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Brauciet baudīt
skaistos

Katskiļu kalnus!
Rota aicina!

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

Naktī no 23. uz 24. augustu 
1939. gadā...

Šajās dienās aprit 70 gadu, kopš 
divi diktātori – Staļins un Hitlers 
savstarpēji vienojās par Aus-
trumeiropas sadalīšanu. 1939. 
gada 23. augusts ir viens no likte-
nīgākajiem datumiem Eiropas 
vēsturē. Šajā dienā parakstītais 
Padomju Savienības un Vācijas 
neuzbrukšanas līgums un tā 
slepenais protokols (Molotova-
Ribentropa pakts) ievadīja Otro 
pasaules kaŗu, sadalīja Aus-
trumeiropu ietekmes zonās un 
iznīcināja Polijas neatkarību. Tā 
rezultātā 1940. gada vasarā Bal-
tijas valstis tika okupētas un ie- 
kļautas PSRS sastāvā, un sekoja 
terrors un deportācijas.

Trīs vilcieni benzīna atsveŗ 
vienu Baltijas valsti...

Daži izvilkumi no LU profeso-
ra Ineša Feldmaņa pētījuma par 
slepenajiem protokoliem:

 „Slepenā protokola iniciātore 
bija Maskava. 1939. gada 19. au- 
gustā PSRS ārlietu tautas komi-
sārs Vjačeslavs Molotovs nodeva 
Vācijas sūtnim Verneram fon  
der Šūlenburgam krievu puses 
izstrādāto neuzbrukšanas pakta 
projektu. Šajā dokumentā bija 
ietverts faktiski viss, ko vien 
Berlīne varēja toreiz vēlēties. Tas 
pauda principu par neierobe-
žotu neitrālitāti, kas pieļāva vācu 
uzbrukumu Polijai, kā arī tādu 
neuzbrukšanas saistību izpratni, 
kas garantēja savstarpējo tirdz-
niecību arī kaŗa gadījumā. Pakta 
projekts izslēdza jebkādu koope-
rāciju ar citām lielvalstīm pret 
līguma partneri.

Par šo “labdarību” un vācu pu-
sei tik nepieciešamā varianta 
“atrašanu” un piedāvājumu   
PSRS pieprasīja augstu cenu. 
Neuzbrukšanas līgums varēja 
stāties spēkā tikai tādā gadīju-
mā, ja vienlaikus tiek parakstīts 
speciāls protokols par ārpolīti-
kas jautājumiem. “Protokols,” 
uzsvērts Maskavas neuzbrukša-
nas līguma projektā, “ir pakta 
sastāvdaļa.”

Slepenā protokola tekstu stei-
gā sastādīja un saskaņoja Vācijas 
ārlietu ministra Joachima fon 
Ribentropa vizītes laikā Maska- 
vā. Tā parakstīšanas laiks – 1939. 
gada 24. augustā pulksten 2.00 
(vēlāk oficiāli par pakta noslēg-

Austrumeiropas sadalīšana starp diviem noziedzīgiem režīmiem
šanas datumu atzina 23. augus-
tu – red.). Protokola pirmais 
pants noteica, ka Latvija kopā ar 
Somiju un Igauniju tiek “atdo- 
ta” Padomju Savienībai: “Territo-
riāli polītiskas pārkārtošanas ga- 
dījumā pie Baltijas valstīm (So- 
mija, Igaunija, Latvija, Lietuva) 
piederīgos apvidos Lietuvas zie-
meļu robeža ir vienlaikus Vāci-
jas un PSRS interešu sfairu ro- 
beža.” Otrais pants fiksēja Polijas 
sadalīšanu krievu un vācu in- 
terešu sfairā, kā arī tās valstis-
kuma iespējamo izzušanu: 
“Jautājumu, vai abu pušu in- 
teresēm atbilst neatkarīgas Poli-
jas valsts saglabāšana un kādām 
jābūt tās robežām, galīgi varēs 
noskaidrot tikai tālākās polītis-
kās attīstības gaitā.”

Padomju un vācu slepenais 
papildu protokols nepalika pil-
nīgi slepens ne uz vienu dienu. 
Citas valsts pārstāvji par to uz- 
zināja vēl agrāk, nekā ar tā tekstu 
iepazinās Ādolfs Hitlers. Jau 24. 
augusta rītā protokola saturs   
bija zināms ASV vēstniecībā 
Maskavā. 

Arī Latvijas valdības rīcībā bija 
informācija par 23. augusta sle-
penā protokola saturu. Tā ko- 
pumā izprata stāvokļa nopiet-
nību, lai gan nebija atbrīvoju-  
sies no illūzijām un pietiekami 
intensīvi nemeklēja valsts neat-
karības saglabāšanas iespējas. 
Ārpolītiskā vadība par Latvijas 
(arī citu Baltijas valstu) ārpolīti- 
kas svarīgāko uzdevumu izvirzī-
ja vācu pretspiediena Padomju 
Savienībai spēkā uzturēšanu un 
stiprināšanu. Tomēr šis uzde-
vums nebija īsti reāls un īsteno-
jams. Šajā gadījumā runa bija par 
Molotova-Ribentropa pakta bū- 
tības neizpratni un Vācijas po- 
lītikas ideālizāciju, kā arī par to, 
ka tika ignorēta Vācijas ieinte-
resētība ekonomiskajos sakaros 
ar Padomju Savienību. 1939. ga- 
da 26. septembrī Latvijas sūtnis 
Berlīnē Edgars Krieviņš nosūtīja 
uz Rīgu telegrammu: “Oficiālajās 
vācu saimnieciskajās aprindās 
dzird runājam, ka krievi Baltijas 
valstis vēl neesot pieprasījuši,  
bet, ja pieprasītu, jāatdod vien 
būtu. Tagadējā stāvoklī trīs vil-
cieni benzīna atsveŗot vienu 
Baltijas valsti.””

Slepenais papildu protokols 
tieši nemainīja 1939. gada 28. 
septembrī padomju interešu 
sfairā iekļauto Somijas, Latvijas, 
Igaunijas un Lietuvas starptau-
tiski tiesisko statusu. Interešu 
sfairas liecināja par minēto val-
stu suverēnitātes nerespektēšanu 
un neatkarības apšaubīšanu. 
PSRS ieguva no Vācijas brīvas 

rīcības iespējas turpmākajiem 
“territoriāli polītiskajiem pār-
veidojumiem” padomju ietek-
mes sfairā.

Pirms līguma parakstīšanas 
Hitleram no Maskavas tika sūtīta 
telegramma ar jautājumu, vai 
viņš piekrīt vienošanās nosacī-
jumiem. Atbilde sekoja neka- 
vējoties: Ja, einverstanden. (Jā, 
piekrītu.)  

1939. gada 28. septembrī Igau-
nija, bet 5. un 10. oktobrī Latvija 
un Lietuva parakstīja PSRS uz-
spiestos palīdzības līgumus. Sa- 
skaņā ar tiem PSRS ieveda Bal-
tijas valstīs noteiktu kaŗaspēka 
kontingentu, ierīkoja sauszemes, 
gaisa un jūras kaŗaspēka bazes. 
Vēsturnieki domā, ka, ievērojot 
Padomju Savienības agresīvos 
nolūkus pret Baltijas valstīm, 
līgumi bija nāves spriedums Lat-
vijas, Lietuvas un Igaunijas suve-
rēnitātei.

Kad 1945. gada 20. novembrī 
Nirnbergas tribunāls uzsāka 
darbu, PSRS, Lielbritanijas, ASV 
un Francijas pārstāvji noslēdza 
slepenu vienošanos. Tā pare-
dzēja galveno nacistisko kaŗa no- 
ziedznieku tiesas prāvā nepie-
ļaut vairāku jautājumu apsprie-
šanu. Pielikumā minēti deviņi 
jautājumi, kuŗu izskatīšana tiesā 
būtu novēršama. Starp tiem bija 
arī 1939. gada 23. augustā paraks-
tītais PSRS un Vācijas neuzbruk-
šanas līgums un tam pievieno-
tais slepenais protokols.

Pamatojoties tieši uz jau mi- 
nēto četru pušu vienošanos, tri-
bunāls nepieņēma izskatīšanai 
slepenā protokola kopiju, ko 
1946. gada martā bija iesnieguši 
nacistiskā kaŗa noziedznieka 
Rūdolfa Hesa aizstāvji. Oficiāli 
gan noraidījumu pamatoja tādē-
jādi, ka nav iesniegts protokola 
oriģināls, bet tā iesniedzēji iz- 
vairījās atklāt, kā iegūta kopija. 

Kopš šā brīža Padomju Savie-
nība vairāk nekā četrdesmit ga- 
du aizvien ir noliegusi padomju-
vācu slepenā protokola eksis-
tenci. Oficiāli to atzina tikai  
1989. gadā. 

Par atbildi uz 1939. gada 23. 
augustā noslēgto Molotova-Ri- 
bentropa paktu un tā slepeno 
papildprotokolu, ar kuŗu tika 
pārdalītas nacistiskās Vācijas    
un PSRS ietekmes zonas Eiropā, 
1989. gada 23. augustā notika 
“Baltijas ceļš”. Tā bija Baltijas 
valstu kopīga akcija, kuŗas laikā 
apmēram divi miljoni cilvēku 
sadevās rokās un izveidoja ap- 
mēram 600 km gaŗu dzīvo ķēdi, 
kas savienoja Baltijas valstu gal-
vaspilsētas Tallinu, Rīgu un 
Viļņu, tādējādi simbolizējot šo 
tautu vienotību. 

Staļins pirms 
pakta noslēgšanas 

Dažas dienas pirms pakta no- 
slēgšanas, 19. augustā, slepenā 
Polītbiroja sēdē runu teica Sta-
ļins, pamatojot nepieciešamību 
saskaņot Padomju Savienības   

un Vācijas intereses. Daži izvil-
kumi no diktātora runas. 

*Miera un kaŗa jautājums no- 
nācis mums kritiskā fazē. Ja mēs 
noslēgsim savstarpējas palīdzī-
bas līgumu ar Franciju un An- 
gliju, Vācija atteiksies no Polijas 
un sāks meklēt sakarus ar Rie-
tumu valstīm. Kaŗš tiks novērsts, 
bet turpmākie notikumi var    
kļūt bīstami PSRS.

*Ja mēs pieņemsim Vācijas 
priekšlikumu noslēgt ar to ne- 
uzbrukšanas paktu, tā, protams, 
uzbruks Polijai un Francijas un 
Anglijas iejaukšanās šajā kaŗā 
būs neizbēgama. Rietumeiropā 
sāksies nopietns satraukums     
un nekārtības. Šajos apstākļos  
mums būs daudz iespēju izvai-
rīties no tieša konflikta un mēs 
varam cerēt uz izdevīgu iekļau-
šanos kaŗā.

*Pēdējo divdesmit gadu pie-
redze liecina, ka miera apstākļos 
Eiropā nav iespējama komūnis-
tiska kustība, kas būtu tik spē-
cīga, ka boļševistiskā partija 
varētu saņemt varu. Šīs partijas 
diktātūra kļūst iespējama tikai 
liela kaŗa apstākļos. Mēs izda-
rīsim savu izvēli. Mums jāpie-
ņem vācu priekšlikums. Pirmā 
priekšrocība, ko mēs iegūsim, 
būs Polijas iznīcināšana līdz pat 
Varšavas pieejai, ieskaitot ukrai-
ņu Galīciju.

*Vācija mums sniedz pilnīgu 
rīcības brīvību Baltijas valstīs    
un neiebilst pret Besarabijas at-
kal iekļaušanu PSRS. Vācija ir 
gatava piekāpties un atdot mūsu 
ietekmes zonā Rumāniju, Bulgā-
riju un Ungāriju. Vēl neatbildēts 
paliek jautājums par Dienvid-
slaviju.

Publikāciju sagatavojis 
P. Karlsons

(Turpinājums 14. lpp.)

Molotova-Ribentropa pakta parakstīšana. Trešais no kr. – Latvijas 
ārlietu ministrs Vilhelms Munters. Pie galda – PSRS ārlietu tautas 
komisārs Vjačeslavs Molotovs

Viens no šās vasaras skaistākiem brīžiem – Deju lielkon-
certs Hamiltonas Latviešu Dziesmu svētkos. Tuvāk lasiet 
rakstu 3. lappusē
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ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

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

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

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
2009

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 49 reizes gadā

Redakcija Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.
Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, e-pasts - redakcija@laiks.us

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

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

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

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

var arī nesaskanēt.

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

e-pasts: ligita@laiks.us
Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, LV-1010

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

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

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

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

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

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

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. 

Latvijā 12. augustā vienas die-
nas vizītē ieradās ASV ārlietu 
mi  nistres palīga vietnieks Eiropas 
un Eirāzijas lietu birojā Filips 
Gordons. Viņš tikās ar ministru 
prezidentu Valdi Dombrovski un 
ārlietu ministru Māri Riekstiņu. 

Vizītes mērķis – apspriest valstu 
divpusējās attiecības.

ASV ārlietu ministres palīga 
vietnieks Filips Gordons ir kopš 
2009.  gada 15. maija, un šī bija 
viņa pirmā vizītē Latvijā. 
F. Gordons bijis vecākais pētnieks 

Brūkinga institūtā, kur pievērsās 
Eiropas un ASV ārlietu polītikas 
pētījumiem. Bila Klintona prezi-
dentūras laikā Filips Gordons 
bijis Nacionālās drošības pa  do-
mes Eiropas lietu vadītājs. 

ASV vēstniecība Latvijā
 Preses un kultūras nodaļa

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!

Latvijā viesojās ASV ārlietu ministres 
palīga vietnieks Filips Gordons

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Pateicība
Aistars V.& V. – 50, 

Bowles V. – 200, Bērziņa D. – 15, 
Bērzkalne V. – 10, Brakovskis R. 
– 200, Cakars O.&M. – 25, Cubīns 
M.&R. – 15, Dāvidsons A.&V. 
– 100, Druva K. – 25, Grierson 
R.&I. – 25, Gulbe. M. – 35, 

Kalnmals R. – 15, Kalnmale R. 
– 15, Karols E.&M. – 250, 
Krēsliņš V&I. – 25, Lēvenšteina V. 
– 35, Lielzuika A. – 100, Liepiņš Ā. 
– 25, Medne M. – 10, Pone I.&D. 
– 100, Reinvalds O. – 50, 
Rēpiņš G. – 50, Rollis H.&M. – 
20, Richy G.&D. – 200, Strīķis D. 

– 25, Srīķis G.&I. – 100, Šīmane I. 
– 20, Vīksne L.&A. – 50, Zeimelis 
H.&M. – 10, Zvejnieks K.&B. – 
30, Osborne A. – 10, Zuika R.&A. 
– 100, Anonims – 50, Anonims 
– 10, Vaseris V. – 100.

Pateicībā ziedotājiem
Pēteris Lielzuika         

Ziedojumi Liezēres dievnama altāŗa 
būvdarbiem 2009. gadā (ASV dolaros)

Kuģu ceļojumi!
Mums visādi „Labi un lēti”

Piezvaniet man, pirms ejat uz „Internet” vai citiem
Inese Zaķis

Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164

E-pasts: RigaVen@aol.com

Mūsu laikraksta 28. numurā 
rakstījām par Latvijas audžu ģi -
menēm.

Tuvojas jaunais skolas gads, un 
arī šie likteņa nelutinātie bērniņi 
gribēs iet skolā. Atbalstīsim viņus 
savu iespēju robežās, naudu 
pārskaitot:

Latvijas Audžuģimeņu biedrība
Reģistrācijas numurs 
40008008996
Tālrunis 0037129143460
 Rēķins:
Swedbank
Balasta dambis 1a
Rīga LV 1048, Latvija
BIC/S. W.I.F.HABALLV22
KONTS  
LV77HABA0551025851071

Vēlreiz par Latvijas 
audžubērniem

Skats no XIII Latviešu Dziesmu svētku deju lielkoncerta 
Hamitonā, Kanadā
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„Vij, saulīte, mūsu mūžu“Svētdiena, 5. jūlijs. XIII Latviešu 
Dziesmu svētkiem Kanadā  ir 
pie    nākusi pēdējā diena. Ēdot 
bro  kastis, vēlreiz pārbaudu šo -
dienas svētku piedāvājumus. Uz 
Oikūmenisko dievkalpojumu un 
Rakstnieku cēlienu netikšu. Žēl, 
jo abos noteikti būs kas vērtīgs 
un interesants. Dodos gan pēdējo 
reizi uz tirdziņu, kuŗu slēgs pulk-

sten vienos. Šodienas galvenais 
sa  rīkojums ir Tautas deju liel -
uzvedums un svētku noslēgums 
Copps Coliseum arēnā.  

Esmu Copps arēnā viens no 
pir  majiem skatītājiem. Tautieši 
lēnām ieņem savas vietas. Arēna 
jauna, moderna. Sāku saprast, ka 
mēs visi sēdēsim arēnas vienā 
pusē, pat ne galos. Mums priekšā 
kā skatuve ir deju grīda, un redzu 
ka pretējās puses sēdvietas ieņē-
muši apmēram 200 dziedātāji – 
daži koŗi, kas paspējuši nedaudz 
atpūsties pēc vakardienas Kop-
koŗa koncerta. Kori diriģēs Juris 
Ķeniņš un Vizma Maksiņa, vēl 
arvien enerģijas pilni, par spīti 
tam, ka strādā bez atpūtas kopš 
svētku sākuma. Korim priekšā 
novietoti pavadītāji, izcilais mū -
zikas ansamblis no Latgales „Cei-
 ruleits“. Kā jau sporta arēnā, zāles 
vidū virs arēnas no griestiem ka -
rājas liela četrstūraina kaste, kam 
katrā puse ir ekrāns. Varbūt 
mums arī ko rādīs? 

Dziesmu svētku devīze ir „Dzie-
  dāsim, dejosim, Saules rakstus 
veidosim!“ Tautas deju lieluzvedu-
ma nosaukums – „Vij, saulīte, 
mūsu mūžu“. No visām svētku 
dienām šī ir viskarstākā. Pati saule 
debesīs šodien liek sevi manīt, 
mūs sveicinādama ar sa  viem silta-
jiem, gaišajiem stariem! 

Pienāk koncerta sākums. Mū -
zikanti spēlē, koris dzied. Skan 
tautas dziesma „Ģērbies, saule, 
sidrabota“. Pēc kārtas uzdejo vi -
sas grupas. Skaidrā, patīkamā 
bal  sī tiecēja Ēva Tentere piesaka 
visas kopas, to nosaukumi un 
pilsētas parādās griestu ekrānos. 
Kad bija uzdejojušas vienpa-

dsmit grupas no Kanadas, piecas 
no Latvijas un divpadsmit no 
ASV, deju grīdu piepildīja ap  mē-
 ram pieci simti dejotāju. Arēnā 
starmetēju gaismā ienes karogus, 
to vidū arī Dziesmu svētku ka -

rogs. Tie, kuŗi zin vārdus, dzied 
Kanadas himnu, „O, Canada“.  
Pēc tam visi dziedam „Dievs, 
svē   tī Latviju“.

Pirmā deja „Maģais dancis“, 
pēc tam „Laucinieku deja“ Ivetas 

Asones choreografijās. Kļūst 
skaidrs, ka dejas pavadīs gan 
dzīvā mūzika – „Ceiruleits“, koris 
un solisti, gan ieskaņota mūzika. 
Izrādīsies, ka šī pieeja, attaisno-
jusies. Ir mūzikāla dažā dība bet, 
galvenais, katrai dejai labs, 
piemērots, pavadījums. Būs arī 
dažādība deju izvēlē. Trešā dejā, 
Selgas Apses choreografētajā 
„Makaidū“, katram dejotājam 
ro   kās trejdeksnis, kuŗu ritmiski 
piesit soļu taktī. Seko pazīstamā 
„Jautraviņa“. Nākamajā deja „Ai, 
jel manu vieglu prātu“, choreo -
grafs Ēriks Kalviņš, tajā baudām 
pavadījumu grupas „Jauns mē -
ness“ apdarē, „Ceiruleiša“ atska -
ņojumā ar solistu, čikāgieti Ēriku 
Kīnu. Deja vizuāli un mūzikāli 

izcila, pacilājoša! 
Seko pirmdejojums – pasū ti-

nājums šiem svētkiem, leģendārā 
choreografa Zigurda Miezīša 
„Aši, aši zīle dzied“. Vēl viena 
laba deja Miezīša bagātīgā deju 
pūrā! Tad tikai vīri nodejo brašo 
„Es izjāju prūšu zemi“ Jāņa Ērgļa 
choreografijā.  Seko „Pāru deju 
virkne“. Varbūt nebiju vienīgais 
skatītājs, kuŗš „Mugurdanča“ lai-
 kā atcerējās, kā pats kādreiz to 
dejoju agrā jaunībā. Skatos, ka 
dejas līnijās piedalās arī meitene 
braucamā krēslā. Vēlāk uzzināju, 
ka meitene skaistā tautas tērpā ir  
no Hamiltonas „Mēnestiņa“ de  ju 
grupas, vadītāja Linda Lakata iz -
kārtojusi, ka viņa var piedalīties 
svētkos. Viena vecāka meitene 
va   dīja braucamo krēslu pa dejas 
grīdu līku loču dejas rakstā. Iedo-
 mājos, ka šī meitene kādreiz pēc 
gadiem atcerēsies, kā reiz dejo-
jusi „Mugurdanci“! Šī meitene 
liel  uzvedumā piedalīsies vēl arī 
ci   tās dejās. Aizkustinoši! 

Tālāk baudām „Tēva sētu“, 
„Trīs  pāru deju“ un „Rucavieti“.  
Man arvien vairāk sāk patikt, ka 
pavadījumiem izmantota gan 
dzī  vā, gan ierakstītā mūzika. 
Ierak  stos dzirdam ansambļus 

„Ornaments“, „Laiksne“, „Pūces 
etnografiskais orķestris“, „Auļi“, 
un citus kavalitātīvus mūziķus. 

Ansamblis „Ceiruleits“ spēlē, 
kop  koris dzied un Vizma ar Juri 
diriģē iedvesmoti un nenogurda-
mi! Es vēlāk uzzinu, ka šī laikam ir 
pirmā reize, kad Ziemeļ amerikas 
Dziesmu svētkos deju pavadījumos 
dzied  paliels jauktais koris. Inte-
resanti, skanīgi, piemēroti! Seko 
priecīgā „Dim, dim, dim“, cho-
reografs Vilis Ozols. Lieluzveduma 
pirmā puse nobeidzas ar vēl vienu 
interesantu deju „Gaŗā sieva“, ko 
pēc Viļa Ozola ieceres choreogra-
fējusi  Selga Apse.  

Otrā daļa sākas ar Jaundeju 
sacensību uzvarētāju godalgu 
pasniegšanu. Tad par piecdesmit 
latviešu dejai veltītiem gadiem ar 
ziediem un spēcīgiem aplausiem 
godinām Zigurdu Miezīti.  Tei -
cējas aicināts, Zigis iznāk deju 
grī  das vidū, kur paklanās, at -
zinībā paceldams savu cepuri. 
Nostājas gaŗa rinda ar tautu mei-
tām, dejotājām, katra sniedz Zi -
gim ziedus. Ļoti pelnīta atzinība 
ilggadīgam deju kopas vadītājam, 
choreogrāfam un latviešu tautas 
deju atbalstītājam visā pasaulē. 

Otrajā programmas daļā saules 
tema izceļas,  sākot ar pirmo deju 
„Saules meitas vedības“, cho-
reografs Zigurds Miezītis, tai se -
ko „Saules deja“, „Metenis“ un 
„Šaine“. Viena no intere san tā ka-

jām, ko šodien skatām, ir „Audēju 
deja“ Harija Sūnas choreografijā. 
Dejotāju soļi auž interesantus, 
sa  režģītus rakstus. Deja ir elegan-

ta, iespaidīga, un saņem īpaši 
sa   jūsminātus aplausus. Kad no -
pirkšu lieluzveduma DVD filmu, 
kuŗu drīz izdos LATV filmētāji, 
no visām dejām, tieši „Audēju 
deju“ visvairāk gribēšu  noska tī-
ties atkārtoti. 

Skatoties dejas, atļaujos ap  brī -
not, kāds darbs ir ieguldīts liel -
uzvedumā! Viss, ko šodien re -
dzam un dzirdam, ir vairāku ga -
du darba augļi. Par visu atbildīga 
ir lieluzveduma vadītāja Māra 
Simsone, Toronto deju grupas 
„Di  žais dancis“ vadītāja.  Vēlāk 
uz  zināju, ka ļoti lielu palīdzību 
Mārai sniedza Selga Apse un Zi -
gis Miezītis. Teicējas tekstu saga-
tavojusi Dace Veinberga, par de -
korācijām rūpējās Skaidrīte Leja,  
bet techniskos un apgaismošanas 
jautājumus kārtoja Sandra Mar -
croft. Video materiālus ekrāniem 
sagatavoja Audris Matīss, liel uz-
ve duma skanošo pusi vadīja Ro -
berts Ādlers un Davids Karsvels 
(David Carswell). Grīdas plānu 
sa  lika Selga un Edgars Apses. 
Mā  rai dažādos citos jautājumos 
palīdzēja Māra Goba, Māra 
Ķeniņa un Daila Dzintara. Nevar 
nepieminēt Rīcības komitejas 
locekli, svētku Tautas deju noza-
res vadītāju Uldi Rozi. Kā vien-
mēr, rīkotāji cīnījās ar daudz da -
žādiem šķēršliem, kā jau šajos 

pasaules financiālās krizes laikos: 
cik būs skatītāju, cik dalībnieku, 
naudas nekad nepietiek utt. 

Bet tagad turpinām dejot! Uz -
vedums nav vēl beidzies. Skatām 
„Balabaskas četrpāŗu deju", kuŗu 
pavada tikai dūdas un sitamie 
instrumenti. 

Atkal īpaši iepriecināja bērnu 
deju grupas. Jaunie dejotāji cītīgi 
centās turēties visiem līdzi. Tad 
vēl viena interesanta deja, kuŗu 
nebiju redzējis, – „Vidiņi jūras“, 
choreografe Lāsma Skutāne.  
Nākamajā dejā skatām Māras 

Sim    sones choreografiju, kuŗā de -
jotāji izmanto austas jostas, – 
„Iebrauca saulīte“.

Nu jau esam pie lieluzveduma 
fināla. Skan „Saulīt’ mana krusta-
 māte“- tautas dziesma Juŗa Ķe -
niņa apdarē, „Ceiruleiša“ un koŗa 
dziedājumā. Uzdejo visi dejotāji 

un nostājas pret skatītājiem. 
Dziesmu svētku karoga svinīgā 
nodošana XIII Vispārējo Latviešu 
Dziesmu svētku ASV rīcības 
komitejas pārstāvjiem. Svētkus 
ASV baudīsim 2012. gadā, Mil -
vokos. Dejotājus, skatītājus, kori 
vieno Raiņa vārdi, Norviļa mū -
zika – „Daugav’ abas malas“. Visi, 
rokās sadevušies, kājās piecē -
lušies, pēdējo reizi šajos svētkos 
vienoti dzied. Svētkos, lieluz  ve -
dumā piedalās arī dziedātāji, de -
jotāji, mūziķi no visas Latvijas! Ir 
Kurzeme, ir Vidzeme, ir Latgale 
mū  su. Lai ne tikai Daugavai abas 
malas mūžam nesadalās, bet lai 
nesadalās latvieši visā pasaulē un 
lai dziesmām, dejām, kuŗas mūs 
vieno, būtu saules mūžs. 

Nobeigumā atkal „Mugur  dan-
cis“ un noslēguma raksti, kuŗus 
choreografējuši Jānis Purviņš un 
Māra Simsone. Tautas mūzika 
Rai    monda Paula apdarē ar Gun -
tara Rača vārdiem. Spēlē „Cei-
ruleits“, dzied koris un solisti Ēriks 
Kīns, Edmunds Mednis un Artūrs 
Rūsis. Skan skaisti, skan vareni! 
Var redzēt un sajust, cik dziļi liel-
uzvedums ir spējis saviļ  ņot de -
jotājus. Tie kavējas uz deju grīdas, 
atsevišķi ansambļi impro  vizē de -
jas. Skatītāji izsaka savu pal  dies ar 
ilgstošiem aplausiem. Triju stundu 
gaŗais lieluzvedums izdevies! 

Mēs nekad nezināsim cik stun-
du dalībnieki ieguldījuši ieluz ve-
duma programmas sagatavošanā. 
Paldies ikkatram dejotājam, deju 
kopas vadītājam, koristam, diri-
ģentam, mūziķim, solistam, un 
svētku rīkotājam par paš aiz lie-
dzīgo darbu! Jūs esat zelta vērti!

Sēžu savā mašīnā pie stūres, un 
garā pacilāts braucu mājās. Ska-
tos, kā noriet saule vakarāi, ai 
vakarā; Kanadas mežu galus 
rotādama, ai, rotādam‘.

Armands Birkens
FOTO: Jānis Tannis 

Godina Zigurdu Miezīti
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību

Fragmenti no publikācijām

1983. gads
Veco strēlnieku saiets
Vecie strēlnieki Toronto 

8. janvārī Latviešu namā rīkoja 
savu pēdējo Ziemsvētku kauju 
atceres sarīkojumu. Strēlnieku 
biedrības biedru sarakstā vairs 
palikuši tikai 22 biedri, no kuŗiem 
sarīkojumā vairs varēja ierasties 
tikai septiņi. Biedrības biedru 
caurmēra vecums jau pārsniedz 
85 gadu robežu.

Andrejs Eglītis
1983
Padzirdini visus izslāpušos
un pabaro visas izsalkušās 
mutes.
Nomazgā, asinīm un zaimiem 
apšļakstītā,
neredzamā Dieva vaigu un 
pieved
mūs tuvāk Viņa patiesības 
vārdam,
pāri mūsu ticības seklumam un
grēkiem –
Dodi mūsu tautai to, ko viņa 
visvairāk
lūdz, bet nespēj iegūt ar saviem 
nedz
mūsu spēkiem.

Dziesma dzīvo 
maiņās un 
pārvērtībās

Latvijas sūtniecības Vašingtonā 
vadītājs A. Dinbergs savā ap -
sveikumā atgādina skumjo faktu, 
ka „Laika nepielūdzamajā te -
cējumā” daudzi agrāko Dziesmu 
svētku rīkotāji un dalībnieki aiz-
saukti mūžības ceļos un viņi 
mums jāpiemin ar pateicīgām 
sirdīm. Ar gandarījumu kon -
statējis, ka „viņu vietā stājušies 
jauni latviešu dziesmas mīļotāji”, 
mūsu sūtniecības vadītājs norāda, 
„ka arī svešumā izaugusi un 
nobriedusi paaudze turpina kopt 
latvju tautas simtgadīgo tradiciju, 
kuŗai arvien ir bijusi un vēl jo 
vairāk tagad ir tik svarīga nozīme 
mūsu tautas dzīvē. „Visos laikos 
šī tradicija ir bijusi nozīmīga ne 
tikai mākslas jomā vien – tā ir arī 
veicinājusi un rosinājusi latvju 
tautas nacionālos centienus un 
brīvības alkas.”

„Atstājot tēvzemes krastu – 
mēs neviens nezinājām, ka tik 
ilgi būs jāpaliek svešumā”, liecina 
archibīskaps A. Lūsis. „Un tomēr 
daudzi gadi ir aiztecējuši kā 
straujas upes ūdeņi. Paaudze, kas 
bija brieduma gados, kad teica 

ardievas mātei Latvijai, jau ir 
aizgājusi aizsaulē vai arī staigā 
mūža rudens rēnās saules gaismā. 
Aizgājušo vietā ir stājusies jauna 
audze, dzimuši un uzauguši svešā 
zemē. Bet – maiņās un pārvērtī-
bās – dziesma dzīvo! Dziesma 
vieno! Dziesma mudina, ved 
atpakaļ pie latviešu tautas. Paldies 
visiem, kas mums dod iespēju – 
dziesmā satikties!”

Pasaules Brīvo latviešu 
apvienības valdes priekšsēdis 
O. Pavlovskis: „Dziesmu svētki ir 
mūsu tautas esamības visspilgtākā 
izpausme! Lai spēks un tautiskā 
apziņa, ko tik bagātīgi smelsi-
mies šajos svētkos, pavada mūs 
atgriežamies ikdienā un dod 
spēku tālākam darbam par mūsu 
tautas nākotni un brīvu Latviju. 
– Lai līgo lepna dziesma!”

„Dziesmu svētkos tālumi 
sasaucas,” liecina Latviešu Na -
cionālās apvienības Kanadā val -
des priekšsēdis T. Kronbergs. 
„Mēs atsaucamies latvisko skaņu 
aicinājumam un dziļā saviļ  ņo -
jumā esam viena draugu saime. 
Bet šim latviskās dziesmas spē -
kam jāiet tālāk, jābūt vēl dzi -
ļākam. Ne tikai vienotiem Dzies-
mu svētkos, bet vienotiem katru 
dienu, ko vada latviskās kultūras 
apziņa un tautas lielāko ilgu 
aicinājums – Latvijas brīvība. 
Pastāvot latvietībā, atkārtoti 

gūstot stiprinājumu Dziesmu 
svētkos, paliksim vienota saime 
vienmēr, pildīdami mums uzlik-
to vēsturisko sūtību latviešu tau-
tas likteņgaitās.”

Amerikas latviešu apvienības 
valdes priekšsēdis Visbaldis 
Klīve: „Dziesmu svētki atklāj 
mūsu tautas stiprumu un mūsu 
nelokāmo vēlēšanos palikt Lat-
vijas dēliem un meitām. Dziesmu 
svētki izteic mūsu kopējo 
vēlēšanos – mēs gribam brīvu un 
neatkarīgu Latviju. Dziesmu 
svētki izteic mūsu sirds vēlēšanos 
– mēs gribam, lai latviešu kultūra 
pastāv un iet uz priekšu. Senais 
un jaunais savijas Dziesmu 
svētkos. – Celsim augstu mūsu 
dziesmu. Būsim stipri un lepni 
kā latvieši!” (20.07.)

Piemiņas plāksne 
rakstniekiem

Zentai Mauriņai un Kon stan-
tinam Raudivem viņu pēdējā 
dzīves vietā Bādkrocingenā at -
klāta piemiņas plāksne. Tā izlieta 
metallā un iestiprināta lauk-
akmenī mājas priekšā Romiešu 
ielā 9. 

Tie ir divi lieli akmeņi, atvesti 
no kādas seno romiešu celtnes 
drupām. Laukakmenis palaikam 
ir tāls viesis, un par šiem diviem 
rakstniece mēdza teikt:

–Tie esam mēs abi ar 
Konstantinu, no tālienes kā ar 
šļūdoni šurp atstumti, lai atrastu 
miera vietu zālājā un rozēs.

Par Raini un Nobela 
balvu

Par starptautiskās Nobela bal-
vas jeb prēmijas nepiešķiršanu 
(pie kā vainīgi būtu zviedri) 
latviešu dzejniekam J. Rainim, 
vai par J. Raiņa kandidātūras 
nepieteikšanu (pie kā ir vainīgi 
latvieši) Zviedru akadēmijai, 
kuŗas astoņpadsmit locekļi izšķiŗ, 
kam balvu saņemt, daudz jau 
runāts un daudz rindu sarakstīts. 
Apstāklis, ka starptautiskā ievē-
rība ir pagājusi garām mūsu dze-

jas milzim, ir nodarbinājis prātus 
kā vienā, tā otrā robežas pusē. 

Jaunākais piemērs ir krietni 
gaŗais kritiķes un literātūras 
apcerētājas Ingrīdas Sokolovas 
raksts laikrakstā Padomju Jau-
natne „Tur, pāri jūrai...”, kas 
sacerēts pēc Zviedrijas apciemo-
juma. Sokolova raksta par iespai-
diem vērojot zviedru dzīvi un 
beigās pievēršas J. Rainim un vi -
ņa cerībām iegūt Nobela balvu.

Sokolovas rakstā uzsvērts, ka 
Latvijas Universitāte, tās pro fe-
sūra nav domājusi Raini izvirzīt 
šim augstajam godam. Tas esot 
noskaidrots. Par šo tematu iz  sa -
kās arī Mirdza Krastiņa „Raiņa 
un Aspazijas gadagrāmatā” 1981. 
gadam. Tur nav atrodams doku-
ments, kas apstiprinātu Latvijas 
Universitātes mācībspēku kul-
tūras pasaulē necienīgu nostāju. 
Gadagrāmatā sniegts gan Zvied-
rijas akadēmijas pastāvīgā sek re-
tāra Larša Gillenstēna 1980. gada 
25. septembrī rakstītais apstip ri-
nājums, ka „Jānis Rainis nav ticis 
uzstādīts par kandidātu Nobela 
prēmijai”. 

Nobela balva ir aktuāla gadu no 
gada, un par to raksta prese. Ir 
vairākas „izredzētas” insti tū cijas, 
kas Zviedru akadēmijai var piesūtīt 
savu kandidātu vārdus. Cita starpā, 
ielūgumu iesniegt kandidātu 
saņem arī Latvijas PEN-klubs; un 
klubs ir arī savu viedokli Zviedru 
akadēmijai ziņojis. 

Kopsummā tātad akadēmija 
saņem vairākus simtus autoru 
vār  du. Cik nu kuŗo reizi ir kan-
didātu iesniedzēju un cik „ne -
vien prātīgi” tie dotajā Tā Kunga 
gadā bijuši.

No šiem simtiem Zviedru 
akadēmijas astoņpadsmit locekļi 
gada laikā „izkāš” kādu pusduci 
un izvēl vienu (dažreiz divus – 
dalītai balvai). 

Visa „Raiņa diskusija” ir tikai 
par J. Raiņa kandidātūras ies-
nieg šanu. Fakts – tā nav notikusi. 
Kas būtu noticis, ja Rainis būtu 
balvas kandidātu sarakstos 
ievests, to mēs nezinām (un ne -
kad pat aptuveni neuzzināsim). 
J. Raiņa viesošanās kā Stokholmā, 
tā Oslo – pati par sevi varbūt iz -
cils brīdis kā Raiņa paša, tā 
latviešu un skandinavu kultūru 
tuvināšanās plāksnē – nav nekāds 
garants, pat ne pazīme, ka Zvied-
ru akadēmijas astoņpadsmit gal-
vas būtu bijušas gatavas izšķirties 
tieši J. Rainim par labu. Ar to arī 
varam šim jautājumam pielikt 
punktu, kā mūsu un nākamajos 
laikos pagalam neaktuālam.

Gunars Irbe   

Eiropas Vasaras sko-
las mācību 
nobeigums 

„Straumēnos”
12. augustā beidzās Eiropas 

Vasaras skolas (EVS) kurss 1983. 

gadā Jau otro gadu EVS izmanto 
darbam Daugavas Vanagu Fonda 
īpašumu „Straumēnos”, Anglijā. 
Vecākus un viesus uzrunāja sko-
las vadītājs Pāvils Johansons. 
Viņš izteica prieku par centīgiem 
audzēkņiem un labo saskaņu. 
Skolas laikā mācības bijušas 
intensīvas, un brīvo laiku aiz ņē-
mis darbs interešu grupās. Bijuši 
arī viesi ar referātiem, sporta 
no darbības un izbraukums uz 
jūrmalu. 

Rīcības komitejas priekšsēdis 
Guntis Bērziņš pateicās skolas 
vadītājam un visiem skolas dar-
biniekiem, arī labvēļiem un orga-
nizācijām, it sevišķi Dau gavas Va  -
nagiem, par līdzekļu sagā dā šanu.

Sekoja plaša priekšnesumu 
prog  ramma ar koŗa dziesmām, 
duetiem, deklamācijām un in  stru-
 mentālu mūziku. Sevišķu at -
saucību guva ksilofonists, kuŗš at -
skaņoja melodijas uz paš da ri nāta 
ksilofona. Karoga laukumā skolēni 
dejoja etnografiskās un jaundejas. 
Skolotāji kā piedevu no  dejoja 
„paša hercoga Jēkaba sa   cerētu un 
tikai nesen no To  ba go atvestu 
seno kurzemnieku de  ju”. Skolēni 
bija iestudējuši Ulža Siliņa lugu 
„Didzis un Sargeņģelis”. Priecīgais 
uzvedums liecināja tiklab par 
sirsnīgo garu, kāds valda skolā, kā 
par skolēnu dzidro, ritošo un 
mutuļojošo latviešu valodu. Bet 
skolā jau arī uzņēma tikai tādus 
bērnus, kuŗi runā latviski. 

