkst. 10.00 vana-
dzes, sadarbībā ar draudzes skolu 
rīko bērnu svētkus Royal View 
piknika laukumā. Aicināti pieda-
līties latviskas izcelsmes bērni, arī 
latviski mazrunājošie. Būs intere-
santas nodarbības, atjautības 
stendi, sporta spēles. No  darbības, 
pusdienas un atspirdzinājumi 
bērniem par brīvu. Ieeja pieaugu-
šiem par vismaz 5 dolaru ziedo-
jumu. Sīkāka informācija, sazi-
noties ar vanadžu priekšnieci 
Vitu Reineki, tālr.: 216-676-0073. 

• 19. septembrī plkst. 6.00 DV 
bazārs Apvienotās draudzes zālē. 
Būs tradicionālais rudens iepir-
kumu galds, bufete, bagātīgas iz -
lozes, priekšnesumi. Paredzēta 
daiļamatnieku – kokgriezēju 
dar   bu izstāde. Ieeja par ziedoju-
miem. Auto varēs novietot Ma -
soņu laukumā. Atlikums vana-
džu aprūpes darbam.

LANSINGA
• 12. septembrī 12. Lansingas 

LHH golfa sabraukums; pieteik-
ties, zvanot vai rakstot Ligitai 
Ķepītei, tālr.: 517- 930-9131, 
e-pasts: ligita@voyager.net 

ŅUJORKA (NY) 
• Līdz 8. augustam Ikšķīšu 

valodas perioda nedēļa, va -
dītāja Irēne Upeniece Jasuta, 
tālr.: 631-589-0372, ikskisiv@
gmail.com

• Līdz 15. augustam Valodas 
periods, vadītāja Elisa Millere, 
tālr.: 908-415-3670, valodasperi-
ods@yahoo.com

• No 9. līdz 15. augustam 
,,Senču nometne”; vadītāja In -
grīda Mieme, tālr.: 518-962-4742, 
senčunometne@gmail.com 
Janīna Briğe: 518-589-9932

• 15. augustā plkst. 3.30 fut -
bolspēle nometnē (231 Green 
Hill Road, Elka Park, NY 12427), 
pieteikties, sazinoties ar Jāni 
Ģigu, tālr.: 908-272-4580, e-pasts: 
gbgiga@verizon.net vai Aivaru: 
tālr.: 862- 812-1067, e-pasts: 
aivars@njkursa.com Plkst. 8. 
zaļumballe ,,Zelta Aunā” (90 
Rota Road, Elka Park, NY  12427);  
pieda    līsies dīdžejs N.O.E.
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Dziļās sērās
IMANTS UN BRIGITA

Mūžībā aizgājis

ULDIS A. KĀKULIS
dzimis 1934. gada 5. jūnijā Rīgā, Latvijā,

miris 2009. gada 25. jūnijā Milvokos, ASV

Gribēju tālajos laukos vēl iet,
Satumsa nakts...

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

Mīlestībā viņu piemin
ATIS UN VERONIKA PUĶĪTE AR ĢIMENI,

MAIJA UN FRANCIS McALLISTER AR ĢIMENI,
VELTA UN DAILIS GRAUZE AR ĢIMENI

ULDIS AIVARS KĀKULIS
dzimis 1934. gada 5. jūnijā Rīgā, Latvijā,

miris 2009. gada 25. jūnijā Milvokos, Viskonsīnā, ASV

Draudzībā viņu atceras
LOLITA, RŪTA, RASMA, ARNIS, ANITA, 

ANDRIS, ILMA, ALEKS, MAIJA,
PICOLO, LĪGA, DZINTARS, GUNTA, BRUNIS, 

ILGA, AIVARS, ANITA,
AGRIS, GUNTA, LAURIS

No mums aizgājis mūsu jaunības dienu draugs

JANKA
(1939 – 2009)

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA ILGA, MEITA DAINA,

MEITA INTA, MEITA SANDRA,
MAZDĒLS UN MAZMEITAS

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais

ELMĀRS ĶENCIS
dzimis 1921. gada 3. aprīlī Jērcēnu pagastā,

miris 2009. gada 12. jūlijā Ņujorkā, ASV

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz!

• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 
dr.: 9. aug. apvienots dievk. ar 
Džamaikpleinas draudzi Ģet ze-
manes kapsētā. 16. , 23., 30. aug. 
dievk. Visi dievk. sākas plkst. 10.00. 
Māc. Jogita Min gina.

• Bukskauntijas un apk. ev. lut. 
dr.: 9. aug. plkst. 11.00 dievk., 
māc. Dr. A. Ziedonis un māc. 
Dr. R. Ziedone; pēc dievk. kafija. 

• Čikāgas katoļu kopa: 23. aug. 
plkst. 12.00 dievk. Immaculate 
Con   ception baznīcā (7211 W.
Talcott Ave.). 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073, 
tālr.: 610-353-2227): 9. aug. plkst. 
10.00 dievk., ērģ. Imants Meža-
raups. 16. aug. plkst. 10.00 dievk. 
angļu val. ar dievg. 23. aug. plkst. 
10.0 dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
informācijas sapulce. 30. aug. plkst. 
11.00 kapusvētki Glenwood kapos; 
plkst. 12.00 Montrose kapos.

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: 
16. un 30. aug. dievk. plkst. 10.00.  
Mācītājas I. Larsenas ad  rese: 70388  
16-th Ave., South Haven, MI 49090. 
Tālr.: 269-637-4847; kabatas: 269-
214-1010; e-pasts: ilzego@com-
cast.net Mā  cītāja ir baznīcas birojā 
otrdienās no  plkst. 11.00 līdz 
1.00.

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

• Lansingas latv. ev. lut dr.: 
16. aug. plkst. 2.00 kapusvētki 
māc. L. Vīksnes vadībā Lansingas 
Mt. Hope kapsētā, pie Aurelius un 
Mt. Hope ceļu krustojuma. Pēc 
svētbrīža draudzes pikniks pie G. 
un Dz. Spielbergiem, 412 W. Grand 
River, Okemos, tālr. :517-349-
1451.   

• Losandželosas latv. ev. lut. dr.: 
9. aug. plkst. 11.00 dievk. ar dievg. 
Māc. D. Kaņeps. 

• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: 
9. aug. dievk. ar dievg. 13. aug. 
plkst. 10.00 Bībeles stunda. 16. aug. 

dievk. angļu val. ar dievg. 23. aug. 
dievk.  Dievk. sākas plkst. 10.00.  
23. aug. plkst. 2.30 kapusvētki 
Fondulakā. 27. aug. plkst. 10.00 
Bībeles stunda. 30. aug. plkst. 
11.00  kapusvētki Viskonsinas pie-
miņas kapsētā.

• Mineapoles un St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: 9. aug. plkst. 10.00 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. sadrau-
dzība. 16. aug. plkst. 10.00 kapus-
vētku dievk. Crystal Lake kapsētā. 
23. aug. plkst. 10:00 dievk. ar 
dievg.; pēc dievk. Māŗa Bergmana 
referāts par Latvijas Republikas 
faktiskās neatkarības atjaunošanas 
dienu. 30. 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.: 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. Puš-
mucāne-Kineiko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
9. aug. Jonkeru bazn. plkst 10.00 
dievk., diak. I. Kaņeps; Katskiļu 
nometnē plkst 11.00 iesvētības ar 
dievg., māc. L. Saliņš. 23. aug. 
Jonkeru bazn. plkst 10.00 dievk, 
diak. I. Kaņeps; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk., māc. L. Saliņš.

• Saginavas un apk. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm, Saginaw, MI 48602): 
23. aug. plkst. 1.00 dievk., māc. R. 
Franklins, pēc dievk. kafija.

• Skenektedijas latv. ev. lut. dr.: 
16. aug. dievk plkst. 2.00 
Trīsvienības bazn. (35 Furman 
Str.), Skenektedijā. Prāv. O. Sniedze, 
ērģ. D. Vitušinska-Baltazara. Dz. 
grām. Pēc dievk. groziņu azaids.

