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Lasītājiem un autoriem ievērībai!
Mūsu laikraksta nākamais numurs iznāks 19. septembrī!

Redakcija

Gaŗezera Vasaras vidusskolas šāgada absolventi:
Pirmajā rindā no kreisās:  Edīte Grendze, Lāra Robežniece, 
Aija Pūtele, Inta Ērgle, Astra Dāboliņa, Anna Petrovska, 
Laura Krečko, Kristīne Žmuidiņa, Māra Bērziņa un Sarma 
Jansona.
Otrajā rindā no kreisās:  GVV direktors Ēriks Kore, Līze 
Zālīte, Lija Krieva, Anita Ruperte, Ērika Veide, Mia Auģe, 
Karīna Pone, Kristīna Krautmane un Zinta Rūtiņa.  
Trešajā rindā no kreisās:  Lauris Zobs, Kristaps Kancāns, 
Aldan Brown, Matīss Batarags, Jēkabs Kramēns, Kristaps 
Skrodelis, Pēteris Rācenis un Pēteris Celms.
Ceturtajā rindā no kreisās:  Andris Grīnvalds, Pauls Ejups, 
Dainis Bērziņš, Matīss Kaugars, Aleks Inveiss, Ansis Bundža, 
Kārlis Dumpis, Aleks Jaunkalns un Ēriks Mežgailis.

(Vairāk lasiet 18. lpp.)

Ar sauli sirdī izejam dzīvē

Pasaules brīvo latviešu apvie-
nības (PBLA) priekšsēdis Mār -
tiņš Sausiņš 19. augustā tikās ar 
tieslietu ministru Mareku Seg-
liņu (Tautas partija), lai aicinātu 
Latvijas valdību un valdošo 
koaliciju atbalstīt tādus grozīju-
mus Pilsonības likumā, kas pie-
ļautu dubulto pavalstniecību 
tiem trimdas latviešiem un viņu 
pēcnācējiem, kuŗi līdz 1995. ga -
da 1. jūlijam nepaguva reģistrē-
ties  par Latvijas pavalstnie-
kiem, kā arī Latvijas pavalstnie-
ku laulātajiem un jauktā laulībā 
ar ārzemniekiem ārpus Latvijas 
dzimušajiem bērniem. (Jā  pie -
bilst, ka šis Pilsonības likuma 
grozījumu projekts tika izstrā-
dāts jau 2008. gada 13. februārī 
toreizējā īpašu uzdevumu mi -
nistra sabiedrības integrācijas 
lietās sekretāriāta (ĪUMSILS) 
vadītajā darba grupā, taču torei-
zējā valdošajā koalicijā tika 
„iesaldēts” līdz 2009. gada jūni-
jā paredzētajām pašvaldību vē -
lēšanām.) PBLA priekšsēdis 
Mār  tiņš Sausiņš sarunā ar ties-
lietu ministru Mareku Segliņu 
uzsvēra, ka, ievērojot strauji 
augošās latviešu tautas emigrā-
cijas tendences un Otrā pasau-
les kaŗa bēgļu un viņu pēcnācē-
ju grūtības iegūt Latvijas pa -
valstniecību, šādi Pilsonības li -
kuma grozījumi ievērojami 
stip  rinātu ārzemēs dzīvojošo 
lat  viešu saikni ar Latvijas valsti 
un nākotnē varētu arī veicināt 
viņu atgriešanos Latvijā.

Tieslietu ministrs Mareks Seg-
liņš PBLA priekšsēdim pauda 
izpratni par šo problēmatiku un 
uzsvēra, ka šie grozījumi tiks izska-
tīti valdošās koalicijas partiju 
sanāksmē, tomēr piebilstot, ka 
starp koalicijas partijām nav vie-
notības par atbalstu dubultās 
pavalstniecības pieļaušanai. Jau 
18. augustā Latvijas presē izskanē-
ja ziņa, ka apvienība Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK neatbalstīs Mi -
nistru kabineta piedāvātos gro -
zījumus Pilsonības likumā, kas 
pieļautu dubulto pavalstniecību. 

*
Mārtiņš Sausiņš, 27. augustā 

tiekoties ar izglītības un zināt-
nes ministri Tatjanu Koķi (ZZS), 
apliecinājis PBLA gatavību palī-
dzēt ar Latvijas vēstures kā atse-

višķa mācību priekšmeta ievie-
šanu Latvijas skolās.

Tikšanās laikā panākta vieno-
šanās, ka Izglītības un zinātnes 
ministrija līdz 10.septembrim 
apvienību informēs par Valsts 
izglītības satura centra veikumu 
šī mācību priekšmeta satura 
izveidē un tā aprobācijā, par 
nepieciešamiem papildu meto-
diskajiem un mācību materiā-
liem, kā arī par financējuma 
apjomu – cik orientējoši varētu 
izmaksāt jaunā mācību priekš-
meta ieviešana.

 T. Koķe PBLA priekšsēdim 
pateikusies par ieinteresētību šī 
jautājuma risināšanā. Ministre 
īpaši akcentējusi  nepieciešamī-
bu katram skolēnam izzināt 
savas tuvākās apkārtnes vēsturi, 
bet paidagogiem vēsturi mācīt 
tā, lai skolēniem radītu interesi 
par šo priekšmetu.

Latvijas vēstures priekšmeta 
aprobācija Latvijas skolu septī-

tajās klasēs tika sākta 2006. ga -
da 1. septembrī. Aprobācija ilga 
trīs gadus. Patlaban gan vēl nav 
skaidrības, kad Latvijas vēsture 
kā atsevišķs mācību priekšmets 
varētu parādīties skolu izglītī-
bas programmās.

*
Mārtiņš Sausiņš 28. augustā 

ti  kās ar Ministru prezidentu Val-
 di Dombrovski, lai pārrunātu 
modeli ārvalstīs dzīvojošās lat-
viešu sabiedrības turpmākai sa–
darbībai ar Latvijas valsti un du–
bultpavalstniecības jautājumu. 

Jau agrāk presē bija rakstīts, 
ka pēc Īpašu uzdevumu minis-
tra sabiedrības integrācijas lie-
tās sekretāriāta (ĪUMSILS) lik-
vidēšanas 2009. gada 1. janvārī 
funkcijas valsts sadarbībai ar 
latviešu diasporu ārzemēs no 
ĪUMSILS pārņēma Bērnu, 
ģimenes lietu un sabiedrības 
integrācijas ministrija, bet pēc 

PBLA aicina Latvijas valdību atbalstīt grozījumus 
Pilsonības likumā, kas pieļautu dubultpavalstniecību

tās likvidēšanas 2009. gada 
1. jū  lijā tās pārņēma Tieslietu 
ministrija. PBLA, Amerikas lat-
viešu apvienība (ALA) un Eiro-
 pas Latviešu apvienība (ELA) 
jau vairākkārt savu valdes sēžu 
un kongresu rezolūcijās ir aici-
nājušas Latvijas valdību, lai gal-
venais ārzemju partneris latvie-
šu organizētās sabiedrības sa -
darbībai Latvijas valdībā būtu 
Ārlietu ministrija, kas jau kopš 
valsts neatkarības atjaunošanas 
ar Latvijas vēstniecību tīkla 
starpniecību ārvalstīs šo sadar-
bību sekmīgi ir īstenojusi. 

PBLA priekšsēdis Mārtiņš 
Sausiņš šo ārzemju tautiešu 
vēlmi atkārtoti izteica Ministru 
prezidentam Valdim Dombrov-
skim, aicinot jau līdz PBLA 
gadskārtējai valdes sēdei, kas 
notiks 2009. gada 14., 15. un 
16. ok  tobrī Rīgā, panākt risinā-
jumu šajā jautājumā. V. Dom-
brovskis sarunā ar PBLA priekš-
sēdi apliecināja, ka arī Valsts 

prezidents Valdis Zatlers viņam 
jau šovasar atgādinājis šo latvie-
šu diasporas vēlmi, un tāpēc 
viņš tiksies ar ārlietu ministru 
un tieslietu ministru, lai panāk-
tu šīs problēmas atrisinājumu.

M. Sausiņš un V. Dombrovskis 
tikšanās laikā pārrunāja arī 
dubultpavalstniecības pieļauja-
mības paplašināšanas turpmā-
kās iespējas. 24. augustā notika 
valdībā pārstāvēto partiju koali-
cijas sadarbības padomes 
apspriede, kuŗā tika nolemts 
dubultpavalstniecības jautāju-
mu nevirzīt turpmākai izskatī-
šanai Ministru kabinetā. Starp 
dubultpavalstniecības statusa 
noraidītājiem bija apvienība 
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 
(TB/LNNK), tāpēc tika nolemts 
visā drīzumā sarīkot PBLA 
priekšsēža Mārtiņa Sausiņa un 
Ministru prezidenta padomnie-
ces Elīnas Melngailes tikšanos 
ar TB/LNNK valdes priekšsēdi 
Robertu Zīli. 

   

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis un PBLA priekšsēdis 
Mārtiņš Sausiņš 2009. gada 28. gada augustā tikšanās laikā 
Ministru kabinetā
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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
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Vai vēlaties sludinājumu krāsās?
Dariet zināmu par sevi un savu nodarbošanos! 

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

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

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

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

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

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

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!

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Inese Zaķis
Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311

Fax: 631-665-6164
E-pasts: RigaVen@aol.com

Kuģu ceļojumi!
Mums visādi „Labi un lēti”

Maoru priekšnesums tūristiem Jaunzēlandē

Piezvaniet man, pirms ejat uz „Internet” vai citiem

Kā uzlabot redzi?
Apustulis Pauls sūdzējās par 

kādu dzeloni un vēstules rakstīja 
lieliem burtiem. Vairākkārt 
spriests, kas šis dzelonis varētu 
būt par kaiti, bet nevienam, šķiet, 
ne  ienāca prātā, ka apustulis Pauls 
rakstīja lieliem burtiem, lai pats 
varētu uzrakstīto izlasīt. Man pa -
šam tagad tā ir. 

Kalifornijas ārsts Džulians Vai -
teikers (Julian Whitaker) apgalvo, 
ka redzi uzlabo barības vielas, 
pie  mēram Vision Essentials, kā 
arī cinka un luteīna preparāti. Pēc 
trīs nedēļu OptiZinc lieto šanas 
man no acīm sāk pazust tumšie 
plankumi, kas ierobežoja redzes 
spēju. Man ir 92 gadi, un es strā -

dāju pilnu darba laiku – astoņas 
stundas dienā. Lietoju arī vita-
mīnus. Mūsu vietējā laik  rakstā 
ārsts Dr. Gots drošsirdīgi paziņo 
lasītājiem, kādas orga  niskās vie-
las palīdz un ka ķī   mis kās zāles 
nereti kaitē citiem or  gāniem.

Patlaban šeit dažos veikalos var 
dabūt Kolorado persikus, kuŗus 
nenoņem pāragri, kā tas notiek 
Kalfornijā. Kalifornijas augļi ir ļoti 
skaisti, bet veikalā pirktie ne  kad 
nenogatavojas, un man nav izde -
vies kādu gabaliņu nokost, jo tie ir 
ļoti cieti un garša atgādina koksni. 
Kalifornijas vīnogas ba  gātīgi ap -
smidzina ar insektu no  galinātājām 
indēm. Insekti no tām mirst, bet 
vai cilvēkiem tās ir nekaitīgas?

Patlaban ir tomātu sezona. Reiz 
redzēju attēlu, kuŗā bija redzami 
strādnieki, nesot uz savākšanas 
vietu pilnīgi zaļus tomātus. Nav 
nekāds brīnums, ka veikalā pirk-
tie tomāti ir ārkārtīgi negaršīgi. 
Mūsu universitātes pilsētā daudzi 
paši audzē tomātus. Kāds lat  vie -
tis atveda Latvijā izaudzēto to -
mātu šķirni ,,Jūrmala”. Tie ir ār -
kārtīgi gardi, saldeni, nav zudusi 
tomātiem raksturīgā garša un 
nav spēcīgās skābes, kas daudzus 
attur no tomātu lietošanas. Šīs 
šķirnes tomātus atzinīgi novērtēja 
pat amerikāņu dārznieks.

Ārijs Turķis
Linkolna, NE

Lasīt rakstus laikrakstā par 
dažādām bērnu vasaras 
nometnēm Ziemeļamerikā ir 
bezgala interesanti, jo tajos 
pieminēti daudzu pazīstamu 
cilvēku vārdi. 

Katskiļos notika latviski 
nerunājošo bērnu valodas 
nometne.  Šogad valodas īkšķīšos 
bija 20 bērnu no trīs līdz sešu 
gadu vecumam, lielo bērnu 
nometnē apmēram septiņdesmit 
bērnu.  Sasniedzot septiņu gadu 
vecumu, bērns var piedalīties 
lielo bērnu nometnē. Gadu no 
gada viņi atgriežas, būdami 
nometnes dalībnieki,  pēc tam 
virtuves darbinieki un audzinā-
tāji. Bērni iemācās tautasdzies-
mas, rotaļas un tautasdejas. 
Katru rītu dzied ,,Rīta gaisma 
mūžīga” un vakarā, nolaižot 
karogus,  ,,Dievs, svētī Latviju!”. 
Cik labi, ka arī tiem bērniem, 

kuŗi tikai nedaudz  runā latviski 
vai nemaz nerunā, ir iespēja būt 
Katskiļos, kur šo bērnu vecāki 
kādreiz paši bija nometņotāji. 
Varbūt valodas nometne nav 
pareizais nosaukums, jo šīs 
nometnes mērķis nav divās 
nedēļās iemācīt latviešu valodu. 
Daudziem šķiet, ka vecākiem 
pašiem vajadzētu vairāk mācīt 
latviešu valodu ģimenē, bet 
diemžēl tas nav tik viegli izda-
rāms, ja viens no vecākiem nav 
latvietis. Ir labi, ka ir vieta, kur 
šie ,,puslatviešu” bērni var 
sadraudzēties un viņu vecāki 
satikties ar saviem nometņu laiku 
biedriem.  Pateicību pelnījuši 
daudzi – Irēne Jasuta, Elisa 
Millere, mācītājs Laris Saliņš un 
visi  darbinieki, kuŗi ziedo savu 
brīvo laiku, lai šāda nometne 
būtu.

Gunta Eglīte

Valodas īkšķīši un valodas 
nometne Katskiļos

Labojums
Māŗa Mantenieka rakstā ,,Par 

Molotova-Ribentropa paktu pēc 
septiņdesmit gadiem”, kas ievie-
tots Laika 22.-28. augusta nu -
murā, teikumam 7. lappuses 
5. slejā jābūt:

,,Kaitīgu dezinformāciju kopš 
1942. gada beigām izplatīja prezi-
denta Franklina Rūzvelta val-
dības laikā,  kad viņš izveidoja 
The Advisory Committee of Post 
War Foreign Policy.”

Red.
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Latvijas vēstnieks ASV Andrejs 
Pildegovičs viesojas Aijovā

Pagājuši 23 gadi, kopš Aijovas 
(Iowa) republikāņu senātors 
Čārlzs Graslijs (Charles Grassley) 
sarīkoja pirmo vēstnieku brau-
cienu (Ambassadors Tour), lai 
tālaika lauksaimniecības krizes 
laikā palīdzētu uzlabot Aijovas 
pavalsts vājo ekonomiku.  Laika 
gaitā šādi vēstnieku braucieni 
no  tiek ik gadu. Galvenais brauc-
iena iemesls bija sagādāt ārzemju 
diplomātiem iespēju apceļot daļu 
no Aijovas un iepazīstināt viņus 
ar dzīvi pavalstī, tās lauk saim-
niecību, rūpniecību, izglītību un 
kultūru. Šādi diplomātu brauc-
ieni palīdz attīstīt Aijovas un citu 
pasaules valstu ekonomisko sa -
darbību. Katra valsts, kam ir 
vēstniecība ASV galvaspilsētā 
Va  šingtonā, saņem ielūgumu 

pie    dalīties šajā pasākumā, sūtot 
vēstnieku vai kādu no vēstniecības 
personāla. Šogad ielūgumam 
at saucās arī Latvija vēstniecība, 
ko pārstāvēja vēstnieks Andrejs 
Pildegovičs. Vēstnieku brauciens 
notika no 17. līdz 21. augustam. 

Andrejs Pildegovičs dalījās ie  -
spaidiem par šo braucienu: ,,At -
saucoties senātora Čārlza Graslija 
ielūgumam, augusta vi  dū es pir -
mo reizi apmeklēju Aijovas pa -
valsti. Piecu dienu laikā 55 valstu 
diplomāti viesojās vairākās Aijo -
vas pilsētās, uni ver sitātēs, pēt-

niecības centros, rūp niecības uz -
ņēmumos un lauk saimniecības 
farmās. Vizītes galvenais mērķis 
bija vairāk uzzināt par Aijovas 
ekonomikas gal ve na  jām noza -

rēm, zinātnes un iz  glītības iestā -
dēm, kā arī par per spektīviem 
starptautiskās sa  dar bības virzie-
niem. Manuprāt, se  višķi vērtīgi 
bija alternātīvo enerģijas avotu 
izpētes laboratoriju un ražotņu 
apmeklējumi. Aijovas pavalsts ir 
viena no gal  venajām biodegvie-
las un vējģenerātoru ražotājām 
ASV. Pēdējā laikā arī Latvijā pie-
aug interese par jaunākām ener-
ģētikas technoloģijām. Ļoti po -
zitīvs iespaids radās par Aijovas 

pavalsts universitātēm Demoinā, 
Eimsā un Buenovistā. Pēc šī ap -
meklējuma centīšos veicināt Lat-
 vijas un Aijovas sadarbību iz -
glītībā. Iespaidīgs ir Aijovas mo -

dernās lauksaimniecības mērogs 
un zinātniskais līmenis. Viens no 
vizītes mērķiem bija tikties ar 
Aijo  vas kopienas pārstāvjiem  
Imantu un Ilzi Kalniņiem, Jāni 
Kursīti no Demoinas,  Jāni Frei -
valdu no Debjūkas (Dubuque).  
Priecājos par iespēju vizītes laikā 
apciemot Latvijas bijušo vēst -
nieku Latvijā Čārlzu Larsonu. 
Ārvalstu diplomātiem par uz -
ņemšanu un naktsmītni jāpa-
teicas Aijovas iedzīvotājiem.  Iz -

mantojot iespēju, vēlos sveikt 
sa  tiktos un nesatiktos tautiešus 
Aijovā un novēlēt veiksmi visās 
dzīves gaitās.”

Aijovas tautieši bija cerējuši 
satikties ar vēstnieku Aijovas lat-
viešu biedrības telpās, bet viņa 
laiks bija parāk ierobežots. Vie -
nīgā iespēja bija satikties uz vienu 
stundu pēdējā dienā Aijovas pa -
valsts lauksaimniecības izstādē 
(Iowa State Fair).  Šo iespēju iz -
mantoja Aijovas biedrības priek-
 šnieks Imants Kalniņš, priek-
šnieka vietnieks Jānis Kursītis un 
Ilze Kalniņa. Bija jauki, pa -
staigājoties pa dažādiem izstādes 
paviljoniem, draudzīgi patērzēt 
ar vēstnieku. Novēlam viņam 
Dievpalīgu turpmākā darbā.

Imants Kalniņš
Foto:  Ilze un Imants 

Kalniņi

No kreisās:  Aijovas latviešu biedrības priekšnieka vietnieks 
Jānis Kursītis, senātors Čārlzs Graslijs, Latvijas vēstnieks ASV 
Andrejs Pildegovičs, Aijovas latviešu biedrības 
priekšnieks Imants Kalniņš,  Ilze Kalniņa

Vēstnieks Andrejs Pildegovičs un Jānis Kursītis izstādes cūku 
paviljonā

Vēstnieks ar izstādes kara-
lieni Kainu Vestergardi (Caine 
Westergard)

 „Neviens vairs neiet uz teātri. 
Vienīgais, ko šodien teātrī dara, 
ir rupji lamājas un tad izģērbjas 
kaili,” saka Bradlejs (Laimonis 
Siliņš) A. R. Gurneja lugā „Kok -
teiļu stunda”.

R. Gurneja komēdijā „Kokteiļu 
stunda” tā nenotiek. Luga ir par 
ģimeni. Topošais drāmatiķis 
Džons (Armīns Staprāns) iero-
das vecāku mājā, lai lūgtu atļauju 
savas jaunās autobiografiskās 
lugas izrādīšanai.

Katram no mums pietiktu ma -
teriāla, lai uzrakstītu lugu par 
savu ģimeni vai dzīvi, bet ne 
katrs raksta. Cits izkrata sirdi 
tuvam draugam, cits staigā pa 
pasauli klāstīdams visiem, kuŗi ir 
ar mieru klausīties, cits vienkārši 
visu patur sevī vai arī iet pie 
psīchoterapeuta.

Kāpēc A. R. Gurnejs uzrakstīja 
šo autobiografisko lugu, kas tika 
izrādīta drāmatiķa dzimtajā 
pilsētā Buffalo tikai pēc Gurneja 
mātes nāves, kaut gan drāmatiķis 
pats atzinis, ka lugā izmantoti 
viņa vecāsmātes, nevis mātes 
dzīves notikumi? Kāpēc Džons 
vēlas publiskot savu „Kokteiļu 
stundu”? Un kāpēc neviens no 
mājiniekiem nevēlas, lai luga 
tiktu izrādīta?

Skatītājs un arī pati ģimene 
nekad neuzzina, cik provocējoša 
patiesībā ir Džona luga, bet, ja 
Džona un Gurneja „Kokteiļu 
stundas” ir līdzīgas, kam, pro-
tams, tā arī jābūt, tad vecākiem 

nebūtu par ko uztraukties.
Drāmatiķim lugas ideja ir 

pilnīgi skaidra. „Kokteiļu stun-
da” ir laiks, kad cilvēki atraisās 
un dažreiz atklājas ģimenes 
noslēpumi. Bradlejam un Annai 
(Brigita Siliņa) kokteiļu stunda ir 
svēta. Brīdī, kad tiek saskandinā-
tas glāzes, sāk sprēgāt dzirksteles. 
Un, jo vairāk kokteiļu glāzes iz -
tukšotas, jo sakaitētākas kļūst sa -
runas. Saasinās arī cīņa, lai lugu 
neuzvestu. No sākotnēji maiga -
jiem Bradleja mājieniem, ka luga 
ir par gaŗu: „Nevienam nepatīk 
gaŗas lugas. Visiem gribas, lai lu -
ga beigtos tā, lai laikus varētu iet 
gulēt”, līdz dusmu izvirdumam: 
„Kā es varu dot savu piekrišanu 
kādam, kas pats apķēzī savu lig-
zdu?”

Anna uztraucas, ka vārds pa -
rādās presē – „cilvēki izlasa, 
domā, ka tu esi bagāts un aplau-
pa tevi”. Lietišķāks arguments ir, 
ka kritiķiem šāda mietpilsonis   ka 
ģimenes dzīve nepatīk vai nein-
teresē: „Viņi domā, ka mēs visi 
esam republikāņi vai esam sekli 
un visi esam alkoholiķi.”

Protams, katrs grib uz ārpusi 
izskatīties labāks. Neviens negrib 
publiskot gadījumus, par kuŗiem 
būtu jākaunas. Vai tas ir ģimenes 
gods, ko tik sparīgi sargā Brad -
lejs?

Mūsdienu ekonomiskajā situā-
cijā egocentriskā vidusslāņa 

(WASP- baltā anglo-sakšu pro -
tes tantu) ģimenes ligzdas illūzija, 
ko radījuši Bradlejs un Anna 
šķiet patētiska ar visām viņu 
prob  lēmām – vai kalpone mācēs 
izcept cepeti vai nemācēs?

Taču jautājums par vecāku un 
bērnu vērtību skalām, par saprat-
ni un mīlestību vai tās trū  kumu 
viņu starpā ir vienmēr aktuāls. 
Bērn iem – Ņinai (Taira Zoldnere), 
Džonam un Džig  geram (kas 
figurē tikai sarunās), katram ir 
savi sapņi, kuŗus viņi nav spējuši 
īstenot „ģimenes saišu” dēļ.

Ņina ir neapmierināta ne tikai 

tāpēc, ka Džons viņai nav pie -
šķīris galveno lomu un ka viņas 
varonei nav monologa, kas liktu 
skatītājiem sajūsmā pielēkt kājās 
un ilgi aplaudēt, bet, ka arī dzīvē 
viņa vienmēr spēlē otrā plāna 
lomu un viss, ko viņa dara, nav 
pietiekami novērtēts.

Lugā ir daudz komisku no dzī-
ves norakstītu dialogu. Bradleja 
un Annas savstarpējā rīvēšanās 
pēc 50 laulībā pavadītiem ga diem 
kļuvusi par rutīnu – spalvas vairs 
neiet pa gaisu. Bradlejs jautā 
Annai, ko viņa vēlas dzert, Anna 
saka: „Pēc 50 laulības gadiem tu 

ļoti labi zini, ko es vēlos”, un 
Bradlejs atbild: ,,Pēc 50 laulības 
gadiem es ļoti labi zinu, ka man 
vienmēr ir jāpajautā.” 

Tāda nu ir tā „Kokteiļu stun-
da”. Paņemsim pa kokteilītim, 
iekārtosimies ērtāk krēslā un 
ļausim Laimonim Siliņam, 
Brigitai Siliņai, Tairai Zoldnerei 
un Armīnam Staprānam „vergot 
virtuvē”, kamēr mēs baudīsim 
„Kokteiļu stundu” – lugu, ko 
mazais teātris sanfrancisko  
iestudējis savā 43. darbības gadā. 
Pavisam drīz to būs iespēja 
noskatīties Ziemeļkalifornijas un 
Dienvidkalifornijas latviešiem.

Māra Martinska

Luga lugā – „Kokteiļu stunda”
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību

Fragmenti no publikācijām

1986. gads
Vienoti kopējam 

mērķim un darbam
Latviešu nacionālās apvienības 

Kanadā padome savā gadskārtējā 
sesijā vienojās aicināt visas 
latviešu organizācijas un Kanadā 
dzīvojošos latviešus atbalstīt Bal-
tijas tautu federācijas Kanadā 
akciju parakstu vākšanai iesnie-
gumam Apvienotās Nācijās un 
14. jūnija aizvesto piemiņai. 
LNAK padome aicina aktīvi pie -
dalīties un sekmēt Pretboļ še-
vistiskās līgas konferenci, kas 
novembrī notiks Toronto; sekmēt 
latviešu aprūpes mājas „Kristus 
dārzs” vadības darbu un līdzekļu 
vākšanu; nopietni iedziļināties 
no latvietības atsvešinājušos 
problēmās sakarā ar jauktām 
laulībām un dzīves vietas iz  klie -
dētību; vērst uzmanību uz Lat-
vijas kolonizācijas draudošām 
briesmām, ierosinot PBLA to 
izcelt kā nacionāla darba 
prioritāti. LNAK padome atzīst 
Latviešu studiju centra Rietum-
mičigenā garīgās un materiālās 
atbalstīšanas vēlamību. Kā ietei-
kumus valdei padomes sesija 
pieņēma arī dažus citus vispārēja 
rakstura ierosinājumus.

No vispārējās vēlēšanās ievē lē-
tiem 35 organizāciju delegātiem 
32 padomes locekļiem LNAK 
pa  domes sesijā Toronto piedalījās 
62 pilntiesīgi padomes locekļi. 

Augsti vērtējot ilggadējā pa  do -
mes locekļa un darbinieka Jāzepa 
Grodņa pašaizliedzīgo un sek -
mīgo darbu, padome vienprātīgi 
viņu ievēlēja par LNAK goda 
biedru. Atzinības rakstu par sek-
 mīgu un ilggadēju darbu jaunat-
nes dziesmu svētku rīkošanā 
M. Štauveram pasniedza LNAK 
priekšsēdis T. Kronbergs. 

Kā jauninājums šī gada sesijā 
bija divu kandidātu izvēle LNAK 
valdes priekšsēža amatam. Šim 
atbildīgam postenim līdzšinējās 
sesijās bija ilggadējā priekšsēža 
T. Kronberga kandidātūra, citi 
kandidāti vai nu netika nominēti 
vai savas kandidātūras atsauca, 
bet šogad Dr. G. Siliņš to uzturē-
ja. Aizklātās vēlēšanās par priekš-
sēdi jau 18. gadu ievēlēja līdzši-
nējo T. Kronbergu ar 93 balsīm. 
Par G. Siliņu nodotas 18 balsis, 
bet viena atturējās. Pateicoties 
par dāvāto uzticību, viņš uzsvēra 
kalpošanu kopējiem mērķiem 
labā saskaņā un sadarbībā. To 
pārliecinošiem vārdiem aplie ci-
nāja G. Siliņš un izteica gatavību 
turpināt līdzšinējo darbu latviešu 
tautas un brīvības labā. Bez lie-
lākām pārmaiņām ievēlēja valdi 
un pārējās amatpersonas.

Tieši no Bernes Eiropas drošī-
bas cilvēka tiesību konferences 
otrā dienā atgriezies polītiskās 
informācijas nozares vadītājs 
Dr. L. Lukss, kas kā PBLA valdes 
priekšsēža vietnieks vadīja lat-
viešu novērotāju grupu. Kā jau 
visās līdzšinējās konferencēs, arī 
šoreiz Padomju Savienība tās 
darbu centās kavēt un izvērst par 
savas propagandas lauku, at  klā-
šanas uzrunā deklarējot, ka Pad. 
Savienībā ir ievērojami uzlabotas 
un paātrinātas cilvēku brīvas 
ceļošanas un ģimeņu apvie no-
šanās iespējas. Tādēļ latviešu 
darbs ciešā sadarbībā ar igau-
ņiem, lietuviešiem un pārējām 
apspiestām tautām galvenokārt 
izpaudās preses konferencēs, 
mums labvēlīgo valstu  delegāciju 

apmeklēšanā, iesniegumu saga-
ta vošanā un arī demonstrācijā. 
Paveiktais darbs uzskatāms par 
sekmīgu un atzinīgi uzņemtu ci -
tās delegācijās. Sevišķu atsaucību 
latvieši guva ASV delegācijā 
Maikla Novaka vadībā, Kanadas, 
Austrālijas, Šveices, Zviedrijas un 
citu valstu pārstāvniecībās. 
Dr. Lukss padomi iepazīstināja 
arī ar citiem polītiski nozīmīgiem 
uzdevumiem, kas šajā gadā būs 
veicami saziņā ar PBLA u. c. or -
ganizācijām. (23.04.)

Tautu meita angļu 
televīzijā

Angļu televīzija BBC pārraidīja 
filmu par trim Anglijas bal tie-
šiem. Filmas nosaukums bija: 
„Sauciens dzimtenei” (Cry for 
Home) un ietilpst pārraides cik-
lā: „Kā mēs šodien dzīvojam”. 

Filmas temats atbilst serijas 
nosaukumam, jo šie trīs baltieši 
ir galvenokārt parādīti kā britu 
pil   soņi, attēlojot viņu dzīves vei-
du. Tomēr atklājās, ka šie trīs nav 
parastie angļi, bet citādāki. „Es-
mu britu pavalstniece”, teica 
viena jauniete, „bet man nav ne -
viena piliena britu asins.” Lai pa -
rādītu dilemmu jauniešu dzīvē, 
tika rādīti skati no viņu ikdie-
niškās dzīves, kā arī no viņu ļoti 
īpatnām etniskām aktivitātēm. 
Šai pēdējā ziņā tika plaši atstāstīta 
viņu piedalīšanās aizgājušās va -
saras Baltiešu brīvības un miera 
kuģa (BBMK) braucienā.

Filmas sākumā skatītājus iepa-
zīstināja ar šiem trim baltiešu 
jau  niešiem: igaunieti Karmenu 
Laanemagi, latvieti Paulīnu Rie-
meri un lietuvieti Aļģi Kuliuku. 
Jau sākumā tiek atklāts publikai 
viņu dīvainais dubultkultūras 
stāvoklis: divi no jauniešiem uz -
sver, ka neparasto uzvārdu dēļ 
viņiem bieži jautā: ”Jūs taču ne -
esat anglis, vai ne?” Tālāk ska-
tītāju iepazīstina ar Paulīnes un 
Aļģa vecākiem, izskaidrojot, kā -
pēc un kādā stāvoklī viņi ir iz -
braukuši no Latvijas, resp. Lie-
tuvas un kā, meklēdami mierīgu 
dzīvi brīvā zemē, viņi ir ap -
metušies Anglijā.

Publika plašāk iepazīstas ar 
Paulīni, kad tiek rādīts, kā viņa 
strādā par māsiņu slimnīcā. Tā -
lāk tiek attēlota viņas piedalīšanās 
latviešu tautasdeju mēģinājumā, 
kā arī uzvedumā. 

Karmena tiek plašāk iepa zīs -
tināta kā angliete, kas nav pilnīgi 
iejutusies angļu sabiedrībā. Viņa 
meklējusi sev tuvākus draugus, 
un tos atradusi starp Anglijas 
igauņiem. 

Aļģis ir attēlots kā polītiski ak -
tīvs cilvēks. Viņš organizē de -
mon  strācijas un bieži izsaka savu 
polītisko pārliecību, ka Baltijas 
valstīm vajadzīga brīvība. 

Kā šo baltiešu jauniešu sa -
darbības kalngalu apskata viņu 
piedalīšanos BBMK braucienā. 
Šie trīs uz kuģa izjuta sevišķu vie-

 notību un varēja parādīt pasaulei 
viņu īstās domas un mērķus. 

Filma ir iespaidīga, it īpaši ku  ģa 
brauciena skati. Lietuviešu, lat-
viešu un igauņu demon strā cijām 
pa starpu ietilpināti melnbaltie 
kaŗa laika bēgšanas skati, savie-
nojot ļaužu domas uz kuģa ar 
pagātnes bēgļu ciešanām. Fil mas 
režisors vairākos veidos pa  svītro 
šī brauciena svarīgumu. Krievu 
mēģinājumi kavēt kuģa braucie-
nu ir sīki aprakstīti. Skai  dri at -
spoguļojas sašutums, ka ku   ģa 
braucēji nav varējuši redzēt Lie-
tuvu, jo kuģim bija jāmaina 
maršruts pēc tam, kad krievi 
pēkšņi Klaipēdas un Ventspils 
piekrasti pasludina par bīstamu 
joslu. Vairāki iespaidīgi skati rāda 
kuģa braucēju izteikti emo cionālo 
saistību ar braucienu. Oficiālās 
sarunas uz kuģa pa  svītro 
nopietnību, kāda piemīt bal  tiešu 
brīvības atgūšanas pra  sībai. 

Programma bija aprakstīta vai-
 rākās avīzēs un žurnālā Radio 
Times, un ieteica to skatīties. 
Pau   līne Riemere pašreiz ir stu-
dente PBLA Sabiedrisko zinātņu 
institūtā Minsterē. J. N. (29.03.)

Sasniegsim un 
pārsniegsim 1982. 

gada rekordu!
Kas tas par rekordu? Kāpēc to 

atkal vajadzētu sasniegt un pat 
pārspēt? 1982. gadā notika pirmā 
plašā ziedojumu akcija Jāņa 
Riekstiņa Latviešu studiju centra 
(LSC) būvēšanas izdevumu at -
maksai un tālākās izbūves lī -
dzekļu sagādei. Apzinoties LSC 
vajadzību, sabiedrības atbalsts 
bija vienreizējs. Ienākušā summa 
pārsniedza 60 000 dolaru. Pa  tei -
cība par to pienākas ikvienam 
at  balstītājam, jo ar to varēja at -
maksāt lielo daļu no šīs būvēšanas 
bazes aizdevumiem, sākt biblio -
tēkas iekārtošanu un turpināt 
ma  zākus izbūves darbus.   

Ar ALA maksām un atsevišķu 
labvēļu atbalstu, kā arī līdzīga 
devuma (matching grant) iemak -
sām Rietummičigenas univer si-
tātē akadēmiskās latviešu studijas 
varēja tālāk attīstīties un lat  viešu 
programmas studenti tagad var 
iegūt pat „majora” kon  cen  trāciju 
latviešu valodā un li  terātūrā. 

Kā visiem augstākās izglītības 

pasākumiem, kas nesaņem pa -
valsts vai federālās valdības pie-
maksas, arī latviešu studijām 
Rie  tummičigenas universitātē 
periodiski vajadzīgs latviešu sa -
biedrības atbalsts. Tāpat tas ne -
pieciešams arī LSC aizdevumu 
atmaksām, studentu īres sedz ti -
kai tiešos izdevumus.

Kādas ir LSC un Rietum  mi -
čigenas universitātes latviešu stu-
diju programmas pašreizējās va -
jadzības? Kopš 1982. gada ziedo-
jumu akcijas vajadzēja izbūvēt 
LSC dienvidrietumu spārna 
apak  šējo stāvu par papildus bib-
liotēku, kā arī iebūvēt atsevišķu 
semināru telpu. Tas tika paveikts 
ar ALA iekšējo aizdevumu LSC, 
kas ir jāatmaksā un ir ap 40 000 
dolaru. LSC ir jāatmaksā arī ap 
25 000 bezprocentu aizdevumos. 

Tekošās vajadzības ir: līdzekļi 
periodiskām piemaksām pie 
RMU latviešu studiju program-
mas; plašās bibliotēkas uzturēšana 
un tālākveidošana; semināru rī -
košana, kas akadēmiskā gada 
studiju ietvaros notiek LSC gan -
drīz katru nedēļu; papildus in  -
sulācija LSC ēkas bēniņos., kā arī 
papildus inventāra iegāde un, 
kur nepieciešams, atvietošana. 

LSC padome aicina talkā ik -
vienu palīdzēt atkārtot vai pār -
spēt 1982. gada rekordu, un lūdz 
iesūtīt ziedojumu zīmes pēc ies -
pējas drīz, pirms ikdienas steigā 
tās piemirstas. Tie, kas vēl nav 
saņēmuši ziedojumu zīmes, tiek 
aicināti rakstīt vai zvanīt LSC 
padomes priekšsēdim Valdim 
Muižniekam. (14.02.)

Kārļa Padega 
vakars Bostonā

Kārļa Padega vakaru rīkoja 
ALTS gada svētkos. Uz program-
mas varējām lasīt: „Piemirstais 
Rīgas Maestro-gleznotājs Kārlis 
Padegs (1911-1940). 

Arī Latvijā, un tieši pēdējos ga -
dos, Kārlim Padegam veltīta 
diez  gan liela uzmanība, īpaši 
sakarā ar viņa 70. dzimšanas 
dienu 1981. gadā. Šogad Mākslas 
mūzejā Rīgā tika rīkota Kārļa Pa -
 dega darbu izstāde ar desmit 
glez   nām un simt zīmējumiem. 

Jaunie mākslinieki Padegu 
aug       stu vērtējuši, skrējuši skatī-
ties. Erasts Šveics teicis, ka Pa -
degs bijis zinīgs Eiropas mākslā, 
ļoti apdāvināts mākslinieks. Prof. 
Jānis Siliņš, kuŗš augstu vērtē 
Padega asā protesta darbus, iztei-
cis domu, ka Padegs bijis saskal-
dīta personība. 

Par Padegu referēja mākslas 
zinātniece Eleonora Šturma. 
Viņa mudināja izprast māksli-
nieka iekšējo cilvēku, sargāties 
no šauras polītiskas interpretāci-
jas viņa mākslai.

