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Septembŗa trešajā nedēļā Ņu -
jorkā ieradās pasaules valstu va -
dītāji, lai piedalītos ANO Ģe  ne -
rālās asamblejas sesijā. Man -
hatanā tai laikā daudzas ielas pub-
liskai satiksmei ir slēgtas, lai at -
vieglotu diplomātu pār  vie  toša   nos. 
Vietējie latvieši katru gadu gaida 
ciemos Latvijas prezi  dentu, jo 
esam pieraduši, ka pēdējos gados 
prezidents apcie  mo arī kādu  
latviešu sabiedrisko centru.

Latvijas prezidents Ņujorkas 
draudzes Salas baznīcā viesojās 
20. septembrī. Salas novada amat-
 personas tikai pirms nedēļas 
uzzināja, ka prezidents vēlas tik-
ties ar Longailenas latviešiem. 
Pirmais uztraukums ātri pārgāja, 
un Ņujorkas organizācijas pa  do -
mes priekšniece Baiba Pinne kopā 
ar Salas novada dāmu komitejas 
priekšnieci Ilzi Beiniķi sāka 
sarīkojumu gatavot un izsludināt.  

Drošības sargi ieradās agri no 
rīta un pārbaudīja visas Salas 
baznīcas telpas.  Ik pēc piecām 
minūtēm tika ziņots, ka prezi-
denta auto tuvojas. Pa gabalu 
redzējām, ka pa Riga Lane  brauc 
piecas spīdīgas melnas automa -
šīnas. Tās iebrauca baznīcas ter-
ri  torijā un apstājās baznīcas 
priekšā. Pie baznīcas Latvijas 
Valsts prezidentu Valdi Zatleru 
un Lilitu Zatleri sagaidīja Ņu  jor-
 kas draudzes priekšnieks Mārtiņš 
Zālīte ar dzīvesbiedri un pas-
niedza viesiem lielu puķu pušķi. 

Prezidents pirms dievkalpo  ju -
ma vēlējās tikties ar bērniem, un 
Salas baznīcas konferenču zālē 
viesus, stāvot kājās, gaidīja Long-
     ailendas latviešu skolas bērni 
tautastērpos. Tikšanos va  dīja sko-
lotāja Indra Avena. Bija ieradušies 
Latvijas televīzijas filmētāji un 
daudzi fotoreportieŗi. Ēriks Maz -
zanobile pasniedza prezidentam 
Ņujorkas beisbola vienības Yankee 
cepuri, Katarīna Mazzanobile – 
puķes Lilitai Zat  lerei. Pēc tam 
bērni jutās brīvāki un sāka prezi-
dentu izjautāt. Katrs prezidentam 

Latvijas prezidents Valdis  Zatlers ciemos 
pie Longailendas tautiešiem

bija sagatavojis vienu oficiālu 
jautājumu. Viņi jautāja, kad prezi-
dentam ir dzimumdiena, cik reizes 
viņš bijis Amerikā, kādi sporta 
veidi patīk utt. Savukārt prezi-
dents jautāja, kuŗi no bērniem 
bijuši Latvijā un kas viņiem tur 
vislabāk paticis.  Prezidents Valdis 
Zatlers un Li  lita Zatlere kopā ar 
bērniem pavadīja vairāk nekā 
trīsdesmit minūtes. Meitenēm ļoti 
iepatikās prezidenta kundze. 

Pēc tam delegācija devās uz 
baz  nīcu, ko jau pildīja dievlū dzē -
ji. Dievkalpojumu vadīja mā  cītājs 
Laris Saliņš, mācītājs Juris Saivars 
un diakons Indriķis Ka  ņeps. Visas 
izvēlētās dziesmas bija labi pa -
zīstamas, jo dziesmu autori savu-
laik dzīvojuši Ņu  jorkā, bijuši 
Ņujorkas draudzes locekļi. Dzies-

mas skanēja paci lāti un skaisti. 
Pēc dievkalpojuma baznīcas 

lejas telpās prezidents Valdis 
Zatlers sīki pastāstīja par paš -
reizējo stāvokli Latvijā. Ap  mek -
lētājiem bija daudz jautājumu, 
piemēram, par ASV prezidenta 
Baraka Obama atteikšanos Polijā 
un Čechijā novietot pretraķešu 
vairogus,  skolotāju atlaišanu no 
darba Latvijā, pensiju sama  zi -
nāšanu veciem cilvēkiem utt.  
Prezidents no jautājumiem ne -
nobijās un pat pagarināja tiem 
atvēlēto laiku, lai uz visiem 
atbildētu. Draudzes priekšnieks 
Mārtiņš Zālīte pasniedza prezi-
dentam draudzes visjaunāko iz -
devumu, nesen iespiesto mācītāja 
Richarda Zariņa biografiju. Pre -
zi   dents pateicās un  pastāstīja, ka 

Latvijas Nacionālās ope  ras ģil -
des labdarības sarīkojumu, kas 
notika 29. augustā Salas baznīcas 
sarīkojumu zālē, neap šaubāmi 
visi – viesi, tenori un rīkotāji – ilgi 
atcerēsies. Māk  slinieks Uldis Ste -
pe uz skatuves bija uzbūris tumš -
zilas debesis un mēnesi ar zvaig -
znēm, lai radītu „mēness mistisko 
mīlestības” gaisotni. Vie  sus sa -
gaidīja Ivars Bērziņš, tērpies frakā, 
baltiem cimdiem rokās un cilin-
dru galvā. Zālē novietotos bērzus 
bija cir  tis tenors Miervaldis Jenčs, 
tajos mirdzēja mazas gaismiņas. 
Dai ga Deivisa (Davies) balti klātos 
galdus rotāja ar puķēm un svecēm, 

šoreiz galdiem nebija numuru, bet 
gan katram kāda LNO dziedoņa 
vārds. Pirms koncerta kokteiļu 
stundā viesus cie  nāja ar pī  rā  dzi -
ņiem, uzkodām un boli. 

Sarīkojuma sākumā LNO 
priekš  sēža vietniece Aija Pelše 
apsveica atnākušos un pateicās 
par atbalstu, jo visi ienākumi pa -
redzēti Latvijas operai, lai  2010. 
vai 2011. gadā iestudētu B. Skul -
tes operu „Vilkaču mantiniece”. 

Dziedonis Nauris Puntulis iepa-
 zīstināja klausītājus ar pā   rējiem 
tenoriem – Miervaldi Jen  ču un 
Guntaru Ruņģi un pianistu Gintu 
Bērziņu. Programmai bija divas 

daļas: „toreiz” un „tagad”. Koncerta 
sākumā  Gints Bērziņš spēlēja 
Emīla Dārziņa „Melan cholisko 
valsi”. M. Jenčs, G. Ruņģis un 
N. Puntulis dziedāja operu ārijas, 
kādas „toreiz” dzie  dāja LNO solis-
ti Mariss Vētra, Artūrs Priednieks-
Kavarra, Jānis Vītiņš un citi. 
Klausītāji pēc katras dziesmas 
aplaudēja un priecājās, ka dzirdēja 
arī latviešu komponistu B. Skultes 
un J. Kal niņa operu ārijas. 

Otrās daļas programmas „Trīs 
māsas” 12 tautasdziesmām bija 
mūziķa Juŗa  Kulakova savdabīga 
apdare, ieskaņoto pavadījumu 
Gints Bērziņš papildināja, spē -

lējot  klavieres un akordeonu, un 
priekšnesums šķita itin moderns.  
Šīs daļas mūzikālais raksturs bija 
piemērots programmas pietei -
kumā minētajam nosaukumam 
„tagad”. Klausītāji arī šo koncerta 
daļu uzņēma ļoti atsaucīgi. Te -
nori piedevās atkārtoja „Strauja, 
strauja upe tecēj’”. 

Koncerta beigās tenoriem pas-
niedza puķes. Tās saņēma arī 
rīkotāju palīgi, īpašu pateicību 
pelnījusi Laima Veide par tenoru 
uzņemšanu savā mājā. 

LNOĢ izlozē laimēja: Jānis 
Šķinķis no Ņujorkas – tvartus ,,Vil-
 kaču mantiniece” un ,,Ham lets”; 

Gunta Voldiņa no Ma  sa  čusetas – 
viena gada Laika abonementu; 
Izolde Zīversa-Preisa no Ņu  džer -
sijas – Elzas Drujas-Forsu gleznu; 
Andris Ramans no Zie   meļ -
kalifornijas – LNO operas iz  rādes 
biļetes divām personām; Inā  ra 
Kalniņa no Ilinojas – ce  ļo  jumu uz 
Rīgu un atpakaļ vienai personai.

Bija pienācis vakariņu laiks, 
viesus aicināja pie Anitas Mednes 
un palīgiem sagādāta aukstā gal-
da gardumiem. John Weber deju 
kapellas mūzika skanēja līdz pus-
naktij. Mājup visi devās gandarīti 
par skaisto sarīkojumu. 

V. S. 

LNO ģildes labdarības sarīkojums Longailendā

saticis mācītāju Richardu Zariņu,  
ciemojoties pie viņa dēla Bertra-

ma vasaras mītnē Keipkodā, kad, 
būdams ortopēdiskais chirurgs, 
papildinājis zināšanas ASV.  
Grāmatas saņēma arī Latvijas 
vēstnieks ASV Andrejs Pil  de-
govičs. Uz tikšanos ar prezidentu 
bija ieradies arī Latvijas goda 
konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš ar 
dzīvesbiedri un pirms trim mē -
nešiem dzimušajiem dvīnīšiem. 

Apmeklētājiem bija iespēja 
kopā ar prezidentu nofoto gra-
fēties. Salas novada ļaudis bija 
sagādājuši bagātīgas uzkodas. 
Klātais galds bija patiešām kara-
lisks, varbūt šajā gadījumā būtu 
jāteic – prezidentisks. Pacienāja 
arī visus drošības sargus un izne-
sa ēdienu uz paplātes tiem, kuŗi 
ārā sargāja limuzīnus, lai arī viņi 
baudītu latviešu viesmīlību.