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

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

• 22. augustā 3x3 nometnē 
Katskiļos trīs tenoru – Nauŗa 
Puntuļa, Guntara Ruņģa un 
Miervalža Jenča koncerts.

• 29. augustā Latvijas 
Nacionālas operas ģildes labda-
rības sarīkojums ,,Mēness mis-
tiskā mīlestības gaismā” Salas 
baznīcas lejas zālē. Dziedās 
LNO tenori Miervaldis Jenčs, 
Nauris Puntulis, Guntars Ruņģis, 
koncertmeistars Juris Kulakovs. 
Pēc koncerta vakariņas, dejas, 
izloze. Deju mūziku spēlēs John 
Weber kapella. Atlikums Bruno 
Skultes operas uzveduma  
,,Vilkaču mantiniece” iestudēša-
nai LNO. Vēl ir dažas brīvas 
vietas. Ieejas maksa: piesakoties 
pirms 15. augusta $75.00,  pēc 
15. aug. – $85.00. Čeki izrakstāmi 
ar norādi: Latvian National 
Opera 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.: 516-310-9491 
vai 516-935-0967.

 

ŅUDŽERSIJA (NJ)

• No 5. augus-
ta līdz 30. augus-
tam aktrise Laila 
Robiņa tēlos 
Belindas Blēras 
lomu īru rakst-
nieka Maikla 
Freina (Michael 

Frayn) lugā „Noises Off” F. M.  
Kirby Shakespeare Theatre of 
New Jersey, Drew University, 36 
Madison  Ave, Madison, N J. tālr.: 
973-408-5600; www.shake-
spearenj.org

PRIEDAINE (NJ)
• 25. augustā trīs Latvijas tenoru 

– Nauŗa Puntuļa, Guntara Ruņģa 
un Miervalža Jenča – koncerts.

SIETLA (WA)
• No 9. līdz 16. augustam 

Mežotnes bērnu vasaras nometne 
Latviešu izglītības centrā Šeltonā. 
Informācija: www.mezotne.org 
Sīkākas ziņas var iegūt, rakstot 
Inesei Graudiņai, e-pasts: inese@
mezotne.org  

• 6. septembrī Sietlas latviešu 8. 
golfa sacensības; pieteikties 
Rolandam Abermanim, tālr.: 425-
398-9145, e-pasts: letinsh.rol@
verizon.net
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S P O R T S
Ātrāk, augstāk  un  

tālāk  Gaŗezerā!
     Kā ik gadu, sports Gaŗezerā 

ir vienmēr guvis neapšaubāmu 
populāritāti. Tā arī šovasar,  Gaŗ-
 ez     era Dziesmu lejas basketbola 

laukumā tika organizēti divi 
saistoši turnīri.  Pateicoties kvali-
 ficētajam sporta darbiniekam 
Sandijam Baškevicam no Lat -
vijas, teicamā kvalitātē notika 
Gaŗezera jauniešu sacensības 
turnīros ar nosaukumiem „3:3”  
un „5:5”. 

Pirmās dienas spēļu finālam 

kva    lificējās vienības ar trim 
spēlētājiem laukumā – V.E.M.S  
un Gaŗās, melnās čūskas, aiz vi -
ņiem trešajā vietā atstājot  
R.R.O.K., kuŗa sastāvā spēlēja 
An  dris Rigerts, Osvalds Grants, 
Mārtiņš Kiščenko un Andrejs 
Ruperts. Saistošā un vienlīdzīgā 
cī    ņā par pirmo vietu sacentās un 
uzvarēja V.E.M.S. (Voldemārs 
Kal   niņš, Mikus Ozols, Elizabete 
Zīlišķe un Sandijs Baškevics), 
otrajā vietā atstājot Gaŗās, melnās 
čūskas (Ādams Galuppo, Mārtiņš 
Trautmanis, Andris Ābeltiņš un 
Ansis Nudiens).  Labākā spēlētāja  
(MVP) godā tika Voldemārs Kal-
 niņš. 