 Interesantas ir Padega pēdējā 
skolas gadā rakstītās rindas par 
Jani Rozentālu: 

„Skatoties Rozentāla darbus, 
paceļas kā priekškars, kas sedz 

mūs no īsta dabas skaistuma. 
Aiz    mirstas mums pelēkā ikdie-
na, te valda gaisma, saulainās 
tāles, visur smaida dabas svai-
gums, cilvēku stāvi, kā tikko 
brieduši augļi, uz to sejām atspīd 
to dvēseles, to ilgas.”

Šī Jana Rozentāla pasaule to -
mēr vairs nebija Kārļa Padega 
pasaule; laikmets, slimība un 
paša raksturs noteica Kārlim 
Padegam savu. Bez kropļiem 
viņš vēl spēja zīmēt Hamsuna 
Augustu, pasaules apbraucēju, ar 
fanātiķa acīm, Mopasāna sievieti 
ar narkotikas aizplīvurotu skatu, 
pats sevi maskā kā lepnu spānie-
ti, vai bezgala pārsmalcinātu ve -
cīgu japāni, kas uz pasauli raugās 
caur palielināmo stiklu.

Nav noliedzams, ka Kārļa Pa -
dega pašreklāma bija viņa cītīgi 
koptā komerciālā māksla, un tā 
30. gadu Rīgas gaisotnē iedarbo-
jās lieliski. Avīzes par viņu un 
viņa izstādēm rakstīja:

„Noslēpumainais Rīgas džentl-
menis spāniešu platmalē”. Rīgas 
bulvāros izceļas kāds spāniešu 
džentlmenis. Īpatnējs kungs mel-
 nā mētelī, monokli acī. Baltas 
get   ras ar melnām podziņām. 
Gal  vā sāniski uzlikta melna, cieta 
platmale. Mutē gaŗa kaula iemu-
tē deg cigarete. Tas ir noslēpu-
mainais spānietis no Seviļas, 
čukst viena otrai uz bulvāra blon-
dīnes, kad viņām garām iet Carlo, 
Rīgas caballero!” 

PBLA publicē 
Kopenhāgenas 

tribunāla 
dokumentāciju

Chronika
* Padome, kuŗā sastāv 22 orga-

nizācijas, uz savu gada sapulci 
DV namā Bronksā. Piedalījās 
21 organizācijas pārstāvji ar 
25 mandātiem., pie kam vienīgā 
organizācija, kas nepiedalījās, 
bija „Jaunais Vilnis”. Sapulci 
vadīja Jānis Šķiņķis. Priekšsēdis 
U.Klauss pārskatā par pagājušā 
gada ŅLOP darbību ierosināja 
organizāciju biedra naudu pa -
aug  stināt uz $25, ko padome 
apstiprināja. 

Par Ņujorkas latviešu orga-
nizāciju padomes priekšsēdi 
ievēlēta Māra Buka. 

Publikāciju sagatavojis 
P. Karlsons     

Atis Kronvalds strostē savus 
materiālismā iegrimušos tau-
 tiešus, kas ņemas ap cepešiem 
un skaita naudu: „mēs ne -
mīlam krietnus tikumus, jo 
mūsu vienīgās rūpes ir gaļa, 
gaļa, nauda, nauda.”
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Turpinājumā Teodors Zeltiņš 
raksta:

Nopietnu ieguldījumu trim   das 
literātūrā humora un satīras jomā 
devis Teodors Zeltiņš ar smeldzes 
caurstrāvoto „Antiņa” romānu 
se  riju. Zemnieciski smagnējāks, 
tiešāks un robustāks ir Valentīna 
Pelēča humors viņa „Malēnieša” 
grāmatu sērijā, kas faktiski veiklā 
zīmējumā raksturo viena Latvijas 
novada – Malienas ļaužu dzīvi 
prieka un skumju brīžos. Arī šinīs 
grāmatās, tāpat kā jau minētajos 
Anšlava Eglīša darbos, ir vērojama 
retā prasme smieties un ironizēt 
pašam par sevi, par savām vā -
jībām. Aizvadītajos gados ir bijuši 
vairāki mēģinājumi satīriskā un 
pat romāna žanrā, bet lai cik tas 
žēl arī nebūtu, tie beigušies ar 
neveiksmi. Kā piemēru te var mi -
nēt „Ķēves dēlu Kurbadu” un citus 
līdzīgus sacerējumus.    

Vēstules beigās T. Zeltiņš pie-
metina, – kārtojot „gabaliņus 
grā    matai”, kas saucas „Tuvos un 
tālos ciemos”. Šie „gabaliņi” un 
„skicītes” patiesībā ir filigrāni 
uzrakstītas esejas par T. Zeltiņa 
bērnību, ģimnazista laiku un 
studiju gadiem brīvā Latvijā, par 
Lieldienām un Ziemsvētkiem 
gadu gājumā, par vēstulēm mātei, 
kas palika okupētā Rīgā, kā arī 
gudri vērojumi par rakstniekiem, 
kas sastapti pirms kaŗa, gan arī 
par tiem, kas nokļuvuši līdz 
Amerikai. „Vai Tev nebūtu kādi 
iebildumi, ja es grāmatā ievietotu 
ar Laikā iespiestu rakstu par Tevi 
60 gadu jubilejā?” vaicā Teodors 
Zeltiņš, un, lūk, par Anšlavu 
Eglīti lasām, ka vēstuļu rakstītāju 
draugu tikai trīs reizes saticis: 
Eslingenā rakstnieku dienās, pre-
ses ballē Vircburgas drupās un 

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

Reinis Ādmīdiņš

tad, kad Anšlavs Eglītis ar teātŗa 
izrādi viesojies Ņubransvikā. 
Vēs    tulēs viens otram izstāsta gan 
par norisēm kultūrā Amerikā un 
Latvijā, gan par saviem daiļ  dar -
biem, it kā turpinās sarunas, kas 
trijās reizēs uzsāktas. Vairākās 
esejās T. Zeltiņš atceras traģēdi-
jas – 1940. gada 17. jūniju un 
1941. gada 14. jūnijā, atceras lai -
ku, kad strādājis Jaunākajās 
Ziņās:

Čaks patiesi likās nobijies un 
ap  mēram tāda saruna mums 
bija. Tai pašā rindā stāvēja Plau -
dis, runīgs un labā omā, stipri at -
šķirdamies no Čaka. Bet viņu tu -
vāk nepazinu. No „Atpūtas” cil-
vēkiem iznāca darīšana vienīgi ar 
Jūliju Lāci, viņš man otrā lappusē 
iespieda kādu stāstiņu un dažus 
dzejoļus, kā arī sākto „komiku” 
seriju „Jautrais valodnieks”, kur 
bilžu virknē illustrēju valodas 
kļūdas. Piem. „reti skaisti zobi” ar 
veča ģīmi, kam mutē reti zāģa 
zobi, grāmatu „vedēju” – vīru ar 
tačkā sakrautām grāmatām. Bet 
serija pārtrūka, kad Lācis atteicās 
iespiest bildi, kur bija illustrēts 
„skaistuma atklājējs” – vīrs, kas 
paceļ segu no kailas gultā gulošas 
sievietes. Ģimenes žurnālam tā -
das plikbildes neesot piemērotas, 
apgalvoja Lācis, un no tā man 
pa  licis atmiņā, ne tikai pēc ģērb-
šanās un stājas, bet arī pēc uzska-
tiem kā pilsoniski konservātīvs 
vīrs. Tad „saskaitos”. Bet var jau 
būt, ka serija tāpat būtu pār -
trūkusi, jo mani zīmējumi bija 
stipri primitīvi, kā jau cilvēkam, 
kas nav zīmēt mācījies.

Un tad – pats par savu daiļ-
radi:

Pats patlaban ņemos ar jocīgu 

tematiņu „Leļļu meistars Eņģelis”. 
Ienāca prātā patēlot, kādi dvēseles 
kompleksi varētu rasties citu bēr-
nu vajātam puikam. Tādus ne -
laimoņus man manās skolas gai-
tās gadījies redzēt, ko visi pārējie 
vienmēr moca. Manējais jefiņš 
tad nu patveŗas pie meitenēm, 
spē    lējas ar lellēm uт vēlāk pats 
pievēršas leļļu darināšanai, mā -
coties amatu pie leļļu meistara. 
Nelaime ir tā, ka man nekas 
daudz nav palicis atmiņā par lel -
lēm. Liekas, ka pirmās lelles, ar 
kuŗām es kādreiz spēlējos, bija da -
rinātas no lupatām. Tad, ja at -
miņa neviļ, laikam radās lelles, 
kam no parupja auduma dari-
nātajam rumpim bija piešūtas 
iz  krāsotas porcelāna galviņas. Un 
ar ko rumpis īsti bija pildīts? 
Atmiņā palikušas zāģu skaidas. 
Bet vai nebija vēl citi pildījumi? 
Un kā ar rožainajām plastikas 
lellēm? Ap kuŗu laiku tās Latvijā 
sāka parādīties? Un vai mēs paši 
tās ražojām vai ievedām no ār -
zemēm? Mani paziņas dīvainā 
kārtā par lellēm neko daudz neat-
ceras. Tas nu ir iespējams, ka 
samuldu visādas aplamības, par 
gaužām maz pazīstamu profesiju 
bez kādām zināšanām rakstīdams. 
Taču vismaz sākumā ir patika ar 
šo tematiņu noņemties. Vēl arī 
ceru, ka izdosies kādu iztaujāt, 
kas par lellēm zinātu kaut ko 
vairāk. Pagaidām svīstu, jo patla-
ban ir atkal viena no Ņujorkas 
apkārtnes pirtīgajām dienām, 
kad rakstot uzsitas neparasti liels 
skaits nepareizu burtu.

Anšlavs Eglītis 1977. gada 19. 
mar  tā) atcerējās, ko Teodors Zel-
tiņš rakstīja par žurnālu „Mūsu 
laikmets”, un piezīmē, ka „tādi 

reakcionāri kā mēs, zīmēti sa  -
mērā atzinīgi” un „varbūt, ka 
tagad kādas jaunas direktīvas. 
Tagad jau polītiska lavierēšana 
liekas modē.” Viņš min latviešu 
rakstniekus, kas atgriezušies no 
Sibirijas – Jūlijs Ķipers, Augusts 
Smagars, Mežsētu pāris, bet citi 
miruši vai pazuduši no literātūras 
vēstures – Fridrichs Gulbis, 
Richards Rudzītis, Vilis Cedriņš 
un vēl citi. „Literātūras vēsture 
nāk modē,” saka A. Eglītis. 

1977. gada Jāņos Anšlavs Eglītis 
sarkastiski raksta, ka 

kreisie Zinaīdlazdiķi manīgi 
tūdaļ izstiepj ķepiņas pēc Sali  ņa – 
kad tam iespieda dzejoļus 
„Karogā”! Neticas, ka Saliņu būtu 
šī kultūras miniapmaiņa pār vēr-
tusi, viņš līdz šim man likās strik-
ti nacionāls, pieņemu, ka paliks 
tāds arī uz priekšu. Zinaīda bija 
visai emocionāla. Kārkliņu viņa 
sākumā nepavisam neieredzēja 
un uzlūkoja par galīgu diletantu. 
Bet pēc gadiem, īpaši slimošanas 
laikā, Kārkliņš rakstīja, ka viņi 
„iedraudzējušies.”

Jāņu dienā A. Eglītis raksta, ka 
Oļģerts Liepiņš arī diezgan 
labvēlīgi raksta, bet allaž piesprauž 
kādu ērmotu citātu, un Ģērmanis, 
vai jaungaitieši, kā jau kreisie, pil-
nīgi pieņem Jansona-Brauna vie-
dokli. Vai esi sekojis jaunākai Rī -
gas dzejai? Ziedonis, Čaklais un 
sevišķi jaunie – Helds, Bērziņš, 
Baltvilks u. c. ir galīgi sirreālisti. 
Kritikā apjukums. Puišus „audzi-
nājusi” Ķempe, kā tos noliegsi? 
Pūlas visādi iztulkot un attaisnot. 
Uz mēles – dekadenti, bet to vārdu 
neviens neiedrošinājies pieminēt, 
izņemot Auziņu, kas raksta: „Ja 
sa  kām – dekadents (sakām nevis 

rakstām), tad – kur ir gaisotne, 
kas tos veicina?” Nu, iznāk, ka 
dekadenti bijuši tikai laikam tālu 
priekšā, bet Brauns u. c. marksisti 
– neprašas.

Mūsdienu dzeja vairs netiek 
dziļi pētīta, un dekadentiskā dze-
 ja pārģērbusies kā karnevālā, 
kuŗā kūleņo supermodernisti, 
kos  mopolīti un diletanti. I. Auzi-
ņa un A. Eglīša vērojumi jau 
tolaik – 1977. gadā – bija precīzi 
un tālejoši.

Anšlavs Eglītis vēstulē (7.12. 
77.) Teodoram Zeltiņam kritizē 
ne vien dekadentisko latviešu 
dzeju Latvijā un trimdā,bet arī 
„bestsellerus”:

Svarīgāki būtu papētīt, kāpēc 
tīrs lubeniecisms tā saista ļaudis: 
kurtmālere un kriminālromanisti. 
(..) izmisīgi mēģināju tos lasīt, bet 
tie likās tieši nāvējoši garlaicīgi. 
(..) Zīmīgi arī, ka bestsellerus (vis-
maz) populārākos, nepiemin 
nevienā literātūras vēsturē vai 
vārdnīcā.

Anšlavs Eglītis vērē Janovska 
un Voitkusa romānus:

 ... pieķeŗos pie viena, pie otra, 
nevienu nepaanalizē kaut cik pa -
matīgāki. Laimona Siliņa vies-
izrādi Nacionālajā teātrī neviens 
no maniem Rīgas „koresponden-
tiem” nav pamanījis. Varbūt tā -
pēc, ka notika dienā 13.30. Viņš 
stāsta, ka Rīgas aktieŗi spēlējot 
pārspīlēti, kliedzot un pārmērīgi 
uzsvarojot tekstus. Tāds iespaids 
man bijis no krievu teātŗu vies-
izrādēm. Krievu maniere pie po-
tēta ar letiņiem.

Un par drauga panākumiem: 
Tavu grāmatu jau braši sludina. 
Tu esi izvirzīts par noskaņu gaba-
lu virtuozu. Par lasītāju trūkumu 
nav ko bažīties. 

(Turpinājums sekos)

(6. turpinājums)

Diena izvērtās brīnišķīgi jauka, 
jo fjordu no okeāna vējiem pa -
sargāja piekrastes salas un kalni. 
Skatoties šļūdoņus un kalnus, 
kas atspoguļojās fjorda mierīga -
jos ūdeņos, un vērojot delfīnu 
spēles, sapratām, ka esam te 
ieradušies īstā laikā. Šļūdoņu lī -
cis kādreiz ir bijis viens liels le -
dājs. Taču šļū  doņi kūst un no 
krastiem atkāpjas jau sen, tāpēc 
krastos mēs varējam apskatīt da -
žādu tipu šļūdoņus un akme-
ņainās gravas. Visimpozantākais 
bija varenais krastmalas Marge-
rie šļūdonis. Patālu no kuģa tas 
mirdzēja saulē un rādīja savas 
ledus šķautnes, kas jau ilgi biju-
šas ceļā uz jūru. Fotografiem par 
prieku Westerdam te stāvēja tur-
pat stundu, un dažiem pat izdevās 
notvert tos brīžus, kad no desmit 
stāvus augstā ledāja atlūst un 
ūdenī piedzimst jauni ledus kal-
ni.  Vakarā pārrunājām redzēto, 
īpaši to, ka šlūdoņi, sniegam 
sniegot, aug kārtu pa kārtai un tā 
izveido tādus kā ledus tiltus, kas 
reiz savienoja Āzijas piekrasti ar 
Aļasku un aizvēsturiskos laikos 
deva iespēju mednieku un zve-
jnieku ciltīm ieceļot Amerikā bez 
atļaujas. Viņu ieceļošana nebei-
dzas vēl šodien. Tālāk ziemeļos 

atkūst sasalušās zemes, mainās 
ekoloģiskās pazīmes,  un dažiem 
piekrastes indiāņu ciematiem 
būs drīz vien būs jāpārceļas uz 
citām vietām.

Galvaspilsētā
Nākamā rītā jau esam noen -

kurojušies Džūno ostmalā. Aļas-
kas galvaspilsēta nav ne lielākā 
osta Ankoradža, ne arī kon ti-
nentālā Fērbenksa. Arī ne Villo-
va, kas atrodas pašā centrā un 
būtu daudz piemērotāka Aļaskas 
attīstībai. Džūno nav arī pirmais 
Grigorija Šeļikova 1784. gadā 
nodibinātais krievu atbalsta bas-
tions Amerikas kontinentā, kas 
atradās Aleutu Kodiaka salā. Tā 
nav arī kādreizējā Krievu Ame-
rikas galvaspilsēta Sitka (Novo-
archangeļska). Esam pašreizējā 
Aļas kas galvaspilsētā, kas no -
saukta zeltrača Džo Džūno (viņa 
partneŗa Ričarda Harisa vārds 
būtu Amerikā devis vēl vienu 
Harisburgu!) vārdā. Šī kādreizē   -
jā zeltraču pilsētiņa dibināta 
1880. ga dā un ir raksturīga Aļas-
kai. Šai galvaspilsētai – Džūno –  
iedzīvotāju vēl šodien ir maz, 
tikai kādi 30 000. Aļaskas ap  -
dzīvotās vietas jau izsenis ir 
saistītas tikai ar vienu saim-

niecisko aktīvitāti. Krievu Ame-
rikā tās ir jūras ūdŗu un citu 
zvē  ru medības kažokādu tirgum, 
citas pilsētiņas ir dabas bagātību 
raktuvju un transporta bazes vai 
zvejas centri. Tikai lēnām veido-

jas īstas pilsētas ar admi  nis-
trātīviem, militāriem un izglī-
tības centriem. Cik savā ziņā 
ierobežota ir dzīve mazajos in -
diāņu ciemos, norādas tas, ka 
daudzos nav pat īstu vietējo 
skolu. Skolotāji tikai ielido un 
aizlido pēc vajadzības, skolas 
beidzēji  parasti nepaliek senču 

mājvietās, bet traucas uz pil-
sētām.

No laika, kad federālā valdība 
(vairāk kā simt gadus īstā 
noteicēja Aļaskā) mežonīgajā 
zeltraču kolonijā ieveda mieru 

un kārtību, Džūno ir kļuvusi par 
valdības centru.  Tagad zelta tur 
vairs nav, bet ir valdības iestādes 
un pietura tūristu kuģiem.

Tūrisma apkalpošanas nozare 
ir samērā jauna.  Viesnīcu Aļaskā 
nav daudz, un pat Denali ap -
meklētāji parasti pārguļ Aļaskas 
dzelzceļa guļamvagonos. Džūno 

un citās piekrastes ostiņās gal-
venokārt iebrauc tūrisma kuģi. 
Kad bijām Džūno, tur uz vienu 
dienu bija noenkurojušies divi 
lieli Holland America laineri.  
Trešais bija tā paša Vista tipa 
Princess sabiedrība, kas arī ir 
saistīta ar Carneval Cruises firmu. 
Tātad te kopumā bija peldošās 
viesnīcas ar vismaz  2000 istabām. 
Tūristu plūsma dodas ekskursijās 
uz, piemēram, tuvējo Menden-
halla šļūdoni. Var apmeklēt arī 
daudzos veikaliņus, kas kalpo 
tūristu vajadzībām. Trīsdesmit 
no tiem (bieži vien tie ir tādu 
dārglietu veikalu filiāles, ko var 
atrast arī citur pasaulē) sadarbo-
jas ar kuģu vadību un ir ievietojuši 
sludinājumus kuģa informācijas 
biļetenos. Tūristiem pārdod vis-
dažādākos niekus (tādus, kādus 
parasti atrodam lidlauku 
kioskos), retāk arī vērtīgākus 
vietējo amatnieku darbus.Visur 
redzam daudz piedāvājumu ar 
atlaidēm,   ejot no viena veikala 
uz otru, tās gan izskatās uzkītoši  
vienādas.  Īstu pircēju pamaz, un 
mēs, kā to ieteikuši draugi, savu 
iepirkšanos atliekam līdz Sitkai.

L A T V I E Š I  C E Ļ O
Uz Aļasku!Gundars Ķeniņš-Kings

Raksta autors kopā ar dzīvesbiedri Šļūdoņu līcī

(Turpinājums sekos)

(1. turpinājums)
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Dižie latvju tautas dēli atkal 
Amerikā! Jau piekto reizi trīs pa -
zīstamie Rīgas operdziedātāji 
Miervaldis Jenčs, Guntars Runģis  
un Nauris Puntulis šķērsoja At -
lantijas okeanu, lai no mīļās Lat -
vijas atvestu siltus mūzikālus 
sveicienus latviešiem Amerikā 
un Kanadā. Amerikā nav nevie-
na lielāka latviešu centra, kuŗā 
trīs Latvijas tenori kaut reizi 
nebūtu viesojušies; Ņudžersijas 
latviešu biedrības namā Priedai-
nē – jau ceturto reizi.

 Priedaines zāle 25. augustā 
pēcpusdienā bija klausītāju pilna. 
Uz skatuves, kas bija rotāta ko -
šiem cīniju pušķiem, iznāca mīļi 
gaidītie viesi – trīs stalti kungi 
smokingos: ,,Esiet sveicināti, 
draugi!” Dziedoņiem Priedainē 
tiešām ir draugi, un visi sirsnīgi 
aplaudēja. Koncerta sākumā 
viens no Latvijas izcilajiem pia-
nistiem Gints Bērziņš nospēlēja 
Emīla Dārziņa ,,Melancholisko 
valsi”, viņš spēlēja arī pavadīju-
mu visām tenoru dziedātām 
ope   ru ārijām un dziesmām, ku -
ŗas savulaik bijušas Marisa Vēt-
ras, Artūra Priednieka-Kavarras, 
Jāņa Vītiņa un citu ievērojamo 
Latvijas tenoru repertuārā. Pub-
liku uzjautrināja kapraču duets 
no Jāņa Kalniņa operas ,,Ham-
lets”, ko dziedāja N. Puntulis un 
G. Ruņ  ģis, abiem izteiksmīgi ar 
humoru iejūtoties kapraču ,,ādā”. 
Ilgie aplausi zālē liecināja, ka 
klausītājiem vislabāk patika 
F. Lehāra mūzika un T. Makebe-
na dziesma no kinofilmas ,,Bel 
Ami”. Koncerta pirmās daļas no -

saukums patapināts no filmas 
titul dziesmas ,,Bel Ami” – ,,grā-
vēja”, kā teica aizritējušā gadsim-
ta 30. gados. 

Liriski drāmatiskais tenors 

M. Jenčs, centrālais (spinto) te -
nors G. Ruņģis un tenors ar 
baritonālu tembru N. Puntulis  
dzied gan operu un operešu āri-
jas, gan ,,grāvēju” mūziku, tāpat 
kā savā laikā Mariss Vētra.

Trīs talantīgo dziedātāju sa -
darbība sākusies pirms 12 ga -
diem televīzijas rīkotajā ballē 
Mazajā ģildē. Miervalža māsa, 
režisore Ilze Strenga, ierosinājusi 
visiem satikties ar komponistu 
Juri Kulakovu, un sadarbība  bi -
jusi veiksmīga. Guntars teica, ka 
reiz vienā gadā viņiem ir bijuši 
160 koncerti, tostarp operu iz -
rādes: ,,Esam dziedājuši puspa-
saulei, lielās un mazās pilsētās, 
prezidentiem un ministriem, bet 
Latvijā ir ap 500 tautas namu, 
mūsu sapnis ir dziedāt tur, dzie -
dāt mūsu tautai.” 

G. Ruņģis ir Jāņa Zābera pie -
miņas fonda mākslinieciskais 

vadītājs. Guntars ir madonietis, 
iecere dibināt fondu radusies 
Zābera piemiņas koncertā Ma  -
donā. G. Ruņģa ierosmē iznākuši 
trīs tvarti: Piacer d’amor, ,,Mīlas 

lidojums” un ,,Trīs jaunas māsas”. 
Tvarts ,,Mīlas lidojums” izdots ar  
Zābera piemiņas fonda atbalstu. 

Visiem trim dziedātājiem patīk 
sportot, īpaši peldēt, braukt ar 
ūdensslēpēm, zēģelēt un mak-
šķerēt. Visi ļoti vēlējās piedalīties 
naktszvejā okeanā, bet tas ne   iz-
devās, jo okeans bija pārāk ne -
mierīgs. Vētrai pierimstot, bija 
iespēja lēkāt un nirt iespaidīgajos 
Manaskvānas (Manasquan) pie-
krastes viļņos. Ziemā Nauris un 
Miervaldis labprāt slēpo kalnos, 
bet Guntars pēdējos trīs gados 
bieži kājās uzvelkot skrituļslidas.

 Koncerta otrā daļā ,,Trīs jau-
nas māsas” mākslinieki no  dzie -
dāja 12 latviešu tautasdziesmas 
Juŗa Kulakova apdarē. Pēc teno-
ru koncerta Ņujorkas latv. lut. 
draudzes īpašumā Katskiļu kal-
nos ilggadējā koŗdziedātāja 
Dzintra Alversone teica: ,,Mani 
īpaši iepriecināja koncerta otrā 
daļā dziedātās tautasdziesmas 
J. Kulakova apdarē. Klausoties 
tenoru priekšnesumu, izjutu lep-
 numu par latvju tautas di  žajiem 
dēliem un arī saviem senčiem.”

Priedaines publika sajūsmu par 
koncertu un atzinību dzie dātājiem 
pauda, pieceļoties kājās un ilgi 
aplaudējot. Mākslinieki pateicās 
Ilonai un Jānim Stu den tiem, 
TILTAM un visiem klau sītājiem: 
,,Esam priecīgi, ka va  ram savā 

bezalgas atvaļinājumā pabūt ko  pā 
ar draugiem, ieprie cināt tautie   šus 
Amerikā un vēl reiz apceļot šo 
skaisto smaidu zemi.” 

  Laima Dzene

,,Kur lai es arī būtu, es tevi blakus jūtu”
(no teksta F. Lehāra operetei ,,Smaidu zemē”) 

No kreisās: Nauris Puntulis, Guntars Ruņģis, Bransvikas latv. ev. lut. baz   nī   cas ērģeļniece Velta 
Kaņepāja, Jonkeru baznīcas ērģeļniece Ramona Kļaviņa, pianists Gints Bērziņš, Bransvikas-
Leikvudas draudzes koŗa kasieris Hugo Dzenis, Miervaldis Jenčs pēc koncerta
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Pianists Gints Bērziņš un trīs tenori mūzicēja Katskiļu 
nometnē 
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 Mākslinieki Atlantijas okeana viļņos
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ASV vēstniecība 
izsludina gadskārtējo 
Fulbraita programmas 
stipendiju konkursu
ASV vēstniecība izsludina ASV 

valdības konkursu Fulbraita pro-
grammas stipendijām studen -
tiem un pētniekiem 2010./2011. 
mācību gadam. ASV vēstniecība 
aicina pieteikties ikvienu studen-
tu un pētnieku, kuŗi kvalificējas 
šai programmai. 

Fulbraita stipendija studentiem 
tiek piešķirta uz vienu mācību 
gadu studijām ASV universitātē. 
Fulbraita stipendija pētniekiem 
tiek piešķirta, lai veiktu pētījumu 
un/vai lasītu lekcijas. Fulbraita sti-
pendija sedz mācībmaksu ASV 
universitātē (studentiem), ik  mē-
neša stipendiju, veselības ap  dro-
šināšanu un ceļa izdevumus. Sti -
pendijas pretendentiem jābūt ofi-
ciāli reģistrētiem Latvijas iedzī-
votājiem, pieteikšanās laikā jāat-
rodas Latvijā, jābūt atbilstīgai 
aka  dēmiskai izglītībai, jāprot an -

gļu valoda, pēc studiju beigām 
ASV iegūtās zināšanas jāizmanto 
Latvijas labā.

Studentiem, piesakoties sti-
pen dijai, līdz 2010. gada jūnijam 
jā   būt ieguvušiem bakalaura gra-
du; pieteikties studijām var jeb-
kuŗā nozarē, izņemot medicīnu. 
Pētī jumu (izņemot medicīnu) 
stipendijai var pretendēt aka-
dēmiķi vai augstskolu mācībspē-
ki, kuŗi jau ieguvuši doktora 
gra du vai gatavojas pabeigt 
disertāciju.  

Pieteikšanās termiņš studentu 
stipendijām ir š. g. 28. septem-
bris, pētnieku stipendijām  – 
24. no  vembris. Informācija un 
pieteikuma anketa Fulbraita sti-
pendiju programmām atrodama 
tīmeklī (http://riga.usembassy.
gov/), kā arī ASV vēstniecības 
Preses un kultūras nodaļā Rīgā, 
Smilšu ielā 7. 

Programmas mērķis ir veicināt 
ASV un citu valstu iedzīvotāju 
saprašanos. Kopš 1992. gada ASV 
valdība piešķīrusi 188 Fulbraita 
stipendijas izciliem studentiem, 
skolotājiem un profesoriem no 

Latvijas, tostarp bij. Latvijas vēst-
niekam NATO Aivim Ronim, 
Eiropas parlamenta deputātei  
Inesei Vaiderei, teātŗa un filmu 
režisoram Gatim Šmitam.

Bij. ASV senātors Viljams Ful-
braits nodibināja Fulbraita pro-
grammu 1946. gadā. Fulbraita 
programmu pārrauga Valsts de -
partamenta Starptautiskās iz -
glītības institūts. 

ASV vēstniecība 
izsludina gadskārtējo
Hamfrija stipendiju 

programmu
ASV vēstniecība Latvijā  iz -

sludinājusi konkursu Hamfrija 
stipendijām 2010.-2011. aka  dē-
miskajam gadam. Hamfrija pro-
gramma piedāvā iespēju 
profesionāļiem ar pieredzi un 
praksi piedalīties īpašā viena gada 
maģistrātūras līmeņa aka dē-
miskās un profesionālās kvali-
fikācijas celšanas programmā kā -
dā no ASV universitātēm. Pro  -

gramma katram dalībniekam ir 
individuāla, tajā ir iekļautas lekci-
jas, darbs projektos, stažēšanās, 
konsultācijas ar ASV ekspertiem 
un semināri. 

Programmas mērķis ir veidot 
ilglaika un produktīvu sadarbību 
starp profesionāļiem ASV un par-
tneŗiem citās valstīs, pie  dā  vājot 
veiksmīgiem vadītājiem un po -
lītiķiem iespēju iepazīties ar ASV 
sabiedrību un kultūru ko  pumā.  
Hamfrija programma vei  cina 
zināšanu apmaiņu un sav  starpējo 
sapratni, kas palīdz ASV veidot 
partneŗattiecības ar val  stīm, kuŗas 
piedalās šajā prog rammā. 

Hamfrija stipendija tiek pie -
šķirta konkursa kārtībā kan -
didātiem, kuŗi izvēlējušies strādāt 
sabiedrības labā gan publiskā, gan 
privātā sektorā šādās nozarēs: 
likumdošana un cilvēktiesības; 
cilvēktirdzniecības novēršana; iz -
glītības vadība un plānošana; sa -
biedriskās polītikas analize un 
sabiedrības vadība; sabiedriskās 
veselības polītika un menedž-
ments; komūnikācija un žur nā -
listika; ekonomiskā attīstība; pil-

sētu un reģionālā plānošana; per-
sonāla resursu vadība; nar kotisko 
vielu lietošanas novērša na; 
techno  loģiju polītika un vadība.

Hamfrija stipendijas preten-
den tiem jābūt Latvijas pavalstnie-
kiem vai Latvijas nepavalstnie-
kiem; beigušiem augstskolu;  pie-
cu gadu darba pieredzei; profe-
sionālajai pieredzei pēc augstsko-
las; vadītāja spējām un pieredzei 
darbā sabiedrības labā; angļu va -
lodas prasmei (kandidātiem būs 
jākārto TOEFL tests); ierobežotai 
iepriekšējai pieredzei ASV.

Pretendenti var pieteikties 
Ham    frija stipendiju programmai 
elektroniski:  https://apply.
embark.com/student/hum-
phrey/fellowship/93/.  

Pieteikšanās termiņš: 2009. ga -
da 21. septembris. 

Papildinformācija par Hamfrija 
programmu atrodama tīmeklī:  
http://riga.usembassy.gov/ vai 
http://www.humphreyfellow-
ship.org  

ASV vēstniecība Rīgā, 
Preses un kultūras nodaļa
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Vi e n n a , 
August 27 – 
In response 
to Moscow’s 
continuing 
efforts to 
ex   ploit eth-
nic Russians 
living in 
Ukraine in 

order to put pressure on the 
Ukrainian government, Kyiv is 
seeking to mobilize ethnic Uk -
rainians in the Russian Fe -
deration and elsewhere to de -
fend Ukraine from Russian at -
tacks and to promote Ukrainian 
interests as well.

 On Tuesday, Vera Ulyan-
chen’ko, the chief of President 
Viktor Yushchenko’s secretariat, 
hosted a meeting with repre-
sentatives of Uk   rainians living 
outside of Uk  raine and senior 
Uk  rainian official, including 
acting foreign mi  ni ster Volo-
dymyr Khandogy and two dep-
uty chiefs of the Presi  dential 
Secretariat, Andrei Hon charuk 
and Valentina Rudenko.

Window on Eurasia: Kyiv Seeks to Mobilize Ukrainians 
Abroad to Counter Russian Pressure 

Pols Goubls  Ulyanchen’ko told the group 
that the Ukrainian government 
is committed to “activating” 
relations between Kyiv and 
Ukrai nians living in other coun-
tries in order to support both 
their ef  forts to “preserve and 
disseminate Ukrainian culture” 
where they live and to “support 
democracy in Ukraine” (www.
ia-centr.ru/expert/5659/).

 The secretariat chief said that 
“state support for Ukrainians 
abroad as a powerful political 
and spiritual force is one of the 
priorities of President Viktor 
Yushchen ko,” as is shown, she 
continued, by his frequent calls 
for the parliament to provide 
full funding for programs 
directed “at the support of 
Ukrainians abroad.”

 In his name, Ulyanchen’ko 
expressed the gratitude of the 
Ukrainian nation for “the active 
support by Ukrainians abroad 
of the president’s initiative for 
honoring the victims of the 
Terror Famine of 1932-33” and 
for their efforts to secure “inter-
national recognition of the 
Terror Famine as a genocide of 

the Ukrainian people.”
 But Ulyanchen’ko devoted 

most of her time to what she 
said are the “fundamental 
threats of a political, economic 
and international character” 
now facing Ukraine during the 
run-up to the presidential elec-
tions. These threats, she contin-
ued, include ones directed 
against “the existence of Ukraine 
itself and the existence of 
democracy in Uk  raine.”

Discussing Russian President 
Dmitry Medvedev’s recent let-
ter to President Yushchenko, 
Ulyan chen’ko said that the 
Russian letter had had the unin-
tended con  sequence of “con-
solidating Ukrainians,” as was 
shown, she continued, by “the 
activity and clarity of patriotic 
public actions during the cele-
brations of State Flag Day and 
Ukrainian Inde pendence Day.”

Medvedev’s letter, she contin-
ued, was part of a continuing 
series of Russian statements and 
actions which highlighted Rus-
sia’s “imperial ambitions” and 
Moscow’s lack of respect for 
Ukraine and Ukrainians. 

Indeed, she noted, Russian lead-
ers, in  cluding Prime Minister 
Vla  dimir Putin, have suggested 
that “Ukraine is supposedly a 
non-existent state.”

And she concluded her re -
marks by saying that the efforts 
of other government to influ-
ence “organization of Uk  rai -
nians abroad” against Ukraine 
were “impermissible,” an indi-
cation that such efforts may be 
taking place and that Kyiv is 
now worried about their conse-
quences.

 Tuesday’s meeting in Kyiv is 
intriguing for three reasons. 
First, it suggests that Ukrainian 
officials are now prepared to 
push even harder than they 
have in the past to get govern-
ments around the world to 
declare that the Stalin-era fam-
ine in Ukraine was a genocide, 
an effort that parallels long-
standing efforts by Armenians 
regarding 1915.

 Second, the meeting shows 
that Kyiv is now prepared to 
give Moscow a taste of its own 
medicine. Russia has regularly 
sought to use the dwindling 

number of ethnic Russians in 
Ukraine to put pressure on Kyiv. 
Now, Kyiv appears to be hoping 
that it will be able to use the 
more than six million ethnic 
Ukrainians in Rus  sia, possibly 
leading Moscow to back off 
from its tactic.

 And third, such activism by 
the Ukrainian government may 
lead more Russians to conclude, 
as one in three now does, that 
there is no need “to lobby pro-
Russian forces in Ukraine since 
there are no real pro-Russian 
forces there” now.

 Such Russians believe, 
according to a survey by the 
All-Russian Center for the 
Study of Public Opinion 
(VTsIOM), an agency known 
for its close ties to the Kremlin, 
that Moscow “must work with 
the government Ukrainians 
have chosen themselves” rather 
than trying to push forward 
“pro-Russian forces” (wciom.
ru/novosti/press-vypuski/press-
vypusk/single/12331.html).

(Ojārs Celle) Šajā gadā jaunā 
izdevumā (pirmais izdevums 
„Latvieši ārzemēs” iznāca 1993. 
g. Zinātniskās asociācijas „Lat -
vija un latvieši pasaulē” pas -
pārnē) iznākusi Ilgvara Veig-
nera grāmata „Latvieši Rietum-
 zemēs”. Ievadā autors stāsta, ka 
iepriekšējais izdevums galu galā 
nav iznācis tāds, kādu to viņš 
bija iecerējis, jo nav pilnīgi ievē-
 rots sastādītāja viedoklis par 
krājuma saturu un izkārtojumu, 
kā arī grāmatā nav ievietots 
biografisko ziņu sakopojums.

Šajā izdevumā autoram ziņu 
vākšanā un vētīšanā palīdzējuši 
87 talcinieki, kuŗu vārdu un 15 
citus, kas nav atsaukušies, la -
sām 10. lpp. Talka notikusi jau 
patālajā 1996.-97. gadā. Kā pēc 
šīs informācijas paplašināt un 
korriģēt jau uzrakstīto, šoreiz 
izlēmis autors pats, bez jebkādas 
papildspēku iejaukšanās. Tikai 
ar vienu izņēmumu: par valo-
das konsultanti darbojusies 
filoloģe Aija Ozoliņa. Tieši lat-
viskotie svešie vietvārdi, kā arī 
atšķirības starp Endzelīna un 
padomiskoto latviešu valodu, 
kas tagad kļuvusi par oficiālo 
atjaunotās valsts valodas formu, 
sagādājušas autoram galvassā-
pes: „Šajā priekšvārdā nav 
iespē    jams noklusēt rūgtuma 
caurstrāvotas pārdomas par 
pareizrakstības priekšrakstiem, 
jo vairāk tādēļ, ka no darbu 
sekmējoša līdzekļa tie pāraug 
kavēklī.” Autoram radušās prob-
lēmas, ne tikai meklējot atri-
sinājumu vārdu rakstībā, bet arī 
pašos vārdos. Viņš min tādus 
kā luterieši, luterāņi, luteri, bet 
nav ievērojis, ka tepat oficiālās 
Latvijas statistikas gadagrāmatās 
lieto „evaņģeliskā luterāņu baz-
nīca”, kas norāda, ka pareizais 

Ilgvars Veigners,  „Latvieši Rietumzemēs”. SIA „Drukātava” 2009. g. 978 lpp.

vārds,  kas apzīmē šo konfesiju, 
tāpat kā agrāk, ir „luterāņi”.