Skolas vadītājs Pāvils Johansons 
sarunā ar Laika līdzstrādnieku 
pasvītroja, ka vasaras skolas mēr -
ķis ir iespēju robežās radīt latvisku 
vidi, kuŗā skolnieki nododas gan 
nopietnām mācībām, gan sadzīvei, 
lietojot tikai latviešu valodu. Lai to 
sasniegtu, obligātās nodarbības 
aizņem lielāko daļu no dienas 
programmas. Ideāls būtu padarīt 
latvietību ar visām tās sastāvdaļām 
par pašsa  pro  ta  mību, kas pasti pri-
nātu skolnieku pašapziņu, no -
stabilizējot viņu identitāti. Skolēnu 
skaits šogad bija 19 (14 zēnu un 5 
meitenes), diemžēl daudz mazāks 
nekā iecerēts. 

Chronika
* Aizvesto saraksti, kuŗus varētu 

nosaukt arī par polītisko Bībeli, 
organizētā veidā tiek izvietoti 
dažādās zemēs – valdībām, baz-
nīcām, arodbiedrībām, bib lio tē-
kām u.c. par aizvesto sarakstiem 
ieinteresētas arī sūtniecības Eiro pā, 
kā arī Ķīnā un Japānā. Par šo 
publikāciju no provinces laikrak-
stiem Zviedrijā visplašāko atre fe-
rējumu devusi Norčepingas avīze 
ar Upmales un Dr. J. Teriņa gā  dību. 
Latvieši okupētā Latvijā saka, ka 
aizvesto sarakstu jaunizdevums ir 
labākā Ziemsvētku un Jaun   gada 
dāvana morālo spēku stipri nā ša-
nai. Līdz šim jau ap 1200 eks. aiz  -
vesto sarakstu izgājuši pa  saulē. 

*Zviedru robežapsardzības lid-
mašīnām, kas patrulē virs Baltijas 
jūras, pakāpeniski izdevies iegūt 
fo        tografiskas liecības par kara ostas 
izbūvi Liepājā. Izdarītie uzņēmumi 
liecina, ka jau gatavs milzu mols, 
kas tālu iesniedzas Baltijas jūrā.

Paplašināšanas un pārbūves 
darbi novēroti arī citās Baltijas 
ostās. Tajā pašā laikā Pad. sa -
vienība pasūtinājusi 14 led lau žu 
tipa tirdzniecības kuģus So  mijā. 
Šos kuģus, saka zviedri, esot 
nieka lieta pārvērst par invāzijas 
floti.

Publikāciju sagatavojis 
P. Karlsons  

     

Šajā vēsturiskajā uzņēmumā pirmā rindā no kr.: Gothards 
Kircigs, goda biedre Biruta Senkeviča, Oskars Dzērvītis, goda 
biedre Ida Menska, Strēlnieku biedrības priekšnieks Pēteris 
Zariņš. Otrā rindā: Fricis Vīksna, Krišjānis Galvāns, Voldemārs 
Ziemanis un Kārlis Geruckis. Strēlnieki paši izvēlējās vietu šim 
uzņēmumam pie Ērika Dzeņa gleznas, kur dejo jaunieši, tā 
simbolizējot paaudžu maiņu. (15.01.)

Mākslinieka Arnolda Sildega 
zīmētais Dziesmu svētku 
plakāts

Piemiņas plāksne Bādkro-
cingenā
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1961. gada nogalē Ziemsvētku 
grāmatu galdam sarūpētā anto-
loģija un arī Valdemāra Kārkliņa 
romāns „Romantiski iemesli”, 
kas grāmatnīcās parādās tikai 
1962. gadā. T. Zeltiņš „apstrādā” 
šo romānu Anslavusam (Anšla-
vam Eglītim) vēstulē 12. no -
vembrī:

Arīdzan mani viņa „Roman -
tiskie iemesli” gaužām izbrīnējuši, 
it īpaši tāpēc, ka pats savu studiju 
laikā sevi varēju pieskaitīt vis-
nabadzīgāko studentu grupai, jo 
raugi, man, ģimnaziju beidzot, 
nomira tēvs, un mani izvilka cauri 
augstskolai māte, strā dā dama stik-
la fabrikā vienkāršu darbu, pie 
mašīnas apkausēdama glāzēm 
malas, lai tās pēc  griezēju naža 
nebūtu asas. Turklāt vēl dzīvoju 
Latgales priekšpilsētā pie Kuz ņe-
cova fabrikas, tak arīdzan tur tāda 
posta un nabadzības netiku 
redzējis. Latvijas augstskolas lekciju 
nauda bija itin mērena, nav pat 
salīdzināma ar baigajām amusko-
las naudām, kas sniedzas tūkstošos. 
Un tādēļ nezinu, kam nabadzības 
dēļ būtu bijis jāatsakās no stu-
dēšanas. Manā kursā pat studēja 
vairāki gaužām nabadzīgi Latgales 
zēni, pelnīdamies dažādu iestāžu 
birojos, kuŗu darba temps spēkus 
nebūt neizsūknēja un bija studen-
tiem itin pretimnācīgi. Tur klāt 
Ulmaņa laikā vēl bija iespē jams 
dabūt stipendijas. Visnotaļ iespaids 
ir tāds, ka Kārklam mūsu študentu 
dzīve iraid palikusi diezgan pasveša. 
Kas pa riktīgam gri bēja studēt, 
katram tāda iespēja bija, arīdzan 
bez bagātiem on  ku ļiem un vecīšiem. 
Manuprāt, viņš to baigo krāsu sa -
biezināšanu tai sa, lai attaisnotu tās 
studentītes ap  precināšanu ar šoferi 
un tad jo plaši varētu parādīt, kā 
visa tā lieta „saiet dēlī”, varbūt pat 
baigi traģiski.  

 
***
Ja Ņujorkā blakus lepnajiem 

rajoniem Bovarijā redz gulšņājam 
uz ielām noplīsušus bamus, tad 
mums pat nabadzīgajā priekš-
pilsētā krieviņi svētdienās dažs 
labs uzcirtās okstiņos un brauca 
uz Rīgas jūrmalu ar diezgan 
bagātīgu paēdienu un padzērienu 
nešļavu, tāpat kā uz zaļumballēm 
Cūku dārzā pie Jāņuvārtiem, 
Belles muižā vai Katlakalnā. Ar 
pilnām galvām un pilniem vē -
deriem tad tika pa gaisu no -
vicināti fiskari... Tāpat ir atmiņā 
palikušas priekšpilsētas krievu 
Lieldienas, kad tie ar smagām 
nešļavām naktī gāja uz baznīcu, 
piekraudami tās dārzā gaŗus gal-
dus ar ēdienu kaudzēm, ko pops 
ar pindzeli tad svētīdams ap  spri-
cēja... Bet – tas tā starp citu – 
piepeši atrisušas pārdomas par 
dzīvi, ko es no savas zēnības itin 
labi pazīstu.

1936. gadā T. Zeltiņš sāka strā-
dāt par korrektoru „Jaunā kajās 
Ziņās”. Tajā avīzē publicēts viņa 
pirmais dzejolis.

Mirkļu mozaīka
(Viens no pirmajiem 

„Jaunākajās Ziņās” iespiestajiem 
dzejoļiem)
Pie katra mirkļa, mirkļa sīka
Kā krāšņa zieda lūpas spied,
Jo mūžība tik mozaīka,
Kur mūžu dārzos mirkļi zied.

Ja mirkli vienu dārgu sauksi,
Jau mūžība tev piederēs

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

Reinis Ādmīdiņš

Kā pumpurs mozaīkā plauksi,
Kas mūžam sadrupt nevarēs. 

1961. gada dzejoļu krājumā 
„Skumja pase” ir gan šis zēniskais 
dzejolis, gan veltījums Latvijas 
tautai, gluži tāpat kā Anšlavs Eg -
lītis rakstījis antoloģijai „Dzejas 
un sejas”. T. Zeltiņš:

Savā tautā
Kur vēlreiz piedzimt gribētu?
Balts mākonī peld Dievs un jautā.
- Man zvaigznes spožas zibētu
Pār šūpuli tik savā tautā.

Kur vēlreiz dzīvot patiktos?
Dievs, lietus lāsēs šalkdams, jautā.
- Ar savu laimi satiktos
Varbūt vēl es tik savā tautā.

Un kur tu nomirt vēlētos?
Dievs, naktī zuzdams, klusu jautā.
Pilns miera zemē nogultos
Tik blakus Tēvam savā tautā.

(1955. g. 15. janvārī) 

Sešdesmitajos gados abiem 
vēs  tuļu draugiem bija „apaļas” 
ju  bilejas. 1964. gadā Teodora 
Zeltiņa 50 mūža un 25 literārā 
darba gadus aplūkoja Gunars 
Saliņš. 1966. gada rudenī 60 mū -
ža gadu slieksni pārkāpis Anšlavs 
Eglītis.

T. Zeltiņš savu jubileju sagaida 
ar spožu romānu „Antiņš Ame -
rikā meklē līgavu” (1963), kas ir 
sākums romānu triloģijai. An -
šlavs Eglītis par šo romānu re -
cen  zijā izsakās:

„Viņš (Zeltiņš) izkārto savu 
vielu ērti un pārskatāmi, prot 
„aiz  āķēt” un uzturēt interesi, iz -
virzīt kāpinājumus, kurināt raitu 
stāstījuma tempu. Romānu nekur 
neaizblīvē sastrēgumi: aprakstos 
Zeltiņš ir kodolīgs, prātojumos 
konspektīvs. Viņa stils tiecas pēc 
dzidruma, neuzbāzīgas, klusi nā -
tas krāsainības; lappuses lasāmas 
viegli un ērti; īpaši nemeklēdams 
pēc stila oriģinālitātes, Zeltiņš 
tomēr izveidojis īpatnību, viegli 
pazīstamu „zeltiņnieku”, mazliet 
it kā steidzīgu, rotaļīgu pieeju.”

Teodors Zeltiņš savukārt jau 
agrāk izteikto pārliecību atkārto: 
„Jā, arī es Anšlavu atzīstu par 
mūsu izcilāko trimdas prozistu.” 
Viņš atceras:

„Mēs iepazināmies Eslingenā 
rakstnieku dienās, kas paliks 
grandiozākais šāda veida sa -
rīkojums trimdā. (..) Bija saai-
cināts liels pulks rakstnieku gan 
no tuvākām, gan tālākām no -
metnēm, bet visu uzmanību sev 
piesaistīja Anšlavs Eglītis,(..) reti 
redzēts bezrūpīgu bohēmiešu 
barā. Ja kādreiz tam pievienojās, 
tad tikai kā smīnīgs novērotājs 

un vielas meklētājs kādam savam 
romānam...”.

Anšlavs Eglītis interesējās par 
Teodora Zeltiņa daiļrades tap -
šanas darbu. Tā 1966. gada 
26. janvārī raksta: 

Tev stāv priekšā grūtas dienas, 
jo es domāju, ka Antiņa otro daļu 
Tu būsi jau puslīdz uzrakstījis. Ir 
arī zināmas grūtības atjaunot 
noskaņu pēc gaŗāka pārtraukuma, 
bet gan jau to panāksi. Pārlasīju 
senajā atsauksmē rindiņas par 
Reini Birzgali. Tu redzi, cik grūti 
izdabāt daļiniekiem! Pie tam es 
pats biju tas, kas viņu „uzbūvēja” 
pēc „Zelta ābeles” dainu ilustrētās 
izlases.

Ir arī piezīmes par Latvijas 
dzejnieku Ojāru Vācieti:

„Tilts”, liekas, meklē sensācijas 
lasītāju piesaistīšanai. Jēgas jau 
tādam oficiāli sankcionētam Vā -
cieša rakstam nav. Nekas tur arī 
nav pasacīts, izņemot to, ka mēs 
viņus „lamājot”... it kā paši viņi to 
nedarītu daudzreiz skaļāk. Par 
„apmaiņu” visi laikam uzlūko 
Monikas dzejoļus.

Dzejnieces Monikas Zariņas 
atmiņās lasām par to laiku, „kad 
Ojārs pirmo un pēdējo reizi 
ciemojās Londonā, kad es viņam 
Londonu rādīju un caur Londonu 
krustām un šķērsām vadāju, kad 
runājām un runājām tā, lai pie-
tiktu visam mūžam un vēl pāri 
paliktu.” Sešdesmitajos gados 
cekas  un čekas cenzūra „slānīja” 
Ojāru Vācieti par „Einšteiniānu”, 
„Nicināšanas pamatojumu”, 
„Partijas piederību” un citiem 
darbiem, kas publicēti krājumā 
„Elpa”. 

1969. gada 11. februārī Teodors 
Zeltiņš apvaicājās par Anšlava 
Eglīša daiļdarbu tapšanu:

Prieks bija dzirdēt, ka esi ķēries 
pie „Nav tak dzimtene” otras 
daļas. Kad uzzināju, kad tas bijis 
viens no Rudzītim piedāvātajiem 
romāniem avīzei, un viņš nav 
izvēlējies to, bet „Bezkaunīgos 
večus”, gandrīz vai sāku īgņoties 
par viņa izvēli, bet, kā izrādījās, 
labi vien bijis, un tā radās romāns, 
kuŗu nupat vēstulē ļoti saslavējis 
arī Ģirts, ko par kollēgu darbiem 
viņš sevišķā labvēlībā parasti 
nemēdz darīt. 

T. Zeltiņš piemin arī Gunaru 
Janovski un viņa romānu „Ēnu 
menuets”.

Par Heidelbergas buršiem 
(velns, kur traku tematu izrāvis), 
bet uzrakstījis tīri efektīgi, kaut 
daža vieta šķitās tāda pajocīga, 
piemēram, ka lasītājam sen jau 
skaidrs, kas par burvestībām te 
notiek, tikai pats romāna varonis 
gandrīz vai nepaticamā vientiesībā 
to nespēj apķert. Trakākais tomēr 
tas, ka Janovskis sadomājis, ka 
romānam jāpievieno arī viņa 
paša gleznotie personāža portreti. 
Vai vellu – laikam iedomājies sevi 
par varenu gleznotāju, tāpēc lai-
kam arī Londonas avīzē bija 
pamatīgi sakritizējis kādu izstādi, 
sadevis tā pamatīgi. Izdevējs, 
protams, portretus liks, un tad nu 
varēsim novērtēt viņa talantu arī 
šinī mākslas nozarē. Tīri talantīgs 
rakstnieks būtu, ja tikai panākumi 
to nesamaitās. Dažus, kā Gunaru 
Saliņu, tie redzami neietekmē, bet 
citiem uzkrīt kā ķieģelis uz galvas, 
izsizdams laukā visu saprašanu. 
Kā tāds stipri acīs dūrējies piemērs 

te būtu pieminams Andrejs 
Gunars Irbe. Arīdzan man liekas, 
ka Jāņrudzītis pavisam nesa pro -
tamā kārtā pārslavējis Ruņģa otro 
grāmatu. Taču viņa spriedumi ne 
reizi vien bijuši ļoti pārsteidzēji. 
Tā par Ģērmaņa grāmatu, par 
kuŗu dzirdētas tikai atzinīgas 
atsauksmes vien, viņš redakcijai 
rakstītajā vēstulē izteicies, ka 
viņam no Ģērmaņa grāmatas 
nākot „koļķis”. Un neliekas arī, ka 
Ūlafs šai grāmatā būtu krieviņiem 
kaut kā labvēlīgs, drīzāk tos itin 
asprātīgi „iznesis cauri”. Un 
Ģērmaņa stāstītāja talants, par 
spīti visiem „spēcīgajiem vārdiem”, 
nekādi nav noliedzams. Citus ne -
kādus jaunumus neesmu sa  taus  -
tījis, jo no mājas nekur vēl neesmu 
izkustējis.

(Jāņrudzītis – Jānis Rudzītis; 
Ūlafs Jāņsons – Uldis Ģērmanis 
– R. Ā.)

1969. gada augustā Teodors 
Zeltiņš kopā ar ģimeni bija at -
pūties jūras krastā, tāpēc Laiku 
nav lasījis, un

informācija par latviešu sla  ve -
nībām literātūrā ir krietni iero -
bežota, jo „Laika” vīri, vairāk in -
teresējas par lielpasaules slave -
nībām un polītikas matadoriem. 
Ar avīzes romu jau pašā sākumā 
esi uzņēmies tādu augstspriedzīgu 
tempu, ka ar interesi gaidāms, kā 
Tu vēl augstāk to uzdzīsi. Antiņa 
debesu turnejas pirmajai grāmatai 
vēl trūkst kādu sešdesmit lappušu, 
kas vēl šoruden jāsavīkš, lai nāk. 
Gada sākumā varētu laist laukā 

un nebūtu jādzīvo ar tukšām ka -
batām. Domāju arī debesu bū -
šanas iestūķēt divās tāda paša 
lieluma grāmatās kā Antiņa ame-
 rikaniādi. Otrreiz tik prakvastīgai 
vielai gan vairs neķeršos klāt. Sie -
va jau tagad pareģo, ka mācītāji 
neļaušot mani apglabāt baznīcas 
kapos, kādos nūle esot itin ce  re-
monīgi apglabāts Linards Tauns. 
Nostāsti par šīm bērēm plivinās 
gaisā itin krāsaini un visos punk-
tos nemaz neatbilst „Laika” at -
skaitei. Proti, pie kapa noliktā 
pu  delīte nemaz neesot bijusi tuk -
ša, bet pilna un pats tās nolicējs 
nolikšanas brīdī skaidrs. „Pielicies” 
tikai vēlāk. Pudelīte kollektīvi pie 
kapa izdzerta nākamajā naktī, 
tās vietā atstājot citu – pilnu. Tā -
tad avīžu atreferējumi ne vienmēr 
ir simtprocentīgi ticami. 

Un ir pārrunāts par Veltu Tomu 
un Rūtas Spīrsas braucienu uz 
Latviju:

Bet nekādi plašāki cildinājumi 
laikrakstos nav manīti, izņemot 
dažu rindu ziņojumu Jāņos, ka 
Veltīna un Spīrsa līgojušas ar lat -

viešu literārajām slavenībām. 
Kad Stumbrs viesojās, tad šim 
notikumam par godu pārsprieda 
veselu puslappusi viņa Literātūrā 
un Mākslā iespiesto dzejoļu. Un 
Zīverts nav nemaz aizbraucis, 
kad viņam rīvē degunā Austrālijas 
papīri ar Jaunsudrabiņa parauga 
pieminēšanu. Kā redzams, tad 
laikam ir dažādas mērauklas 
dzim  tenes apciemojumu izvēr -
tēšanā un nav domājams, ka kā -
du par to tik spēcīgi vairs noēdīs, 
kā kādreiz Gunti Zariņu. Kā sacīt 
jāsaka, laiki mainās, un mēs tiem 
līdzi, sacenzdamies ar Niksonu, 
kas dikti cenšas pielabināties visu 
sugu komijiem, daudz nebē  dā -
dams par to, ka tie viņam rāda 
ga  ŗu degunu, cerēdams, ka viņa 
laip  nā klanīšanās beidzot tiks 
ievērota...

70. gados sarakste kļūst in -
tensīvāka, jo ir arī vairāk jaunu-
mu gan trimdā, gan Latvijā. 
Aktīvizējas arī braucieni pāri At -
lantijas okeanam. Gandrīz vai 
katrā vēstulē Teodors Zeltiņš 
uzliela Anšlavu Eglīti,  piemēram, 
1970. gada 2. aprīlī:

Acis uzmetot tikai Taviem 
avīž  rakstiem vien, sāk reibt 
galva par Tavu nepārtraukto 
rakstu plū  dumu. Un kur tad vēl 
ķinīšos no  sēdētais laiks un 
urbšanās cauri padomjkritikas 
biezsējumiem. Ma   nu dvēseli ir 
savaņģojusi tāda gausulība, ka 
tikai pēc vairāk nekā gada 
gaidīšanas Vitauts bei  dzot sa -
gaidīja apsolīto recenziju par 
viņa tēva grāmatu „Rotaļa bez 
noteikumiem”. Aplam no  skaities 
gan nerādās, kaut arī par Tautas 
balvas laureātu rakstīju parastajā 
aušīgajā stilā, kas ne  kādi cildi -
nāms. Vitautu tagad gadās satikt 
diezgan bieži, jo viņš tagad 
strādā Laikā sludinājumu daļā. 
Un ja dažiem sludinājumiem Tu 
būtu pamanījis citādāku iz  skatu, 
tad tie ir Vitauta Kalves roku 
un gara darinājums. Pie  mēram, 
visas tagad salīmētās nā  ves ziņas 
ir viņa roku darinājums. (..)

Cik zinu, tad Vitauts arī lasa 
Tava avīžromāna salikumu grā -
matai, jo pagājušā vasarā es mu -
guras dēļ uz Bruklinu nebraucu 
un avīzei vasaras korrektūras la -
sītājs bija Kalve, kas tagad nu ir 
kļuvis par sludinājumu daļas 
metieri, dzeŗ alu un pīpē tā, ka 
dūmi griežas gar ausīm. Tie dūmi 
man duras vai pareizāk – spiežas 
acīs tāpēc, ka pats vairs nesmēķēju. 
Rezultātā gan jūtos žirgtāks, bet 
no tā laikam arī pagaidām tas 
dvēseles kūtrums, jo ar kūpošu 
degunu allaž rakstāmzizlis skrējis 
ātrāk. Nekādā vīzē neesmu jau -
dājis vēl tik tālu modernizēties, lai 
ar reizi rakstāmo dabūtu uz 
mašīnas. Pa priekšu man viss ir 
jāuzraksta ar kādu tintes vai 
grafita daiktu, pēc kam to sala-
boju un tikai tad pārrakstu uz 
mašīnas. Tas gan nenozīmē, ka 
kādreiz netiktu arī mašīnraksta 
lappuses pārrakstītas. Ļoti labi, 
ka Urštosis Tevi piespiedis "Bez-
kaunīgos večus" pārtaisīt lugā, ilgi 
neko svaigāku nav gadījies uz 
skatuves redzēt un nekas bez Tevis 
tik drīz arī laikam nebūs sa -
gaidāms (..)

(Turpinājums sekos)

(3. turpinājums)

Anšlavs Eglītis

Teodors Zeltiņš
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Izstāde „Tēvu zemei – Latvijai” 
apskatāma Rīgā

Sv. Pēteŗa baznīcā, Rīgā,  kopš 
6. augusta skatāma Pasaules 
latviešu mākslas izstāde „Tēvu 
zemei – Latvijai”. Publicējam 
mākslas zinātnieces, Pasaules 
latviešu mākslas savienības prezi-
dentes Leldes Alīdas Kalmītes 
apceri, kas veltīta izstādes izvei -
došanai.

Otrā pasaules kaŗa beigās liels 
skaits latviešu devās bēgļu gaitās, 
jo bija spiesti atstāt savu tēvu 
zemi. Viņu vidū bija daudz māk-
 slinieku, citās zemēs viņi bija 
polītiski bēgļi, kas centās pielā -
goties svešām kultūrām un valo -
dām, tajā pašā laikā saglabājot 
savu etnisko identitāti. Ar trim-
das latviešu sabiedrības atbalstu 
latviešu mākslinieki turpināja sa -
vu  radošo darbību, dibināja 
māk  slinieku organizācijas: Ka -
nadas latviešu mākslinieku ap -
videnību LATVIS, Amerikas lat-
 viešu mākslinieku apvienību 
ALMA un Austrālijas latviešu 
mākslinieku apvienību ALMA.

Liela daļa vecākās paaudzes 
trimdas latviešu mākslinieku ir 
aizgājuši mūžībā, bet vidējā un 
jaunākā paaudze turpina radošo 
darbu ārpus Latvijas. Kopš 1991. 
gada ir paplašinājusies kultūras 
apmaiņa ar Latviju, un daudzi 
mūsdienu mākslinieki vēlas iz -
pētīt savu etnisko mantojumu, 
savu senču zemi un tās kultūru.

2004. gadā Ilinojas pavalstī 
ASV  latviešu mākslinieki nodibi-
 nāja Pasaules latviešu mākslas 
sa   vienību. Tā ir ASV bezpeļņas 
organizācija, kas darbojas ar 

mērķi saglabāt visā pasaulē radīto 
latviešu mākslu un izveidot 
pasaules latviešu māklsas centru 

Latvijā. Centrs pētīs latviešu 
mākslinieku darbību visā pasaulē, 
veidos ūnikālu mākslas darbu 
oriģinālkollekciju, kā arī  elek-
tronisko katalogu. Šajā centrā 
tiks izveidota atklāte krātuve 
oriģi  nāldarbiem un radīta iespēja 
digitālā formā iepazīties ar lat -
viešu mākslas darbiem un māk -
slas aktīvitātēm un ārpus Latvijas.  
Par Pasaules latviešu mākslas 
centra kollekcijas pamatkrājumu 
kļūs deviņdesmit četru ārzemēs 
dzīvojošo mākslinieku darbi. 
Izstādē eksponēti 60 ASV, 15 Ka -
nadā, 15 Austrālijā un 4 Eiropā 
dzīvojošo mākslinieku darbi. 
Dā  vinātā kollekcija nav visap-
tvērējs  latviešu diasporas mākslas 
vēstures pārskats, bet ieskats 
mūs  dienu latviešu izcelsmes 
māk  slinieku radošā darbā ārpus 
Latvijas.

Izstādes darbu kollekcija ir sti-
listiski daudzveidīga un inter  na -
cionāla. ASV dzīvo un strādā 
māk  slinieki no visām pasaules 
zemēm, tie izstāda un pārdod sa -
vus darbus globāli. Arī Latvijā 
mūsdienu mākslinieki ir pie -
ņēmuši provokātīvāku avangarda 
mākslas pieeju. Nav brīnums, ka 
šajā izstādē būs grūti atrast vie -

tējas vai nacionālas stila iezīmes, 
kas atšķirtu mākslinieku darbus 
no dažādām zemēm vai konti-

nentiem. Ojārs Šteiners Čikāgā 
glezno abstraktā ekpresionisma 
stlā, tā glezno arī Juris Ceriņš 
Austrālijā un Ilze Kellermane 
Kanadā. Austrālieša Ulža Āboliņa 
liriskais akvarelis ir radniecisks 
Viestarta Aistara (Kalamazū, 
Mičigana) darbam, kamēr Ilgas 
Leimanes ( pašlaik dzīvo Anglijā) 
portrets atrod atbalsi kanadietes 
Gitas Kārkliņas darbā. Ir arī 
skaidrs, ka šie darbi nav speci-
fiski identificējami par latviešu 
mākslas darbiem. Tikai divi – 
Vilnis Ātrens un Maira Reinberga 
tieši izmanto latviešu zīmju 
motīvus. Daži mākslinieki nereti 
izmantojuši folkloras elementus 
– Ilze Arāja, Ilga Andersone-
Reke un Arvīds Sodums, bet 
gandrīz vienmēr tie tiek pētīti no 
kāda mūsdienu internacionāla 
mākslas viedokļa. Interesanti, kā 
divas jaunas mākslinieces Māra 
Pelēce un Sibila Savage strādā ar 
fotografiju. Viņu darbi izstādē ir 
vieni no latviskākajiem. 

Arī vecākās paaudzes māksli-
nieki nepiedalās izstādē ar nos-
talģiskām dzimtenes atmiņu 
aina  vām, bet, tāpat kā jaunā pa -
audze, rāda darbus, kuŗos redza-
ma māklsinieku pašreizējā vide. 

Kanadiete Valda Zobens glezno 
tālo ziemeļu Arktikas ledus kal-
nus, Arvīds Sodums tintes zī -
mējumos rāda Afrikas pirm -
iedzīvotājus, kuŗus viņš novērojis, 
divdesmit gadus dzīvojot Dien-
vidafrikā. Gunārs Stumbris glez-
no Ziemeļviskonsinas ainavas, 
no Raimonda Gunāra Slaidiņa 
un Raimonda Staprāna gleznām 
staro Kalifornijas košās krāsas 
un spilgtā saules gaisma. Ģirts 
Puriņš mīlēja attēlot Amerikas 
Dienvidrietumu tuksnesi. Zinām, 
ka arī pēckaŗa Vācijā latviešu 
bēgļu mākslinieki savos darbos 
attēloja nometnes dzīvi, Vācijas 
dabas un pilsētu ainavas. Gandrīz 
puse darbu ir abstrakti, kamēr 
kādi divdesmit rāda samērā 
tradicionālu reālismu un citus 
trīsdesmit varētu raksturot kā 
jauktu žanru darbus. Vairums ir 
darināti tradicionāli – glezniecība, 
skulptūra un grafika, bet ir arī 
fotografijas, kas šodien ir viena 
no populārākajām mākslas iz -
pausmēm. Ceļojošajā izstādē sa -
līdzinoši maz trīsdimensionālu 
darbu, šo izvēli noteikušas tran -
sportēšanas un techniskas dabas 
problēmas.

Lai labāk saprastu izstādē 
eksponētos darbus. Skatītājam 
de  rētu pārdomāt modernās māk-

slas attīstību ārpus Latvijas kopš 
Otrā pasales kaŗa beigām. Māk -
slas kustību, ko šodien dēvējam 
par modernismu un kas radās 
Eiropā 19. gadsimta beigās, sā -
kumā pilnīgi noraidīja Atlantijas 
okeāna otrājā krastā. Bet, patei-
coties Eiropas mākslinieku ieplū-
 šanai Amerikā, kā arī eks  plo zī-
vajam pēckaŗa ekonomiskajam 
pieaugumam ASV, attīstījās mo -
dernā māksla, sākot ar abstrakto 
ekspresionismu. Iegūstot domi -
nējošu lomu mākslas pasaulē un 
pasaules mākslas tirgū, modernās 
mākslas kustības ātri pārņēma 
visas rietumu zemes, ieskaitot 
Austrāliju, un ar laiku moder-
nisms parādījās arī Āzijā un Af -
rikā. Amerikas valdība rek  lamēja 
ab  strakto ekspresionismu, to 
lietojot par ieroci aukstajā kaŗā ar 
Padomju Savienību, pasnie dzot 
to par Rietumos atļautas brī  vības 
un individuālitātes vizuālu mani-
 festāciju, par kontrastu so  ciā  -
listiskā reālisma tradicijai, ko 
prasīja padomju režīms. Moder -
nisma, postmodernisma pamat-
filozofijā valdīja avangardisms, 

kuŗā mākslas robežas un de -
finīcija nepārtraukti paplašinājās.

Šajā gadsimtā mākslinieki nod-
arbojas ar filozofisku jautājumu 
pētīšanu, ar lielāku ieinteresētību 
mākslas procesos nekā gala pro-
duktos, ar nejaušībām un māk -
slinieku individuālo psīcho  loģiju 
un zemapziņas iespaidu darbā. 
Kā saka Lelde Vinters Ore: 
„Nejaušība kādreiz ir labākais 
elements gleznā. Esmu atvērta 
spontānitātei, ļaujos pār  stei  gu -
mam.” Mūsdienu māksla var arī 
tuvoties literātūrai, nevis tek-
stuālā saturā, bet struktūrā un 
vizuālā izskatā, ko var redzēt Jāņa 
Rū  dolfa Nedēļas darbā. Slaidiņa 
un Hermanovska darbus stipri 
ietekmē architektūras jēdzieni. 
Arī sociālā kritika ir  svarīgs ele-
ments – Imants Krūmiņš (Aus-
trālija) un Ilga Leimane (Anglija) 
pētī jautājumus, kas saistīti ar 
in ternetu. Krūmiņa digitālās fo -
tografijas izraisa jautājumus par 
autortiesībām, kamēr Leimanes 
interneta draugu portāla inspi -
rētie portreti analizē šī fainome-
na īsto sabiedrisko nozīmi. Dau-
mants Šnore glezno Rīgas torņus, 
bet ar unikālu pieeju, jo gleznā 
redzami ne tikai torņi, bet arī 
mākslinieka roka ar otu. Daži 
māksliniecisko nodarbību uzska-
ta galvenokārt par psīcholoģijas 
jautājumu. Indra Avena cenšas 
veidot mainīgo ainavu, kas ir 
cilvēka iekšējā dzīve. 

Mākslas definīcijas paplaši nā-
šana rada problēmas skatītājam. 

Ja mums trūkst skaidras defi -
nīcijas – kas ir māksla, kā varam 
spriest, vai darbs ir labs vai slikts?  
Mūsdienu māksla no skatītāja 
prasa vairāk nekā tradicionālais 
reālisms. Lūdzu skatītājiem neat-
teikties no iespējas cienīt mākslas 
darbu tādēļ, ka tas izraisa inte-
resantus jautājumus, piedāvā ko 
pārsteidzošu vai pat nepatīkamu. 
Mūsdienu mākslas galvenais 
uzdevums ir izraisīt pārdomas 
par mākslas un dzīves dziļāko 
nozīmi.

Pasaules latviešu mākslas sa -
vienība sirsnīgi pateicas māk  sli -
niekiem, kuŗi ziedojuši savus 
darbus Pasaules Latviešu mākslas 
centra kollekcijai. Paldies Val -
mie  ras pilsētas pašvaldībai un 
Val  mieras Novadpētniecības 
mū  zejam, ar kuŗu atbalstu izstāde 
tiek īstenota. Ceru, ka šis pro-
jekts būs sākums veiksmīgai 
sadarbībai latviešu mākslas vēs -
tures saglabāšanā.

Lelde Alīda Kalmīte,
Pasaules latviešu mākslas sa -

vienības prezidente
Foto: Guna Oškalna

Gleznotāja Daina Dagnija un Laika mākslas apskatnieks, mākslas zinātnieks Māris Brancis vērtē izstādi

Mākslinieki izstādē, no kreisās: Daina Dagnija, Voldemārs Avens, Indra Avena, Jānis Ritums

Mārcis Voldiņš sarunā ar mākslas zinātnieci Eleonoru Šturmu
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V. Dom-
brov ska val-
dība ar lielām 
pūlēm un ļoti 
gaŗām sa  ru-
nām bei dzot 
p a n ā  k u s i 
iespēju Lat-
vijai iegūt 
lielo aizdevu-

mu no ES un Starptautiskā Valūtas 
fonda (SVF). Nu vairs nedraud 
briesmas, ka šajā gadā valsts 
maksātnespējas dēļ varētu iestāties 
bankrots. Taču, lai pie šīs naudas 
tiktu, valsts vadītājiem bija jāizpilda 
daudz prasību un jāuzņemas 
atbildība, ko prasīja aizdevuma 
noteikumi gan no ES, gan SVF. 
Polītoloģe Rasma Kārkliņa 28. jūlija 
rakstā laikrakstā Diena šo solīto 
pārmaiņu kopumu nosauca par 
„valsts pārvaldes Gordija mezgla 
pārciršanu”, jo īsti ietaupīt būs 
iespējams, tikai stingri samazinot 
birokratiju un tās ieviestās liekās 
procedūras.

Patiešām, Latvijas valsts biro-
kratijas ziedu laiki, kas lielāko uz -
plaukumu pieredzēja Kalvīša val-
dības gados, bija valstī izveidojuši 
milzīgu savu ļaužu „barotavu”, 
kuŗas galvenais uzdevums bija 
patērēt un izsaimniekot iespējami 
lielāko daļu to miljardu, kas no 
Eiropas Savienības līdzekļiem kopš 
2000. gada vidus sāka ieplūst 
Latvijā. Naudas plūsma vēl lielākos 
apmēros parallēli ES līdzekļiem 
tika ievadīta Latvijā caur Zviedrijas, 
Vācijas, Somijas un citām bankām, 
kuŗas izmantoja relātīvi augstās 
aizdevumu procentu likmes Lat-
vijā, lai šeit iegūtu savai naudai 
maksimālo peļņu.

Straujais uzplaukums Latvijā to -
mēr bija nevis pozitīvi, bet gan 
destruktīvi veidots. Tā nolūks bija 
zināmām interesēm palielināt savu 

 Vienna, 
August 8 – 
Pat r i arch 
Kirill’s sug-
gestion that 
he is ready 
to acquire 
dual citi-
zenship in 
Ukraine has 
prompted 

activists of the Russian National-
Democratic Movement (RNDM), 
a nationalist but not statist group, 
to conduct a survey in regions of 
the Russian Federation border-
ing Ukraine on whether they 
would like to take Ukrainian 
citizenship.

 While many writers have dis-
cussed whether Ukrainian citi-
zens might like to take Russian 
citizenship, this is one of the very 
few efforts to determine how 
Russian citizens might feel about 
moving in the opposite direc-
tion. And while the number of 
people polled is too small to be 
reliable, the reasons the activists 
suggested they might have for 
doing so are intriguing.

 According to RNDM, there 
are eight reasons “why [ethnic] 
Russian people might express a 
desire to receive Ukrainian citi-
zenship. First, the movement 

Trekno gadu smagā nasta

Window on Eurasia: Eight Reasons Why Some Russians 
are More than Ready to Acquire Ukrainian CitizenshipPols Goubls

says, the population of Ukraine 
is far more uniformly Slavic than 
that of the Russian Federation, 
thus allowing “ethnic Russians to 
feel comfortable (www.anvicto-
ry.org/index.php?name=pages&
op=view&id=420). 

 While in the Russian 
Federation, “peaceful and un -
armed Slavic indigenous resi-
dents” are frequently attacked by 
“armed bands” from the Cau -
casus, thus creating what might 
be called “an inter-ethnic war,” in 
Ukraine, there has been only one 
case of such an attack, the RNDM 
activists say.

 Second, in Ukraine but not in 
the Russian Federation, religious 
organizations can register “free-
ly”. Many religious groups, in -
cluding Old Believers, find it 
difficult if not impossible to con-
duct their affairs in Russia, but 
the same people, RNDM activ-
ists say, would have absolutely no 
problem if they were in Ukraine.

 Third, the Ukrainian govern-
ment unlike the Russian one is 
not against the titular nationality. 
No senior Ukrainian official, the 
activists say, would permit him-
self to suggest that “Ukraine is 
not for Ukrainians,” while nearly 
all senior Russian Federation 
officials are appalled by any sug-

gestion that “Russia is for the 
Russians.”

 Moreover, the RNDM activists 
note, Ukraine lacks an article in 
its criminal code like paragraph 
282 under the terms of which 
Russian Federation officials rou-
tinely seek to suppress those of 
their opponents whom Moscow 
portrays as “extremists” or inter-
ested in “exacerbating” relations 
among ethnic and religious 
groups.

 Fourth, the site continues, 
“conditions of service in the 
[Ukrainian] army are much 
more tolerable” than those in the 
Russian military. In Ukraine, 
RNDM says, there are “practi-
cally no cases of suicide or deaths 
of those in uniform.” 

 Fifth, “the conditions for con-
ducting a business [in Ukraine] 
are more civilized” than they are 
in Russia. In Russia, the RNDM 
says, “it is impossible to conduct 
a legal business”, because busi-
nessmen must pay off “bandit 
structures which consist to a 
large extent of the workers of the 
MVD, the FSB and the senior 
officials of the Russian govern-
ment.”

 Sixth, the level of crime is 
much lower in Ukraine than it is 
in Russia. Seventh, medical care 

is “much more accessible.” And 
eighth, according to the RNDM 
activists, Ukrainian men cur-
rently live longer, an average of 
62 years, compared to their 
Russian counterparts who now 
die on average at 59.

 The article on the ANVictory.
ru website reporting these con-
clusions also features a discus-
sion of ethnic Ukrainians in 
Russia, a group Moscow says 
numbers fewer than three mil-
lion but one that may be three 
times as large not only in the 
regions adjoining Ukraine itself 
but also in the Far East, a region 
Ukrainians call the “Zeleniy klin” 
or “Green Triangle.”

 After providing a brief history 
of how these Ukrainian commu-
nities arose on the territory of 
what is now the Russian 
Federation, the site points out 
Russian officials have done 
everything they can to force the 
Ukrainians to give up their lan-
guage and national identity and 
become Russians ethnically as 
well as politically.

 At present, it suggests, 
Ukrainian has been reduced to 
the status of “rare languages” by 
Russian state policy. “There are 
only a few Ukrainian language 
schools in the Russian Federation 

now (in Moscow, Belgorod oblast 
and Krasnodar kray) and only a 
single library of Ukrainian litera-
ture in Moscow.”

 The staff of that library, 
ANVictory.ru continues, has 
been subject to persecution not 
only for “propagandizing 
Ukrainian language and culture” 
but also “for several letters [they 
have written] to the Ministry of 
Foreign Affairs of the Russian 
Federation and the President of 
Ukraine.

 Moreover, as Ukrainian schol-
ars have pointed out, Russian 
textbooks present a highly dis-
torted image of the history of 
Ukraine, one far more problem-
atic than the distortions in 
Russian history by Ukrainians 
and others that Russian scholars, 
commentators, and propagan-
dists routinely complain about.