Diemžēl delegācijai bija jā  do -
das uz citiem pasākumiem un 
tikšanās apmeklētāji, stāvot kājās 
un aplaudējot pavadīja Latvijas 
Valsts prezidentu Valdi Zatleru 
un Lilitu Zatleri. 

Bijām priecīgi par  vienreizējo 
izdevību uzņemt augstos viesus 
mūsu latviešu baznīcas telpās un 
laimīgi par jauki un sirsnīgi 
pavadīto rīta cēlienu.

Ēriks Niedrītis

Pirmā rindā no kreisās: Katarīna Mazzanobile, Ērika Krafta; 
otrā rindā:  Annika Goldšmite, Lilita Zatlere,  Laila Lapiņa, 
Madelēna Miniate, Krista Lediņa

LR Goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš ar Matīsu Dēliņu, mācītājs Laris Saliņš, Lilita Zatlere, 
Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers un Lūsina Dēliņa ar Lūnu Dēliņu
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Kuģu ceļojumi!
Mums visādi „Labi un lēti”

Inese Rīgā apciemo pazīstamu restorānu

Piezvaniet man, pirms ejat uz „Internet” vai citiem

Nesen atgriezos no Latvijas, 
kur biju pavadījusi trīs nedēļas, 
varēju atkal lasīt Laiku, kas man 
daudzus gadus un īpaši tagad, 
kad vairs nedzīvoju Vašingtonā, 
ir izrādījusies ļoti svarīga saite ar 
pārējo latviešu sabiedrību. Vien -
mēr priecājos, ja redzu attēlos 
draugu un paziņu sejas, ja varu 
lasīt viņu atmiņu tēlojumus un 
ceļojumu aprakstu. Bet vēl vairāk 
priecājos, kad redzu, ka mūsu 
jaunatne turpina latvisko iz -
glītību, beidz latviešu skola, pie -
dalās skautu u.c. organizāciju 
rīkotās nometnēs unt ad paši 
iesaistās šo organizāciju darbā. 
Vienmēr gribu redzēt, kādi tad 
šie jaunie censoņi izskatās. Bet 
tad, īpaši Laika 35. numurā pir-
majā un tālāk 18. Lappusē visu 
sejas ir tik mazas kā kniepadatu 
galviņas un ir pilnīgi nesa -
skatāmas, kur nu vēl pazīstamas.  
To pašu varu teikt par Laika 34. 
nu  murā pirmajā lapā ievietota -

jām Baltijas ceļa fotografijām, 
kam trūkst jebkāda paraksta.

Diemžēl šādu piemēru ne -
trūkst. Vai varam to attaisnot no 
žurnālistiskā viedokļa, nemaz 
ne  runājot par atbildību pret mū -
su jaunatni, ko gribam arī tur p-
māk iesaistīt mūsu nacionālajā 
darbā? Visi apzināmies, ka lai-
krakstu izdot izmaksā dārgi... Arī 
mums, kas to abonējam, tas nav 
lēts, tomēr pietiekami svarīgs, lai 
to atļautos. Bet vai saņemam 
pretī attiecīgu kvalitāti? Pēdējā 
lai  kā, saskaroties ar tautiešiem 
lat  viešu centros, esmu novēroju  si 
neizmērojamu starpību starp cil-
 vēkiem, kas lasa, un tiem, kas 
nelasa Laiku. Piemēram, ir tādi, 
kas brīnās, ka pagājušo rudeni ir 
bijuši Dziesmu svētki Ventūrā, 
Kalifornijā, vai šogad Hamiltonā, 
Kanadā. Par citiem notikumime 
latviešu sabiedrībā vispār ne  ru -
nājot. Tomēr paskaidrojot nojau-
tu, ka viņiem interesētu saņemt 

Laiku, noteikti redzēt fotografi-
jas no dažādiem notikumiem, arī 
tad, ja latviski vairs nelasa. 

Mums ir neapšaubāmi svarīgi 
uzturēt savu laikrakstu pievilcī -
gu, lai varam to turpināt gaidīt ar 
nepacietību un, to sņemot, ne -
būtu jāpiedzīvo vilšanās.

Valda Lēvenšteina  
Redakcijas atbilde. Gribam 

paskaidrot, ka, laikrakstu gata -
vojot, bieži pie labākās gribas 
iesūtītos attēlus nevaram ievietot 
lielākus, jo tie iesūtīti nepie ņe-
mamā formātā. Gribam lūgt 
mūsu korespondentus turpmāk 
pievērst uzmanību fotomateriāla 
izmēriem un, jau fotografējot, 
raudzīties, lai aparātā būtu 
izvēlēta lielākā kadra izšķirtsēja 
(rezolūcija) un, bildi nosūtot, 
lūdzam to nesamazināt un 
neievietot Word failā.

Neaizmirstiet, lūdzu, katrā ziņā 
līdz ar attēlu atsūtīt redakcijai arī 
tā parakstu!

Pateicība visiem 
Pateicos ikvienam, kas atbalstī  ja 
manu kandidātūru (no partijas 
Jaunais laiks) Eiropas Parlamenta 
(EP)  vēlēšanās 6. jūnijā.  Visvairāk 
pateicos ārzemēs  dzīvojošiem 
Lat  vijas Republikas  pavalstnie -
kiem, kuŗi šajās vēlēšanās pieda -
lījās. Tas tikai parādīja un pierā -
dīja, ka mums svarīgi notikumi 
Latvijā. Daudzi  mudināja un  
aici  nāja savus  radus, draugus, 
kol  lēgas, paziņas Latvijā un ār -
zemēs piedalīties vēlēšanās. To 
mēs darījām pa tālruni,  e-pasta 
vēstulēs, tiekoties. Var teikt, ka  
rīkojāmies  pēc savām spējām un 
galvenais, pēc savas  pārliecības. 
Un panākumi bija.

Pateicos arī tiem  LR pavalst-
niekiem, kuŗi  nepiedalījās šajās  
vēlēšanās, bet  to  noteikti darīs  
2010. gada 2. oktobrī  10. Saeimas 
vēlēšanās. Šīs vēlēšanas būs kri-
tiski svarīgas, lai nostiprinātu la    -
bējo  partiju vairākumu Saeimā. 
To panāksim, ja vairākums vai 
visas labējās polītiskās partijas 
apvienosies vai saliedēsies vienā 
lielā, spēcīgā valstiski patriotiski 
noskaņotā grupējumā.  JL valdes  
priekšsēde Solvita Āboliņa aicina 
partijas apvienoties, un patlaban 
Latvijas trīs labējās partijas ir 
atsaukušās šim aicinājumam. 
Kur ir pārējās? Vai paliksim tikai  
vērotājos un gudri atrunāsimies?

 Ārzmēs dzīvojošiem LR pavalst-
niekiem jāmudina visas labējās 
partijas apvienoties. Tas jādara pēc 

iespējas ātri. Darba būs  daudz, jo 
jāveic daudzi priekš  darbi.  Taču 
no darba mēs nekad neesam 
baidījušies. Ja būs laba griba, po -
lītiskā pārliecība un  ap  ņemšanās 
to darīt, būs arī rezul  tāti.

EP vēlēšanās ieguvu 50,450  
punktus! Salīdzinājumam:  K. 
Kariņš ieguva 71,871 punktus, 
A. Latkovskis – 57,657 punktus, 
kollēga dr. I. Circene – 56,372 
punktus. K. Kariņš (JL) tika 
ievēlēts  Eiropas  Parlamentā. Ap -
sveicu viņu, jo  zinu,  ka  viņš dar-
 bosies Latvijas labā  kopā  ar  
pārējiem Latvijas EP  deputātiem.

Tātad, viss ir  iespējams, un 
nākamās EP vēlēšanās nedrīk-
stam palaist gaŗām izdevību. Ta -
gad galvenais un  svarīgākais ir 
būt informētiem par  to, kas 
notiek  Latvijā un ārzemēs, kur  
vien dzīvo latvieši.

Diemžēl vēlēšanās piedalījās 
tikai 1532 ārzemēs dzīvojošie LR 
pavalstnieki. Kāpēc tik maz? Ir 
grūti izprast mūsu kūtrumu un 
neaktīvitāti. Mēs nedrīkstam pa -
kļauties sarūginājumam un rūg -
tumam. Šie vārdi varbūt vairāk 
attiecas uz  tautiešiem, kuŗi Lat -
viju atstāja pēdējos gados ekono-
misku apsvērumu dēļ. Ekono -
miskie apstākļi Latvijā noteikti 
uz  labosies.  Tāpēc  mums ir  jāat-
 balsta Latvija, cik vien iespējams.

 Ikvienam būtu jāiestājas kādā 
labējā polītiskā partijā  Latvijā, 
tādējādi būsim iesaistīti polītiski  
demokratiski procesā. Ir arī 

Nepiedienīgi mazas fotografijas!

iespēja atbalstīt mūsu kopējo  na -
cionālpolītisko darbu ar  Pasaules  
brīvo latviešu  apvienības (PBLA) 
starpniecību, iestājoties  Latvijas 
brīvības fondā (LBF), tādējādi 
no  drošinot tam līdzekļus. Dalī -
bas maksa ir $500 (var   maksāt  
pa daļām): LBF, 400 Hurley 
Avenue, Rockville, MD 20849-
4016,  USA.  Mums jāpanāk, lai  
nākamās Saeimas vēlēšanās 
2010. ga  da  rudenī piedalītos pēc  
iespējas lielāks tautiešu skaits. 
Tāpēc visos latviešu centros un  
kopienās ārzemēs jābūt  vēlēšanu 
iecirkņiem, nepietiek  tikai de  vi -
ņiem  iecirkņiem  ASV!  Amerikā 
ir daudz  vairāk latviešu  centru  
un  kopienu. Latvijas vēstniecība 
ārzemēs varētu norīkot atsevišķus 
vietējos  tautiešus par  vēlēšanu 
iecirkņu vadītājiem. Vajadzīga 
tikai  Latvijas  Ārlietu ministrijas, 
Latvijas vēstniecību ārzemēs un 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
(CVK) saskaņota rīcība.