Ir jau pamatoti, ka grāmatas 
valodniecības jautājumus uztic 
speciālistei, kaut arī autors 
nesaprot (tāpat kā šo rindiņu 
rakstītājs), ka paaudžu paaudzēs 
latviskotos pasaules ģeografiskos 
vietvārdus, kas iegājuši latviešu 
diasporās un kas veidoti, labi 
izprotot vietējās izrunas formas, 
tik pretrunīgi un nesaprotami 
vēlas apstrīdēt un labot Latvijā 
dzīvojoši valodnieki. Tādi sa -
mo  cījumi kā Helifeksa (Hali-
faksa), Bērkli (Berkeleja), Sagi-
no (Saginava), Hannovere (Ha -
novera) u.c. liecina par pār-
spīlējumiem, kas radušies Rīgas 
svešo vietvārdu latviskošanas 
kopējiem. Turklāt viņi ir zau-
dējuši Mīlenbacha un Endzelīna 
kādreiz saprasto atšķirību starp 
h un ch.

Pats grāmatas autors savukārt 
bez jebkāda pamatojuma (ja 
vienīgi runa nav par padomjlai-
ku propagandas žargonvalodu) 
konsekventi visus kaŗalaika vā -
ciešus sauc par „hitleriešiem”. 
Šāds apzīmējums parasti tālāk 
par padomju propagandas skri-
belējumiem līdz šim nopietnākā 
literātūrā nebija ienācis, un tam 
nav attaisnojuma arī šajā grā-
matā, tāpat kā būtu nepareizi 
visus Staļina perioda padomju 
cilvēkus saukt par „staļiniešiem”. 
Sava asiņainā varmākas dēļ taču 
viņi tautību nezaudēja.

 1993. gadā iznākušo grāmatu  
„Latvieši ārzemēs” mēs ap  brī-
nojām kā vienreizīgu darbu, ko 
paveicis, „pa kaplodziņu brīvo 
pasauli vērojot” un radioziņas 
sakopojot, cilvēks padomju izo-
lācijā, bet tagad iznākušo „Lat-
vieši Rietumzemēs” pārstrādāto 
izdevumu par tādu vairs nevar 

uzskatīt jau tāpēc vien, ka tajā 
autoram palīdzējuši ne tikai 10. 
lpp. uzskaitītie līdzstrādnieki 
visā pasaulē, bet ka arī autoram 
pašam bijis iespējams brīvi pētīt 
un noskaidrot jebkuŗu jautā-
jumu par viņa grāmatā ievietoto 
informāciju.

No biezās un pasmagās grā-
matas 978 lappusēm 379 aizņem 
biografiskā vārdnīca, kuŗā ievie-
tots gandrīz 10 000 personu. 
Grāmatai būtu līdzēts, ja šī daļa 
būtu iznākusi atsevišķā sējumā, 
jo tai pārāk lielu saišu ar pārējo 
saturu nav. Rietumu lasītāji 
iebildīs, ka viņu no  nākšana 
Vācijā bēgļu gaitās tikusi ap -
zīmēta „emigr. (1944)”. Bēgļu 
gaitas nesaistījās ar for mālu 
emigrācijas procesu. Ne  viens 
no kaŗavīriem neemigrēja, bet 
tika nosūtīts vai  Vācijā no  nāca 
kā ievainotais. Dzelz ceļ niekus 
evakuēja, tas pats notika ar 
daudzām citām civīl per so nām. 
Lielākā daļa Vācijā nonāca kā 
bēgļi, arī Zviedrijā. Tikai pēc 
kaŗa viņu statusu legālizēja par 
polītiskiem bēgļiem. Viņu tā -
lākie ceļi brīvajā pasaulē, pro-
tams, notika brīvā izvēlē. Tāpēc 
vārds „emigrācija” nav attaisno-
jams apzīmējums bēgļiem, kuŗi 
glāba savu dzīvību, tika piespies-
ti atstāt savu zemi vai pat ar 
varu aizvesti no tās.

Biografiskajos datos daudzvi-
et pavīd jautājuma zīmes, kas 
liecina, ka autors nav varējis 
kādu jautājumu līdz galam no -
skaidrot. Interesantas novirzes 
radurakstu skaidrojumā pavīd, 
kad minēti ne tikai kādas per-
sonas tuvākie radinieki, bet arī 
svainībā iegūtie. Tomēr šeit 
pieeja nav sistēmiska, drīzāk tās 
ir kuriozitātes, kad atsevišķos 
gadījumos notikusi saradošanās 

starp slaveniem vai populāriem 
cilvēkiem. 

Jāpiebilst, ka grāmatas aizmu-
gures vāka kabatiņā atradīsit 
personu tematiskos rādītājus – 
38 lappuses biezu grāmatiņu, 
kur 26 grupās sadalītas trimdas 
redzamākās personas, sākot no 
diplomātiem,  līdz pat paš  nāv -
niekiem.

Salīdzinājumā ar 1993. gada 
izdevumu stāstījums par da  žā -
dajām latviešu apmešanās vie-
tām pasaulē ir gludāks, bet ne -
iztiek arī bez kurioziem. Piemē-
ram, „latvieši Sietlā reizi gadā 
dodas uz kopēju lašu zveju at -
klātā okeanā” vai „daudzi jau -
nieši (g. k. studenti) pēc appre-
cēšanās no Sanfrancisko aiz-
braukuši”. Kopumā redzams, ka 
vismaz daļa jau pieminēto 87 
talcinieku pacentušiess, lai īs -
vēsturēs par latviešu tālākajām 
mītnes zemēm sniegtu šīm 
kolonijām raksturīgāko.

Pēdējos gados publicētas vai -
rākas grāmatas par Vācijas bēg-
ļu laiku nometnēm un arī 
plašāki apcerējumi par daudzām 
latviešu kolonijām emigrācijā. 
Nepaies nemaz daudz gadu, un 
Veignera grāmatai būs radušies 
plaši papildinājumi grāmatu 
plaukta gaŗumā.

Kopš sabrucis dzelzs priek  š-
kars, Latviju ir atstājuši tūk-
stošiem latviešu meklēt laimi 
un darbu ārzemēs. Jau pēc ga -
diem 10 vai 15 viņi būs no  mai -
nījuši Otrā pasaules kaŗa bēgļu 
radītās paaudzes. Jaunajos iz -
ceļotājos varam saredzēt citas 
intereses un vēlmes. Viņi prin-
cipā ir ekonomiskie emigranti 
un pa lielākai daļai ātri pār-
tautosies svešajā vidē. Un tomēr 
šī pasaule vairs nav tāda, kāda 
tā bija pirms dažām paaudzēm. 

Vieglās ceļošanas un sazināšanās 
iespējas cilvēkiem ļauj veidot 
savu dzīvi daudz lielākā kustības 
un saziņas telpā. Varbūt daļa no 
tiem, kas pēdējos 10-15 gados ir 
Latviju pametuši, tomēr savas 
saites ar tautu nezaudēs un tajā 
atgriezīsies. Jau šīs grāmatas 
tapšanas laikā daudzās pilsētās 
viņi bieži parādās, pat līdz dar-
bojas iepriekšējo paaudžu sa -
rīkojumos.

Veignera grāmata, pieņemu, 
ir domāta par informācijas avo-
tu galvenokārt latviešiem Lat -
vijā. šajā ziņā tā savu uzdevumu 
ir veikusi. Paldies autoram un 
viņa centībai 1993. gada grāmatā 
sniegto informāciju attīstīt vēl 
tālāk. Diemžēl šajos grūtajos 
laikos nebūs daudz tādu, kas 
vēlēsies grāmatu pirkt. Būtu jau 
daudz panākts, ja tā būtu pie-
ejama bibliotēkās visā Latvijā. 

Par tiem Rietumu latviešiem
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Piezīmes pie Ilgoņa Bērsona raksta
Laika 2009.g. 8.-14. augusta 

nu  murā iespiestajā Ilgoņa Bēr -
sona rakstā „Trīs atslēgas vārdi 
257. Jaunajā Gaitā” vairākas 
rindkopas veltītas arī maniem 
rakstiem šajā JG numurā. Vēstuļu 
nodaļas apceri, ko parakstīju ar 
vārdu Pelikāns, sacerēju, do -
mādams par šā gada Rīgas 
13. jan  vāŗa demonstrāciju un 
logu dauzīšanu un demonstrā-
cijas rīkotāju vēlēšanos identi-
ficēties ar Rīgas 1905. gada 13. 
janvāŗa demonstrāciju.

Ilgonim Bērsonim ir lieli iebil-
dumi pret manis teikto: „Šķiet, 
vairums latviešu joprojām nav 
spējuši izvērtēt Piektā gada noti-
kumus. To nav darījuši arī paš-
reizējie latviešu rakstnieki.” Bēr-
sons raksta, ka „sarežģītajā cīņā 
pret vācu muižniecības un krie-
vu carisma jūgu Pelikāns saska-
tījis tikai vardarbību”. Mani drau-
gi un paziņas tīri labi zina, ka 
Pelikāns ir Jānis Krēsliņš, vecā-
kais, kuŗš samērā plaši ir apcerējis 
1905. gada revolūciju Latvijā 
savu „Rakstu” 2. sējumā (Rīgā, 
2006) un arī apcerē „Nav augsta 
tā ideja, kas nepazīst cilvēka 
žēluma” laikrakstā Diena 
2005. ga  da 8. janvārī, kad biju 
aicināts pieminēt 1905. gada re -
volūcijas simtgadi. Šajās apcerēs 
pieminu ne vien revolūcionāru 
asiņaino un brutālo vardarbību, 
kuŗas rezultātā tika nodedzinātas, 
izdemolētas neskaitāmas muižas 
un arī nogalināti daudzi balt-
vācieši, ne tikai muižnieki, un 

latvieši, kas savukārt izraisīja 
neaprakstāmi brutālās muiž-
nieku un cara valdības soda eks-
pedīcijas, bet aprakstu arī dažādo 
latviešu aprindu centienus lik-
vidēt vai samazināt daudzās balt-
vācu muižniecības un cara val-
dības netaisnās privilēģijas saim-
nieciskā, sabiedriskā un polītiskā 
ziņā. Minēju arī, ka Latvijas 
1905. gada revolūcija bija tikai 
daļa no šīs revolūcijas daudzās 
Krievijas imperijas provincēs. 

Par revolūcijas brutālitāti labu 
priekšstatu var gūt no 1906. gadā 
publicētā krājuma Livlands zer-
störte Schlösser 1905-1906 (Liel-
vidzemes nopostītās pilis), kuŗa 
trijos sējumos ir neskaitāmo no -
dedzināto un izdemolēto muižu 
fotografijas. Nesen šīs revolūcijas 
un divdesmitā gadsimta kaŗu 
traģismu zīmīgi ir interpretējis 
izcilais Rundāles mūzeja direk-
tors, mākslas vēsturnieks un 
gleznotājs Imants Lancmanis, 
sarīkojot Rīgā gleznu izstādi un 
publicējot plašu katalogu ar 
nosaukumu „Piektais bauslis. 
Gleznu cikls Revolūcija un kaŗš”. 
(Piektais bauslis – Tev nebūs 
nokaut.)

Kad, būdams jauns students, 
pirms daudziem gadiem ierados 
Ņujorkā, atklāju, ka visai netālu 
no manis dzīvo Jānis Ozols, vai 
pats galvenais 1905. gada revo-
lūcijas vadonis, viens no Latviešu 
sociāldemokratiskās strādnieku 
partijas dibinātājiem un Krievijas 
otrās Domes deputāts. Pēc šīs 

Domes slēgšanas 1906. gadā 
Jānis Ozols atbrauca uz Ameriku, 
kur nodzīvoja vēl ilgus gadus. 
Ciemojos pie Ozola, klausījos 
viņa stāstos un ieguvu no viņa 
dažnedažādas laikmeta liecības 
un grāmatas. Protams, tai laikā 
biju par zaļu, lai viņu sīkāk 
iztaujātu. Atceros, kad prasīju, kā 
viņš izvērtētu 1905. gada re -
volūciju, viņš atbildēja apmēram 
šādi: Krievijas lācis gulēja, mēs 
viņam iedūrām adatu dibenā. 
Viņš lēnām pamodās, atčāpoja 
uz Latviju – uzsēdās mums vir -
sū, – un mūsu revolūcija bija 
cauri.

Pieminot, ka es ļoti bieži lietojis 
vārdu „vardarbība”, Ilgonis Bēr-
sons raksta: „Vai te nav pamanāms 
lielā ņujorkieša Džordža Buša 
izmisīgi pārspīlētais kaŗš pret 
terrorismu?” Starp citu, Džordžs 
Bušs varbūt ir viss kas cits, bet 
nekādā ziņā nav ņujorkietis.

Diemžēl 1905. gada radikālo 
revolūcionāru un 1919. gada 
Stuč  kas īslaicīgās komūnistu 
Latvijas darboņu vardarbībai bija 
ļoti plašas atskaņas, kas nav 
zudušas līdz pat šodienai. Daudzi 
muižnieki un citi baltvācieši 
kļuva par ārkārtīgi lieliem lat-
viešu nīdējiem un par latviešiem 
nelabvēlīgas informācijas izpla-
tītājiem visā pasaulē. Pēc re  vo-
lūcijas un arī pēc Pirmā pasaules 
kaŗa uz Vāciju aizbēgušie balt-
vācieši lielā mērā ietekmēja Vā -
cijas oficiālo aprindu uzskatus 
par latviešiem Pirmā un Otrā 

pasaules kaŗa laikā, protams, arī 
kaŗu starplaikā. Šiem baltvā-
ciešiem bija arī ļoti liela loma 
Hitlera kustības veidošanā un 
izplatīšanā. Hitlera kustības ofi -
ciālais ideologs bija baltvācietis 
Alfreds Rozenbergs, hitlerisma 
rokasgrāmatas Der Mythus des 
20. Jahrhunderts (20. gadsimta 
mīts) autors, Hitlera kustības lai-
kraksta Völkischer Beobachter 
(Tautas Novērotājs) redaktors un 
Otrā pasaules kaŗa laikā Reichs_
minister für die besetzten Ostge-
biete (Iekaŗoto austrumu apgaba-
lu valsts ministrs). Liela ietekme 
Hitlera uzskatu veidošanā bija 
arī baltvācietim Maksim Šeub-
neram-Richteram (Max Scheub-
ner-Richter), 1905. gada revolūci-
jas soda ekspedīcijas dalīb-
niekam, kuŗš, soļojot blakus Hit-
leram, tika sašauts 1923. gadā tā 
dēvētā Minchenes Alus halles 
puča laikā. Šim vīram Hitlers ir 
arī veltījis savas grāmatas Mein 
Kampf (Mana cīņa) pirmo 
sējumu.

Pieminot Juŗa Šlesera recen  ziju 
par manu „Rakstu ” 3. sējumu 
„Laikmeta liecības” (Rīgā, 2008) 
šai pašā Jaunās Gaitas 257. nu -
murā, Ilgonis Bērsons raksta: 
„Starp citu, arī man, tāpat kā 
recezentam Šleseram, nav 
skaidrs, ko nozīmē Krēsliņa sen. 
lietotā vārdkopa „marksofašis  ti”. 
Atbildot Jurim Šleseram rakstīju: 
„Ja ar vārdkopu marksofašisms 
reizēm svaidos mazliet par 
daudz, to dažādās variācijās lie-

toju, lai nebūtu jāsaka nacionāl-
sociālisms, jēdziens, ko parasti 
saista ar hitlerismu (National-
sozialis  tische Deutsche Arbeiter-
partei – Nacionālsociālistis  kā 
vācu strādnieku partija). Pro-
tams, šo vārdkopu reizēm lietoju 
provokātoriski un ironiskā no -
zīmē. Ar manu marksofašismu 
galā tikt mēģināja arī Andrievs 
Ezergailis manu „Rakstu” 1. sē -
juma ievadvārdos. Tomēr šķiet, 
ka nacionālsociālisms kā ideo -
loģija daudziem latviešiem un ne 
tikai tiem ir ļoti pa spalvai. 
Filozofe Baiba Pētersone žurnāla 
Karogs 1993. g. 2. numurā iespies-
tās plašās diskusijās „Inteliģences 
atbildība, bezatbildība vai no -
devība?” saka, ka latviešiem „vie-
 nīgā aktuālā ideoloģija varētu 
būt nacionālsociālisms tā demo -
kratiskā variantā (kā, teiksim, 
Norvēģijā)”. Hitlers Vācijā ar 
savu nacionālsociālismu pie va -
ras jau tika arī demokratiskā vei-
dā. Apšaubāms ir Pētersones 
teiktais, ka Norvēģijā valdošā 
ideoloģija ir nacionālsociālisms.

Paldies Ilgonim Bērsonam par 
kārtējiem rakstiem, apcerot 
žurnāla Jaunā Gaita rēgulāri 
klajā laistos numurus.

Jānis Krēsliņš, Sr. 
(Pelikāns),

Laika kādreizējais līdzstrād-
nieks kopš šī laikraksta paša 
pirmā līdz pēdējam Ņujorkā 

rediģētajam numuram

A T S A U C O T I E S  U Z  P U B L I C Ē T O

Divu dienu rekordražaLatvijā pirms deviņiem ga  diem 
nodibināja Latvijas lauku sieviešu 
apvienību, un katru gadu novadu 
aktīvistes rīko vasaras nometnes. 
Cēsnieces pulcējās jau sesto reizi, 
turklāt  nometnes vie  ta katru 
gadu tiek mainīta, lai sieviešu 

organizācijai piesaistītu arvien 
jaunus spēkus. Vairākkārt finan-
ciālu atbalstu piešķīrusi Zem-
kopības ministrija, tagad viss 
gulstas uz pašu entuziastu ple-
ciem.

 Šoreiz mājasmātes bija aktīvās 
Raunas puses sievietes. Laipnās 
namamātes trīs dienas gādāja, lai 
ciemiņi justos labi. Nometnes 
dvēsele, sieviešu centra vadītāja 

Biruta Mežale bažījās veltīgi,  
dalībnieču skaits bija rekord -
liels – 150. Viešņas sabrauca no 
Limbažu, Rīgas, Valmieras, Do -
beles, Madonas, Bauskas, Saldus 

un Balvu rajona.
,,Cilvēkiem vajag kopā 

sanākšanas mīļuma,” apliecināja 
raunēniece Dace Sijāte, kas no -
metnē piedalījusies visus ga  dus. 
Viņa kopā ar ģimeni – vīru un 
četriem bērniem apkopj 400 
hektaru zemes. Dēli mācās, bet ir 
arī lieli palīgi vecākiem, un  
strādnieks uz traktora šajā zem-
nieku saimniecībā nav no malas 

jāpieaicina, jo ģimene prot sadalīt 
darbus tā, lai arī māte var atrast 
laiku savām garīgajām interesēm. 
Dace izdomāja, ka nometnei, 
kuŗas nosaukums ir ,,Prieks”, va -
jadzīgs arī karogs, un atklāšanas 
ceremonijā tas tika uzvilkts Rau-
 nas skolas karogmastā līdzās 
Latvijas karogam. Nakšņošana 
notika skolā, bet nodarbības divu 
dienu gaŗumā Raunas kultūras 
namā un, tā kā laiks bija jauks, 
visā Raunas territorijā – pils-
drupās, parkā, netālu no ezera 
krasta. Īpaši skaista izvērtās 
pirmās dienas novakare, kad pēc 
svētbrīža Raunas senajā diev-
namā iepriecināja Raunas drau-
dzes koris un viešņa Dita Lāce 
no Rīgas sieviešu centra ,,Marta”.

Dievnama klusumā nometnes 
dalībnieces varēja pārdomāt pir -
majā dienā lekcijās dzirdēto. 
Visemocionālāk savas domas 
pau  da jēkabpiliete Inita Zakrevi-
ca priekšlasījumā ,,Mīlestība un 
tās valoda”, un pēc tā klausītājas 
dalījās iespaidos un pieredzē. Ik -
viens taču vēlas, lai viņa mīlestībai 
atbild viņa paša mīlestības va -
lodā. Un tā ir: dāvanas, glāsti, 
vār    di, rūpes un atbalsts, kopā pa -
vadītais laiks.

Pirmā nometnes dienā da -
lībnieces ciemojās savvaļas zirgu 
farmā, maizes ceptuvē un pie 
Raunas Staburaga. Pagasta kul-
tūras darbinieces, ģērbušās tau-
tastērpos, ar īpašu sirsnību pas-
tāstīja par savu novadu.  Māji-

nieces bija gādājušas, lai viešņām 
gluži kā starptautiska mēroga 
konferencē visur pasniegtu at -
spirdzinošu dzērienu – aukstu 
ūdeni ar citronu un pipar mēt-
rām.

Nez vai kādā citā vasaras no -
metnē  iespējams piedalīties des-
mit rokdarbu meistar darbnīcās? 
Šajā nometnē ikviens varēja iz -
mēģināt spēkus zīda apglez no-
šanā, aušanā, floristikā, cepuŗu 
darināšanā no kļavlapām, kakla-
rotu pērļošanā, priekšmetu ap -

līmēšanā un vainagu pīšanā no 
sausiem dabas materiāliem, kā 
arī iepazīties ar kosmētikas un 
masāžas noslēpumiem. Visi no -
metnē tapušie darbi beigās tika 
arī parādīti, un par čaklo dalīb -
nieču fantaziju varēja tikai pa -
brīnīties. Abas nometnes dienas 
bija bagātas, un, ja tajās gūto sa -
līdzinātu ar sēņošanu, tad nomet-
nes dalībnieces pielasīja ne tikai 
pilnus grozus, bet noraisīja arī 
priekšautus un galvas lakatiņas, 
lai visas veltes pārnestu mājās. 

Anita Mellupe
Astra Moora

Karoga pacelšana; no kreisās: Biruta Mežale, nometnes rīkotāja, 
Dace Sijāte, Raunas sieviešu apvienības pārstāve

Inetas un Ulža Rudzīšu zemnieku saimniecības ,,Jaunieviņas” 
paugurainajos un mežainajos 47 hektaros labība neaug.  
Nīderlandes dabas fonda uzticētie deviņi savvaļas zirgi (fonds 
tos uzdāvināja, bet dzīvnieku kopšana tiek rūpīgi kontrolēta) pa 
septiņiem gadiem labi vairojušies, to pēcteči tagad ganās arī 
citās savvaļas zirgu farmās, un tādu Latvijā ir divdesmit
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SVF apstiprina 200 miljonu 
eiro piešķiršanu Latvijai

Starptautiskais Valūtas fonds 
apstiprināja Latvijas valdības 
jauno nodomu vēstuli par 
turpmākiem darbiem Latvijas 
ekonomikā un lēma par nākamās 
aizdevuma daļas - aptuveni 200 
miljonu eiro (apmēram 140 mil-
joni latu) – piešķiršanu. 

Paredzēts, ka 150 miljonus eiro 
(apmēram 105 miljonus latu) no 
šī – jau otrā aizdevuma  Latvija 
izmantos valsts budžeta 
financēšanai – tā deficita segšanai 
un valsts parāda pārfinancēšanai. 
Savukārt atlikušie 50 miljoni eiro 
(ap 35 miljoni latu) būs rezervēti 
finanču sektora stabilizācijai.

 Finanču ministrs Einars Repše 
(JL) norādīja, ka “SVF valdes 
lēmums ir pozitīvs novērtējums 
Latvijai, kā arī  uzticības kredits 
šai valdībai”. Pēc viņa teiktā, SVF 
valdes lēmums apliecina Latvijas 
valdības izvēlētā ceļa pareizību. 
“SVF valde apliecina, ka mūsu 
līdzšinējie lēmumi ir vērsti uz 
valsts ekonomiskās krizes 
pārvarēšanu, taču mums aizvien 
ir jāturpina darbs šajā virzienā, 
izpildot iepriekš uzņemtās 
saistības un kvalitātīvi sagatavo-
jot valsts 2010. gada budžeta 
projektu,” sacīja Repše.

Kopējais starptautisko donoru 
aizdevums Latvijai nākamo triju 
gadu laikā var sasniegt 7,5 mil-
jardus eiro (ap 5,3 miljardi latu). 
Paredzams, ka Eiropas Komisija 
Latvijai varētu piešķirt 3,1 mil-
jardu eiro (ap 2,1 miljardi latu), 
SVF - 1,7 miljardus eiro (ap 1,2 
miljardu latu), savukārt pārējo 
aizdevuma daļu 2,7 miljardus 
eiro (ap 1,9 miljardi latu) piešķirs 
vairākas Eiropas valstis, kā arī 

Pasaules Banka un Eiropas 
Rekonstrukcijas un attīstības 
banka.

Pirmo SVF aizdevuma daļu ap 
600 miljonu eiro (ap 420 miljonu 
latu) Latvija saņēma pērnā gada 
nogalē. Toties divu Eiropas 
Komisijas aizdevuma daļu kop-
summa ir sasniegusi 2,2 miljar-
dus eiro (ap 1,6 miljardi latu).

Paredzams, ka nākamā SVF 
misija Latvijā notiks septembrī.

Uzticības apliecinājums
Pēc Ministru prezidenta Valža 

Dombrovska domām, Starp–
tautiskā valūtas fonda  valdes 
apstiprinātais 200 miljonu eiro 
aizdevums Latvijai ir  uzticības 
paliecinājums. Dombrovskis 
intervijā Latvijas Radio atzina, 
ka šis lēmums ir kā pozitīvs 
signāls un tas rāda, ka Latvijas 
ekonomikas stabilizācijas pro-
gramma turpinās un tiek izpildīta 
atbilstoši plānotajam.

„Tas paveŗ mums iespēju 
pabeigt sarunas ar Pasaules Ban–
ku,” teica valdības vadītājs un 
piebilda, ka arī šajā gadījumā  
runa ir par 200 miljonu eiro 
aizdevumu.Tomēr viņš uzsveŗ, 
ka ar SVF aizdevuma saņemšanu 
nekas vēl nebeidzas, – ir 
jāsagatavo 2010. gada budžets un 
jāvienojas  ar starptautiskajiem 
aizdevējiem par nākamā gada 
valsts budžetu.

„Piebalgs ir Latvijas seja 
Briselē”

Pēc tikšanās ar Ministru prezi-
dentu Valdi Dombrovski Andris 
Piebalgs apliecināja, ka ir gatavs 
atkārtoti kandidēt uz ES komi–
sāra amatu. Tas esot labākais 
pienesums, ko viņš varot dot 

Latvijas valstij. Viņa līdzšinējā 
darba pieredze esot novērtēta 
pozitīvi. Turklāt pašreizējā 
Latvijas polītiskajā situācijā 
viņa kandidātūras virzīšana 
esot “polītiski vienkāršākais” 
variants. Piebalgs prognozē, ka 
viņam, visticamāk, atkal tiks 
enerģētikas komisāra portfelis.
Viss ir Eiropas Komisijas prezi-
denta ziņā - prezidents izvēlēsies, 
kādu portfeli piešķirt.

„Es domāju, ka pieredze, kas 
man bijusi enerģētikas komisāra 
amatā, dod man iespēju cerēt, 
ka tas būs nopietns portfelis 
ekonomiskajā blokā. Domāju, 
ka par 60 procentiem tā varētu 
būt enerģētika,” sacīja Piebalgs. 
Taču viņš būtu ar mieru pieņemt 
arī transporta komisāra portfeli. 
Tas esot ļoti ietekmīgs portfelis, 
kur ir daudz naudas, aktīva 
starptautiskā sadarbība. Turklāt 
Piebalgam tas šķiet ļoti intere-
santi.

Valdību veidojošās partijas 
atbalsta Eiropas Savienības  
enerģētikas komisāra Andŗa 
Piebalga atkārtotu kandidēšanu 
ES komisāra amatam.

Zaļo un zemnieku savienības 
(ZZS) Saeimas frakcijas priekš–
sēdis Augusts Brigmanis sacīja: 
“Mēs viņu atbalstīsim.” Piebalgs 
enerģētikas komisāra amatā 
pārstāv visu ES valstu intereses, 
tāpēc nevarot prasīt, lai viņš 
speciāli lobētu kādas Latvijas 
intereses.

Brigmanis arī piebilda, ka 
Piebalgs ieguvis autoritāti 
Briseles “augstākās varas gai–
teņos”, un tas dara godu Latvijai. 
“Faktiski Piebalgs ir Latvijas 
seja Briselē,” teica ZZS frakcijas 
priekšsēdis.

Arī Tautas partijas Saeimas 
frakcijas priekšsēde Vineta 
Muižniece aģentūrai atzina, ka 
“Piebalgs ir ļoti laba izvēle, viņš 
ļoti cienījami pārstāv Latviju 
Briselē”.

Savukārt partijas Jaunais laiks 
Saeimas frakcijas priekšēdis 
Dzintars Zaķis atzīst, ka “Pie–
balgs ir labs kompromiss”, un 
novēlēja viņam arī turpmāk 
sekmes ES komisāra amatā.

JL līderes Solvitas Āboltiņas 
nominēšana ES komisāres ama–
tam “radīja nopietnu šķelšanos 
koalicijā”. 

Šķēles plāns valsts glābšanai
Tautas partijas rīkotajā kon–

ferencē par ekonomiskas jau–
tājumiem lielu interesi izraisīja 
partijas dibinātāja, bijušā 
Ministru prezidenta Andŗa 
Šķēles referāts. Viņš izvirzīja 
vairāku punktu programmu 
Latvijas izkļūšanai no eko–
nomiskās krizes. Svarīgākais 
ierosinājums ir atteikties no 
jaunu nodokļu ieviešanas krizes 
apstākļos. Viņaprāt nepiecie–
šams noteikt lata piesaisti eiro 
koridoram 15% apmērā.

2010. gada valsts budžeta de–
ficits nedrīkst būt lielāks par 
3%. Valdībai stingri jāraugās, lai 
starptautisko aizņēmumu nauda 
“netiktu apēsta”, bet gan tiktu 
investēta tautsaimniecības 
attīstībā.

Parex banka nekavējoties 
jāpārdod, kaut arī ar zaudēju–
miem. Turklāt jāraugās, lai tās 
nākamais īpašnieks spētu 

nodrošināt bankas likviditāti.
Šķēle rosināja noteikt izdevu-

mu griestus valsts pārvaldē, jo 
ierēdņi vienmēr atradīšot iespē–
ju, kā pamatot savu nepiecie–
šamību.

Eiropas Savienības  fondu 
līdzekļi jānovirza valsts konku-
rētspējas palielināšanai, dodot 
priekšroku tiem uzņēmumiem 
un nozarēm, kuŗās ir augstāks 
darba ražīgums un tiek izman-
toti vietējie enerģijas resursi.

No nodokļiem jāatbrīvo darī–
jumi ar nekustamiem īpašu–
miem, kuŗu rezultātā tiek dzēsti 
banku hipotēkārie krediti.

Šķēle ieteica uz laiku korriģēt 
vai mainīt sociālā atbalsta 
sistēmu, lai panāktu, ka cilvēki 
ātrāk atgriežas darbā. “Tikai 
strādājoša sabiedrība ir garants 
pensiju sistēmas īstenošanai,” 
norādīja Šķēle.

Viņš arī aicināja izbeigt polītiķu 
izrādīšanos, nākot klajā ar dažā–
dām, līdz galam neizsvērtām 
Latvijas ekonomikas nākotnes 
vīzijām.

Iedzīvotājiem ir jāatgūst uzti–
cība valstij, tāpēc jāapzinās, ka 
sabiedrībai vissvarīgākās jomas 
ir veselība, izglītība un sabiedriskā 

drošība. Skaitliski augoša izglītota 
sabiedrība, spēs atrast izeju no 
jebkuŗas krizes.

Kreisie spēki apvienojas
Šā gada jūnija beigās apvienībā 

Saskaņas centrs iekļāvušās par-
tijas - TSP, Jaunais centrs un 
Sociāldemokratiskā partija  
paziņoja, ka uzsāk apvienošanās 
procesu. Vēlāk par savu vēlmi 
pievienoties paziņoja vēl viena 
Saskaņas centra apvienības par-
tija - Daugavpils pilsētas parti-
ja. 

TSP kongresa delegāti, kas 
pārstāv visas reģionālās partijas 
pirmorganizācijas, 29. augustā 
atbalstīja lēmumu izveidot apvi-
enoto partiju uz jau tagadējo 
četru partiju pamata. Visām 
četrām partijām ir sociālde–
mokratiski uzskati; tās atbalsta 
sociāli orientētu polītiku;  to 
ieskatā Latvijas sabiedrības 
pamatam ir jābalstās atbildībā 
un starpnacionālajā saskaņā. 
Apvienotās partijas izveide ļaus 
izveidot efektīvāku lēmumu 
pieņemšanas sistēmu un 
paaugstinās partiju iekšējo 
disciplīnu.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Valsts prezidents Valdis Zatlers Rīgas pilī akreditēja Amerikas 
Savienoto Valstu ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Džūditu Gārberi 
(Mrs. Judith G. Garber). Apsveicot viņu par stāšanos amatā, Valsts 
prezidents novēlēja jaunajai vēstniecei veiksmi un panākumus amata 
pienākumu veikšanā. Latvija augstu vērtē ne tikai vēsturisko faktu, 
ka ASV nav atzinušas Latvijas inkorporāciju Padomju Savienībā, bet 
arī būtisko atbalstu, ko mūsu valsts ir saņēmusi no ASV pēc 
neatkarības atgūšanas. „Latvija un ASV ir ne tikai stratēģiskie 
partneŗi, bet arī patiesi draugi,” uzsvēra Valsts prezidents.

Tiekoties ar diennakts skrējiena organizātoriem un atbalstītājiem, 
Valsts prezidents  pateicās viņiem par Baltijas vienotības skrējiena 
Sirdspuksti Baltijai veiksmīgo norisi. Pasniedzot pateicības vēstules, 
Valsts prezidents sacīja: „Paldies visiem par emocionālo pārdzīvojumu, 
ko izjuta tūkstošiem iedzīvotāju visā Baltijā, par to, ka skrējiens 
izskanēja visā pasaulē, par to, ka varējām panākt  emocijas, kas 
mums bija pirms 20 gadiem gan pašiem, gan arī tiem, kuŗi vēl nebi-
ja piedzimuši. Tas bija pasākums savai tautai, tāpēc liels paldies, ka 
noticējāt sev un noticējāt šai idejai. Jūs esat valsts patrioti!” 

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, tiekoties ar Ķīnas 
Tautas Republikas  premjērministra vietnieku Hueju Ljanju (Hui 
Liangyu), pārrunāja abu valstu divpusējās attiecības, kā arī iespējas 
padziļināt sadarbību ekonomikā. 

Jauno mācību gadu Īrijā 1. septembrī uzsāks sešas latviešu sko-
las. Lai  atvieglotu Īrijā dzīvojošiem latviešiem dzimtās valodas 
apguvi, tiek īstenots projekts ‘’Grāmatas Īrijas latviešu skolām’’. Tas 
nodrošina skolas ar latviešu valodas grāmatām un mācību materiāliem 
par Latvijas dabu un vēsturi. Projektam līdzekļus ziedo arī Latvijas 
diplomāti un vēstniecības darbinieki - pirmā sekretāre Jeļena 
Lobzova, vecākais referents Indulis Bērziņš un vecākā referente 
Kristīne Vītola. Jaunais Latvijas vēstnieks Īrijā Pēteris Kārlis Elferts 
grāmatas skolām pasniegs 12. septembrī, paužot  atbalstu Īrijas 
latviešu kopienai.

Par pasaulē pirmās precīzas skaņas apstrādes technoloģijas 
izstrādi skaļruņu un to sistēmu mērīšanai un automatiskai kor-
rekcijai Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Patentu valde 
nozīmīgo Valtera Capa balvu nolēma piešķirt radioinženierim 
Raimondam Skurulam. Latvijas Zinātņu akadēmija portālam Delfi 
norāda, ka unikālā skaņas apstrādes technoloģija gūst aizvien lielāku 
atbalstu pasaulē.

Rīgas pilsētas galvas vietnieks Ainārs Šlesers (LPP/LC) vēlas, lai 
Vecrīgā – Līvu laukumā turpmāk skanētu ne vien roks un popmūzika, 
bet arī klasiskā mūzika dzīvā atskaņojumā. Šlesers intervijā LTV 
raidījumam “Labrīt, Latvija!” sacīja, ka Venēcijā ir kāds laukums, 
kuŗā spēlējot klavieres un skanot dzīva mūzika. Arī Rīgā vajadzētu 
ieviest šādu praksi, „par ko vajadzētu parunāt ar Operu”, sacīja 
Šlesers.

Paužot neapmierinātību ar līdzekļu samazinājumu izglītības 
nozarei Latvijā, Rīgā 1. septembrī pie valdības ēkas pulcējās ap 200 
paidagogu, turot rokās melnus balonus ar uzrakstu “Glābiet izglītību!”. 
Uz plakātiem bija rakstīts arī “Mani šodien atlaida beidzot”, “Alles 
kaputt”, “Sporta skolu likvidācija?”, “Kas ir Bēthovens - suns vai kom-
ponists?”, “Mūzikas skolas ciet - klavieres malkā!”, “Nelāpiet budžeta 
caurumu ar mūsu algu” u. c.
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Brīdī, kad šis 
laikraksta numurs 
sasniegs lasītājus, 
Latvijā jau būs 
sācies jaunais sko-
las gads. Mūsu 
valstī tas vienmēr 

sākas 1. septembrī, arī šogad. 
Taču neatceros nevienu citu 
gadu, kad tas būtu sācies ar tik 
lielām problēmām, kādas radu-
šās patlaban.

Galvenais jautājums, protams, 
ir valsts budžeta smagā apcirp-
šana. Tas, starp citu, saistīts arī 
ar skolu slēgšanu. Knapi divas 
nedēļas pirms jaunā skolas gada 
sākuma Izglītības ministrijas 
pārstāvis radio raidījumā stāstī-
ja, ka varbūt 20 procentos gadī-
jumu vēl neesot skaidrs – būs 
skola vai nebūs. Tas nu rādās 
milzīgas nolaidības process. Tik 
ilgi turēt neziņā skolotājus, 
administrātorus, skolēnus un 
viņu vecākus? Un tas nav vienī-
gais piemērs. Pirms pāris die-
nām man gadījās iegriezties 
Rīgas Ziemeļvalstu ģimnazijā, 
kuŗas pārstāvji stāstīja, ka vēl 
tobrīd neesot zināms, cik šogad 
skolā mācīsies skolēnu. Galīgais 
saraksts jāiesniedz tikai 5. sep-
tembrī, bet kā tādā gadījumā 
plānot klašu lielumu un skolo-
tāju slodzi? Skolā biju tā dēvētā 
Latvijas foruma sakarā. Tas ir 
Valsts prezidenta Stratēģiskās 
analizes komisijas projekts, kad 
jebkuŗš Latvijas iedzīvotājs var 
apmeklēt sapulci, kuŗā tiek 
sniegti ieteikumi par attiecīgo 
tematu. Šogad manis vadītā 
grupa Ziemeļvalstu ģimnazijā 

Jaunam skolas gadam sākoties
ieteica mainīt noteikumus tā, 
lai katra skola varētu noteikt 
piereģistrēšanās pēdējo dienu. 
Citādi, manuprāt, tā lieta neiet 
cauri.