 As a result, many ethnic 
Ukrainians in the Russian 
Federation also have an interest 
in taking Ukrainian citizenship 
in order to be in a position to 
return to their homeland, a trend 
very different than most analysts 
have assumed and yet another 
way in which Patriarch Kirill’s 
recent remarks are likely to have 
unintended consequences in 
Russia.

Ojārs Celle

ieguvumu uz vispārējās attīstības 
rēķina. Alkatība un negausība bija 
lielās izaugsmes dzinējspēks, kas 
deformēja gan valsts finanču sistē-
mu, gan ierobežoja rūpniecisko 
izaugsmi, gan negātīvi ietekmēja 
attīstības virzienu. Valsts labums 
tika nobīdīts pašlabuma ēnā, polī-
tiķi un aiz viņiem paslēpušās iekš-
zemes, kā arī ārzemju intereses bija 
galvenie, kas no uzplaukuma baro-
jās, kamēr tautas ieguvumu noslā-
pēja vērtību nobīdes izraisītā inflā-
cija – cenu kāpums nonivelēja līdzi 
kāpjošo algu pieaugumu.

Valsts ierēdnieciskais aparāts 
plauka un sarežģījās. Kā sēnes pēc 
lietus radās jaunas aģentūras un 
citi veidojumi, kas par lielu naudu 
it kā palīdzēja aparātam labāk veikt 
savus ikdienas uzdevumus. Arvien 
vairāk sarežģījās dažādu pavisam 
vienkāršu lietu kārtošana, strauji 
vairojās papīru kalni un starpin-
stanču struktūras, ko mākslīgi 
radīja savtīgā birokratija.

Īsā laikā uzbūvētā birokratijas 
piramida vairāk nekā dubultoja 
pārvaldīšanas izdevumus, kļuva 
par liekēžu paradīzi. Kad SVF 
ieskatījās Latvijas birokratiskajā 
struktūrā, viņiem nebija grūti tur 
pamanīt bezgala daudz mākslīgi 
sakonstruētā un neefektīvā, ko tur 
bija ieveidojusi partiju polītika, 
kuŗa as pūlējās savām interesēm 
novirzīt miljardus, ko ES dāsni 
piešķīra Latvijai, kopš tā bija kļu-
vusi dalībvalsts.

Sarunās izrādījās, ka Dombrovska 
valdība nespēs ieviest Latvijā labā-
ku lietvedības efektīvitāti, ja to 
nepieļaus valdošā koalicija Saeimā, 
kas ar savu partiju iecelto ministru 
starpniecību kontrolēja arī valdību. 
Tāpēc SVF sarunvedēji pieprasīja, 
lai valdības vienošanos aizdevuma 
jautājumos paraksta arī Saeimas 
valdošās koalicijas partiju pārstāv-

ji. Pēc ilgas stīvēšanās tas arī noti-
ka, un Tautas partijas vadoņiem 
neizdevās izvairīties no atbildības 
par pieņemto prasību un noteiku-
mu izpildīšanu.

No sākumā izteiktajām prasībām 
par 2010. gada budžeta izdevumu 
samazināšanu vēl par pusmiljardu 
latu SVF ir atkāpusies līdz maigā-
kiem noteikumiem. Tāpat tika 
atļauts nolaist pacelto pievienotās 
vērtības nodokli (PVN) laikrak-
stiem, grāmatām. Ne visas SVF pra-
sības, izrādījās, ir izdevīgas un no  -
derīgas Latvijai. Trieciens avīžniecī-
bai un grāmatniecībai, ko izraisīja 
Godmanis, savā vadīšanas laikā pie-
kāpjoties SVF prasībām un pa -
augstinot PVN, bija neefektīvs un 
kaitīgs valsts saimniecībai. Latviju 
pamet angļu firma, kas te kopš 
valsts atjaunošanas laikiem ražojusi 
cigaretes vietējam patēriņam un 
eksportam. Kad tabakas precēm 
strauji pacēla akcīzes nodokli, pro-
porcionāli strauji kritās šo cigarešu 
noiets, jo to vietā ļaudis pirka lētā-
kas markas, ko kontrabanda piegā-
dāja no Krievijas.

Daži citi pēc SVF un ES spiedie-
na paceltie nodokļi ļaudis iedzinu-
ši pelēkajā zonā, kuŗā nodarbinātie 
lielākumu algas saņem aploksnēs, 
un valsts dabū mazāk vai nekā. Ir 
tiešām grūti iztēloties, kā varētu 
„iztaisnot” valsts netaisno nodokļu 
sistēmu. Pašreiz nodokļus maksā 
galvenokārt tie, kas pelna rēgulāru 
algu, bet tie, kuŗi dzīvo no augļu 
procentiem, ko ienes viņu nogul-
dījumi vai akciju dividendes, no 
nodokļiem ir atbrīvoti. Tāpēc ir 
firmas, kas nekā nepelna, jo visu 
peļņu izdala akciju dividendēs. Arī 
tie, kas straujā cenu kāpuma laikā 
pirka un ar lielu peļņu pārdeva ne -
kustamos īpašumus, nekādus kapi-
tāla ieguvuma nodokļus nemaksā-
ja, jo valsts tādus vispār nav ievie-

susi. SVF uz šiem valsts nodokļu 
iekasēšanas trūkumiem ir norādī-
jusi un ieteikusi šādus nodokļus 
turpmāk iekasēt, kā arī ieviest pro-
gresīvo ienākumu nodokli. Pat la-
ban tas ir vienādā līmenī visiem 
ne atkarīgi no tā, vai viņu ienākumi 
ir pieticīgi vai lieli.

Oponenti SVF idejas apstrīd, 
norādot, ka tās tikai veicinās vēl 
lielāku blēdīšanos un izvairīšanos 
no nodokļu maksāšanas. Un, ja 
likumus padarīšot stingrākus, 
bagātie Latviju atstāšot un gala 
efekts būšot vēl sliktāks. Tomēr, kā 
jau uz to ir norādījusi polītoloģe 
R. Kārkliņa un citi, kuŗus šausmina 
Latvijas „mežonīgā” kapitālisma 
pat  vaļa un oligarchu izdarības, ci -
vīlizēšanās šajā resorā ir vienīgais 
labvēlīgais atrisinājums, un tas ir 
dzīvē jāievieš, lai kādas arī būtu 
ierunas.

Lielākais šķērslis reformām ir 
pašreizējā koalicija, kas valda kopš 
9. Saeimas vēlēšanām. Visas sabied-
riskās aptaujas apliecina, ka parti-
jas, kas 2006. gada vēlēšanās iekļu-
va Saeimā un nodibināja (vai, labāk 
sakot, nostiprināja) oligarchu inte-
resēm kontrolējošo lomu valstī, 
pašreiz ir sabrukuma stāvoklī. Ja 
vē  lēšanās notiktu jau šodien, to 
svarīgākie balsti nespētu pārvarēt 
5% robežu – tātad Saeimā vispār 
neiekļūtu.

Ir cita problēma: par ko tad būtu 
jābalso? Vispopulārākā, vismaz ap 
Rīgu, ir krieviskā partija Saskaņas 
centrs, kuŗā apvienojušies dažādie 
šīs valodas runātāju plaša spektra 
grupējumi. Populāritāti daudz nav 
zaudējis Repšes Jaunais laiks un no 
JL atšķēlusies Pilsoniskā savienība. 
Piecu procentu robežu spētu pār-
varēt arī Lemberga kontrolētā 
Zemnieku savienība un zaļie. Visi 
pārējie valsts mērogā pašreiz „karā-
jas” 2-3,5% robežās. Sašutums par 

polītiķu cinismu un godaprāta trū-
kumu ir ļoti sajūtams tautas noska-
ņojumā, kā to rāda aptaujas. Trešā 
daļa vēlētāju nezina, par ko viņi 
vispār vēlētos balsot, bet prāvs  
skaits domā, ka uz vēlēšanām vis-
pār nav vērts iet.

Kamēr daudzie darbu zaudējušie 
atkal interesējas par naudas pelnī-
šanu ārzemēs, Latvijas laukos sāku-
sies labības pļauja un kulšana. 
Ražas solās būt labas, pēdējo nedē-
ļu saulainais laika sprīdis gādājis 
arī par graudu labu kvalitāti. Zem -
nieki cer, ka cenas labībai kāps, jo 
šobrīd reiz tās ir zemas, tirgošanai 
neizdevīgas. Pēc pirmā smagā eks-
porta kritiena pārtikas ražošana 
Latvijā ir atkal nostabilizējusies, arī 
piensaimnieki pēc lielā cenu kritu-
ma izbīļa cerīgāk raugās nākotnē.

Lielā krize, ko dēvē par dižķibeli, 
turpinās, bet šur tur jau parādās 
cerību stariņi, rādot, ka dziļumā tā 
vairs neies. Tomēr atkopšanos sola 
lēnu un grūtu. Lielais jautājums 
paliek – kā un kad būs iespējams 
nomaksāt milzīgos parādus, kas vēl 
iet plašumā un maksātnespējīgo 
parādnieku rindās ierauj arvien 
vairāk cilvēku. Eiropas ekonomijas 
galvenais dzinējspēks Vācija nupat 
pasludinājusi, ka eksports atkal 
atkopjas. Varbūt šī priecīgā ziņa 
palīdzēs arī mums, jo Vācija ir otra 
lielākā Latvijas tirdzniecības part-
nere tūliņ aiz Lietuvas. Abi mūsu 
kaimiņi – Lietuva un Igaunija – 
gan kopējās krizes gaitā sākuši vai-
rāk ciest ar novēlošanos, bet plašajā 
Krievijā un Baltkrievijā, ar kuŗām 
arī Latvijai ir spēcīgi tirdznieciski 
sakari, krize vēl tikai pasliktinās.

Kopumā varam cerēt, ka Latvija 
savā attīstības ceļā vairāk par trim 
vai četriem gadiem nezaudēs, bet 
starplaikā izveidosies un norūdī-
sies, lai no šīs krizes iznāktu kon-
kurētspējīgāka un brīvāka no oli-
garchu iespaida un citām negātī-
vām ietekmēm. 
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Gatavojoties šai intervijai, man 
jādomā par jautājumiem, ko uz  dot 
komponistam, ieskatoties viņa per -
sonībā – kāda ir viņa zvaigzne, kas 
mirdz pie latviešu mū   zi  kas de -
besīm? Cik labi mēs to pa  zīstam?

Apbrīnu, cieņu un mīlestību 
Lat  vijā komponists saņem ba  gā -
tīgi no saviem klausītājiem da  -
žādos žanros – rokmūzikā, koŗa, 
teātŗa mūzikas, instrumentālajā 
un vokālajā mūzikā. Komponists 
kopā ar Trīs tenoriem – Guntaru 
Ruņģi, Nauri Puntuli un Miervaldi 
Jenču augustā un septembrī sniegs 
koncertus latviešu kultūras cen-
tros ASV un Kanadā. Bet pirms šī 
gaidāmā mūzikālās dzīves noti-
kuma tiekamies ar komponistu 
Lat  vijas Komponistu savienībā, 
Baz  nīcas ielā, Rīgā.

Viens no pirmajiem ārējiem 
iespaidiem ir Juŗa Kulakova stāja 
– viņu, ejam pa Rīgas ielām, grūti 
nepamanīt – iznesīga gaita, brīva 
cilvēka solis un plīvojoši mati, kas 
krīt līdz pleciem. Seju ieskauj bril-
 les, kas padara viņu līdzīgu 
Eduar  dam Veidenbaumam. Ne 
tikai izskats, bet kas īpašs ir vi -
ņiem  radniecīgs, ne velti kompo -
nists ir sarakstījis dziesmas ar 
Eduarda Veidenbauma dzeju.

Juris vienmēr pārsteidz ar savu 
eleganci – greznā mezglā sasiets 
zīda lakatiņš, aristokratiski ne  vē -
rīgi brīvas manieres, virmo vīriš -
ķīgs šarms. Kulakovs dzīvo Alek -
sandra Čaka ielā – un arī šeit va   ru 
sameklēt krustpunktus ar kom   po -
nista pasaules uztveri un Alek -
sandra Čaka jūtīgo, meta  forām 
un epitetiem pārbagāto dze   ju.

Juris Kulakovs ir moderns rīdzi-
 nieks. 

Nemaz nedomāju ietilpināt šajā 
portretintervijā visu viņa radīto, 
iespēto un sasniegto latviešu mū -
zi  kā pēdējos 30 gados, portretējot 
neatkarīga un brīva cilvēka stāju, 
kas ir bijusi piemērs daudziem 
to   pošiem māksliniekiem, jo iekšē-
ja brīvība ir mākslinieka dabiska 
stāvokļa pamatpozicija.

Un vēl es zinu, ka komponists 
Juris Kulakovs vārdus izvēlas ilgi 
un ar atbildēm nesteidzas. Starp 
vārdiem mūsu sarunā  būs gaŗas 
pauzes – tas būs klusums, piestrā-
vots intensīvs gaidīšanas mirklis, 
kā dabā pirms pērkona negaisa, 
kad pērkona dārds attīra, mainot 
enerģijas plūsmu – kā Juŗa Kula -
kova mūzika, kā viņa personība.

Rīga, 22.jūlijs. Mēs esam 
beidzot laimīgi satikušies, lai 
sarunātos par gaidāmo koncert-
tūri augustā un septembrī, un 
gribu Tev vaicāt – ar kādām jū -
tām un sajūtām tu gaidi kon-
certturneju?

Ar vislabākajām, jo vienmēr 
tur ir bijusi ārkārtīgi mīļa uz -
ņemšana, tā kā būs milzīgs prieks 
atkal tikties gan ar draugiem, gan 
labi pazīstamiem cilvēkiem.

Redzēs, tas ir gaŗš ceļojums, un 
vienmēr kādi pārsteigumi arī ir 
sagaidāmi. Tas sarežģītākais tur-
nejā ir milzu pārbraucieni, kas ir 
pamatīgi nogurdinoši, pat dažos 
gadījumos ir trīs koncerti pēc 
kār     tas, katru dienu, un starpā 
diez      gan daudz jūdžu.

Koncerta nosaukums ir „Trīs 
jaunas māsas”, pirmā daļa da -
žādi skaņdarbi kameratska  ņo -
jumā (Trīs tenori un klavieres), 
otrā daļa tavas tautas dziesmu 
apdares.

 „Trīs jaunas māsas” ir arī  tvarts, 
kuŗu iedziedājuši Trīs te nori. To 
piedāvāsim iegādāties koncertos, 

Moderns rīdzinieks
tā ir Trīs tenoru jau nākā plate ar 
trīspadsmit manām latviešu tau-
tasdziesmu apdarēm. Pavadījums 
skanēs ierakstā, ko ieskaņojusi  
rokgrupa, stīgu kvar tets, kā arī 
Rīgas Doma skolas zē  nu koris.

Tā ir bagāta partitūra.
Jā, kad pagājušajā vasarā Dzies-

 mu svētku laikā notika Raimonda 
Paula sarīkotais koncerts „Mana 
tautas dziesma”, tad divas manas 
apdares tur atskanēja kopā ar 
lielo simfodžeza orķestri.

Tu tiec dēvēts par „simfoniķi 
ar rokmūziķa dvēseli”...

Vai otrādi. (Smaids.)
Kā tu pats jūties, kad 

komponē? Vai aizmirsti par 
sevi? Katrai ra  došai personībai 
tas ir sa   vā  dāk...

Sāksim ar to, ka man ļoti patīk 
starpžanra situācijas. Tādas tīri 
sim    foniskas mūzikas man nav, pa -
rasti tā ir vokāli instrumentālā  
mūzika, un tai ir ļoti plaša am  pli-
tūda. Vienmēr ir vārds, dzeja, kas 
rosina kompozicijas amplitū du – 
no manas vienīgās vien cē liena 
operas, kur ir fragmenti no Nīčes 
„Tā runāja Zaratrustra” V. Plū-
doņa atdzejojumā „De  beš ķīgā 
nepieciešamība” līdz ar J. Aku  ra-
tera mūzejā notikušu kon certu, 
kur es viens pats biju pie kla vierēm 
un dziedāju kādu duci dziesmu ar 
Jāņa Ziemeļ nieka dzeju – tas bija 
ļoti interesants piedzīvojums... 
Laikrak stā Diena šajā sakarā bija 
jauks raksts „Dziesmas nedzieda-
mai rīklei” ... Ir divas dziesmas, 
ko es ar rokgrupu „Pērkons” 
esmu dziedājis, tur bija „defekts 
pārvērsts par efektu.” (Smaids.)

Ir bijis daudz darīšanu ar teātŗa 
mūziku, ir daudz stilizētu kom-
poziciju, un, ja mēģinātu node-
finēt, kas ir mans komponista 
stils – tās ir starpžanra situācijas, 
to sauc arī par postmodernismu, 
postpost modernismu, kur ir 
ietek  mes no dažādiem stiliem, 
komponistiem un to sintēze.

Kādi pārsteigumi gaidāmi 
koncertā?

Es gatavojos atskaņot E. Dār-
ziņa „Melancholisko valsi”. Bet 
pirmajā daļā būs operārijas, ope-
rešu ārijas un populāras dzies-
mas, kas bijušas slaveno  Latvijas 
tenoru Marisa Vētras, Priednieka- 
Kavaras un citu repertuārā.

Vēl kas būtu jāpiemin – Trīs 
tenori otrajā daļā dziedās Latvijā 
ražotos mikrofonos! Tie ir vis-
augstākās pasaules kvalitātes 
mik   rofoni Violet, darināti Juŗa 
Zariņa fabrikā Mārupē, kur kād-
reiz tika ražoti latviešu/ame ri-
kāņu zīmola Blue mikrofoni, kas 
tiek ļoti atzinīgi novērtēti ASV 
tirgū un ierakstu industrijā.

Kas ir tavi skolotāji no 
pasaules un Latvijas mūzikas 
zvaigznāja?

To ir ļoti daudz. Varētu sākt ar 
Bēthovenu, ar visām viņa va -
renajām kaislībām. Kādā grāmatā 
lasīju, ka viņā ir viss – viņš var būt 
izcili furiozs, gan izcili maigs. 
Bēthovenā ir visas stihijas. Tad 20. 
gadsimta sākuma franču kom    po -
nisti – gan Debisī, gan Ra  vēls, 
īpaši tuvs man ir Ēriks Satī, pat ne 
tik daudz ar mūziku, cik ar viņa 
teorijām. Galu galā visi komponis-
ti vairāk vai mazāk ir filozofi un 
domātāji, bieži vien pat vairāk 
nekā mazāk. Kaut vai Džons 
Keidžs – viņš sācis ar filozofiju un 

tad savas idejas reālizējis mūzikā, 
protams, parallēli stu  dējis klasisko 
kompoziciju. Viņa ģeniālais skaņ-
darbs  „4 minūtes un 33 sekundes” 
ir tīri filozofisks koncepts, tas arī 
sasaucas ar Pē  teŗa Vaska teikto: „Ir 
vajadzīga liela drosme uz  dro  ši-
nāties pār  traukt klusumu”. Ja tev ir 
kaut kas sakāms, tad saki, bet, ja 
nav, tad labāk paklusēt.

No latviešu mūziķiem tas 
pirm  kārt ir Emīls Dārziņš ar 

savu uzstādījumu – atbildību par 
katru noti. Viņš ir uzrakstījis ļoti 
maz, bet viņa mantojums ir ļoti 
koncentrēts, saturīgs, pārdomāts. 
Tad mani tiešie un netiešie 
skolotāji:Imants Kalniņš. Man 
bija tā laime jau astoņpadsmit 
ga  du vecumā nokļūt labākajā tā 
laika grupā „Menuets” un pie -
dalīties plates ierakstā, kas 
70. gados bija liels retums, jo bija 
tikai viena ierakstu studija –Vis-
savienības skaņu ierakstu studija 
„Melodija”.

Mans kompozicijas profesors 
Pēteris Plakidis, viņš ir ļoti labs 
pianists, labāks par mani (sme-
jas), viņš ir viens no retajiem 
Lat  vijā, kurš pats mīl mūzicēt 
gan kā koncertmeistars, gan spē-
 lēt kameransambļos. Viens 
smiek    līgs stāsts – kad man stu-
diju laikā Konservātorijā notika 
kompozicijas stundas un es ne -
biju uzrakstījis vairāk par četrām 
taktīm, tad kādas minūtes piecas 
Pēteris Plakidis tās pakomentēja, 
tad klusēdams piecēlās, piegāja 
pie nošu plaukta, izvilka kādu 
Mo  carta vai Haidna simfoniju 
četrrocīgi, un tad no lapas mēs 
abi kopā mūzicējām. Tas bija tīri 
praktisks paņēmiens, kā mācīties 
kompoziciju, mūziku atskaņojot. 

Tava meita Justīne Kulakova 
turpina ceļu mūzikā?

Jā – tā ļoti vareni. Viņa mācās 
vijoli Mūzikas akadēmijā, nupat 
pabeidza pirmo kursu. Jau pir -
ma jā kursā viņu nosēdināja or -
ķestrī pirmajās vijolēs, jo Jāzepa 
Mediņa mūzikas vidusskolā viņa 
bija orķestŗa koncertmeistare. Te 
arī tāds paradoksāls stāsts. Viņa 
bija aizbraukusi pavasarī pie 
viena ļoti izcila profesora Pierre 
Amoyal, kuŗš ir bijis jaunākais 
profesors Parīzes konservātorijas 
vēsturē, viņš studējis pie Jašas 
Heifeca Losandželosā un tagad ir 
Lozannas augstskolas profesors. 
Tur ir trīs vijoles profesori, tai 
skaitā latvietis Gunārs Larsens, 
bijušais Bernes kamerorķestra 
pir   mā vijole. Gunārs Larsens pa -
gājušo gadu bija Ogres mūzikas 
nometnes meistarklasēs, kuŗas 
rī  ko Dace Aperāne. Lozannas 
kon   servātorijā bez profesora uz -

aicinājuma nemaz nevar iestāties, 
vismaz vijoles klasē, profesori pa -
ši izvēlas un uzaicina studentus. 

Justīnei bija uzaicinājums stu -
dēt gan pie Amoyal, gan pie Lar -
sena, un viņa ir uzņemta pēdējā 
bakalaura gadā. Augstskolā ir trīs 
bakalaura gadi, turklāt uzņemta 
viņa ir pēc nopietna konkursa, 
nu tik jāmeklē stipendija. Lozan-
nas augstkola ir viena no labākām 
mūzikas augstskolām Eiropā.

Justīne darbojas arī Mūzikas 
akadēmijas stīgu kvartetā „Redo” 
kas ir saņēmis galveno balvu 
kādā starptautiskā konkursā, kā 
arī Mūzikas akadēmijas iekšējā 
kameransambļu konkursā.

Trīs tenori kopā dzied jau 
vairāk nekā desmit gadus. Vai 
koncertam piesaistāt režisoru? 
Kā gatavojat koncertprogram-
mu, vai izmanojat choreografa 
konsultācijas? Vai būs kāds 
pārsteigums?

Ir divas manas choreografijas – 
pirmajā gadījumā tas ir joks ”La 
Paloma” dziedājumā, varbūt kāds 
klausītājs to atceras no iepriekšējās 
mūsu turnejas.  Tad Naurim bija 
doma, ka jāpiesaista kāds choreo-
grafs tautas dziesmas apdarei 
„Strau ja, strauja upe te  cēj’”. Viņš 
gribēja mazliet kaut ko ar jautru 
piesitienu, un tad es izdomāju... 
Bet citādi dziedātāji paši izdomā 
režisoriskus momentus. Konsul-
tan  ti mums arī tiek aicināti, it īpa-
ši, kad uzstājāmies Operā ar Va -
len  tīndienas koncertiem.

Vai Rīgā uz Operu cilvēki iet? 
Vai tas skaistās moderni?

Jā, es domāju, tas skaistās mo -
derni, smalki. Pats nams – lielisks 
interjers, grezns, uzvedumi arī. 
Man nekad nav bijusi vēlēšanās 
iet uz Ķīpsalas halli – tādu  angā-
ru, šķū     ni, lai gan tur uzstājas iz  cili 
mūziķi, tur notika, piemēram, 
mans mīļākais mūzikls „Les Mi -
se  rables”, izcils orķestris, bet ta   jā 
„šķūnī” apmeklēt izrādes man 
nav vēlēšanās. Vienīgo reizi biju 
Ķīpsalā uz rokgrupas „Yes” kon-
certu kopā ar simfonisko or  ķes -
tri. Priekšnesums – jā, bet ska  ņa 
mani neiedvesmoja.

Kas ir tas, ko jūs piedāvājat 
sa  vā koncertprogrammā?

Pirmskaŗa laika repertuārs – 
ceram, ka kādu tas iepriecinās, 
nostalģiski sasildīs.

Galvenā programmas daļa ir 
latviešu tautas dziesmu apdares, 
dziesmas izvēlējos es pats. Man bi -
ja divi maziņi krājumi, kas pa  li  ku-
 ši mantojumā no aktieŗa Ed  gara 
Lie  piņa, tur visas tās tautas dzies-
mas bija vienbalsīgas. Savu  kārt 
dzej  nieks Māris Čaklais man uz -
dāvināja krājumu ar Jā  zepa Vī  tola 
apdarinātām simt tau  tas dzies    -
mām balsij ar vieg  liem kla  vieŗu 
pavadījumiem. Ko  pā man bija vis-
maz  trīs simti tautas dzies  mu, tad 
palika kādas sep    tiņdesmit, ko va -
rētu, un tad bija vēl viena si  jāšana, 
tad vēl, un paliku pie 15 tautas 
dziesmām. Tīri no kompo  zicijas 
viedokļa tas bija grūts uzdevums, 
jo bieži vien tautas dziesmas ir īsas 
un no melodijas vie  dokļa ļoti vien-
 kāršas, parasti galvenais vēs  tījums 
tautas dziesmā ir tekstā. Lai dzies-
mas pielāgotu, lai tās būtu derīgas 
tenoru bel canto dziedāša nai un lai 
viņi varētu ga  ŗajās notīs no  de -
monstrēt savu tech  niku, jā  ņem 
vērā, ka arī koris iesaistīts, tad, lūk, 

Komponists Juris Kulakovs sarunā ar Daci Micāni-Zālīti

lai to vērienu iz   strādātu, kā  das 
vidusdaļas es pie  dzejoju  pats no 
sevis...bet tā jau arī ir folklora...

Sākums šai idejai bija pavisam 
sen, kad Rīgā bija zēnu koŗu starp-
tautisks festivāls un Rīgas Do  ma 
skolas zēnu koŗa vadītājs Jānis 
Ēr enštreits pasūtināja Trīs tenoriem 
ko  pā Doma zēnu kori divus skaņ -
darbus. Es sacerēju mini kan  tāti 
„O Lux Beata Tri  nitas” – tas ir sens 
katoļu baznīcas dzie  dājuma teksts. 
Un latviešu tautas dziesmu apdari 
”Saulīt vē  lu vakarā”. Šīs dziesmas 
„Saulīt vē  lu vakarā” sā  kuma motīvs 
sa  saucas ar Endrū Loida Vēbera  
rekviema daļu „Pie Jesu”. Es tādēļ 
īpaši pārveidoju orģi  nālo ¾ ritmu 
uz 4/4 ritmu, mazliet atdalot mo -
tīvus, lai tā līdzība būtu jūta  māka.

Tu labi jūti strāvas un 
strāvojumus sabiedrībā. Kā Tu 
vari raksturot – kas ir moderns 
rīdzinieks?

 Tieši tā – jutība, stila izpratne, 
vairāk vai mazāk laba izglītība un 
kompetence vismaz dažās jomās, 
gara aristokratisms. 

Vai tev ir kāds piemērs – „viņš 
ir moderns rīdzinieks, viņa ir 
moderna rīdziniece”, nesakot to 
par šodienu, bet par Rīgu un par 
personu Rīgā vispār, par cilvēku, 
par mākslinieku pilsētā?

Noteikti Aleksandrs Čaks, no -
teikti Kārlis Padegs, Anšlavs Eg  lītis. 
No mūsu laikiem es teiktu Zig-
munds Skujiņš un Raimonds Pauls 
galu galā. Un vēl, protams, ļoti 
daudzi rīdzinieki un rīdzi  nieces.

Šopavasar 4. maijā tu saņēmi 
Triju Zvaigžņu ordeni, kā tu 
jūties?  

Tas ir augstākais valsts apbalvo-
jums. Esmu ārkārtīgi pagodināts, 
jā, protams, es lepojos ar to. 

Vai ordeņa pasniegšanas 
sakarā bija kaut kas rakstīts – 
par ko ir šis apbalvojums? Vai 
bija uzrak  stīts: par tautas patri-
ota, brīv  domātāja, neatkarīga 
mākslinieka, brīva, godīga  cil -
vēka nopelniem?  

Uzrakstīts tas netiek, tas tiek 
paziņots pie pasniegšanas, un 
kaut kur presē tas bija citēts, es 
precīzi neatceros, bet man vis-
labāk patīk fraze: „Par nopelniem 
tautas gara stiprināšanā”. 

Amerikā tu būsi pie klavieŗēm 
koncertmeistara lomā, jūs klau-
sīsies ne tikai tie latvieši, kas 
kādreiz Latvijas brīvvalsts laikā 
klausījās slavenos tenorus, bet 
pašreiz klausītājos ir daudz no 
dzimtenes aizbraukušo mūsu 
pa audzes cilvēku, kas  katru 
māk  slinieku no Latvijas uztveŗ 
par gara stiprinātāju. Pirms 
klausītāji tevi personiski satiek 
Bostonā, Čikāgā vai kādā citā 
pilsētā, vai Tev ir kāds vē  lējums, 
ko vēlies pateikt  mūsu sa   runas 
noslēgumā, kad Rīgā, Baz  nīcas 
ielā jau lēnām metas krēs  la un 
tev vēl ceļš tāls ir prie  kšā...

...tas skan kā Uģa Segliņa teks-
tos: „Man, Mazajam Princim, 
kam Parīzē nakts, Ņujorkā diena” 
...(ilgs klusums) Priecāšos jūs 
redzēt...un ceru, ka arī jums būs 
prieks. Stipru garu! Te varētu citēt 
profesoru  Imantu Kokaru, kuŗš 
uz jautājumu – kas viņu stiprina, 
esot atbildējis: „Saule, Mēness un 
Latvietība”. (Smaida.)

Starp citu, esmu dzirdējis, ka 
profesors ImantsKokars, būdams 
Latvijas konservātorijas rektors, 
neesot pakļāvies tā laika Kultūras 
ministra rīkojumam izslēgt mani 
no studentu skaita, sakarā ar 
kārtējo manas rokgrupas „Pēr -
kons” aizliegumu.
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidents Valdis Zatlers Rīgas pilī atvadu vizītē pieņēma 

Norvēģijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Nilu Ūlavu 
Stāvu (Nils Olav Stava). Prezidents izteica vēstniekam pateicību par 
ieguldījumu abu valstu divpusējā dialoga veicināšanā Nila Ūlava 
Stāva piecu gadu darbības laikā Latvijā. Amatpersonas pārrunāja abu 
valstu divpusējās ekonomiskās attiecības, sadarbību starptautiskās 
organizācijās, kā arī NATO misijā Afgānistānā, kur kopā ar Norvēģijas 
kontingentu bazēta arī lielākā daļa Afgānistānā dienošo Latvijas 
kaŗavīru.

Par nopelniem Latvijas valsts labā un vēstnieka ieguldījumu starp-
valstu attiecību stiprināšanā Valsts prezidents Nilam Ūlavam Stāvam 
pasniedza III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

Svinot 25 gadus, kopš pāvests Jānis Pāvils II svinīgi veltīja 
pasauli Marijas Bezvainīgajai Sirdij, 15. augustā Aglonā Jaunavas 
Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos Sv. mises nobeigumā Latvijas 
katoļu Baznīcas bīskapi un ticīgā tauta vienosies kopīgā lūgšanā, lai 
mūsu zemi un tautu veltītu Marijas Bezvainīgajai Sirdij.

Latvija jau vairāk nekā pirms  800 gadiem tika novēlēta Jaunavai 
Marijai, iemantojot nosaukumu Terra Mariana. 1215. gadā Laterāna 
4. koncilā no Livonijas piedalījās Rīgas bīskaps Alberts, paziņojot par 
jaunkristīto zemi, un pāvests Innocents III to pasludināja par 
Dievmātei veltītu (Terra Mariana - “Māras zeme”). 

Labdarības organizācijas šogad pirmo reizi vistrūcīgākajiem 
Latvijas iedzīvotājiem izdalīs pārtiku, kas tiek financēta no Eiropas 
Komisijas programmas. Latvijas Sarkanais Krusts (LSK) 10. augustā 
uz  Kandavu, Skulti, Ventspili, Aizkraukli, Ērgļiem un Rīgas rajonu 
aizveda pirmās kravas ar pārtikas pakām. Nākamajās dienās pārtikas 
kravas saņems arī citi izdales punkti. LSK pārtiku dalīs 227 izdales 
punktos visā Latvijā, un plānots, ka līdz septembŗa sākumam pārtikas 
pakas tiks izdalītas 39 479 cilvēkiem.

Aizsardzības ministrija nelietderīgi iztērējusi 580 000 eiro 
(aptuveni 407 000 latu), steigā un pavirši iepērkot lietošanas instrukci-
jas Latvijas Jūras spēku kuģiem. Pēc aizsardzības ministra Imanta 
Lieģa 12. maija rīkojuma Aizsardzības ministrijā tika izveidota 
pārbaudes grupa ar mērķi veikt Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 
Jūras spēku (JS) rīcībā nodoto “Imanta” klases mīnu kuģu pirkuma 
līguma izpildes un izmantošanas organizācijas pārbaudi, kā arī 
izvērtēt techniskās dokumentācijas iegādes procesu.

Cēsu rajona atpūtas kompleksā „Rakši” piedzimis kamielēns. 
Atnešanās noritējusi labi. Kamieļu meitiņa sveŗ 30 kg un ir 1,20 m 
gaŗa. Dzīvniekiem iekārtota speciāla mājvieta. 

NRA ziņo, ka Daugavpils universitātes (DU) Sistēmatiskās 
bioloģijas institūts, veicot Daugavpils pilsētas floras kartēšanu, 
nonācis pie unikāla pētnieku atraduma. Botanikas laboratorijas la-
borante Gunta Jurševska Daugavpils territorijā uzgājusi līdz šim par 
izmirušu uzskatīto Latvijas Sarkanās grāmatas 0. katēgorijas augu 
ozollapu embotiņu (Teucrium chamaedrys). Latvijā augs līdz šim 
atrasts tikai vienu reizi 1846. gadā Kokneses pilskalnā un kopš tā laika 
vairs nav konstatēts. Jurševska stāsta, ka cilvēkus Latvijā ziņa par ļoti 
retā ozollapu embotiņa atrašanu ļoti iepriecinājusi un par to saņem-
tas pozitīvas atsauksmes. “Esmu mierīga par ozollapu embotiņu, jo  
tā atradnes vietu zina tikai divi cilvēki. Reto augu atradnes vieta 
nekad netiek publicēta.”

Valsts prezidents 
dodas uz Azerbaidžānu

 Valsts prezidents Valdis Zatlers 
10. augustā devās valsts vizītē uz 
Azerbaidžānu. Kopā ar Valsts  
prezidentu devās ārlietu ministrs 
Māris Riekstiņš (TP), ekonomi- 
kas ministrs Artis Kampars (JL), 
satiksmes ministrs Kaspars Ger-
hards (TB/LNNK), Saeimas Ār- 
lietu komisijas priekšsēdis Andris 
Bērziņš (LPP/LC), Valsts prezi-
denta kancelejas un ministriju, 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras pārstāvji, kā arī 75 Lat-
vijas uzņēmumu pārstāvji. Pir- 
majā vizītes dienā Valsts prezi- 
dentam plānota tikšanās ar 
Azerbaidžānas prezidentu Ilha- 
mu Alijevu, pēc kuŗas notiks abu 
valstu prezidentu un delegāciju 
sarunas, kā arī tiks parakstīta abu 
prezidentu kopīgā deklarācija un 
vairāki starpvaldību līgumi. Vizīte 
turpināsies līdz 13. augustam.

12. augustā 
vienas dienas vizītē Latvijā 

ieradīsies ASV Valsts sekretāres 
palīga vietnieks Eiropas un Eirāzijas 
lietu birojā Filips Gordons. Vizītes 
mērķis ir apspriest abu valstu 
divpusējās attiecības, kā arī dažā-
dus ar apgabalu saistītus jautā-
jumus. Vizītes laikā Filips Gor-
dons tiksies ar Ministru prezi- 
dentu Valdi Dombrovski un ār- 
lietu ministru Māri Riekstiņu.

Valsts sekretāres palīga vietnieka 
amatā Filips Gordons stājās 2009. 
gada 15. maijā, un šī būs viņa pir-
mā vizītē Latvijā. Pirms karjēras 
uzsākšanas Valsts departamentā, 
Gordons darbojies par vecāko 
pētnieku Brūkingsa institūtā, kur 
uzmanību pievērsis dažādu Eiro-
pas un ASV ārpolītikas jautājumu 
pētījumiem. Bila Klintona pre-
zidentūras laikā Filips Gordons  
bija Nacionālās drošības padomes 
Eiropas lietu vadītājs. 

Latvijai jauns 
vēstnieks Lielbritanijā

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
Rīgas pilī pasniedza akreditācijas 
vēstules jaunajam Latvijas vēstnie-
kam Lielbritanijas un Ziemeļīrijas 
Apvienotajā Karalistē Eduardam 
Stiprajam.

Novēlējis vēstniekam veiksmi 
darbā, Valsts prezidents ar E. Stipro 
pārrunāja abu valstu turpmākās 
sadarbības iespējas, īpaši ekono-
mikā,  kā arī Eiropas Savienības   
un NATO ietvaros.

Līdz šim Latvijas ārkārtējā un 
pilnvarotā vēstnieka pienākumus 
Lielbritanijas un Ziemeļīrijas Ap- 
vienotajā Karalistē veica Indulis 
Bērziņš.

Eduards Stiprais dzimis 1969. 
gada 19. februārī Rīgā. Mācījies 
Rīgas 84. vidusskolā, studējis Lat-
vijas Universitātes Ekonomikas 
fakultātē.

E. Stiprais 1998. un 1999. gadā 
vadīja grupu sarunām par saga-
tavošanos iestājai ES, kopš 2004. 

gada decembŗa bija ārkārtējais      
un pilnvarotais vēstnieks, Latvijas 
Republikas pastāvīgais pārstāvis 
Eiropas Savienībā.

E. Stiprais apbalvots ar  Triju 
Zvaigžņu ordeni un LR Iekšlietu 
ministrijas Sudraba goda zīmi.  
Prot krievu, angļu, franču, ne- 
daudz spāņu valodu.

Ministru prezidents 
par ekonomiku 

Latvijas Televīzijas raidījumā 
Labrīt, Latvija!  Ministru prezi-
dents Valdis Dombrovskis pro-
gnozēja, ka Latvijas ekonomikas 
izaugsme varētu atjaunoties nā- 
kamā gada ceturtajā ceturksnī. 
Vismaz pašreizējie rādītāji pierā-
dot, ka sliktāk par valdības pro-
gnozēm nebūs. Kopumā Latvijas 
ekonomika stabilizējas, un pesi-
mistiskākie scēnāriji nav piepil-
dījušies. Savukārt iekšzemes kop-
produkts šogad  nesarukšot vairāk 
par 18%.

Ministru prezidents uzsvēra, ka 
Latvijas ekonomikas atkopšanās 
būs saistīta ar eksportu un situ-
āciju apgabalā. Ārējās tirdzniecī-
bas bilance uzlabojas, un tekošā 
konta deficits jau kopš gada sāku-
ma ir pozitīvs. Nav vēlama cenu 
pazemināšanās jeb deflācija, jo tas 
nozīmē krītošu pieprasījumu, tā- 
pēc neveicina ekonomikas attīs-
tību. „Lai cilvēkiem būtu darbs     
un viss pārējais,  ir nepieciešama 
ekonomikas attīstība. Savukārt 
deflācija šo attīstību neveicina. Tā 
ir runga ar diviem gadiem, uz- 
svēra Ministru prezidents.

Lai stimulētu ekonomiku, val-
dība pieņēmusi makroekono-
mikas stabilizācijas plānu, kas ir 
plāns uzņēmējdarbības vides uz- 
labošanai. Ekonomikas “sildīša- 
nai” tiek virzīta arī lielāka daļa       
ES līdzfinancējuma, arī starptau-
tisko aizdevēju financējums pa- 
redzēts šiem mērķiem. Vienlaikus 
valdība cenšas mazināt adminis-
trātīvo slogu uzņēmējiem.