Nākamās dienas turnīrā vēl 
spraigākas cīņās par pirmo vietu 
izvērtās starp divām vienībām, 
kuŗas basketbola laukumā pār -
stāvēja pieci spēlētāji. Uzvarētāju 
godā tika komanda, kuŗas sastāvā 
piedalījās Matīss Batarags, Pēteris 
Celms, Kristaps Kancāns, Pēteris 
Rācenis, Alens Klints un Aleks  
Penaherrera.  Sevišķi atzīmējama 
ir Alena Klints spēles māka un 

neatlaidība, viņš viens pats savai 
vienībai guva 18 punktus. Alens 
bija arī labākais triju punktu 
metienu konkursā un tika arī 
ievēlēts par otrās dienas turnīra 
„5:5” labāko spēlētāju (MVP).  
Otrās vietas ieguvēju vienības 
spēlētājs Dāvis Kārkliņš soda 
metienu konkursā guva uzvaru 

Uzvarētāju komanda „3:3”  
turnīra spēlē. „5:5”  turnīra labākais spēlē-

tājs Alens Klints.

pār pārējiem basketbolistiem. 
  Sports Gaŗezerā ar devīzi „Āt -

rāk, augstāk un tālāk!” tur  pinās. 
Ikviena sporta nodarbība, jau 
sākot ar Gaŗezera Bērnu nomet-
ni, Gaŗezera Sagatavošanas skolu 
un beidzot ar Gaŗezera Vasaras 
Vidusskolu, tiek no lat  viešu cen-
tra vadības un Gaŗezera padomes 
vispusīgi atbalstīta. Krāšņas bal-
vas un medaļu komplekti vienmēr 
grezno jebkura sporta pasākuma 
norisi. Daudz darba un pat per -
soniskā laika sportam Gaŗezerā 
atvēl sporta nozaru entuziasti un 
līdzjutēji. Varbūt, arī tādēļ viens 
no jauniešu „pievilkšanas mag -

nētiem” lat  vie  šu centram ir spor-
ta sa  rī  kojumi. Jau laikus, ar neat -
slāb  stošu in  te  resi ikviens gaŗ  eze -
rietis gaida vo  lejbola ikgadējo 
liel      sarīkojumu, kuŗš risināsies 
augus  ta pirmās nedēļas nogalē. 

Teksts un foto:
Dzidra Tropa 

Gaŗezerā

„3:3” turnīra labākais spēlētājs  
Voldemārs Kalniņš.

„5:5” turnīra   uzvarētāja 
komanda.

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Ciema „Latvija” paviljonā 23. 
jūlija pēcpusdienā sapulcējās 
daudz ļaužu. Ciema iedzīvotā-
jiem pievienojās viņu radi, lūgtie 
viesi no Kalamazū un Trejupēm, 
kai miņi no Gaŗezera visapkārt 
ezeram, kopā apmēram  80 vai 
vairāk jūsmīgu tautiešu ar pil-
niem gro ziņiem, limonādi un 
sulām. 

Cie ma valde bija sagādājusi 
vīnu un alu. Viesi nāca un gāja, 
jo kai miņos, Gaŗezerā, tai pašā 
reizē notika citi sarīkojumi vai 
no  dar bības.

Pašā sākumā noskaidrojās, ka 
nesen mainījusies ciema valde. 
Līdzšinējais „pagastvecis” Ārijs 
Vilemsons pēc desmit gadiem 
vairs šim amatam nekandidēja, 
un jaunievēlētā valde par ciema 
valdes priekšsēdi vai jauno 
„pagastveci” izvēlējās Andreju 
Rozentālu, kas tikai nesen 
pārnāca dzīvot uz ciemu no 

Minesotas. Abus amatvīrus 
sumināja, aplaudējot un pas-
niedzot puķes.

Dziedāja ,,Ciema balsis” un 
šim gadījumam īpaši atjaunotais 
„Prāģeru” ansamblis ar vadītāju 
Ričardu Rolli. 