Uzreiz gan jāteic, ka skolu 
slēgšanai vai apvienošanai ir arī 
racionāls pamats. Bērnu skaits 
Latvijā pēdējos desmit gados ir 
stipri samazinājies, jo demogra-
fiskā situācija valstī patiešām 
neiepriecina. Taču skolotāju un 
skolu darbinieku skaits nav tik-
pat manāmi samazinājies. Var 
nudien jautāt, vai ir racionāli 
saglabāt skolu, kuŗā mācās ļoti 
maz bērnu, jo ēka tik un tā ir 
jāapkurina un jāuztur. Droši 
vien nav racionāli. Pavisam cits, 
ka šādu plānu paziņošana tikai 
dažas dienas vai dažas nedēļas 
pirms paredzētā procesa nav 
diez cik laipna rīcība, un tas ir 
maigi teikts. 

Saistībā ar budžeta griešanu 
jādomā arī par ģimenēm. Man 
ir labs paziņa Bauskā, kas šogad 
mācīsies pēdējā vidusskolas 
klasē. Viņš ir izmisumā, jo 
šogad Bauskas pašvaldība par 
mācību grāmatām maksās tikai 
minimāli. Mans paziņa dzīvo 
kopā ar mammu, viņa ir bez-
darbniece, un tāpēc naudas 
viņiem nav. Arī te ir risinājums. 
Valstij mācību grāmatu izdoša-
na ir jācentrālizē. Sistēma, kāda 
darbojās manā dzimtajā 
Amerikā? Pamatskolā un vidus-
skolā visas grāmatas nodrošinā-
ja skola pati. Savukārt universi-
tātē grāmatas pirku universitā-
tes veikalā. Gada beigās es tās 
varēju atkal atdot, atpakaļ saņē-

mu daļu naudas, un šo grāmatu 
nākamajā gadā pirka nākamais 
students. Kaut ko līdzīgu varētu 
izdomāt arī Latvijā, jo tas nav 
normāli, ka pašreizējos apstāk-
ļos trūcīgām ģimenēm jāpērk 
pusducis vai vairāk grāmatu, 
kuŗām pēc skolas gada beigām 
lietojuma vairs nebūs. Starp 
citu, tāpēc, ka nereti skolotājas 
katru gadu izvēlas citu, jaunu 
grāmatu. Arī tas nav vajadzīgs. 
Vēsture no gada gadā taču 
nemainās, latviešu valoda – arī 
ne. Turklāt tieši vēstures mācī-
šanā centrālizācija ļautu novērst 
situāciju, kad tā dēvētajās krie-
vu skolās vēsture tiek sniegta 
stipri sakropļotā variantā.

Izglītības ministre Tatjana 
Koķe dažas dienas pirms 1. sep-
tembŗa aicināja skolotājus mācī-
bu gada sākumu uztvert ar prie-
cīgām domām. “Tradicionāli 1. 
septembris Latvijā ir svētki – 
Zinību diena, kas kopš 2002. 
gada oficiāli iekļauti arī likumā 
“Par svētku un atceres dienām”. 
Tāpēc aicinu – uzsāksim jauno 
darba cēlienu izglītības jomā ar 
gaišu svētku noskaņojumu, 
nevis ar melnām lentēm vai 
sēru noformējumu,” sacīja 
ministre. Protams, šo domu 
nebūs viegli uztvert tiem ļoti 
daudzajiem skolu darbiniekiem, 
kuŗiem darba šoruden vairs 
nav. Bezdarbnieku skaits tāpat 
jau valstī ir ļoti, ļoti liels. 
Skolotājs ir izglītots cilvēks, bet 
vai tas ko līdzēs? Drīzāk tas kār-
tējo reizi nozīmēs emigrācijas 
viļņa palielināšanos. Kā šodien 
atceros pirms četriem pieciem 

gadiem redzētu sižetu televīzijā, 
kad cilvēks Īrijā restorāna virtu-
vē mizoja kartupeļus. Pirms 
tam, tā viņš stāstīja, bijis vēstu-
res skolotājs Latvijā, bet galus 
savilkt nav varējis. Zaudētas 
iespējas, citādi to nevar nosaukt. 
Tiesa, plašāka skolotāju pieeja-
mība nozīmē arī lielāku konku-
renci – labākie varētu darbu 
atrast citā skolā. Taču štats sko-
lās jau ir nokomplektēts, un tas 
visiem gan nebūs risinājums.

Tiesa, katram mākonim ir arī 
sava sudraba maliņa, un šogad 
tā saistās ar izglītības ministres 
vizīti Skrudalienas pilsētiņā. Tā 
atrodas netālu no Daugavpils - 
tas ir Latvijas rajons, kuŗā dzīvo 
ļoti daudz krievu tautības cilvē-
ku. Skrudalienā ministrei krie-
vu bērnu vecāki krievu valodā 
izmisīgi lūguši, lai tik neslēdz 
vienīgo ciemata skolu, kuŗā 
bērni mācās latviešu valodā. Tas 
uzmundrina. Gados vecāki 
nelatvieši daudzos gadījumos 
latviešu valodu, visticamāk, 
neiemācīsies nekad. Tas it īpaši 
sakāms par tiem, kuŗi dzīvo ļoti 
krieviskos apvidos. Arī Rīgā 
tādu ir pietiekami daudz. Taču 
šie cilvēki acīmredzot ir sapra-
tuši, ka viņi tomēr dzīvo Latvijā 
un viņu bērniem dzīve te būs 
daudz vieglāka, ja tie pratīs  arī 
latviešu valodu. Tiesa, ir arī tādi 
krievu jaunieši, kuŗi domā, ka 
labāk būtu mācīties nevis lat-
viešu, bet gan angļu valodu, jo 
tai pasaulē ir daudz plašāka lie-
tojamība. Nu jā, bet ne jau visi 
meklēs vai atradīs darbu ārze-
mēs. Turklāt, ja kāds vēlas stu-

dēt Latvijas Universitātē, tad 
bez latviešu valodas nepavisam 
neiztiks. Esmu arī citkārt raks-
tījis, ka tie Latvijas iedzīvotāji, 
kuŗi šo patiesību ignorē, paši 
sev nodrošina dzīvi geto. Un 
Latvijā šis vārds nav ar labāku 
pieskaņu kā jebkur citur pasaulē.

Katrā ziņā vēlu veiksmi kat-
ram šīgada skolas bērnam un 
studentam. Patlaban Latvijā 
dzīve nudien nav viegla. Taču 
arī šis laiks paies, un izglītība 
tomēr ir pats svētākais, ko var 
iegūt jauns cilvēks. Priecājos 
par vecākiem Skrudalienā. 
Priecājos par tām skolotājām, 
kuŗas sekos ministres Koķes 
aicinājumam, 1. septembri uz-
skatīt par laimīgu dienu.

Ko par to domāt ārvalstīs dzī-
vojošiem latviešiem? 

Pirmkārt, arī jūsu bērni var 
mācīties Latvijā, nav nekāda 
iemesla, kāpēc viņiem to neda-
rīt, ja vien rocība ļauj. Nav cita 
- labāka veida, kā ārvalstīs dzi-
mušam jaunietim iemācīt lat-
viešu valodu. 

Otrkārt, tie, kuŗiem ir atmi-
ņas par savu skolu, – padomā-
jiet par to arī tagad, ne tikai 
Draudzīgā aicinājuma dienā. 
Starp citu, ja domājam par aug-
stāko izglītību, palūkosimies uz 
Vītolu fondu, kas katru gadu 
simtiem studentu piešķiŗ ziedo-
tāju veidotas stipendijas. 
Palīdzība mūsdienu Latvijā ir 
vajadzīga ļoti daudz kur, tomēr 
skolas mēs nedrīkstam aiz-
mirst.

Kārlis Streips

K r i e v i s k a i s 
vārds svistopļaska 
te būtu īsti piemē-
rots, jo jandāliņš 
nav tik trāpīgs...

Sakarā ar 
Molotova-Ribentropa pakta 70. 
gadskārtu tai garīgajā orbitā, 
kuŗas centrs ir Kremlis, valda 
briesmīgs uztraukums. Žultains 
naids aptumšo prātu, un nu 
lasām murgus.

Murgs nr.1:
“Strauji sašaurinās izvēle. Vai 

nu par Staļinu, vai par Hitleru. 
Tie liberāļi, kas kopā ar EDSO 
pielīdzina Staļinu Hitleram,- tie 
ir par Hitleru. Tie satrakotie cie-
nīgtēvi, kas no kanceles zākā 
Staļinu,- tie ir par Hitleru. Tie 
ierēdņi, aizvakar komūnisti, 
vakar - demokrati, šodien - zvē-
rinātie patrioti, kas stulbi apme-
lo Staļinu, - tie ir par Hitleru, par 
Vlasovu, par Waffen-SS (..). 
Priekšā ir milzu kauja. Vai esi 
pieteicies par brīvprātīgo Sar–
kanajā armijā?”’

Tas ir izvilkums no Alek–
sandra Prochanova ievadraksta 
Staļins un Hitlers: pēdējais cīniņš, 
kas publicēts Maskavas nedēļas 
laikrakstā Zavtra. 

Murgs nr.2:
“1940. gadā, kad vērmachts 

satrieca Poliju un Franciju, pie-
nāca baltiešu kārta. Tai laikā tri-

Jandāliņš 

jās valstīs notika demokratiskas 
vēlēšanas, kas noveda pie varas 
kreisā novirziena darbiniekus. 
Viņi pauda antifašistisku pozici-
ju, kas baudīja vēlētāju vairāku-
ma atbalstu: lielajās pilsētās noti-
ka masu mītiņi ar prasību iekļaut 
Baltijas zemes Padomju 
Savienībā ar republiku tiesībām. 
Saprotams, ka to daudzējādā 
ziņā sekmēja padomju kaŗaspē-
ka klātbūtne Baltijā - tobrīd jau 
bija ievests ierobežots Sarkanās 
armijas kontingents, kas izvieto-
jās bazēs. Tiem sabiedrības slā-
ņiem, kas nevēlējās vācu okupā-
ciju, tas vairoja drošības sajūtu.”

Šīs rindiņas parādījās tagad, 
2009. gada augusta nogalē, t.s. 
atslepenotu dokumentu krāju-
mā Baltija un ģeopolīti-
ka.1935-1945, ko sastādījis 
Krievijas Ārējā izlūkdienesta 
(SVR) ģenerālmajors Ļevs 
Sockovs. Citēju šī augstā amatvī-
ra autoritātīvo spriedumu. SVR 
ir čekas pēctece, un mūsdienu 
Krievijas valdības galva un fak-
tiskais saimnieks Vladimirs 
Putins ir šī dienesta veterāns. 

Te komentāri patiešām ir 
lieki. 

Krietni vaļsirdīgāks ir krievu 
vēsturnieks, profesors Igors Fro-
janovs. Vietnē www.rusk.ru la-
sāms viņa viedoklis: “Molotova-
Ribentropa pakts kļuva par lielu 

Staļina diplomātijas sasniegu-
mu.” Frojanovs uzsveŗ: “Ko PSRS 
ieguva šī līguma rezultātā? Tā 
dabūja atpakaļ savā orbitā sense-
nās (iskonnije) krievu zemes (..) 
Staļins paņēma tikai to, ko 
Versaļas sistēmas valstis pēc 
Pirmā pasaules kaŗa bija atšķēlu-
šas no Krievijas.”

Prasās iebildums: Galicijas 
austrumu daļa ar Ļvovu, ko 
1939. gada rudenī pievāca 
Staļins, pirms Pirmā pasaules 
kaŗa piederēja nevis Krievijai, 
bet Austroungārijai jeb 
Habsburgu monarchijai. 

Gandrīz vienlaikus ar minēto 
SVR krājumu Baltija un ģeopolī-
tika apgādā Algoritm iznākusi A. 
Kungurova grāmata ar izteiks-
mīgu nosaukumu: Slepenie pro-
tokoli jeb Kas viltoja Molotova-
Ribentropa paktu? 

Tas nu būtu murgs nr.3, jo 
autors stāsta, ka viltotie proto-
koli tikuši pakāpeniski iekļauti 
propagandas un zinātnes apritē. 
Viņš sakās atmaskojam mītu par 
“slepenajiem protokoliem”. 
Viņaprāt ticis fabricēts protoko-
lu “oriģināls”, kas 1992. gadā it 
kā esot atrasts Krievijas prezi-
denta archīvā. Galvenie šī mīta 
propagandisti esot bijuši 
“Jakovļevs, Vulfsons, Bezi–
menskis, Hervarts un Čerčils”. 
Raiba rinda!

Vēl trakāks ir Rīgas krievva-
lodīgās privātskolas Norma vēs-
tures skolotājs Oļegs Puchļaks, 
kas Baltijas foruma rīkotajā dis-
kusijā teica: “Ir apšaubāmi, vai 
vispār tāds Molotova-Ribentropa 
pakts un tā protokoli eksistē. 
Visdrīzāk to nav. Un, ja ir, tad 
mēs joprojām nezinām, kas tajos 
rakstīts. Kur ir tā teksts?” Vārdu 
sakot, murgs nr.4. 

Avīzē Vesti Segodņa Nikolajs 
Kabanovs nosauc šo Puchļaku 
par vēsturnieku...

Kabanovs Saeimā pārstāv 
Saskaņas centru (SC), kuŗa vadī-
tājs Nils Ušakovs kļuvis par 
Rīgas pilsētas galvu. 22. augustā, 
Rīgas svētkos, viņš kopā ar 
Krievijas vēstnieku svinīgi atklā-
ja Puškina pieminekli Kronvalda 
parkā, bet aiziet uz Okupācijas 
mūzeju, kur tai dienā notika 
Baltijas ceļa 20. gadskārtai veltīts 
sarīkojums, viņš nevīžoja “laika 
trūkuma dēļ”.

Arī te komentāri ir lieki. 
Nila Ušakova līdzgaitnieks 

tai pašā Saskaņas centrā Jānis 
Urbanovičs Neatkarīgajā Rīta 
Avīzē (NRA) nācis klajā ar raks-
tu: Ko šodien vēlas aukstā kaŗa 
bundzinieki? Nosaukums pats 
“runā par sevi”, vai ne? 

Urbanovičam kremt, ka vai-
rāki Austrumeiropas atvaļināti 
polītiķi savā vēstulē ASV prezi-

dentam Obamam lūdz “aizsargāt 
Eiropu no Krievijas”. 

Ja šo “aukstuma vēstnieku” 
vēstules motīvs ir “vecišķa polī-
tiska greizsirdība”, tad, raksta 
Urbanovičs, “lai ar to nodarbojas 
Okupācijas mūzeja darbinieki”. 
Taču īstais motīvs laikam esot 
“sēt šaubas par Obamas iniciātī-
vām un plāniem”, un tas jau ir 
baigi nopietni, spriež Urbanovičs. 

Viņš liek saprast, ka “bēdīgo 
Otrā pasaules kaŗa sākuma un 
zināmo kaŗa priekšvakara noti-
kumu jubileja” ir rusofobu 
zvaigžņu stunda. 

Atklātās vēstules parakstītāji 
- “mūsu Vaira Karlovna, Prāgas 
disidents intelektuālis Havels” 
un citi Urbanoviča acīs ir apmāti 
rusofobi. 

Labāk dosim vārdu “mūsu 
Vairai Karlovnai”, kuŗai Jānis 
Urbanovičs ne tuvu nevar līdzi-
nāties, nesniedzoties viņai pat 
līdz potītēm. Intervijā Latvijas 
Radio Vaira Vīķe-Freiberga 
teica, ka nav nekādas jēgas skaid-
rot Krievijai Orā pasaules kaŗa 
vēsturi un Latvijas okupāciju: 
“Tā ir traģēdija, kuŗu tie nespēj 
saprast.”

To nespēj saprast arī Jānis 
Utrbanovičs, nemaz jau nerunā-
jot par Nikolaju Kabanovu. 

Franks Gordons
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Ir laiks mainīt polītisko sistēmu

Kādreizējais klīvlandietis un 
Minsteres ģimnazijas matēmati-
kas skolotājs ar ģimeni dzīvo 
Latvijā kopš 1997. gada. Viņš 
strādā uzņēmumā “Skolmeistars”, 
kas nodarbojas ar pašu paidago-
gu izglītošanu un veido privātus 
bērnudārzus. Rīgas domē (RD) 
Zandbergs tika ievēlēts no 
Pilsoniskās savienības (PS, dēvēta 
arī par “Kristovska un Kalnietes 
partiju”) saraksta. Domnieks 
piedalās polītiski svarīgajā 
Izglītības, kultūras un sporta 
komitejā, kā arī saimnieciski 
nozīmīgajā Pilsētas attīstības 
komitejā.

Vai patlaban jums un citiem 
opozicijas deputātiem, redzot 
problēmas, ar ko mokās RD 
valdošā koalicija (tai nācās slēgt 
vairākas skolas, un tas nepatika 
Nila Ušakova vēlētājiem, valsts 
atņēma naudu pilsētas slimnī-
cu uzturēšanai, domei ir un vēl 
būs jāapcērp savi budžeta izde-
vumi), dziļi sirdī nekņud doma: 
“Ak, kā mums ir veicies, ka 
netikām pie varas,   jo tad mēs 
kluptu pret šīm problēmām.”

Šādos apstākļos jebkuŗam polī-
tiskajam spēkam, nonākot pilsē-
tā pie teikšanas, būtu jāveic visi 
šie smagie darbi – jāslēdz skolas 
un slimnīcas, jāķeŗas pie visu 
pašvaldības iestāžu reorganizāci-
jas. To varētu izdarīt citādi, tomēr 
sāpīgi būtu jebkuŗā gadījumā, un 
pārveidojumi bija nepieciešami 
jau sen, tie bija pārāk iekavēti. 
Varbūt polītiski mums bija izde-
vīgi, ka tieši Nilam Ušakovam, 
nevis kādam latvietim pilsētas 
galvas amatā nācās slēgt arī krie-
vu skolas. Citādi tādu rīcību pro-
pagandai būtu izmantojusi aus-
trumu kaimiņvalsts...

Kas zina, varbūt šo skolu slē-
dzēju vidū tad būtu arī “reak-
cionārās emigrācijas pārstāvis” 
Zandbergs kā attiecīgās RD 
komitejas vadītājs...

Jā, tad noteikti būtu aizmirsta 
visa problēmas lietišķā puse*, tā 
būtu padarīta par caurcaurēm 
polītisku lietu.

Vēl jūnijā, vēlēšanu laikā, 
visiem – partijām un to kandi-
dātiem, ekspertiem, vēlētājiem 
– šķita, ka lielpilsēta ir pārāk 
bagāta un stipra, lai saimniecis-
kā krize spētu nopietni apgrū-
tināt tās pārvaldīšanu. Vai 
tagad, redzot šos daudzos 
sarežģījumus, jūs un citi PS 
domnieki būtu gatavi pārņemt 
varu Rīgā un uzņemties atbildī-
bu par pilsētu, ja pieļaujam, ka 
tāda iespēja pēkšņi uzrastos?

No tās mēs noteikti neatteik-
tos, tāpēc jau arī esam ievēlēti. Ar 
Kristovska kungu priekšgalā mēs 
nācām uz RD, lai attīstītu pilsētu 
atbilstoši savam redzējumam, 
kas ietvēra arī nopietnas refor-
mas. Valdošās partijas varbūt 
rīkojas citādi, nekā mēs to plāno-
jām.

Kā jūs pats pieļaujat iespēju, 
ka šajā domes sasaukumā PS 
tiek Rīgā pie varas? 

Tā ir tikai spekulācija, bet, ja 
RD notiek pārmaiņas un tuvojas 
Saeimas vēlēšanas, tad tas var 
notikt. Patlaban RD vairākums ir 

Jāni Mārtiņu Zandbergu par viņa iespaidiem galvaspilsētas pašvaldības darbā 
izvaicā žurnālists Dainis Lemešonoks

ļoti viengabalains, bet, abu parti-
ju - Saskaņas centra (SC) un 
Latvijas Pirmās partijas/Latvijas 
ceļa pirmajām personām aizejot 
uz Jēkaba ielu, var mainīties te 
palikušo domnieku uzskati par 
tagadējā koalicijas līguma lietde-
rību.

Raugoties no malas, rodas 
pārliecība, ka drīzāk PS ir 
nolemta visus četrus gadus 
atrasties opozicijā, būt te pa 
pusei uzklausītai, pa pusei 
ignorētai. Iespējams, ka Jaunais 
laiks (JL), jūsu partijas tagadē-
jais sabiedrotais RD, pat pēc 
pieteiktajiem plāniem “konso-
lidēties” – veidot kopēju saraks-
tu Saeimas vēlēšanām valdības 
problēmu rezultātā būs gatavs 
kļūt par Nila Ušakova un Aināra 
Šlesera atbalstītāju, lai tikai 
nosargātu savu Ministru prezi-
dentu. Jo abi var nodrošināt 
valdībai savu Saeimas deputātu 
balsis, ja Tautas partijai ienāktu 
prātā gāzt Valdi Dombrovski. 
Vai esat gatavs pavadīt savu 
pilnvaru laiku piespiedu bez-
darbībā?

Patlaban mēs esam samierinā-
jušies ar savu lomu. Komitejās 
mūsu viedokli vairāk uzklausa, 
bet, tiklīdz jautājums nonāk līdz 
balsošanai, tā nostrādā “balsoša-
nas mašīna”, kaut varbūt mūsu 
priekšlikumi ir racionālāki. Tas 
var mainīties. Ar JL mēs esam 
izveidojuši RD savu apvienību, 
un tad, ja stāvoklis te mainās, 
esam gatavi kopā runāt par iespē-
jamo sadarbību ar citiem dom-
niekiem. 

Kā jūs varat raksturot savas 
attiecības ar valdošo partiju 
kollēgām un reizē pretiniekiem 
– piemēram, komitejas darbā 
spriežot par izglītības jautāju-
miem? Jo tur darbojas arī 
Viktors Gluchovs no SC, nese-
nais krievu skolu aizsardzības 
stāba aktīvists un vienlaikus 
izcils matēmatikas skolotājs, 
Kronvaldu Ata prēmijas lau-
reāts. Vai ir iespējams lietišķi 
un profesionāli izrunāties, vai 
arī jūs sēžat katrs savā komite-
jas sēžu gaŗā galda pusē un 
viens otru lamājat?

Nē, tik traki nav. Kaut, pro-
tams, mēs sēžam vienā pusē, vai-
rākuma domnieki – pretējā. 
Patlaban ir jāpieņem daudz tīri 
racionālu lēmumu, arī par saim-
nieciskiem jautājumiem. Šad tad 
esam vienoti uzskatos – piemē-
ram, ka mums jābūt taupīgiem 
un praktiskiem. Līdz šim vēl 
navbijis tādu  jautājumu, kas 
mūs pretstatītu polītisku vai citu 
apsvērumu pēc.

RD vēlēšanu rezultāti Latvijas 
sabiedrības latviskajā daļā 
izraisīja kaut ko līdzīgu izbī-
lim: tagad galvaspilsēta kļūs 
pilnīgi krieviska, pašvaldībā 
veidosies nacionālajai valdībai 
polītisks pretsvars! Kā jūs rak-
sturotu RD vadības iespējas 
“taisīt lielo polītiku” un tās gri-
bēšanu atklāti konfliktēt ar 
valsts varu?

Tā būtu polītiska pašnāvība. 
Arī valdošo partiju domnieki ir 
ievēlēti par Rīgas pārstāvjiem, 

tiem ir jārūpējas par pilsētas 
interesēm, nevis tām jākaitē. Tik 
vien, ka tagad vairāk čomojas ar 
Maskavu, mēģina attīstīt saim-
niecisku sadarbību, droši vien 
plāno arī kādas polītiskas lietas 
– līdzīgi kā ar Puškina pieminek-
li (kas mums te galīgi nebija 
vajadzīgs, bet tāpēc nevajag ap to 
taisīt lielu troksni). Domāju, ka 
nav jābaidās no tā, ka Rīga kļūs 
krieviskāka (kaut, manuprāt, tā 
jau ir par daudz krieviska), – 
valodas likumu RD vairākums 
nevar mainīt, bet, ar ko draudzē-
ties Rīgas pilsētas galvam, tā ir 
viņa brīva izvēle. 

Pielāgojot savu rīcību tagadē-
jai polītiskajai situācijai, ko esat 
nolēmis paveikt savu domnieka 
pilnvaru laikā?

Galvenais ir panākt, lai RD tiek 
principiāli reformēta, tajā pilnīgi 
nodalot lēmējvaru no izpildva-
ras. Tas būtu svētīgs darbs, bet 
patlaban es gan neredzu, kā to 
var izdarīt. Visas partijas to rīdzi-
niekiem solīja pirms vēlēšanām, 
bet tagad pozicija par varas 
nodalīšanu vairs neko negrib 
dzirdēt. Gribētos palīdzēt skolas 
reformēt pareizā virzienā, sek-
mēt kultūras notikumus. 
Attīstības komitejā – nepieļaut, 
lai Rīgā būvētu pārāk daudz 
augstceltņu, īpaši apdzīvošanai, 
jo tas neapmierina cilvēkus, 
kuŗiem tādām jāmitinās blakus. 
Vēlos, lai Rīga attīstās kultūrālāk, 
nevis tikai ar lieliem biznesa pro-
jektiem, – lai te domātu par 
iedzīvotāju dzīves ērtībām, par 
viņu labklājību.

Vai divpadsmit gados, kamēr 
šeit dzīvojat, jums kādu reizi ir 
nācies nožēlot pārcelšanos uz 
tēvzemi? Tagadējā Latvija ir 
pilnīgi atšķirīga no tā ideāla, 
kas tika lolots pusgadsimtu, un 
tas daudziem latviešiem, vien-
alga, kur viņi dzīvo, ir pārāk 
smags pārbaudījums.

Nē, es nekad neesmu to nožē-
lojis, neesmu juties kā aplam 
rīkojies. Iespējams, tāpēc, ka 
varēju atrast tādu darbu, kas 
mani apmierina. Es redzu Latviju 
kā “pionieŗu zemi”, te viss attīstās 
un ir daudz ko darīt. Es laikam 
būšu darītāja tips, kam patīk pie-
likt vezumam plecu un redzēt, kā 
iesāktais attīstās. 

Jūs dzīvojat Latvijā jau ilgi, 
ražīgi strādājat, bet jums ilgi 
izdevies palikt preses nepama-
nītam. It kā būtu te slepus 

nolaidies ar izpletni un darījis 
visu, lai tikai paliktu neat-
klāts...

Atbraucis tūlīt metos ikdienas 
darbā, jo nekādu lielo iekrājumu 
nebija. Pirmos trīs gadus vadīju 
viesnīcu “Radi un draugi” (šim 
līdzīgu saimniecisku darbu biju 
strādājis Minsteres Latviešu cen-
trā, būdams tā valdes priekšsē-
dis, arī ģimnazijā vairākus gadus 
biju atbildīgs par financēm). 
Tāpat savi bērni bija jāizskolo. 
Tad nodibināju Rīgas starptau-
tisko sākumskolu, kuŗā nostrā-
dāju septiņus gadus, tā veiksmīgi 
attīstījās. Tikai pēdējā gadā sāku 
domāt par to, ka Latvijas polītikā 
mani daudz kas neapmierina un 
tāpēc arī pašam jāpiemet sava 
ārtava, lai to uzlabotu.

Kā jūs atradāt ceļu uz PS? 
Pieteicāties pats, vai arī kāds 
uzrunāja?

Biju cieši nolēmis iestāties kādā 
partijā. Tāpēc vispirms aizgāju 
pie Sabiedrības citai polītikai, 
piedalījos pāris tās sanāksmēs, 
tad biju vienreiz pie JL, pēc tam 
devos uz PS, aprunājos ar Ģirtu 
Kristovski, viņš pārliecināja, ka šī 
man varbūt būs pareizā izvēle. 
Cik es jūtu, šī ir ļoti demokratis-
ka partija, kuŗā ir valstiski domā-
joši cilvēki.

Savukārt cilvēkiem ārpus PS, 
pat pret to labvēlīgi noskaņo-
tiem polītikas vērtētājiem un 
žurnālistiem, acīs duŗas jauniz-
veidotās partijas “bērnu kaites”. 
Ļoti dīvains iesākums PS debi-
jai Rīgā bija uzņēmēja Arvīda 
Uščas, jūsu kandidātu listes 
otrā numura, negaidītā atteik-
šanās veikt deputāta pienāku-
mus un tālākā “paslēpju spēlē-
šana”, kaprisi atsakoties nokār-
tot nepieciešamo procedūru, 
kas ļautu viņa mandātu saņemt 
citam. (Nelabvēļi ņirgājas, ka 
Ušča tikai pēc ievēlēšanas uzzi-
nājis, ka deputātiem jāiesniedz 
publiski pieejama savu ienāku-
mu deklarācija.) Es redzu, ka 
manus kollēgas, kuŗi raksta par 
RD, kaitina Kristovska maniere 
domes sēdēs izteikties plaši un 
eksaltēti. Domes techniskie 
darbinieki vīpsnā par vienu 
otru PS frakcijas konsultantu, 
kas ar savu augstprātību pagu-
vis sabojāt ar tiem attiecības. 
Vai latviešu jauniem polītis-
kiem spēkiem tik raksturīgā 
sektantiskā paštaisnība, kas 
novārdzināja JL, nesagandēs 
arī PS nākotnes izredzes?

Par Ušču – ja cilvēks saprot, ka 
nespēs veikt  pienākumus, ko 
pats uzņēmies, viņš drīkst  atteik-
ties. Mums - jaunam polītiskam 
spēkam - bez šaubām, sākumā 
vienmēr rodas euforija un zināms 
pozitīvisms, bet tā ir jābūt, lai 
partijas darbs nekļūtu vienmuļš. 
Tad partija nogrimtu. Var būt 
kļūdas, aplamības, bet cilvēkam 
ir jābūt pārliecībai par to, ko viņš 
dara, – tikai tad būs arī rezultāts. 
Veidojot PS, bija doma mainīt 
polītikas morālo klimatu, lai tā 
nav tikai bodīte, kā arī veidot 
valsts pārvaldi vienkāršāku un 
tādu, lai tā vairāk kalpotu iedzī-
votāju interesēm.  Vai to panāks, 

varēs redzēt tikai pēc gadiem. 
Partija ir augusi ļoti strauji, tajā ir 
ap sešsimt biedru, nāks vēl jauni 
spēki klāt, un PS attīstīsies pozi-
tīvā virzienā.

Manuprāt, ir drusku aplam, ka 
daudzi cilvēki skatās uz partiju 
kā uz viena cilvēka, “lokomotī-
ves”, veidojumu, – ja viņa nav, 
tad partija ir pagalam. Partija ir 
cilvēku kopiena ar vienotām 
domām par polītiku, un perso-
nālijas te var mainīties, atnākt un 
aiziet, bet, ja domas ir pareizas, ja 
tās atzīst iedzīvotāji, tad partijai 
būs ilgs mūžs. Par Kristovski 
varu teikt, ka cilvēki pārāk ātri 
sāk par viņu smīnēt. Ziniet, arī 
par mani smīnēja, kad pārcēlos: 
galīgi dulls, no bagātās Vācijas 
atbraucis uz šejieni! Daudziem 
cilvēkiem te ir cinisks, smīnīgs 
skats uz visu. Tāds noskaņojums 
caurvij sabiedrību, te nav ticības, 
ka cilvēks varētu būt labs, godīgs. 
Ja kāds cenšas tāds būt, tad viņš 
šķiet jocīgs. Kristovskis nerunā 
kā slīpēts polītiķis, viņš izsakās 
atklātāk un godīgāk. Rafinētiem 
polītiķiem tas izklausās dīvaini.

Un rafinētiem žurnālistiem 
arī. Vai jūs ieteiktu ārzemēs 
dzīvojošiem latviešiem, kuŗiem 
ir vēlme darboties Latvijas polī-
tikā, iesaistīties PS?

Jā, esmu jau aicinājis, vairāki ir 
iestājušies. Pat ja cilvēks no ASV 
vai Austrālijas nevar aktīvi pie-
dalīties ikdienas jautājumu lem-
šanā, vajag kaut vai tikai atbalstīt 
partiju ar biedra naudu, lai tā 
spēj pastāvēt. Katrā ziņā PS savās 
idejiskās nostādnēs ir stipri līdzī-
ga Rietumos dzīvojošo latviešu 
uzskatiem.

Cik man iznācis kontaktēties 
ar RD darbiniekiem, esmu 
pamanījis, ka esat jau paguvis 
atstāt uz viņiem ļoti patīkamu 
iespaidu, – diemžēl te jāpie-
bilst, ka to pastiprina viņu 
neglaimojošās atmiņas par 
pagājušā sasaukuma domnie-
kiem ar trimdas izcelsmi, 
kuŗiem pārmeta vīzdegunību. 
Vai jūs apzināties, ka papildus 
citiem RD deputāta pienāku-
miem jums vienam ir uzkrauta 
atbildība šeit reprezentēt visus 
ārzemju latviešus, trimdas pie-
redzi un trimdas ideālus? 

Cenšos būt kollēģiāls un svei-
cinu visus, kā to esmu pieradis 
darīt vienmēr. Respektēju katru 
cilvēku, tiekos un runāju, nevie-
nu neuzskatu tūlīt par ienaidnie-
ku tikai tāpēc, ka viņš ir citā 
polītiskā partijā. Tādu polītisko 
kultūru es pārstāvu un tādu 
mēģinu kultivēt. Vai izdosies, 
nezinu, bet centīšos.

Nobeigumā – pavisam naīvs 
jautājums: vai esat laimīgs, ka 
tikāt ievēlēts?

Visā visumā – jā. Pienākums ir 
liels, atbildība arī, drusku biedē 
tas, ka labas idejas ne vienmēr 
tiek atbalstītas domes pozicijā, 
bet citādi esmu gandarīts. 

*Skolas tiek slēgtas tāpēc, ka 
tām nebija pietiekami liels 
audzēkņu skaits un līdz ar to arī 
pietiekams valsts financējums.

Jānis Mārtiņš Zandbergs
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3x3 ieauž košu rakstu Naukšēnu audeklā 
38. Latvijas 3x3 nometne 28. 

jūnijā sākās Valmieras rajona 
Naukšēnu pagastā un beidzās 5. 
jūlijā Naukšēnu novadā. Tieši tai 
nedēļā Latvijā beidzās arī krietni 
ilgusī administrātīvi territoriālā 
reforma, kopš tās nedēļas vairs 
nav rajonu un pagastu, un tās 
laikā uz pirmajām sēdēm sanāca 
jaunievēlētās novadu domes. Arī 
nometnes vadītājs Kārlis Rok-
pelnis devās uz Mazsalacas 
novada domes sēdi un tika 
ievēlēts par domes priekšsēža 
vietnieku. 

Šāgada nometņu sagatavošana 
bija sarežģītāks uzdevums nekā 
citkārt arī tāpēc, ka Latviju nopie-
tni skārusī ekonomiskā krize 
apstādināja ne vienu vien ieceri 
un aizsākumu. Taču Naukšēnu 
3x3 vadītāji Daiga un Kārlis 
Rokpeļņi sev un citiem bija 
paziņojuši, ka viņi izlēmuši krizē 
pašreiz nepiedalīties, jo nav laika. 
Kopā ar jau pieaugušajiem 
bērniem Kārli, Anci un Albertu 
viņi sagatavoja un vadīja savu 
pirmo nometni, un tas viņiem 
izdevās tik vienkārši, sirsnīgi, 
precīzi un lieliski, ka nobeigumā 
dažs pieredzējis trīsreiztrīsnieks 
atzina: šī ir bijusi visu laiku labākā 
3x3 nometne Latvijā!

Nometnē piedalījās 247 dalīb- 
nieki, tostarp 27 no ārpus Lat–
vijas. Kā teica Latvijas 3x3 
padomes priekšsēde Inese 
Krūmiņa, tie ir ļaudis, kuŗi 
neļāva dižķezai ienākt savā 
apziņā un tur nostiprināties, bet 
izvēlējās būt kopā 3x3 un 
mācīties, ka būt latvietim nozīmē 
daudz ko vairāk nekā būt tikai 
kāda sociāla slāņa pārstāvim. 
Latvietība visu nedēļu izpaudās 
runājot, domājot, rakstot, dzie-
dot, dejojot, spēlējot, kopā 
strādājot dienā un nīkstot naktī. 

Vadmotīvs jeb nometnes tema 
bija „Robežas”. Rokpeļņi to izvēlē- 
jušies, lai uzzinātu un domātu 
par robežām, kas jāsaglabā, un 
robežām, kas jānojauc un jāpār–
var katram pašam sevī, ģimenē, 
dzimtā, sabiedrībā. Arī tādēļ, lai 
vairāk iepazītu pierobežas īpa–
šo gaisotni, jo Naukšēni ir 
Igaunijas pierobeža, te pirms 20 
gadiem Baltijas vienotības ceļā 
savienojās latviešu un igauņu 
cilvēku ķēde. 

Daudzinājums, ko vadīja 
„Vilki” un „Vilcenes”, bija veltīts 
trejiem vārtiem - latviešu sētas 
sastāvdaļai, vienlaicīgi robežai 
un vienotājai starp dažādām 
sfairām un dažādām vidēm. 
Robežu vadmotīvs caurvija arī 
ieviržu tematiku - vienu nopiet–
nāk, citu jautrāk. Mazākie 
nometņotāji jeb ½ x ½ satikās ar 
vareno dzīvnieku Peli un skatījās, 
kā tā šķērso visas robežas. Daces 
Liepas un Jāņa Sausnīša vadībā 
animācijas filmiņā ievilināja vēju 
un noskaidroja, ka vējš ir 
robežpārkāpējs (lielstudijās šādas 
filmas uzņemšanai tiek veltīts 
vismaz gads!). Aloida un Viktors 
Jurčenko ievirzē „Spēka avoti” 
runāja par sevis sakārtošanu, bez 
kā nav vērts šķērsot savas robežas 
un mēģināt, vai nevar sakārtot 
ārējo pasauli. 

Taču bija ko darīt arī tiem, kas 
domā par ārējās pasaules kārtību, 
- tos Jānis Peniķis un Lauma 
Vlasova aicināja uz Polītikas 
ievirzi. Pat tādai praktiskai 
ievirzei kā „Ādas apstrāde - 
apavi”, izrādās, ir saistība ar 
robežām: Agrita Krieviņa skaid-
roja, ka viņi taisot robežu starp 
pēdu un zemi, un nedēļas beigās 
deviņi pāŗi ādas apavu bija gata-
vi! Robežu starp nopietno un 
jautro nojauca Jauniešu klubs un 

Teātŗa sports, kas notika 
vienlaicīgi kā viena ievirze. Ilga 
Reizniece uz ievirzi „Folklora 
ģimenei” aicināja bez vecuma 
ierobežojuma, savukārt nakts 
dančiem šoreiz bija noteikts laika 
ierobežojums - līdz diviem naktī, 
lai dancotājiem būtu spēks 
nākamajā dienā piedalīties rīta 
ievirzēs. 