Rozentāli neatsauks no amata
Pēc Ministru prezidenta Valža 

Dombrovska (JL) un veselības 
ministres Baibas Rozentāles (TP) 
sarunas Tautas partijai  radusies 
cerība par risinājumu veselības 
nozarē,  un tā patlaban neplāno 
atsaukt no darba valdībā savu mi-
nistri.

TP priekšsēdis Mareks Segliņš 
atzina, ka viņa pārstāvētā partija 
patlaban  ar zināmām cerībām rau-
gās uz Dombrovska doto solīju- 
mu rast papildu financējumu 
veselības nozarei. Lēmumi šajā 
jautājumā jāpieņem pēc iespējas 
drīzāk, lai jau mēneša laikā taptu 
risinājums.

TP valdes sēdē neesot spriests 
par nepieciešamā papildu finan-
cējuma apmēriem. Segliņš uz- 
svēra, ka pilnīgi paļaujas uz mi- 
nistri Rozentāli un viņas domām 
par nozarē nepieciešamo papildu 
financējumu.

Valdis Dombrovskis un Baiba 
Rozentāle 7. augustā vienojās,  ka 
veselības nozares problēmu risi-
nājumi varētu tikt rasti mēneša 
laikā. Abi bija vienisprātis, ka 
nedrīkst ļaut veselības aprūpes 
sistēmai sabrukt.

Latvija kā 
eksperimentāla laboratorija

Bijušais Ministru prezidents, ta- 
gad Eiroparlamenta deputāts Ivars 
Godmanis intervijā NRA sniedzis 
skaidrojumu par pašreizējo eko-
nomisko situāciju Latvijā, par Parex 

bankas glābšanas nepieciešamību 
un citiem jautājumiem. 

Ekonomikas atveseļošanas plā-
nu īstenošanā ES valstis ir divās 
dažādās nometnēs. Lielākā daļa 
valstu krizes  problēmas risina, pa- 
lielinot valsts parādu. Aizņemas 
naudu un pirmām kārtām  liek to 
bankās, lai tās glābtu. Salīdzinā-
jumā ar Latviju Vācijā vai Francijā 
runāt par algu vai pensiju sama-
zināšanu nav  iespējams. Parlamen-
ta deputāti par tādiem jautāju-
miem nediskutē. Gluži pretēji –  
visi runā par krizi, bet valsts sek-
torā joprojām paaugstina algas. 
Viņi vairo parādu un cer, ka eko-
nomika pati atdzīvosies, ka varēs 
naudu atdot. Svarīgs faktors ir 
iespēja naudu aizņemties, jo ir kas 
aizdod. 

Latvija ir otrā nometnē. God-
maņa ieskatā naudas aizdevēji uz 
Latviju tagad skatās kā uz ekspe-
rimentālu laboratoriju. Ilgi ar 
mums runā un darbojas. Kāpēc 
ilgi? Aizdevēji nevar saprast, vai 
šāds eksperiments iet vai neiet 
cauri. Ja tas iet cauri, ja izdosies,      
ja ar šādu kreditu, ar šādu ne- 
normālu izdevumu samazināju-
ma tempu mēs nenonākam pie 
maksātnespējas, valūtas kurss sa- 
glabājas, latu pārved uz eiro utt., 
tad kaut kas tāds būs izdevies  
pirmo reizi vēsturē. 

Godmanim  jautāja, kāpēc jā- 
glābj Parex banka, kāpēc valstij 
jārūpējas par Karginu un Kraso-
vicki. Bankrots ir viens no dabis-
kiem privātas uzņēmējdarbības 
elementiem. Vieni krīt, citi kāpj. 
Kāpēc valstij tas būtu jārēgulē. 

Atbilde bija, ka no morālā vie-
dokļa nekas nebūtu jāmaksā. Kar-
gins un Krasovickis nav izturē-   
juši krizes situāciju. Bet... 21. okto-
brī notika sēde, kuŗā Eiropas Pa- 
dome pieņēma lēmumu. Tas vi- 
sām ES valstu valdībām uzlika par 
pienākumu nepieļaut nevienas sis-
tēmas bankas bankrotu. Lēmums 
tika īstenots, un neviena ES sistē-
mas banka nav bankrotējusi. 
Bankās ieguldīta fantastiski liela 
summa – apmēram 200 miljardi.       
Baltijas un Skandinavijas valstu 
ekonomikai ciešāk jāstrādā kopā

Latvijas ekonomikas ministrs 
Artis Kampars (JL), tiekoties  ar 
Igaunijas ekonomikas un komū-
nikācijas ministru Juhanu Partu,  
pārrunāja abu valstu ekonomisko 
situāciju un apmainījās ar abu val-
stu pieredzi ekonomikas atvese-
ļošanā. Abu valstu ministri bija 
vienisprātis, ka Baltijas un Skandi-
navijas valstu ekonomikai  ir ciešāk 
jāstrādā kopā, lai drīzāk pārva-  
rētu pasaules ekonomiskās krizes 
ietekmi.

Gan A. Kampars, gan J. Parts at- 
zina, ka abu valstu ekonomikā 
notiek līdzīgi procesi - publiskajā 
un privātajā sektorā nepieciešamas 
nopietnas struktūrālas reformas, 
un valstīm šajā situācijā ir svarīgi 
īstenot stingru fiskālo disciplīnu,  
lai varētu pievienoties eiro zonai. 

Kampars un J. Parts bija vienis-
prātis, ka Baltijas jūras reģionā 
pasaules ekonomiskās krizes ie-
tekmi iespējams pārvarēt ātrāk, 
Baltijas un Skandinavijas valstu 
ekonomikai sadarbojoties ciešāk. 
Viena no iespējām, kas paveŗ ceļu 
šādai reālai sadarbībai, ir topošā 
Baltijas jūras stratēģija. Tās ietva-
ros Baltijas un Skandinavijas val-
stīm būtu jāapvieno spēki, lai attīs-
tītu sadarbību pētniecībā un 

innovācijās.
Militārajā hospitālī Vācijā miris 

kaprālis Dāvis Baltābols
Vācijā, Koblencas militārajā hos-

pitālī, 6. augustā miris kaprālis 
Dāvis Baltābols. Veicot dienesta 
pienākumus Afgānistānā, viņš sa- 
slima un tika nogādāts Vācijā. 
Afgānistānā 25. jūlijā Latvijas kon-
tingenta vienība patrulēšanas lai-
kā sastapās ar nemierniekiem un 
izraisījās apšaude. Tās laikā Balt-
ābolam pasliktinājies veselības 
stāvoklis, un viņš evakuēts uz kaŗa-
lauka hospitāli, bet nākamajā   
dienā nogādāts Vācijas bruņoto 
spēku hospitālī. 

Lai gan bruņotie spēki neatklāj, 
ar kādu slimību kaprālis miris, 
neoficiāli tiek pieļauta iespēja, ka 
viņš saslimis ar kādu infekcijas 
slimību.

Saeimas vārdā Saeimas priekš-
sēdis Gundars Daudze izteica vis-
dziļāko līdzjutību mirušā Latvijas 
kaŗavīra kaprāļa Dāvja Baltābola 
ģimenei un tuviniekiem. Līdzju-
tības apliecinājumā Daudze sacīja:

„Cilvēku vislabāk var iepazīt 
briesmās un grūtībās. Par kaŗa-
vīru Dāvi Baltābolu viņa kollēgas 
un līdzgaitnieki saka – „ir aiz-    
gājis viens no labākajiem”. Nešau-
boties varu teikt, ka Dāvis Balt-
ābols ir godam kalpojis savai tautai 

un Latvijas valstij. Par viņa droš-
sirdību un godaprātu liecina at- 
kārtota dalība starptautiskās ope-
rācijās, arī saņemtie apbalvojumi. 
Ir neizsakāmi grūti pieņemt do- 
mu, ka tik negaidīti aprāvies      
jauna,  krietna cilvēka mūžs,” uz- 
svēra Saeimas priekšsēdis.

ASV vēstniecība Latvijā izsaka 
līdzjutību kaprāļa Dāvja Baltābola 
ģimenei un Latvijas iedzīvotājiem

Amerikas Savienoto Valstu val-
dības pārstāvji un iedzīvotāji  pa-
teicas latviešu kaŗavīriem, kuŗi  
dien NATO misijā Afgānistānā, lai 
nodrošinātu mieru un stiprinātu 
stabilitāti šajā valstī. Amerikāņu  
un latviešu kaŗavīri kopīgi īsteno 
nepieciešamos uzdevumus, un šī 
sadarbība apliecina mūsu ciešo 
apņemšanos sekmēt kopīgo dro-
šību. Misija Afgānistānā ir NATO 
galvenā prioritāte, jo Afgānistānā 
apmācītie terroristi izdarījuši uz-
brukumus visā pasaulē.

ASV augstu novērtē latviešu ka- 
ŗavīru drosmi, dienot plecu pie 
pleca ar amerikāņu kaŗavīriem 
Afgānistānā, kā arī apzinās, kādi 
upuŗi jānes, lai  sekmētu starptau-
tisko drošību. 

Amerikas Savienotās Valstīs go-
dina kaprāļa Baltābola piemiņu. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Eduards Siprais
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Bioloģija un folkloraĀrpusnieks bū- 

dams, es te klāstu 
savu gaužām sub-
jektīvo viedokli.

Lustīgi dzīvo-dam’, 
lai tālu skan, lai tālu 
skan! Šī ziņ-ģe labi 

raksturo Izraēlas lielpil-sētas 
Telavivas brīvdomību, tās 
dzīvespriecīgo, hēdonistisko gai-
sotni. Pilsētas galva Rons Huldaī   
ir liberāls un iecietīgs, un Telavi-
vas naktsdzīve, tās krāšņie kro-
dziņi pievelk ne mazumu tūristu. 

Šā gada 2. augustā Telavivas 
centrā nograndēja šāvieni: melnā 
tērpies vīrietis maskā ieskrēja     
geju un lesbiešu apvienības kluba 
telpās un netēmējot uz labu laimi 
lika sprakstēt savas M-16 tipa 
šautenes lodēm, nogalinot 26 g. v. 
Niru Kacu (kas aprūpēja pusau-
džus, kuŗi baidījās atzīties savā 
nosliecē un meklēja morālu at-
balstu), kā arī 16 g. v. meiteni Lizu 
Trobiši. Piecpadsmit kluba ap- 
meklētāji tika ievainoti.

Šāvējam izdevās aizbēgt, un 
brīdī, kad rakstu šīs rindiņas, viņa 
identitāte vēl nav noskaidrota. 

Ārprātīgs, griezīgs naids pret ge-
jiem un lesbietēm Izraēlā pirmo-
reiz izpaudās slepkavībā. Prem-
jērministrs Benjamins Netanjahu 
6. augustā ieradās šai klubā, lai 
aprunātos ar tā vadītājiem, kuŗi 
viņam sūdzējās par geju piekau-

šanas gadījumiem, kuŗu skaits 
pēdējā laikā pieaudzis. Izraēlas 
prezidents - 86 g. v. Šimons Peress 
8. augustā piedalījās sēru un 
solidāritātes mītiņā Telavivas 
galvenajā laukumā pie rātsnama. 

Ik vasaru Telavivā notiek prai-  
di - geju gājieni ar karnevāla no- 
skaņu, un šī tradicija, kā zināms, 
nav sveša arī Berlīnei, nemaz jau 
nerunājot par Sanfrancisko. Geji 
tādējādi vēlas parādīt, ka viņiem 
nekas cilvēcisks nav svešs un        
viņi negribētu tikt izstumti no 
sabiedrības. Telaviva patiešām ir 
atvērta, un tie, kam šādi gājieni 
derdzas, tos neskatās un ignorē,  
un šāda norobežošanās ir viņu 
tiesība, tāpat kā gejiem ir tiesība 
piedalīties gājienā.

Te nu “metam tiltu” uz manu 
dzimteni Latviju, kur homofobija 
sit augstu vilni un kur šis pret 
gejiem vērstais naids nokļuvis 
sabiedrisko debašu degpunktā, 
aizēnojot pat dižķibeles postīgās 
sekas. 

Pret gejiem sevišķi žultaini vēr-
šas divi šī naida burtiski apsēsti   
LR pavalstnieki - nelaiķes Vijas 
Artmanes dēls, ģitaras trinkšķi-
nātājs Kaspars Dimiters un galēji 
labējās apvienības T-NSS vado- 

nis Viktors Birze. Viņi abi ir pār-
lecināti, ka homoseksuālisms nes 
nāves briesmas Latvijai, ka šī cil-
vēku grupa pelnījusi, lai to visnotaļ 
izolē. Pat pret sorosiešu tīkliem 
attieksme ir maigāka.

Kāda likteņa ironija: Birzes tipa 
ultranacionālisti, nosodot Veco 
Derību kā asinskārā žīdisma iz-
pausmi, pārņēmuši no šīs jūdu 
Toras Tā Kunga bargo un nepār-
sūdzamo spriedumu: “Neguliet    
ar vīrieti kā ar sievieti – tā ir 
nešķīstība,” – un par to draud nā- 
ve – kā tas notika ar Sodomas ļau-
dīm...

Te nu atļaušos mierīgā balsī at- 
gādināt: grēks ir jēdziens, kas   svešs 
mūsdienu likumdošanai. Grēkot 
vai negrēkot ir katras personas 
privātā darīšana, un par to jāatbild 
nevis tiesneša, bet Dieva priekšā. 
Civīlizētajās valstīs t.s. neordinārā 
seksuālā nosliece ne-tiek vērtēta 
par slimību vai iz- virtību.

Lai lasītāji nedusmojas, ja teik-
šu: geji nav vainīgi, ka viņi bieži 
vien jau 12-14 gadu vecumā jūt,  
ka pretējais dzimums viņus ne-
pievelk. Labi, ja viņi atrod part- 
neŗus ar līdzīgu noslieci, tad, var 
teikt, abiem labi. Bet, ja viņi šai 
ziņā nolemti vientulībai, tad tas     

ir taisns ceļš uz depresiju un paš-
nāvību. Tāpēc prasās izpratne  gan 
no vecāku, gan no audzinā-tāju un 
darba biedru puses. Jo jebkādā citā 
ziņā viņi ir tādi kā  visi, turklāt 
bieži vien ļoti apdā-vināti. 

“Vainīga” ir bioloģija - kaut kas 
tajās genās, kas neļauj izpausties 
normālai dzimumdziņai. Neni-  
ciniet un neatstumiet viņus! Statis-
tika rāda, ka nekad un nekur geju 
īpatsvars nepārsniedz 10 procen-
tus, tātad no šīs puses nekādas 
briesmas cilvēces izdzīvošanai 
(survival) nedraud. 

Svētuļi un liekuļi sakās cīnāmies 
gan pret “izvirtības zaņķi”, gan pret 
okultismu un buršanos, - ej nu     
saproti, kas te bija prātā dīvainās 
draudzes Jaunā paaudze vadītā-
jam jeb guru Aleksejam Ledjaje-
vam, ar kuŗa svētību notika pub-
liska grāmatu dedzināšana. Lies-
mas apņēma Latviešu tautas pa-
sakas un līdzīgas garamantas. Led-
jajeva izpratnē latviešu folklorā 
atrodamie pagānisma elementi 
esot pretrunā ar Kristus mācību, 
īpaši līgošana un papardes zieda 
meklēšana tai visīsākajā naktī...

Savulaik katoļu Baznīca pras- 
mīgi izmantoja nesen kristīto cilšu    
ar dabu saistītās tradicijas, attie- 

cīgos datumos godinot apustuļus  
vai svētos. Tā nu 24. jūnijs, kad 
latvieši līgo, tika veltīts Jānim (Jo- 
hanan, kas nozīmē Dievs ir žēlīgs) 
Kristītājam. Taču Dievzemītē,  
Daugav’s abās malās, Jāņi sagla-
bāja  savu unikālo, etnisko, pozitīvā 
nozīmē burvīgo gaisotni. Galu 
galā archibīskaps Vanags nupat 
atzina, ka Līgo svētki nav pretrunā 
ar Kristus mācību. Neskaitāmi lat-
vieši taču kristī savus bērnus un    
iet laulāties pie mācītāja, nebūt 
neatteikdamies no budēļiem un 
tamlīdzīgiem nevainīgiem prie-
kiem, kas stiprina etnisko identi-
tāti. 

Un par to papardes zieda meklē-
šanu - būsim iecietīgi, kā smejies,  
te nu izpaužas itin dabiska dzi-  ņa, 
nevis nez kāda nosliece. 

Un lai nu man, jūdam, nepārmet 
divkosību: mūsu av (ava) mēneša 
15. diena ir mīlas svētki. Sensenos 
laikos Jūdejas jaunavas tai svel-
mainajā dienā izgāja dārzos baltās 
drebēs, gāja rotaļās un katrs varēja 
izraudzīties sev līgavu. Un mūs-
dienu Izraēlā tūkstošiem jauniešu 
svin “mīlas nakti” Kinereta (Ģene-
caretes) ezera krastā. 

Arī tas ir - lai piedod man latviešu 
dzejnieks - svēts mantojums. Kāpēc 
ne?

Franks Gordons

Augustā man bija 
iespēja atgriezties 
vietā, kur esmu pa- 
vadījis, šķiet, asto-
ņus gadus, proti – 
Latvijas Radio. Da- 
ži šā laikraksta la- 
sītāji, iespējams, at- 

cerēsies, ka man tur bija raidī-
jums „Vārds tiek dots jums”. 
Pirms vairākiem gadiem LR   
man ne īpaši skaidru iemeslu   
pēc no raidījuma atteicās. Taču 
attiecības ar sabiedrisko radio es 
nepārtraucu pavisam. Kopš tā 
laika esmu tur bijis šad tad un 
tagad piecas nedēļas vadu rai-
dījumu „Krustpunktā,” jo tā va- 
dītājs, mans kollēga Aidis Tom-
sons ir atvaļinājumā.

6. augustā studijas viesis bija 
jaunais Rīgas pilsētas galva Nils 
Ušakovs. Pazīstu viņu jau labu 
laiciņu. Karjēru Ušakovs sāka 
žurnālista gaitās un kādu brīdi 
bija viens no kollēgām, kas pie-
dalījās manā televīzijas raidīju- 
mā „Skats no malas”. Pienāca 
brīdis, kad Ušakovs kļuva par 
partijas Saskaņas centrs biedru 
un kandidēja uz vietu Saeimā. 
Tad, protams, no raidījuma vi- 
ņam bija jāatvadās – polītiķi žur-
nālistu diskusijā tomēr nepie-
dalās. 2006. gadā Ušakovu ievē-
lēja Saeimā, bet šogad pavasarī – 
Rīgas domē. Nils Ušakovs ir 33 
gadus vecs, un nu viņš ir Latvi- 
jas galvaspilsētas galvenā amat-
persona.

Intervijā skārām ļoti daudz jau-
tājumu. Piemēram, nesen kādā 
žurnāla intervijā N. Ušakova 
teiktos vārdus, ka Rīga varētu 
kļūt par „mazo Lasvegasu”. - Kai-
miņvalsts Krievijas autoritārais 
režīms nesen azartspēles aizlie-
dza pavisam, un jaunajam pilsē-
tas galvam radusies doma, ka 
azartspēļu cienītāji nu varētu  
sava prieka pēc no Krievijas 

Jauna situācija Rīgā
braukt uz Latviju. Gluži nelo-
ģiska šī ideja nav – lasītāji droši 
vien zina, ka Jūrmalā katru vasa-
ru notiek no sākuma līdz beigām 
absolūti krieviskais mūzikas 
konkurss „Jaunais vilnis”, un tas 
saista ievērojamu skaitu bagātu 
Krievijas iedzīvotāju, arī vienu 
otru tādu, kam ir saikne ar kri-
minālo pasauli un tāpēc Latvijā 
iebraukt kādreiz bijis aizliegts. 
Protams, jaunu „Lasvegasu” uz-
celt nav ne vienas dienas, ne ne- 
dēļas vai mēneša darbs, patlaban 
tā ir tikai ideja. Atklāti sakot, ne- 
zinu, vai to atbalstīt vai noraidīt. 
Kazino un spēļu zāles Rīgā nav 
nekāds retums, lai arī tās šobrīd  
ir smagi skārusi ekonomiskā 
krize. Kādreiz ielu krustojumā, 
kur atrodas mana dzīvesvieta, uz 
trim no četriem stūŗiem bija 
spēļu zāle. Tagad nav vairs nevie-
nas. Taču ekonomiskā krize ne-
ilgs mūžam. Varbūt tomēr liela 
skaita turīgu azartspēļu tūristu 
piesaistīšana nebūtu pati sliktā-
kā doma. Man pret azartspēlēm 
morāla rakstura iebildumu nav. 
Nupat šodien nopirku Latvijas 
loterijas biļeti un ceru sestdien 
laimēt 100 tūkstošus latu. Ja izdo-
sies, lasītājiem to noteikti pastās-
tīšu.

Taču interesantāka lasītājiem 
varētu būt cita saruna iepriekš 
minētā raidījumā laikā. Šoruden 
pienāks gadadiena brīdim, kad 
PSRS sarkanarmija no Rīgas pa-
trieca Hitlera kaŗaspēku. Tā ir 
diena, ko Krievija un tās atbal-
stītāji Latvijā uzskata par atbrīvo-
šanas dienu. Tā ir diena, kuŗu      
es un krietni daudz cilvēku Lat-
vijā uzskata par Latvijas okupā-
cijas nostiprināšanas dienu. Es 
Nilam Ušakovam jautāju, ko   
viņš šajā dienā paredz darīt, un 

viņš atbildēja, ka noteikti aizies 
uz attiecīgo sarīkojumu un ap-
sveiks kaŗa veterānus. Jo, tā do-
mes priekšsēdis skaidroja, viņi    
ir cīnījušies pret absolūto ļau-
numu, kāds bija nacisms.

Es jautāju tālāk: „Un kas notiks 
nākamā gada martā, kad būs 
sarīkojums, pieminot tos, kuŗi 
cīnījās pret absolūto ļaunumu, 
kāds bija Staļins?” Domes priekš-
sēdis atbildēja, ka vispirms viņš 
ieklausīsies vārdos, ko par to  
teiks Drošības policija, un tikai 
tad lems, bet vispār viņam nepa-
tīkot sarīkojums, kuŗā sīkpar- 
tijas un margināli polītiskie    
spēki „mēģina savu reitingu 
pacelt no 1,5 līdz 1,6 procen-
tiem”.

Tas Rīgā ir kaut kas jauns, un te 
nu ir redzama krieviskuma ie- 
tekme mūsu valsts galvaspilsētā. 
Laika gaitā Nilam Ušakovam šad 
tad ir vaicāts, kas īsti Latvijā no-
ticis pagājušā gadsimta 40. ga-
dos, un viņš ir locījies un izlocī-
jies kā vien prazdams, bet vārds 
„okupācija,” šķiet, viņa lūpas nav 
šķērsojis. Tas atbilst Krievijas 
„viedoklim” – jā, Latvija kļuva 
par PSRS sastāvdaļu, bet vispār 
tas notika voluntāri un labākā ga- 
dījumā varētu runāt par inkor-
porāciju. Starp citu, N. Ušakova 
pārstāvētajā Saskaņas centrā ir  
arī Latvijas Sociālistiskā partija – 
tā pati, ko vada jaunizceptais Ei- 
ropas Parlamenta deputāts un 
kādreizējais valsts nodevējs Al- 
frēds Rubiks. Arī tā ir „pārlie-
cināta”, ka nekāda okupācija 
mūsu valstī nav notikusi.

Tās, protams, ir absolūtākās 
pupu mizas. Hitlera kaŗaspēks 
vienu okupāciju aizstāja ar otru, 
pēc tam Staļina kaŗaspēks otru 
okupāciju aizstāja ar trešo, un 

tieši tā turpinājās visus nākamos 
50 gadus. Taču visai daudzi krie-
vu tautības cilvēki to nedzird. 
Diezgan bieži esmu rakstījis, ka 
Krievijai un tās tautiešiem pie- 
mīt varens mazvērtības kom-
plekss. „Uzvara” Otrā pasaules 
kaŗā būtībā ir vienīgais panā-
kums, uz ko šī tauta var norādīt, 
jo PSRS, bez šaubām, bija paga-
lam neveiksmīgs eksperiments. 
Lai arī Krievijas vadonis Putins 
PSRS sabrukumu ir nosaucis par 
gadsimta lielāko ģeopolītisko ka-
tastrofu, pat vispatriotiskākie 
krievi sirdī droši vien zina, ka 
Padomju Savienība bija pasaules 
pārijs, pat ja bruņots ar kodol-
ieročiem.

Taču patlaban tiek pārrakstīta 
vēsture, un tā ir milzīga ironija,  
jo tieši oficiālā Krievija visinten-
sīvāk apgalvo, ka tā darīt nedrīkst. 
Krievijas oficioza ieskatā Balti- 
jas valstis 1944. gadā atbrīvotas 
no fašisma, PSRS kaŗaspēks bijis 
tik varonīgs, ka Otrā pasaules 
kaŗā uzvarējis viens pats un Sta-
ļins nemaz tik slikts neesot bijis 
u.tml. Tagad šis process ir nonā-
cis arī mūsu valsts galvaspilsētas 
vadībā. Pirmo reizi okupācijas 
sākuma svinībās piedalīsies arī 
pilsētas pirmā persona. Tajās 
vienmēr ir piedalījušies tā dē- 
vētā „kreisā spārna” deputāti gan 
no Rīgas domes, gan no Saeimas. 
Taču viņi allaž ir bijuši opozi- 
cijā. Tagad vairs tā nav.

Es neesmu nekāds „leģionāru 
dienas” fans, jo N. Ušakovam ir 
taisnība tajā ziņā, ka process 
lielākoties saistās ar margināliem 
aktīvistiem, kuŗi minētajā dienā 
cenšas iegūt amerikāņu māksli-
nieka Endija Vorhola piesolītās 
15 slavas minūtes, un viņiem ir 
pilnīgi viena alga, ka visā pasaulē 

(un ne jau bez Krievijas propa-
gandas piedalīšanās) kārtējo reizi 
noskan, ka Rīgā ar labu vārdu 
pieminēts Hitlera kaŗaspēks. Ta- 
ču arī tas ir sarīkojums, kas nav 
īpaši piesaistījis valsts un pilsē- 
tas vadošās amatpersonas. Kād-
reizējā prezidente Vaira Vīķe-
Freiberga pamatoti sacīja, ka 
Latvija savus kritušos kaŗavīrus 
piemin Lāčplēša dienā, tātad – 
11. novembrī. Pašreizējais prezi-
dents Valdis Zatlers ir atzinis, ka 
16. martā galvenajam uzde- 
vumam vajadzētu būt Latvijas 
vēstures skaidrošanai. Viens otrs 
deputāts ir piedalījies arī pašā 
sarīkojumā, bet – valsts pirmās 
amatpersonas to nav darījušas.

Galvenā nelaime (par to esmu 
rakstījis arī citreiz) te ir Latvijas 
iedzīvotāju absolūtā nespēja at- 
kratīties no disputiem par vēs-
turi, kuŗi liedz skatīties nākot-  
nē, jo tik ļoti daudz cilvēku ska-
tās pagātnē. Taču arī man kremt, 
ka tagad manas pilsētas galva 
piedalīsies sarīkojumā, kuŗā tiks 
svinēts tas, ko PSRS pagājušajā 
gadsimtā nodarīja manai valstij. 
Man kremt tas, ka viņš un kriet-
ni daudz citu ietekmīgu Latvi-  
jas polītiķu ir gatavi noliegt acīm 
redzamo patiesību par Latvijas 
okupāciju. Man pat ļoti kremt 
tas, ka pilsētas galvas pārstā-
vētajā partijā ir arī Rīgas domes 
deputāts Ivanovs, kas pavēstījis, 
ka viņš principa pēc ar Latvijas 
plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem 
runās nevis latviešu, bet tikai 
krievu valodā. Lūk, jaunā situā-
cija Rīgā.

Kārlis Streips

No redakcijas. Nākamajā nu- 
murā lasiet interviju, ko mūsu 
avīzei sniedza N. Ušakovs, atbil-
dot uz lasītāju iesūtītajiem jau-
tājumiem.
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DURVIS - ieeja mājā, izeja 
pasaulē. DURVIS – jautājums – 
ko tās slēpj vai sargā. Jautā-     
jums - vai tieši tev ļauts ieiet. Šīs 
konkrētās durvis – „Šķūņa dur-
vis” (2008. g. audekls, eļļa), 
„Durvis” (2005. g. audekls, akrils) 
ļauj ieiet mākslinieka pasaulē, 
tuvinot talantīga cilvēka daiļ-
radei. 

Latvijas Nacionālā mūzeja Ma- 
zajā zālē (K. Valdemāra ielā    
10a, Rīgā) no 2009. gada 16. 
jūlija līdz 23. augustam būs ska-
tāma Amerikā dzīvojoša latviešu 
mākslinieka, architekta un dzej-
nieka Valdemāra Avena retro-
spektīva darbu izstāde. Ar šā- 
diem vārdiem sākās paziņo-
jums, ko mūzejs izsūtīja presei. 

Šī izstāde ir vērā ņemams no-
tikums. Jūs, daudzi šā laikraksta 
lasītāji, mākslinieku pazīstat      
jau sen. Ja ne agrāk, tad pēc  
1956. gada, kad Ņujorkas Fran-
ču mākslas centrā durvis vēra 
pirmā V. Avena darbu izstāde – 
akvareļi, jau nu noteikti. Šai iz- 
stādei sekoja rēgulāra darbība 
latviešu un amerikāņu māksli-
nieku grupas izstādēs. Mēs – 
okeana otrā pusē – Valdemāra 
Avena daiļradi klātienē sākām 
vērtēt 1991. gada septembrī, kad 
Rīgā beidzot ieraudzījām viņa 
darbus. Avens bija pirmais ār- 
zemju latviešu gleznotājs, kas  
pēc Latvijas valsts atjaunošanas 
sarīkoja pie mums izstādi. Tā 
saņēma aplausus, pastiprinātu 
interesi no profesionāļu, māks-
las zinātnieku puses un, pro-
tams, no mākslas cienītājiem. 
Tajā brīdī varējām teikt – trimda 
vairs neeksistē, Latvija ir atvēru-
sies pasaulei, un sākusies ga-     
rīgā       mājupnākšana. Mākslinieks 
V. Avens uzsāka ar mums – sa-
viem tautiešiem - sarunu. Zī- 
mīgi, ka vienai no darbu seri- 
jām bija nosaukums „Dialogs”. 
(...) vairākkārt gleznots divu pret-
nostatītu abstraktu formu dia-
logs jeb, drīzāk, mēmas, statiskas 
dialoga gaidas, nospriegota ne- 
pieciešamība pēc komūnikāci-  
jas, dzīvas balss, sapratnes, – tā 
jūtama arī dažādās konfigūrāci-
jās attēloto robusto cilvēkgalvju 
kompozicijās. (Antra Kļaviņa – 
Literātūra un Māksla 1991. g.   
20. septembrī.) Šodien komūni-
kācija turpinās. Mēs esam iepa-
zinušies ar gleznotāju un arī  
dzejnieku, par starpniekiem 
izmantojot publikācijas presē  
un, protams, dzeju izlasi „Avis”. 
Ko skatām šajā tikšanās reizē?

Izstāde LNMM Mazajā zālē 
ļauj iepazīties ar Voldemāra Ave-
na dažādu periodu izcilāko snie-
gumu. Pats mākslinieks sevi raks-
turo kā ekspresionistu ar noslieci 
uz abstrakcionismu. Savās kom-
pozicijās autors izmanto senlat-
viešu ēku elementus – klēts durvis, 
eņģes, logus un atslēgas. Periodis-
ki atgriežoties pie kāda no tiem, 
veidojas savrupi cikli. Architek-
tūras detaļas vai ainava ir ārējais 
vērojums un vienlaikus stāsts par 
cilvēka sākotnējo piederību un 
prombūtni. Tas ir zemapziņas 
kultūrslānis, kas ietekmē iztēli un 
rīcību, tās ir zināšanas par reiz 
notikušo vai atmiņas par reiz 
zināto, tie ir daudziem kopēji, 
dziļi simboli, dvēseles schēmas. 
Gleznošanas procesā priekšmetu 
formas tiek vienkāršotas, apzinā-
ti neievērojot perspektīvas liku-
mus, šķietami mierīgi, pat racio-

DURVIS
Saruna ar Voldemāru Avenu

nāli analizējot jūtu un pasaules 
attiecības. (Ilze Putniņa - izstādes 
kurātore – LNMM Glezniecības 
kollekcijas 20. gs. 2. puse-21. gs. 
glabātāja.)

Izstāde dod pietiekami plašu 
iespēju iepazīt mākslinieku, jo 
varam ne tikai apskatīt darbus 
un paņemt līdzi gaumīgi veidoto 
katalogu, bet arī noskatīties vi-
deofilmu – sarunu ar Valdemāru 
Avenu. Filmas režisore ir Maruta 
Jurjāne. Izbaudu visu, ko piedāvā 
ekspozīcijas veidotāji, un tad 
dodos pie mākslinieka. Esmu sa-
traukta, kaut neesmu pirmo reizi 
ar pīpi uz jumta, – pirmās inter-
vijas ar māksliniekiem notika 
vairāk nekā pirms trīsdesmit 
gadiem. Bet šoreiz ir īpaša situā-
cija. Man jābalansē starp jums 
zināmo un mani interesējošo. 

S. Sīle: Toreiz, 1991. gadā, un 
šodien. Divas izstādes. Vai sa- 
jūtas ir atšķirīgas vai līdzīgas?

V. Avens: Sajūta ir pretēja sa- 
līdzinājumā ar to, kā bija toreiz. 
Toreiz mēs bijām neziņā par to, 
kas notiek šeit un kādā situācijā 
ir Latvija, jo vēl nebija pagājis  
pat gads pēc brīvības atgūšanas 
un viss vēl bija, kā saka, tādā 
limbo stāvoklī. Bet mani uzņē-
ma ļoti draudzīgi. Es jau pazinu 
daudzus šejienes māksliniekus. 
Viņus iepazinu 1989. gadā, kad 
Nahamkina galerijā liela grupa 
latviešu mākslinieku izstādīja 
savus darbus. Un visi ieradās uz 
izstādes atklāšanu. Izstādi laip-
nā kārtā sarīkoja Zvirbulis Jāņa 
sētas galerijā. Šogad, šinī izstā-
dē, ir cita publika. Tik daudz 
mākslinieku kā pagājušajā reizē 
neredzēju. Bet ir vasara, visi 
izbraukuši. Ceru, ka vēl atnāks. 

Jums ir bijušas izstādes Ņu- 
jorkā, Toronto, Ņudžersijā utt. 
un Rīgā. Vai iekārtošanas ziņā 
ir atšķirības?

Šeit bija labi tanī ziņā, ka 
mūzejs darīja visu. Man gandrīz 
nekas nebija jādara. Vienīgi 
jāatsūta gleznas. Es tikai tās ieli-
ku kastēs. Un cauri. Direktore 
Māra Lāce norīkoja jauku ku- 
rātori Ilzi Putniņu. Mums bija  
tik ļoti laba sarakstīšanās ar 
e-pastu. Un viss noritēja kā pa 
diegu. Es biju ļoti priecīgs, ka   
vēl savos gados varu šo izstādi 
pieredzēt un šeit būt. 

Ko varat teikt par sevi - 
mākslinieku?

Es esmu mākslinieks, kam pa- 
tīk gleznot. Man patīk zināmas 

krāsu kombinācijas, man patīk 
ar tām manipulēt un tās izstrā-
dāt, man patīk raupjš uzliciens. 
Virsmu apdare gleznām. Un     
vēl - kādēļ es esmu tieši tāds, 
kāds esmu. Man kādreiz jaunībā, 
studiju laikos, radās doma, ka 
mums vajadzētu izstrādāt kaut 
kādu stilu, ka būtu redzams -     
to taisījis latviešu mākslinieks,  
ka mums vajadzētu kādu īpat-
nību, nevis kopētu Rotko, Pol-
loku. Tas notika ļoti plaši. Ame-
rikā īpaši. Jaunie mākslinieki   
ļoti aizrāvās ar visām šīm tech-
nikām. Es domāju, ka vajadzētu 
kaut ko īpatnējāku. Studiju lai-  
kā Hamburgā biju cieši saistīts  
ar ievērojamo Latvijas architek-
tu un mākslinieku Paulu Kun-
dziņu. Viņš savulaik dibināja Et- 
nografisko mūzeju. Vēl mani 
ietekmēja mākslinieks Zemgals, 
kam ļoti svarīga bija latviešu  
veco māju un riju architektūra, 
latviešu etnografiskā architek-
tūra. Tā nav ne sevišķi bagāta, ne 
sevišķi izsmalcināta, bet tajā ir 
kaut kāds zemes spēks, raupjums. 
Un to es mēģināju iestrādāt sa- 
vās gleznās. Daudz kas ir ņemts 
no latviešu elementiem. Nu tādā 
stilā es strādāju. Bet man ir arī 
cita veida gleznas. Vienmēr esmu 
vairāk vai mazāk eksperimen-
tējis. 

Raksturojot jūsu daiļradi, 
blakus tiek likts ekspresionisms 
un abstrakcionisms. Man gan 
vairāk ir vēlēšanās teikt – reā-
lisms un ekspresionisms. 

Domāju, ka jums ir taisnība. 
Tur jau ir zināms reālisms. Un 
ekspresionisms noteikti ir tas 
veids, kā es gleznoju. Tā ir eks-
presija. Detalizēti. Bieži vien ir 
uzlikts vairāk ar jūtām nekā ar 
pindzeles ievilcienu. Vēl kādā 
vietā esmu teicis, ka esmu eks-
presionistisks un romantisks.  
Bet drīzāk jūsu teiciens ir 
pareizāks. 

Vai nejaušībai ir kāda loma?
O jā! Noteikti. Kādreiz ar špak-

teli izdodas kaut kas tāds, ko ar 
otu nevar ne izdomāt, ne kon-
struēt. Es bieži lietoju špakteli. 

Jums ir arī architekta dip-
loms. Un man ir tāda sajūta, ka 
jūs savus darbus būvējat tā, kā 
architekts būvē māju. 

Tā ir. Taisni tāpēc, ka man 
iekšā ir architektoniskais - domā-
šanā. Un mana dzīvesbiedre Irē-
na - mākslas vēsturniece - bieži 
saka: tev atkal viss ir uz šķaut-
nēm un četrstūŗiem. Es par 

daudz to esot uzsvēris. Bet es 
taču nevaru izlīst no savas ādas. 

Savā pirmajā izstādē jūs pre-
zentējāties ar akvareļiem. Sa- 
protu, ka tas bija likumsaka-
rīgi, jo šī technika jums tuva 
jau no pamatskolas laikiem. Jūs 
pieminējāt Daugavpils skolo-
tāju Jāni Kalniņu, labu akva-
relistu, un Paulu Kundziņu,   
arī lielisku akvarelētāju. Bet 
kuŗā brīdī radās interese par 
eļļas glezniecību?

Faktiski tad, kad atbraucu uz 
Ņujorku un kad sāku apmeklēt 
cunftes līgu - Mākslinieku stu-
dentu līgu. Tā bija ļoti populāra 
toreiz un arī šodien ir ļoti po- 
pulāra. Tajā mācījušies Polloks, 
Raušenbergs un citi slavenības. 
Mani skolotāji bija Iļjinskis – 
krievu tautības - un Barnets, lai-
kam tīrs anglis. Viņš tajā laikā 
bija galīgi abstrakts, uz mūža 
beigām gan pārgāja uz figūrā-
lismu. Barnets bija ļoti labs sko-
lotājs, un tās technikas es faktiski 
iemācījos no viņa. Ar akvareli 
strādāju ļoti maz. Bet ļoti daudz 
ar akrilu. 

Vai Ņujorka kā pilsēta jūsu 
daiļradi ir ietekmējusi?

Jā. Ņujorka ietekmē ļoti, jo ir 
ļoti spēcīga pilsēta, kur visu var 
redzēt un visu atrast. Piemēram, 
pirmajās uz Rīgu atsūtītajās glez-
nās bija vairāk Ņujorkas iespaids 
nekā latviskā jumiņu gleznie-
cība. Toreiz man patika tādi figū-
rāli ekspresionistiski veidoli,    
kas varbūt attēlo tādu Ņujorkas 
kņadu vai ko tamlīdzīgu. Es atce-
ros galvas... Teiksim, ja jūs esat 
pazemē un ejat tai tunelī iekšā, 
un tur visi tie cilvēki ņirb, nākot 
no darba mājās. Tajā laikā tas 
bija diezgan daudzās gleznās. 