PBLA  un  tās agrākais valdes 
priekšsēdis, tagad ALAs Infor -
mācijas nozares vadītājs J. Ku  kai-
 nis jau sācis rīkoties. Viņu atbal-
sta PBLA valdes priekšsēdis 
M.Sausiņš un Amerikas  latviešu  
apvienības (ALA) valdes  priekš-
sēdis Dr. J. Mežinski.

Viss ir atkarīgs no mums pa -
šiem, cik būsim darbīgi, strādājot 
Latvijas labā.
Dr. Jānis J. Dimants jaunākais,
kandidāts Eiropas Parlamentā,                                                                                    

LBF nodibinātājs
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Ar komēdiju uz Ziemeļameriku!
Laikā, kad top kārtējais laik-

raksta numurs, ceļasomas kārto 
četri brīnišķīgi Latvijas aktieŗi, 
lai dotos Latviešu Kultūras bie d-
rības TILTS organizētās vies-
izrādēs pa Ziemeļamerikas pil-
sētām. Visi kopā viņi pārstāvēs 
neatkarīgo Teātri TT un tau -
tiešiem piedāvās komēdiju, kas 
Latvijā pirmizrādi piedzīvojusi 
pirms vairākiem gadiem, šai lai -
kā nospēlēta 125 reizes, uzņemta 
arī filmā. Tā ir Lauŗa Gundara 
sarakstītā asprātīgi skumjā „Ti -
ritomba jeb Zelta zivtiņa” – stāsts 
par vientuļiem cilvēkiem, kas 
galu galā atrod savu otru pusīti. 
Šajā iestudējumā ir daudz jautru, 
negaidītu situāciju, milzum 
daudz pārpratumu, nesapraša-
nos, noklusējumu un pat melu, 
taču beigas ir gaišas un apsola 
saskaņu divu pāru turpmākās 
gaitās.

Šis ir viens no retajiem ga  dī -
jumiem, kad lugu iestudējis pats 
autors Lauris Gundars, tajā gal-
veno Vinetas lomu viņš savulaik 
rakstījis skatītāju iemīļotai aktri-
sei Līgai Liepiņai ( starp citu – 
savai sievasmātei), kas to arī tē -
lojusi visās 125 līdzšinējās izrādēs 
partnerībā ar spilgto Rīgas Krie -
vu drāmas teātŗa aktieri Jakovu 
Rafalsonu. Izrādē Ullas lomā 

redzēsim  drāmatiķa dzīvesbiedri 
Annu Putniņu.

Tagad, gatavojoties Amerikas 
viesizrādēm, „Tiritomba” atdzi-

musi jaunā variantā, mainījušies 
divu galveno lomu tēlotāji, vien -
tuļo dīvaini, „tomātu karali” tēlos 
populārais Dailes teātŗa meistars 

Juris Strenga, Vinetas lomā ieju-
tusies ekscentriskā aktrise Velta 
Straume, bārmeni Elvi atveidos 
Valmieras teātra raksturkomiķis 

Arnolds Osis, Ulla, tāpat kā 
senāk, būs Anna Putniņa. Viņa ir 
šīs neatkarīgās vienības – Teātŗa 
TT – vadītāja un dvēsele. Teātris 
strādā pēc projektu principa, 
populārizē latviešu autoru dra-
maturģiju, izmēģina spēkus da -
žādos žanros, iestudē izrādes arī 
bērniem. Bet pērn ķērās arī pie 
latviešu klasikas, iestudēja Rū -
dolfa Blaumaņa drāmu, pārceļot 
tās darbību uz mūs  dienām, līdz 
ar to mainot arī nosaukumu – 
„In  drāns”. Šī izrāde pavēra jaunu 
skatījumu uz it kā pierastām vēr -
tībām, bet galvenās lomas at  vei -
dotājs Jānis Jarāns, publikas mī -
lēts komiskās lomās, spēlējot In -
drānu tēvu,  atklāja ne    gaidīti dzi -
ļas sava talanta šķaut  nes.

Teātris TT ir pelnījis, lai to 
iepa  zītu tautieši visā pasaulē, 
tāpēc viesizrādes, domājams, iz -
pelnīsies publikas atsaucību un 
atzinību. Būs iespēja iepazīties ar 
četriem augstas klases aktieŗiem, 
ar lugu, kas ļaus daudz un skaļi 
smieties, palaikam arī skumji 
nopūsties. Bet pēc izrādes bei -
gām, varu apsolīt droši , skatītāju 
noskaņojums būs gaišs un prie -
cīgs, jo būsit sastapušies ar opti-
mistiem, kas mīl dzīvi un savus 
skatītājus. 

Gundega Saulīte

Lauŗa Gundara komēdijas "Tiritomba jeb Zelta zivtiņa" lomu tēlotāji, no kreisās: Arnolds Osis, 
Juris Strenga, Anna Putniņa un Velta Straume gatavi iepriecināt skatītājus

Šogad, 2009. gada vasarā, 
Kendalla  kolledžu Čikāgā, ar Hos-
pitality Management gradu beidza  
Aldis Strīpnieks.

Aldis dzimis 1983.gada 27.ok -
tobrī, Toronto Kanadā. Pirmās iz -
glītības gaitas sāk Thornhill pamat-
skolā. Kad ģimene pārceļas uz 
Burlingtonu, Aldis tur beidz John 
Tuck skolu un Nelson vi  dus skolu, 
izglītību turpina She  ridan kolledžā 
Oukvillē, ko absolvē 2005. gadā, 
vēlāk strādā par sanāksmju plānotā-
ju un citos darbos. Starplaikos aktīvi 
darbojas latviešu jaunatnes ALJAs 
rīkotos pasākumos un 2004. gadā 
Toronto, 2007. – Los Cabos Meksikā 
un 2008. gadā Čikāgā bijis atbildī-
gais ALJAs kongresu rīkotājs.

Lai turpinātu izglītību, Aldis pār-
ceļas uz dzīvi Čikāgā un mācās Ken-
 dall kolledžā. Un tāpat kā Kanadā, 
arī šeit iesaistās jaunatnes sabiedris-
kajā darbā. 2008. gadā piedalās  
Amerikas latviešu apvienības (ALA) 
55. Sporta meistarsacīkšu rīkošanā 
Čikāgā un ar „Dzelmiešiem” dejo 
Ventūras Latviešu dziesmusvētkos 
Kalifornijā.

Pēc graduēšanās strādā uzņē-
mumā American Society of Home  
Inspectors par sanāksmju plānotā-
ju, Čikāgā un citur.

Šā gada 19. septembrī Aldis un 
Lāra Lebedeva slēdza mūža derību.

Vēlam Aldim panākumiem 
bagātu dzīvi pie mums Čikāgā un 
Dieva  svētību laulībā !             

               Juris Valainis          

          

Pa zinātņu kāpnēm

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Apdraudēts kultūras 
darbs Latgalē

 Latvijā ir smaga ekonomiskā 
krize, kas izraisījusi vēl nebijušas 
problēmas. Apdraudēts arī Lat -
gales Kultūras centra (LKC) 
izdevniecības darbs. LKC izdev -
niecība 20 gadu izdevusi  kul -
tūrvēsturisku un literāru ga  da -
grāmatu latgaliešu izloksnē ,,Tā -

vu zemes kalendars”. Šogad iz -
nāca tās 71. gadagājums. Tā ir 
vecākā gadagrāmata Latvijā. 
,,Tāvu zemes  kalendars” ir patri-
otisks izdevums, tajā stāstīts par  
latviešu tautas nebrīves un  kaŗa  
gadiem, par latviešu valodu, 
kultūru un ticību.  Otrs rēgulārs 
izdevums latgaliešu izloksnē ir 
literātūras almanachs ,,Olūts”. 
Sagatavots almanacha 14. lai -

diens 256 lappušu apjomā. Diem-
 žēl līdzekļu tā izdošanai nav.

LKC izdevniecība gatavo iz -
došanai arī citas grāmatas gan 
latviešu literārā, gan latgaliešu 
izloksnē, dažas arī angļu un 
krievu valodā.

Patlaban  tiek  gatavota izdo -
šanai liela apjoma grāmata par  
Latgales glezniecību, kas varētu 
iznākt jau šoruden. LKC  izdev-

niecība no 1990. gada līdz šim  
laikam izdevusi ap 400 nosau-
kumu Latvijai aktuālu grāmatu. 
Izdevniecībā iesniegti daudzu 
grāmatu manuskripti, kuŗi gaida 
kārtu izdošanai. 

Ļoti lūdzu tautiešus  atbalstīt 
LKC izdevniecību. Jau  iepriekš  
pateicos par  katru  ziedojumu.

LKC izdevniecības vadītājs 
Jānis Elksnis

Latgales Kultūras centra 
izdevniecība, biedrība

Reģ. Nr. 40008007882
Baznīcas ielā 28, Rēzeknē, LV-4601, 
tele. 46-22298
e-pasta: lkcizdevnieciba@apollo.lv
Mājas  lapa: www.lkcizdevnieciba.lv
SEB banka – Konta Nr.
LV30UNLA0014000700032 
Kods Nr. UNLALV2X014

Salas baznīcā, 4 Riga Lane, Melville, NY
Svētdien, 4. oktobrī, dievkalpojums 

10:30 no rīta; sekos 

Pļaujas svētku sarīkojums
Longailendas teātra kopa uzvedīs

komēdiju “Dzimšanas diena”
Siltas pusdienas, kafija un izloze “Uz kārā zoba”

Laipni ielūdz Salas novada dāmu komiteja

Paldies kulinārijas 
meistariem 

Šovasar man atkal bija izdevība 
Latvijā mieloties ar gardiem 
ēdieniem gan pilsētu restorānos, 
gan mazās lauku kafejnīcās. 
Daudzi Latvijas pavāri meistarībā 
neatpaliek no citu Eiropas valstu 
kulināriem. Kulinārijas māksla 
veicina tūrismu. Kāda amerikāņu 
grupa, kas bija apceļojusi visu 
Latviju, ļoti atzinīgi vērtēja 
latviešu virtuves mākslu un tās 
tradicijas. Tāpēc jāpriecājas, ka 
vispusīgais kulinārijas meistars 
Mārtiņš Rītiņš nodibinājis sti-
pendiju studentiem, lai turpinā -
tos pavāru dinastija.