Kopumā bija piedāvātas 32 
dažādas ievirzes un pievakares 
aktīvitātes - gan prāta, gan roku 
vingrināšanai. Kā vienmēr, 
iecienīts bija Līgas Rupertes un 
Māras Tupeses vadītais Ģimeņu 
seminārs, jaunajiem vecākiem 
noderīga Bēbīšu skola, ko vadīja 
Dina un Reinis Cepļi. Daudz 
mācekļu bija ievirzēs, kas tika 
piedāvātas pirmo reizi, - ziepju 
vārīšanā, lupatu deķu aušanā un 
ievirzē „Lasīt, domāt, diskutēt”. 
Interesanti, ka rotu kalšanā 
vairākums mācekļu bija meite–
nes. Vai tas nozīmē, ka latviešu 
zeltenes negaida gredzenus no 
tautu dēliem, bet kaļ pašas? Tau–
tu dēli tikmēr Skaņkalnes gald-
niekmeistara Jāņa Apsīša vadībā 
uzbūvēja īstu koka laivu, kas 
viegli peldēja pa Rūju, izvizinot 
meistaru sievas, draudzenes un 
bērnus.        

Vai nu tāpēc, ka brokastis bija 
stundu vēlāk nekā citreiz, vai 
Baibas Kranātes-Lazdiņas per–
sonības vilināts, ar katru rītu 
pieauga to dalībnieku pulciņš, 
kuŗi nāca uz jogas vingrināju–
miem jeb „Sarunu ar savu 
ķermeni”. Rīta referātu nebija, 
toties Vakara viesi, patiesībā paši 
nometnes dalībnieki, apcerēja 
dažādus interesantus tematus: 
Inese Krūmiņa stāstīja par 
archetipiem pasakās, Lauma 
Vlasova un Kārlis Rokpelnis - 
par Pirmajiem Viskrievijas 

latviešu Dziesmu svētkiem, Dina 
Ceple - par gaidībām un radībām 
ar prieku, Andris Tomašūns - 
par Latviju Otrā pasaules kaŗā 
bildēs. 

Bija tradicionālie 3x3 pasāku–
mi - Brīvais mikrofons, Zolītes 
turnīrs, Nakts basketbols, Spoku 
stāstu vakars, klasiskās mūzikas 
koncerts, ekskursijas pa tuvāku 
un tālāku apkārtni, 3x3 koris jeb 
Naukšēnu sadziedāšanās. Taču 
bija arī kas neparastāks - pirts 
vakars ar Pļavas mācības ievirzes 
vadītājas Līgas Reiteres gudrī–
bām un vietējā Naukšēnu pirt-
nieka neparastajām pirts masā–
žām.      

Nometnes dzīve tika doku-
mentēta gan avīzē „Robežnieks”, 
kas iznāca katru dienu, gan 
režisora - dokumentālista Ivara 
Zviedra veidotajās 3x3 TV ziņās, 
ko varēja redzēt katru rītu un 
pēc nometnes iegādāties diskā. 
Iznāca arī Naukšēnu 3x3 
mūzikas disks, kuŗā ieskaņotas 
gan Brīvajā mikrofonā, gan 
citur nometnes laikā skanējušās 
dziesmas.   

   
Nometnei beidzoties, tās 

vadītāji Daiga un Kārlis Rokpeļņi 
vērtēja, ka lielā mērā ir izdevies 

dažādos veidos piepildīt nomet-
nes temu „Robežas” - darot, 
runājot un domājot par latviešu 
identitāti modernajā pasaulē. 
Veidojot nometni, viņi bija sev 
izvirzījuši sasniedzamus mērķus 
savas 3x3 izpratnes un iespēju 
robežās. „Mēs šo notikumu 
uztvērām ļoti ģimeniski, un 
nometne ir divu ģimeņu - 
Rokpeļņu un Lustes - un mūsu 
draugu kopīgs darbs 3x3 
kustībai,” skaidroja Daiga. Rok-
peļņi savus bērnus ir nevis 
audzinājuši, bet gan mīlējuši un 
kopā ar viņiem dzīvojuši dzīvi. 
Tāpēc 3x3 nometnes nedēļā 
izjutuši gandarījumu un lepnu-
mu par saviem bērniem un viņu 
draugiem, kas ne tikai palīdzēja, 
bet iespējami pilnīgi vadīja 
nometnes norisi. Arī 3x3 
kustības aizsācēja Līga Ruperte 
atzīst, ka Naukšēnu 3x3 nometnē 
viņai vislielākais prieks bijis, 
redzot, ka jaunā paaudze, kas 
būtībā izaugusi ar 3x3 kustību, 
aktīvi un nozīmīgi iesaistīju- 
sies nometnes vadīšanā un 
organizēšanā. „Visi strādā un 
kaut ko dod,” Līga to saka par 
Rokpeļņu un Krūmiņu atva–
sēm. 

Rasma Zvejniece

Sestais Kremerata Baltica 
festivāls Siguldā jau kļuvis par 
tradiciju, kas pulcina ļoti plašu 
klausītāju loku. Katram 
festivālam ir noteikts saturs un 
mērķi - iepazīstināt klausītājus 
ar jauniem atskaņotājiem un 
padziļināti ar kādu komponistu. 
Tāpēc kamerorķestŗa Kremerata 
Baltica dibinātājs un vadītājs 
Gidons Krēmers, izvēloties un 
iestudējot koncertprogrammas, 
pieaicina aizvien jaunus vies-
solistus. Šogad festivālā īpašs 
viesis bija ungāru izcelsmes 
franču komponists Stevans 
Kovāčs Tikmaijers, gruzīnu pia-
niste Katja Buniatišvili, igauņu 
diriģents Andreass Mustonens, 
latviešu flautiste Ligita Spūle un 
iepriekšējā festivālā iepazītā 
pianiste Herta Hansena.

Šis festivāls bija veltīts Jozefa 
Haidna un Paula Hindemita 
atcerei. Tika atskaņota gan 18 gs. 
J. Haidna mūzika, gan mūsdienu 
skaņražu Pēteŗa Plakida un 
Alfrēda Šnitkes veltījumi kom-
ponistam, un tas jau norāda uz 
galveno virzienu - no klasikas 
līdz mūsdienām. Klasika ir 
mūzikas pamatvērtība, un 
austriešu komponists Jozefs 
Haidns (1732-1809) ir vecākais 
no Vīnes klasiķiem, viņš ir 
klasiskās mūzikas „tēvs”. Tāpēc 

2009. gads visā mūzikas pasaulē 
pasludināts par Jozefa Haidna 
gadu - komponista nāves 200 
gadu atcerei. Viņš radījis palieka-
mus meistardarbus gandrīz visos 
žanros un ir arī daudzu jaunu 
mūzikas formu izveidotājs: 
komponējis simfonijas, sonātes 
koncertžanru, stīgu kvartetu utt. 
Jozefs Haidns bija arī skolotājs 
veselai tā laika mūziķu paaudzei, 
pie viņa brauca mācīties mūziķi 
no visas Eiropas, arī vēlāk 
pasaulslavenie komponisti V. A. 
Mocarts un L. Bēthovens. 

Kremerata Battica koncertos 
no J. Haidna bagātīgā mantoju-
ma bija pārstāvēti instrumen–
tālie ansambļi: koncerti čellam, 
vijolei, klavierēm ar orķestri un 
pat viena no vairāk nekā simt 
simfonijām – Atvadu simfonija 
Nr. 45, arī divas daļas no vokāli 
simfoniskā skaņdarba „Septiņi 
Kristus pēdējie vārdi pie krus-
ta”- skaņdarbs, kas kopš 1787. 
gada pasludināts atskaņošanai 
Lielajā Piektdienā. J. Haidna 
skaņdarbos un klasiskajā mūzi-
kā vispār mēs smeļamies brī-
nišķīgu sakārtotību un har-
moniju, kas šai trauksmainajā 
laikmetā sniedz gandarījumu 
dvēselei. J. Haidna mūzikas 
dzirkstošais dzīvesprieks un 
dejiskums vienoja solistus ar 

orķestri, mūzicējot saliedētā 
ansamblī pat bez diriģenta. 
Festivāla atklājums ir 22 gadus 
vecā gruzīnu pianiste Katja 
Buniatišvili, kuŗas neparastais 
talants lauza J. Haidna klavieŗ-
koncerta tradicionāli pieņemtās 
interpretācijas normas.

 Franču komponistam S. K. 
Tikmaieram tuvs ir mūsdienu 
mūzikas motorisms un spriedze, 
bet igauņu diriģentam A. 
Mustonenam - ekscentrisks, bet 
ļoti niansēts mūzikālās domas 
traktējums.

Interesanti bija klausīties V. A. 
Mocarta reti dzirdēto skaņdarbu 
„Timpanu serenāde” instru-
mentālā ansambļa un paša mae-
stro Gidona Krēmera sniegumā 
ar improvizācijām.

Festivāla koncerti vienmēr 
pārsteidz ar mākslinieku, mūzi-
kas un atskaņojuma paņēmienu 
daudzveidību. Jau pirmajā kon-
certa skaņdarbā - Alfrēda Šnitkes 
Moz-Art a la Haydn divām 
vijolēm Ievas Paukštītes un 
Džeralda Bidvas atskaņojumā 
interesanti bija dzirdēt, cik 
mūsdienīgi, asprātīgi, vienkārši 
svilpojot, mūzika iegūst jaunas 
krāsas.

 Savukārt S. K. Tikmaijera 
klavieŗdarbā Gordon Musik 
Ostinato Barbaro tembrāls efekts 
tika panākts, zem klavieŗu stīgām 
noliekot papīra loksnes, tā pilnīgi 
mainot ierasto klavieŗu skaņu. 
Skanēja arī divdesmitā gadsimta 
amerikāņu komponista Džordža 
Kramba skaņdarbs „Vaļa balss”. 
To atskaņojot, mūziķiem 
paredzēts uzstāties maskās, zilas 
skatuves gaismas apstarotiem. 
Ar šādu efektu komponists 
vēlējies paust dabas un civī-
lizācijas atsvešinātību. Tiešām 
jutām jūras elpu un sadzirdējām 
vaļa dziesmu, tuvojoties ruden-
im. Līdzīgas asociācijas radīja arī 
elektroinstrumenti: flauta - Ligita 
Spūle, čells - Eriks Kiršfelds un 
klavieres - Herta Hansena.

Katru festivāla koncertu 
caurstrāvoja humora dzirksts. 
Orķestŗa mākslinieki ne tikai 
mūzicēja, bet reizēm arī darbojās 
kā aktieŗi, papildinot mūzikas 
tēlu. Ļoti neparasts bija Paula 
Hindemita humoristiskais stīgu 
kvartets MINIMAX. Humoru 
radīja mūziķu šķietamā nespēja 
reizē uzsākt spēlēšanu, teātrālā 
instrumentu skaņošana skaņ–
darba vidū un instrumentu spēle 
ar smīdinošām kustībām. Šis 
skaņdarbs ir rakstīts kā parodija 
par tā laika salona mūziku un 
komponista dzīves laikā netika 
publicēts, to spēlēja tikai draugu 
lokā, tāpēc bija ļoti interesanti 
dzirdēt šo reti atskaņoto skaņ-
darbu.

Tradicionālais mūzikas festivāls 
- „Baltā flīģeļa” zālē Siguldā ar 
nobeiguma koncertu Rīgā Meln-
galvju namā pauda milzīgu opti-
mismu un dzīvesprieku.

Gidons Krēmers saka: „Mūzika 
vienmēr ir bijusi un būs nepie-
ciešama!”

Latvijas kultūras nozīmīgā 
festivāla Kremerata Baltica kon-
certi bija interesanti, māksl–
inieciski augstvērtīgi un vien-
mēr būs gaidīti arī turpmāk. 
Brīnišķīgi, ka Siguldā vasaras 
vidū gan siguldieši, gan pilsētas 
viesi var veldzēties šajā mūzikas 
oazē!

Daina Samta

Bez mūzikas dzīve būtu kļūda
(F. Nīče)

 Dalībnieku kopbilde

Gidons Krēmers



LAIKS 132009. ga da 5. septembris – 11. septembris

Klāt Dzejas dienas!

Jau četrdesmit ceturto gadu 
rudens Latvijā iesākas ar Dzejas 
dienām, arī šogad paredzēti 
vairāk nekā divdesmit literāri 
sarīkojumi dažādu paaudžu un 
dažādu gaumju apmeklētājiem. 
Sarīkojumu cikls, sācies 4. sep-
tembrī Aspazijas mājā Dubultos, 
turpinās 5. septembŗa sarīkoju-
mā Brīvdabas mūzejā Rīgā un 
dzejas lasījumos O. Vācieša 
memoriālajā mūzejā Pārdau–
gavā. Bet 12. septembrī plkst. 
19. 00 Vecrīgas sirdī – Jāņa sētā, 
klubā „Hamlets”,  vārda mākslas 
cienītāji tiek aicināti uz 
„Klasisku dzejas vakaru”, kuŗā 
piedalīsies dzejnieki A. Auziņa, 
G. Godiņš, J. Kronberga u J. 
Viguls. Vakara kulminācijā 
paredzēta gadskārtējās Dzejas 
dienu balvas laureāta paziņoša-
na un balvas pasniegšana.

Arvien biežāk nozīmīgiem 
sarīkojumiem tiek izvēlētas tel-
pas Daugavmalas spīķeŗos pie 
Centrāltirgus. Tur, saieta namā 
„Vijoļšķūnis”, 10. septembrī 
notiks reliģiskās dzejas lasījumi 
„Dievam ir paticis, ko tu dari”, 
savukārt „Ceļojums ar dzejnie-
kiem” šogad notiks Bolderājā. 

Iesakām apmeklēt Rīgā un Latvijā
Varēsim to izstaigāt kopā ar 
Annu Auziņu, Ingu Gaili, Martu 
Pujātu, Liānu Langu, Kārli 
Vērdiņu un citiem. 

Kā ik gadu, arī šoruden Dzejas 
dienu viesi būs cittautu dzejnie-
ki. Viņi savus darbus lasīs spī-
ķeŗos izvietotajās kafejnīcās. 
Bet 13. septembrī paredzēta 
diskusija „Piederība pie dažā-
dām kultūrām – daudzveidība 
dzejnieku skatījumā”. Diskusijā 
piedalīsies pieci dažādas etnis-
kās  un ģeografiskās izcelsmes 
dzejnieki no ārzemēm (Afgā-
nistāna, Nigērija, Korsika, 
Pakistāna, Bosnija). Šobrīd ne–
viens no viņiem vairs nedzīvo 
savā dzimtenē.

Pērn populārs kļuva Grāmatu 
maiņas punkts, arī šogad no 11. 
līdz 13. septembrim tas darbo-
sies Esplanādē. Izlasītās un 
nevajadzīgās grāmatas katrs 
lasītājs tur var iemainīt pret 
citām. Visi Dzejas dienu sarīko-
jumi ir bez makasas.

Sīkākas ziņas www.dzejasdie-
nas.lv

Rīgai tuvojas 
Lielais Kristaps

Reizi divos gados Latvijā 
notiek nacionālais filmu festi-
vāls . Šogad profesionāla žūrija 
vērtēs un noteiks labāko filmu 
septiņās balvu katēgorijās un 
labākos kinoprofesiju pārstāv-
jus 17 katēgorijās. Laikā, kad 
nepietiek valsts financējuma,  
kino nozare Latvijā ir nopietni 
apdraudēta, bet Lielais Kristaps, 
spītējot apstākļiem, būs latviešu 
kino svētki un sabiedrības 
uzmanība tiks veltīta Latvijas 
kinomākslai un tās veidotā–
jiem. Šogad festivāls laikā no 
29. septembŗa līdz 3. okto-
brim. Norites vieta ir kinoteāt-
ris „Rīga” un Rīgas Kinomūzejs. 
Pavisam jauna ir Nacionālā 
kinocentra ierosme  filmu bez-
maksas seansus  rīkot visos 

Latvijas kultūras namos, tautas 
namos un citās iestādēs, kur 
vien pieejams ekrāns un DVD 
projektors. Šiem bezmaksas 
seansiem  ir sagatavotas deviņas 
filmu programmas, un ir jau 
zināms, ka dažviet, piemēram, 
Pociemā, Aizputē, Berģos, kino-
mākslas cienītāji labprāt noska-
tītos visas deviņas progrmamas. 

Kā jau taupības apstākļos, 
kinoteātrī „Rīga” izrādīs tikai 

labākās fimas – tā būs konkursa 
skate, pārējās tiks demonstrētas 
Rīgas Kinomūzeja kinozālē. 
Šogad festivālam pieteiktas 112 
filmas, turklāt lielākā daļa no 
tām tapušas bez valsts financēju-
ma. Festivāla laikā notiks vairā-
kas izstādes un alternātīvā Kino 
nakts Spīķeŗos, savukārt 4. okto-
brī, kad laureāti jau būs zināmi, 
kinoteātrī „Rīga” visu dienu 
demonstrēs apbalvotās filmas. 

Kinofestivālā  biļešu cena ir 2 
lati, studentiem, skolēniem un 
pensionāriem paredzētas atlai-
des, savukārt Kinematografistu 
savienības biedriem, Kultūras 
akadēmijas un Mākslas akadē-
mijas studentiem – ieeja bez 
maksas. 

Lai noskaidrotu, kuŗš saņems  
balvu vienā no daudzajām katē-
gorijām, žūrijai būs nopietni 
jāstrādā, taču viens lēmums jau 
ir paziņots - balvu par mūža 
ieguldījumu kinomākslā saņems 
Latvijā vecākais kinoprofesionā-
lis, mākslinieks Viktors 
Šildknechts.

Mākslinieks dzimis 1917. gadā 
Sanktpēterburgā holandiešu aris-
tokratu pēcteču ģimenē. Viņa 
tēvs, teātŗa dekorātors, kopš 
1924. gada dzīvojis Francijā un 
Spānijā, strādājis kopā ar 
Salvadoru Dalī un Luisu 
Bunjuelu, veidojot filmu „Anda-
lūzijas suns”. Bet Viktors 
Šildknechts jaunībā aizrāvies ar 
burāšanu un kuģu modeļu dari-
nāšanu. 1943. gadā no ielenktās,  
blokādes nomocītās Ļeņin–
gradas viņš evakuējies uz Alma-
Atu, kur strādājis kinostudijās. 
Sācis apgūt mākslinieka profesiju 
un strādājis arī Sergeja Eizen–
šteina filmā „Ivans Bargais”. Pēc  
kaŗa Rīgas kinostudijā organizē-
jis kombinēto kadru uzņemšanas 
grupu, bijis mākslinieks gandrīz 
30 spēlfilmās.

Festivāla  laikā kinoteātrī 
„Rīga” būs iekārtota izstāde par 
Viktora Šildknechta radošo 
darbu, bet goda seansā 2. oktobrī 
izrādīs 1955. gadā uzņemto filmu 
„Salna pavasarī”, kur laureāts 
gādājis par kombinētajiem uzņē-
mumiem.

Mūzikālās pēcpusdienas 
Svētā Pēteŗa baznīcā Rīgā
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas organizētās Mūzikā–
lās otrdienas Sv. Pēteŗa baznīcā 
kļuvušas populāras vairāku 
iemeslu pēc. Vispirms – šie rēgu-
lārie koncerti sniedz iespēju 
iepazīt Latvijas atskaņotājmāksli-
nieku jauno paaudzi, sekot līdzi 
viņu profesionālai izaugsmei, 
taču nav mazāk svarīgi, ka šos 
koncertus var apmeklēt bez mak-

sas, un tas daudziem īsteniem 
mūzikas draugiem dod tik nepie-
ciešamo „mākslas iztikas mini-
mumu” pašreizējos krizes ap-
stākļos.

 Septembrī šai koncertu serrijā 
paredzēti pieci koncerti. Pianistes 
Ilzes Jaunzemes koncerts notika 
jau 1. septembrī. 8. septembrī – 
klausītāji tiek aicināti uz dziedā-
tāju Ilzes Bērziņas, Ances 
Purmales un Gata Poriņa kon-
certu. Viņi dziedās koncertmeis-
tares Ingūnas Puriņas pavadīju-
mā. 15. septembrī klausītājus 
aicina flautiste Aiva Elsiņa un 
pianiste Ilze Zvaigznekalne, 22. 
septembrī koncertēs jaunā čel-
liste Baiba Kuusele-Kluce un pia-
nists Ventis Zilberts, bet 29. sep-
tembŗa koncertā tiek gaidīti 
vijoļmūzikas cienītāji – spēlēs 
vijolnieki Ludmila Piese un 
Andris Baumanis, viņus pavadīs 
koncertmeistare Ilze Krūze.

Mūzikālo notikumu 
piedāvājums

Mūzikālo notikumu piedāvā-
jums joprojām ir bagātīgs, taču  
gribas izcelt divus gaidāmos 
koncertus. Pirmais – 23. sep-
tembŗa vakarā Lielajā ģildē 
notiks Rudens kamermūzikas 
festivāla atklāšanas koncerts. Šā 
vakara varoņi ir divi ievērojami 
mūsdienu mūziķi – Pēteris 
Vasks un Vestards Šimkus. 
Programmā – Pēteŗa Vaska kla-
vieŗu cikls „Gadalaiki” jaunā 
pianista atskaņojumā.

Otrs notikums saistās ar jau-
nas koncerttelpas atklāšanu. 1. 
oktobrī gaidāms ievērojams 
koncerts – Spīķeŗu koncertzā-
les atklāšana Rīgā. Šajā vakarā 
jauno zāli pieskandinās klarne-
tists Guntis Kuzma, mecosop-
rāniste Ieva Parša un orķestŗa 
Sinfonietta Rīga kameransam-
bļu mūziķi.

Gundega Saulīte

Baritons Johans Nora 
pabeidzis vidusskolu un 
turpinās balss skološanu Royal 
Northern College of Music 
Mančesterā, Anglijā. RNCM, 
kas izveidojās 1973. gadā, apvie–
nojoties  Royal Manchester 
College of Music un Northern 
School of Music,  cenšas iestāties 
daudzi mūziķi no Anglijas un 
ārzemēm. 12% skolas audzēkņu 
mācās dziedāšanas, 13% – 
klavieŗu,  37% – pūšamo un 
sitamo instrumentu, 34% – 
stīgu instrumentu, 4% – kom-
ponistu klasē.

Johans Nora uzņemts mūzikas 
kolledžā Anglijā 

Johans Nora ar vecmāmiņu Austru Noru un tēvu Mārtiņu Noru

 Johana vecāki Mārtiņš un 
Džūdija Noras 28. jūlijā savā 
mājā Stilvaterā (Stillwater) 
sarīkoja dēla koncertu, ko 
noklausīties ieradās apmēram 
simt viesu.  Koncertā Johans 
dziedāja komponistu Bacha, 
Mocarta, Ravēla, Finzi un 
Vēbera dziesmas. Klavieŗ–
pavadījumu spēlēja Johana balss 
skolotājs Roderiks Tē (Teh). 
Klausītāji dziedoni sumināja ar 
ilgiem aplausiem un novēlēja 
labus panākumus nākotnē.

JR

Anita Kuprisa š. g. 16. maijā Bostonas uni–
versitātē Masačusetā ieguva doktora gradu koŗa 
diriģēšanā (Doctor of Musical Arts in Choral 
Conducting). Disertāciju viņa rakstīja par latviešu 
komponistu Pēteri Vasku un četriem viņa dar-
biem korim. Anita Kuprisa ir diriģente, kom-
poniste, dziedātāja; bijusi palīgdiriģente 
profesionālu dziedātāju korī Boston Secession.

Lailai Lejniecei Di Guilio Kalifornijas 
universitātē Santabarbarā 14. jūlijā piešķirts 
filozofijas doktora grads. Viņas doktora 
disertācijas temats –  ,,Skolu vadīšana un 
organizēšana”. 

Laila beigusi Losandželosas latviešu skolu, 
dejojusi tautasdeju kopā ,,Pērkonītis”, pieda-
lījusies teātŗa uzvedumos.
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25. augusta
komerckurss

Noguldījumu likmes

dienas mēn.* LVL USD EUR
30-59 1 6,00 0,40 1,60

90-119 3 9,25 1,25 2,20
180-209 6 10,25 1,50 2,40
270-299 9 10,75 1,65 2,50
367-395 12 12,00 1,85 2,60

Termiņnoguldījums ar procentu 
izmaksu termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu 
termiņa beigās

* termiņš mēnešos norādīts tikai informātīvos nolūkos
Likmes var mainīties, aktuālās likmes un likmes citiem termiņiem skatiet www.danskebanka.lv
Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 01.09.2009. 

Pēc Latvijas Universitātes (LU) 
fonda iniciātīvas 13. augustā 
svinīgi tika atklāts ekskursiju 
cikls „Uz Morbergu vasarnīcu 
ceturtdienās!”. Cikls ilgs līdz 22. 
oktobrim - 3., 10., 17., 24.
septembrī; 1., 8., 15., 22. oktob-
rī. 

Šai laikā jebkuŗam interesen-
tam ir iespēja klātienē no plkst.14 
līdz 18 apskatīt LU reprezentā–
tīvo neogotikas pērli Jūrmalā, 
Dzintaru prospektā 52/54. Par 
godu Universitātes 90. gadadie-
nai tā atvērta plašākai sabiedrī–
bai. Vasarnīca ir dižmecenāta 
Kristapa Morberga 1928. gada 
novēlējums LU. 

Pēc valstiskās neatkarības 
atjaunošanas 2001. gadā tika 
turpināta tradicija izmaksāt K. 
Morberga stipendijas. Šo gadu 
laikā ir piešķirts vairāk nekā 
300 stipendiju. Starp Morberga 
stipendiātiem ir daudz jauniešu, 
kas aktīvi iesaistās LU fonda 
aktīvitātēs. Tieši viņi vadīs 
ekskursijas ceturtdienās, lai dotu 
savu ārtavu mecenāta vārda 
daudzināšanā un iepazīstinātu 
interesentus ar Augustes un 
Kristapa Morbergu vasarnīcas 
vēsturi un architektūru.

Ieejas maksa vasarnīcā būs 
simbolisks (pēc katra iespējām) 
atbalsts Latvijas Universitātes 90 
gadu jubilejā.

Svinīgajā ekskursiju cikla 
atklāšanā 13. augustā piedalījās 
un viesus uzrunāja LU fonda 
valdes priekšsēdis Ivars Lācis, 
polītologs, Morberga stipendiāts 
Ivars Ījabs (2002. un 2004. 
gadā),  Jaunā Rīgas teātŗa Mār–
ketinga daļas vadītāja, Morberga 
stipendiāte Andra Rutkeviča 
(2004.gadā). 

Ekskursiju pa vasarnīcu vadīja 
Morbergu vasarnīcas restau–
rācijas architekts Pēteris Blūms. 
Restaurācija tika pabeigta 2008. 
gadā, kad iespēju robežās restau–
rēti visi vēsturiskie priekšmeti 
un interjera elementi. 

Pēteris Blūms uzsveŗ: „Tik ele-
ganta un izsmalcināta neogo–
tiskās koka architektūras pie–
minekļa otra Latvijā nav.”

Pirmā ekskursiju diena 
aizvadīta ar lielu atsaucību
20. augustā notika pirmā 

ekskursiju diena, kad ieradās ap 
100 interesentu, kas vēlējās 
klātienē iepazīties ar neogotikas 
šedevru Jūrmalā. 

Gīdu lomās iejutās četri LU 
fonda stipendiāti – Vēstures un 
filozofijas fakultātes students, 
Morberga stipendiāts Mikus 
Žagata, Juridiskās fakultātes stu-
dente, Morberga stipendiāte 
Māra Stabulniece, Vēstures un 
filozofijas fakultātes studente, 
Armīna Rūša piemiņas fonda 
stipendijas ieguvēja Inga Striž–
ņova, Juridiskās fakultātes stu-
dents, Morberga stipendiāts 
Jānis Kubilis.

LU fonds uzsācis ekskursiju ciklu 
„Uz Morbergu vasarnīcu ceturtdienās!” 

Par Augustes un Kristapa 
Morbergu vasarnīcu

Kristaps Morbegs (1844 – 
1928) ir pazīstams kā LU lielākais 
mecenāts. Savā testamentā viņš 
LU ir novēlējis vairākus nekus–
tamos īpašumus. Viens no inte–
resantākajiem un vecākajiem 
īpašumiem ir vasarnīca un bota-
niskais dārzs Jūrmalā, un tas  ir 
valsts nozīmes kultūras piemi-
neklis, kas starp Jūrmalas un 
Latvijas analogiem objektiem 
tiek vērtēts par unikālu.

Ar vasarnīcas vēstures pēt-
niecību un restaurāciju nodar-
bojas architekts Pēteris Blūms. 
Veicot restaurācijas darbus, bija 
iecerēts gan saglabāt pašreizējo, 
gan iespēju robežās atjaunot 
sākotnējo vasarnīcas izskatu, 
izmantojot fotografijas un acu-
liecinieku stāstus. 

Par Morbergu vasarnīcas un 
botaniskā dārza kultūrvēs-
turiskajām vērtībām stāsta 

Morbergu nams – elegants un izsmalcināts neogotiskās koka architektūras piemineklis. Otra tāda 
Latvijā nav

Morbergu vasarnīcā iepazīstas ar kultūrvēsturiskajām vērtībām. No kreisās: Jaunā Rīgas teātŗa 
Mārketinga daļas vadītāja, Morberga stipendiāte Andra Rutkēviča, LU fonda valdes priekšsēdis 
Ivars Lācis, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa, vasarnīcas restaurācijas architekts Pēteris 
Blūms un viņa mazmeita

restaurācijas architekts Pēteris 
Blūms: 

„Kristaps un Auguste Morber-
gi savas vasarnīcas un botaniskā 
dārza veidošanu uzsāka 19. gs. 
80. gadu vidū un turpināja to 

pilnveidošanu un paplašināšanu 
līdz pat slavenā mecenāta nāvei 
1928. gadā. Bija radies neparasts 
vasarnīcas un dārza ēku ansam-
blis, kuŗā lielākā daļa koka un 
mūŗa ēku bija neogotikas stilā 

un kuŗu īpašnieks novēlēja 
Latvijas Universitātei. 

Padomju varas gados īpašums 
tika nacionālizēts,  un turpmāko 
pusgadsimtu to dēvēja par Mak–
sima Gorkija vārdā nosaukto 
sanatoriju. Šais gados pazuda 
dārza un mājas mēbeles, 
grāmatas, gleznas un mākslas 
priekšmeti. Siltumnīcas un augļu 
dārza vietā uzcēla primitīvu 
silikātķieģeļu kopmītni, bet 
pārējās ēkas tika uzturētas 
iespēju un ierobežotas prasmes 
ietvaros. Projektu  uzsāka vēs–
turiskajās ēkās ar cauriem jum-
tiem, izkurtējušiem pagrabiem, 
trupējošām sienām, primitīvi 
aizbūvētām lodžijām, taču – 
kopumā bija saglabājies neparas-
ti daudz. Varbūt tāpēc, ka bija 
ļoti labi būvēts,  un arī paša Mor-
berga gars laikam šo brīnumu 
sargāja. 

No Dzintaru prospekta puses 
dārzā izceļas dzīvojamā ēka, ap 
kuŗu attālināti grupētas citas 
celtnes, savukārt no meža puses 
atsedzas cita Morbergu nama - 
pils seja. Te tā ieraugāma gandrīz 
kā īsta viduslaiku pils ar aiz–
sargmūri, torņiem, šaujam–
lūkām. 

Morbergu vasarnīcas vēstu–
riskais ansamblis,  vērtēts no 
kultūras mantojuma viedokļa, 
nenoliedzami ir izcils retums. 
Tieši retums, varbūt ne tik daudz 
stila vai architektūras šedevrs. 
Neparasts ir tas, ka Jūrmalas 
vasarnīca aptveŗ vairākas stilis-
tiski vienotas ēkas un katra no 
šīm ēkām celta savai konkrētai 
vajadzībai. Nevar noliegt, ka 
Latvijā ir pietiekami daudz 
neogotiskās architektūras parau-
gu un nedaudzi no tiem ir pat  
no koka, tomēr tik eleganta un 
izsmalcināta neogotiskās koka 
architektūras pieminekļa otra 
Latvijā nav. Savukārt, ja ievē–
rojam, ka šī neogotikas koka 
pērlīte ir ar metallla virsapdari 
un saglabājusies oriģināla, - te 
varam runāt par unikālu retumu 
vismaz Eiropas līmenī. Varam 
cerēt, ka reiz apstiprināsies šeit 
izteikta hipoteze, ka šī ir pasaulē 
vienīgā šāda veida ēka.”

*
P. S. Papildu informācija inte-
resentiem: 
www.fonds.lv 
www.morbergavasarnica.lv

(Publikācija sagatavota pēc 
LU fonda materiāliem)

P. K.
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Biedrība Daugavas Vanagi 
Latvijā 23. augustā rīkoja gājienu 
Molotova-Ribentropa pakta 70. 
gadadienas nosodījumam. 
Gājienā piedalījās pārdesmit 
organizācijas biedru un atbal–
stītāju – gan vecākā gadagājuma 
cilvēki, gan jaunieši. Gājiens 
noritēja bez starpgadījumiem, 
un tajā iesaistījās ne tikai 
Daugavas Vanagu pārstāvji, bet 
arī „Latviešu un lietuviešu 
vienības” un „Jāņa Čakstes 
demokratijas un ilgtspējīgas 
attīstības biedrības” aktīvisti.

Ar šo gadu 23. augusts Latvijā, 
kā arī citviet Eiropā ir staļinisma 
un nacisma upuŗu piemiņas 
diena. Par spīti protestiem no 
dažādām pusēm, beidzot jāatzīst, 
ka Austrumeiropā abi šie režīmi 
ir nodarījuši milzu postu, ko 
cilvēki atceras un piemin. Eiropā 
šī diena ir nozīmīga arī ar to, ka, 
1989. gada 23. augustā Ungārijai 
atveŗot savu Rietumu robežu, 
sāka brukt Berlīnes mūris un 
visa sistēma, kuŗas stūŗakmens 
bija šis pakts.

1987. gadā „Helsinki-86” 
aktīvisti sarīkoja masu demon-
strāciju pie Brīvības pieminekļa, 
1988. gadā šajā datumā notika 
rokoperas „Lācplēsis” pirm-
izrāde. 1989.gadā - Molotova-
Ribentropa pakta parakstīšanas 
50. gadskārtā tika izveidots 
Baltijas ceļš, kas simbolizēja 
Baltijas tautu vienotību pret 
komūnistisko varu un pret šo 
paktu, kas brutāli pārtrauca 
Latvijas Republikas neatkarību. 
Vēl gadu vēlāk - 1990. gada 23. 
augustā no PSRS izstājās 
Armēnija, un arī tas ir visnotaļ 
zīmīgs pasaules sabiedrības 
nosodījums sistēmai, kuŗas 
polītiku iemiesoja Staļins, Molo-
tovs, Berija un daudzi, daudzi 
citi. 23. augustā 80. gadu beigās 
Rietumeiropā tāpat notika 
sabiedriskas aktīvitātes, arī 
gājieni Molotova-Ribentropa 

Molotova–Ribentropa pakta 
nosodījums

pakta pieminēšanai un komū–
nistiskās sistēmas nosodīšanai.

Jāsaprot, ka nedz nacistiskā 
Vācija, nedz PSRS (nedz Staļina, 
nedz cita vadītāja laikā) nav 
bijusi viena cilvēka ideju 
reālizācija. Aiz šīm supersis–
tēmām stāvēja un tajās darbojās 
tūkstošiem cilvēku, kas lielākā 
vai mazākā mērā ir atbildīgi par 
režīmu noziegumiem. Tomēr 
jāatzīst, ka līdeŗiem šādos režī–
mos ir milzīga nozīme. Jāpiebilst, 
ka pēdējā polītiskā prāva, kas 
beidzās ar tiesājamā nāvi, Latvi-
jā notika 1983. gadā – ilgi pēc 
Staļina nāves. Lai gan režīms bija 
kļuvis ievērojami mērenāks, tā 
pamatiezīmes palika nemai–
nīgas.

Šogad lielākā daļa svinīgo 
sarīkojumu 23. augustā tika 
veltīti Baltijas ceļa 20. gadskārtas 
pieminēšanai, aizmirstot, ka pats 
Baltijas ceļš bija veidots, lai paus-
tu kopīgu nosodījumu Molotova-
Ribentropa paktam, un idejiski 
nav no tā atraujams. Tāpēc 
Daugavas Vanagi Latvijā organi–
zēja gājienu, lai pievērstu 
sabiedrības uzmanību šim fak-
tam. Gājiens aizsākās pie piemi–
nekļa “Berlīnes mūŗa fragments”, 
tādējādi simbolizējot visu 
iepriekš minēto šīs vēsturiskās 
dienas notikumu saikni. Vēlāk 
gājiens turpinājās gar Lietuvas, 
Polijas, Krievijas, Zviedrijas, 
Lielbritanijas vēstniecībām, LR 
Aizsardzības ministriju un 
NATO pārstāvniecību, kā arī gar 
Igaunijas, ASV, Francijas, Vācijas 
un Moldovas vēstniecībām un 
Eiropas māju, kur izvietojušās 
Eiropas Komisijas pārstāvniecība 
Latvijā, Eiropas Parlamenta 
Informācijas birojs un Eiropas 
Savienības Informācijas aģen–
tūra. Maršruts bija izvēlēts gar 
ārvalstu un starptautisko 
institūciju pārstāvniecībām, lai 
Molotova-Ribentropa pakts un 
tā atcere netiktu aizmirsti arī 

ārpus Latvijas. Lielākajā daļā 
Austrumeiropas valstu rīko 
dažādus šī notikuma atcerei 
veltītus sarīkojumus, Latvijā to 
izdarīja Daugavas Vanagi.

Gājiena rīkotāji novēl Latvijas 
un pasaules iedzīvotājiem arī 
turpmāk cienīt savu vēsturi. Un 
atcerēties ne tikai priecīgos 
pagātnes brīžus, bet arī traģiskos 
momentus, tādējādi godinot 
mūsu senčus un viņu veiktos 
varoņdarbus, kā arī veicinot 
patriotismu un pilsonisko apziņu 
Latvijā šodien. Tikai kopā mēs 
spēsim sagaidīt rītdienu. Par 
Latviju!

Latvijas plašsaziņas līdzekļu 
telpā, protams, lielākā uzmanība 
tika veltīta valdības rīkotā 
atspoguļošanai, tomēr arī Lat–
vijas presē parādījās atsauk–
smes par šo gājienu gan pirms, 
gan pēc tā. Bet, kā jau bija 
iecerēts, lielāko uzmanību gājie-
nam pievērsa Rīgas ārvalstu viesi 
un starptautiskie plašsaziņas 
līdzekļi. Līdz ar to gājiena orga-
nizātori atzīst, ka savus mērķus 
ir sasnieguši.