Jūs kādreiz esat teicis, ka 
vienīgā vieta pasaulē, kur lat-
vietis var justies kā savā vien-
sētā, ir Ņujorka. Kāpēc?

Tāpēc, ka tur neviens tevi ne- 
traucē. Tu vari pazust, un ne-
viens arī nezinās, ka tu esi pa- 
zudis. Brīvība ir taisni tajā lielajā 
pūlī, kad tiešām nevienam ne 
par ko nav jādod norēķini. Tu 
tiec pats ar savu dzīvi galā. Un, ja 
tu to vari, tad vari justies labi. 
Līdz šim mēs to varējām, ja es vēl 
varēju atbraukt te un būt savā 
izstādē. Es varēju visu veikt, lai 
gan esam svešumā utt. Bet fak-
tiski tā lielā pilsēta ir ļoti drau-
dzīga. Tur jums palīdzēs uz jeb-
kuŗa stūŗa, ja nezināsit, kurp iet, 
jums aizies līdzi un parādīs,      
kur jāiet. Šeit esmu agrāk redzē-
jis - cilvēks guļ vai nu piedzē-
ries, vai kāda cita vaina, un ne-
viens nepievērš tam uzmanību. 
Ņujorkā tas tā nav. Tur uzreiz 
palīdz. Tiešām palīdz visiem. 

Mēs ilgi nevarējām aizbraukt 
pie jums uz Ameriku. Bet kaut 
ko tomēr zinājām. Piemēram, 
par „Elles ķēķi”. Cik liela loma 
jūsu dzīvē bija šai mākslinieku 
grupai? 

Noteikti tā palīdzēja. Tur galve-
nā personība glezniecības jomā 
bija Fridrichs Milts, kuŗu es ļoti 
cienu, un patiesībā viņš mani arī 
drusku ietekmēja. Viņš bija pē- 
dējais mūsu mākslinieku grupas 
vecākais. Kad Milts vairs nejau-
dāja, viņš norīkoja mani savā 
vietā. Bet grupa bija jālikvidē. 
Vairs nevarējām operēt finan-

ciāli, cilvēki atgāja, nomira. 
Grupā darbojās ar māksli-

nieks Annuss. Kā viņu jūs rak-
sturotu?

Annuss gribēja atbalstīt jau-
nos māksliniekus. Viņš tiešām 
bija par tiem. Annuss ļāva jau-
najiem nākt ar saviem dar-     
biem. Atceros – Daina Dagnija, 
kas šobrīd tikusi šeit Rīgā ar 
savām izstādēm uz augšu, bija 
izstādījusi divus figūrālus darbus 
un meitenēm bija ielīmējusi tā- 
das spīdīgas pogas. Visi vecie 
meistari – kā nu tā var!!! Bet 
Annuss pretī – viņa ir laba māks-
liniece, un tam darbam ir jābūt 
pie sienas. Annuss bija jauka 
personība. Arī mani viņš vienmēr 
ir aizstāvējis. Teicis – Avens ir 
jāaizstāv. 

Kas ir mākslinieka kredo?
Mākslai jābūt patiesai, un aiz 

tās jābūt māksliniekam, kuŗš var 
dot kaut ko tādu, kas kaut ko  
dod arī citiem. Respektīvi, tai 
jābūt zināmai vērtībai, zināmai 
īpatnībai. Māksliniekam jābūt 
individuālam. Viņš nevar būt 
tikai viens no graudiem maisā. 
Un parasti jau aiz tā mākslinieka 
būtības tomēr slēpjas tikai cil-
vēks, un tas cilvēks var būt stiprs 
un var būt ļoti vājš. Parasti tā 
māksla ir tā stiprākā lieta, un 
viņš mēģina to radīt. 

1978. gadā profesors Jānis 
Siliņš, rakstot par jums, runā 
„par krizes jutoņu”. Ko viņš 
domāja, tā rakstīdams?

Laikam runa ir par izstādi 
Brodvejā „Spektrum-5” galerijā. 
Man bija darbi ar nosauku-  
miem – „tā kā caurums sienā”, 
„tā kā salāpīts”, „tā kā Rucava”. 
Un aiz tā slēpās kaut kas galīgi 
abstrakts, piemēram, es biju au- 
deklu noklājis ar tādu Rucavas 
zilo un apakšā tās trīs strīpas,  
kas ir tautastērpam. Un Siliņš 
šādus darbus negribēja atzīt. Un 
uzrakstīja recenziju par izstādi 
un lūzuma periodu. Bet vispār 
mēs bijām draudzīgās attiecībās. 

Septiņdesmitajos jūs pievēr-
sāties īstenības fragmentiem, 
sevišķi architektūras motī-
viem. Vai atmodās architekts, 
vai jaunības gados tik rakstu-
rīgā vēlme aptvert visumu ir 
pagājusi un atnākusi apskaid-
rība, ka visu var arī ieraudzīt 
vienā smilšu graudiņā. 

Es domāju - tieši tā arī ir. 
Piekrītu. Jaunībā jau gribas visā-
di iztrakoties un iet uz visām 
pusēm un mēģināt šo un to. Vē- 
lāk cilvēks kļūst rāmāks. Sāk 
redzēt skaidrāk. 

Man tieši šie fragmenti - no 
konteksta izrautie - pasaka vai-
rāk, nekā reizēm man mēģina 
izstāstīt lielformāta darbi, kas 
piepildīti ar pamatīgu saturis-
ko slodzi. 

 Tā mazuma aptaustīšana, to 
jūt pilnīgi fiziski. Reizēm esi 
uztaisījis kādu vienu mazu de- 
taļu, kas izdevusies labā formā 
un krāsā, tā ka pilnīgi siekalas 
tek. Tā kā tāda garšīga rupj-
maize

Un kā ar simboliem?
Simboliska jēga bija tad, kad 

bijām šķirti, kad jūs bijāt vienā 
pusē, mēs - otrā. Varbūt tas bija 
zemapziņas līmenī. 

mag. art. Sarmīte Sīle
(Turpinājums 14. lpp.)

Voldemārs Avens
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Trīs atslēgas vārdi 257. Jaunajā Gaitā(Turpinājums no Nr. 31)
Ilgonis Bērsons

Gaŗām ejot Ezergaile apskata 
dažas dzimtenē mītošas rakst-
nieces: 

„Nostalģija, t. i., ilgas pēc zau-
dētā, varētu pat teikt, iekšējā 
emigrācija, trimda un izslēgtība 
raksturo arī viņas. Manu inte-
resi piesaistīja rakstnieces un 
trimda – trimda visplašākajā 
nozīmē. No feministiskā vie- 
dokļa sieviete jau no laika gala 
atrodas trimdā, reti būdama   
daļa no kultūras, ko vēl jopro-
jām definē vīriešu kārta. Šai 
izpratnē padomju laika rakst-
nieces, piemēram, Vizma Belše-
vica, Māra Zālīte un Regīna Eze-
ra atradās zināmā izraidījumā, 
trimdā, ne tikai kā latviešu kul-
tūras un tradicijas aizstāves, bet 
arī kā sievietes režīmā, kas    
daudz runāja par sieviešu tie-
sībām, bet necentās viņu dzīves 
padarīt vieglākas. Viņas neatra-
dās gluži „mājās”, lai arī nebija 
zaudējušas fizisko kontaktu ar 
savu zemi.” (11) Ja pārdomu at- 
vēziens ir tik plats, tad nosauca-
mas arī Elza Stērste, Melānija 

Vanaga, Ilze Kalnāre, Broņislava 
Martuževa, Ārija Elksne...Četras 
no viņām bijušas arī tiešajā 
trimdā – padomju vergu nomet-
nēs. 

Psīchiatrijas doktore Aina 
Siksna iet vēl tālāk – recenzijai 
par atjaunotās Latvijas laikam 
veltīto Ingas Žoludes romānu 
„Silta zeme” likusi virsrakstu 
„Siltas zemes trimdinieki” un 
izteikusies šādi: „Romāna varoņi 
liekas esam sava veida trimdi-
nieki – gan Parīzē, gan Istanbulā, 
gan arī Pēterburgā. Konkrēti 
žņaugi viņiem ir zuduši. Tos 
aizstāj žņaugi personu iekšie-   
nē. (...) Viņi, liekas, nepieder ne 
savai, ne citai zemei, nedz arī    
jūt kādu saistību ar savu ģi- 
meni.” (70)

Vai nenotiek jēdziena trimdi-
nieks pārāk liela izmantošana, 
pat devalvācija?

Savukārt Knuts Skujenieks, kas 
septiņus gadus bija aizsūtīts 
trimdā uz Mordoviju kā polī-
tiski sodītais, šo vārdu nelieto. 
Dziļi tvertajā rakstā jeb referātā 

„Savā reizē arī viens ir kaŗavīrs” 
cietumnieks runā par ieslo-
dzījumu, ieslodzītajiem, latvie-
šiem, lēģeŗa biedriem, gūstek-
ņiem (nevis vergiem), padomju 
polītlēģeri.

Romāns  
Daiļrades daļā ievietots Juŗa 

Rozīša romāna „Displaced Per-
son jeb kāda latvieša stāja sve-
šumā” fragments Dish Rag 
(diemžēl JG vairāku darbu no- 
saukumi, kā arī tekstu gabali nav 
tulkoti latviešu valodā). Lasu un 
jautāju sev: vai tas tiešām būs 
romāns, prozas darbs? Te ir ieski-
cēta problēma, te ir pārstāstī-
jums, bet īsta tēlojuma nav. Ir arī 
stila neveiklības, piemēram:   
„Arī attiecībā pret laika apstāk-
ļiem Jūlijs nezināja, kā pret tiem 
jāizturas.” (10) Galvenajam varo-
nim visvairāk „bija bailes, ka 
viņš kaut ko uzrakstīs un ka visi 
sapratīs, ka tas jau nav īsti rik-
tīgs romāns”(11). Spožā, kaut arī 
diskutablā romāna „Kuņas dēls” 
(1995) autoram novēlu uzraks-
tīt īstu romānu!

Romāns kā kanons mūsdienu 
literātūras teorijā un vēsturē ir 
aizmēzts atkritumos. Romānam 
ir bezgala daudz veidu un būs 
vēl, taču kaut kāda šī termina 
jēga jāsaglabā. Modernistu ietei-
kums visu uzrakstīto saukt par 
tekstiem paveŗ ceļu uz māksli-
niecisku paviršību un chaosu. 

Jāņa Rokpeļņa grāmatā „Vir-
tuālais Fausts” (2008) uz aizmu-
gures vāka (nevis titullapā) la- 
sāms: „Romāns par mīlestību, 
dziedināšanu, spēļu elli, seksu, 
svētlaimību un bez laimīgām 
beigām – kā erotiskās masāžas 
salonā.” Emeritētais prof. Juris 
Silenieks recenzijā raksta: „Saukt 
aplūkojamo darbu par romānu  
ir drusku pārgalvīgi, bet, kā 
zināms, romāna definīcijas mūs-
dienās ir tikpat izplūdušas kā 
pats žanrs. Visdrošāk atkārtot 
Andrē Žida formulējumu:   
„Romāns ir zināma gaŗuma pro-
zas darbs. Tas par žanru neko 
daudz neizsaka, tomēr ir pietie-
kami daudz.” (61) Tātad vienīgais 
mērs ir gaŗums, bet vai tad ar 

lappušu skaitu var noteikt žan-
ru? Labi, ka Žida teiktajā vismaz 
ir vārds „proza”. 

Dzintara Soduma „Viņpuse” 
(2008) nodēvēta par „stāstījumu 
ar romāna pazīmēm”. Arī par     
to Jurim Sileniekam ir savs      
spriedums: „Soduma „Viņpuse” 
arī nepieturas pie klasiskā plāna 
(sākums, vidusdaļa un nobei-
gums. - I. B.), chronoloģija tur ir 
saputrota, stāstījumam pievie-
noti visādi teksti, piemēram, ģi- 
menes iepirkumu vai Ņujorkā 
mirušo latviešu saraksti etc., etc., 
kādus parasti ievieto avīzēs un 
kas vairs lāga neietilpst lite-
rātūrā” (60, izcēlums mans – I. 
B.). Redaktore Gundega Blum-
berga šo darbu tomēr nodēvē-
jusi par romānu (uz aizmugures 
vāka). 

Rakstniecībā galvenais ir vei-
dot rakstniecības darbus. Avīž-
niecība lai paliek avīžniecībai, 
dokumenti – vēstures grāma-
tām.

***   
 Jauku vasaru jaungaitniekiem!                     

Dažās Rīgas grāmatnīcās vēl 
pērkama grāmata ar nosauku-
mu „Mīlestība mēra laikā”. Tā 
kā par mēru Latvijā tagad sauc 
pilsētas galvu, dažam no ārze-
mēm atlidojušam un ar Endze-
līna pareizrakstību saradušam 
tautietim varētu šķist, ka grā-
mata stāsta par jaunā Rīgas     
galvas Nila Ušakova draudze-
nēm, kam uzmanību pievērš    
arī dzeltenā prese. Nekā nebija! 
Grāmata īstenībā ir ievērojama 
Latīņamerikas rakstnieka ro- 
māns par bīstamo infekcijas sli-
mību mēri, ko endzelīnieši ģe- 
nitīvā raksta ar mīkstināto r. 
Lūk, kārtējais pārpratums, ko 
rada mīkstinātā r atmešana. 

Kālab, apcerot pavisam citu 
grāmatu, uz mirkli pievērst uz- 
manību tulkotam romānam? 
Tāpēc, ka baltu filologs Jānis 
Kušķis nevairās mīlēt pat mēŗa 
laikā! Viņa latviešu valodas mī- 
lestība (nedrīkst teikt „mīlestība 
uz valodu”- 282. lpp.) ir tik stip-
ra (nedrīkst teikt „izteikta” – 
139.), ka laikā, kad Latviju       
pārņēmusi dižķibele, algas un 
pensijas tiek samazinātas, pie-
aug bezdarbs un grāmatas pērk 

Mīlestība mēŗa laikā
Jānis Kušķis, Mūsu valoda II, Padomi latviskas valodas cienītājiem, 

izdevusi biedrība” Latvietis” 2009. g., 376 lpp.
mazāk, viņš sagatavojis un lai-
dis klajā teju 400 lpp. biezu ag- 
rāk presē un periodikā publi-
cētu rakstu krājumu. Kušķa va-
lodas mīlestība spītē mūsdienu 
mērim – krizei ekonomikā. 

Kušķa grāmatas lielākā daļa 
veltīta cīņai (ja tā drīkst teikt, - 
bet skat. 133.!) pret krievu vārdu 
un izteicienu burtisku atveido-
jumu latviešu valodā. Šādu vār-
du un izteicienu ir saradies mil-
zums. Tajos viegli var apmaldī-
ties ārzemju latvietis, nevainīgi 
un vientiesīgi pārņemot tos no 
Latvijā dzīvojošo latviešu leksi-
kas. Viņam šie agrāk neierastie 
valodas veidojumi var šķist pat 
īpaši latviski! Krievu valodas 
nepratējs, piemēram, neko ļau-
nu nesaskatīs augsnes sagata-
vošanā kādam notikumam, jo 
vai tad augsne nav skaists lat-
visks vārds? Taču Kušķis (249.) 
pārliecina, ka pārnestā nozīmē 
latviski labāk runāt par zemes, 
ne augsnes sagatavošanu.

Viens otrs skeptiķis varētu vai-
cāt: vai valodnieks par daudz 
neskalda matus? Vai liela mui-
ža, ja šis vai tas burtiski tulkots 
no krievu valodas, ja vien krie-

vu valodā nav atstāts viss vārds, 
kam piekabināta tikai latviska 
galotne? Vai tad nepieciešamo 
jaunvārdu darinātāji 19. gadsimtā 
nerīkojās līdzīgi, tikai krievu 
valodas vietā iedvesmojoties    
no vācu valodas? Vai priekšla-
sījums (Vorlesung) un priekš-
nesums (Vortrag) nav burtiski 
tulkojumi no vācu valodas, un 
vai „nesumam” nav pat muļķīgs, 
kropls skanējums? 

Liekas, Jāņa Kušķa atbilde te 
būtu – un tai varam tikai pie-
vienoties -, ka nav jēgas pārlūkot 
sensenus un mūsu valodā jau 
pilsoņu tiesības ieguvušus dari-
nājumus. Jāvairās gan no tā- 
diem svešu valodu ietekmē ra- 
dušamies izteicieniem, kas mūs-
dienu Latvijā aizstāj senākus, 
veiklākus, daiļākus, latviskus.

Kušķa rakstiņu uzbūve ir visai 
nemainīga. Tie parasti iesākas  
ar pasūdzēšanos par padomju 
laika negātīvo ietekmi uz lat-
viešu valodu, piemēram: „Ja 
mūsu valodā ir savi izteiksmes 
līdzekļi, nav vēlami citu valodu 
nevajadzīgi atdarinājumi. Pa- 
domju okupācijas gados liela 
daļa latviešu stipri zaudējuši va-
lodas izjūtu, pakļaudamies uz- 
spiestajai ideoloģijai par krievu 
valodas pārākumu, no kuŗas 
vienmēr esot jāmācās. Tā nu ra- 
dušies lieki krievu valodas at- 
darinājumi, no kuŗiem jopro-
jām netiekam vaļā.” Seko presē, 
periodikā vai radio pamanīti  
teikumi, kuŗos šie atdarināju-  
mi ietverti. Beigās lasāmi au-
tora piedāvātie teikumu uzla-
bojumi, nereti vairākos variantos. 

Jānis Kušķis vēlas (nedrīkst 
teikt „iestājas par”- 63.) tīru, 
skaidru, latvisku latviešu valo-
du, tomēr detaļās viņa prasības 
nav katēgoriskas. Viņš ir drīzāk 
mērens nekā fanātisks. Pilnīgus 
svešvārdu skaudējus viņš pat  
izsmej (40.) un raksta (43.): 
„Svešvārdu lietošanā vajadzīga 

mēra sajūta, bet nav prātīgi 
skaust sen zināmus svešvārdus, 
ko visi saprot.” Būdams pārlie-
cināts Endzelīna rakstības at- 
balstītājs (tajā arī iespiesta visa 
grāmata), viņš nepieprasa tūlī-
tēju vispārēju atgriešanos pie  
tās, bet prasa vismaz izvēles 
brīvību: „Pēc 1908. gada, kad 
pieņēma jauno rakstību, pagāja 
ap trīsdesmit gadu, kamēr to 
ieviesa praksē. [..] Pēkšņas mai-
ņas tika varmācīgi uzspiestas 
padomju diktātūras apstākļos. 
Demokratiskā iekārtā rīkoja-
mies citādi. Bet, lai varētu iz- 
vēlēties, sabiedrībai jāzina arī 
nebojāta latviešu rakstība.”(24.)

Autors nepaskaidro, kā lielo 
Latvijas latviešu sabiedrības da- 
ļu, kas nelasa ārzemju latviešu 
avīzes, ar „nebojāto” latviešu 
rakstību iepazīstināt. Cilvē-  
kiem ir grūti pārvarēt tieksmi 
(a) rakstīt tā, kā viņi mācījušies 
skolā, un, (b) kur vairāki raks-
tības varianti, izvēlēties vienkār-
šāko. Vai būtu daudz panākts,   
ja latviešu valodas skolotāji au- 
dzēkņus stundās ar Endzelīna 
rakstību gan iepazīstinātu, bet 
tās lietošanu no viņiem  nesagai-
dītu? Un grūti būs noliegt, ka 
padomju laikā ieviestā rakstī-  
ba – kaut kļūmīga, neloģiska, 
nezinātniska – tomēr ir nedaudz 
vienkāršāka. Pēc autoru vēlēša-
nās dažu grāmatu – kā „Mūsu 
valodas” - iespiešana „nebojā-
tajā” rakstībā līdz šīs rakstības 
vispārējai lietošanai nenovedīs 
pat ne trīsdesmit gados, ja ne- 
nāks palīgā valsts likumi! Eko-
nomikas mēŗa un krievu tautī-
bas mēra laikmetā ar zināmu 
aizkustinājumu nākas lasīt             
5 lpp. gaŗo Jāņa Kušķa rakstu 
„Kāpēc latviešu rakstos vaja-
dzīgs burts ŗ ?„. Tas ir lieliski 
argumentēts, ļoti prātīgs, bet jau 
pašā rakstā autors atzīst, ka 
mums ir „mīkstā ŗ nīdēji,” „de-
magogi”. Būtu nožēlojami, ja 

cilvēki, kas ar J. Kušķi nav 
vienisprātis ortografijas jautā-
jumā, naidīgi nostātos pret va-
lodnieka padomiem leksikas    
un izteiksmes jomā, kas taču ir 
„cita opera”. 

Grāmata diemžēl neiztiek bez 
iespiedumkļūdām. Vairāk nekā 
divi duči šādu kļūdu izlaboti 
atsevišķā izdevumam pievie-
notā lapiņā. Grāmatas tapšanas 
veicinātāja, valodas kopēja Maija 
Sinka šo rindu rakstītājam  
stāsta, ka princips esot bijis la- 
bot galvenokārt kļūdas, kas la- 
sītājam pēc kļūdām varētu arī 
neizskatīties. Gluži konsekventi 
labotāji tomēr nav bijuši: ja, 
piem., 115. lappuses „oktobra” 
izlabots uz „oktōbŗa”, kāpēc         
9. lappuses „paragrāfs” nav iz- 
labots uz „paragrafu”?

Var strīdēties par daža anglis-
ma nozīmes latvisko skaidroju-
mu 108. lappusē. Vārdu establiš-
ments, kas tulkots par iekār-
tojumu, mūsdienās angliski ru- 
nājošās zemēs visbiežāk attie-
cina uz sabiedrības valdošo 
šķiru. Par bestselleriem drīzāk 
sauc veikalos daudz pieprasītas 
grāmatas, ne citas preces. Lasī-
tājam, kas nav baltu filologs, var 
rasties vēl citi jautājumi. Vai 
„uzstiepj” vietā (230.) vajadzēja 
„uztiepj”?  Kāpēc autors raksta 
„plus”, ja 1944. gada vārdnīcā ir 
plūs ar gaŗo ū (233.-234.). Ja 
„konkurenta” jeb „sacensoņa” 
vietā kā līdzvērtīgu variantu 
autors piedāvā „sacensi”, vai 
„censoni” drīkstam saukt par 
„censi”? (257.) Kāpēc chorvāti, 
ne kroāti? (323.)

Grāmatu rotā asprātīgi, veikli 
Māŗa Bišofa zīmējumi. Financi-
ālu atbalstu tās izdošanai snie-
dzis Latviešu fonds un Pasaules 
brīvo latviešu apvienība. Paldies 
Jānim Kušķim par viņa ļoti 
vajadzīgo, ļoti vērtīgo darbu!

Eduards Silkalns          

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 
„LATVIJAS GRĀMATA”. 

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv
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Pirms Jāņiem aizgāju uz 
„Laika”un „Brīvās Latvijas” 
redakciju. Man  iedeva kaudzīti 
aīzes numuru, Rīgas centrā 
nevienā kioskā to vairs nopirkt 
nevar. Pārlapoju laikrakstu, un 
vairākkārt nācās sastapties ar 
virsrakstiem: „No dzīves aizgā-
jis…” vai „No šīs pasaules atva-
dījies…”.  Tāda ir reālitāte. To 
atgādina sēru vēsts: „Teātŗa 
mākslinieku veļu pulkam pie-
biedrojusies Spodra Tipāne, 
dzim. Zaļuma”. Ko lai dara, viņai 
jau bija deviņdesmit. Ar Spodru 
Tipāni tikāmies Rīgā, kad Lat-
vija bija atguvusi neatkarību,   
un es atceros viņu kā intelek-
tuālu, garīgi smalku personību. 
Kādu laiku ar viņu esam 
dzīvojuši vienā pilsētā – Jelgavā, 
tikai es tad biju zeņķis, bet 
Spodra Zaļuma Jelgavā mācījās 
Osvalža Glāznieka teātŗa kursos, 
rakstīja avīzēs par teātri un 
literātūru, apprecējās ar Jelgavas 
teātŗa aktieri Ēriku Broziņu, 
staltu jaunekli, kuŗa dotībām 
atbilda asie, skarbie, arī negan-
tie raksturi. Atceros viņu kā 
Edvardu Blaumaņa „Indrānos” 
vai Džanetino F. Šillera drāmā 
„Fiesko”. 

Broziņa un Spodras dzīve 
samežģījās, pēc došanās bēgļu 
gaitās uz Vāciju aktieris saslima 
ar tuberkulozi un 1946. gadā 
nomira, bet Spodra Broziņa 
palika viena, publicēja teātŗa 

Atceros izcilus aizgājējus
recenzijas laikrakstā „Tēvzeme”. 
Drīz pēc izceļošanas uz ASV 
Spodra apprecējās ar aktieri 
Ansi Tipānu, un nu vēl ciešāk 
viņas ceļš sasaistījās ar teātri, 
viņa piedalījās Anšlava Eglīša 
vadītās Pasifika Palisades Ceļo-
jošās trupas gaŗajās viesizrādēs 
pa ASV un Kanadu, tēloja Andu 
A. Eglīša lugā „Cilvēks grib 
spēlēt”, bet vēlāk Losandželosas 
Ceļojošajā jeb Anša Tipāna 
teātrī notēloja Judīti T. Viljamsa 
lugā „Iguānas nakts”, Elīnu         
A. Brigaderes drāmā „Ilga”, kā 
arī Dr. Zanti A. Paso lugā 
„Bacilis vai niķis?”. Kad es sa-
tikos ar Spodru Tipāni, viņa no 
teātŗa bija atvadījusies un mū- 
žībā diemžēl jau bija aizgājis 
aktrises dzīvesbiedrs Ansis Ti- 
pāns, taču Tipāna kundze 
joprojām izstaroja gaismu. Pēc 
tam vēl sarakstījāmies, taču  
viņa bija paslinka vēstuļu raks-
tītāja. 

Lasot sēru sludinājumā iz-
teikto līdzjutību, redzu vairākus 
ievērojamu, ar teātri saistītu 
cilvēku vārdus: Lolita Lejiņa, 
Maija Cukura, Daira Cilne, Ilga 
Jankovska, Ilgvars Dižgalvis, 
Ilze Tauriņa. Man bijusi laime 
arī šīs personības pazīt, un es 
priecājos, ka vēl ir itin krietns 
pulciņš kādreizējo Losandže-
losas teātŗa aktieŗu. Paldies par 
viņu skaisto, nesavtīgo darbu!

Krietni lielāka skatuves darba 

pieredze bija Ansim Mitrēvi-
cam, kurš aizsaulē aizgāja aprīlī. 
Arī viņu es uzskatu par jel-
gavnieku, jo manās atmiņās par 
pirmajām Jelgavas teātrī redzē-
tajām izrādēm dzīvo arī viņš. 
Anša Mitrēvica teātŗa gaitas bija 
sākušās jau agrāk – viņš bija pie-
dalījies Latvijas radiofona iestu-
dējumos, trīsdesmito gadu bei-
gās strādājis Daugavpils teātrī, 
bet 1942. gadā pārnāca uz Jel-
gavu, un te viņu pirmo reizi 
ieraudzīju arī es. Manās atmi-
ņās Ansis Mitrēvics dzīvo kā 
Noliņš Blaumaņa drāmas „In- 
drāni” iestudējumā, tāds kā dzid-
rums zaigoja ap šo tēlu. Viņa 
skatuves partnere bija Elza Ra- 
dziņa Gustes lomā, un pēc dau-
dziem gadiem ar Ansi Mitrēvicu 
sastapos tieši Jelgavā, kādreizējā 
Hercoga Pēteŗa ģimnazijas na- 
mā, kur tagad atrodas Jelgavas 
pilsētas mūzejs. Vienā zālē to-
reiz bija iekārtota mūsu skatu-
ves karalienes Elzas Radziņas 
piemiņas izstāde. Vecajā Jelga-
vā Ansi Mitrēvicu redzēju    
Klauzena dēla Egmonta lomā                 
G. Hauptmaņa drāmā „Pirms 
saules rieta” un M. Zīverta 
komēdijā „Minchauzena pre-
cības” Jukuma tēlā.

Sekoja lomas, ko man nebija 
iespējas vērot, jo kopš 1945. 
gada rudens Ansis Mitrēvics 
Vācijā bija iekļāvies Mērbekas 
Latviešu teātŗa darbā - viņš bija 

Mikus R. Blaumaņa drāmas 
„Pazudušais dēls” izrādēs, pie-
dalījās V. Šekspīra lugas „Div-
padsmitā nakts” leģendārajā 
iestudējumā. Tad liktenis Mit-
rēvicu aizveda uz ASV, un par 
šo posmu vēstulē man stāsta 
Rasma Birzgale: „ASV viņš kādu 
laiku piedalījās Ņujorkas an- 
sambļa iestudējumos, bet īsti 
izcils viņš bija Puika uz goda 
Zīverta „Pēdējā laivā” Ceļojošā 
ansambļa iestudējumā. Mans 
tēvs domāja, ka labāku tēla 
atveidojumu nemaz nevar ie- 
domāties. Pēdējos gadu desmi-
tus viņš dzīvoja mums tuvu – 
blakus pavalstī, apmēram stun-
das brauciena attālumā. Tēvs 
vairākkārt mēģināja viņu ie- 

saistīt mūsu ansamblī – kaut 
mazās, epizodiskās lomās, kur 
nevajadzētu ierasties katrā 
mēģinājumā. Taču Ansis attei-
cās sakarā ar maizes darba 
slodzi. Beidzot, viņam aizejot 
pensijā, teātŗa velniņš ņēma 
virsroku, un Ansis piedalījās 
jauniešu (ALT Ņujorkas studi-
jas) iestudējumos. To visu Jūs 
jau zināt un esat aprakstījis.   
Man tikai jāpiebilst, ka „trim-
das apstākļu dēļ” atkal viens 
spilgts talants palika ēnā.”

Amerikas Latviešu teātŗa 
Jaunatnes ansambļa iestudēju-
mā Ansis Mitrēvics tēloja Klāva 
Omartija lomu A. Eglīša lugas 
„Omartija kundze” izrādē. Ar šo 
iestudējumu teātris 1992. gadā 
viesojās Rīgā, un pēc izrādes 
man bija laime spiest roku 
kādreizējam jelgavniekam. Viņš 
bija pārvērties iesirmā vīrā,   
taču sirsnība, asprātība un hu-
mors šajā cienījamajā aktierī 
mājoja joprojām. Ansim Mit-
rēvicam toreiz laimējās nospē-
lēt šo lomu arī savā jaunības 
pilsētā Jelgavā.

Rasmai Birzgalei taisnība – 
trimdas reālitāte nepavēra iespē-
ju visā plaukumā atvērties ak- 
tieŗa Anša Mitrēvica talantam. 
Ansis Mitrēvics mīlēja teātri,    
un skaistākie viņa dzīves brīži 
bija tie, kad viņš piederēja 
teātrim.

Viktors Hausmanis

Ansis Mitrēvics

Vēl pirms gadiem desmit 
ceļotāji Sabilei izdrāzās cauri, 
gandrīz nepiestājot.  Ginesa re-
kordu grāmatā ierakstītais Vīna 
kalns, kur vistālāk Eiropas zie-
meļos jau simtiem gadu noga-
tavojas vīnogas, pa steidzīga 
autobraucēja logu nav pama-
nāms. Protams, vīnogas Latvijā 
aug ne tikai Kurzemē, tās ienā-
kas arī Smiltenē, Siguldā, Val-
mierā, Jelgavā un daudzviet ci-
tur. Kārtējie - jau 11. vīna svētki 
pulcēja ne vien tos latviešus,  
kuŗu aizraušanās ir dārzkopība 
un mājas vīna darināšana. Sa- 
bilē svētku reizēs nogaršojams 
pieneņu, ceriņziedu, rožlapu, 
korinšu, aveņu, ķiršu, ērkšķogu, 
upeņu, kazeņu, jāņogu, brūkle-
ņu un no citiem labiem paš- 
māju produktiem darināts vīns. 
Nudien, te dalīties pieredzē va- 
rētu arī Dienviddakotas slave-
nais dakteris un vīndaris Paulis 
Dzintars! Diemžēl Latvijā jo- 
projām nav pieņemts un apstip-
rināts likums par mājražotāju 
gatavoto pārtikas produkciju. 
Daudzviet Eiropā zemniekiem 
un farmeŗiem savus vīnus un 
liķieŗus gatavot un arī pārdot  
nav nekādu šķēršļu. Dīvaini,      
ka laikā, kad gan latvieši paši, 
gan tūristi varētu priecāties par 
jaunumiem nestiprā alkohola 
rūpalā, partiju un valdību gudrās 
galvas rīko konferences un ap- 
spriedes par krizi, krizi un vēl-
reiz krizi...

 Ja Kurzeme ir kliņģeris, tad 
Sabile tajā ir viena no jaukāka-
jām rozīnītēm, un tā vien šķiet – 
jo liesāks kļūst ikdienas maizes 
rieciens, jo bagātīgāka sabilnie-
ku izdoma! Tieši pirms trijiem 
gadiem Daina Kučere  Līgova-

Sabiles asprātības vitamīni
karā zemes gabaliņā savas mā- 
jas priekšā sameistaroja Līgu un 
Jāni – divas lielas salmu lelles. 
Jāņabērniem ir tieksme vairo-
ties, un tagad  to skaits iesniedzas 
trešajā simtā, un reti kuŗš izbrauc 
pilsētiņai cauri, neapskatījis sav-
dabīgo Leļļu ieleju.  Šogad vien 
to filmējušas un reklāmējušas 
četru ārvalstu televīzijas. Leļļu 
darinātāja ir klusa, savā saim-
niecībā viņa rosās pavisam ne- 
manāmi, kaut ko paskaidro, tikai 
ja kāds konkrēti jautā. Visu     
savu mūžu Daina strādājusi vien-
kāršus un vīrišķīgi smagus dar-
bus, tas sievišķīgākais – auklītes 
darbs bērnudārzā – arī nekāds 
vieglais nav bijis, bet tieši bēr-
niem leļļu meistare veltījusi vis-
vairāk savas sirds siltuma, un 
pirmsskolas vecuma „bērni” vi- 
ņas leļļu kollekcijā ir dažneda-
žādi, sapulcināti pa grupiņām   
un interešu kopām. Te ir arī 
daždažādu profesiju pārstāvji: 
žurnālisti, fotografi, sportisti, 
mūzikanti, dīdžeji  utt. Tā kā 
latvieši ir dziedātāju tauta, jau-
tājām: ,,Kur tad koris?” Jautājums 
vietā, esot padomāts arī par    
kori, nesen Dainai lielveikalā iz- 
pārdošanā gadījies nopirkt  lētas 
vienādas kleitiņas, paveicies ar 
kvalitātīvu un ne visai dārgu 
salmu ruļļu iegādi, tātad Sabiles 
centrā būs arī Dziesmu svētku 
dalībnieki!  Tagad Daina Kučere 
savus leļļu bērnus vairs netērpj 
tikai lietoto apģērbu veikalos 
atrastās drānās, turklāt arī tajos 
viņa izmeklē tikai to labāko. 
Protams, leļļu meistare nav mil-
jonāre, abi ar vīru pensionāri, 
kuŗiem netīk turēt rokas klēpī. 
Ziedojumu kastītē agrāk vai 
vēlāk latiņi vismaz leļļu tērpiem 

sakrājas. Daina ir tipisks piemērs 
latviešu čaklumam –samaksu 
par savu sirdsdarbu viņa nekad 
nav nedz plānojusi, nedz gai-
dījusi... 

Arī Sabiles kultūras nama dar-
binieki ar naudu nekad nav va- 
rējuši šķaidīties, turklāt budžets 
pašvaldībās rēgulāri tiek ap-
cirpts. Tikpat rēgulāri katros vīna 
svētkos tiek izdomāts kas jauns. 
Līksmība tagad valda ne tikai  
pie kultūras nama, vīna kalna un 
tirgus laukumiņā, bet arī visās 
mazpilsētas ielās, ugunsdzēsēju 
sētā, mūzikas un mākslas skolas 
pagalmā, pie sporta skolas un 
vidusskolas, bērnudārza, Amat-
nieku sētā, bibliotēkās, pilskal-
nā, estrādē... Šogad Vīna svētkos 
viens no interesantākiem bija 
krāmu tirdziņš, kuŗā saimnie-
koja kādi seši amatieŗteātŗi un   
to aktieŗi reklāmēja savu preci, 
pievilinādami pircējus un ska-

tītājus ne tikai ar skaļumu un 
košumu, bet arī ar klusumu un 
pacietību, piemēram, vīnglieme-
žu maratonu, kuŗā no steigas     
ne miņas, toties sprēgāja dalīb-
nieku treneŗu, tiesnešu, skatī- 
tāju asprātīgi komentāri.

Laidzes amatieŗteātŗa dalīb-
nieki uz krāmu tirgu bija atve-
duši govi un  pārdeva to par  
smiekla naudu – pieciem latiem. 
Pircējus iepazīstināja ar govs 
biografiju – četrkājainā laidze-
niece  piedalījusies  daudzos uz- 
vedumos, turklāt sekmīgi tēlo-
jusi  ne tikai govi, tātad sevi pašu, 
bet bijusi labs palīgs aktieŗiem, 
kuŗi nepaspēja iemācīties gaŗā-
kus tekstus – tos varēja ērti pa- 
slēpt aiz dzīvnieka platās mugu-
ras. Govs ieguva jaunu saim-
nieku Siguldā un tika arī  no- 
kristīta, turklāt divos vārdos 
uzreiz: Abava-Gauja. Laidzenieki 
paguva izstāstīt, ka pašu mājās 

pašvaldības ļaudīm kopā ar 
amatieŗteātri jau par tradiciju 
kļuvusi kādas lugas iestudēšana 
Jāņu laika priekam, šovasar tā 
bijusi Paula Putniņa ,,Ar būdu uz 
baznīcu”. 

Var saderēt, ka pat vīnkopības 
dievam Dionīsam savos Olimpa 
augstumos nav izdevies tik in-
teresanti pavadīt laiku: nest 
draudzenes un bērnus vīna   
kalnā vai uzstumt tur arī divri-
teni! Ja līksmības dievam pietik-
tu dūšas, jaunieši viņu ņemtu 
BMX pulciņā, dejotāji – savā, 
svētku gājienos ar lozungu „Kā 
vīnu dara citās zemēs” – pašā 
priekšgalā. Vīna dievam sāpētu 
žokļi no nemitīgas smiešanās 
augu dienu un nez vai būtu   
spēks lieku glāzi pacilāt, gluži    
kā latviešiem, kuŗi uz Sabili brau-
ca ne jau pārēsties un piedzer-
ties, bet pavadīt skaistu dienu 
jautrības vitamīnu piesātinātā 
gaisā. 

Spriedām, ka pamācīties uz- 
vedību no latviešiem derētu Los-
andželosas basketbola vienības 
Lakers karsējiem, kuŗi pēc savu 
elku nesenās uzvaras parādes 
sagādāja pamatīgu darbu tīrī-
tājiem, jo iela izskatījās kā kau-
jas lauks. Sabilē  svētku dienu 
laikā uz ielām nemētājās tukšas 
alus pudeles un cita draza, kār-
tības sargi ziņoja, ka  nekādu 
galvassāpju nav  bijis arī viņiem.

No Sabiles aizbraucot, vēl ilgi 
dungojām Raimonda Paula 
dziesmu ar Jāņa Petera vārdiem: 

Sudraba  mani gredzeni –  Sabi-
le, Talsi, Kandava.

Sabile, Talsi, Kandava un vēl 
trejdeviņi.

Anita Mellupe
 Astra Moora

Leļļu ieleja Sabilē
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Saruna ar Voldemāru Avenu

(Turpināts no 11. lpp.)

Austrumeiropas sadalīšana starp diviem noziedzīgiem režīmiem

*Mums  jāredz, kādas būs se- 
kas Vācijas sakāvei vai uzvarai. 
Vācijas sakāves gadījumā tā ne- 
izbēgami tiks sovjetizēta un tajā 
izveidos komūnistisku valdību. 
Mēs nedrīkstam aizmirst, ka 
sovjetizētā Vācija var tikt bīstami 
apdraudēta, ja sovjetizācija no-
tiks Vācijas ātras sakāves 
gadījumā. Anglija un Francija 
būs vēl pietiekami stipras, lai 
sagrābtu Berlīni un iznīcinātu 
padomju Vāciju. Bet mēs nebū-
sim spējīgi nākt palīgā mūsu 
biedriem boļševikiem Vācijā.