Rasma Dinberga

Par Omuļu pagastu 
Vēlos papildināt A. Mooras rakstu 
Laika Nr. 33 par zivi omuli un 
ciemu ,,Omuļi”.

Par tādu zivi uzzinu pirmo reizi, 
bet rakstā pieminētais Omuļu 
ciems Ērģemes pagastā savā laikā 
bija daļa no Omuļu pagasta, kas 
bija viens no mazākajiem Latvijas 
pagastiem, jo daļa tās territorijas 
pēc pirmā Pa  saules kaŗa tika pie-
vienota Igau  nijai. Pagastam cauri 
plūst upe, kas Lat  vi  jas daļā no -
saukta par Omuļu upi.

Rakstnieces Ivandas Kaijas 
1921. gadā izdotajā romānā ,,Sfin -
ksa” ir persona, vārdā  Omu la, un 
šo atva  sināto vārdu no Omuļu upes 
mēs devām mūsu meitai.  Ne  zinu, 
vai Ivandai Kaijai bija kāda saite ar 
Omuļu pagastu, bet aizritējušā 
gadsimta 30. gados Latvijas valsts 
ties  lietu ministrs Hermanis Apsīts 
no  pirka kād  reizējo Omuļu muižu 
un pavadīja tur vasaras.

Domāju, ka Omuļu pagasta ie -
dzīvotāji bija omulīgi un arī laip-
ni.

Bijušis omulietis
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību

Fragmenti no publikācijām

1987. gads
Baltiešu holokosts
Aizvesto piemiņas dievkalpo-

jums un svecīšu gājiens Toronto 
pulcināja vairāk nekā 2000 da -
lībnieku. Pirmo reizi Kanadas 
baznīcās aizlūdza par vajāto baz-
 nīcu un no komūnisma cietuša -
jiem upuriem. 

Oikumēniskais dievkalpojums, 
ko 14. jūnija un turpmākās de -
portācijās aizvesto piemiņai 
gads  kārtēji organizē Baltijas tau -
tu federācija Kanadā, šogad bija 
labi organizēts un apmeklēts, ar 
vairāk nekā 2000 dalībniekiem 
kopskaitā. Ar Kersten College 
starp    niecību pirmo reizi 14. jū -
niju pieminēja arī visās Kanadas 
baznīcās kā cietušās baznīcas 

(Suffering Church Sunday) svēt -
dienu. Paredzams, ka to tādā 
veidā turpinās arī nākamos ga -
dos. Baltiešu oikumēniskā diev -
kalpojumā pirmo reizi piedalījās 
arī Kanadas valsts sekretārs un 
daudzkultūru ministrs D. Krom-
 bijs, ko savās slejās atzīmēja arī 
vietējie laikraksti. 

Sēru dievkalpojumu St. Pauls 
baznīcā ievadīja svinīgs karogu 
gājiens, piedaloties baltiešu ve -
terāniem, skautiem, gaidām un 
baltiešu garīdzniekiem ar archi -
bīskapu A. Lūsi un igauņu bīs  kapu 
K. Raudsepu. Svētrunā māc. 
A. Celms pieminēja draus  mīgo 
nakti no 13. uz 14. jūniju, kad ko -
mūnistiskais režīms no Baltijas 
valstīm uz Sibirijas soda nomet-
nēm deportēja vairāk nekā 65 000 
nevainīgu cilvēku, bērnus un 
sirm  galvjus ieskaitot. Mēs to ne -
drīkstam aizmirst un mēs to ne -
aizmirsīsim, bet kā civilizētas tau-
tas un kristieši ticībā uz Dievu 
kļū  sim par taisnības, miera un 
brīvības lieciniekiem. Svēto rakstu 
lasījumos piedalījās arī daudz -
kultūru ministrs D. Krom  bijs, tā 
apliecinādams savu un valdības 
līdz  jutīgo izpratni bal  tiešu tra -
ģēdijā. 

Par gadskārtēju tradīciju izvei -
dojusies aizvesto piemiņa un 
godināšana ar svecīšu aizde  dzi -
nāšanu. Visu tautību garīdz  nie -
kiem lasot piemiņas vārdus, ar 
degošu sveci rokā attiecīgās tau-
tas jaunava tuvojās altārim, lai 
aizdegtu Igaunijas, Latvijas un 
Lietuvas deportēto godināšanai 
simbolisko brīvības liesmu. Lat -
viešiem to veica evaņģeliste Aina 
Avotiņa un latviešu ģimnazijas 
absolvente Sandra Priedīte. 

Sēru dievkalpojumu un pie -
miņas brīdi vēlās vakara ziņās 
pārraidīja City TV televīzijas prog-
 rammā. Rīta laikraksts The Sun 
svētdienas izdevumā bija ievie  tojis 
redzamā vietā rakstu un uz -
ņēmumu par baltiešu sēru dievkal-
 pojumu, citējot arī māc. A. Celma 
svētrunā pieminēto deportēto 

skaitu un apņemšanos turpināt 
iestāšanos par patiesību, mieru un 
brīvību. Laikraksta līdzstrādnieks 
Stuarts Mekartijs pieminēja arī 
svecīšu gājienu kā solidarizēšanos 
ar „Helsinki 86” grupas aktivitātēm 
Rīgā. Raksta nobeigumā viņš no -

rādīja, ka oku -
pētās Lat  vijas 
jau  nieši līdzīgā 
vei  dā pret ko -
mūnistisko re -
žīmu jau de -
monstrējuši 
27. decembrī 
un Lieldienu 
svētdienā. 

14. jūnija 
ag     rā rīta 
stundā ap 80 

l a t v i e š u 
organizāciju 
va  dītāji un pār-
 stāvji pulcējās 
Sv. Jāņa ev. lut. 

draudzes lauku īpašumā „Sau -
laine” pie kritušo brīvības cīnītāju 
pieminekļa, kur svētbrīdi vadīja 
māc. F. T. Krist  bergs un archi -
bīskaps A. Lūsis. Šī pulcēšanās 
bija domāta kā so  lidarizēšanās ar 
„Helsinki 86” grupu, kas pēc  pus-
dienā bija aicinājusi latviešus no -
likt ziedus pie Brīvības pie -
minekļa Rīgā. (01.07)

Latvieši maršē – 
padomju vara 

neiejaucas
Los Angeles Times 18. jūnija 

numurā ievietojis sava žurnālista 
Roberta Žiletes rakstu par 14. jū -
nija piemiņas sarīkojumu pie 
Brīvības pieminekļa Rīgā. Daļa 
no notikuma apraksta veltīta Ži -
letes telefona sarunai no Vašin  g-
tonas piemiņas brīža orga  ni  zē -
tāju Rolandu Silaraupu Rīgā. 
Silaraups izteicies, ka padomju 
režīms atļāvis demonstrāciju sa -
skaņā ar „glasnostj” polītiku un 
ka tur bijis pārāk maz miliču, lai 
tie varētu sapulcējušos izklīdināt. 
Demonstrācijas organizētāji da -
līb    niekiem ieteikuši izvairīties no 
pretpadomju „provokācijām” un 
sadursmēm ar miliciju. 

Kad demonstranti mierīgi gā -
juši uz Brīvības pieminekļa pusi, 
skatītāji aplaudējuši un arī pie  -
vienojušies gājienam, kas kļuvis 
arvien lielāks, līdz tur bijuši 1000 
gājēju. Pie pieminekļa pievie  no -
jušies kādi četri tūkstoši, lai pie  da-
 lītos svinīgā ceremonijā un dzir -
dētu runas, kuŗās pieminēti lat -
viešu tūkstoši, kuŗus 1941. ga  da 
14. jūnijā padomju slepenpo  licija 
arestēja un deportēja uz Si  biriju, 
kur viņus sagaidīja droša nāve. 

Tālāk savā rakstā Žilete piemin 
arī ALA darbinieku Ojāru Kal -
niņu, kas informējis, ka pēdējo 
sešu mēnešu laikā Rīgā bijušas 
vairākas šādas demonstrācijas, 
bet ka šis bijis pirmais gadījums, 
kad demonstrācija bijusi iepriekš 
izziņota. 

Latviete prezidente
To r o nt o. 

Vietējie laik-
raksti zi  ņo, 
ka Kanadas 
sieviešu ad -
mi  nistrātīvās 
un uzņēmēju 
(Cana  dian 
Association 
of Women 
E x e   c ut iv e s 

and Entrepreneurs) ap  vienības 
gada sapulcē par prezidenti no 
jauna ievēlēta adv. Sarmīte Bulte. 
Apvienības piecpadsmit locekļu 
valdē S. Bulte darbojās jau agrāk, 
ieņemot arī viceprezidentes 
amatu. Desmit gadu darbības 
laikā apvienība kļuvusi par kan-
adas apmēra organizāciju uzņē-
mumu admi  nistrācijā nodar-
bināto sieviešu un dažādo arod-
firmu sieviešu īpašnieču pro-
fesionālu orga  nizāciju. Bultes 
sabiedriskā rosme izpaužas arī 
Elmwood Women’s klubā, kur 
pašreiz pilda viceprezidentes 
pienākumus. 

Latviešu sabiedriskā dzīvē 
Sarmīte Bulte pazīstama kā 
LNAK padomes un valdes 
locekle, vadot arī juridisko 
nozari. Jau vairākus gadus viņa 
ievēlēta latviešu kredītsabiedrības 
valdē, kur pilda sekretāres 
pienākumus. Kā juridiskā 
padomniece piesaistīta arī 
„Kristus dārza” pārvaldē un 
vairākos citos latviešu pasākumos. 
Kopš skolas un studiju gadiem 
Hamiltonā darbojusies gaidu 
organizācijā, vietējā tautas deju 
kopā, dziedājusi korī un 
pārstāvējusi LNJAK. (23.09.)