Liels paldies arī gājiena spon-
soriem Vējiņa un Timermaņa 
ģimenēm Austrālijā un Austrā–
lijas Daugavas Vanagu Pertas 
nodaļai, ar kuŗu gādību varēja 
tikt sarūpēti gājienam nepie–
ciešamie materiāli un sagatavoti 
transparenti - gājiena dvēsele. 
Tāpat liels paldies DV CV, 
PBLA, Latvijas Okupācijas 
mūzejam, DVL vadībai, DV un 
DVL Jaunatnes nozares vadī-
tājiem, kā arī visiem pārējiem 
atbalstītājiem, kuŗu atsaucība 
bija svarīgs balsts gājiena orga-
nizātoru uzņēmībai.

Edgars Engīzers,
Molotova-Ribentropa pakta 

nosodījuma gājiena 
koordinātors,

Daugavas Vanagi Latvijā
Daugavgrīvas nodaļas vadītājs

Daugavas Vanagu centrālā 
valde 2009. gada sēdē Sv. Andreja 
ev. lut. draudzes īpašumā 
„Sidrabene”, 5100 Appleby Line, 
Milton West, ON., L9T 2Y1, svi-
not Latvijas armijas 90 gadus, 
pieņēma šādu vēstījumu:

1. Kad 1918. gada 18. novembrī 
pasludināja Latvijas demokra–
tiskās republikas neatkarību, 
valsts uzbūves darbu pārtrauca 
Padomju Savienības bruņoto 
spēku iebrukums Latvijā. Latviju 
negribēja atstāt arī kaŗu 
zaudējušās Vācijas armija. Tai 
pievienojās Vācijā savervēti 
brīvkorpusi Baltijas iekaŗošanai. 
Latvijas valdību atbalstīja lojālie 
Baltijas vācieši un Igaunijas 
armija. Latvijas valsts territorijas 
atbrīvošanas cīņas iesākās ar 460 
vīriem pulkveža Oskara Kalpaka 
vadībā. Šo cīņu laikā 1919. gadā 
kauju laukos izveidojās Latvijas 
Republikas armija. Atbrīvošanas 
cīņu nobeigumā Latvijas armijas 
sastāvā bija ap 76 000 vīru ar 
ģenerāli Jāni Balodi - armijas 
virspavēlnieku. Latvijas territori-
jas atbrīvošanas cīņas ilga 21 
mēnesi. Par Latvijas valsts 
neatkarību dzīvību bija atdevuši 
3046 kaŗavīri, ieskaitot pirmo 
komandieri pulkvedi Oskaru 
Kalpaku.

2. 1940. gadā Padomju Savie–
nības bruņotie spēki iebruka 
Baltijas valstīs un jau 17. jūnijā 
okupēja Latviju. Okupācijas vara 
noslepkavoja vai izsūtīja uz vergu 
nometnēm apmēram 50% 
Latvijas armijas virsnieku un 
instruktoru. 1941. gadā, kad 
Vācijas armija iebruka Padomju 
Savienībā, okupējot Latvijas ter-
ritoriju, latviešu kaŗavīri mēģināja 
atjaunot Latvijas armiju. Tas 
neatbilda vācu nacionālsociālistu 
plāniem, un pirmos latviešu 
bataljonu kaŗavīrus izkaisīja pa 
visu Austrumu fronti. Tikai 1943. 

Daugavas Vanagu 
centrālās valdes 

vēstījums 2009. gadā
gadā vācieši sāka formēt latviešu 
divīzijas, kas centās aizkavēt lie-
linieku okupācijas atjaunošanu 
Latvijā. Pēc Vācijas kapitulācijas 
ne mazāk kā trešdaļa no 
Kurzemes cietoksnī ieslēgtās 
latviešu divīzijas kaŗavīriem 
turpināja cīņu pret okupantiem 
kā nacionālie partizāni. Tā 
latviešu kaŗavīru daļa, kuŗa bija 
pārcelta uz Vāciju, pēc smagām 
kaujām Pomerānijā padevās 
Rietumu sabiedrotajiem. Otrā 
pasaules kaŗā par savas valsts 
neatkarību cīnījās ap 147 000 
zināmu latviešu kaŗavīru. Šajās 
cīņās bojā gājušo latviešu skaitu 
nav iespējams pilnīgi noskaid-
rot. 

3. Daugavas Vanagu organizā–
cija šogad svin neatkarīgās 
Latvijas bruņoto spēku 90 gadu 
atceri. DV organizācijas biedri: 
vanagi, vanadzes un jaunatne un 
latviešu tauta dziļā godbijībā 
noliec galvu par kritušiem 
varoņiem. No viņu tēvijas mīles-
tības Daugavas Vanagi smeļ 
spēkus saviem centieniem lat–
viešu tautas pašnoteikšanās 
tiesību un Latvijas demokratiskās 
republikas atjaunošanai, ievē–
rojot tās intereses un vajadzības.

4. Lai ar drošu pārliecību varētu 
apliecināt, ka mūs vieno Cēdel–
gemas gars un esam vienota 
organizācija visos darbošanās 
principos un pārliecībā, vēl 
daudz darba jāveic. Mums jāno–
raida viss, kas mūs šķeļ. Apziņa, 
ka esam pilnvērtīgi vienoti, 
palīdzēs veidot sekmīgāku palī-
dzības darbu un nodrošinās 
iesaistīšanos arī polītiskajā dzīvē, 
lai aktīvi piedalītos tautas un 
valsts nākotnes veidošanā. 

Daugavas vanagi, sasauksimies!

Daugavas Vanagu Centrālā 
valde  

Daudzu Daugavas Vanagu 
organizācijas biedru prātus 
nodarbina jautājums: „Kas 
notiek ar Slokas ielas 122 
īpašumu,” – mazāk: „Kas notiek 
ar DVL organizāciju ?”

Daugavas Vanagu organizācija 
ir dibināta kā aprūpes orga–
nizācija un joprojām veic šo 
smago darbu. Sākot ar 2008. 
gadu, par primāriem aprūpē–
jamiem ir izvirzīti leģionāri, 
gaisa izpalīgi, frontes medicīnas 
māsas un citi, kas cīnījās par 
brīvu Latviju. Šie cilvēki katru 
gadu saņem pabalstu Ls 60,- 
apmērā. Gulošiem un maz–
kustīgiem leģionāriem tiek 
nopirkti un ar ārstu Vijas un 
Čakstes Tipaiņu palīdzību 
izdalīti medikamenti. Visu šīm 
vajadzībām nepieciešamo nau-
du nenogurstoši un ar lielu 
mīlestību pret Latviju un 
cilvēkiem, kuŗi šeit dzīvo, gādā 

AT S AU C O T I E S  U Z  P U B L I C Ē T O 
NEDARI OTRAM LABU, TAD TU ĻAUNU 
NEREDZĒSI                                                           (Gruzīnu sakāmvārds)

Daugavas Vanagi ārpus Latvijas. 
Tiek cepti pīrādziņi, izdoti 
kalendāri un pavārgrāmatas, 
lai tikai darbs virzītos uz 
priekšu, pretī dažkārt nesa–
ņemot neko.

Tā kā Slokas ielā 122 aiz 
cilvēku bezatbildības tiek radīti 
lieli tēriņi, īpašums ir aizslēgts 
uz laiku, līdz DVL radīs iespēju 
samaksāt tēriņus un īpašuma 
nodokļus. Ja Daugavas Vanagu 
centrālai valdei ir jāizvēlas, vai 
maksāt pabalstus un gādāt 
medikamentus vai samaksāt 
tēriņus, tā nešauboties izvēlas 
pirmo. Nepieciešamos medika-
mentus jau tagad un arī turpmāk 
varēs saņemt katru trešdienu 
no 13.00 līdz 16.00 DVCV Pār–
stāvniecības telpās, Lielvārdes 
ielā 68/1 – 506. kabinetā. 

Cilvēkiem nepatīk pārmaiņas, 
viņi labāk saņem zāles pagalmā, 
nevis brauc kur citur, jo telpas 

bija piedāvātas jau kopš 2009. 
gada 22. jūlija. Skumdina 
apziņa, ka cilvēki par paš–
saprotamu sāk uzskatīt medika-
mentu saņemšanu bez atlīdzī–
bas un nekautrējas izrādīt 
neapmierinātību. Pat suns 
nekož rokā, kuŗa pasniedz 
maizi. Daudziem medikamen-
ti ir nepieciešami kā maize. Vis-
mazāk gribas pieļaut, no kāda 
cilvēka bezatbildīgas rīcības 
cietēji būtu visi.

Es apbrīnoju ārpus Latvijas 
dzīvojošu Daugavas vanagu 
labestību un rūpes par mums 
un notraušu asaru, kad leģionārs 
pateicībā par pabalstu atnes 
savā dārzā ar mīlestību lasītus 
ābolus.

Daugavas vanagi, sasauksimies!

Solvita Sekste
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Ēvalds Krolls

Līmeniski. 1. Džeza stils, kam 
raksturīga ir ritma šūpošanās. 4. 
Plašas zāļu stepes Dienvid–
amerikā. 9. Asinssūcējs. 10. 
Paralize. 11. Spilgts iespaids. 12. 
Pavalstniecību apliecinātāji 
dokumenti. ̀ 14. Zirga iejūga pie-
derums. 17. Zirga astes mats. 19. 
Straume, tecējums. 21. Vēl vieni 
tādi paši. 22. Riņķi. 23. Varoņ–
poēma, kas vēstī par svarīgiem 
notikumiem tautas dzīvē. 24. 
Sievietes vārds (aug.). 25. Dzīvībai 
bīstama viela. 26. Dziedzeris, kas 
izstrādā žulti. 28. Trauks 

sadedzināta mirušā pelnu 
glabāšanai. 29. Senās Romas 
pilsoņu apģērbs. 30. Just aukstu-
mu. 31. Salmu vai siena maiss 
gulēšanai. 33. Ar elpošanu 
saistītas raudas. 36. Apdzīvota 
vieta Valmieras raj. 39. 
Kukaiņēdājs dzīvnieks, kas dzīvo 
augsnē. 41. Turcijas galvaspilsēta. 
42. Lūstot atdalījies. 43. Upe 
Vidzemē, iztek no Burtnieku 
ezera. 44. Izstiepti riņķveidīga 
līkne (ģeom.). 

Stateniski. 1. Augstu amatper-
sonu pavadoņu grupas. 2. Pilsēta 

Aizkraukles raj. 3. Donavas 
pieteka, sākas Alpu kalnos. 4. 
Viena no divām vienādām 
daļām. 5. Debess spīdeklis. 6. 
Grūti liecams, laužams. 7. Upe 
Vācijas ZR. 8. Liels koka trauks 
ar vāku. 12. Plēsīgs naktsputns. 
13. Ādama un Ievas dēls. 15. 
Apbedījumu vieta. 16. Neliels 
duncis ar trīsšķautņu asmeni. 17. 
Pilsēta Kurzemē. 18. Liels dun-
cis. 20. Viens no daiļliterātūras 
pamatveidiem. 21. Vieta kuģu 
piestāšanai. 26. Agrīni. 27. 
Bezzvīņu saldūdens zivis. 31. 
Pagarinātu pakauša spalvu 
veidojums putniem. 32. Liela 
kaŗakuģu vienība. 34. Viegli 
lokāmi. 35. Brāļa sieva. 37. Plūdi 
pavasarī. 38. Nepatikšanas; 
nelaime. 40. Jemenas Arabu 
Republikas galvaspilsēta. 41. 
Kustīgs izaugums dažu dzīvnie–
ku mugurkaula turpinājumā.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 
34) atrisinājums

Līmeniski. 5. Skaistkalne. 6. 
Veltes. 7. Kalupe. 10. Valis. 11. 
Apiņi. 13. Aizcelt. 16. Atmest. 
17. Iesals. 18. Aizdevums. 19. 
Spēlēt. 21. Kreiss. 25. Aizlikt. 26. 
Siers. 28. Sliet. 29. Efekts. 30. 
Ķekava. 31. Kaimiņienes. 

Stateniski. 1. Skolas. 2. 
Miteklis. 3. Karamele. 4. Snauda. 
6. Valgme. 8. Etiķis. 9. 
Vecpiebalga. 10. Ventspils. 12. 
Izklāstīt. 14. Stati. 15. Ciska. 20. 
Litene. 22. Etvija. 23. Piestumt. 
24. Skoteles. 27. Sienas. 28. 
Skates. 
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Kārļa Ulmaņa piemiņas mūzejā “Pikšas” 5. septembrī notika 
Ulmaņa atceres sarīkojums. Pirmajā daļā uzstājās amatpersonas un 
polītiķi, otrā mūzicēja orķestris un jauniešu koris.

Tukuma novadā slēgtas divas skolas – Zentenes pamatskola un 
Lestenes pamatskola, bet Jaunsātu pamatskola reorganizēta par 
Pūres pamatskolas filiāli.

Ogres novadā svinīgi atklāja kapitāli renovēto Mazozolu pagas-
ta veselības aprūpes punktu. Medicīnas personāla un pacientu 
ērtībām paredzēta uzgaidāmā telpa, pieņemšanas telpa, procedūru 
kabinets un bērnu istaba.

Lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, ar 27. augustu pie Valkas 
puses iedzīvotājiem izbraukuma vizītēs dosies Vidzemes slimnīcas 
kardioloģe.

Cēsis apmeklēja starptautiska komisija, lai savām acīm 
pārliecinātos, cik aktīvi cēsnieki gatavojušies, lai pēc pieciem gadiem 
varētu sevi saukt par Eiropas kultūras galvaspilsētu.

Ugunsgrēkā sadegusi pie Gulbenes novada Velēnas luterāņu 
baznīcas izvietotā unikālā vēsturiskas lauksaimniecības technikas 
ekspozīcija. Tajā vērtīgākā bija kuļammašīna ar 1909. gadā ražotu 
tvaika spēkmašīnu, ko tautā sauc arī par dampi vai lokomobili. Ierīce 
līdz ugunsgrēka brīdim bija darba kārtībā. Draudze bija plānojusi 
šoruden iedarbināt kuļammašīnu ar dampi par godu tā simt gadiem. 
Ugunsgrēka cēloņi pagaidām nav zināmi.

Latvijas Sarkanā Krusta Jēkabpils komiteja rīko labdarības ak–
ciju „Piedalies arī tu!”, aicinot iedzīvotājus ziedot apģērbus, apavus, 
kancelejas preces, mācību grāmatas un citu, lai palīdzētu mazturīgo 
ģimeņu skolēniem sagatavoties jaunajam mācību gadam. 

Elkšņu un Mežzemes pamatskolā jaunā mācību gada pirmajā 
dienā - 1. septembrī neatskanēs skolas zvans, jo skolēnu skaits ir tik 
mazs, ka tās tiek slēgtas.

Jēkabpilī ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda financiālu 
atbalstu septembrī un oktobrī darbu uzsāks divi jauni bērnudārzi, 
kur būs nodrošinātas vietas vairāk nekā 200 mazuļiem. Rindā uz 
bērnudārzu gaida 776 bērni. 

Daugavpils pilsētas dome nolēmusi nodrošināt bezmaksas 
braukšanu vienā no sabiedriskā transporta veidiem pirmskolas 
vecuma bērniem, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem. Skolēniem no 1. līdz 12. klasei braukšana būs 
ar 50% atlaidi vienā no transporta veidiem.

Jēkabpils Vēstures mūzeja brīvdabas nodaļas „Sēļu sētā” 
norisinājās jau par ikgadēju tradiciju kļuvusī Medus un maizes 
diena, kas pulcināja biškopjus no plašas apkārtnes lauku 
saimniecībām, maizes cepējus un daudz apmeklētāju, kuŗi varēja 
medu un maizi ne vien nobaudīt, bet arī nopirkt.

Liepājas pašvaldība 100 gadu jubilejā sveica Maiju Piekalnīti. 
Apaļo gadskārtu liepājniece radu un draugu lokā nosvinēja 8. 
augustā. Savukārt 2. oktobrī simt gadu jubileja būs Konstancijai 
Lipskai. Pašvaldība simtgadniekiem kopā ar apsveikumu dāvina 
simt latus.

Izdevniecība “Jumava” tieši pirms atjaunotā Liepājas Kaŗostas 
tilta atklāšanas (28. augustā) laidusi klajā grāmatu “Kalpaka tilts 
Liepājā”. Grāmata iznāk serijā, kas veltīta Latvijas vērtīgākajiem 
vēstures un kultūras pieminekļiem.

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

Ko darīt Dižmāras tirgū bez naudas?

Podnieku laukums pašā Dižmāras tirgus centrā

Talsu gadskārtējais Dižmāras 
tirgus ir iecienīts – dalībnieki 
tam piesakās jau drīz pēc 
Lieldienām. Šogad tirgotāju bija 
sabraucis neparasti daudz, lai-
kam domādami, ka līdz šim tals–
nieki staigājuši pliki un basi un 
nu viņi ar steigu jāapģērbj un 
jāapauj! Pat Ābramam un Joskem 
pārsteigumā mute paliktu vaļā 
līdz ausīm – kā tik daudzi mantu 
vezumi mazā gaismiņā deviņu 
pakalnu pilsētā nav apmaldījušies, 
bet laimīgi atraduši tirgošanās 
laukumu klusā, gleznainā ezera 
krastā. ,,Andele” varēja sākties 
jau krietni pirms noteiktā laiciņa, 
jo agrīnākie rīta putni gar 
krāsainajām mantu teltīm klīda 
jau no pulksten septiņiem rītā, 
tiesa gan, patukšos maciņus 
kabatā lieku reizi aptaustīdami.

Dižķibele nekādi nav spējusi 
sabojāt Dižmāras tirgus galveno 
būtību – kopā sanākšanas prieku. 
Šis varbūt ir vistipiskākais Latvijas 
jautro gadatirgu piemērs – ne jau 
iepirkšanās tajos ir galvenais. 
Nevienu tirgus dienā vairs 
nepārsteigs vietējo pašdarbnieku 
dziesmas un dejas, amatieŗteātŗu 
jautrākie uzvedumi. 

Talsnieki, iespējams, grib 
sacensties ar sabilniekiem, katru 
gadu svētku programmā ir kas 
jauns. Asprātīgie kurzemnieki 
tirgum allaž izdomā noteiktu 
tematisku ievirzi, šovasar tā bija 
,,sēnes”, jo augusts taču ir pērkona 
lietu un sēņu laiks. Keramiķi tikai 
nedaudz palauzīja galvu, un 
padoms rokā – no māla var bekas 
ne tikai izveidot, beku taču 
atgādina arī uz kāta uzstiprināts, 

otrādi apgriezts vecs vai jauns 
puķu pods, kas var kļūt par lie-
lisku dārza rotājumu, turklāt par 
baltu velti! Talsu podnieki ne-
slinkoja – tirgus laukumā novie–
toja podnieku ripu, un ikviens 
varēja izmēģināt, cik patiesībā 
sarežģīts ir šis amats. Pa gabalu 
tas šķiet vienkāršāks par vien–
kāršu – meistars tikai ritmiski 
min paminu, roka pati veido 
trauku, tikmēr podnieka acis 
žigli skrien visapkārt un mute 
paveŗas, lai papļāpātu ar ziņkā–
rīgajiem vērotājiem!

Par sēnēm, izrādās, var uzskatīt 
visu, kas ieliekams grozā, un, ja 
vēl skalu somai pāri pārmests 
balts lakatiņš, mēģini nu uzzināt, 
kas tur paslēpts! Fotografiem ir 
savas fotomirkļu „sēnes”, suņiem 
pavisam noteikti savas! Ne velti, 
kad svētkus ar aicinājumu 
dižoties ieskandināja folkloras 
kopa ,,Talsi”, suņu saimnieki lau-
kuma vidū iznāca paši pirmie, jo 
tieši viņi pilsētu allaž ierauga 
rītausmā, pamana tās pārmaiņas. 
Galu galā kārtīgs suns savu saim-
nieku ved pastaigāties jau mazā 
gaismiņā! Tautasnama priekšā 
nemitīgi notika atjautības 
konkursi, zinīgie un asprātīgie 
varēja tikt pie balvām. Pirmās 
ieguva tie, kuŗi prata nosaukt 
parādē parādīto suņu šķirnes. 
Varbūt minēšana veiktos vēl 
raitāk, ja būtu jānosauc spēkratu 
markas?

Šoreiz pavisam kas jauns bija 
maiņas laukums, kur katrs 
varēja nodot saimniecībā vai 
grāmatplauktā nederīgo un 
dabūt pietrūkstošo. Iespējams, 

nākamgad maiņai būs lielāki 
apgriezieni. Latvijā daudzviet 
tiek izmēģinātas Amerikā tik 
populārās ,,garāžu izpārdošanas” 
un līdzīgi pasākumi. Tāds ASV 
noskatīts, latviski uzlabots 
tirdziņš pirms pāris gadiem noti-
ka Siguldas pagasta ,,Lauciņu” 
māju pagalmā. Tajā rosījās 
Latvijas Lauku sieviešu apvienības 
sievas un meitas, tika izlozēts pat 
opelis pilnīgā lietošanas kārtībā! 
No Siguldas tas aizceļoja pie 
Madonas puses zemniekiem un 
godam kalpo vēl šobaltdien! 

Sēņu laikā lietus uznāk 
negaidīts. Dienas vidū sākās tāds 
gāziens, ka tērcītes burbuļodamas 
skrēja pa Talsu kalnainajām 
ieliņām! Taču dažu preci 
ūdentiņš padara tikai košāku, 
piemēram, tos pašus keramikas 
podus vai svilpavniekus, toties 
dažiem tirgotājiem ar steigu 
nācās meklēt kādu dižsēni, zem 
kuŗas pasprukt. Sausa un droša 
vietiņa atradās pat zem avīžu 
kioska jumtiņa, bet īsti ne–       
traucētas jutās vienīgi ātr–
adīšanas sacensību dalībnieces, 
jau laikus ieņēmušas starta vietu 
Tautas namā. Ielu futbolistiem, 
minirallistiem, riteņbraucējiem 
un viņu karsējiem gan visu laiku 
bija uzmanīgi jāvēro arī pamats 
un peļķes zem kājām. Latviešu 
dejotāji pie debesu dušas 
pieraduši – cik daudzos Dziesmu 
un deju svētkos kostīmi saslapuši 
līdz vīlei un atkal izžuvuši uz 
dancotāju ādas! Ar dziedātājiem 
ir citādi, balss saites nav tie 
muskuļi, ko ar ūdeni ieeļļot. 
Tāpēc dziedātāji lietu pārlaida 

sausumā un jautrībā, mēģinot 
un apsveicot savas kopas 
dalībniekus, kuŗiem vasarā svi-
nami kādi svētki. Senioru korī 
,,Atbalss” šīs vasaras gaviļnieku 
bija kopumā septiņi, un pēc kon-
certa, kuŗa laikā lietus vārti 
pavērās tikai mazliet, viņi tika 
sumināti, bet visiem kopā īpaša 
dāvana bija skolotājas Indras 
Kores stāstījums par XIII 
Kanadas latviešu Dziesmu 
svētkiem Hamiltonā. 

Talsu svētku jeb tirgus pro-
gramma bija gaŗum gaŗa, pēdējie 
sarīkojumi sākās tikai līdz ar 
saulītes norietēšanu, kad visas 

tirgus būdas no ezermalas jau 
bija nozudušas. Ja tā labi padomā 
– apmeklētājiem bez naudas 
Dižmāras tirgū bija vairāk ko 
darīt nekā tiem, kuŗiem naudiņa 
plēš maku pušu, jo galvā taču 
nekad nevar pietrūkt vietas 
idejām! Katrs šajā svētku raibumā 
varēja pielasīt pilnu grozu ar 
visādām interesantām ierosmēm: 
tās nav sēnes, uzglabājas bez 
liekiem izdevumiem, tārpi tajās 
neiemetīsies, un kubuliņš sālī–
šanai arī nav jāpērk! 

Anita Mellupe
Astra Moora
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Kādu sieviete vēlas redzēt savu 
sapņu vīrieti?  Iespējams, ka ideā-
 lam būtu jāspēj mēroties ar pan-
teona iemītniekiem – drosmīgs, 
izskatīgs, ar zināmu seksuālu val-
dzinājumu, sportisks. Droši vien 
nebūtu slikti, ja šim vīrieša/dieva 
ideālam piemistu arī kādas bru-
ņinieku romānu romantikas iezī-
mes, jā, un vēl, protams, rūpīgs, 
uzmanīgs, uzņēmīgs, iejūtīgs, un 
tā bez gala. 

Bet ko tad mums, sievietēm, 
pie dāvā īstenība? Panteons mūs -
dienu skarbi trauksmainajā īste-
nībā sarucis līdz dīvāna archi tek-
toniskām formām iepretī televī-
zijas aparāta ekrānam, kur apol-
loni, herkulesi un orfeji, laiski 
baudot dažādus ambrozijus (die-
vu ēdienus), atpūšas (lasi: iegūst/
uzkrāj spēkus) pirms, pēc, starp 
saviem neskaitāmajiem veiktaji-
em un veicamajiem vai nekad tā 
arī neveiktajiem varoņdarbiem. 
Un ko šādā gadījumā darīt 
mums – afrodītēm, amazonēm, 
ariadnēm...? Droši vien meklēt 
kādu garīgu iepriecinājumu. Tā -
pēc, pēc analoģijas – paskaties, 
kā ir citiem, lai saprastu, kā ir pa -
šam  – var pavadīt, piemēram, 
pa  tīkamu un jautrības pilnu va -
karu,  kuŗā Liepājas teātris pie-
dāvā režisora Rolanda Atkočūna 
iestudējumu ,,Viss par vīrie-
šiem”.

Trīs aktieri – Egons Dom brov-
skis, Kaspars Gods un Leons 
Leš činskis – ja ne gluži kā sen-
grieķu dievi, tad kā mūsdienu 

apolloni, herkulesi un orfeji ieju-
tušies chorvatu rakstnieka un 
drāmatiķa Miro Gavrana lugas 
,,Viss par vīriešiem” daudzvei-
dīgajos tēlos un vārda tiešā no -
zīmē izspēlē epizodu mozaīku, 
kas veidota no ironiskām un 

groteskām, arī nedaudz no  piet -
nām etīdēm, kuŗās trīs draugi 
uzbuŗ vīziju par mūsdienu vīrieša 
pasauli. 

Lugu ,,Viss par vīriešiem”  40 
gadu vecais rakstnieks  sarakstījis 
2006. gadā. M. Gavrans patlaban 
ir viens no pazīstamākajiem 
chor  vatu drāmatiķiem, viņa 
lugas saņēmušas ievērojamu 
Eiro  pas teātŗu festivālu balvas, 
1999. gadā Gavrans ieguvis Cen-
 trāleiropas gada autora titulu. 
Viņš rakstījis grāmatas bērniem 
un pusaudžiem, nodibinājis un 
strādājis Zagrebas teātrī ,,Epilogs 
(1996-2001),  2002. gadā nodibi-
 nājis pats savu ,,Gavranteātri”.  
Viņa lugas izrādītas ASV, Nī -
derlandē, Polijā, Slovēnijā, Krie -
vijā, Čechijā, Brazīlijā, Arģentīnā, 
Francijā, Grieķijā un kopš 
2006. ga  da decembŗa arī Latvi-
jā – Liepājas teātrī. 

M. Gavrans lugu rakstījis par 
sev tuvu tematu – vīrietis kā 
arche tips un viņa transformācijas 
mūsdienu sabiedrībā; lugai pa -
matā pieci dažādi drāmaturģiski 

stāsti – ,,Draugi”, ,,Tēvs”, ,,Strip-
tīzs”, ,,Mīla” un ,,Pensionāri”. 
Stāsti veido savdabīgu postmo-
dernisma pasticcio, kuŗā tie brīvi 
pārklājas, mijas, saplūst, papildi-
na cits citu, lai finālā, neizdarot 
nekādus secinājumus par mūs-
dienu vīrieti, atstātu moderni 
atklātu finālu, sak’ – gribi pieņem, 
gribi nepieņem.

Lai gan ,,Viss par vīriešiem” ir 
izrāde par vīriešiem, tomēr arī 
vīriešu pasaulē neiztikt bez sie-
viešu klātienes – izrādes scē -
nografe ir Anna Heinrichsone, 
kustību konsultante – Maija Ro -
maško. Darbības vietas, kuŗās 
nonāk lugas tēli, ir dažādas – tre-
 nažieŗu zāle un kafejnīca, dzī -
voklis un vecļaužu pansionāts, 
kapi un striptīzklubs, tāpēc reži-
sors un scēnografe daudzveidīgās 
darbības norises un tēlu trans-
formācijas ievietojuši nosacītā 
bezlaika un bezvietas spēles telpā. 
Radot vīziju jeb scēniski vi  zuā -
lizētu tēlu par vīriešu pasaules 

telpu kopumā, uz skatuves novie-
toti trenažieŗi un drēbju pakara-
mie, veikala saldētājvitrīna un 
augsts kafejnīcas galdiņš, bet 
skatuves darbības norises atspo-
guļojas sienas spoguļos – kā iro -
nija par dvēseles atspulgu pa -
saules telpā. Groteska par dzīvi 
daiļojošām banālitātēm kon  cen -

trējusies Ziemsvētku spuldzīšu 
vir tenēs, kas izgaismo vīriešu 
pa saules debesis (skatuves telpas 
griestus) un uz kafejnīcas galdiņa 
daudzkrāsaini mirguļojošā galda 
lampā. Par vīrieša šīs zemes 
irnōs   ko kodolu un tēlu centrālo 
dar bības vietu kā nosacīts seksuā-
litātes centrs kļuvis striptīza stie-
nis, kuŗa skatuves mēle iestiepjas 
skatītāju zālē. 

Trīs aktieŗu ansamblis tēlo 
vieg  li un profesionāli rotaļīgi, 
pārtopot no tēla tēlā – trīs draugi, 
tēvi, dēli, mīļākie (bijušie un 
esošie), atklājot jauna, nobrieduša 
un veca vīrieša psīcholoģisko pa -
saules uztveri. No ainas ainā pa -
veŗas kāds jauns un vēl neatklāts 
vīrieša šķautnes mirdzums, gluži 
kā dimantam, – izrādās, vīrietis 
var būt arī vājš, viegli ievaino-
jams un raudulīgs, sievišķīgi 
maigs, valšķīgs un indīgs.

Nelielajā groteskas piesātinātajā 
izrādē režisors gandrīz klasiski 
pamanījies nomirt aktieŗos, uz -

dodot viņiem pietiekami grūtu 
un profesionālu izrādes virsuz-
devumu, proti, veidojot teātri 
teātrī, tēlu attiecības, mizanscēnas 
un drāmaturģijas virzība iekodēta 
tik neuzbāzīgi, ka izrādes ritms 
var atslābt, ja aktieŗi spēles sā -
kumā nepamanās tā pa īstam 
psīcholoģiski saāķēties. Režisors 

kopā ar aktieŗiem izrādē iestrā -
dājis daudz smalku – gan ko -
misku, gan aizkustinošu nianšu 
un epizodu, kuŗās vienlīdz inte-
resanti vērot gan zīda halātos un 
rītasvārkos tērptos, greizsirdības 
un mīlas moku māktos, iz  smal-
cinātos homoseksuālos vīriešus – 
mīlniekus – sāncenšus, gan vīrieti 
vulgaris dažādās viņam neprog-
nozējamās dzīves situācijās. Un 
turpat līdzās, pēkšņi pārslēdzoties 
uz pavisam citu emocionālo 
kodu ainā tēvi – dēli, spēle zaudē 
iepriekšejo ainu grotesku, lai 
attiecībās starp L. Leščinska Tēvu 
un E. Dombrovska Dēlu kļūtu 
sāpīgi caurspīdīga, patiesa un 
emocionāli dziļa. Lieki teikt, ka 
asprātīgākās izrādes ironiskās 
kulminācijas ir epizodi striptīzu-
klubā, attiecīgi ar vīriešu atkaili-
nāšanās dejām pie stieņa. Nelielās 
ainas sižets pavisam vienkāršs – 
jaunietis Rūdis (E. Dombrovskis) 
atvedis savam priekšniekam 
Mak   sim (L. Leščinskim) poten-
ciālo klientu (K. Godu), kas ir ar 
mieru par samaksu dejot kails 
pie stieņa, lai izklaidētu strip  tīz-
kluba apmeklētājas. Taču izrādās,  
pieteiktais dejotājs tā arī līdz 
galam ar erotisko deju netiek. 
Tā  pēc apvainotais un sadusmot-
ais priekšnieks liek dejot Rūdim 
pašam. Un, lai gan sākotnējā Rū -
ža dejas erotiskā elegance sola 
daudz, tomēr, kad viņš vairs pa -
liek tikai pēdējā piesedzošā ap -
ģērba strēmelītē, dejotājs kautrīgi 
bēg, un pie stieņa jāstājas pašam 
iestādes priekšniekam.

,,Viss par vīriešiem”  ir  ironiski 
teātrāla parafraze un groteska 
kaprise, kuŗā smiekli mijas ar 
no   pietnām pārdomām par vī -
riešu eksistenci šajā pasaulē. Vai 
viegli būt ... vīrietim? Laikam jau 
ne. Un, kad ar veselīgu ironiju no 
malas pavēroti citi, tad varbūt arī 
mājas dīvāna dievības bezdarbī -
ba vairs nemaz tā nekaitina, jo 
mums – afrodītēm, amazonēm, 
ariad  nēm – mazliet tā kā kļuvis 
skaidrs, kas lācītim vēderā!

Liepājas teātris ar šo izrādi 
viesosies Bostonā, Ņujorkā, Prie-
 dainē, Filadelfijā, Klīvlandē, Či -
kāgā, Toronto un Vašingtonā, 
DC.  

Ingrīda  Vilkārse

Vai viegli  būt...  vīrietim?!?
Liepājas teātŗa izrāde – Miro Gavrana luga ,,Viss par vīriešiem”, 

Leons Leščinskis, Egons Dombrovskis, Kaspars Gods

Leons Leščinskis, Kaspars Gods, Egons Dombrovskis

Augustā, kad Valodas nomet-
nei sākusies otrā nedēļa, Katskiļu 
atpūtas namā ierodas senči. Senči 
ir tie, kuŗi pirms apmēram 55 ga -
diem balsoja par Katskiļu īpa -
šuma pirkšanu, palīdzēja to 
iekār  tot, lai latviešu bērniem bū -
tu iespēja tur pavadīt laiku no -
metnēs. Viņi arī izaudzināja ta -
gadējo nometnes dalībnieku ve -
cākus.

Nometnē 9. augustā visus 26 
senčus sagaidīja un sirsnīgi ap -
skāva priekšniece Ingrīda Mieme. 
Pirmā maltīte, vakariņas, garšo  ja 
lieliski. Programmas vadītāja 
Māra Buka pajautāja, cikos senči 
vēlētos brokastot. Lēmums bija 
vienprātīgs: 8.30!

Nedēļa pagāja ātri, dienā noti-
ka dažādas nodarbības. Pēc bro -
kastīm mācītājs Laris Saliņš tāpat 
kā citgad vadīja Bībeles stundu. 
Kopīgi dziedāja pašu izvēlētos 
korāļus. Mācītājs pastāstīja par 
Jāņa evaņģelijā aprakstītiem Jē -
zus brīnumdarbiem, pēc kuŗiem 
viņa mācekļi sāka viņam ticēt.

Senčiem ļoti patīk dziedāt. 
Dziedāšana notika pēc pus die-
nām Irēnas Jasutas vadībā, viņa 
vadīja arī dziedāšanu bērniem 
Valodas nometnē. Senči piedalī -
jās nometnes beigu koncertā, 
dziedot ,,Kā labadi galdiņam”, un 
piedziedājumā viņiem pie vie-
nojās nometne vadītāji.

Jauks bija izbraukums uz The 
Pleshakov Piano Museum Han-
terā. Mūzejā atrodas 16 antīki 
pianīni, viens gatavots Bēthove-
na laikā, cits Mocarta laikā, 
kāds rotāts ar Krievijas cara 
ērgļa em  blēmu. Visi instrumen-
ti ir lie tošanas kārtībā. Mūzeja 
īpašnieks Vladimirs Plešakovs 
un viņa dzīvesbiedre spēlēja da -
žādus instrumentus, parādot to 
toņu un skaņu dažādību. Beigās 
atskanēja ar divām klavierēm 
spēlēts Emīla Dārziņa ,,Melan -
choliskais valsis”!

Otrs izbrauciens bija uz Kat-

skiļu brāļu kapiem, kur varēja 
apciemot mūžībā aizgājušos pie-
derīgos un draugus. Pēc lūgšanas 
un klusuma brīža pieminējām 
Alfredu Trautmani, Jāni Upatu 
un Jāni Vaseru.

Kādā lietainā pēcpusdienā 

Maija Hinkle pastāstīja senčiem 
par iecerēto Mūzeju un pēt nie-
cības centru ,,Latvieši pasaulē”. 
Tajā varēs iepazīties ar  ārzemju 
latviešu dzīvi, viņu dzīves tās-
tiem, jo viņi ir Latvijas vēstures 
daļa. Mūzejs labprāt pieņem 

dažādus priekšmetus.
Senču pacietību pārbaudīja 

Vera Siliņa, nolasot Austrālijas 
latvieša Kaspara Svennes referātu 
par dzejnieku Aleksandru Čaku. 
Gleznotājs Aivars Zandbergs no 
Bostonas ar savām gleznām iz -
daiļoja ēdamtelpu un pastāstīja, 
ka, darinot savus mākslas dar-
bus, lieto ūdenkrāsas un akrilu. 
Senčiem bija arī iespēja no -
skatīties filmu ,,Rīgas sargi” un 
Latvijas Dziesmu svētku kopkoŗa 
koncertu un tautasdeju liel  uz-
vedumu.

Pateikdamies par skaisto ne -
dēļu, gardajām maltītēm, to ele-
ganto pasniegšanu, kokteiļa 
stundu un pikniku, senči nomet-
nes vadītājām un saimniecēm 
Ingrīdai Miemei, Mārai Bukai, 
Maijai Baumanei, Janīnai Briģei 
un Andai Bībelniecei nodziedāja 
,,Te bij’  laba saiminiece” un pa -
sniedza dāvanu. Uz redzēšanos 
citu gadu!

Vera Siliņa

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā
Senču nometne Katskiļu kalnos
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Ir 8. augusta agrs rīts. Esam 
latviešu izglītības, kultūras un 
sporta centrā Gaŗezers. Uzma nī-
bas centrā pēdējās dienas ir biju-
si Gaŗezera Vasaras vidusskola 
(GVV), kuŗā pēdējās sešas ne -
dēļas ir pavadījuši 118 jaunieši 
un līdz ar tiem krietns skaits 
audzi  nātāju un skolotāju. Ie -
priek  šējās dienās tika kārtoti pē -
dējie audzēkņu pārbaudījumi. 
Un šodien ir pienākusi diena, 
ku  ŗu gaidījuši visi – gan audzēk-
ņu vecāki, draugi, GVV perso-
nāls un arī paši jaunieši, kuŗi 
savu uz  devumu – apgūt visu 
nepie  ciešamo GVV programmas 
ietvaros, sešu nedēļu laikā ir 
izpil dījuši godam.          

Gaŗezera un GVV admi nis  trā-
cijas lēmums pārcelt GVV iz -
laidu  ma svinīgā akta vietu no 
pēdē jos gados ierastās Brīvdabas 
baz nīcas uz Graša paviljonu ir 
radies jau sav  laicīgi. Iemesls tam 
ir pa  redzamās slikta  laika prog-
nozes dienas pirmajai pusei. 