*Vācijai jākaŗo pēc iespējas il- 
gāk, ar mērķi novājināt Angliju 
un Franciju, lai tās vairs nebūtu 
spējīgas iznīcināt padomju Vā- 
ciju. Ieņemot neitrālu poziciju  
un gaidot savu stundu, PSRS 
palīdzēs tagadējai Vācijai, ap- 
gādājot to ar izejvielām un pār-
tikas precēm. Pats par sevi sa-
protams, ka mūsu palīdzība ne- 
drīkst pārsniegt noteiktu apjomu, 
lai negrautu mūsu ekonomiku 
un nemazinātu mūsu armijas 
varenību.

*Kaŗa izraisīšanās starp Reichu 
un kapitālistisko angļu-franču 
bloku ir PSRS darbaļaužu dzim-
tenes interesēs. Ir jādara viss, lai 
šis kaŗš ilgtu pēc iespējas ilgāk  
un novārdzinātu abas puses.  
Tieši šī iemesla pēc mums 
jāpiekrīt Vācijas piedāvātā pakta 
noslēgšanai un jāstrādā ar to,     
lai vienreiz pieteiktais kaŗš turpi-
nātos maksimāli ilgi. Vajadzēs 
pastiprināt propagandas darbu 
kaŗojošajās valstīs un būt gata-
viem tam laikam, kad kaŗš beig-
sies
Staļins pēc pakta noslēgšanas
Līdz ar Polijas sakāvi tika ra- 

dīti nepieciešamie priekšnotei-
kumi  PSRS agresīvo nodomu 

pakāpeniskai īstenošanai Baltijā 
un šā apgabala valstu okupā-
cijai. Par pirmo soli šajā virzienā 
Maskava bija ieplānojusi sav-
starpējās palīdzības līgumu uz- 
spiešanu Baltijas valstīm. Saru-
nās ar Vācijas ārlietu ministru 
Joachimu fon Ribentropu 1939. 
gada septembŗa beigās Staļins 
norādīja, ka Igaunija jau ir pie-
kritusi noslēgt šādu līgumu, bet, 
ja Latvija pretosies, „Sarkanā 
armija ar to izrēķināsies vis-
īsākajā laikā” (izcēlums mūsu 
–red.). Vācu puse vēlējās, lai Bal-
tijas jautājumu atrisinātu pakā-
peniski, uzreiz neokupējot Bal-
tijas valstis. Staļins apsolīja Ri- 
bentropam īstenot pakāpenisku 
iespiešanos Baltijā un pagaidām 
atstāt Latvijai, Lietuvai un Igau-
nijai neatkarību, tomēr neno-
liedzot iespēju, ka nākotnē šīs 
valstis var nonākt PSRS sastāvā. 

Savu agresīvo nostāju un 
apņemšanos neievērot starp-  
tautisko tiesību normas un lietot 
spēku padomju puse apstipri-
nāja arī Maskavas sarunās ar 
Latvijas pārstāvjiem par sav-
starpējās palīdzības līguma no- 
slēgšanu. 1939. gada 3. oktobrī 
ārlietu ministrs V. Munters 
informēja valdību:  J. Staļins 
viņam teicis, ka „vāciešu dēļ mēs 
varam jūs okupēt”, kā arī pie-
draudot norādījis uz iespēju 
PSRS paņemt no Latvijas „terri-
toriju ar krievu mazākumtau-
tību”.

Vācbaltu izceļošana 
Situācijā, kad Baltijas valstis 

faktiski nokļuva PSRS varā, Ber-
līne steidzās paglābt vācbaltie-
šus. 1939. gada 28. septembrī 
parakstot ar Maskavu speciālu 
protokolu par izceļošanu, tā 
ārpolītiski nodrošināja Igauni-
jas un Latvijas vāciešu izceļo-
šanu. Pēdējie priekšdarbi šai 

akcijai starpvalstu līmenī tika 
pabeigti 30. oktobrī, kad Vācija 
noslēdza ar Latviju attiecīgu lī- 
gumu. Tas bija juridisks pamats 
vācbaltiešu aizbraukšanai, kam 
vajadzēja beigties decembŗa vidū 
(faktiski tā beidzās 1941. gada 
pavasarī). Latviju atstāja „tautas 
grupa”, kas bija veikusi neno-
vērtējamu kultūras darbu un   
bija vislabāk izglītotā un ar 
iniciātīvu visvairāk apveltītā 
iedzīvotāju daļa. K. Ulmaņa val-
dība nemēģināja aizkavēt Lat-
vijas vāciešu izceļošanu. Sagla-
bāt Vācijas interesi par Latviju    
tā cerēja, uzņemoties lielu ārējo 
parādu saistībā ar vācbaltiešu 
atstātajiem īpašumiem. Pēc vācu 
puses aprēķiniem, okupācijas 
brīdī (1940. gada jūnijs) Latvijas 
kopējā parādu summa Vācijai 
bija 75,6 miljoni latu. 

Interešu sfairu sadalījumu 
īsteno praktiski

1940. gada 15. jūnijā PSRS 
kaŗaspēka vienības uzbruka Lat-
vijas robežsargiem Masļenkos. 
Uzbrukums bija iecerēts vai nu 
kā provokācija, lai radītu iegan-
stu Latvijas oku-
pācijai, vai arī  
kā staļinisma ga- 
rā izteikts brīdi-
nājums Latvijas 
valdībai nekādā 
ziņā nepretoties. 
PSRS ārlietu  
tautas komisārs 
V. Molotovs 16. 
jūnijā Latvijas 
sūtnim Fricim 
Kociņam nola-
sīja nekaunīgo 
PSRS valdības 
ultimātu. Tajā 
bija pieprasīta 
Latvijas valdī-
bas atkāpšanās 
un neierobežota 

Noguldījumu likmes

dienas mēn.* LVL USD EUR
90-119 3 11,00 1,25 2,40

180-209 6 11,50 1,50 2,50
270-299 9 12,00 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 05.08.2009. 

padomju kaŗaspēka kontingen-
ta ielaišana Latvijā. Tās pašas 
dienas vakarā K. Ulmaņa valdība 
piekāpās varas lietošanas drau-
diem. Ulmanis teica uzrunu tau-
tai, kuŗā bija slavenie vārdi: „Es 
palieku savā vietā, jūs palieciet 
savā.” Militāru pretošanos agre-
sijai Ministru kabinets noraidīja, 
jo bija skaidrs, ka notiks asins-
izliešana un Latvijas valsts ne-
tiks glābta. Vēsturnieku ieskatā ir 
grūti izprotama polītiskā tuv-
redzība, neizsakot Maskavai pat 
ne diplomātisku protestu. Tur-
klāt Latvijas sūtnis Londonā Kār-
lis Zariņš nesaņēma nekādas 
konkrētas instrukcijas par 1940. 
gada 17. maijā viņam piešķirto 
ārkārtas pilnvaru iedarbināšanu, 
lai varētu efektīvi polītiski un 
diplomātiski turpināt cīņu par 
Latviju.           
EDSO Parlamentu Asambleja 

pieņem rezolūciju par 
Molotova-Ribentropa paktu
  Eiropas Drošības un sadar-

bības organizācijas (EDSO) Par-
lamentu Asambleja (PA) 3. jūlijā 
Viļņā notikušajā sesijā pieņēma 

rezolūciju „Sadalītā Eiropa atkal 
apvienota” (Divided Europe 
Reunited). Rezolūcijā staļinisma 
un nacisma totālitārie režīmi 
novērtēti kā vienlīdz noziedzīgi.

Rezolūcijā norādīts, ka 20. 
gadsimtā Eiropa pieredzējusi 
divus galvenos totālitāros režī-
mus – nacismu un staļinismu. 
Abi šie režīmi nodarījuši lielu 
postu un pastrādājuši noziegu-
mus pret cilvēci.

EDSO PA aicina valstis skaidri 
un nepārprotami nosodīt totā-
litārismu, kā arī nepieļaut sta-
ļinisma un nacisma režīmu 
pagātnes glorificēšanu. Disku-
sijas par rezolūciju bija plašas,  
un panāktā vienošanās Latvijai  
ir īpaši nozīmīga vēsturiskā 
kontekstā.

Publikāciju sagatavojis 
P. Karlsons

(Turpināts no 1. lpp.)

Izstādē ir darbs „Būda pie 
jūras”. Tas krasi atšķiŗas no 
citiem darbiem. 

Es to darbu pat negribēju sū- 
tīt. Bet māsa Eleonora Šturma, 
kas arī ir mākslas zinātniece, 
uzstāja – tas tev noteikti jāsūta. 
Lai viņi redz, ka tu vari glez- 
not arī tā, ka vari uzgleznot arī 
jūru. 

Izstādes atklāšanā bija visa 
jūsu ģimene pilnā sastāvā – 
sieva Irēna, abi bērni - dēls 
Olivers un meita Indra, abi    
ar saviem bērniem. 90. gadu 
sākumā jūs vienā no intervi-
jām minējāt, ka meita domā 
palikt Latvijā. 

Indra Latvijā nodzīvoja pie-
cus gadus. Šeit arī apprecējās   
ar latvieti no Kanadas. Bet viņa 
aizbrauca atpakaļ uz Ameriku. 
Viņa šeit palika drusku par 
agru. Viņa mācīja franču un 
angļu valodu Grostonas skolā. 
Gāja ļoti grūti, dzīve laukos... 
Tad pārcēlās uz Rīgu pie vīra. 
Indra arī glezno un pat sarī-
koja izstādi galerijā „Bastejs”. 
Glezno abstrakti gan tagad,   
gan toreiz. Izstāde bija ļoti la- 
ba. Bet braukt atpakaļ uz Lat-
viju vairs nav gribējusi. Varbūt 
kādreiz domas mainīsies. Bet 
Indras meitai - manai mazmei-
tai Madalēnai ļoti patīk Latvijā. 
Mēs te apbraukājām radus un 

kapsētas. Vēl aizvakar bijām pie 
mana vectēva kapa Krapes kap-
sētā. Un Irēna bija pie saviem 
Grostos. Tur bija lieli kapu svēt-
ki. Diezgan iespaidīgi. Mada-
lēnu ļoti ietekmēja tie skati un 
draudzība. Viņai ir divpadsmit 
gadi. Mazmeita labi zīmē, pa- 
tīk fotografēt Laikam arī būs 
māksliniece. 

Vai mazmeita runā latviski?
Madalēnai ir perfekta latvie-

šu valoda, jo viņa gāja latviešu 
skolās. Mājās vienmēr runājām 
latviski. Faktiski viņa varētu 
pārcelties uz Latviju, un viņai 
nebūtu nekādu grūtību. 

Tātad varu teikt, ka saikne 
ar dzimteni nav zudusi. 

Nē! Noteikti ne. Mēs paši 
katru vasaru pāris mēnešu šeit 
padzīvojam. Bet ar pārcelšanos 
ir grūtības, jo bērniem tur ir 
darbs un tagad jo sevišķi – kri-
zes laiks. Nevar vairs riskēt. 

Vairāk nekā pirms četrdes-
mit gadiem jūs par īpaši tu-
viem nosaucāt Grosvaldu, 
Kazāku, Toni, vēl arī Kalmīti 
un Vīdzirksti. Vai šodien šo 
sarakstu varat papildināt? 

Domāju, ka jā. Patīk Boriss 
Bērziņš, arī pēdējie Džemmas 
Skulmes darbi man tīri labi 

patīk, – viņai tas plašais uzli-
ciens. Tagad man patīk arī 
Pinnnis. Redzēju vairākus dar-
bus. No jaunajiem patīk Ivars 
Heinrichsons. Aija Zariņa man 
patīk drosmes ziņā. Patīk, kā 
viņa mēģina ar savu mākslu 
mainīt pasauli. 

Mans pēdējais jautājums. 
Jums ir iespēja mūs redzēt it 
kā no malas. Kādi mēs esam?

Kādi jūs esat? Tādi, kādi nu 
latvieši ir. Viņi, pirmkārt, ir ļoti 
strādīgi, ļoti izturīgi daudzus 
simtus gadus. Jūs esat tam visam 

cauri gājuši, es nezinu, vai     
kāds vēl būtu varējis izturēt      
to, ko ir izturējis latvietis. Otr-
kārt, kaut kādā veidā latvieši 
vienmēr ir pielāgojušies, nekad 
nav stājušies īsti pretim. To 
mums gan bieži vien pārmet,  
ka mēs neesam teikuši ņet - nē. 
Bet, ja daudzus gadus ir iztu-
rēts, tad varbūt izturēsim arī 
tagad. Tā ziemcietība! To citās 
zemēs nevar just. Un visu laiku 
grūti vien, grūti vien. Un tomēr 
it pastāvēts, un es ceru, ka vēl 
pastāvēs. Bet pašlaik jau grūti 

vainot tikai Latviju. Domāju, 
varbūt Amerika bija vairāk vai-
nīga visā šinī lietā..... 

Saruna ar gleznotāju ir galā. 
Ceru, ka saruna ar dzejnieku 
vēl notiks, kad tiksimies nā- 
kamā vasarā. Meistars taču kat-
ru gadu ir dzimtenē. Bet nu 
dzeŗam kafiju un es jautāju par 
pirmajiem gadiem svešumā,  
par to, kas man, PSRS Latvijā 
dzimušajai un augušajai, nevar 
būt zināms. Atbild mākslinieka 
dzīvesbiedre Irēna. Gleznotājs 
un dzejnieks klusē. Klausos un 
izdaru secinājumus. Viss nācis 
ar pamatīgu darbu, nepagurs-
tot, ar ticību sev un optimismu.    
Bet viņus – Irēnu un Valdemāru 
liktenis un kaut kas augstāks 
par mums un virs mums ir īpaši 
izcēlis, jo viņi jau ar pašiem 
pirmajiem soļiem svešumā bija 
divi. Divi cilvēki ar kopīgām 
saknēm un atmiņām un kopī-
gajā dzīvē ar vienādām inte-
resēm, ar skatienu vienā vir-
zienā. Un, manuprāt, tieši tas 
lielā mērā cementējis dzīves  
laivas izturību un spēju irties 
pret vēju un tad, kad laiva 
beidzot iekļuva mierīgākos 
ūdeņos, droši turēt stūri un 
izbaudīt straumes līksmo plū-
dumu. 

mag. art. Sarmīte Sīle

"Durvis" "Eņģe"
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„Man jāvaicā, vai Austrālijas 
valdība var atļaut kādai atseviš-
ķai nacionālai grupai diktēt 
valdības polītiku, jo tas ir stā-
voklis, kuŗā mēs, šķiet, esam no- 
nākuši. Baltiešu tautu grupas ir 
augsti organizētas starptautiskā 
līmenī, un tās acīmredzot ir labi 
organizētas arī Austrālijā. Nekā-
dā ziņā nevēlēdamies šīm gru-
pām liegt tiesības izteikt savas 
domas, man tomēr jāvaicā, vai 
vajadzētu atļaut tām piespiest 
valdību pieņemt polītiku, ko var 
nosaukt tikai par reālitāšu neie-
vērošanu.”

Tā septiņas stundas ilgu deba-
šu laikā 1974. gada 18. septembrī 
taisnojās Austrālijas ārlietu mi-
nistrs senātors Donalds Vilesijs 
(Donald Willessee), kad pēc vai-
rāk nekā 300 baltiešu demon-
strācijas federālā parlamenta 
priekšā Kanberā Austrālijas se- 
nāts (kuŗā vairākums bija opo-
zicijai) viņam izteica neuzticību. 
Šis Vilesija secinājums raksturo 
trimdas baltiešu lomu 50 oku-
pācijas gadu laikā. Viņi bija 
organizēti un neatlaidīgi. Viņi 
izmantoja katru izdevību, lai     
cik sīka tā arī šķistu, lai pasau-  
lei atgādinātu netaisnības pret 
Baltijas valstīm. 

Mazliet iekrāsošu ainu 1974. 
gada Austrālijā. Par spīti agrāk 
izteiktajam viedoklim, ka „Aus-
trālijas valdībai, kaut gan formā- 
li neatzīstot Lietuvas, Latvijas   
un Igaunijas iekļaušanu Padom-
ju Savienībā, tomēr jāievēro de 
facto stāvoklis”, notika neviena 
negaidītais. 1974. gada 3. augusta 
rītā Austrālijas laikraksti ar lie-
liem virsrakstiem sniedza Reu-
tera aģentūras ziņojumu no Mas-
kavas, ka Ministru prezidenta 
Vitlama (Whitlam) strādnieku 

Baltieši bruģē ceļu uz Austrālijas valdības atlaišanu – 
notikumi pirms 35 gadiem

partijas vadība devusi de iure 
atzīšanu Igaunijas, Latvijas un 
Lietuvas iekļaušanai Padomju 
Savienībā. Latviešu, pārējo bal-
tiešu un daudzu austrāliešu sa- 
šutums un tā izraisītā reakcija 
bija saprotama. Visā Austrālijā 
un arī daudzās aizjūras zemēs 
sākās spontānas demonstrācijas 
pret Vitlama rīcību, ko prese ne 
vien neskaitāmās lasītāju vēstu-
lēs, bet arī ievadrakstos nosauca 
par „nodevību”. 

Notika organizēti braucieni no 
baltiešu mītnes pilsētām (gal-

venokārt no 
Melburnas un 
Sidnejas) uz gal-
vaspilsētu Kan-
beru. Iespaidīgs 
10 kilometru 
baltiešu dāmu 
gājiens no lat-
viešu nama uz 
lietuviešu namu 
notika Melbur-
nā, savācot zie-
dojumus turp-
mākām baltie-
šu aktīvitātēm 
(dāmas par no-
ieto kilometru 
noiešanu „spon-
sorēja” vīri, tēvi, 
radi, draugi, cit-
tautieši). Gājie-
nu visu 10 kilo-
metru gaŗumā 
pavadīja Mel- 
burnas sieviešu 
policija. 

Pamazām šie 
labi organizētie, 
n e a t l a i d ī g i e  
protesti bruģēja 
ceļu uz Vitlama 
valdības atlaiša-
nu 1975. gada 

11. novembrī un sakāvi 1975. 
gada 13. decembŗa vēlēšanās. 
Četras dienas pēc stāšanās ama-
tā jaunā Ministru prezidenta 
Malkolma Frēzera (Malcolm 
Fraser) liberāļu un nacionālās 
partijas koalicijas valdība atcēla 
Vitlama lēmumu Baltijas valstu 
jautājumā, atjaunojot stāvokli, 
kāds bija pastāvējis pirms 1974. 
gada jūlija. Vēlēšanu kampaņas 
laikā Frēzers kļuva par pirmo 
brīvās pasaules valstsvīru, kas 
Baltijas valstu jautājumu uzņē-
ma savas partijas oficiālajā 

vēlēšanu programmā. Tā bija 
nozīmīga robežšķirtne Austrā-
lijas ārpolītikā, kā arī attiecībās 
ar baltiešiem. Der padomāt par 
to, kādas varēja būt sekas pasau-
les valdību ārpolītikas virzie-  
nos, ja Austrālijas baltieši ne- 
būtu paspējuši mainīt Vitlama 
valdības ieceri... Ja vienai rie-
tumvalstij būtu izdevies mainīt 
savu nostāju Baltijas valstu 
jautājumos, citas arī varētu jus-
ties „iedrošinātas” sekot.

Gados kopš Latvijas neatkarī-
bas atgūšanas esmu bieži dzir-
dējusi viedokli, ka trimdas lat-
vieši jau neko nav darījuši Latvi-
jas neatkarības atjaunošanā,    
visu izcīnījuši tikai latvieši 
dzimtenē. Manuprāt, nav vietas 
šādai lomu sadalīšanai. Katrs 
strādāja, kā   un kur varēja. Taču 
pieminētais notikums norāda, 
cik svarīga ir bijusi trimdas 
latviešu loma, uzturot dzīvu 
Baltijas jautājumu. Tā bija ne- 
mitīga lobēšana, klaudzināšana 
pie durvīm. Līdz ar to durvis 
starp rietumvalstīm un Baltijas 
valstīm palika pavērtas. Kad 
Baltijas valstis beidzot atguva 
neatkarību, šīs durvis ātri atvē-
rās pavisam. Ja vairāk nekā 
piecdesmit gadu laikā durvis 

būtu aizvērušās, Baltijas valstu 
jaunajām valdībām būtu bijis 
grūti tās atkal atvērt. Tieši tā ir 
trimdas latviešu lielākā starp-
tautiskā loma. Notikums Aus-
trālijā pirms 35 gadiem ir viens 
no spilgtākajiem trimdas sabied-
rības piemēriem tautas veiks- 
mīgai cīņai pret dezinformāciju 
un netaisnību. 

Pieminētie notikumi risinājās 
30 gadus pēc tam, kad liela daļa 
Austrālijā dzīvojošo latviešu    
bija spiesti pamest dzimteni un 
doties bēgļu gaitās. Bija jāgai-   
da – un jātic – vairāk nekā divus 
gadu desmitus, līdz parādīsies 
cerīgākas vēsmas. 1947. gadā 
Austrālijas strādnieku valdības 
imigrācijas un informācijas mi-
nistrs (1946–1949) Arturs Kol-
vels (Arthur Augustus Calwell), 
apmeklējot pārvietoto personu 
nometnes (DP jeb dīpīšu nomet-
nes) sabiedroto okupētās Vācijas 
Rietumu zonās, bija ieskatījis 
latviešu, lietuviešu un igauņu 
bēgļus par Austrālijai vispiemē-
rotākiem imigrantiem. Kolve-
lam veicot imigrācijas ministra 
pienākumus, sākās apmēram 
35 000 baltiešu izceļošana no 
Vācijas   uz Austrāliju. 

Valda Liepiņa

Dāmu gājiens pilsētas centrā

Daugavas Vanagu namā Sid-
rabenē, Slokas ielā 122, jau 
jūnija vidū pie slēgtajām dur-
vīm parādījās uzraksts, ka ēka 
uz nenoteiktu laiku slēgta tech-
nisku iemeslu pēc. Nekāda ava-
rija gan ēkā nebija notikusi. 
Daugavas Vanagi Latvijā vadī-
tājs Jānis Atis Krūmiņš paskaid-
roja, ka tas darīts tāpēc, ka starp 
Daugavas vanagiem ir cilvēki, 
kas mēģina šķelt organizāciju. 
Un vasarā jau tāpat nekas ne- 
notiekot, jo daudzi esot atva-
ļinājumā.

Diemžēl atvaļinājumu un 
brīvdienu nav slimībām, ar ku- 
ŗām sirgst jau cienījamu ve-
cumu sasniegušie leģionāri, kas 
šeit medicīnas kabinetā saņem 
zāles. Arī kabineta medicīnas 
darbinieces savus pacientus ne-
var pamest, tāpēc jau vairāk 
nekā mēnesi trešdienās pagal-
mā pie Daugavas Vanagu nama 
vērojama šāda aina - uz celma 
sēž Čakste Tipaine un dala le- 
ģionāriem zāles.

Čakste Tipaine:
„Biju pasūtinājusi zāles, taču, 

kad cilvēki atnāca pēc tām,    
mēs vairs netikām mājā iekšā. 
Bet zālēm taču ir derīguma 
termiņš. Un tagad neatliek ne- 
kas cits kā sēdēt šeit, pagalmā. 
Jo kaŗavīriem zāles ir vajadzī-

VAI TĀ VAJAG?
gas. Labi vēl, ka laiks ir labs un 
nelīst, - tad gan nezinātu, ko 
darīt.”

29. jūlijā pēc zālēm bija at- 
braucis Latvijas Nacionālo ka- 
ŗavīru biedrības priekšsēža  
vietnieks Jānis Tīlmanis.

Jānis Tīlmanis:
„Latvijas Daugavas Vanagos 

nekad nav bijis vienprātības, 
tāpēc es savā laikā aizgāju no šīs 
organizācijas. Šāda attieksme 
pazemo mūs, vecos kaŗavīrus, 
mēs to neesam pelnījuši, un tā 
nav pieļaujama. Es par to no-
teikti runāšu ar Jāni Krūmiņu.”

DV organizācijas biedrs 
Indulis Madris:

„Kad ienācām šajā mājā, 
saistījām ar to lielas cerības 
mūsu organizācijas darbībai. 
Strādājām ar entuziasmu, visu 
iekārtojot. Man bija sava darb-
nīca. Tagad biju spiests to 
pārcelt uz pagrabu. Jūtamies 
aizvainoti un sarūgtināti par 
mūsu vadītāju rīcību, kas ne- 
ļauj mums - organizācijai nor-
māli strādāt.”

Tagad trešdienās uz celma 
pagalmā sēž arī bibliotēkāre 
Anna Budeviča.

Anna Budeviča:
„Jau piecpadsmit gadus strā-

dāju DV bibliotēkā. Šai laikā 
esmu izveidojusi kartotēkas, vā- 

kusi leģionāru atmiņas, vēstu-
les, avīžu izgriezumus, tos sa- 
kārtojusi un sasistēmatizējusi. 
Taču tagad bibliotēkā iekšā 
netieku. Cilvēki var grāmatas 
nodot, bet saņemt jaunas nevar. 
Piemēram, lasītāji Putniņa un 
Jaunzems no Anglijas strādā ar 
grāmatām „Latviešu kaŗavīrs 
Otrajā pasaules kaŗā”, meklējot 
savus piederīgos. Taču tagad 
viņi nākamo grāmatu nevar 
dabūt. Daudzi lasītāji pie manis 
ņem grāmatas mazbērniem 
obligātajai literātūrai, kas jāiz-
lasa vasarā. Arī viņiem nevaru 
palīdzēt. Jau vairāk nekā mēnesi 
neesmu tikusi bibliotēkas tel-
pās, bet grāmatas mitrajā, ne- 
vēdinātajā telpā taču bojājas. 
Un varbūt arī kāds grauzējs 
pastrādā... Skumji, ka ir tāda 
attieksme pret grāmatām un 
cilvēkiem.”

Mans mērķis nav iedziļinā-
ties DV Latvijā savstarpējo at- 
tiecību sarežģītajās peripetijās. 
Taču cilvēkiem ir vajadzīgas 
zāles, un cilvēki grib lasīt grā-
matas. Vai viņiem ar medicī-
nas darbinieci un bibliotēkāri 
būtu jātiekas pagalmā? Vai tas  
ir normāli, un vai tā vajag būt?

Elita Roze 

Aizvadītās nedēļas nogalē ta- 
pa zināms, ka notikusi Latvi-    
jas Daugavas Vanagu sēde, kuŗā, 
pašam nepiedaloties un pat īsti 
nezinot, no amata atbrīvots or- 
ganizācijas vadītājs Jānis Atis 
Krūmiņš. Vietā iecelts kāds 
Vitauts Arnolds Kizāns.  Laiks 
un  Brīvā Latvija nav saņēmuši 
nekādu oficiālu informāciju, tā- 
pēc lūdza J. A. Krūmiņu noti-
kušo komentēt. (Gaidām komen-
tāru arī no DV Centrālās val-
des.)

„Daugavas Vanagi Latvijā” 
biedrības statūtos ierakstītie 
mērķi ir:

1. Pulcēt un apvienot latvie- 
šus tautas kopības saglabāšanai, 
stiprināt ticību Latvijas valstij, 
latviešu tiesībām uz savu valsti, 
savas kultūras un pamatvērtību 
saglabāšanu un attīstību.

2. Cīnīties par Latvijas brīvī-
bas un neatkarības nosargāšanu 
un tautas labklājības celšanu. 
Sekmēt vēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu.

3. Jaunatnes iesaistīšana bied-
rībā un tās nacionāli patriotiskā 
audzināšana.

Daugavas Vanagu rindās iestā-
jos, lai veicinātu 1945. gada         
28. decembrī Cēdelgemas gūs-
tekņu nometnē leģionāru dibi-
nātās organizācijas pieņemtos 
mērķus. Nevarēju noskatīties, ka 
leģionāri, kas cīnījušies vienos 
ierakumos un ir bijuši neuz-
varami, tagad miera laikos cīnās 
savā starpā. Gada gaŗumā pie-
dalījos pārrunās, un 2001. gadā 
panācām divu savstarpēji nai-
dīgi noskaņotu organizāciju ap- 
vienošanos – „Daugavas Vanagi 
Latvijā”. Visu šo laiku vadot ap-

vienoto biedrību, emu centies,   
lai biedrība maksimāli atbilstīgi 
savām iespējām spētu kalpot 
Latvijai un latviešu tautas labā. 
Šajā laikā biedrības darbs ir bijis 
arī apgrūtināts, jo biedru rindās 
ir cilvēki, kuŗi iestājušies bied-
rībā, lai pirmām kārtām gūtu  
sev kādu labumu. Deviņdes-
mitajos gados bija daudz hu-  
māno sūtījumu, tagad tie ir iz- 
sīkuši un ļaudis kļuvuši kašķī-
gāki. Tagadējo strīdu cēlonis  ir 
DVL un DV CV kopīpašums. Ir 
cilvēku grupa, kas tur pārmai-
ņus dienu no dienas uzturas un 
rada lielus tēriņus biedrībai. 
Parādi aug  par elektrību, tālruņa 
lietošanu un nodokļu neno-
maksāšanu. Ēka Slokas ielā 122 
tika aizslēgta, jo šai cilvēku gru-
pai nebija nekādas intereses  par 
taupību un parādu nomaksu. 
Nekāda ziedojumu vākšana arī 
nav notikusi. Līderes Klāras 
Mētras un Vijas Jansones nostā-
ja vienmēr ir bijusi -  lai maksā 
DV CV, viņiem ir līdzekļi, mums 
to nav. Es uzskatu to par absur-
du nostāju un ar DVL valdes 
lēmumu ēka Slokas ielā 122 tika 
aizslēgta līdz parādu nomaksai. 
Netika uzsākta DVL problēmu 
atrisināšana, bet gan izrēķinās   
ar DVL valdes priekšsēdi. Safab-
ricēti materiāli tika nogādāti 
partijas Pilsoniskā savienība val-
dē, Okupācijas mūzejā un plaš-
saziņas līdzekļos.  Es neuzskatu 
sevi par izslēgtu no DVL bied-
rības, jo neesmu aicināts nevie-
nā  sanāksmē, kur man būtu  
bijis  iespējams paust savu vie-
dokli.

Jānis Atis Krūmiņš,
DVL valdes priekšsēdis

Daugavas Vanagi Latvijā 
atkal plūcas
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Līmeniski.  1. Vēža kāju gali.        
4. Lībiešu vecākais, Salaspils vald-
nieks (1206-?). 6. Pilsēta Madonas 
raj. 9. Aptuveni novērtēt. 10. Kūr-
orts Šveices Alpos. 12. Izolēta sala 
Klusajā okeanā uz D no Tongas. 
13. Pilsēta Japānā, Honsju salā.     
14. Zivju olas. 15. Galdam līdzīga 
iekārta veikalā. 16. Bahamu gal-
vaspilsēta. 17. Iet smagiem soļiem. 
18. Gultas piederums. 19. Ātri 
drūpošs. 22. Pilsēta Vācijas Z.         
24. Trauks ar stampu vielu sa- 
smalcināšanai. 27. Tropu meža-
stepe. 28. Ciest no sala. 30. Angolas 

galvaspilsēta. 32. Tāds, kur grimst 
un stieg. 35. Dziļa brūce. 36. Vul-
kāns Eiropā. 38. kaŗa cirvji. 40. 
Kalni Kordiljeru kalnu sistēmā.   
42. Upe Polijā, Vislas pieteka. 44. 
Grieķu alfabēta burts. 45. Tiesības 
kaut ko aizliegt. 46. Krievijai atdota 
Latvijas territorija. 47. Rīki tīklu 
aušanai, lāpīšanai. 48. Kāri; kārīgi. 
49. Rietumsemītu augstākā dievī-
ba. 50. Sasmalcināta lopbarības 
masa. 

Stateniski. 1. Salns zirgs. 2. 
Ūdensrožu dzimtas augs. 3. Lomas 
tēlojums. 4. Veselības aizsardzības 

iestāde.  5. Apbalvojuma zīme, ko 
valsts piešķiŗ par izcilību. 6. Pa- 
augstinātas pakāpienveida iebūves 
pirtī. 7. Neapauti. 8. Daudzgadīgs 
kurvjziežu dzimtas ārstniecības 
augs. 9. Augu kopums. 11. Ciets, 
ūdenī nešķīstošs iezis. 19. Stan-
dartizēti uzdevumi, pēc kuŗiem 
pārbauda cilvēka spējas. 20. Dāva-
nu lūdzēji. 21. Naža rokturis. 22. 
Čūska R. Kiplinga „Džungļu 
grāmatā”. 23. Tīrumu robežjosla. 
25. Telpa, pa kuŗu var iekļūt (kur) 
vai izkļūt (no kurienes). 26. Upe 
Italijā, Po pieteka. 29. Katoļu garīdz-
nieka tērps. 31. Lakstaugi ar dzē-
līgiem matiņiem. 33. Ēdams glie-
mis. 34. Pussabrukusi celtne. 35. 
Gadalaiks. 37. Speciāli atlasīts mai-
sījums. 39. Ciemiņi. 41. Skaistums, 
daiļums. 43. Garens koka trauks 
maizes mīklas iejaušanai. 45. Ar- 
mijas apakšvienība. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 31 
atrisinājums 

Līmeniski. 1. Rīga. 3. Lija. 7. Ie- 
metināt. 8. Analoģija. 9. Ziepes. 12. 
Sutana. 15. Pods. 17. Pansija. 18. 
Lietuva. 20. Graši. 22. Lefkoja. 24. 
Rieksts. 26. Trase. 27. Sāniski. 28. 
Krivāns. 29. Oktava. 32. Izsist. 34. 
Latvis. 35. Atminēt. 36. Sendienas. 
37. Elst. 38. Īsta.

Stateniski. 1. Raibas. 2. Gamma. 
4. Ienaids. 5. Astras. 6. Strops. 10. 
Igate. 11. Epilogs. 13. Abuls. 14. 
Amats. 15. Pamati. 16. Dagda. 18. 
Lirika. 19. Ezeri. 21. Aleja. 22. Lāsti. 
23. Fonds. 25. Tanki. 29. Ormanis. 
30. Tin. 31. Vītenis. 33. Taisne. 34. 
Lāpsta. 

Ik gadus augustā vairāki tūksto-
ši svētceļnieku, dažādu konfesiju 
kristieši, dodas uz Starptautisko 
svētvietu – Aglonas Vissvētākās 
Jaunavas Marijas Debesīs uzņem-
šanas baziliku, lai kopīgi svinētu 
Latvijas galvenās aizbildnes Jau-
navas Marijas – Jēzus Kristus mā- 
tes – Debesīs uzņemšanas svēt-
kus. Svētku priekšvakarā tiek pie- 
minēta arī pirmā Latvijas apustu-
ļa, bīskapa Svētā Meinarda diena. 

Svētceļojumu uz Aglonu pir-
mie jau 26. jūlijā uzsāka ceļinieki 
no Ventspils, bet 27. jūlijā ceļā de- 
vās arī ļaudis no Liepājas Svētā 
Jāzepa katedrāles. Pirms tālā ceļa 
katedrālē notika īsa lūgšana, pēc 
kuŗas svētceļnieki saņēma arī bīs-
kapa svētību. Liepājnieki plāno 
noiet 300 kilometru caur Ogres, 
Aizkraukles, Madonas un Preiļu 
rajonu. Astoņdesmit cilvēku lie-
lajā grupā ir gan vecāki cilvēki, 
gan jaunieši, gan ģimenes ar 
bērniem. Plānots apmeklēt jaun-
ceļamo karmelītu klosteri Ikšķilē, 
kur būs īpašs dievkalpojums. Ikš-
ķile ir nozīmīga ar Sv. Meinarda 
salu un dievnama drupām, to uz-
skata par Latvijas kristiānizācijas 
sākumpunktu. 

No Rīgas pirmie svētceļnieki de- 
vās ceļā 30. jūlijā pēc rīta diev-
kalpojuma Sv. Jēkaba katedrālē. 

Plānots, ka vairākums svētceļo-
tāju no Latvijas novadiem Aglonā 
ieradīsies 13. augustā, bet Vissvē-
tākās Jaunavas Marijas Debesīs 
uzņemšanas svētki notiks 14.   
un 15. augustā. 

 Šis gads Aglonas svētceļnie-
kiem ir īpašs, jo aprit 20 gadu, 

Visi ceļi ved uz Aglonu
kopš atsākti oficiāli grupu svēt-
ceļojumi uz Aglonu. Pirmā orga-
nizētā svētceļotāju grupa uz Aglo-
nu devās no Rīgas Svētā Jēkaba 
katedrāles 1989. gadā. Padomju 
varas gados jebkāda grupu pār-
vietošanās Aglonas virzienā bija 
aizliegta un apkaŗota, un kris-
tiešiem uz Jaunavas Marijas De- 
besīs uzņemšanas svētkiem nācās 
doties slepeni. 

Šogad Aglonas svētku laikā gai-
dāms vēl viens īpašs notikums – 
La Salette Dievmātes skulptūru 
grupas iesvētīšana 14. augustā. 

1846. gada 19. septembrī Fran-
cijā La Salette kalnā Vissvētākā 
Jaunava Marija parādījās franču 
bērniem Maksiminam un Melā-
nijai. Pēc notikuma pamatīgas 
izmeklēšanas baznīca deva ap- 
stiprinājumu Melānijas rakstīta-
jam vēstījumam un La Salette 
noslēpumam. 

 Pirms 258 gadiem (1751. gadā) 
iesvētītā baroka stila bazilika ar    
60 metru augstiem torņiem ir 
tālākā katoļu svētceļojumu vieta 
Eiropā, tāpēc Aglonas bazilika 
1993. gada septembrī kļuva arī  
par Romas pāvesta Jāņa Pāvila II 
apmeklējuma mērķi. 1995. gada 
12. septembrī Saeima pieņēma 
likumu “Par starptautiskas nozī-
mes svētvietu Aglonā”. 

 Pirmo koka baznīcu domini-
kāņu ordenis Aglonā uzcēla jau 
1699. gadā. 1263. gada 12. sep-
tembrī te nogalināts un apbedīts 
Lietuvas karalis Mindaugs, kuŗa 
sapnis bija apvienot vienā valstī 
visas baltu zemes (kapu plāksne  
ar uzrakstu, kas apliecinājis šo 

faktu, gan nav saglabājusies).  
1990. gadā Aglonas bazilikas 
territorijā radis Dieva mieru arī 
pirmais Latvijas kardināls Juliāns 
Vaivods. 

Katru gadu Jaunavas Marijas 
Debesīs uzņemšanas dienā pulcē-
jas līdz pat pusmiljons ļaužu, kas 
dziedināšanas brīnuma gaidās 
alkst pavērties 17. gs. Aglonas 
Brīnumdarītājas Dievmātes 
svētbildē. Glezna tapusi 17. gs.     
2. pusē uz liepas koka dēļa. Diev-
māte attēlota sēdoša, ar Jēzus 
bērnu uz labās rokas, ar kreiso 
viņa tam pasniedz ziediņu. Glez-
nas apzeltīto sudraba apkalumu 
1885. gadā dāvinājuši Miķelis      
un Prakseda Dombrovski. Zeltī-  
ti kroņi virs Jēzus Bērna un Mari-
jas galvas rotāti ar dārgakme-
ņiem. Pēc vakara dievkalpojuma 
Brīnumdarītājas gleznu aizsedz   
ar Dievmātes Debesīs uzņemša-
nas gleznu. Pie baznīcas pīlāriem 
ir četri altāŗi: Sv. Juŗa, Sv. Vincenta 
no Ferrari, Sv. Janvārija un Sv. Jā- 
zepa godam. Dievnamā ir arī       
Sv. Akvīnas Toma un Jēzus Sirds 
(Sv. Krusta) altāris un Sv. Marijas 
Magdalēnas un Marijas – Rožu-
kroņa Karalienes altāris. 

Svētceļnieki brīnumu gaida ne 
tikai no Aglonas Brīnumdarītājas 
Dievmātes svētbildes, bet arī no 
Aglonas svētavota. Tā dziedinā-
tājas spējas atklāja Aglonas domi-
nikāņu klosteŗa priors Juškevičs 
1820. gadā. 1825. gadā pie avota 
uzcelta slimnīca. 1826. gadā Viļ-
ņas ārstu komisija un Pēterpils 
medicīnas akadēmija apstipri- 
nāja avota dziednieciskās spējas. 

1836. gadā cara valdība slimnīcu 
slēdza. Par kādreizējo slimnīcu 
liecina vairs tikai pamati. Ūdens 
joprojām satek trijos dīķos, tas ir 
gaiši zaļš un stipri smaržo pēc sēr-
ūdeņraža. Ļaudis tic ūdens ārst-
nieciskajai iedarbībai, svētceļnie-
ki to dzeŗ, peldina dīķos bērnus 

un māla krūzēs nes ūdeni uz mā- 
jām.