Pēc bagātīgā mielasta un pro-
grammas kopīgā dziedāšana vai 
draudzīga sa  dzie dāšanās turpi-
nājās līdz vēlām va  kara stundām,  
kā jau latviešu pulkā parasts. 

Dziesmām pavadījumu ar 
pārnēsāajamām klavierēm spē-
lēja  diriģents, ar absolūto dzirdi 
apveltītais Raimonds Matisons. 
Viņš tagad no ciema aizgājis, 
dzīvo tuvu ciemam savā jaunajā 
mājā Serenity Shores pie diviem 
ezeriem, kur pats projektējis 
dzīvojamo māju rajonu.  

Daudzi viesi ciema paviljonā 
viesojās pirmo reizi un bija 
pārsteigti par jauko vietu ciema 
parkā!  

1967. gada arpīlī Detroitas 
Kristus draudze nopirka farmas 
zemi gar Lucas ceļu no Chester un 
Florence Duravia. Maijā drau dze 
piepirka klāt zemi, kas pie derēja 
Carl & Mamie Roberts. Iegūtās 
zemes apvienoja ciemā „Latvija”.

1967. gada 22. septembrī Kris-
tus draudze apstiprināja doku-
mentu Declaration of Covenants 
and Restrictions, kas rēgulēja ze -
mes izmantošanu un apbūvi. Šo 
datumu oficiāli uzskata par cie ma 
„Latvija” dibināšanas datumu.  

1968. gada 3. oktobrī ciemu 
reģistrēja vietējā pašvaldībā ar 
nosaukumu Latvia Subdivision.

Ciemā sāka ierīkot ceļus un 
zemi sadalīja apbūves gabalos, sā -
kumā 92 vienībās. Vēlāk pie pirka 
Subdivision 4 zemi, tā iz  veidojot 
167 apbūves gabalus.

1969.  gada 22. janvārī pirmos 
ap   būves gabalus nopirka Rūdolfs 
Kalnmals un Kārlis Muižnieks. 
Pēc tam arī Dr. Aivars Seps, 
Mārtiņš Dišlers, Krišs Reinholds, 

Jānis Ed. Bērziņš, Jānis Geriņš, 
māc. Vilis Vārsbergs, Dr. Otto 
Evaldsons, Aivars Aistars, Arvīds 
Tīdemanis, Rūdolfs Līdums u. c.

1969. gada 26. jūnijā Kristus 
draudze. nopirka četrus Long Lake 
(Gaŗezera) plūdmales ga  balus, t. s. 
Edison Shores. Vienu pārdeva Dr. 
Andrejam Diman tam, pusi no 
pirmā gabala uz  dāvināja Gaŗez-
eram, bet  pārējos divarpus gabalus 
paturēja ciema plūdmalei. Ciems 
sāka pamazām veidoties. Pirmo 
māju uzcēla Rūdolfs Kaln mals, tad 
Rūdolfs Līdums, Arvīds Tīdemanis, 
Ceplevičš, Reinholds u. c. 

1974. gada 21. jūnijā nodibināja 
ciema īpašnieku apvienību Latvia 
Owners Association, Inc. Kopš tā 
laika katru gadu ap  vienības biedri 
jūnijā ievēl ciema valdi, kas no 
sava vidus izraugās ciema valdes 
priekšnieku, t. s. „pagastveci”.

1985.  gada 21. jūnija visus 
Kristus draudzes īpašumā pali-
kušos nepārdotos apbūves gabalus 
savā īpašumā pārņēma Detroitas 

Sv. Pāvila draudze, kas pamazām 
tos pārdod.

1987. gada vasarā ciema parkā 
uzbūvēja paviljonu, ko paplašināja 
1989., 1990. un 1991. gadā. Pavil-
jons ir patīkama ciema ļaužu pul-
cēšanās vieta dažādos sarīkojumos, 
ģimeņu sanāksmēs (ciema viesis 
bijis pat bij. prezidents Guntis Ul -
manis), piknikos u. c. Ciema plūd-
male vasarās ir populāra vieta pel-
dēšanai, makšķerēšanai, brauk-
šanai ar laivām.