Pamazām Graša paviljonā uz 
GVV svinīgā izlaiduma aktu sāk 
pulcēties arvien vairāk ļaužu. Zā -
lājā pie paviljona ir uzcelta ziedu 
pārdošanas nojume, kuŗā spoži 
izceļas saulespuķu košās cepu  res. 
Saulespuķe simboliski gadu no 
gada ir gājusi līdzi visiem iepriek -

šējiem Vasaras vidusskolas izlai-
dumiem. Nav arī vairs ilgi jāgai    da, 
līdz uz  ceļa no „Saul griežu” puses 
parādās GVV audzēk  ņu gājiens. 
Visiem pa priekšu absolventi 
svinīgi nes skolas un Latvijas Valsts 
karogus. Aiz tiem seko GVV di -
rektors Ēriks Kore un GVV mā -
cību inspektors Vilnis Birn  baums. 
Pirms paviljona, gājienam ielo  ko-
ties ceļa beigu posmā, absolventu 
klase atdalās no pārējiem. Vei -
dojot apli, tie piestāj dažas mi  nūtes 
klusuma un pārdomu brīdim. 

Kad pārējie skolas audzēkņi 
jau ir ieņēmuši savas vietas uz 
pakāpju soliem, skaļu aplausu 
sveikti, līdz pēdējai iespējai 
piepildītā Graša paviljonā ienāk 
un vietas priekšējās rindās ieņem 
šā gada absolventu klase. Pirma-
jai vārds tiek dots mācītājai Sar-
mai Eglītei. Viņa svētvārdus iesāk 
ar aicinājumu un arī atgādinā-
jumu kā jauniešiem, tā arī visiem 
klāt esošajiem, citējot Jāņa evaņ-
ģēlija 8. psalmu. Tajā Jēzus uz -
runā sa  vus mācekļus ar vārdiem: 
„Es es  mu pasaules gaisma!  Kas 
seko man, tas nestaigās tumsībā!”  
Viņa atgādina, ka jauniešus, at -
stājot Gaŗezeru, šo mazo Latviju, 
un dodoties plašajā pasaulē, sa -
gaidīs sarežģīts laiks. Ir ļoti svarī-
gi apzināties un izvēlēties sev 
pareizo virzienu – kurp doties, 
lai nenokļūtu ikdienas spiedienu 
ietekmē, bet gan katru dienu 

īstenotu Gaŗezera mudi - Dievam 
un Latvijai! Sarma Eglīte savu 
uzrunu nobeidza ar aizlūgumu 
par Latviju, ikviena jaunieša 
mītnes zemēm, par ģimenēm un 
katru Gaŗezerā pavadīto dienu.  

Nākamajiem vārds tika dots 
GVV direktoram Ērikam Korem 
un latviešu centra Gaŗezers pa -

domes priekšsēdim Imantam 
Ejupam. Pēc viņu uzrunām sākās             
atestātu izsniegšana absolventu 
klasei.  Aplausu sveikti, 35 absol-
venti saņēma savas Gaŗezera 
Vasaras vidusskolas beigšanas 
apliecības. 

No rakstiski saņemto apsvei-
kumu vidus GVV darbiniece 
Dzintra Slišāne nolasīja ilgga-
dējās GVV skolotājas un audzi-
nātājas Mirdzas Paudrupes sir-
snīgo ap  sveikumu skolai un ab -
solven tiem. Pēc apsveikuma se -
koja GVV direktora Ērika  Kores 
piebilde par nesen notikušo Gaŗ-
 ez  e ra padomes kopsapulci un tās 
locekļu lēmumu: „Par sevišķiem 
nopelniem izglītības darbā iz  vir-
zīt ilggadējo GVV skolotāju Mir-
 dzu Paudrupi Latvijas Triju 
Zvaigžņu ordeņa saņemšanai.”  
Šai ziņai sekoja sirsnīgi aplausi. 

Svinīgā akta turpinājumā sekoja 
16 individuālo balvu pas nieg šana 
GVV audzēkņiem un absolven-
tiem. Īpašas atzinības balvas sa -
ņēma skolas darbinieki, kuŗu 
attieksme un ieguldījums ir sek -
mējusi mācību darbu un skolas 
izaugsmi. Kā vienmēr, arī Spor ta 
balvu piešķiršana la  bākajiem tika 
apsveikta ar aplausiem.  

Arī 1982. gada absolventu kla -
se, sarīkojot savas absolvēšanas 
atceres sarīkojumu Gaŗezerā, pa -
ziņoja par naudas līdzekļu dā -
vinājumu GVV dedzīgu un spē -

jīgu audzinātāju atbalstam.
GVV absolventu vecāku vārdā 

runu teica Ingrīda Jansone. Viņa 
salīdzināja Gaŗezeru un GVV 
jauniešus ar mūžam zaļojošu vī -
na koku un tā zariem. Ar pa -
teicību tika pieminēta GVV ad -
ministrācijas, skolotāju un audzi-
 nātāju loma, jau 44 gadus uzturot 
šo koku mūžam zaļu un spēcīgu.  
Sekoja ALAs Izglītības nozares 
vadītājas Anitas Bataragas ap -
sveikums savā un ALAs vadītāja 
Dr. Juŗa Mežinska vārdā, izsakot 
dedzīgu aicinājumu pievienoties 
trimdas latviešu sabiedrībai. Arī 
ALJAs valdes priekšsēža Kārļa 
Antona un ALJAs biedru noza-
res vadītāja Oskara Stuča apsvei-
kumos absolventiem izskanēja 
aicinājums aktīvi iekļauties 
ārzemju latviskās jaunatnes dzīvē 
un pareizi novērtēt latvietības 
augstos potenciālus.  Vienlīdz ar 
ALJAs biedru kartes dāvinājumu 
izskanēja cerība daudzus no ab -
solventiem ieraudzīt nākamajā 
ALJAs kongresā Bostonā.

Bija pienākusi reize absolventu 
atvadu runai.  No viņu vidus tika 
aicināti Karīna Pone un Matīss 
Batarags. Viņu  runas atklāja per -
soniskus pārdzīvojumus jau no 
pirmajām GVV nedēļām, līdz  
latviskās izziņas ceļam četru ga  du 
gaŗumā. Izskanēja aplieci nā  jums, 
ka bez akadēmiskajiem sa  snie-
gumiem Gaŗezers bijušajiem 
audzēkņiem  ir kļuvis gandrīz vai 
par otrajām mājām, kuŗās ir nācies 
piedzīvot visskaistākos, visne pa-
rastākos un pat visjo  cī gākos brī-
žus. Viens no lielākajiem guvu-
miem četru gadu laikā ir saistīts ar 
jaunām draudzībām. „Gaŗezera 
liesmu spožums paliks mūsu sirdīs 
un vienmēr mūs vienos.  Šī vieta ir 
mūsu dvēseles mājas šodien un 
nākotnē. Par to pienākas liels 
paldies mūsu ve  cākiem, GVV 

audzinātājiem un skolotājiem. 
Pal   dies par atbalstu mūsu ab  sol -
vēšanas dienā.  Mūsu mācību ceļš 
Gaŗezerā ir beidzies, bet ar sek-
mēm joprojām turpi nāsim mūsu 
latvietības ceļu. Mēs esam savus 
stāstus atstājuši šeit, bet nākošos 
turpināsim rakstīt drīzā nākotnē.”

Izskanot absolventu pateicības 
runai, tika nosaukti visu to vārdi, 
kas  pēdējos gados ieguldījuši 
dar  bu Gaŗezera Vasaras vidus-
skolas izaugsmē.  

Svinību izskaņā visi vienojās 
kopējā dziesmā „Tev mūžam 
dzīvot, Latvija.” 

Pēc Svinīgā akta oficiālās daļas 
sekoja GVV direktora uzaici nā-
jums absolventiem, viņu ģime-
nēm un sveicējiem piedalīties 
kopējā azaidā.  Tā kā svinīgā akta 
laikā līstošais lietus bija jau rimies, 
tad aicinājums apmeklēt audzēk-
ņu izlaiduma koncertu Dziesmu 
lejā tika uzņemts ar klātesošo 
aplausiem un audzēkņu gavilēm. 

Dziesmu lejā par skatuves 
ietērpu jau laikus bija parūpēju sies 
Gaŗezera māksliniece Linda Trei-
ja.  Koncerta aprīkojumu bija vei-
kusi saimniekpuišu vienība Gaŗ-
ezera saimnieka Viktora Krie  va 
vadībā. Tieši paredzētajā laikā ar 
latgaliešu tautas dziesmas mūzikas 
skaņām, mūzikas skolotājai Kris-
tīnei Karelei vadot GVV jauniešu 
Tau  tas mūzikas ansambli, lauku-
mu skatītāju priek  ša sāka piepildīt 
GVV audzēkņi. Ar GVV direkto-
ra Ēri ka Kores uzrunu klāt es  o-
šajiem tika atklāts 2009. gada 
GVV audzēkņu izlaiduma kon-
certs. Visi klātesošie, kājās piecē-
lušies, vienojās Latvijas himnai 
”Dievs, svētī Latviju!” .

GVV kopkoŗa dziedājumā pāri 
Dziesmu lejai aizviļņoja Jāzepa 
Vītola „Gaismas pils” un Jāņa 
Lū  sēna „Karoga dziesma”. Tur -
pinājumā raitā solī uz deju lau-
kuma uzviļņoja GVV 2. klases 
deju pāri Ivetas Asones choreo-
grafētajā „Kurzemnieku polkā”.  

Šīs vasaras Gaŗezera izlaiduma 
koncerta programmas sagata-
vošanā bija notikušas pārmaiņas. 

Iemesls bija no Latvijas uzaicinā-
tie  jaunie, profesionālie papild-
spēki tautas mūzikas un kora 
dziedāšanas mākslas jomās.  Vie-
na no tām bija Kristīne Karele, 
kuras bagāžā pāri okeānam līdzi 
atceļojusi  arī viņas sagatavotība 
folklorā, dziemās un mūzikā, kā 
arī spēja savu prasmi iemācīt 
GVV audzēkņiem. Ja ar Kristīnes 
spējām jau daļēji iepazināmies 
GVV Talantu vakarā, tad šoreiz 
viņas veidotās pirmo triju klašu 
tautas mūzikas izpildītāju grupas 
bija kaut kas līdz šim GVV vēl 
nedzirdēts.  Divdesmit (!)  otrās 
klases jauniešu izveidotais or  ķes-
tris, kas spēlēja dažādus tautas 
mūzikas instrumentus, pārstei-
dza visus skatītājus. Atskaņotās 
lat viešu tautas dziesmu melodi-
jas, kā „Ai, jel manu vieglu prātu” 
un citas skanēja pirmklasīgi.

Arī profesionālās mūziķes, sak-
sofonistes Arnitas Akmen ti ņas 
veidotais instrumentālais mū -
zikas ansamblis viņas un vēl sešu 
GVV audzēkņu sastāvā, pavadot 
kori Mārtiņa Brauna un Renāra 
Kaupera kompozīcijās „Mammu, 
es gribu” un „Tu iz  vēlējies palikt” 
skanēja nevainojami. 

Kaut gan Andra Fenhane savu 
sadarbību ar GVV jauniešu jaukto 
kori uzsāka tikai pirmo va  sa ru, 
latviešu klasikas dziesmu (kom-
ponistu  J. Vītola un J. Nor viļa ) un 
jaunākās paaudzes komponistu 
koŗa dziesmu ( R. Pauls, M. 
Brauns, J. Lūsēns ) dziedā jums bija 
skanīgs un enerģisks. Par ceturto 
Latvijas viešņu Ievu Rozenbachu 
būtu sakāms vis  vairāk,  jo viņas 
astoņas Gaŗezerā pavadītās vasa-
ras ir katru reizi runājušas pašas 
par sevi. Ar spil gtu pianistes tal-
antu viņa ir pa  pildinājusi ikvienu 
Gaŗezera mū  zikas sarīkojumu. 
Arī šoreiz. Pal dies Ievai par šo 
devumu Gaŗ ezeram!

Redzot deju laukumā veiklo 
GVV dejotāju raitos soļus, ne -
varam nepieminēt GVV tautas 
deju vadītāju Osvaldu Grantu, 
kuŗa staltais augums dažbrīd bija 
saredzams te vienā, te brīžiem 
atkal laukuma malā.          

Skatoties uz šiem pieminēta-
jiem ļaudīm, pārņem lepnuma 
izjūta par latvisko varēšanu, par 
Gaŗ ezera Vasaras vidusskolu un 
šo latviešu centru vispār.   

GVV Svinīgā izlaiduma kon-
certa nobeigumā notika svinīga 
GVV absolventu karoga nodoša-
na nākamajiem ceturtās klases 
pārstāvjiem. Laukuma vidū, ab -
solventiem izveidojot apli, izska-

ņas dziesmā tika izteiktas  atva-
das četru gadu skaisti pavadīta-
jam laikam  Gaŗezerā. 

Uz redzēšanos! Ar sauli sirdī 
un neizdzēšamām atmiņām mēs 
izejam dzīvē !

Nobeigumā visi klātesošie 
vieno jās kopējai dziesmai 
„Daugav`s  abas malas”.

Dzidras Tropas 
teksts un foto

 Ar sauli sirdī izejam dzīvē 

Pie GVV un Latvijas Valsts karogiem Dziesmu lejā (no kreisās) 
stāv absolventi Anna Petrovska, Kārlis Dumpis, Astra Dāboliņa, 
Anita Ruperte, Matīss Kaugars un Edīte Grendze

GVV audzēkņu svinīgais izlaidums un koncerts Gaŗezera 
un skolas pastāvēšanas 45.  gadskārtā

GVV absolventi svinīgā skolas karoga nodošanas ceremonijā.    
No kreisā: nākamās ceturtās klases audzēkņi Larisa Granta, 
Kristīne Abula, Aleksis Vizulis saņem karogu, absolventi Anna 
Petrovska, Kārlis Dumpis un Astra Dāboliņa nodod karogu

GVV direktors Ēriks Kore 
izlaiduma laikā

Viena no svarīgākajām bal -
vām – Jāņa Oša piemiņas 
balva par labāko atzīmju 
caurmēru GVV četru gadu 
kursā tika piešķirta absolven-
tiem (no kreisās) Karīnai 
Ponei, Laurai Krečko, Lārai 
Robežniecei, kā arī Annai 
Petrovskai un Anitai Rupertei 
(abu pēdējo attēlā trūkst)

Līksme un prieks staroja dejotāju sejās
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Gaŗezeram netālās Treju upju 
(Three Rivers) pilsētas iedzīvo-
tāji tiek samērā labi informēti 
par latviešu izglītības, kultūras 
un sporta centru Gaŗezers, kuŗš 

atrodas tikai nedaudz jūdžu no 
šīs pilsētas Mičigānas pavalstī.  
Nepamanīta nevar palikt arī 
Gaŗezera turpat vai 170 akru 
lielā platība ezera krastā, jo pie-
kraste daļēji robežojas ar latvie-
šu centra territoriju un vēl ar 
vairākiem desmitiem māju šā 
un arī blakus ezera krastos, 
kuŗu īpašnieki ir latviešu vai arī 
latviešu izcelsmes ģimenes. Ja 
ziemas mē    nešos latviešu skaits 
šajā apvidū robežojas ar apmē-
rām simt ļaudīm, tad vasaras 
mēnešos šis skaits desmitkāršo-
jas. Arī apkār tnes amerikāņu 
iedzīvotāju acīs topam ievēroti 
un turklāt  vislabākajā veidā. 
Cik lielā mērā ietek  mējam vie-
tējo ekonomiku, ir grūti pateikt 
bez pamatīgas un profesionālas 
apsekošanas, bet, ja pavērojam 
publiku sestdienās un svētdie-
nās vismaz divās Treju upju  
lielpārdotuvēs (supermārketos), 
kā piemērām MEIJERā un 
WALL  MARTā, tad gandrīz vai 
uz katru soli sastopam latviešu 
paziņas un pa labi un pa kreisi 

dzirdam latviešu valodu. Ne jau 
velti latviešu sabiedrībā ir ievie-
sies joks par divvalodu sistēmas 
ieviešanu vasaras mēnešos Treju 

upju pilsētā. Katrā ziņā latviešu 
klātbūtne šajā apvidū ļoti pozi-
tīvi iespaido pilsētas un tās ap -
kārtnes ekonomisko stabilitāti 
un rada arvien lielāku vietējās 
amerikāņu sabiedrības interesi 
par mūsu kultūru un sadzīvi.   

Latviešu centram Gaŗezers, 
ņemot dalību vietējā Komerc-
apvienībā (Chamber of Com-
merce), šā gada 18 jūlijā bija 
dota  iespēja dalīties savā nacio-
nālajā kultūras mantojumā ar 
Treju upju sabiedrību, parādot 
sevi, sa  vas tautas ierašas mūzi-
kā, mākslu un cienastiem.  Šī 
ierosme radās, pateicoties doku-
mentālajai filmai „Dziesmotā 
revolūcija” (Singing Revolution), 
to ir uzņēmuši igauņu kino 
dokumentālisti. Filmā stāstīts 
par notikumiem pagājuša gad-
simta 90. gadu sākumā, kad 
igauņu un arī latviešu un lietu-
viešu tautas no saviem pleciem 
nokratīja padomju okupācijas 
jūgu. Notikumi visās trijās ze -
mēs risinājās tik līdzīgi un drā-
matiski, ka kinostāsta kopējais 

vēstījums ir attiecināms kā uz 
Latviju, tā arī uz Lietuvu vai 
Igauniju.  Šo triju tautu kopējā 
tieksme un virzība uz neatkarī-
bu bez asins izliešanas, rodot 
spēku atmodai savu tautu kul-
tūras man  tojumā, ir unikāls ga -
dījums apspiesto tautu vēsturē. 
Tādēļ arī igauņu kinodokumen-
tālisti ir ieguldījuši daudz pūļu, 
radot šo dokumentālo stāstu, 
par pamatu izmantojot notiku-
mus vienā un tajā pašā laikā 
visās trijās bijušās republikās. 
Šis lieliskais darbs joprojām tiek 
izplatīts lielākajos latviešu cen-
tros ASV un Kanadā un ir radī-
jis interesi ne tikai baltiešu 
sabiedrībā.  

Tā arī šoreiz, pateicoties Gaŗ-
ezera vadībai un Treju upju Ko -
mercapvienībai, filmas izrāde 
notika vienā no Treju upju pil-
sētas pilnībā atjaunotajām vēs-
turiskajām ēkām, kuŗas iespai-

dīgākā daļa ir no pagājušā gad-
simta eksistējušais un tagad 
pilnībā atjaunotais ietilpīgais 
teātris. Pirms filmas izrādes at -
nā  kušie interesenti vispirms ar 

lielu interesi aplūkoja un pat 
apbrīnoja aizgājušo laiku telpu 
greznību Rivjeras (Riviera) teāt-
rī, kuŗš tagad atjaunots un 
sniedz lielisku izdevību Treju 
upju pilsētas publikai pulcēties 
un kvalitātīvi pavadīt laiku ne 
tikai filmu izrādēs, bet arī citos 
masu pasākumos. Arī šajā vaka-
rā bez jau iepriekš uzaicinātās 
vietējās amerikāņu publikas lie-
lākā daļa skatītāju bija gaŗeze-
rieši, kā arī no Gaŗezeram netā-
lā ciema Latvija un apkārtnes. 
Pirms filmas de  monstrācijas 
iecienītā latviešu režisore Andra 
Berkolda skatītājiem īsumā 
izskaidroja visu triju Baltijas 
valstu vienoto cīņu par neatka-
rību.  Paskaidrojums labāk ļāva 
izprast situācijas un momentus, 
kas vēlāk tika parādīti filmas 
gaitā. Skatot 1980. gadu beigu 
un 1990. gadu sākuma notiku-
mus, likās, ka tajos gados ir 

veikts neiespējamais.
Pēc filmas noskatīšanās, ska-

tītājiem pamazām dodoties uz 
izeju, viņus sagaidīja patīkams 
pārsteigums. Teātra zāles izejā 

ļaudis tika sagaidīti ar latviešu 
tautas melodijām, tās kuras 
atskaņoja Gaŗezera Vasaras vi -
dusskolas tautas  mūzikas an -
sam  blis skolotājas Kristīnes Ka -
reles vadībā. Tālāk bija gaumīgi 
klāti cienasta galdi, uz tiem bija 
smalkmaizītes, pīrāgi, Jāņu siers 
un vēl daudzas citas garšīgas 
latviskas uzkodas.  Plašajā teāt -
ŗa vestibilā ļaudis baudīja cie-
nastu, kuŗu iznēsāja žiglas vi -
dusskolnieces. Viss bija mērķ-
tiecīgi organizēts un noritēja 
bez ļaužu drūzmēšanās un stei-
gas. Uz informācijas galdiem 
vienkopus varēja atrast brošū-
ras ar informāciju un attēliem 
par trim Baltijas valstīm šodien, 
kā arī jaunākos materiālus par 
latviešu centru Gaŗezers un 
Gaŗezera Vasaras vidusskolu. 

„Tiešām, veiksmīgi  izkārtots 
pasākums ar vēl veiksmīgākām 
beigām!” ar tādiem vārdiem 
visu notikušo novērtēja drau-
dzīga amerikāņu ģimene, kuŗa, 
vadoties no informācijas vietējā 
avīzē, bija ieradusies uz filmas 
izrādi. „Tā bija laba iespēja uzzi-
nāt par latviešu un baltiešu kul-
tūru un par mūsu neapjausta-
jiem kaimiņiem gaŗezeriešiem, 
šeit pat, netālu no Treju upju 
pilsētas. Noteikti iegriezīšos 
kādā no pasākumiem vai kon-
certiem jūsu latviešu centrā 
Gaŗezers.” Ar tādiem vārdiem 
atvadījāmies no gluži nepazīs-
tamas amerikāņu ģimenes. Jau 
pēc dažām nedēļām, Gaŗezera 
Dziesmu lejā koncertā, pamanī-
ju kādas ģimenes draudzīgu 
roku mājienu.  Atcerējos Treju 
upju „Dziesmotās revolūcijas” 
filmas izrādi un šo amerikāņu 
pāri, ar kuŗiem  sarunājos un 
uzaicināju viņus apmeklēt Gaŗ-
ezeru. Uzaicinājums bija iedar-
bojies vislabākajā veidā.  Gaŗ-
ezers rod arvien vairāk draugu. 

Dzidras Tropas 
teksts un foto

Igauņu veidotās dokumentālās filmas skate Trejupēs

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Šā gada K. Barona skolas iz -
laiduma aktā Čikāgas Latviešu 
organizāciju apvienības Stipen -
diju fonda (ČLOA SF) priekšsēde 
Ruta Priedkalne-Zirne uzrunāja 
klātesošos, sakot, ka viņa atne-
susi stimulu paku, kas gan ne -
esot no ASV prezidenta B. Oba -
mas, bet viņa to atnesusi no 
ČLOA SF. Teikto atbalstot, viņa 
stāstīja, ka SF palīdz bērniem 
ap  meklēt Gaŗezera Vasaras vi -
dus skolu (GVV), Gaŗezera Sa -
gatavošanas skolu un „Sveika. 
Latvija!” braucienu uz Latviju; 
gados, kad ir 2x2 programma, 
stipendijas dos arī jauniešiem, 
kuŗi apmeklē to.

SF 2009. gadā piešķīris 21 sti-
pendiju 20 pieprasītājiem: Kār-
lim Baumanim, Lailai Baumanei, 
Armandai Bērziņai, Krišam Bru-

novskim, Daigai Cerai, Kristīnai 
Circenei, Astrai Dāboliņai, Kris-
 tapam Dālem, Matīsam Dālem, 
Grietai Danosai, Alenam Klints, 
Dāvidam Lāčkājam, Dženijai 

Lāč  kājai, Viktoram Lāčkājam, 
Zin  tai Lucānei, Annai Muiž-
niecei, Lārai Robežniecei, Gunā-
ram Robežniekam, Laurai Sprū-
džai, Ērikam Velkmem. 

Šogad piešķirto stipendiju sa  -
dalījums ir šāds: Gaŗezera va -
saras vidusskolas apmeklēšanai 
13 skolēniem, Gaŗezera Saga ta-
vošanas skolas apmeklēšanai 

7 sko  lēniem, programmas „Svei-
ka, Latvija!” 1 dalībniecei. Šogad 
jauniešus esam atbalstījuši ar 
$7350; iepriekšējā gadā piešķī-
rām $9500, bet sakarā ar ekono-
misko krizi šoreiz nebija tik 
daudz pieprasītāju.

Vēlreiz latvisks paldies visiem 
ziedotājiem un izlozes biļešu 
pir  cējiem, kā arī gadskārtējā SF 
sarīkojuma apmeklētājiem, jo 
tikai ar jūsu palīdzību varam 
palīdzēt pulcināt latviešu jau-
niešus latviskā vidē, kā pie-
mēram, Gaŗezerā, kas ir viens 
no latviešu nākotnes veidošanas 
stūŗ ak me  ņiem ASV, lai jaunieši 
iegūtu latvisko izglītību un 
iepazītos ar latviešu kultūru.

Ruta Priedkalne-Zirne

Latviskā izglītība

Tautā iecienītos gardumus piedāvā GVV audzēkne Māra Kore

Gaŗezera Vasaras vidusskolas (GVV)  tautas mūzikas ansamblis 
atskaņo latviešu tautas melodijas.  No kreisās:  Aleks  Niedra, 
Lāra Robežniece, Zinta Rūtiņa, Anna Petrovska, ansambļa 
vadītāja Kristīne Karele un Kārlis Hawkins
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Privātā izvadīšanā ģimenes 
lokā jau 2008. gada 6. novembrī 
mirušo Orestu Kreišmani 
8. au  gustā izvadīja diakons 
Dāgs Demandts. Aizgājējs dzi-
mis 1928. gada 6. novembrī 
Rīgā Valentīnas un Arnolda 
Kreiš  maņu ģimenē. Bēgļu gai -
tās sa  gadās tā, ka viņi neuzkāpj  
pa  šažieru kuģa „Wilhelm 
Gustoff ” klajā, ko torpedēja 
padomju zemūdene. Orests 
Kreišmanis nonāk Austrijā, no 
turienes 1949. gadā dodas uz 
Buenosairesu Arģentīnā, kur 
apgūst zob ārstniecības techniķa 
amatu. 1958. gadā nonāk 
Montrealā un strādā Dr. Cen  nes 
zob  ārst niecības kabinetā. Pēc 
kāda laika sāk strādāt bankā, kur 
1971. ga  dā iegūst vadītāja pos-
teni. Uzsāk studijas Konkordijas 
universitātē, kuŗā 50 gadu ve -
cumā iegūst bakalaura gradu 
komerczinībās. Panākumi darba 
vietā tiek no  vērtēti  ar „Fellow of 
the Institute of Canadian Ban-
kers” titulu. Viņš bija sevišķi 
aktīvs latviešu sabiedrībā: dzie-
dāja vīru korī „Junda”, vēlāk 
jauktā korī „Atbalss”. Darbojās 
Latviešu Filatēlistu apvienībā, 
kuŗā kādu laiku rediģēja žurnālu 
„Krājējs”. Kādreizējā kredīt sa-
biedrībā pildīja revidenta pie-
nākumus. Bija latviešu biedrības, 
DV Montrealas nodaļas un Pen-
 sio nāru apvienības biedrs, kā arī 
čakls sarīkojumu apmeklētājs. 
Kopš 2003. gada cieta no ļaunas 
slimības, kas aizveda viņu 
aizsaulē. Par viņu sēro māsa 
Zinaīda Vīndedze, māsas bērni 
un mazbērni un visa Montrealas 
latviešu sabiedrība.

Pensionāru apvienība savus 
regulāros saietus atsāks ceturt-
dien, 10. septembrī, plkst. 13, 
Lat  viešu centrā 3955 Provosta 
ielā, Lašīnā, kur 22. septembrī, 
plkst. 19.30 notiks arī Montrealas 
Latviešu Organizāciju padomes 
nākamā sēde. Organizāciju 
pārstāvji lūgti piedalīties pilnā 
sastāvā, jo ir jāizstrādā jaunais 
sabiedriskās dzīves kalendārs.

Labojums. Laikraksta 21. au -
gusta numurā ziņojumā par 
kapu svētkiem Avokas kapsētā 
ieviesusies kļūda – Staņislava 
Jerumaņa vārda vietā jābūt 
Edvīns Skapsts. Atvainojos 
abiem kungiem par šo kļūmi.  
 

Toronto
R. Norītis

* Toronto 
Lat  viešu pen -
sionāru ap -
vie  nības šīs 
va  saras sezo-
nas nobeigu-
ma sanāksmē 
27. augustā 
Lat  viešu cen -
trā jautrus 

stāstus un anekdotus stāstīja 
norises vadītāja Liene 
Martinsone, Biruta Pētersone un 
arī valdes priekšsēde Valija 
Briksne. Sekoja kopdziesmas, 
kopējs cienasts un draudzīgas 
pārrunas par aizvadītās vasaras 
notikumiem. Kārtējās iknedēļu 
sanāksmes apvienība atsāks 
10. sep  tembrī plkst. 13 Latviešu 
centra Rīgas zālē. Vingrotāju un 
rokdarbnieču grupas nodarbības 
sāks plkst. 9.  

* Toronto latviešu luterāņu 
draudžu gadskārtējie Kapu svētki 
Jorkas kapsētā notiks 13. sep -
tem  brī plkst. 11. Kapu pieminek-
ļu un piemiņas plākšņu iesvē tī -
šana jāpiesaka iepriekš draudžu 
mācītājiem. Pēc dievkalpojuma 
Jorkas kapsētā Latviešu centrs 
aicina piedalīties Kapu svētku 
azaidā. Galdiņu rezervēšana cen-
tra birojā, tālr. 416-759-4900. 

* Sv. Andreja ev. lut. latviešu 
draudzes lauku īpašumā „Sidra -
bene” vasaras sezonas nobeigu-
ma sarīkojums notiks 19. sep-
tembrī plkst. 17. 

* Toronto Latviešu centra 
biedru gada sapulce 23. sep tem-
brī plkst. 18. Visi biedri aicināti 
piedalīties un ieteikt nākotnes 
darbības uzlabojumus.

* Toronto Latviešu biedrības 
dāmu komitejas rīkotā literārā 
pēcpusdienā 20. septembrī plkst. 
15 Latviešu namā, 491 College 
Street ar referātu piedalīsies Lai-
ma Stikuta un literārus sace rē-
jumus lasīs Irēna Zvagule. Pēc 
priekšnesumiem dāmu komiteja 
aicina pakavēties pie kopēja kafi-
jas galda ar cepumiem. 

* Toronto latviešu Mednieku 
un makšķernieku kluba lauku 
īpašumā „Bērzaine” iecienītās 
„tītaru” šaušanas sacensības no -
tiks 19. septembrī plkst. 10. In -
formācija un pieteikšanās pa tālr. 
905-274-6695. Šaušanas sacensī-
bas notiks 17. oktobrī. Šīs vasaras 
sezonas nobeiguma sarīkojums 
un īpašuma rudens uzpošanas 
talka 7. novembrī plkst. 10.  

* Liepājas teātŗa viesizrāde 
Toronto Latviešu centrā 1. ok -
tobrī plkst. 19. Informācija un 
ieejas biļešu iegāde centra birojā, 
tālr. 416-759-4900.  

* Latviešu aprūpes mājā 
„Kristus dārzs” mūzikālā vakarā 

L A T V I E Š I  K A N A D Ā

2. oktobrī plkst. 19 mūzikālus 
priekšnesumus sniegs mūziķu 
grupa Quartetto Gelato.  

* Latviešu golfa spēlētāju meis-
 tarsacensības 20. septembrī 
plkst. 11 Indian Welle golfa lau -
kumā Burlingtonā. Informācija 
un pieteikšanās pie J. Rundāna, 
tālr. 905-845-7949. 

        
Montreala

M. Štauvers
P i e m i ņ a s 

dievkalpojums 
17. jūīlijā 
m i r u  š a j a i 
Astrai Klaišei, 
dz. Bērziņa, 
notika 13. au -
gustā Mount 
Royal kapsētas 
bēŗu mājā. To 

vadīja diakons Dāgs Demandts. 
Svēto rakstu tekstus lasīja maz -
bērni Ināra un Vilis. Garīgās 
dziesmas pavadīja Andrejs Vī -
tols ar flautu,  un Jānis Mateus ar 
ģitaru. Viņi kopā ar aizgājējas 
dēlu Robertu izveidoja trio, kas 
nodziedāja dziesmu „Birst ābelei 
balti ziedi”. Pavadītāju saime bija 
liela – 50. Atvadu vārdus teica 
abi dēli – Roberts un Juris, kā arī 
bijušais vīrs Imants. Pēc dievkal-
pojuma turpat notika bēŗu mie-
lasts.

Aizgājēja dzimusi 1926. gada 
18. oktobrī, Vaidavā, Cēsu 
apriņķī. Vecāki – Eduards un 
Val  da Bērziņi. Ģimenē ir vēl 
divas meitas: Elga, precēta Čops, 
un Ilze, precēta Sniķere. Pirmo 
izlītību Astra Bērziņa gūst Rīgā, 
kaŗa laikā nonāk Vircburgā, Vā -
cijā, kur pabeidz vidusskolu. 
1948. gadā ģimene ierodas Otavā, 
Kanadā. 1949. gadā Astra sa -
laulājas ar Imantu Klaiši Ed -
montonā, Albertas provincē. 
1950. gadā piedzimst dēls Gu -
nārs. 1953. gadā nonāk Mon -
trealā, kur dzīvo māsas un kur 
piedzimst dēls Roberts. Še iz -
mācās žēlsirdīgās māsas amatu, 
ko veic 22 gadus žīdu slimnīcā. 
Astra Klaiše nebija sabiedriski 
aktīv, viņai patika adīšana, bet 
dzīves galvenais uzdevums bija  
dēlu audzināšana. Dzīves pēdējos 
gados dzīvoja pie māsas Elgas un 
beigās - veco ļaužu aprūpes mājā. 
Pēc viņas sēro abi dēli ar ģi  me-
nēm, to vidū ir divi mazbērni un 
audžu dēls.

Grāmata „Sveika, Amerika!”, pārvietotā persona
(DP) atceras, angļu valodā. Iznāks augustā. 2002. gadā 

publicēta latviski (apgāds „Madris”).
Divas jaunas nodaļas, jaunas illustrācijas.

Īpaša iepazīšanās cena – www.wastelandpress.net

Vīrietis 73 stiprs, glīts, dzimis amerikānis,
izaudzis Latvijā. Vientuļš. Vēlos atrast ticīgu, patstāvīgu,

brīvu, jauku dāmu ap 65 Amerikā vai
Austrālijā un pie viņas palikt.

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

Latviešu sieviete ar vairāku gadu pieredzi
tautiešu aprūpēšanā Amerikā

labprāt kļūtu par izpalīdzi mājas darbos
un koptu vecākus cilvēkus.

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

Sarmīte.

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

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

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

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,

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

Fakss: (371) 67502251
jurjans@apollo.lv

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

PĀRDODU ZEMI AR JAUNBŪVI 
(Auto labošanas darbnīca).

CĒSĪS, MAZĀ LENČU 1
KOMERCIĀLA APBŪVE – 10 222 m²

IR PIESLĒGUMS VISĀM KOMUNIKĀCIJĀM.
CENA LS 51 000 (4,99 Ls par m²).

Piedāvā Alvis Jansons
Tālrunis 371-2-925-4270; E-pasts: ajauto@inbox.lv
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Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Vēlos pirkt Pāvila Klāna 
"Pusnakts Viesis".

Grāmatu Draugs, 1940. gada.

S. Knochs 
Allentown, PA - sknochsjr@aol.com

SKAISTI, MODERNI 4 UN 6 ISTABU 
DZĪVOKĻI RĪGAS   KLUSAJĀ   CENTRĀ

ZEMAS CENAS
No EUR185000/CAD 280000/USD 260000

līdz EUR 365000/CAD 555000/USD 510000
Lūdzu sazināties ar

VALDI LIEPIŅU
371 2630 7002; bci@apollo.lv

Pircējiem atmaksāšu ekonomiskās klases 
lidojumuuz Latviju un atpakaļ!

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

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

JA VĒLATIES SEV VASARU IEGŪT ZIEMĀ, 
KAS IR IESPĒJAMS FLORIDĀ,

IZIRĒJAM MĀJAS DAĻU UZ SEZONU
VAI ILGĀKU LAIKU, PĒC VIENOŠANĀS.

ZVANIET: 917-939-4032

Vēlos satikt vīrieti (65 - ...), nevis ar kuŗu dzīvot, 
bet bez kuŗa nevaru dzīvot!

Simpātiska, strādīga, dzīvi mīloša sieviete (55) no Latvijas, 
priecātos atrast sev dzīves līdzgaitnieku ASV. 

Līdz 1.11 esmu NJ Edison.
Gaidīšu tieši Jūsu zvanu 732-985-6256. Biruta

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim fondam, mēs liksim stipru un 
paliekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju 

tautu, valsti un kultūru. ALA dara daudz un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu 
turpinātu vēl ilgus gadus nākotnē.

Informācijas brošūra par šo fondu ir pieprasāma ALAs birojā,
400 Hurley Ave., Rockville, MD 20850. Tālr.: 301-340-1014, e-pasts: alainfo@alausa.org

(kādreizējais Kārļa Ulmaņa 
brāļa īpašums).

2 viesu mājas ar banketa
un konferenču telpām,

guļvietām ar visām labierīcībām.
Trīs dzīvokļu māja

saimniekiem, personālam.
Pirts ar baseinu, kafejnīca, divi dīķi.

Kopējā platība 25,9 ha.
Tuvāka informācija pa tālr. +371 67299238, +371 22040494

E-pasts silvija.calif@apollo.lv

Pārdod jaunu atpūtas kompleksu
Līvbērzes pagastā Zemgalē

Ziemeļkalifornijas Latviešu lut. draudze piešķiŗ
ARTURA JULLAS STIPENDIJAS

Līdz $ 10 000,- kopsummā, kā financiālu atbalstu centīgiem universitātes, kolledžas
vai kādas citas valsts atzītas augstākās mācību iestādes studentiem.

Stipendijas domātas studentiem, kas pierādījuši ne tikai labas akadēmiskās sekmes, bet 
arī interesi un spējas uzturēt un veicināt latviešu valodas un sabiedriskās vērtības.

Priekšroka tiek dota Ziemeļkalifornijā un ASV rietumkrastā dzīvojošiem studentiem.
Pieprastītājiem jāiesniedz savas dzīves apraksts, kuŗā minēti sasniegumi, 

aktīvitātes un nākotnes ieceres.

Pieprasījumi un vismaz divu sabiedrisko darbinieku –
piemēram, skolotāju vai mācītāju - atsauksmes iesūtāmas

līdz šā gada 25. oktobrim draudzes priekšniekam Gvīdo Bergmanim,
678 Daffodil Drive, Benicia, CA 94510,
tel: 707-748-0138, fax: 707-748-0971
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S A R Ī K O J U M I
SARĪKOJUMI
Ciems ,,Latvija” (MI)
 • 11. un 12. septembrī ciema 

parka pajumtē no plkst. 9.00 līdz 
5.00 gadskārtējais rudens tirgus; 
būs dažādas mantas, stādi, kafijas 
galds ar pašceptiem labu miem.