Tagad avota ūdens pa caurulēm 
novadīts uz brīvāk pieejamu vie-
tu, un tautā tas joprojām ir po- 
pulārs kā svētavots. 

Teksts un foto Valija Berkina

Starptautiskajā svētvietā - Aglonas bazilikā ierodas svētceļnieki

Aizkraukles novada domes vadība tikās ar tiem Aizkraukles novada 
vispārizglītojošo skolu 18 absolventiem, kuŗi šogad centrālizētajos valsts 
eksāmenos ieguvuši augstāko – A līmeņa novērtējumu. Jaunieši saņēma 
simboliskas veltes – grāmatas par dzimto novadu.

Jaunjelgavas katoļu baznīca šogad svin simt gadu jubileju. Septītajā 
augustā Svēto misi baznīcā vadīja bīskaps Antons Justs. Baznīcu 
apmeklēja arī Valsts prezidents Valdis Zatlers. Savu vizīti pa visiem 
Latvijas novadiem prezidents sācis ar Jaunjelgavas novadu.

Mazzalves pagastā rīkotajos tradicionālos sporta svētkos „Ērberģe 
open 2009” piedalījās necerēti daudz vīriešu volejbola komandu. Arī 
šogad līdz ar balvām un īpaši kaltām Ērberģes medaļām sportistus gai-
dīja pārsteigums – divi sacensību dalībnieki saņēma samaksātu ceļojumu 
no tūrisma firmas „Impro ceļojumi”.

A/s “Preiļu siers” 2009. gada 1. pusgadā ir ārējā tirgū pārdevis vairāk 
nekā 1500 tonnas siera, vairāk nekā 900 tonnas sūkalu pulveŗa, vairāk 
nekā 1300 tonnas vājpiena pulveŗa un 689 tonnas sviesta. 1995.-2008. 
gadā uzņēmums kāpinājis piena iepirkuma kopapjomu pat vairāk nekā 
10 reižu – no 9000 līdz 113 000 tonnām gadā.

Ventspilī un Talsos uzņēmējdarbības atbalstā nākamajos gados 
plānots ieguldīt 2 miljonus latu. Atbalstu sniegs mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem. Svarīgākās atbalsta jomas būšot jaunu produktu un 
technoloģisko procesu attīstība, prototipēšana, konstruēšana, mārke-
tinga konsultācijas un citi pakalpojumi.

Preiļos notika seminārs Latgales jauniešiem, kuŗā piedalījās 20 
jaunieši. Semināra mērķis ir iepazīstināt jauniešus ar Latgales novada 
vēsturi un kultūru, palīdzēt apzināties šī reģiona savdabību Latvijā.

Daugavpils novada dome Skrudalienas latviešu pamatskolu pie-
vienoja Silenes mazākumtautību pamatskolai. Likvidēta arī Līksnas 
pamatskola, tāpēc tuvākajā laikā pašvaldība kopā ar vecākiem lems, kur 
1. septembrī bērni turpinās mācības.

Liepājas mūzeja nodaļā “Liepāja okupāciju režīmos” atvēra Roberta 
Jansona grāmatu “Komūnistu režīmam nepakļāvīgie Liepājas zēni”. Tas  
ir stāsts par Liepājas politechnikuma jauniešu pretpadomju organizā-
cijas „Kursa” izveidošanos, darbību un sagrāvi 1946./47. gadā. Organizā-
cijas “Kursa” grupas vadītājs Roberts Jansons Latvijas Valsts archīvā 
rūpīgi izpētījis organizācijas biedru apsūdzības lietas, vācis atmiņas, 
fotografijas.

Par godu Latvijas armijas izveidošanas 90. gadadienai 6. augustā       
ar parādes maršu un defilē programmu Liepājā uzstājās Nacionālo 
bruņoto spēku (NBS) Jūras spēku orķestris. 20. augustā Jūrmalas parkā 
notiks pēdējais Jūras spēku orķestŗa koncerts pirms tā likvidēšanas.

Liepājas reģiona Tūrisma informācijas biroja vadītāja Rīgā tikās ar 
Japānas delegāciju un sniedza viesiem informāciju par visu Latvijas 
reģionu tūrisma piedāvājumu, aicinot Japānas tūrisma operātorus eks-
kursiju maršrutos iekļaut ne tikai Rīgas vecpilsētu un Rundāles pili, bet 
arī citus tūrisma objektus Latvijā.

Liepājā līdz septembŗa beigām notiks tradicionālā pašvaldības ak-
cija “Skolas soma”. Domes sociālais dienests palīdzēs sagatavoties jau-
najam mācību gadam aptuveni 3000 skolas vecuma bērniem no 
daudzbērnu un sociāli neaizsargātām ģimenēm, piešķiŗot katram 
skolēnam vienreizējo pabalstu desmit latu apmērā mācību līdzekļu 
iegādei.

Kāda Liepājas viešņa plūdmalē pacēlusi it kā dzintaru un guvusi 
apdegumu. Viltus dzintars radies 80. gadu beigās, kad padomju armijas 
kaŗavīri bijušā Papes poligona territorijā Rucavas pagasta plūdmalē 
iznīcināja aviācijas bumbas, kuŗu sastāvā ir arī baltais fosfors. Nav viegli 
atšķirt dzintaru no fosfora, tāpēc atrasto „dzintaru” nedrīkst likt apģērba 
kabatās, jo sausumā un siltumā tas var strauji uzliesmot.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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Zāļu vakarā Ņujorkas latviešu 
ev. lut. draudzes ilggadējie locekļi 
Ferlands un Velta Krūmiņi atska-
tījās uz 60 laulībā pavadītiem 
ga  diem.  Kopēju dzīves ceļu abi 
sāka bēgļu gaitās pēckaŗa Vācijā, 
kad Eslingas Dienvidu baznīcā 
1949. gada 24. jūnijā mācītājs 
Elmārs Rozītis, archibīskapa 
Elmāra E. Rozīša tēvs, savienoja 
rokas un sirdis svētā derībā 
Ezerzemes jaunavai Veltai Zelčai 
un Kurzemītes, Dievzemītes jau-
neklim Ferlandam Krūmiņam. 
Drīz abiem jaunlaulātiem pavē-
rās ceļš uz Ameriku. Ņujorkā 
Fer  lands sāka strādāt par technis-
ko zīmētāju un darīja šo darbu 
līdz aiziešanai pensijā. Velta vai-
rāk nekā 40 gadu strādāja ap -
ģērbu lielveikalos. Par centību un 
sekmīgo darbu viņa ieguva vai-
rākus goda rakstus un no B. Alt-
maņa lielveikala  „Goda darbi-
nieces” atzinības godalgu.  Dievs 
Ferlandu un Veltu svētīja ar 
meitu Ilzi. Viņa pabeidza latviešu 
pamatskolu, vidusskolu Jonkeros, 
Prata institūtu Bruklinā un sāka 
strādāt apģērbu tirdzniecībā, kur 

satika savu mūža draugu Robertu 
Gallantu, Gallanta modes salona 
vadītāju trešajā paaudzē (salons 
dibināts 1916. gadā). Roberts un 

Ilze vēl aizvien strādā šajā  uzņē-
mumā.

Ferlandam lielu prieku vienmēr 
sagādājusi novusa spēle, kam 

viņš ziedojis lielu daļu brīvā laika, 
rīkojot novusa spēles un turnīrus. 
Velta ilgus gadus palīdzējusi vī -
ram novusa spēļu rīkošanā un 

rūpējusies par sportistu ēdinā -
šanu. Ferlands 1981. gadā pār-
ņēma Daugavas Vanagu sporta 
kopas vadību un vairāk nekā 

30 gadu rīkoja gadskārtējas no -
vusa spēles. ASV vienība pie -
dalījās novusa globālajās sacen-
sībās Austrālijā, un Ferlands iz -
cīnīja zelta medaļu vienībai un 
sudraba medaļu individuāli.  
Viņš apbalvots ar DV atzinības 
rakstu un krūšu zelta nozīmi.  
Ferlands savu laiku vienmēr 
iekārtoja, lai varētu kalpot Die-
vam par godu un tuvākajiem par 
svētību. Viņš aktīvi piedalījies 
Jon  keru baznīcas darbos, ziedo-
jot laiku un līdzekļus altāŗa ap -
gaismošanai un baznīcas apstā-
dījumiem, kā arī vairāk nekā 
35 gadus uzņēmās to kopšanu.  
Ferlands veicis daudzus „mīles-
tības darbiņus”, labojumus un 
uzlabojumus, lai Jonkeru baznīca 
būtu skaistāka un piemīlīgāka.

Pienākot pensijas gadiem, Fer-
lands un Velta pievienojās Bībeles 
stundu dalībnieku saimei Jonkeru 
baznīcā un centušies neizlaist 
nevienu Bībeles stundu. Abi 
vien  mēr gādājuši, lai cienasta 

galds būtu izrotāts ar pašu dārza 
puķēm un lapām, Velta ne  no-
gurstoši piedalījusies cienastu 
sarīkošanā. Ferlands allaž ar prie-
 ku veicis Ziemsvētku vecīša pie -
nākumus Daugavas Vanagu ap -
vienības, sestdienas skolas un 
Bībeles stundu Ziemsvētku sa  rī -
kojumos.  Par savu pašaizliedzīgo, 
aktīvo un devīgo līdzdalību drau-
dzes un Ziemeļu novada dzīvē 
viņš saņēmis archibīskapa un 
draudzes atzinības rakstus un 
sudraba nopelnu krustu.

Ferlanda jaukais humors un 
Veltas dzejnieces talants abiem 
palīdzējuši gan dzīves baltās, gan 
nebaltās dienās, un viņi ir pa -
teicīgi Dievam par Viņa svētību 
un 60 kopā aizvadītiem gadiem. 
Uzticībā slēgtais mūža gājums 
bijis patiešām bagātīgi svētīts.  
Svinot  60 gadu laulības jubileju, 
visa ģimene devās ceļojumā uz 
Bermudu salām, pateicās Dievam 
un vienojās lūgšanā: „Dod, Die-
viņi, ko dodams, dod mums labu 
veselību; dod mums labu veselību 
ilgu mūžu nodzīvot!”
   Diakons Indriķis M. Kaņeps

Sešdesmit laimīgas laulības gadi

Tik daudz darbu un darbiņu, 
pūlļu un uzņēmības, līdz aprak-
sti un foto attēli, sakopoti divos 
vākos, nonāca uzmanības centrā 
Vēsturiskās sa  biedrības Rietumu 
krājuma (Western Reserve Histo -
rical Society) archīva telpās. Šis 
apjomīgais vēstījums par Klīv -
landes latviešu kultūras dārza 
tap  šanu tika svinīgi pieņemts un 
nu pievienots milzīgajam archī va 
krājumam.*  

Uz Klīvlandes latviešu kultūras 
dārza iedvesmotājas un galvenās 
organizētājas Silvijas Rūten ber-
gas ielūgumu šajā zīmīgā no -
tikumā klāt bija krietns pulciņš 
Klīvlandes latviešu kultūras 
dārza atbal stī tāju, viņus silti svei-
ca archīvu no  zares priekšnieki 
Margarete Burzynski-Bays, krā -
tuves manus  kriptu pārzine, un 
John J. Gra bowski, Ph.D., pētī -
jumu direktors. Iepazīstinot tau-
tiešus, kā arī izsakot atzinību 
dār za tapšanas darbu darītājiem, 
Silvija atgā  di nāja, ka šo milzīgo 
pasākumu nebūtu bijis iespējams 
veikt bez atbalsta no Latviešu 
fonda, IUMSILS (Latvija), 
Klīvlandes Latviešu biedrības 
u.c.** Piemi not arī klātesošo 
Rasmas un Kārļa Dinbergu, Ilgas 
Švechs, Ph.D., Dzintras un Vil-
māra Ku  kaiņu, Ilzes un Jāņa 
Rešņu,  Maijas Grendzes, Zentas 
Apīnes un Ināras Zariņas dāsnos 
devumus, viņa cildināja ikvienu 
pielikto roku vai santimu, 
iecerēto pār  vēršot īstenībā. Sa -
ņemot bagātīgo doku mentāciju, 
Burzynski-Bays un Grabowski 
savukārt ar pa  teicību sumināja 
Klīvlandes latviešu uzņēmību, 
papildinot šīs pilsētas daudz pu-
sību un pievienojot savas tautas 
vēstures vēs  tījumu nākamām 
paaudzēm.

Burzynski-Bays kāri šķirstīja 
vērienīgā apkopojumā ievietotos 
aprakstus un foto attēlus. Tur 
iekļauts ir Silvijas Rūtenbergas 

vei  dotais vispārējais darbu se -
cības apraksts, to papildinot ar 
oriģināliem dokumentiem. Tie 
vēstī par konkursu tēlniekiem, 
sazināšanos ar izvēlēto tēlnieku 
Ģirtu Burvi, klāt pievienoti arī  
protokoli no daudzajām sanāk-
smēm, kuŗās piedalījusies arī  
Dār  zu federācija un pilsētas 
valde.  Ir arī programa un foto 
at  tēli no latviešu dārza rīkotās 
Vienas Pasaules dienas, kad gā -
jienā uz Latviešu kultūras dārzu 
krāšņos tautas tērpos, dūdu spēl-
 maņa vadīti, Latvijas karogam 
sekoja citu tautu dārzu pārstāvji 
ar saviem karogiem. Redzam 
Sil  viju, svinīgi pievienojot  zemi 
no Latvijas urnā, kuŗā jau gadu 
des mitiem ilgi glabājas zeme no 
ci  tām zemēm. Materiālu lapās 
re  dzam Dr. Sarmu Eglīti un 
Dr. Pau  lu Barbinu, iesvētot jauno 
dārzu; Dr. Valdi Ūsi, dziedot 
Ame  rikas himnu; advokāti Dia -
nu Verhas, dziedot „Amerika 
skais  tā (America the Beautiful”); 
meiteņu grupu, dziedot Latvijas 
himnu; un daudzus šīs dienas 
sveicējus: Latvijas vēstnieku ASV 
Andreju Pildegoviču; Ohio goda 
consulu Kārli Šteinmani;  pilsētas 
valdes galvu, FrankuDžeksonu 
(Jackson);  ASV senātora Džor-
dža Voinoviča (George Voi no-
vich) un Šeroda Brauna (Sherod 
Brown) pārstāvjus; ASV kon-
gresa biedru Dennisu Kusiniču 
(Kucinich). Arī tēlnieku Ģirtu 
Burvi un viņa dēlu Gaiti, kuŗa 
skulptūra „Nameja akmens” 
tikai pirms dažām dienām bija 

atvesta, redzam uzrunu sniedzēju 
vidū. Latviešu stāsts nebūtu pil -
nīgs bez tautiešu pašu rakstītām 
atcerēm par viņu vai tuvinieku 
dzīves gaitām. Šie liecinājumi 
iesniegti ne tik vien no Klīvlandes 
apkārtnes, bet arī  no latviešiem, 
kas dzīvo citās pilsētās, turpmāk 
tie paaudžu paaudzēm vēstīs par 
tautu kuŗa, likteņa nesta, atrada 
mājokli lielajā Amerikā***.

Tā nu apmēram astoņu gadu 
centienu un darbu  apraksts ir 
pievienojies Klīvlandes ziemeļ-
austrumu apkārtnes slavenu un 
arī ne tik slavenu ļaužu esamības 
liecinājumiem. Klīvlandes Kul-
tūras dārzi tiek arvien vairāk ap -
meklēti un latvieši tiek uzaicināti 
stāstīt par savu dārzu un Latviju. 
Latvieši kuplā skaitā piedalās 
Dārzu federācijas sarīkojumos, 
viņi tiek bieži pieminēti kā daļa 
no Dārzu saimes. Ne tikai Klīv-
landes Vēstures mūzeja archīvā, 
sakopojumu grāmatas būs pie-
ejamas arī Klīvlandes latviešu 
bied  rības bibliotēkā, Latvijas 
vēstniecībā ASV, un arī citos 
archīvu krājumos.

Un Latvijas karogs plīvo, to ik 
diennakti skata tūkstošiem 
cilvēku.  

 
*(230 000 grāmatu, 25 000 

avīžu, 30500 mikrofilmas ruļļu, 
4 000 000 fotografiju un  kopiju,  
vairāk nekā 3 700 oriģināl-
rakstu).

** Atbalstītāju pulkā bija arī 
Amerikas latviešu apvienība 
(ALA), Daugavas Vanagi, Jāņa 
Kalnieša fonds, Klīvlandes apvie-
notā ev.-lut.  baznīca, Klīvlandes 
Llatviešu kreditsabiedrība, un 
Klīvlandes latviešu pensionāru 
saime. 

***Raksti ir latviešu un angļu 
valodās

 Anda Sūna Cook

Daļa no Klīvlandes vēstures Latviskā mantojuma 
federālās kredit-

sabiedrības atklātā sēde
 Mičigenas pavalsts Latviskā 

mantojuma federālā kredit  sa-
biedrība kārtējo sēdi jūnijā jau 
tre   šo gadu pēc kārtas rīkoja  lat-
viešu atpūtas centrā ,,Atbalsis” 
lī  dzās Gaŗezeram. Tajā varēja 
pie  da  līties visi biedri, kā arī viesi 
un, tā kā sēde notika 20. jūnijā, 
tās dalībniekiem bija iespēja pie-
da līties arī Jāņu svinībās Gaŗez-
erā.

Pēc īsa financiāla pārskata sē -
des dalībnieki pievērsās galvena-
jam – pārrunāt stipendiju pie-
šķir   šanu Gaŗezera Sagatavošanas 
skolas (GSS), un arī Gaŗezera 
Vasaras vidusskolas (GVV) 
audzēk  ņiem, kuŗi vai nu paši vai 
kuŗu ģimenes locekļi ir kre dit -
sabiedrības biedri. Šai gadā sti -
pen  diju pieprasītāju skaits sasnie-
 dza jaunu rekordu, un kre dit sa-
biedrības valde stipendijām pie -
šķīra vairāk nekā 1500 dolaru.

Kreditsabiedrības prezidents 
Ivars Petrovskis paskaidroja, ka 
stipendijas GSS un GVV ir tikai 
viens no veidiem, kā kredit sa-
biedrība atbalsta latviskos pasā-
kumus:  ,,Mums ir daudz jaunie-
 šu, kuŗi vai nu paši, vai viņu 
ve cāki un vecvecāki atvēruši jau-
niešiem kreditsabiedrībā kontu, 
lai mācītu viņus taupīt naudu. 
Tādējādi ir laba iespēja viņiem 
vai viņu radiem apsveikt jau -
niešus vārdadienās, dzimum die -
nās, beidzot skolu  un citās svinī-
bās.  Ne vienmēr jauniešiem jā -
pērk jaunākās videospēles vai 
tvarti. Iekrājumi bieži palīdz segt 
izdevumus   braucienam uz Lat-
viju, skolas naudu par mācībām 
universitātes pirmajā sēmestrī 
vai arī pirmās automašīnas 
iegādi. Tā ir viņu pašu izvēle, kā 
ar iekrājumu vēlāk rīkoties.”

Jānis Poņemeckis

Jauns inženieris
Andis Dainis Bērziņš absolvēja 

Mičigenas valsts universitāti ar 
Bachelor of Science in Civil 
Ingeneering gradu.

Andis beidzis Kr. Barona skolu 
Čikāgā un Gaŗezera Vasaras 
vi dusskolu. Ar American Field 
Service studentu apmaiņas prog-
ram  mā viņš vienu gadu mācījās 
Draudzīgā aicinājuma Liepājas 
pilsētas 5. vidusskolā Latvijā. 

Andis dabūjis darbu inženieŗu 
firmā ENTRAN Čikāgā. Viņš 
iestājies korporācijā Lettonia.
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Gostiņu Jetuka aprakstu par Gaŗ-
ezera Jāņiem. Liekas, ka Gaŗezerā 
tai pašā vietā un tai pašā laikā 
notika divi dažādi Jāņi. No raksta 
var secināt, ka Gostiņu Jetuks ir 
vīrs jau respektējamos gados, jo  
„viņa jaunākais dēls bija palīdzējis 
uzcelt Gaŗezera pirmo vasaras 
vidusskolas ēku” – kuŗa, ja ne -
maldos, tika celta septiņ des mi-
tajos gados. Paldies dēlam par 
to  reizējo talkas darbu!

Pēc avīzes raksta, iebraucot 
Gaŗezerā, dēls nopirka $40 
iebrauk  šanas zīmi, nevis maksāja 
$10 vienreizējo Jāņu vakara auto 
novietnes nodevu, uzskatot, ka 
„Gaŗezers jāatbalsta” un ka „Gaŗ-
 ezeram vajag naudas”. Tie ir 
veselīgi uzskati! Trešdaļa no 
Gaŗezera aptuveni $700 000 ta -
gadējā budžeta nometnēm, vi -
dus  skolai un visām pārējām no -
darbībām nāk no atkārtotiem 

gad  skārtējiem labvēļu ziedoju-
miem. Auto iebraukšanas zīme 
ļauj vienai ģimenei ar bērniem 
un draugiem atkārtoti iebraukt 
Gaŗezera territorijā visu gadu. Ja 
nu viena ģimene izmanto iespēju 
braukt uz Gaŗezeru pat tikai daļu 
no vasaras, tad iebraukšanas cena 
„uz galviņas” par iebraukto reizi 
skaitāma santimos. Tas nav 
daudz. Ņemot vērā Gostiņu Je -
tuka dēla apziņu ka „Gaŗezers 
jā    atbalsta”, nu gaidīsim, vai viņa 
vai tēva vārds arī parādīsies pla-
šajā Gaŗezera labvēļu un ziedotāju 
ierindā.  Varbūt varam arī cerēt 
atrast paša Gostiņu Jetuka vārdu 
testamentārā novēlējumā Gaŗ-
ezeram, lai tas varētu pastāvēt 
nā  kamajām paaudzēm, lai pa -

līdzētu atjaunot tās novecojušās 
ēkas un arī uzlabot nākamā gada 
Jāņu svinības. 

Jāņu vakara deju mūziku spē  lēja 
no Latvijas iebraukusī grupa 
„Hāgenskalna mūzikanti”. Viņi 
tika īpaši silti uzņemti,  jo viņu 
„speciālitāte” ir latviešu veclaiku 
mūzika. Tas nozīmē, ka mūziķi 
spēlē tieši to iemīļoto mūziku, ar 
kuŗu Gostiņu Jetuks bija uz  audzis. 
Mūsu 88 gadus vecā omī te palika, 
kamēr viņi spēlēja, un nebija ar 
mieru iet mājās, jo gri  bēja turpināt 
klausīties šo iemī ļoto mūziku. No 
manas pieredzes, piedaloties dau-
dzos Gaŗezera Jāņos, varu teikt, ka 
šī bija labākā deju mūzika mūsu 
vecajai pa  audzei, kāda jebkad ir 
skanējusi Jāņos. „Hāgen skalna 

mūzikanti” laipni piekrita arī 
ārpus kārtas sniegt līgotājiem 
atsevišķu uz  vedumu pirms 
zaļumballes, lai kuplinātu Jāņu 
vakara programmu, jo deju gru-
pas šogad bija atteikušās no tautas 
deju uzveduma. Paldies viņiem 
par jauko programmu! Plašās 
pasaules dziedātāju (Singers of 
United Lands) uzvedums bija 
izcils, un līgotāju saime to atzina 
ar aplau siem un ovācijām, pub-
likai stāvot kājās. Tas, ka šie četri 
dziedātāji (no Latvijas, Čīles, 
Korejas, Kenijas) brauca pa plašo 
Ameri ku vairākus mēnešus, snie-
dzot katru nedēļu divus līdz četrus 
kon  certus, kuros viņi arī vēstī par 
mūsu mazo zemi, ir fantastiski! 
Un tas, ka viņi savā pēdējā šā gada 

uzvedumā speciāli iemā cījās lat-
viešu valodā līgo dziesmas, ar ku -
ŗām iepriecināt publiku, ir neap-
rakstāmi skaisti un pat apbrīno-
jami. Viņi tiešām bija pel    nījuši 
lielās ovācijas.

Pēc pusnakts, ap pusvieniem, 
de  ju mūzika mainījās par labu 
jau  najai paaudzei, arī to šogad  
profesionāli vadīja Mārtiņš Dai -
ga, lietojot moderno datoru un 
spēcīgu skaņu sistēmu. Jaunieši 
rosīgi atsaucās un dancoja līdz 
četriem no rīta. „Hāgenskalna 
mūzikanti” starplaikā pārģērbās 
ērtākās un modernākās drēbēs 
un pašaizliedzīgi ieradās Dzin-
taru Lāču Annas paviljonā,  kur 
viņi un publika dziedāja mūsu 
iemīļotās dziesmas līdz ausamai. 
Tādi bija mani Jāņi Gaŗezerā – 
latviski, skaisti, dziedoši, dan-
cojoši un neaizmirstami. Labi, ka 
Gaŗezerā svin Jāņus!

Matisonu Raimis

Mani Jāņi
Atsaucoties uz publicēto

Artmiņas par postu pēc Otrā 
pasaules kaŗa arvien vairāk izbāl, 
taču daudzi laikraksta lasītāji no -
teikti bieži atceras zemi, kuŗā bija 
spiesti gadiem dzīvot bēgļu no  -
met nēs, nezaudējot cerību at -
griezties Latvijā. Tālab priekšstats 
par vācu tautu un tās tikumiem 
katram izveidojies savs, atkarībā 
no tā, kādi bija sadzīves apstākļi 

bēgļu gaitās. Savos daiļdarbos  to 
spoži atspoguļojis Jānis Jaun  sud-
rabiņš – tajos netrūkst smeldzes 
un pārsteiguma par cilvēkiem, 
kuŗu pagrabi pilni labumu, dār-
zos zemē sabiruši āboli un bum-
bieŗi, bet neko no tā neatvēl pa -
sniegt izsalkušam ceļiniekiem ar 
maziem bērniem pie rokas. Un 
arī pavisam pretēji piemēri –  
dās  nums, atsaucība. Laikam par 
vienu ievērojamu vācu tautas 
rakstura iezīmi  gan pārrunas 
ne   iz  raisīsies – par vācu nama-
māšu čaklumu un pedantismu. 
Bieži vien, kad jau tuvumā krita 
sabiedroto bumbas, vācu sievas 
nebeidza berzt katlus un dzenāt 
putekļus. Mūsdienās, kad Vācijas 
pārpildītie lielceļi liecina par 
trauksmainu dzīvi, mazie ciemi 
un pilsētiņas ieslīguši  paši savā 
idillē, Eiropas un pasaules diž-
ķibeles it kā neskarti. Namamātes 
tāpat poš un grezno savu namu, 
dodot izsenos meslus trijiem K: 
Küche, Kinder, Kirche (virtuve, 
bērni, baznīca).

Latvijai ne visai pateicīgā eko-

nomiskā situācijā braša lauku 
sieva no Jaunlutriņiem, piecu 
mei  tu māte Maija Zaļuma uz -
dāvināja savām domubiedrenēm, 
lauku mājamatniecēm, nesa mak-
sājamu dāvanu – bezmaksas pie-
redzes apmaiņas braucienu pie 

vācu amatniekiem. Tā bija Maijas 
un līdz ar to čaklo rokdarbnieču 
uzvara Valsts Lauku tīkla pro-
jektu konkursā, ko palīdzēja 
īstenot Lauku Konsultāciju cen-
tra speciāliste Aija Žideņa. Viņa 
latviešu zemkopjus un lopkopjus 
pa Eiropu pieredzes braucienos 
kā locis vedusi jau neskaitāmas 
reizes. Latvijas aitu un kazu ko -
pēji, bitenieki, farmu iekārtotāji, 
linu un kaņepju audzētāji, lauku 
tūristi Vāczemē smēlušies lielis-
kas idejas. Par tulku un pavadoni 
amatniekiem Aija bija pirmoreiz, 
viņai pašai tā bija vērtīga pie-
redze. 

Latviešu amatnieku trīsdesmit 
cilvēku grupa devās ne ne tikai 
skatīties, bet piedāvāt arī savas 
preces un idejas! Latviešu spēja 
mobilizēties visizcilāk tika aplie-
cināta Fuldas amatnieku centrā, 
kad piecpadsmit minūšu laikā 
rokdarbnieces iekārtoja izstādi 
un, to novērtēdami, vācieši seci-
nāja, ka šādi darbi rotātu arī viņu 
profesionālos svētkus un tradi-
cionālos gadatirgus! Fuldā latvie-

tes viesojās šūšanas un trikotāžas 
darbnīcās, kuŗās top individuālie 
tērpi vai serijveida modeļi. Vācu 
šuvējas izteicās, ka tik daudz ta -
lantīgu cilvēku vienā grupā ilgi 
neesot redzējušas, jo turpat uz 
pie  grieztņu galdiem latvietes iz -
klāja nelielu klāstu no līdzpa-
ņemtiem mākslas darbiem: adī-
tām zeķēm un cimdiem, apglez-
notiem zīda lakatiem un šallēm, 
tamborētiem un adītiem suvenī-
riem. Te nu vietā skumīgā piezī-
me, ka par izciliem, neparastiem 
darbiem mūsu amatnieces paš-
māju izstādēs-pārdošanās saņem 
labi ja tikai materiāla vērtību. 

Vai latvietēm izdosies iekaŗot 
šo ārzemju tirgu? Labs piemērs ir 
sadarbība ar norvēģiem – tur  
latviešu darbus gaidīt gaida, pa -
šiem tikai jāapmaksā ceļa un uz -
turēšanās izdevumi. Var jau būt, 
ka čaklu sievu un meitu Latvijā 
joprojām ir par daudz, jo lielākā 
daļa pašas prot noadīt sev cim-
dus, zeķes, arī  pa lielākam apģēr-
ba gabalam. Paldies par to jāteic 
skolotājām skolā un rokdarbu 
pulciņu vadītājām (daudzas no 
pieredzes brauciena dalībniecēm 
savos ciemos un pilsētās gandrīz 
vai par velti apmāca visus intere-
sentus), un tas jau ir galvenais, ka 
šī pieredzes brauciena dalībnie-
ces savas prasmes netur zem 
pūra, bieži vien sekmīgi savā 
apmācības tīklā iesaistot tik kus-
tīgu un citu interešu pārņemtu 
tautas daļu kā šodienas pusau-
džus! Ja bērnībā un kumeļa gados 
vecmāmiņas, mātes, krustmātes 
vai skolotājas neieliks elementā-
ro rokdarbu zinību pamatiņu, 
tad jaunajām sievām un mātēm, 
kad dzīves steigā būs darba pil-
nas rokas, pat nenāks prātā savai 
ģimenei ko meistarot pašām, 
vienkāršāk allaž būs pavērt kāda 
humpalu vai lēto Ķīnas preču 
veikala durvis. Zīmīga sakritība 
– no visām vietām, kur Saksijas 
zemē un Bavārijā  viesojāmies, 
lie  totu drēbju un saimniecības 
preču veikalus redzējām vienīgi 
slavenajā studentu pilsētā Vei -
mārā. Nu jā, vai gan studentiem 
laika sēdēt un tamborēt! Arī 

mūsu rokdarbnieces atzina – 
daudzām iespēja savu talantu 
pilnveidot iespējams tikai tagad, 
kad bērni jau krietni paaugušies 
vai nostājušies uz kājām. Viņas 
visas ar lielu mīlestību pieminēja 
tos cilvēkus, kuŗas neizbrāķēja 
viņu pirmos darbiņus, nerāja par 
velti iztērēto materiālu (jo nereti 
adīkli no adatām nācies pat 
nogriezt!), bet iedrošināja ar 
padomu un uzslavu. Ar rokdar-
biem jau it tāpat kā ar svešvalo-
dām – ja pamats nav ielikts bēr-
nībā, tad pusmūža gados var 
iznākt lauzties kā pa celmiem, lai 
cik liela  mācīties gribēšana un 
iespējas.     

Čaklo sievu autobuss izripoja 
cauri visai Vāczemei, piestājot 
gan Elbas, gan Reinas gleznaina-
jos krastos. Viskošāk vācu amat-
nieku prasmes bija iecerēts ierau-

dzīt Alsfeldas garšaugu tirgū un 
pasaku dienā pilsētas galvenajā 
laukumā. Tirdziņš bija jauks, šur 
tur satikām arī pa pasaku tēlam, 
daudzviet bija iekārtotas meistar-
darbnīcas bērniem, bet no vācu 
etnografijas praktiski nevarēja 
redzēt neko. Brīvdabas mūzeja 
gadatirgu pat neērti būtu piemi-
nēt salīdzinājumam, tas ir nesalī-
dzināmi pārāks par Vāc  zemē 
redzēto. Vislabāk apskatīt amat-

nieku darbnīcas izdevās Veimāras 
apkaimē, Štadtrodā, kur durvis 
latviešiem viesmīlīgi atvēra stikla 
apdares un salmu izstrādājumu 
darbnīcas pārstāvji. It sevišķi 
iepatikās no salmiem darinātie 
priekšmeti. Eiropā ir redzētas 
salmu suvenīrlietiņas. Nikola 
Kepela sākusi tieši ar monumen-
tālām figūrām, un viņai pasūti-
nājumu netrūkst. Vācieši no sal-
miem ar prieku izveido Napoleona 
figūru, un, ievērojot abu kaimiņ-
tautu mūžseno sacensību, tas 
nebūt nepārsteidz. Pārsteidza 
salmu meistares teiktais – abām 
Vācijām apvienojoties un pārti-
kas produktu tirgum stipri uzla-
bojoties, no nekur neliekamajiem 
salmiem tautas svētkiem un lielu 
izstāžu ekspozīcijām tiek pasūti-
nāti ne tikai tautas folkloras tēli 
un zvēru figūras. Svinot Mārtiņa 
Lutera jubileju, no zeltainiem sal-
miem izgatavots pats reliģijas 
reformātors!

Tā teikt – mūžu dzīvo, mūžu 
mācies! Latviešu rokdarbnieces 
no Vācijas brauciena teicās 
pasmēlušas daudzas idejas, un 
būs uz turieni jābrauc noteikti 
vēl kādu reizi,  jo, kā reiz teica 
dzejnieks Knuts Skujenieks – 
šajos laikos neviens vairs nevar 
kā vijolīte rotāt upes krastu un 
gaidīt, kad nu kāds tevi nāks 
apbrīnot vai plūkt.
Anita Mellupe, Astra Moora

Kā iekaŗot Vāczemi ar čaklumu?

Latvijas rokdarbnieces Vācijā

Latvijas Lauku sieviešu apvienības aktīvistes (no labās) Maija 
Zaļuma un Iveta Meiere salmu darbnīcas izstāžu zālē – lielā, 
labi vēdināmā labības šķūnī

L A T V I E Š I  P A S A U L Ē
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Golde, Daina Vilkinsone, Gunta 
Reinolde un Kārlis Vasarājs. 

* Sv. Jāņa ev. lut. latviešu drau-
dzes un Sv. Andreja ev. lut. lat -
vie  šu draudzes kopējie vasaras 
dievkalpojumi šogad notiks 
augusta mēneša visās svētdienās 
plkst. 11 Sv. Jāņa baznīcā, 200 
Balmoral Ave. Sv. Andreja ev. lut. 
latviešu draudzes lauku īpašumā 
„Sidrabene” DV vanadžu gads -
kārtējais sarīkojums „Vasarai 
aiz  ejot...” notiks 29. augustā, 
latviešu vienību basketbola tur -
nīrs – 12. septembrī. Informācija 
pie „Sidrabenes” pārvaldes 
priekš  nieka V. Kauliņa, tālr. 905-
472-2919, e-pasts: kaulins2919@
rogers.com.

* Kanadas latviešu Katoļu ap -
vienības valde priekšsēža Dr. 
Viļa Mileiko vadībā rosīgu dar -
bību ievadījusi 60 gadu ju    bi  lejas 
sarīkojumu organi    zēša na  i 3. un 
4. oktobrī Toronto Latviešu 

Toronto
R. Norītis

Jau trešo ga -
du Toronto lat-
viešu Pensio  n -
āru     apvienības 
dalīb nieki va  sa -
ras izbrau ku  mā 
viesojās at -
saucīgās Almas 
Cifersones va  -

saras mītnē pie plašā un skaistā 
Simko ezera. Viesmīlīgā mājas -
māte ar ģimenes piederīgajiem 
bija rūpējusies ne tikai par pa -
tīkamu un veselīgu izklaidēšanos 
un bagātīgu cienastu, bet arī par 
mūzikāliem priekšnesumiem. Po -
pulāras dziesmas dziedāja Lin  da 
Kronberga, Henrija, An  dreja un 
Roberta Cifersonu ģi  menes pa -
vadījumā. Humoreskas lasīja 
Biruta Pētersone. Par labo uz -
ņemšanu, cienastu un priekš  ne -

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
sumiem viesmīlīgai Almai Ci  fer -
sonei pateicās apvienības valdes 
priekšsēde Valija Briksne un 
izbraukuma vadītāja Helēna Bēr -
ziņa. Apvienības nākamais iz -
braukums notiks 20. augustā uz 
Sv. Jāņa ev. lut. latviešu drau  dzes 
lauku īpašumu „Saulaine”. In   for -
mācija un pieteikšanās pie izbrau-
kumu vadītājas Helēnas Bērziņas, 
tālr. 416-425-5483. Ap   vienības 
vasaras sanāksme Lat  viešu centrā 
notiks 27. augustā plkst. 13. 
Rēgulārās iknedēļu sa  nāksmes 
atsāks 10. septembrī plkst. 13 
Toronto Latviešu centrā.

* Sv. Jāņa ev. lut. latviešu 
draudzes gada sapulcē ievēlētā 
padomē priekšsēdes amatu tur -
pinās līdzšinējā priekšsēde Valda 
Kaļina, viņas vietniece Maija 
Sukse. Padomē darbosies Laura 
Ādlere, Maija Asare, Vilnis Ezers, 
Auseklis Ezergailis, Artūrs Jan -
sons, Māra Strazdiņa, Visvaldis 

centrā Kursas zālē. Jubilejas sa   rī-
 kojumā viesosies arī pries teris 
Juris Jalinskis no Latvijas. Viņš 
vadīs kongresa ievada svētbrīdi 
3. un 4. oktobrī plkst. 13, vadīs 
svētku dievkalpojumu Kristus 
Augšāmcelšanās baznīcā 
1. Resurrection Road. 

Montreala
M. Štauvers

Trīsvienības 
draudzes kapu 
svētki Avokā 
Tērvetes ap -
kaimē 2. augus-
   tā mil  zīgu lieta-
vu dēļ bija jā -
notur Tēr     vetes 
Lielās mājas 

vies  istabā. Tur tos nu jau piecus 
gadus pēc kārtas vadīja diakons 
Dāgs Demandts. Spre  diķa temai 
viņš bija izvēlējies 13. psalmu „Cik 
ilgi vēl?”. Korāļu dziedāšanu ar 

savu balsi veik  smīgi vadīja jauktā 
koŗa korists Staņislavs Jerumanis, 
jo draudzes ērģelnieks nebija iera-
dies. Dievlūdzēju bija divi desmiti, 
to vidū bija četri ciemiņi no Lat -
vijas. Izbraukumu uz Tērveti no  -
slēdza pusdienas maltīte, ko bija 
sa   gā  dājis draudzes garīgās dzīves 
vadītājs.

Lauku ceļa malās tecēja pa  ma-
tīgas ūdens straumes. Lie tus no 
mežiem bija izvilinājis stirnas, 
kas šķērsoja ceļu dažādās vietās. 
Auto vadītājiem šis ce  ļo  jums 
nebija viegls.

Lietus bija radījis „ezeriņus” 
pie vairākām vasarnīcām

Arī Montrealā laika apstākļi 
aizvadītajā jūlijā izrādījušies ne -
parasti. Kopš to reģistrācijas sā -
kumiem jūlijā atzīmēts vis lie lākais 
mākoņu daudzums un vis  mazāk 
saules. Nokrišņi rekordu nav uz -
stādījuši, tomēr ierin dojušies visa 
šī laika rezultātu otrajā vietā.

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā
Klīvlandes priekšpilsētas Leik-

vudas centrā katru gadu augusta 
pirmajā sestdienā notiek ļoti 
po pulārie mākslas svētki, kuŗos 
piedalās mākslinieki no tuvienes 
un tālienes. Apmeklētāji gan gal-
venokārt ir no Klīvlandes ap -
kaimes.  Šo sarīkojumu izmanto 
vietējie veikalnieki un restorāni, 
lai pārdotu savas preces un 
ēdienus, iespēja piedalīties ir arī 
labdarības iestādēm.  