Par Kārļa Ulmaņa 
likteni

Rīgā apgāds „Zinātne” izdevis 
„Dokumentu un materiālu apko-
pojumu par padomju varas at -
jaunošanu Latvijā un Latvijas 
PSR iestāšanos PSRS sastāvā”, ko 
latvijas PSR Ārlietu ministrijas 
un Latvijas PSR Zinātņu aka  dē -
mijas Vēstures institūta uzde  vu -
mā sastādījuši A. I. Spreslis un 
E. Žagars.

Dokumentu krājumā piemi-
nēts arī Kārļa Ulmaņa liktenis. 
Pēc atkāpšanās no amata viņš 
Tautas labklājības ministrijai ies-
niedzis lūgumu piešķirt viņam 
pensiju, kāda tam pienāktos par 
ilggadēju darbību polītiskā laukā. 
Vērēs par kārli Ulmani šajā vietā 
teikts:

„Bij. fašistisko diktātoru 
1940. ga    da jūlija beigās admi -
nistratīvi pārvietoja no Latvijas un 
līdz Lielā tēvijas kaŗa sā  kumam 
viņš dzīvoja Ziemeļ  kau  kazā, Stav -
ropoles pilsētā (toreiz Voro-
šilovskā). Karam sākoties, viņu 
arestēja un viņš miris 1942. ga  da 
rudenī Krasnojarskas pilsētas 
rajonā, Turkmenijas PSR.”

Vai tā tagad būs oficiālā versija 
par prezidenta likteni izsūtīju  mā 
Gorbačova „atklātības gais mā?

1988. gads
Aivars Ruņģis
Trīs Latvijas krievi

Skaitu skaļi pie sevis un 
atkārtoju:
Marina Kosteņecka,
Ņina Ņeznamova,
Roalds Dobrovenskis.

Cik savādi un neparasti,
Varbūt pat mazliet amizanti!
Tālu no Latvijas svešajā zemē
mācos balsienu pa balsienam
pareizi izrunāt un atcerēties
trīs Latvijas krievu
vārdus un uzvārdus.

Kāpēc tik neparasti
uzvedas latvietis,
kam reiz
draudīga pārspēka priekšā
bija jāatkāpjas emigrācijā?

Tad jāatbild: tāpēc,
Tāpēc, ka viņi
Mani pamodināja
Kā no ļauna sapņa,
kuŗā vairs neticēju
krievu cilvēkam
un cilvēkam krievā! (06.07.)

„Mēs jaušam tuvo-
jamies jaunu saules 

lēktu”
No Astoto vispārējo latviešu 

dziesmu svētku Rīcības komite-
jas priekšsēža Konstantīna Sven -
tecka uzrunas svētku koncerta 
ievadā;

„Kā brīvā latviešu dziesma 
skan vienādi uz mums visiem, 
tāpat es ticu, ka mūsu domās un 
sirdīs mājo vienota doma – strā-
 dāt, lai drīzāk sagaidīt brī  vības 
rītu mūsu tēvzemē. Mēs jaušam 
tuvojamies jaunu saules lēktu. 
Bet, līdz brīvības saules varēs 
at  spīdēt visā spožumā, mums 
vēl vajadzēs daudz spēka, daudz 
vie  nota darba tumšo mākoņu 
iz  kliedēšanai. Gara spēku mek  -
lē sim mūsu ba -
 gātajās kul tūras 
vēr  tībās! Vie -
no  tī bas do  mu 
tu  rē  sim aug -
stāk par visu 
mūsu sir  dīs, 
mūsu do    mās 
un darbos! 

Sākot šo 
dzies  mu svētku 
kul  minācijas 
koncertu un to 
arī no  beidzot, 
lūgsim Dieva 
svētību mūsu 
tautai, vienojo -
ties brīvās Lat -
vijas himnā – 
„Dievs, svētī 
L a t     v i j u ! ” 
(09.07.)

Latvieši prasa 
autonomiju

150 000 cilvēku lielajā sanāksmē 
7. oktobrī Mežaparkā un sekojošā 
divu dienu (8. un 9. oktobrī) 
Latvijas Tautas frontes dibi  nā -
šanas kongresā, ko ievadīja diev -
kalpojums Doma katedrālē, lat -
vieši un citu tautību domubiedri 
prasīja, lai Padomju Savienības 
vadība Latvijai dod saimniecisko 
pašnoteikšanos, tiesības uzlikt 
veto Maskavas prasībām, izbeigt 
ateistisko indoktrināciju skolās 
un vēl citas tiesības, kas līdzinās 
tām, ko š. g. 1. un 2. jūnijā izteica 
Latvijas rakstnieku un citu ra -
došo savienību pārstāvju pie -
ņemtā rezolūcija.

Washington Press Wirw Service 
žurnālists Dēvids Remniks Lat -
vijas Tautas frontes dibināšanu 
ziņojumā no Rīgas attēlo kā lat -
viešu masu kustību, ko izraisīju šas 
dusmas, ka padomju režīma 
polītika latviešus pārvērtusi par 
minoritāti savā zemē. Šādu vien-
laicīgu tautas frontes kustību vi  sās 
trijās Baltijas valstīs mērķis ir 
nodibināt demokratisku valsts 
iekārtu un pasargāt nacionālās 
valodas un kultūru. Nacionālajām 
prasībām labvēlīgu polītisko kli-
matu radījusi Pad. Savienības pre-
 zidenta Gorbačova polītika, kas 
grib likt lielāku uzsvaru uz vietējo 
pašpārvaldi kā atbildīgo iestādi 
dzīves veidošanā, raksta Remniks. 
Kā bija redzams Lat  vijas Tautas 
frontes dibināšanas kongresā, 
Latvijas komūnistu par  tija ir 
piekritusi prasībām, ko visvairāk 
uzsvēra Tautas frontes dibinātāji.      

1989. gads
Hitlera-Staļina 

nolīguma 
parakstīšanas 50. 
gadadienas atcere
Rīgā, Jaunatnes teātŗa telpās 

21. un 22. augustā notika Latvijas 
nacionālās neatkarības kustības 
organizētā starptautiskā konfe-
rence „Nāciju tiesības uz paš -
noteikšanos un tautu vienlīdzī-
ba”, kuŗā piedalījās dažādu tautu 
sabiedrisko un neformālo kustī-
bu un organizāciju pārstāvji no 
visas Padomju Savienības un 
Austrumeiropas, kā arī ASV se -
nātors Roberts Kastens. Visu ru -
nu vadmotīvs bija, kā atrast ceļus, 
kas vestu uz Hitlera-Staļina no -
slēgtās vienošanās rezultātā zau -
dētās neatkarības atgūšanu. Kas -
tens teica, ka triju Baltijas valstu 
iekļaušana PSRS sastāvā notikusi 
„ar varu” un „nelikumīgi”.

14. jūnija piemiņas svētbrīdis mācītāju V. 
Rumpētera un L. Zušēvicas vadībā pie Lat viešu 
nama Milvokos, kur no  vietota arī piemiņas 
zīme padomju varas nomocīto latviešu 
piemiņai

Sarmīte Bulte

Dzīvā ķēde jeb „Baltijas ceļš” stiepās pa 
galvenajām automaģistrālēm, starp Baltijas 
valstu galvaspilsētām, savienojot Tallinu, Rīgu 
un Viļņu. Tā ilga 15 minūtes, no ielas līdz ielai, 
no ciema līdz ciemam, cauri mazākām un 
lielākām pilsētām, atstājot brīvus tikai ielu 
krustojumus un dzelzceļu pārbrauktuves
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Jauno gadu Anšlavs Eglītis 
(1.1.1978.) sāk ar cildinājumu 
par T. Zeltiņa jauno grāmatu „ar 
skaistumbildi uz vāka”: 

Savā grāmatā Tu piemini tik 
daudzus, ka paliek iespaids, kur 
vien pagriezies, draugu un paziņas 
tur priekšā biezos baros. Jau tālab 
vien Tava piedzīvos lielāku mūžu 
kā parasti grāmatām lemts, to 
pāršķirstot.

 Cik šīs grāmatas eksemplāru 
šobrīd ir Latvijā? Kāds ducis? 
Var  būt vairāk... Bet šī Anšlava 
Eglīša godīgi vērtētā Teodora 
Zeltiņa grāmata tieši šobrīd 
vajadzīga vidusskolēniem, ku -
ŗiem jāapgūst latviešu literatūras 
vēstures (kaut) minimums, pie 
tam literātūras vēsture ir nevis 
sausi, akadēmiski, bet apgūstama 
kā daiļdarbs, daiļproza – esejiskā 
formā.

A. Eglītis rūpīgi izlasījis arī par 
sevi un raksta humoristiski:

Esi mani pāris vietās izbalsinājis 
kā audekla baķi. Tu piemini, ka 
esam satikušies tikai trīs reizes. 
Vairāk gan! Es Tevi tīri labi atce-
ros Jaunāko Ziņu resp., Padlatvijas 
nerožu  gaiteņos, toreiz tievu garu, 
paplānu seju un degunu „kā turku 
zobenu” (par ko allaž no  priecājos, 
ka man nav vienam pašam ar 
tādu jāstaigā). Tev allaž laimējies 
apmesties pie kuplāka letiņu bara 
kā Vircburgā, tā arī tagad pasaules 
galvaspilsētas „su  burbijā” Jaun-
džersijās, man arvien gadījies 
iekulties nomalēs kā Vācijā, tā 
Amerikā. (..) Novēlu Tev un 
kundzei laimīgu, daudz  grāmatīgu 
gadu. Anšlavs.