• 19. septembrī plkst. 4.00 cie-
ma parka pajumtē atvadas vasa-
rām ar siltām pusdienām, vīnu, 
alu, sulām un citiem gardumiem; 
dalības maksa $10.00. Cie-
ma ,,Lat  vija” valde aicina visus 
tuvus un tālākus kaimiņus, kuŗi 
dzīvo mūsu ciemā un Gaŗezera 
tuvumā, lai mēs būtu vairāk 
vienoti. 
ČIKĀGA (IL)
12. septembrī plkst. 15.00 Trīs 

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

DETROITA (MI)
 • 8. septembrī plkst. 7.00 Lat-

vijas Nacionālās operas solistu 
Nauŗa Puntuļa, Guntara Ruņģa 
un Miervalža Jenča koncerts Bel 
Ami Sv. Pāvila draudzes sa  bied -
riskā zālē (30623 W. 12 Mile Rd. 
Farmington Hills, MI 48334). 
Būs atspirdzinājumi Laipni ielūdz 
Latviešu apvienība Det roitā.

FILADELFIJA (PA)
• 22. septembrī. plkst. 2.00 Fi  -

ladelfijas Brīvo latvju biedrībā 
(531 North 7th Street) Liepājas 
teātŗa viesizrāde – Miro Gavrana 
komēdiju ,,Viss par vīriešiem”. 
Ieeja $20. Apmeklētāji aicināti 
ierasties plkst. 1.00 uz sadrau dzī-
bas stundu, lai pirms izrādes ie -
baudītu tasi kafijas vai glāzi vīna. 

• 16., 17. un 18. oktobrī ,,Ne -
dēļas nogale nākotnei”. 

GRANDRAPIDI (MI)
• 19. septembrī plkst. 3.00 

Bērtuļu tirgus baznīcas pagalmā. 
Siltas pusdienas, cepumi un lot-
erija. Priekšnesumi pie ,,Jautrā 
oda” – Ulža Siliņa komēdija 
,,Le  tiņi nezudīs”, iestudējusi 
Olga Jansone.

• 24. un 25. septembrī lietoto 
mantu tirdziņš ev. lut. draudzes 
lejas telpās. 

• 27. septembrī Pļaujas svētki 
latviešu biedrības namā. 

KALAMAZŪ (MI)
• 9. septembrī plkst. 7.00 trīs 

Latvijas tenoru koncerts ,,Bel 
Ami” Union Cabaret (125 S. 
Kala  mazoo Mall), klavieŗ pa -
vadījumu spēlēs pianists Gints 
Bērziņš. Ieeja, iepriekš piesa-
koties, $35.00, pensionāriem un 
studentiem $25.00. Par biļetēm 
var samaksāt ar kreditkarti līdz 
8. septembrim, zvanot pa tālr.: 
269-384-6756. Pirms koncerta 
biļešu cena $40.00. Vakariņas no 
plkst. 5.00 līdz 6.00, kā arī pēc 
koncerta (par vakariņām jāmaksā 
atsevišķi). Rīko Kalamazū lat -
viešu biedrība un Latviešu kul -
tūras biedrība TILTS.

 KLĪVLANDE (OH) 
• 6. septembrī plkst. 7.00 Lat -

vijas trīs tenoru koncerts Ap  vie-
notās latviešu lut. draudzes telpās.

• 19. septembrī plkst. 6.00 DV 
bazārs Apvienotās draudzes zālē. 
Būs tradicionālais rudens iepir-
kumu galds, bufete, bagātīgas 
iz  lozes, priekšnesumi. Paredzēta 
daiļamatnieku – kokgriezēju 
darbu izstāde. Ieeja par ziedoju-
mu. Auto varēs novietot Masoņu 
laukumā. Atlikums vanadžu ap -
rūpes darbam.

• 25. septembrī plkst. 7.00 Lie-
 pājas teātŗa izrāde Miro Gavrana 
luga ,,Viss par vīriešiem” Ap  vie-
notās latviešu lut. draudzes tel -
pās. Ieeja $20.00.

LANSINGA (MI)
• 12. septembrī Lansingas LHH 

vienība rīko golfa spēles (scram-
ble format – shotgun start) 
Wheatfield Valley Golf Club (1600 
Linn Rd., Williamston, MI, tālr.: 
517-655-6999. Reģis trācija plkst. 
10.00 no rīta; spēles sāksies plkst. 
11.00. Dalības mak  sa $55 per-
sonai, arī par golfa ratiņiem un 
vakariņām Wheat field Valley Golf 
Club telpās pēc spēles plkst. 4.00. 
Atbalstītāji un labvēļi laipni lūgti 
piedalīties vakariņās ($20 per-
sonai). Pie teikties un samaksu 
nosūtīt Li  gitai Ķepītei līdz 4. sep-
tembrim: 6416 McCue Rd., Holt, 
MI 48842. Sīkāku informāciju var 
iegūt, sazinoties ar rīcības ko  mi -
tejas pārstāvjiem: L. Ķepīti, tālr.: 
517-930-9131, e-pasts: 
ligita@voyager.net; Juri Morusu, 
tālr.: 517-322-2050, e-pasts: gmo-
russ@douglassteel.com; Valdi 
Vītolu, tālr.: 517- 331-2546, 
e-pasts: valdis44@gmail.com; 
Ģirtu Austriņu, tālr.: 517-349-
5624, e-pasts: gigaus@comcas.
net

LINKOLNA (NE)
24. septembrī plkst. 7.00 drau-

dzes sarīkojumu telpās, 1231 S. 
33 ielā, notiks Latvijas Nacionā-
lās operas solistu koncerts “Trīs 
Tenori” Linkolnā. Biļetes ie  priekš 
pārdošanā par pazeminātu cenu 
$25.00 un skolniekiem $15.00 var 
pasūtināt ar samak  su pie Ā. R. Lie-
 piņa, 2760 Everett St., Lincoln, 
NE 68502-3122, tel. (402) 475-
9076.  Pasta zīmogam jābūt ne 
vēlāk kā 19. sept.  Tiešā vei  dā 
biļetes iepriekš var iegā dāties līdz 
23. septembrim pie: Velta Didrich-
sons (486-3823), Valija Garais 
(466-1366), Dag  nija Bite (435-
5467) un Ārijs Lie  piņš (475-
9076). Čeki rakstā mi uz Daugavas 
Vanagi Inc. vārda.

Ieejas biļetes koncerta die  nā 
pie kases $30.00. Pēc kon  certa 
tikšanās ar māksli niekiem pie 
vīna glāzes.

LOSANDŽELOSA (CA)
• 13. septembrī plkst. 9.00 

mācību sākums latviešu sko-
 lā;

 • 20. septembrī plkst. 1.00 
Latvijas trīs tenoru koncerts;

• 3. oktobrī plkst. 4.00 nama 
gada svētki ,,Latvieši Havaju 
salās”; 

• 10. oktobrī plkst. 7.30 režisora 
Jāņa Rutmaņa filmas „Kailums” 
izrāde latviešu namā;

• 17. oktobrī Amerikas baltiešu 
brīvības līgas bankets;

• 30. oktobrī plkst. 7.30 Jāņa 
Circeņa stāstījums par Ķīnu;

Losandželosas latviešu nama 
adrese: 1955 Riverside Dr. Los 
Angeles CA 90039-3704; tālr.: 
323-669-9027; DKLB infor-
mācijas tālrunis: 323-663-6267. 
DK LB Informācijas biļetens 
tīmeklī: www.biletens.com

MILVOKI (WI)
11. septembrī plkst. 7.00 Trīs 

tenoru koncerts Latviešu namā, 
8845 w Lynx Ave. Tuvāka in -
formācijai zvaniet A. Magurs 
920-356-0501.

MINEAPOLE (MN)
•13. septembrī plkst. 6.00 

Latvijas Nacionālās operas trīs 

6. augustā Stokholmā no mums 
šķīrusies Zenta Ore, dzimusi 
1915. gada 23. junijā Somijā, 
Vasā, jūras kapteiņa Lezdiņa 
ģimenē. Uzaugusi Jūrmalā, mācī-
jusies Rīgas Olava komercskolā, 
kaut gan gribējusi pievērsties 
teātŗa mākslai, bet tēvs neesot 
piekritis. Liktenis tomēr bija 
lēmis citādi.

Varbūt Stokholmas latvieši 
atcerēsies Zviedrijas latviešu pen-
sionāru biedrības 2004. gada 
mai  ja sarīkojumu, kad Zenta Ore 
stāstīja par otro latviešu lielfilmu 
”Aizsprosts”. Tajā viņa – jauna 
meitene ar gaŗām zeltainām bi -
zēm – spēlēja galveno lomu. Re -
žisors Aleksandrs Rusteiķis torei-
zējo Zentu Zommeri bija ievēro-
jis Majoros kā Jūrmalas skaistu-
ma karalieni un aicinājis viņu 
piedalīties savas projektētās fil-
mas aktieŗu izlasē. Un Zenta bez 
sevišķas aktieŗu profesionālās 
izglītības, bet ar savu latvisko tā 
laika meitenes šarmu un Dieva 
dotām dāvanām kļuva par jaunu 
zvaigzni topošajā latviešu filmu 
apvārsnī. 

Tas notika 1939. gada vasarā 
pie Sabiles, kādās dzirnavās ar 
aizsprostu pār Amulu. Tur nori-
sinās divu jauniešu – Ieviņas – 
Zentas un Latvijas armija jaunie-
sauktā Andreja – Richarda Zan–
dersona plaukstošās mīlas stāsts. 
Filmai ir divi pamatmotīvi – divu 
jauniešu mīlestība, ko ar viltu 
apdraud nelietis lopu uzpircējs 
Ronis, un latviešu kaŗavīra priekš-
 zīmīgā tēla izcelšana. 1940. ga   dā 
filma tika pabeigta un jau martā 
to izradīja lūgtai sa  biedrībai kino 
Spendid Palace Riga. Bet publikai 
tā bija paredzēta nākamajā rude-
nī, lai ne  konkurētu ar tai pašā 
laikā izrādīto ”Zvejnieka dēlu”. 
Bet līdz publikai filma diemžēl 
nekad nenonāca – līdz ar Latvijas 
neatkarību nogrima ”Aiz-
sprosts”, – līdz šim šo filmu nav 
izdevies atrast. 

Zenta Zommere emigrēja uz 
Zviedriju, un viņas karjērai lat-
viešu filmu pasaulē nu bija pie-
likts punkts. Tomēr teātri viņa 
gluži negribēja atstāt. Īsu biogra-
fiju par Zentu Ori varam lasīt 
”Latviešu enciklopēdijā”, 1962-
1982, III, 288.lpp. Tur minētas 
viņas aktrises gaitas Zviedrijā – 
gan latviešu amatieŗu teātŗa izrā-
dēs, gan zviedru filmās. 1950. ga -
dā viņa tēlojusi Lauru M. Zīverta 
lugā ”Tvans”, ko sagatavojis Na -
cionālā teātŗa pazīstamais aktie-
ris Jānis Ģērmanis, kuŗš pats 
tēlojis galveno lomu – Gleznotā-
ju. Sižets saistīts ar V. Purvīša 
gleznu pazušanu kaŗa laikā. 
1951. gadā Zenta Ore piedalīju-

Mūžībā aizgājusi latviešu filmu 
aktrise Zenta Zommere Ore

sies Upsalas latviešu drāmatiska-
jā kopā R. Blaumaņa un M. Te -
teres lugā ”Brīnumzālīte”. Zvied-
ru filmās, valodas barjēras kavē-
ta, viņa diemžēl varējusi darbo-
ties tikai masu skatos, arī vairākās 
Ingmāra Bergmana filmās, pie-
mēram, ”Viņa dejojusi vienu 
vasaru”. 1980. gadā viņa tēlojusi 
Frosīni Moljēra lugā ”Skopulis”, 
kas izrādīta zviedru skolās. Ar to 
laikam arī beidzās Zentas aktri-
ses gaitas. 

Jāpiemin arī, ka 1945.-1946. 
gadā Zenta Ore savā apgādā 
„Saul  nora” publicējusi R. Blau-
maņa ”Trīnes grēkus” un ”Lat-
viešu pasakas un teikas”. 1947.-
1956. gadā viņa dziedājusi Stok-
holmas Reitera korī. Tādējādi, 
viņai piedaloties Stokholmas 
sabiedriskā dzīvē, pamazām no 
mūsu apziņas izgaisa viņas senais 
devums mūsu kinomākslā . Par 
to gan vēl ir atgādinājums inter-
vijā ar Zentu Ori, kas publicētā 
profesores Veltas Rūķes-Draviņas 
vadītā Stokholmas Baltistikas 
institūta rakstu krājumā ”Zari” 
1984. gada laidienā.

Bet, laikiem mainoties, par 
Zentu Ori atkal sāka interesēties 
Latvijā, sevišķi teātŗa zinātniece 
Lilija Dzene. Viņas darbā, kas 
veltīts latviešu trimdas aktieŗiem 
”Ar zelta lāpu rokā” (Rīga, Māk-
sla,1992), sastopam nodaļu ”Lat-
viete Zenta”. Tajā sniegts plašs 
pārskats par Zentas dzīvi un se -
višķi izcelts viņas devums filmā 
”Aizsprosts”, ko nu beidzot arī 
Latvija ceļ gaismā: ”1990. gada 
vasarā sākās latviešu mākslas un 
literātūras darbinieku sasaukša-
nās pa visu pasauli, notika arī 
kinodarbinieku saiets, uz kuŗu 
kā goda viešņa no Zviedrijas 
iera  dās arī Zenta Ore, jo bija ap -
ritējis tieši pusgadsimts kopš 
nenotikušās ”Aizsprosta” pirmiz-
rādes. Retrospektīvajā izstādē 
līdzās pirmajam ”Zvejnieka 
dēlam” pa veselu sienu – ”Aiz-
sprosts”. Centrā – Pēteŗa Lūča – 
Oskara un Zentas Zommeres – 
Ieviņas palielināti fotoattēli.”(Ar 
zelta lāpu rokā, 56. lpp.)

Arī nesen publicētā profesores 
Ingas Pērkones grāmatā ”Kino 
Latvijā” (Zinātne, 2008) ir piemi-
nēts ”Aizsprosts” un Zenta Zom-
mere parādās divos attēlos. Tur 
lasām: ”Nav mazsvarīgi, ka mīlas 
stāsts savienoja kareivi ar dzir-
navnieka meitu, – simboliski tika 
uzsvērta nepieciešamība sargāt 
savu dzimto zemi – maizes devē-
ju.” (219. lpp.)

Zenta pati par savu dzīvi stāstī-
jusi intervijā ”Likteņstāstos” 
1996. gada rudenī. Kaut arī tad 
ar teātri vairs nenodarbojās, bet 

bija uzņēmēja vairākām kafejnī-
cām Stokholmā, tomēr par savu 
likteni viņa izsakās šādi: ”Reiz 
manās jaunās dienās režisors 
Aleksandrs Rusteiķis man atklā-
ja pavisam citu – radošā gara 
pasauli, un tagad, kaut arī tik 
ilgus gadus pēc viņa nāves, es 
gribu viņam – šim lielajam pa -
saules mēroga režisoram (samē-
rojot viņa paveikto ar to gadu 
kinopasaules fonu – to droši var 
apgalvot) pateikt – PAL  DIES.” 
(Likteņstāsti, Rīga, 1996, 
195. lpp.)

 Sasniegusi pensijas vecumu, 
Zenta iestājās abās mūsu pen-
sionāru biedrībās, sevišķi aktīvi 
darbojās Zviedrijas latviešu 
pensionāru biedrības valdē, kur 
viņa vairākkārt mums izkārtoja 
sakarus ar ievērojamiem kul-
tūrdarbiniekiem Rīgā, piemē-
ram, ar Liliju Dzeni un Juri 
Streiču, kuŗi ar saviem referā-
tiem kuplināja mūsu sarīkoju-
mus. Viņa varēja arī ciemiņus 
viesmīlīgi uzņemt savā skaistajā 
mājā Stokholmas pievārtē, 
Handenā. Tur viņa pavadīja 
ilgus gadus, rūpēdamās par 
saviem iemīļotajiem kaķiem, 
kas gadu gājumā bijuši kādi 20, 
spriežot pēc atstātās piezīmju 
grāmatiņas. Pēdējais – runcis 
Emīls miris 2004. gada 25. de -
cembrī, bet neilgi pēc tam Zenta 
pārcēlās uz ”pansionātu”, kur 
viņai bija savs ērts dzīvoklītis, 
bet bez kaķiem, jo viņa atzina, 
ka tiem nepieciešama dārza brī-
vība. Ilgi Zenta vēl piedalījās 
mūsu pensionāru biedrību un 
citu organizāciju sarīkojumos. 
Kopš šī gada sākuma viņa bija 
spiesta pārcelties uz aprūpes 
māju, bet jūnijā pēc nelaimīga 
kritiena un sekojošas operācijas 
viņa vairs neatlaba. Saukdama 
”hallo, hallo”, it kā atvadoties no 
radiem, draugiem un seno dienu 
publikas, viņa izbeidza šīs zemes 
gaitas 6. augusta rītā. Paturēsim 
Zentu siltā atmiņā, atceroties 
viņas lomu mūsu kinomākslas 
vēsturē.

Izabella Cielēna

Fotogrāfija uzņemta 30.  gados, 
periodā, kad tapa filma 
"Aizsprosts"
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LAIKS 232009. ga da 5. septembris – 11. septembris

Sēro
BRĀLIS ALVIS UN ANNE

RADI LATVIJĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MĀSA BEATRISE RASUMS AR 
DZĪVESBIEDRU EDVĪNU UN 

DĒLIEM ANDREJU UN PĒTERI AR ĢIMENĒM

Mūžībā aizgājis mans mīļais brālis

ULDIS PAUGA
dzimis 1941. gada 31. martā Irlavā, Latvijā,

miris 2009. gada 10. augustā East Meadow, NY, ASV

Mūžīgā mierā aizgājis mans brālis

PĒTERIS STOTTS
dzimis 1934. gada 5. janvārī Rīgā,

miris 2009. gada 28. jūnijā Decatur, GA

Jāņa atklāsmes 21: Vairs nebūs vaidu un raizēšanās,
Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm,
un nāves vairs nebūs, jo pirmās lietas ir pagājušas.

tenoru koncerts Ritz Theater 
telpās (345 13th Ave NE, Mpls, 
MN 55413); kases tālr.: 612-
436-1129 Ieeja $20, bērniem līdz 
16 gadiem $10. Rīko Latviešu 
organizāciju apvienība Minesotā 
(LOAM). 

• 24. septembrī no plkst. 2.00 
līdz 5.00 pārrunu grupas ,,Dia-
logs” tikšanās Barnes&Noble 
grā   matnīcā pie sarunu galda 
Har Mar iepirkšanās centrā 
St. Paulā. Pārrunu temati: Vese -
lības aprūpe Latvijā; labējo po -
lītisko partiju apvienošanās pirms 
10. Saeimas vēlēšanām 2010. ga -
da 2. oktobrī, kā arī citi temati. Visi 
tautieši laipni gai dīti.

• 20. septembrī draudzes un 
latviešu skolas izbraukums Bush 
Lake parkā (otrā paviljonā). Vi -
siem, kuŗi vēlas piedalīties, 
obligāti jāpiesakās draudzes 
kancelejā, tālr.: 612-722-4622.

• 27. septembrī Latvijas Uni-
versitātes gada svētki, rīko 
KKM.

• 9. oktobrī lugas ,,Zelta 
zivtiņa” izrāde, rīko LOAM.

• 25. oktobrī plkst. 12.00 fil-
mas Soviet Story izrāde, rīko 
DV un LOAM.

• 30. oktobrī plkst. 7.00 aktieŗa 
Jāņa Jarāna monoizrāde, rīko 
LOAM un korporācija Selga.
ŅUJORKA (NY) 
• 13. septembrī Ņujorkas lat -

viešu ev. lut. draudzes Salas 
novada īpašumā pēc dievkalpoju-
ma, kas sāksies plkst. 10.30 no 
rīta, Bērnu svētki. Sporta no  -
darbības bērniem sporta lau  kumā; 
dāmu komitejas bazārs; skolēnu 
vecāku azaids; kafejnīcā dāmu 
ceptie gardumi. Visi laipni lūgti. 

• 19. septembrī plkst. 5.00 Lie-
pājas teātŗa viesizrāde – Miro 
Gav  rana luga ,,Viss par vī -
riešiem” Salas baznīcā (4 Riga 
Lane, Mellville, NY). Ieeja $25. 
Rīkot TILTS un NLOP. Sīkāku 
informāciju iespējams uzzināt, 
rakstot vai zvanot Baibai Pinnei, 
tālr.: 914-631-5725; e-pasts: pin-
nis@banet.net

SAGINAVA (MI)
• 12. septembrī plkst. 3.00 iz -

braukums 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. 
Dzīvesprieku veicinās Trejpilsētu 
ansambis un visu dziedātas dzies-
 mas. Lūgums pieteikties līdz 5. 
sep  tembrim, zvanot R. Mar  -
tinsonei, tālr.: 989-792-9716 vai 
J. Skābardim, tālr.: 989-777-1607. 
Čekus izrakstīt Lat vian Club of 
Saginaw. Šajā gadskārtējā, tau-
tiešu iecienītajā rudens sa  rīkojumā 
vienmēr tiekas draugi un paziņas 
no plašas apkārtnes. Sarīkojuma 
atlikumu izlietos labdarīgiem 
mērķiem šeit un Latvijā. 

SANFRANCISKO (CA) 
• 19. septembrī, plkst. 2.00 

Draudzes namā (425 Hoffman 
Ave.) Latvijas trīs tenoru kon-
certs. Ieeja par $25 ziedojumu 
pieaugušiem, studentiem un 
skolēniem $10. Būs bufete.

 SIETLA (WA)
• 6. septembrī Sietlas latviešu 

8. golfa sacensības; pieteikties 

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

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trim  das 

dr.: 6. sept. dievk. nebūs. 
13. sept. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg. 20. sept. plkst. 11.00 ies -
vētību dievk. ar dievg. 27. sept. 
dievk. nebūs Māc. Jogita Min  gina.

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 13. sept. plkst. 11.00 
Kvēkertaunā dievk., pēc dievk. 
kafija. 20. sept. plkst. 3.00 Lan-
kasterā Pļaujas svētku dievk. 
27. sept. plkst. 11.00 Kvēker-
taunā dievk.; kapusvētki. Māc. 
A. Ziedonis un R. Ziedone. Bī -
beles stundas Kvēkertaunā: 9., 
16. un 23. sept. plkst. 10.00, 
māc. Dr. Arvīds Ziedonis; pēc 
Bībeles stundas kafija. 23. sept. 
pēc Bībeles stundas dāmu ko -
mitejas sēde. 

• Čikāgas katoļu kopa: 25. 
okt. 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): 6. 
sept. dievk. nebūs. 13. sept. plkst. 
11.00 dievk. ar dievg., viesmāc. 
Aivars Pelds; pēc dievk. referāts 
„Namturība”. 20. sept. plkst. 
11.00 dievk.; Vilmingtonā dievk. 
plkst. 3.00. 27. sept. plkst. 11.00 
laju dievk. 4. okt. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. 

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: 13. un 27. sept. 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 Mā -
cītāja ir baznīcas birojā otrdienās 
no plkst. 11.00 līdz 1.00.

Kalamazū latviešu ev. lut. 
Apvienotā dr., māc. B. Puiķe:. 
6. sept. plkst. 10.00 ar dievg. 
Kafija. DK valdes sēde. 13. sept. 
plkst. 10.00. Kristības. Kafija. 
20. sept. plkst. 10.00 ar dievg. 
Pusdienas par labu Zvannieku 
bērniem. 27. sept. plkst. 10.00. 
Bībeles stunda 2. sept. 
plkst. 15.00. Ciemā „Latvija” 
16. sept. plkst.16.00.

• Klīvlandes Apvienotā lut. 
dr.: 6. sept. plkst. 10.00 dievk. ar 
dievg.; 13. sept. dievk. plkst. 
11.00; pēc dievk. dāmu komite-
jas sarīkojums; 20 sept. plkst. 
11.00 dievk. ar dievg. Skolas 
mācību gada sākums. 27. sept. 
plkst. 11.00 dievk. 

 • Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 6. sept. plkst. 11.00 dievk. 
13. sept. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg.; prāv. D. Kaņeps.

• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: 
1. sept. plkst. 7.00 draudzes pa -
domes sēde. 6. sept. plkst. 10.00 
dievk. ar dievg. 10. sept. 
plkst. 10.00 Bībeles stunda. 
13. sept. plkst. 10.00 dievk. ar 
dievg.; mācību sākums Pulkv. 
Oskara Kalpaka skolā. Draudzes 
rudens sarīkojums latviešu namā.

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 6. sept. 
plkst. 10.00 dievk. pēc dievk. 
sadraudzība. 13. sept. plkst. 10.00 
dievk. ar dievg., pēc dievk. Ritas 
Drones stāstījums par pieredzēto 
Latvijā. 20. sept. plkst. 10.00 

draudzes un latviešu skolas iz -
braukums Bush Lake parkā, otrā 
paviljonā. Pēc dievk. pikniks un 
bērnu nodarbības. Visiem obli-
gāti pieteikties draudzes kance-
lejā, tālr.: 612-722-4622. 27. sept. 
plkst. 10.00 dievk.; pēc dievk. 
sadraudzība. Latvijas Univer si-
tātes 90. gada svētki. 4. okt. 
plkst. 10.00 Pļaujas svētku dievk. 
ar dievg. un uzrunu bērniem; 
pēc dievk. Pļaujas svētku pusdi-
enas. Māc. M. Cepure-Zemmele. 
Bazn. adrese: 3152 - 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407; tālr.: 
763-546-8178; kancelejas tālr. 
612-722-4622.

Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut dr.: 13. sept. 
plkst. 11.00 dievk. draudzes 
dievnamā Īstbransvikā ar diev-
galdu (12 Gates Ave East Brun-
swick). 20 sept. plkst. 8:30 
Leikvudā dievkalpojums ar diev-
galdu (Igauņu baz. 607 E. 7th 
St.). Dievkalpojumus vada māc. 
I. Pušmucāne-Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 5. 
sept. Katskiļu nometnē 
plkst. 3.00 iesvētības ar dievg., 
māc. L. Saliņš. 13. sept. 
Jonkeru bazn. plkst. 10.00 dievk., 
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk., māc. L. Saliņš; pēc 
dievk. bērnu svētki. 20. sept.

Jonkeru bazn. plkst. 10.00 dievk, 
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk., māc. L. Saliņš. No 25. 
līdz 27. sept. LELBAs Aus  trumu 
apgabala konference Kat skiļos. 4. 
okt. Jonkeru bazn. plkst. 10.00 

dievk, māc. J. Saivars; pēc dievk. 
Miķeltirgus; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk. ar dievg., māc. L. Saliņš, 
pēc dievk. Pļaujas svētki.

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 12. 
sept. plkst. 12.00 dievk. Grace 
Lutheran Church (3993 Park 
Boulevard, San Diego, CA 92116), 
prāv. D. Kaņeps; pēc dievk. kafi-
jas galds. Izziņas: www.sandie-
godraudze.com vai www.sandie-
godraudze.us

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
20. sept. plkst. 2.00 dievk. Christ 
Lutheran bazn. (#1 Selma Avenue, 
Webster Groves, MO 63119), 
māc. I. Kalniņa. Pēc dievk. saiets 
ar groziņiem. 

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

Insuliešu tikšanās
No 20. līdz 23. septembrim 

bijušo Insulas nometnes Bavārijā 
tikšanās Hocking Hills Ohaijo 
pavalstī. Aicinām visus bijušos 
insuliešus. Tie, kuŗi paši nevar 
piedalīties, aicināti uzrakstīt un 
atsūtīt savu dzīves stāstu. 

Rīkotāji: 
Inta (Jeremics) Cloud inta-
cloud@comcast.net 
3 Lunar Court Placitas, NM 
87043
John Plume plume62@aol.com
6227 Westridge Blvd. Edina, MN 
55436
Isolde (Rose) LeBrie isoldeleb-
rie@aol.com
137 Sunset Drive Granville, OH 
43023

Piemiņā paturēs
AUGUSTS UN IDA VĪTOLIŅI IDAHO

MARGITA STĒRSTE MASAČUZETS
SKAIDRĪTE RUBENE KALIFORNIJĀ

EGLONS LŪKINS PENSILVĀNIJĀ

No mums šķīries ilggadējais draugs
un Freiburgas studiju biedrs

DR. JĀNIS PETRIČEKS
dzimis 1923. gada 22. augustā Latvijā,
miris 2009. gada 6. jūlijā Kalifornijā

Draudzībā piemin
LONGAILENDAS KORISTI

Mūžībā aizgājis 
Longailendas koŗa balss

ELMĀRS 
ĶENCIS

dzimis 1921. gada 3. aprīlī Jērēnu pagastā,
miris 2009. gada 12. jūlijā Ņujorkā

D I E V K A L P O J U M I
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S P O R T S
Latviešu 

volejbolistes ASV 
kolledžu vienībās

Aicinām tautiešus apmeklēt 
sieviešu volejbola kolledžu vie-
nību sacensības, kuŗās piedalās 
latviešu sportistes. Ir zināms, ka 
četras latviešu volejbolistes spēlē  
pirmā grupā (Divison I). Pirmā 
grupā pavisam ir 329 vienības, 
kuŗām tiesības piešķirt pilna 
apmēra atlētu stipendijas.

Pensilvānijas State College 
pirmās grupas sieviešu volejbola 
Penn State  15 sportistu meis tar-
vienībā 2009./2010. sezonā spēlēs 

Kalifornijā dzimusī sešu pēdu 
slaidā Marika Racibarska, cēlēja. 
Viņa ir pirmā kursa studente, 
2009. gadā bijusi viena no 50 la -
bākajām vidusskolas volejbo-
listēm ASV, un viņas attēls bijis 
uz  RISE un ESPN žurnālu vāka. 
Penn State vienībai sacensības 
notiks 18. septembrī Temple Uni-
versity Filadelfijā; 25. septembrī 
Northwestern University Evan-
stonā, IL; 11. oktobrī plkst. 1.00 
Mi  nesotas universitātē Minea-
polē.

Ņujorkas pavalsts universitātes 
(SUNY) Binghamptonā (163. vie-
ta uzvarēto un zaudēto spēļu 
tabulā 2008. gadā) vienībā spēlē 
trešā kursa studente, 5 pēdu 11 
collu gaŗā Anna Lejiņa no Rīgas, 
ārējā gremdētāja, kas iepriekšējā 

gadā tika iedalīta Austrumu 
apvienības izlases vienībā. Sa -
cen  sības notiks 5. oktobrī  plkst. 
4.00 Marquette University Mil -
vokos; 26. oktobrī Yale University  
Ņuheivenā, Konektikutā; 23. no -

vembrī Ņujorkas pavalsts uni -
versitātē (SUNY) Albanijā.

Volejbola vienībā Kent State 
Kentā, Ohaijo, (242. vietā tabulā) 
pirmo gadu spēlēs otrā kursa 
studente Līva Brīvule no Rīgas, 
sešu pēdu, trīs collu gaŗa centra 
bloķētāja un gremdētāja. Sa  cen-
sības paredzētas 2. novembrī  
Bu  falo universitātē (SUNY), 
Ņujorkas pavalstī; 3. novembrī  
Ak  ronas universitātē, Akronā, 
Ohaijo; 23. novembrī Rietum -

mičigenas universitātē, Kala-
mazū, Mičigenā, kā arī Kent State 
universitātē.  

Lafayette College Īstonā, Pen-
silvānijā, vienībā (281. vieta ta -
bulā) spēlē trešā kursa studente, 
sešu pēdu gaŗā Marikas māsa 
Katrīna Racibarska, ārējā 
gremdētāja, kas pirmajā gadā 
piecas reizes tika izraudzīta par  
Rookie of the Week. Sacensības 
notiks 9. septembrī Coppin State 
universitātē Baltimorā, Meri-
lendā, un 24. oktobrī plkst. 4.00 
Amerikas universitātē Vašin-
gtonā, D. C.

JR 
Latvijas sportistu 
rezultāti pasaules 
meistarsacīkstēs 

Berlīnē
Vārds, disciplīna, rezultāts, vieta.
Vadims Vasiļevskis (šķēps) 82,37 4.
Ainārs Kovals (šķēps) 81,54 7.
Aiga Grabuste (septiņcīņa) 6033 13. 
Māris Urtāns (lode) 19,89  16.
Igors Sokolovs (veseris) 73,97  17.
Staņislavs Olijars (110 m/b) 13,50  17.

Ieva Zunda (400 m/b) 56,66  18.
Dmitrijs Jurkevičs (800 m) 1:46,90 25. 
Ēriks Rags (šķēps) 76,23  26.
Madara Palameika (šķēps) 52,98  27.
Ainārs Vaičulens (veseris) 66,81  32.
Atis Vaisjūns (desmitcīņa) 7507  34.
Dmitrijs Miļkevičs (800 m) 1:48,43 37.
Ronalds Arājs (200 m) 21,38  47.
Ingus Janevics (soļošana 50 km)     
                                                     izstājās

Starp finālistiem jeb astoņiem 
labākajiem sacensību dalīb nie-
kiem ierindojās 62 valstu viegl-
atlēti. No Latvijas pārstāvjiem 
labākos rezultātus sasniedza 
šķēpmetēji Vadims Vasiļevskis 
(4. v.) un Ainārs Kovals (7. v.). 
Vienību vērtējumā Latvija ieguva 
septiņus punktus, kas deva 
38. vietu 201 vienības konkurencē. 
Aiz mums palika Lietuva, Nīder-
lande, Beļģija. 

No Baltijas valstu vieglatlētiem 
medaļu ieguva tikai igaunis 
Gerds Kanters, izcīnot trešo vietu 
diska mešanā.

P. Karlsons

Māsas Marika (pa kr.) un 
Katrīna Racibarskas

Anna Lejiņa

Volejbola vienība Kent State. 
Otrā rindā centrā Līva 
Brīvule (Nr. 5)

Liepājas Teātra viesturneja Ziemeļamerikā 
2009. gadā ar

Miro Gavrana lugu 
‘VISS PAR VĪRIEŠIEM’

 
BOSTONĀ - piektdien, 18. sept., plkst. 19:30 
 Trimdas draudzes zālē - 58 Irving St., Brookline, MA
 Rīko Mākslas Draugi Bostonā – Maija Priede 781-329-7491

ŅUJORKĀ - sestdien, 19. sept., plkst. 17:00
 Salas Baznīcā - 4 Riga Ln., Melville, NY
 Rīko Ņujorkas latviešu org. padome – Baiba Pinnis 914-631-5725

PRIEDAINĒ - svētdien, 20. sept., plkst. 14:00
 Priedainē, Freehold, NJ
 Rīko Ņudžersijas latviešu biedrība - Jānis Students 732-836-9750

FILADELFIJĀ - otrdien, 22. sept., plkst. 14:00
 Filadelfijas brīvo latvju biedrībā - 531 N. 7th St.
 Rīko Filadelfijas Brīvā Latvju biedrība – Uģis Nīgals 610-346-8524

KLĪVLANDĒ - piektdien, 25. sept., plkst. 19:00
 Apvienotā draudzes namā - 1385 Andrews Ave., Lakewood, OH
 Rīko Klīvlandes latviešu biedrība - 
 Silvija Rutenberga 440-205-9367

ČIKĀGĀ - svētdien, 27. sept., plkst. 15:00
 Čikāgas latviešu namā – 4146 N. Elston Ave. Chicago, IL
 Rīko Čikāgas Latviešu Biedrība –  
 Armands Birkens 773-282-6510

TORONTO - ceturtdien, 1. okt., plkst. 19:00
 Toronto latviešu centrā - 4 Credit Union Dr., Toronto
 Rīko Toronto latviešu centrs – Arnis Markitants 416-225-0911

VAŠINGTONĀ DC - sestdien, 3. okt., plkst. 19:30
 Draudzes namā - 400 Hurley Ave., Rockville, MD
 Rīko Latviešu organizācijas Vašingtonā - 
 Anita Juberte 301-869-3127

Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība „TILTS”
un izrādes vietējās organizācijas.

Cūku bēres Indianapolē

Indianapoles DV apvienība 
gads  kārtējo rudens pikniku 
,,Cū  ku bēres” rīkoja 23. augustā 
Lat viešu sabiedriskā centra 
laukumā. Divus iepriekšējos 
gadus piknika dienā ducināja 
pērkons, laiks bija vējains un 
nemīlīgs, tā kā ap  mek  lētājiem 

vajadzēja uzturēties iekštelpās. 
Šogad visiem par lielu prieku 
laiks bija vēss un patīkams. 
Sarīkojumam sākoties, bija iera -
dušies ap simts ciemiņu, sēd-
vietas pie galdiem centra lau-
kumā kup lo koku pavēnī strauji 
pildījās,  tā  pēc no noliktavas bija 

jāiznes papildkrēsli vēlīniem at -
nā  cē  jiem.

Jau no agra rīta cūkas cepeti 
sāka cepināt Indianapolē slave-
nie cepēji Andris Bērziņš, Varis 
Grāpis, Māris Kārkliņš un Mār -
tiņš Pūtelis. Cūciņu lietpratīgi 
sagriezt palīdzēja Elmārs Bērziņš 
un Markus Vītoliņš.  Pārējā azai-
da sagādi un ēdiena izsniegšanu 
uzņēmās Nora Ceriņa un Ruta 
Kārkliņa ar palīgiem Jāni Dabaru, 
Mišeli Jansoni, Nikolaju Kārkli-
ņu, Līliju Pūteli un Mārtiņu Pū -
teli. Protams, netrūka arī ,,neiz-
tukšojamo ” alus un vīna glāžu.

Tāpat kā katru gadu,  notika  
interesanta izloze ar trim pa -
prāvām naudas balvām.  Izlozes 
pēdējo balvu, nule cepto cūkas 

šņukurīti, šogad ieguva Ligita 
Krūmkalna, kas to par ,,bargu 
naudu” ($5.00) pārdeva Marģe-
ram Caunem.

Skanot latviešu mūzikai, omu-
līgās pārrunās pikniks turpinājās 
līdz pavēlai pievakarei. Bija iera -
dušies ciemiņi gan no tuvējās 
apkaimes, gan no patālām Ame-
rikas pilsētām. Ciemos bija arī 
iebraucēji no Latvijas.

Ļaudis šķīrās cerībā, ka nākamā 
gadā laiks atkal būs tikpat lab-
vēlīgs. Indianapoles DV apvie-
nības locekļi bija sarīkojuši skai-
stu pēcpusdienu.

EVK
Foto: Ligita Krūmkalne

Pie ēdienu galda: Nora Ceriņa, 
Nikolajs Kārkliņš, Ruta 
Kārkliņa, Mišele Jansone, 
Līlija Pūtele

Gaļas griezēji Markus Vītoliņš un Elmārs Bērziņš

Kasieres Rasma Kārkliņa, Ilze Millere, Ērika Vītoliņa