1992. gadā mājas uzcēla Gundars 
Strautnieks un Vidvuds Lejiņš no 
Kanadas. 1992.  gada 5. septembrī 
svinēja ciema 25 gadu jubileju.

Gadu gaitā ciemā uzceltas jau-
nas mājas, mainījušies īpašnieki 
gan apbūves gabaliem, gan mājām. 
Pēdējos gados daudzi agrāk lat-
viešiem piederošie īpašumi (mājas 
un apbūves gabali) ir pārdoti,  jau 
21 mājā dzīvo nelatvieši.

2009.  gada vasarā ciemā ir 44 
latviešu mājas.

Vidvuds Medenis

Vasaras izbraukums ciemā 
„Latvija” 

Ciema „Latvija” vēsture

Rietumkrasta latviešu izglītības 
centra ēkas 20. jūnijā bija grezni 
izpušķotas ar papardēm, ozolza-
riem un margrietiņām par godu 
vislatviskākam sarīkojumam – 
Jāņiem. Jāņu svinības rīkoja 
Sietlas Mākslas kopas ,,Vienoti 
mākslai” biedri. Viņi ne tikai va -
dīja programmu un rotāja telpas, 
bet svinēja arī kopas piecu gadu 
jubileju. Rīkotāji kopā ar dau-
dziem palīgiem sapulcējās jau 
iepriek  šējā vakarā, lai sāktu mil-
zī   gos priekšdarbus. 

20. jūnija pēcpusdienā ,,lija kā 
pa Jāņiem”, bet līgotāji nebūt 
neuztraucās – viņi turpināja 
dzie dāt… un dziedāt… un dzie-
dāt. Pavadījumu spēlēja lauku 
kapella ,,Gaigalava” no Latvijas, 
vēlāk visi pieci kapellas mūziķi 
piedalījās vakara programmā.

Šogad bija pietiekami daudz 
iemeslu svinēšanai. Īpaši laimīgi 
bijām, ka beidzot uzcelta mākslas 

studija, ko Kursas vasaras vid-
usskola izmantos podniecības 
interešu grupas vajadzībām. Jau-

no ēku atklāja Izglītības centra 
priekšniece Marisa Graudiņa 
kopā ar projekta iesācējiem Bi -
rutu Zommeri un Jāni Alksni. 
Ēkas iekšpusi greznoja skaistas 
puķes un gleznas. Varēja ap -
skatīties gleznas, paviesoties, 
iedzert šampanieti, uzkost ma -
goņ   maizīti un priecāties par lielo, 
pabeigto darbu. 

Pēc ēkas atklāšanas Olga Griķe 
un Pēteris Galiņš visus aicināja 
uz ēdamzāli vakariņās. Virtuves 
rūķīši pamieloja apmēram 250 
cilvēku. Kamēr ārā smidzināja, 
ēdamzāle bija pilna ļaužu. Lauku 
kapellas ,,Gaigalava” dalībnieki 

dziedāja tautasdziesmas un 
aicināja visus pievienoties. Sietlas 
tautasdeju kopa ,,Trejdeksnītis” 
nodejoja vairākas dejas, skatītāji 
nemitīgi pieprasīja ,,atkārtot!, 
atkārtot!”, un dažas dejas arī tika 
atkārtotas. Notika izloze un 
jāņusiera garšošana. 

Svinības turpināja līdz agram 
rītam gan pie ugunskura, gan 
ēdamzālē, gan mežā, kur pa -
slēpušies papardes ziedi. Bija 
jauki, ka no malu malām dažādu 
paaudžu latvieši sanāca kopā 
svinēt Jāņus – sarīkojuma dalīb -
nieku lielais skaits un viņu ener-
ģija liecina, cik latviešu sabiedrība 
rietumkrastā ir liela un rosīga!

Marisa Rogaine

FOTO:
Dejo Sietlas ,,Trejdeksnītis”

Jāņi Rietumkrasta latviešu
izglītības centrā