1978. gada 17. oktobrī Teodors 
Zeltiņš vēstulē raksta par 

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

Reinis Ādmīdiņš

sensāciju: „Imants Lešinskis pie -
prasījis patvērumu pie ka  pi -
tālistiem: „Negribas lāgā ticēt, ka 
čekas majoru piepeši būtu sa -
grābušas nepārvāramas ilgas pēc 
brīvības. Būs to darījis citu ap -
svērumu dēļ.” Un pēc gada 
(1979.25.09.): „Lešinskis par citi-
em izsakās diezgan ņirdzīgi, bet 
par saviem izkalpošanas talan-
tiem neko nestāsta.

T. Zeltiņš sūkstas par grāmatu 
nosaukumiem: gribējis likt uz 
vāka „Leopolds Maurs atzīs-
tas”(1978). Tagad gribējis romā-
na virsrakstā rakstījis „Stabulēti 
saulrietā”. Kritizē pats sevi:

Mana aušīgā iedoma sapīt 
romāniņu no veču stāstiem nav 
bijusi diezko laimīga. Lai stāsti 
nenomāktu „sajūga” fabulu, tos 
reducēju uz stipri apcirptiem 
īsstāstiem. Un tā nu nebūs izticis 
ne šis, ne tas – ne kārtīgs romāns, 
ne stāstu grāmata.  

Ir arī ziņas par atbraukušajiem 
no Latvijas:

Vējānam nācies iztikt bez vi -
ņam īpaši rīkota vakara. Piezva-
nījis no viesnīcas Saliņam, kas tad 
aizbraucis ciemiņu satikt. Vējāns 
viņam stāstījis, ka esot lasījis 
ma nas antiņu grāmatas un bijis 
ar mieru paņemt sev līdzi kādu 
manu grāmatu. Gunars tad vi -
ņam iedevis „Tuvos un tālos cie-
mus”, kur, kā zini, ir aprakstī tas 
14. jūnija aizvešanas un krie vu 
tanku iebraukšana Rīgā 17. jūni-
jā, ko toreiz vērojām kopā ar 
Jūliju Rozi, ko viņš ir piemi nējis 
arīdzan savā atmiņu grā  matā. 
Diez kā Vējāns jutīsies, la  sīdams 
kādus nevēlamus rakstus ir mājās 
pārvedis. Tas ir, ja viņam grāmatu 
vispār būs izdevies ievest.”

Anšlavs Eglītis vēstulē 
(30.11.79.) arī raksta par Vējānu:

Par Vējānu pat Siliņš (San -
francisko) izteicis, ka tas gan esot 
slīpēts komūnists. Ja viņam ko 
vaicājot, nekad neatbildot uz jau-
tājumu, bet lejot tikai propagan-
du. Šenes socdemenes viņu bija 
noķērušas lidlaukā un gribēja vest 
uz savu večerinku; par nelaimi 
ieminējušās, ka Eriks Stumbrs arī 
būšot. To dzirdēdams, viņš tūlīt 
aizmucis. No svojakiem Rīgas ce -
ļotāji nez kāpēc baidoties. 

Abu vēstuļu rakstītāju dzīvē un 
daiļrades darbu ikdienā notiek 
arī svētki, par ko apsveic Anšlavu 
Eglīti 1980. gada 7. decembrī 
Teodors Zeltiņš:

Rakstu Tev cerībā, ka apsvei-
kuma vēstuļu plūdi būs kaut cik 
jau pierimuši un Tu no Tev par 
godu rīkotajiem banketiem, rau-
tiem un dinejām esi kaut cik 
atspirdzis. Beidzot! Beidzot sa -
ņēmi jau sen nopelnīto tautas 
atzinību. Manam draugam Gu -
naram gan nācās apmierināties 
ar pusi kultgodalgas. To dalīšanas 
niķi ALAs ? kungi nav vēl atmetuši. 
Bet Gunars Saliņš ir pieticīgs cil -
vēks un pārāk nesūdzas. Kā jau 
parasti, pa vidu pie prīzes tikuši 
arī tādi, kuŗu nopelni ir diezgan 
pagrūti sataustāmi. Un tā nu iz -
nāk, ka dzejniekam jāsamieri nās 
ar pusgodalgu, bet stipri vidu vējs 
žurnālists – V. Irbe dabū pilnu.

Bet ikdienā atkal ir rūpe par 
daiļdarbiem, kuŗu valodā iejau-
cas valodnieki:

Mīļais Anšlav!
Ļoti labi saprotu Tavu sašutumu 

par gandrīz vai neticamā centībā 
„apstrādāto” manuskriptu. Tā 
kaut ko man nācās pašam pār -

dzīvot, lasot grāmatā iespiesto, 
tikko no Dobeļa saņemto ro  mā-
niņu „Slazdā”. Netiku no vietas, 
jo manis rakstītie teikumi likās 
smagnēji svešādi, neritmiski un 
nedzīvi. Sākumā nesapratu, kas 
par lietu, tad ievēroju, ka galīgi 
pārgrozīta manu vārdu kārtība. 
Rakstīju Dobelim un prasīju, kas 
noticis ar manu manuskriptu. 
Viņš lepni vēstīja, ka devis to sa -
labot kādai pazīstamai valodnie-
cei. Nejēga nekā nebija dzirdējis, 
ka pats esmu redakcijā strādājis 
par valodnieku. Un tā tikai ar 
lielu piespiešanos varēju grāmatā 
izlasīt paša rakstīto. Žēl vēl tagad 
paša pirmā Amerikā rakstītā ro -
māniņa sastērķelētās valodas, 
stīvas un kokainas. Citādi varbūt 
varētu padomāt par jaunu izde-
vumu. (1981. g. 7.05.)

Līdzīgi notikumi bijuši arī 
Anšlava Eglīša darbiem, kad 
„vaininiece ir bijusi Nora Valtere” 
un ir „nepiedodami pārcentusies”. 
Ir arī jaunumi, to vidū Gunara 
Janovska romāns „Purvā”, bet tas 
neesot paticis: 

Tā vien liekas, ka tanī purvā 
viņu būs ievilinājusi Dostojevska 
slava kā noziedznieku dvēseļu 
izgudram tulkam. Tai ziņā es pie-
vienojos Nabokovam, kas arī, 
krievs būdams, Dostojevski diez 
ko necienīja. Laikā lasāmais Ja -
novska romāns šķiet tāds kā auto-
biografisks diždarbs, kas laikam 
sasniegs vairākus lappušu simtus. 
Bet kā jau dažkārt tādos darbos, 
autoram liekas svarīgs katrs sī -
kums, kas diez ko lasītājus nesais-
ta.Un tā man jāatzīstas, ka dažām 
rindkopām pārskrēju pāri ar 
acīm, rindu pa rindai neizlasījis. 
Savādi, ka autors gan pieminējis 

kaimiņos dzīvojošo Birznieku-
Upīti, bet viņa skaisto meitu 
noklusējis, kas varētu būt ap -
mēram Ojāra vecumā. Ģimna-
zista gados es Ņinu, kuŗai veltītas 
Ņinas pasaciņas, no Esplanādes 
slidotavas reiz pavadīju uz mā -
jām, un durvis atvēra tēvs ar 
galvu kā brūnganu ķirbi, meitas 
pavadoni iekšā neaicinādams. 
Ņina kaut ko bija mantojusi no 
mātes kaukazietes skaistuma. 
Biju pagalam pārsteigts, ka lielais 
Janovskis Klīdzēja „Cilvēka bēr-
nu” lasījis kā „zobu sāpes”. Ma -
nuprāt, „Cilvēka bērns” ir Klī-
dzēja labākā grāmata, kuŗā viņš 
patīkamā kārtā nav noņēmies ar 
savu uzskatu sludināšanu, kā vē -
lākajos darbos. Taču tas ir tiesa, 
ka izdevēja grāmatu sludinā   ju  mi 
ir stipri amerikāniski, preci daž-
kārt pārslavēdami. Tālab slu  di -
nājumus savām grāmatām es 
allaž esmu centies pats uzrakstīt.  
(T. Zeltiņš, 1981. 6. augustā)

Anšlavs Eglītis 1981. gada 
22. augustā ziņo, ka

 „Purvā” Janovskis esot man 
izsūtījis. Neesmu vēl saņēmis. Cik 
dzejniekiem labi, tie ar pāris rin-
diņām var „sakustināt” publiku, kā 
izdevies Saliņam ar siena smaržas 
augumu, kamēr prozis  tiem jāsit 
viņu vara bungas bez  galīgos tur-
pinājumos un arī tad ne katru rei  zi 
kāds ieklau  sās, kas tiek bungots.” Ir 
atnākusi bauma, ka Zeltiņš „ap -
liecinājis savu nodomu doties at -
pūtā un romānus vairs nerakstīt. 
Es nu tam lāgā neticu, jo Tev ar -
vien rodas ne  pa rasti temati. Un 
jānobeidz būtu arī Andiņš debesīs 
kārtīgi. Tas tomēr palika tā kā 
pusratā, neizmantojot teicamās 
iespējas. Bez tam Tu vēl esi pajauns 
cilvēks spēka gados.”

(Turpinājums sekos)

Ir jauka, silta augusta pēc -
pusdiena. Beidzot satikušās divas 
mākslas zinātnieces – Eleonora 
Šturma un Sarmīte Sīle. Satikties 
nebija viegli, jo dzīvespriecīgā, 
enerģiskā, cienījama vecuma 
dāma bija ļoti aizņemta. Ir jāredz, 
jādzird , jāsaprot viss, kas notiek 
dzimtenē. Vēl jānoved līdz galam 
divi lieli projekti – pašas sa  rak -
stītā apkopojums un dzejnieces 
Ķezberes dzejas grāmata. Manai 
sarunas biedrenei interesē mūsu 
kultūras dzīve, bet mani tas, kā 
veidojusies viņas dzīve Amerikā, 
domas par mākslu, iespaidi 
Latvijā.