Klīvlandes un apkaimes latvieši 
jau septīto reizi piedalījās šajā māk-
 slas sarīkojumā, lai palīdzētu segt 
izdevumus par latviešu Kul tūras 

dārza ierīkošanu un at  bal stītu 
latviešu draudzes dāmu ko  mi  tejas 
darbu. Tāpat kā trijos iepriek  šējos 
svētkos, bija divi latviešu gardumu 
galdi. Gandrīz pašā svētku centrā 
atradās galds, kur varēja iegādāties 
rupjmaizi, dzeltenmaizi, 
ābolmaizes, pīrā gus u. c. 

Baznīcas dārzā bija uzceltas 
vairākas teltis, salikti galdi un 
krēs li, kur apmeklētājiem apsēs-
ties un notiesāt gardu maltīti – 
skābos kāpostus un desiņas.  

Pašus pirmos izpirka pīrāgus, un 
to bija gandrīz pustūkstotis. Par 
latviešu skābajiem kāpostiem 
dzirdēja labas atsauksmes – kāda 
apmeklētāja tos salīdzināja ar 
augstas kvalitātes šampanieti!

 Mākslas svētku apmeklētājiem 
bija izdevība apskatīt latviešu 
baznīcu, kas bija rotāta ar ASV 
un Latvijas karogiem.  Daudzi 
ame  rikāņi  šo iespēju izmantoja 
un priecājās par latvisko altāŗa 
greznojumu un baznīcas logiem. 

Trūka vienīgi informācijas bro-
šūras. Tādu 2006. gadā iespieda 
angļu valodā  par godu baznīcas 
ēkas 100 gadu jubilejai. 

 Latviešus piedalīties Leikvudas 
mākslas svētkos katru gadu mu -
dina Ilze Resne. Klīvlandes un 
ap   kaimes latviešu saimnieces bi -
jušas ļoti atsaucīgas, ziedojot lai-
ku, darbu, kā arī ēdienu šim lab-
darības mērķim. Rīkotas pīrāgu 
cepšanas talkas un dienām ilgi 
vārīti skābie kāposti. 

 Mākslas svētkos latviešu gar-
dumu galdu pārzināja Baiba un 
Bils Kravfordi, viņiem palīdzēja 
Zenta Apine un Brigita Millere. 
Teltis cēla, galdus un krēslus baz-
nīcas dārzā salika, transportu gā -
dāja, ēdienu gatavoja un pārdeva 
Baiba un Egils Apeļi, Baiba Cau-
nīte, Vera un Oļģerts Kubuliņi, 
Dzintra un Vilmārs Kukaiņi, Ilze 
un Jānis Rešņi, Biruta Roskeja 
un Ināra Zariņa. Paldies  visām 
saimniecēm un viņu palīgiem, 
kuŗu pūles atmaksājās – šogad 
ieņēma apmēram 2000 dolaru.
                   Dzintra Kukaine

Latvieši Leikvudas mākslas svētkos

kumi gan speciālistiem, gan arī 
plašākai sabiedrībai. 

Ļoti būtiska ir centrā „Rasas 
pērles” izveidotā interviju istaba, 
kas, saudzējot vardarbībā cietu-
šo bērnu, ļaus viņu iztaujāt tikai 
vienu reizi, turklāt iegūtās liecī-
bas vēlāk varēs izmantot ierosi-
nāto lietu izmeklēšanas vajadzī-
bām. Bērni „Rasas pērlēs” varēs 
atpūsties un atgūt dzīvesprieku 
dabai un veselībai draudzīgā no 
koka veidotā rotaļu laukumā.

Līdz ar Latgales reģionālā at -
balsta centra „Rasas pērles” iz -
vei  došanu, radītas arī jaunas 
darba vietas Latgalē – jau centra 
būvniecības laikā tika nodroši-
nāts darbs vietējiem celtniekiem, 
savukārt tā darbības laikā darba 
vietas būs vietējiem audzinātā-

Šā gada 13. 
jūnijā Balvu rajo-

na Rugāju pagasta Egļusalā 
atklāja Latgales reģionālo atbal-
sta centru vardarbībā cietušiem 
bērniem „Rasas pērles”.

Latvijas Bērnu fonds jau vairā-
kus gadus rūpējas par reģionālo 
sociālo pakalpojumu tīkla izvei-
došanu vardarbībā cietušiem 
bēr   niem un viņu ģimenēm visos 
Latvijas reģionos. 2001. gadā 
šādu atbalsta centru „Dardedze” 
atklāja Rīgā, 2005. gadā – Val -
mierā. Ik gadu šo centru profe-
sionāļi nodrošina palīdzību vai-
rākiem simtiem vardarbībā cie-
tušo bērnu, kā arī apmāca jomas 
speciālistus dažādos vardarbības 
atklāšanas un apkaŗošanas vei-
dos. Izveidotie centri aptveŗ Rīgas 
un Vidzemes reģionu, tomēr 
palīdzība tiek sniegta bērniem un 

ģimenēm no visas valsts.
Latvijas Bērnu fonds ir ļoti 

gandarīts, ka ir pienācis brīdis, 
kad var paziņot par trešā šāda 
at  balsta centra atklāšanu vēl vie -
nā reģionā – Latgalē. 

Centra „Rasas pērles” būvnie-
cība sākās pagājušā gada jūlijā, 
un pašreiz tas ir jau nodots lieto-
šanā. Centrā vienlaikus varēs 
uzturēties 25 – 30 bērni, nepie-
ciešamības gadījumā būs iespēja 
tur dzīvot arī mātei. Iekārtotas 
arī atsevišķas istabiņas mātēm ar 
bērniem līdz viena gada vecu-
mam. Rehabilitācijas kurss vadī-
bā vardarbības upuŗiem speciā-
listu – sociālo darbinieku, psīc-
hologu u.c. ilgs līdz vienam mē -
nesim, tomēr tas var mainīties 
atbilstīgi katra bērna individu-
ālam gadījumam. Tiks organizēti 
arī informātīvi izglītojoši pasā-

jiem, grāmatvedim, sociālajiem 
darbiniekiem, psīchologiem, 
mediķim, kā arī vairākiem citiem 
atbalsta darbiniekiem.

Centra „Rasas pērles” izveide 
ļoti lielā mērā ir bijusi atkarīga 
no mūsu ziedotājiem un atbalstī-
tājiem, kas arī šajos laikos nav 
aizvēruši savu sirdi un raduši 
iespējas ieguldīt līdzekļus, laiku 
un savu darbu tādā ilgtermiņa 
mērķī kā cīņā ar vardarbību pret 
bērniem. Latvijas Bērnu fonds 
patiesi vēlas teikt vissiltākos 
pateicības vārdus ikvienam 
uzņēmumam un ikvienam cilvē-
kam, kas ziedojis šā centra izvei-
došanai. Īpašs paldies šā projekta 
lielākajiem ziedotājiem un at  bal-
 stītājiem: A/S „Latvijas Gāze”, 
SIA Alfor, VAS „LDZ infrastruk-

tūra”, Ņuarkas Latviešu ev. lut. 
draudze, VAS „Latvijas Valsts 
me   ži”, A/S „Air Baltic Corpora-
tion”, ABLV Sabiedriskā labuma 

fonds, SIA „Rimi Latvia”, A/S 
„Lat   vijas Metalls”, A/S „Sever-
staļlat”, Rietumu Bankas labdarī-
bas fonds, SIA „SAN SV”, SIA 
„Valler”, SIA „Microsoft Latvia”, 
SIA „Det Norske Veritas Latvia”, 
VAS „Latvijas loto”, kā arī centra 
celtniekiem – SIA „Aspatts”. Ļoti 
nozīmīgu atbalstu saņēmām arī 
no mūsu ārvalstu ziedotājiem – 
Vācijas Kristīgā bērnu fonda 
(CCF Kinderhilfswerk), ASV fon-
da – Kids First Fund un Kanadas 
fonda – The Sprott Foundation.

Veronika Ļemeševska 
Vairāk par Latvijas Bērnu 

fondu – www.lbf.lv. 

„Rasas pērles” nelaimē nokļuvušiem bērniem
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If you own property in Latvia you may want our help. 
American-Latvian full service company providing legal assistance 

with property issues, estates, inheritance, purchasing, selling or management. 
We can assist with charitable donations or liquidation of distressed properties.

We can Help! Free initial consultation.
Tevzemes@gmail.com 727-471-8410 (US phone number that rings in our Riga office.)

Tel: 371-6728-3832, Tel/Fax: 371-6728-0195, Mobile: 371-2939-7788
Kr. Barona iela 31, Riga, LV-1011

Legal assistance in Latvia!

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 un Vilimantikā: 
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!

Laikraksta Laiks 31. numurā 
bija publicēts raksts „Jaunajiem 
talantiem – Rūvalda stipendi-
ja”. Technisku iemeslu dēļ 
nevarējām ievietot LU fonda sa -
rūpētās fotografijas no profesora 
J. Rūvalda stipendijas pasnieg -
šanas ceremonijas 23. jū  lijā stu-
dentiem Arturam Bač  kuram un 

Jevgēnijam Vichrovam. Atvai -
nojamies! Tagad  daļēji nolī dzi-
nām „pa  rādu” un mūsu lasītājus 
iepa  zīs tinām ar Virdžī nijas uni-
versitātes profesoru Jāni Rūvaldu 
un stipendiātiem.

Ceram arī turpmāk sadar-
boties ar LU fondu.

Redakcija

Mecenāts Jānis Rūvalds (vidū) ar Artūru Bačkuru (pa kr.) un 
Jevgēniju Vichrovu stipendijas svinīgajā pasniegšanas 
ceremonijā. 

Paldies LU fonda
darbiniekiem!

6. augustā pie Brīvības 
pieminekļa Rīgā notika akci-
jas Sirdspuksti Baltijai at -
klāšanas sarīkojums, kas bija 
veltīts Baltijas ceļa 20. gadadie-
nai. 22. - 23. augustā notiks 
Baltijas vienotības skrējiens 
Sirdspuksti Baltijai. Visas trīs 
Baltijas valstis – Igaunija, 
Latvija un Lietuva atjaunos 
vēsturisko Baltijas ceļu dien-
nakti gaŗā skrējienā, kas 
sāksies Tallinā un Viļņā un 
beigsies 23. augusta vakarā 
(plkst. 20.00) pie Brīvības 
pieminekļa Rīgā. Skrējiena 
patrons ir Latvijas Valsts prez-
idents Valdis Zatlers. Skrējiena 
671 kilometru gaŗais maršruts 
no Tallinas līdz Viļņai ir 
sadalīts viena kilometra stafe-
tes posmos, un ikviens baltie-
tis ir aicināts pievienoties 
vadošajiem skrējējiem savā 
izvēlētajā kilometrā, lai pievie-
notu savu sirds ritmu kopējam 
Baltijas pulsam un atkal sajus-
tu visu trīs valstu vienotību, 
atsauktu atmiņā kopīgo cīņu 
par brīvību un lai pierādītu 
mūsu nacionālās apziņas 
dzīvotspēju. 

 Baltijas ceļš (igauņu val. 
Balti kett, lietuviešu val. 
Baltijos kelias) notika tieši 50 
gadus pēc Molotova-Riben-
tropa pakta parakstīšanas 
(1939. gada 23. augustā), kad 
PSRS un Vācija sadalīja 
ietekmes sfairas Austrum ei-
ropā. Jau pirmie tautas atmo-
das soļi parādīja, ka Latvijas 
Tautas fronte tikai kopā ar 
Lietuvas Sajudis un Igaunijas 
Rahvarinne var iegūt īstu 
polītisku spēku un ietekmēt 
polītiskos procesus Padomju 
Savienībā. 1989. gada 
23. augus  tā aptuveni divi mil-
joni cilvēku, sadevušies rokās, 

veidoja gandrīz 600 kilometru 
gaŗu dzīvo ķēdi, savienojot 
Baltijas valstu galvaspilsētas – 
Tallinu, Rīgu un Viļņu, lai pie-
vērstu pasaules uzmanību vēs-
tures faktiem un notikumiem, 
kuŗos cietušas Baltijas valstis. 
Baltijas ceļa gājēji teica cits 
citam: “Par brīvību — jūsu un 
mūsu!”

Ļaužu atmiņās Baltijas ceļa 
laiks saistās ar padomju armi-
jas Zvārdes poligona slēgšanu 
un padomju tanka noņemšanu 
no postamenta Dobelē. Lai 
gan Latvijas debesīs arī to  -
dien – 23. augustā lidinājās 
Padomju armijas helikopteri, 
Ķoņu pagastā notika gran-
diozs protesta mītiņš, kuŗā 
piedalījās tūkstošiem iedzī-
votāju no Latvijas un Igaunijas. 
Baltijas ceļš ir ierakstīts Ginesa 
rekordu grāmatā kā gaŗākā 
rokās sadevušos cilvēku ķēde 
(~ 600 km). Tiek lēsts, ka 
akcijā piedalījušies aptuveni 
2 – 2,5 miljoni cilvēku, no 
tiem 1,5 miljoni – no Lie-
tuvas.

 UNESCO programmas 
„Pasaules atmiņa” starp tau-
tiskā ekspertu padome apstip-
rinājusi akcijas Baltijas ceļš 
dokumentārā mantojuma 
nomināciju “Baltijas ceļš - cil-
vēku ķēde trīs valstu vieno-
tiem centieniem pēc brīvības” 
iekļaušanu UNESCO pro-
grammas „Pasaules atmiņa” 
starptautiskajā reģistrā. Reģis-
trā 2001. gadā tika iekļauta vēl 
viena nominācija no Latvijas 
– Krišjāņa Barona Dainu ska-
pis.

 Baltijas ceļa 20 gadu jubile-
jai veltītie sarīkojumi notiks 
visā Latvijā.

Valija Berkina

Baltijas ceļam - 
20. gadadiena
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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.

Vēlos aprūpēt vecus cilvēkus.
Ir rekomendācijas. 

Zvanīt:
 Skaidrītei - tel. +371 29920171; 
e-pasts arnics123@gmail.com

Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

      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 Priedainē – Jānis Students 732-836-9750
29. augustā plkst. 17:00 Salas baznīcā 4 Rīga Lane, Melville, NY- rīko LNO 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 plkst. 19:00 Latviešu centrā Agra Vāgnere 416-236-7044, 416-755-2353
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 734-426-8488
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 plkst. 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
24. septembrī Linkolnā, Neb Latviešu namā 1231 S 33 St Lincoln NE Ārijs Liepiņš 402-475-9076
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

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Latvijā, Jūrmalā, dzīvojoša materiāli patstāvīga vientuļa 
pensionāre ar plašu dzīvojamo platību un auto vēlas mūža 
nogali pavadīt kopā ar materiāli patstāvīgu vīrieti vai sievieti 

(no 65 līdz 80 gadiem).
Tālrunis +371-63163366; +371-29478174

Adrese: VALIJA, Bulduru prospekts 116-2, Jūrmala, Latvija, LV-2010

Jauna latviešu studente no 
Kalifornijas meklē dzīvokli

(vai istabiņu) Čikāgā – Illinois 
universitātes tuvumā.

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

Sieviete, 64 gadi, pēc izglītības psīcholoģe – paidagoģe, 
meklē darbu Kanadā. Izskatīšu jebkuŗu piedāvājumu. 

23. oktobrī došos uz Toronto. 

Rakstīt uz e-pastu: nauris@rda.lv. Tel.+371 29450029

Vēlos iepazīties ar juridiski brīvu, materiāli neatkarīgu 
vīrieti (no 60 gadiem), kuŗam patīk ceļot. Esmu 64 

gadus jauna sieviete labā formā. Vēlos draugu 
nopietnām attiecībām. Ieradīšos Toronto 24. oktobrī.

Rakstīt uz e-pastu: nauris@rda.lv. Tel.+371 29450029.

LATVIJAS TRĪS TENORU 
KONCERTS

 "BEL AMI"
PRIEDAINĒ, Otrdien, 

25. augustā, pl. 16.30

Dziedās Latvijas Nacionālās operas tenori:
Miervaldis Jenčs, Nauris Puntulis, Guntars Runģis

Mūzikālais pavadītājs: 
komponists / mūziķis

Juris Kulakovs

Info: www.priedaine.org
732-836-9750 Ieeja: $ 25
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Mīlestībā viņu piemin
CONCORDIA VALDEMARIA

Ar mīlestību viņu piemin
KRUSTdēls iGORS, IVARS UN 

RAULS šTURMS AR ĢIMENĒM

Mūsu goda filistrs mūžībā

DR. VALDIS MUIŽNIEKS
dzimis 1927. gada 1. decembrī Latvijā,

miris 2009. gada 10. jūlijā ASV

Mūsu mīļā tante

ERNA OŠENIEKS
dzimusi 1918. gada 27. novembrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 23. jūnijā Grand Rapids, MI

Paldies par tavu spēku visu,
Ko prati šajā zemē iestādīt,
Jo nu pār aiziešanas brīdi īsu
Tavs sviedru dimants vizuļojot spīd.

Mīlestībā viņu piemin 
DĒLS E. JĀNIS NAGELIS AR SIEVU KATHRYN

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

UN BĒRNIEM LIJU UN KONRADU
MAZDĒLS ARTURS LUBAVS AR SIEVU ELIZABETH 

DĒLU RAIMONDU 
MAZMEITA ALEKSANDRA LUBAVS

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.

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 
draudzes zālē. Talantīgie tenori 
Miervaldis Jenčs, Guntara Ruņ -
ģis, Nauris Puntulis un mūziķis 
Juris Kulakovs saga  tavojuši jaunu 
programmu, kuŗā skanēs operu 
ārijas, dziesmas no kinofilmām 
un latviešu tautasdziesmas. 
Koncertu rīko un aicina apmeklēt 
Latviskais mantojuma fonds. 

FILADELFIJA (PA)
• 1. septembrī pensionāru sa -

nāksme Brīvo latvju biedrības 
tel pās.

GAŖEZERS (MI)
• Līdz 16. augustam 3x3 no -

metne Gaŗezerā; vakara pro-
grammas ir bez maksas 3x3 
dalībniekiem un Gaŗezera dar-
biniekiem; citiem $7.

 • 14. augustā plkst. 7.00 ugun-
skurs 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 
paziņos); plkst. 7.30 beigu pro-
gramma Kronvalda zāle vai 
pagalmā. Uz redzēšanos 3x3 
Gaŗezerā !

ČIKĀGA (IL)
12. septembrī plkst. 13.00 Trīs 

tenoru koncerts Čikāgas latviešu 
biedrības namā 4146 North 
Elston Ave. Armands Birkens 
773-282-6510.

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

valstu meistarsacīkstes golfā un 
Arnolda Ropa kausa izcīņa. 
Reģistrēšanās 15. augustā plkst. 
9.00, spēles sākums plkst. 10.00 
Ironwood Golfa klubā (445 State 
Rd., Hinckley, OH 44233). 
Spēles 16. augustā notiks 
Hinckley Hill Golfa klubā (300 
State Rd. Hinckley, Ohio), 
sākums plkst. 9.00. Iepriekšēja 
pieteikšanās un sīkāka infor -
mācija iegūstama, sazinoties ar 
Ojāru Mantenieku, tālr.:               
440-871- 4141 vai Edvīnu 
Auzenbergu, tālr.: 440-331- 
6613; e-pasts: Ed.Auzenbergs@
verizon.net Balvas pasniegs 
vīriešu, sieviešu, senioru un su -
persenioru klasē. Pēc sacīkstēm 
saviesīgs vakars Klīvlandes lat -
viešu draudzes namā. Sacīkstes 
rīko Klīvlandes latviešu Golfa 
klubs. 

• 22. augustā plkst. 10.00 
vanadzes, sadarbībā ar draudzes 
skolu rīko bērnu svētkus Royal 
View piknika laukumā. Aicināti 
piedalīties latviskas izcelsmes 
bērni, arī latviski maz  runājošie. 
Būs interesantas no  darbības, 
atjautības stendi, sporta spē  les. 
Nodarbības, pusdienas un at -
spirdzinājumi bērniem par brīvu. 
Ieeja pieaugušiem par vismaz 5 
do  laru ziedojumu. Sīkāka infor-
mācija, sazinoties 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 
izlozes, priekšnesumi. Paredzēta 
daiļamat  nieku – kokgriezēju 
dar  bu izstāde. Ieeja par ziedo-
jumiem. Auto varēs novietot 
Masoņu laukumā. Atlikums va -
nadžu aprūpes darbam.

LANSINGA
• 12. septembrī Lansingas 

LHH vienība rīko golfa spēles 
(scramble format – shotgun 
start) Wheatfield Valley Golf 
Club (1600 Linn Rd., Williamston, 
MI, tālr.: 517-655-6999. Re  ģis -
trācija plkst. 10.00 no rīta; spēles 
sāksies plkst. 11.00. Dalības 
maksa $55 personai, arī par golfa 
ratiņiem un vakariņām Wheatfield 
Valley Golf Club telpās pēc 
spēles plkst. 4.00. Atbalstītāji un 
labvēļi laipni lūgti piedalīties 
vakariņās ($20 personai). Pie -
teikties un samaksu nosūtīt Li -
gitai Ķepītei līdz 4. septembrim: 
6416 McCue Rd., Holt, MI 
48842. Sīkāku informāciju var 
iegūt, sazinoties ar rīcības ko -
mitejas pārstāvjiem: L. Ķepīti, 
tālr.: 517-930-9131, e-pasts: lig-
ita@voyager.net; Juri Morusu, 
tālr.: 517-322-2050, e-pasts: 
gmoruss@douglassteel.com; 
Valdi Vītolu, tālr.: 517- 331-
2546, e-pasts: valdis44@gmail.
com; Ģirtu Austriņu, tālr.: 517-
349-5624, e-pasts: gigaus@
comcas.net
ŅUJORKA (NY) 
• Līdz 15. augustam ,,Senču 

nometne”; vadītāja Ingrīda 
Mieme, tālr.: 518-962-4742, 
senčunometne@gmail.com 
Janīna Briģe: 518-589-9932

• 15. augustā plkst. 3.30 
futbolspēle 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); 
piedalīsies dīdžejs N.O.E.

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

• 22. augustā 3x3 nometnē Kat-
 skiļos trīs tenoru – Nauŗa Pun -
tuļa, Guntara Ruņģa un Miervalža 
Jenča koncerts.

• 29. augustā Latvijas 
Nacionālas operas ģildes lab -
darības sarīkojums ,,Mēness 
mis  tiskā mīlestības gaismā” 
Salas baznīcas lejas zālē. Dziedās 
LNO tenori Miervaldis Jenčs, 
Nauris Puntulis, Guntars Ruņģis, 
koncertmeistars Juris Kula kovs. 
Pēc koncerta vakariņas, dejas, 
izloze. Deju mūziku spēlēs John 
Weber kapella. Atlikums Bruno 
Skultes operas uzveduma ,,Vilk -
aču mantiniece” iestudēšanai 
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)
• Līdz 30. augustam aktrise 

Laila Robiņa tēlos Belindas 
Blēras lomu īru rakstnieka 
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

Viņu mīļā piemiņā paturēs
ELEONORE STĀMURS

BENNO STĀMURS
INGE UN RON ADELMEYER UN ĢIMENE
ĒRIKA UN TERRY HILBERT UN ĢIMENE

HERBERTS UN JAYNE STĀMURS UN ĢIMENE
KRISTĪNE UN TOM HIGGINS UN ĢIMENE

Dieva mierā aizgājusi

LEOPALDĪNE „PALDE” 
BERGMANIS

dzimusi 1912. gada 7. jūlijā Taurkalnas pag., „Bierņos”,
mirusi 2009. gada 15. jūnijā Fondulakā, Viskonsīnā

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

LATVIJAS NACIONĀLĀS 
BIBLIOTĒKAS ATBALSTA BIEDRĪBA

Izsakām patiesu līdzjutību mūsu biedrei 
LALITAI MUIŽNIECEI,

vīru VALDI MUIŽNIEKU zaudējot

3X3½
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Viņa dzīvi mīlestībā un pateicībā piemin
SIEVA RASMA AR MEITU KRISTĪNI 

UN DĒLS JĀNIS AR ĢIMENI
MĀSA DZIDRA AR JĀNI UN BRĀLIS AIVARS AR MAIJU

BRĀLĒNI IVARS AR NORU UN ĢIMENI
PĒTERIS AR LAILU UN ĢIMENI

VALDIS AR SALIJU

No GALIŅU dzimtas un šīs pasaules šķīries

JĀNIS INDULIS 
GALIŅŠ

dzimis 1939. gada 21. februārī Rīgā,
miris 2009. gada 20. jūlijā Bostonā

Tu – Gaismā
Mūžam nebeidzamā...

Mīlestībā viņu piemin
DĒLS JĀNIS AR SIEVU LESLIE, MAZDĒLI ROBERTS UN MARKUS

MEITA DAGMĀRA AR VĪRU DICKS, MAZDĒLS RICHARDS UN MAZMEITAS STEFANIE, 
KRISTINA, SANDRA UN LAURA, MEITA RUTA AR VĪRU RANDY, 

MAZDĒLS BRETTS UN MAZMEITAS TARYN UN JAIME
MEITA ANITA AR VĪRU JOE, 

MAZDĒLI DYLANS UN JACKSONS 
BRĀLIS JĀNIS LATVIJĀ 

LINKOLNAS LATV. EV. LUT DRAUDZE
RADI UN DRAUGI ŠEIT UN LATVIJĀ

ERNA MUZIKANTS 
AUERS

dzimusi 1921. gada 13. martā Rūjienā, Latvijā,
aizsaukta Dieva mierā 2009. gada 25. jūlijā Linkolnā, Nebraskā, ASV

Gan reti sajust sākšu, Cik liels Tavs spēks
Pie mērķa tomēr nākšu, Kaut nakts un grēks.
Pie rokas ņem un vadi, Kungs mani pats
Līdz beigsies mūža gadi Un gaišs būs skats.

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māte

INNA PETRĒVICS,
dzim. BRUCERS

dzimusi 1919. gada 22. februārī Ukrainā,
mirusi 2009. gada 29. jūnijā Oregonā, ASV

par viņu sēro
MEITAS JANA UN VIOLETA

DĒLS EDGARS

Kad mana dvēs`le šķirsies
No dziesmu lejas šīs,
Tā mīlestības dziesmu
Sev līdzi aiznesīs.

S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
PRIEDAINE (NJ)
• 25. augustā plkst. 16.30 trīs 

Latvijas tenoru – Nauŗa Puntuļa, 
Guntara Ruņģa un Miervalža 
Jenča un Juŗa Kulakova kon-
certs ,,Bel Ami”. 

SAGINAVA (MI)
•12. septembrī plkst. 3.00 

izbraukums zaļumos – „Ruksīša 
mielasts”, Jāņa Skābarža lauku 
īpašumā (3630 E. Curtis Road, 
Birch Run). Dalības maksa $20 
personai, bērniem līdz 16 gadu 
vecumam ieeja brīva. Būs uz 
oglēm cepts ruksīša cepetis ar 
piedevām. Atspirdzinoši dzērieni 
jāņem līdzi. Rīkotāji būs pateicīgi 
par maizītēm vai cepumiem. Dzī-
vesprieku veicinās Trejpilsētu 
ansambis un visu dziedātas dzies-
mas. Lūgums pieteikties līdz 
5. septembrim, zvanot R. Mar-
tinsonei, tālr.: 989-792-9716 vai 
J. Skābardim, tālr.: 989-777-1607. 
Čekus izrakstīt „Latvian Club of 
Saginaw”. Šajā gadskārtējā, tau-
tiešu iecienītajā rudens sarīkojumā 
vienmēr tiekas draugi un paziņas 
no plašas ap  kārtnes. Sarīkojuma 
atlikumu izlietos labdarīgiem 
mērķiem šeit un Latvijā. 

 SIETLA (WA)
• 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

ST. PĒTERSBURGA (FL)
20. augustā plkst.13.00 Bied -

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

1. septembrī plkst. 10.00 
Biedrības valdes sēde. 

26. septembrī plkst. 10.00 
Dauga vas Vanagu apvienības 
Floridā gads kārtējais pikniks 
War Veterans Memorial Park, 
9600 Bay Pines Blvd. N nojumē 
Nr. 4. Ieejas vārti parkā pie 94. th 
street N. Līdzi jāņem priecīgs 
prāts un groziņi kopīgam azaid-
am. Par ceptām de  siņām un vēsu 
dzērienu gādās va  nadzes un 
vanagi. Nāciet un aiciniet līdzi 
draugus! Mīļi gaidīsim!

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: 16. , 23., 30. aug. 
dievk. Visi dievk. sākas plkst. 
10.00. Māc. Jogita Mingina.

• Bukskauntijas un apk. ev. lut. 
dr.: 13. sept. plkst. 11.00 Kvē-
kertaunā dievk., pēc dievk. kafija. 
20. sept. plkst. 3.00 Lankasterā 
Pļaujas svētku dievk. 27. sept. 
plkst. 11.00 Kvēkertaunā dievk.; 
kapu svētki. Māc. A. Ziedonis un 
R. Ziedone. Bībeles stundas 
Kvēkertaunā: 9., 16. un 23. sept. 
plkst. 10.00, māc. Dr. Arvīds 
Ziedonis; pēc Bībeles stundas 
kafija. 23. sept. pēc Bībeles stun-
das dāmu komitejas sēde. 

• Čikāgas katoļu kopa: 23. 
aug. plkst. 12.00 dievk. Imma-
culate Conception 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): 16. aug. plkst. 
10.00 dievk. angļu val. ar dievg. 
23. aug. plkst. 10.0 dievk. ar dievg.; 
pēc dievk. in  formācijas 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 
adrese: 70388 16-th Ave., South 
Haven, MI 49090. Tālr.: 269-637-
4847; kabatas: 269-214-1010; 
e-pasts: ilzego@comcast.net. Ja 
kāds vēlas satikt mācītāju, lūdzu, 
piezvaniet un vienosimies par 
satikšanos. Mācītāja Ilze Lar -
sena. 

Kalamazū latviešu ev. lut. 
Apvienotā dr., māc. B. Puiķe:. 
16. aug. plkst.10.00 dievk. ar 
dievgaldu. 23. aug. dievk. 
plkst.10.00. 30. aug. plkst.10.00 
dievk. ar dievgaldu an  gļu valodā. 
Māc. R. Franklins.

• Klīvlandes apv. ev. lut. dr.: 
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. 

• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: 
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 stun-
da. 30. aug. plkst. 11.00 kapus-
vētki Viskonsinas piemiņas kap-
sētā. 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 16. aug. plkst. 
10.00 kapusvētku 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 
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Gaidīsim Gunāru pie mums veļu laikā Dievsētā.
LATVJU DIEVTUŖU SADRAUDZE

LDS PIEMARES DRAUDZE

Šī gada ziedu mēneša 26. dienā dievtuŗu veļu pulkam pievienojās
Latvju dievtuŗu sadraudzes un Piemares draudzes savietis

STUMBŖU GUNĀRS
Mūs’ bāliņis klēti cirta,
Vaŗa lika pamatiņu;
Šķita mūsu bāliņam
Saules mūžu nodzīvot.

latv. ev. lut. dr.: 16. aug. plkst. 
9.30 kapusvētki Woodlawn kap-
sētā Leikvudā; plkst. 11.00 kapus-
vētki Toms River kapsētā. 23. aug. 
plkst. 10.00 dievk. draudzes diev-
namā Īstbransvikā (12 Gates Ave 
East Brunswick) ar dievg. Māc. 
I. Pušmucāne-Kineiko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 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
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S P O R T S
Gaŗezera futbola 

tradicijas turpinās...
 Kā jau iepriekšējos gados, tā 

arī šo vasaru Gaŗezera Vasaras 
vidusskolas (GVV) audzēkņu 
sporta programmā bija atvēlēta 
vieta Eiropas futbolam. 

Vispirms jau par tradicionālo 
spēli jūlija sākumā, kuŗā sacentās 

GVV audzēkņi ar Gaŗezera dar-
biniekiem. Šī spēle ir jau risi nā-
jusies vairākus gadus un vienmēr 
saistījusi publikas un spēlētāju 
lielu interesi. Arī šogad Ērika 
Pētersona v. n. futbola laukumā 
Gaŗezerā pulcējās 43 spēlētāji un 
daudzi viņu atbalstītāji, kuŗi gar 
laukuma malām neskopojās ar 

kritiskām, gan arī  uzmundrino-
šām piezīmēm abām futbola vie-
nī bām. 

Jau ar pirmo tiesneša svilpes 
skaņu attīstījās ātra spēles gaita, 
labām saspēlēm mainoties ar 
fiziskām tuvcīņām par bumbu, 
kuŗās ne vienmēr uzvarēja augu-
mā pārākie GVV audzinātāji un 
pārējie darbinieki. Dažas minūtes 

pirms puslaika Edgaram Leg zdi-
ņam izdevās dažu metru attāluma 
aizsist bumbu garām izcilajam 
GVV vārtsargam Aleksim In  vei-
 sam, un rezultāts kļuva 1:0 Gaŗ-
ezera darbinieku labā. 

Spēles otrā puslaikā abām 
vienībām bija izdevības gūt vār-
tus. Gaŗezera darbinieki sacen-

sības beigu daļā jau bija ap mie-
rinājušies ar rezultātu 1:0, kad, 
minūti pirms spēles beigām 
Ariāna Dukša (GVV) no 20 met-
 ru attāluma ar spēcīgu sitienu 
vārtu garajā stūrī pārsteidza 
Garezera darbinieku atlētisko 
vārtsargu Saniju Baškevicu. Re -
zultāts kļuva 1:1. Gandrīz kā 
pasaules meistarsacīkstēs vārtu 

guvēju aplenca gavilējošo spē  lē-
 tāju kamols.  

Spēles pagarinājumā (2x10 min.), 
rezultāts tomēr nemainījās, un 
spēlētāji, atstājot laukumu un 
spiežot viens otram roku, šķīrās 
ar mūžam latvisko – „Sveiks, 
sveiks, sveiks !”. Revanša spēle 
notiks nākamgad.  

 Futbola spēli savās rokās stin-
gri noturēja tiesneši Alberts 
Legzdiņš, Arnis Tolks un līnij -
tiesneši Skaidrīte Legzdiņa un 
Vilnis Birnbaums.  

Jāpriecājas par jauno spēlētāju 
izaugsmi individuālā technikā 
un saspēlēs. Tas liecināja par gū -
to pieredzi, daudziem sportis-
tiem spēlējot amerikāņu klubos. 

Divas nedēļas vēlāk Gaŗezerā 
notika futbola zibensturnīrs 
(5:5), kuŗā piedalījās četras vie -
nības – Cietie rieksti, Zibens, 
Kreisā kāja un Snarki. 

 Spēlējot 2x10 minūtes katram 
ar katru, rezultāti bija sekojoši: 

1. vietā Cietie rieksti, 2. – 

Krei  sā kāja, 3. – Zibens, 4. – 
Snar  ki.

 Visi spēlētāji saņēma medaļas. 
Labākais vārtu guvējs Pēteris 
Rācenis (4 vārti) saņēma in  di -
viduālu sporta trofeju.

Alberts Legzdiņš,
 Gaŗezerā.

FOTO: Marisa Rasuma

Jauns pasaules 
rekords peldēšanā
 
Pasaules meistarsacīkstēs Ro -

mā 20 gadus vecā latviešu iz -
celsmes sportiste Ariana Ku -
kora pagājušās nedēļas nogalē 
sasniedza divus pasaules rekor-
dus 200 m kompleksā peldējumā. 
Pusfinālā viņas rezultāts bija 

2:07:03, pārspējot austrālietes 
Stefanijas Raisas (Stephanie 
Rice) iepriekšējo pasaules rekor-
du (2:08:45) 2008. gada 
Olimpiskās spēlēs Beidzinā. Fi -
nālā Ariana pārspēja pati savu 
re   kordu, distanci beidzot ar re -
zultātu 2:06.15.

A. Kukora dzimusi Vašingtonas 
pavalsts pilsētā Federal Way, 
vidusskolu beigusi Sietlas 
piepilsētā Auburnā, 2007./2008. 
gadā bija Vašingtonas uni  ver -
sitātes peldētāju vienības dalīb -
niece. Tagad viņa trenējas sporta 
klubā.

Red.

I N T E R E S A N T I  U N  D E R Ī G I

Futbola sacensību dalībnieki. 1. rindā (guļus) vārtsargi S. Baškevics un K. Melbārdis. 2. rindā tup 
no kr.: K. Grants, Ē. Zušēvics, A. Berkolds, A. Klements, A. Daukša, V. Veinberga, K. Kancāns, V. 
Lāčkājs. 3. rindā (virs 2. rindas) A. Dāboliņa, M. Batarags, M. Kaugars. 4. rindā (stāv) A. Legzdiņš, 
E. Legzdiņš, A. Gallupo, A. Rigerts, A. Trautmanis, T. Lazdiņš, A. Ābeltiņš, V. Bebris, M. 
Trautmanis, M. Auģis, K. Putniņš, K. Memenis, M. Kreilis, M. Ozols, P. Rācenis, A. Brauns, A. 
Inveiss, Ē. Mežgailis, A. Mantenieks, Ē. Velkme, P. Aveniņš, K. Havkins

Kārlis Havkins un Miķelis 
Auģis

Miķelis Kreilis un Astra 
Dāboliņa

Kā stāsta zinātāji, Latvijā dažos 
mežos sēņu jau esot pietiekami, 
taču citos – vēl ne pārāk daudz. 
Joprojām galvenokārt augot gai-
lenes, un visai daudz to esot 
Vidzemes puses mežos. Kilo-
grams gaileņu Vidzemes tirgū 
pašlaik maksā latu un piecdesmit 
santimus. Pie sēņu mērces varam 
tikt, pat nebraucot uz mežu.

Taču sēņošanai ir sava īpaša 
burvība. Un, ja vēl ir pašam vien 
zināma, no citiem slēpjama vieta, 

kur mēdz būt laba baraviku, 
rudmiešu, gaileņu vai citu sēņu 
raža!

Pazīstamais fotomākslinieks 
Valdis Brauns ar dzīvesbiedri 
Maiju  jau gadiem sēņojot Dur-
bes mežos un ozolu birzīs. Katrai 
sēņu sagatavošanas receptei 
Brau   niem ir savs knifiņš. Pie-
mēram, marinējot sēnes, viņi tās 
uzreiz vāra marinādē. Tad ne -
pazūdot sēņu garša. Taču draugu 
vidū īpašu uzslavu allaž gūst 

Maijas gatavotais sēņu kaviārs, 
ko var ēst visādi. Mazliet var pie-
likt arī pie gaļas mērces, tā 
iegūstot izcilu garšu.

Ja gatavo lielu porciju kaviāra, 
tad jāņem 3 kg vārītu, maltu 
sēņu, 2 kg tomātu bez mizas, 
1 kg sīpolu, puslitru eļļas, 12 mel-
nos piparus, 16 tējkarotes sāls, 
6 ēdamkarotes cukura un 
3 ēdamkarotes etiķa esences. 
Sagrieztus sīpolus vāra eļļā 

20  minūtes, tad pieliek sagriez-
tus tomātus un vāra 15 minūtes. 
Pēc tam pievieno garšvielas un 
sēnes, un uz lielas uguns visu 
vāra 15 minūtes. Pašās beigās 
pievieno etiķa esenci. 

Starp citu, ar sēņu kaviāru var 
pildīt plānās pankūkas. Tas nu ir 
viens no fotomākslinieka Valža 
Brauna kulinārijas meistar sti-
ķiem, ar ko reiz pat kādā ballē 
viņš kļuvis par laureātu. Valža 

ga  tavotās pankūkas ir kā vis plā-
nākais papīrs. Kas tās kaut reizi 
ir baudījis, atceras ilgi. 

Recepti Valdis neslēpj: „Viena 
ola, sāls, cukurs, piens un milti. 
Taču viens noslēpums ir gan – 
eļļu (vienu vai pusotru ēdam-
karoti) jāpievieno mīklai, nevis 
jālej uz pannas. Mīklu sakuļu ar 
putu slotiņu, bet uz pannas to 
izlīdzinu ar paša gatavotu  koka 
lāpstiņu.” Valdis atzīst, ka Maijai 
toties ļoti garšīgas padodas pu -
fīgās pankūkas, kad atsevišķi 
sakuļ olu baltumu. 

Tā kā īstais sēņu laiks vēl tikai 
tuvojas, iespējams izmēģināt 
Braunu ģimenes sēņu kaviāra re -
cepti. Lai izdodas un labi garšo!

Armīda Priedīte     
FOTO: Valdis Brauns

Pamazām sākas sēņu prieki