Šturmas kundze, katrai rīcī -
bai ir savi iemesli, mērķis un 
mo  tivācija. Kāda bija motivācija 

lat  viešiem turēties kopā?
Eleonora Šturma. Viss sākās 

jau Vācijā. Nometnēs. Mēs do  -
mā  jām, ka tas ir tikai pagaidām. 
Mēs tūlīt dibinājām skolas, jo 
mums bija tik daudz inteliģences. 
Tūlīt teātŗa kopu, kori. Viss nāca 
automātiski, jo mums taču jātur 
sevi garīgi možus. Bērni jāsa -
gatavo, jāizglīto. Mēs taču pēc 
gada brauksim atpakaļ! Mēs ce -
rējām, ka krieviem neļaus at  ņemt 
pusi Eiropas. Ar laiku teiks, ka 
tām valstīm, kuŗas bijuša brīvas, 
brīvība jāatdod. Mēs domājām, 
ka ilgi nebūsim svešumā, ka an -
gļi un amerikāņi, krieviem 
teiks – ej ārā! Tiem cilvēkiem 
vajag atgūt savu brīvo zemi, un 
ne tikai latviešiem vien. Arī 

lietuviešiem, igauņiem. Tas 
nenotika. Bet mēs turpinājām 
garīgo Latviju ar skolām, teāt -
ŗiem, ar gleznu izstādēm. Un to 
turpinājām arī emigrācijā Ame -
rikā. Citām tautām tur nebija 
tāda pamata. Uz turieni brauca 
laimi meklēt. Mums mērķis bija 
nevis labāk pelnīt, bet – lai kaut 
cik labāk nopelnītu un ar laiku 
tiktu atpakaļ uz Latviju. Mums 
sevi bija jāsaglabā par lat  vie-
šiem.

Satikšanos ar Latviju nācās 
gaidīt gandrīz piecdesmit ga  dus. 
1988. gadā Rīgā notika pirmais 
komponista Arnolda Šturma 
autorkoncerts. Viņš dzimtenē 
iera    dās kopā ar sievu Eleonoru 
Šturmu. Tā bija pirmā tikšanās. 

Mākslas zinātniecei toreiz lūdza 
nolasīt vairākas lekcijas. Kopš tā 
laika Šturmas kundze gandrīz 
visas vasaras pavada Latvijā.

Jūs vienmēr cenšaties apskatīt 
pēc iespējas vairāk. Kā pagāja šī 
vasara?

E.Š. Pavasarī, cik vien agri vien 
varu, braucu šurp, lai tiktu uz 
Operas festivālu. Bet pēdējos 
gados man dusmas ir par to, ko 
viņi tur saķēpā. Es esmu ļoti 
sadraudzējusies ar Vitu Ozoliņu. 
(Vita Ozoliņa – mākslas zināt -
niece, Ārzemju mākslas mūzeja 
Sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja – aut.) Mēs kopā mīlam 
apmeklēt kultūras pasākumus. 
Šogad viņa mani speciāli uz -
aicināja uz „Klīstošo  holandieti”. 
Esot noteikti jāiet. Biju to jau 
baudījusi pirmizrādē, un man 
ļoti patika. Ar prieku to baudīju 
atkal. Pati uz savu iniciātīvu 
aizgāju uz „Karmenu”, lai pār -
liecinātos, kā iestudējumā iede-
ras Kuba. Tā vairs nav opera, bet 
gan mūzikls! Viss pilns ar Karību 
kultūru, ka nevar ne runas būt 
par Sevilju! Tur vairs nav to spā -
ņu, kuŗus pazīstu. Mans rajons ir 
pilns ar atbraucējiem no Ku  bas, 
kas ieradušies Amerikā laimi 
meklēt. Es izrādē jutos kā savā 
rajonā, pāri par Nikolaja ielu, tur 
viņi visi dzīvo. Tur es eju pirkt 
augļus, jo viņiem ir ļoti garšīgi 

un gatavi augļi. Amerikāņu 
bodēs ir zaļi. Es zinu, kā viņi 
uzvedas, kā ģērbjas. Un šeit to 
man rāda  uz skatuves Seviljas 
vietā. Vilšanās! Bet skatīties inte-
resanti. Un tā afrikāniete, kas 
dziedāja Mikaelu! Tā bija bur-
vīga! Laikā tika aprakstīts, ka tas, 
lūk, ir interesanti un svaigi. Es 
domāju, varbūt latviešu cilvēkam 
ir apnikusi klasiskā „Karmena”. 
Bet šī ir baudāmāka nekā tā 
izrāde, ko Latvijas Nacionālajai 
operai uzdāvināja zviedri. Tur 
Karmena gulēja uz grīdas ar 
izplestām kājām, dziedāja savu 
skaisto āriju, un zaldāti bradāja 
riņķī. Tā bija briesmīga izrāde! 
Un tās – Fraskita un tā otra drau-
dzene – piedzērušās tur ģeņ ģe -
rēja. Kā viņas piedzērušās var 
tikt pāri kalniem ar kontraban-
du? Kur loģika? Bet tik lai būtu tā 
šokējoši! Opera šeit man at -
gādināja tādu Brodveja mūziklu, 
jo viss kaislīgais, spāniskais, li -
riskais tur pazudis. Jāskatās tik ar 
acīm, kā kurš saģērbts un kā viņi 
kustas. Bet citas operas ir vēl 
briesmīgāk sabojātas. Vai tas ir 
tūristu dēļ? Vai varbūt Eiropā tas 
ir modē? Man saka: „Jā, visās 
Vācijas operās tā darot....” Bet 
cilvēkam taču jāreaģē uz mākslu 
ar sirdi un ar prātu un ne tikai ar 
modes izjūtu.  

 Eleonoras Šturmas divas dzīves

(Turpinājums sekos)

Tā bija tāda sadalīta dzīve. Es dzīvoju 
divas dzīves. No rīta līdz pieciem ar 
amerikāņiem rāvāmies ar tekstilzīmēšanu. 
Draudzenes, ar kuŗām noņēmos ar tiem tek-
stiliem, gandrīz visas bija mākslas mīļotājas. 
Un dažas pat bija gleznotājas, kas savā brī -
vajā laikā gleznoja.Viņas nevarēja saprast 
manu otro dzīvi. „Kāpēc jums notiek tādas 
latviešu izstādes, uz kuŗām mudīgi jāskrien 
un tās jāapraksta?” Amerikāņi to nevar sap-
rast, kāpēc tāda turēšanās kopā. Un mēs 
spītīgi turējāmies kopā jau no paša sākuma. 
Mums bija nacionālā kultūras programma.



LAIKS 2009. ga da 26. septembris – 2. oktobris6

Kur, Jumīti, tu gulēji,
Šādu gaŗu vasariņu?
Tīrumiņa vidiņāi,
Zem pelēka akmentiņa.

Nem, Jumīti, zelta slotu,
Velc graudiņus gubiņā.
Kur nokrita, kur nobira,
Kur ganiņi noganīja.

Jau no senseniem laikiem Ju -
mis nes bagātību latviešu sētām 
un saimniecībām. Toties 21. gad-
simtā, mūsu laikmetā ļaudis maz 
vairs piemin vai daudzina senos 
folkloras tēlus, tāpēc Jumis ir 
apvainojies. Viņu kaitina, ka lat-
vieši viņu neaicina savās mājās,  
ka nedzenas viņam pakaļ. No -
skaities Jumis nodomāja apcie-
mot kādu latviešu salidojumu – 
3x3 nometni Ņujorkas latviešu 
ev. lut. draudzes lauku īpašumā.  
Tur viņš ieradās saulainā 19. au -
gusta dienā.

Jumis nodomāja gāzt podus un 
izaicināt ļaudis, lai viņam dzenas 
pakaļ, tādējādi sagādājot gal  vas-
sāpes nometnes vadītājai Tainai 
Laiviņai un visai 3x3 nometnes 
saimei. Nometnes ēdamzālē Ju -
mis sajauca pārtikas produktu 
novietojumu, maiznīcā nospēra 
raugu, un maizi vairs  nevarēja 
izcept. Alus darītavā Jumis pa -
tiešām gāza podus, alus meis -

taram nebija ne lāsītes ūdens, lai 
darītu alu. Skoliņā Jumis izjauca 
mācības plānus, skolotājām sa -
mudžināja latvju rakstus.  Tra -
ģiskāk bija, ka lidostā viņš no -
ņēma visām lidmašīnām spārnus, 
neviena lidmašīna nespēja pacel-
ties.

Tā kā Taina Laiviņa nespēja 
viena pati būt visās vietās, lai visu 

sakārtotu un Jumi savaldītu, viņa 
lūdza palīdzību 3x3 nometnes 
dalībniekiem. Ar prieku un en -
tuziasmu nometnes dalībnieki 
atsaucās un devās pārgājienā, lai 
atkal ieviestu kārtību. Izveidoja 
piecas vienības – Kviešu, Miežu, 
Rudzu, Auzu un Apiņu.

Ēdamzālē saimnieces Inta, Ilze 
un Tija par nekārtību bija sa -
šutušas. Ar botāniķes Andras 
Lei  manes palīdzību 3x3 dalīb-
nieki salika visu atkal vietā – gaļu 
pie gaļas, sieru un sviestu pie 
piena produktiem, dārzeņus pie 
dārzeņiem. Maizes cepējas Lijas 
un miltu malēja Alža maiznīcā 
valdīja chaoss, milti bija izkaisīti 
pa visu maiznīcu, Aldis bija gluži 
izmisis, jo bez rauga neko ne -
varēja izcept un radās draudi, ka 
nometnē tovkar nebūs neviena 
pīrāga!  Par laimi čaklās vienības 
izdomāja, kā saražot burbuļus, 
lai mīkla celtos.

Nelaimīgs bija alus meistars 
Viesturs.  Alus darītavā Jumis ne 
tikai izgāza ūdens podus, bet 
auklā bija iesējis ūdens kau -
su. Aukla stiepās sareģītā līkloču 
ceļā, pa kāpnēm augšup un lejup 
un tinās apkārt stabiem. Lai no -
gādātu krūzīti ūdens līdz katlam, 
vienības dalībniekiem bija jā -
sadarbojas, kāpjot un rāpjoties 
un nododot krūzīti rokrokā, lai 
no tās neizlīst ne lāsītes ūdens.

Skolotājas Maija un Elisa rai -
zējās, jo viņu dokumenti un mā -
cību materiāli bija tā sajaukti, it 
kā būtu plosījies orkāns. Nelietis 
Jumis izjaucis saliktos latviešu 
rakstus ar visiem nosaukumiem.  
Vienības dalībnieki ļoti laipni 
palīdzēja skolotājai savākt pa -
pīrīšus un salika visus latviešu 
rakstus pie attiecīgajiem nosau-
kumiem.

Pilots Pauls un gaisa spēku 
inspektors Ians sērīgi sēdēja 
lidostā. Visā lidostā nebija iedar -
bināma neviena lidmašīna. 3x3 
nometnes dalībnieki nekavējoties 
ķērās pie darba.  Pēc tam, kad 
lidmašīnām atkal bija pievienoti 
spārni, nometnes dalībnieki iz -
mēģināja, vai lidmašīnas pa  tie -
šām var atkal pacelties un lidot.

 Pēdīgi, kad šķita, ka viss 
sakārtots, nolēma Jumi noķert. 
Jumis, protams,  priecājās, ka vi -
ņam dzenas pakaļ, un metās 
bēgt. Pirmie viņu mēģināja no -

ķert jaunieši. Viņi to saķēra un 
sasēja un aizveda uz vietu, kur 
iesēja zemē, lai citgadu atkal būtu 
laba raža. Ar priecīgu prātu un 
dziesmām viņi aicināja Jumi 
atgriezties nākamgad, cerēdami, 
ka  Jumis vairs netaisīs tik trakas 
palaidnības. Pateicīgā saimniece 
Imanta Nīgale pacienāja šķēršļu 
gājiena dalībniekus ar maizes 
klaipiem, ko bērnu un jauniešu 
pulciņš  bija no rīta izcepis. 

Tā kā Jumītis tik ļoti rūpējās, 
lai latvieši neaizmirst savas senās 
tradicijas, 3x3 nometnes da  līb -
nieki nolēma Jumi daudzināt 
folkloras vakarā. Taina Laiviņa 
skaidroja, ka daudzi tautieši pa -
zīst Ziemvētku un Lieldienu tra -
dicijas, bet ne tā Apju  mību.  Tāpēc 
ar tām iepazinās īpašā prog -
rammā, kuŗā tika dziedātas 
dziesmas un deklamēti dzejoļi, 
vispirms Klāras Zāles ,,Brieduma 
laiks” un Jāņa Barisa ,,Zemgale” 
un dziedāta tautasdziesma ,,Div’ 
pļaviņas es nopļāvu”. Pēc tam 
skandēja Andŗa Vējāna  dzejoli 
,,Septembris” un Ārijas Elksnes 
,,Uz tavu veselību, zeme!” un 
dziedāja “Nāk ruden  tiņis”. Ap -

jumības pieminētas  Andreja 
Eglīša dzejolī ,,Kad sēkla zemi 
meklē” un Kārļa Skalbes ,,Pie 
pēdīgā pļāvuma”; skaisti skanēja 
dziesma ,,Sudmaliņas.” Raža 
dau  dzināta Modŗa Miervalža 
Medņa dzejolī ,,Redziet, kā pu -
ķes zied”, Kārļa Skalbes ,,Ru  dens” 
un  Veltas Tomas ,,Maizes klaips”. 
Ar lielu sajūsmu visi dziedāja 
iemīļoto tautasdziesmu “Kāla -
badi galdiņami”. Iepriecinā-
ja Iman tas Nīgales un Britas 
Stepes dziedāšana un koklē  šana. 
Aldis Sīpoliņš un Lija Kurēna 
dziedāja gan pazīstamas, gan 
mazāk pazīstāmas dziesmas. 
Alus ievirzes dalībnieki jautri 
papildināja programmu ar alus 
dziesmam. 

Dziedāšana un līksmība 
turpinājās  ilgi. Dažs labs pat 
apgalvoja, ka redzējis pašu Jumi 
laipni pienesot alutiņu tiem, kuŗi 
nīka nakts melnumā.

Attēlus var apskatīt 3x3 nomet-
nes mājaslapā:

www.3x3Katskilos.info
R. A. Laiviņš

Foto:  Maira Bundža, Pauls 
Pilmanis, Taina Laiviņa

Jumis palaidnis Katskiļos

Saimniece Imanta Nīgale piedāvā Jumja maizi

Aivara Zandberga zīmējums

Kviešu vienības dalībnieki gatavojas ieviest nometnē kārtību

Apiņu vienība skolā gudro atbildes uz skolotāju jautājumiem
Jānis Liepiņš un Andrejs 
Jansons lidostā pārbauda 
lidmašīnas

Brita Stepe un Imanta Nīgale
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 Vienna, 
September 
17 – Today’s 
Russians are 
in no way 
responsible 
for Stalin’s 
alliance with 
Hitler, but 
they must 

acknowledge its immorality if 
their calls for the creation of a 
new collective security system 
are to be taken seriously, the 
Memorial human rights organi-
zation says in a statement relea-
sed on the 70th anniversary of 
the Soviet invasion of Poland.

 Unfortunately, and despite 
some hopeful signs to the con-
trary, the rights group says, in 
recent weeks, “Russian television 
channels and certain govern-
ment bureaucrats have carried 
out a broad propaganda cam-
paign” to justify the Soviet-Ger -
man pact of August 23, 1939, 
and its consequences (www.
memo. ru /2009/09 /16 /70_
anniversary_17th_sent_1939.
htm).

 The declaration continues that 
“August 23, September 1 and 

Window on Eurasia: Russia Must Face Up to the Tragic Reality of 
the Hitler-Stalin Alliance, Memorial Says

Pols Goubls September 17 represent a triune 
date that has forever linked the 
names of the two dictators.” The 
Molotov-Ribbentrop Pact would 
have been “amoral” as even was 
evident to the Bolshevik leaders-
hip at the time of its signing. 
“Not by accident,” Memorial 
says, “the protocols attached to it 
were kept secret.”

 But the August 23 pact “had 
political consequences,” first by 
guaranteeing to Hitler that he 
would not face a two-front war if 
he attacked Poland as he did on 
September 1, 1939, and then by 
opening the way in the first 
instance for the partition of pre-
war Poland “between the Third 
Reich and the Soviet Union.”

 In addition, Memorial points 
out, that amoral alliance between 
the Nazi and the Soviet dictators 
led “to the loss of independence of 
the three Baltic countries and an 
aggressive war against Finland for 
which the USSR in 1939 was ex -
cluded from the League of Nations. 
And it also led to “the mass ‘pur-
ges’ and deportations” from the 
territories Stalin occupied.

 “Attempts to lay blame for 
these crimes on the Soviet peop-
le or even more on contempo-
rary Russia,” Memorial argues, 

“have no basis. The population 
of the USSR did not have any 
idea” about or control over what 
the Soviet leaders were doing. 
“Soviet citizens did not strive to 
acquire ‘greater living space’ or to 
enslave neighboring peoples.”

 Instead, the Moscow human 
rights group says, “responsibility 
for the sharp change in policy 
toward Hitlerite Germany, a shift 
toward ‘a friendship sealed in 
blood’ lies not on the people but 
on Stalin and on his companions 
in the Politburo. Not the [Soviet] 
people, but Stalin [personally] 
was a scrupulous partner of 
Hitler between 1939 and 1941.”

 As Memorial adds, it was “the 
peoples of the Soviet Union 
[who] had to correct the con-
sequences of the criminal policy 
of Stalin at a cost of tens of mil-
lions of lives and unthinkable 
deprivations” first when Hitler 
turned on his ally and invaded 
the Soviet Union and then when 
Stalin re-imposed his own order 
after the war.

 Russians today do have one 
responsibility “before themsel-
ves, before the rest of the world 
and before the future,” however. 
And that is, Memorial insists, “to 
give a precise assessment of 

Stalin’s foreign policy in 1939-
1941 and to reveal the entire 
truth about” what happened 
during that period.

 Unfortunately but “not surpri-
singly,” as the 70th anniversary of 
the beginning of World War II 
approached, “ever more politici-
ans have appeared in Russia who 
are justifying the partnership of 
Stalin and Hitler” and making 
ever more attempts to “create out 
of real history a glamorous pic-
ture” of the national past.

 That may work “for internal 
consumption,” Memorial conce-
des. But this picture “calls forth 
well-deserved abhorrence from 
the external world.” And that 
must matter to Russians now 
and in the future because “the 
further the Russian authorities 
depart from honest assessments 
of the past, the stronger will be 
the negative effect – and the gre-
ater harm to Russia’s authority.”

 The Memorial statement says 
that it welcomes Prime Minister 
Vladimir Putin’s declaration in a 
Polish newspaper that the 
Molotov-Ribbentrop Pact was 
“amoral.” But the rights activist 
group continued, Putin failed to 
make any mention of the secret 
protocols to that pact or “the 

events that followed it” which 
were tragic for the peoples of 
Eastern Europe.

 “That hardly makes possible 
the strengthening of trust betwe-
en Russia and her neighbors,” 
Memorial says, because “a half 
truth is always insidious and at 
the same time more offensive 
than a direct lie.” Such “mutual 
distrust” made a system of col-
lective security “impossible befo-
re the Second World War,” and it 
can have a similar effect now.

 Unlike the situation of 70 
years ago, however, “the present 
distrust to a remarkable extent is 
based on different treatments of 
history. To overcome this distrust 
[now],” Memorial suggests, is 
quite simple: „It is enough to 
speak the truth to the end and 
open for researchers all the mate-
rials kept in the archives of 
various countries involving the 
pre-war period.”

 “Until that is done” – and in 
Russia now, many of the relevant 
archives that were partially ope-
ned in the 1990s are now being 
closed again – “all calls for the 
creation of new systems of collec-
tive security and in the first instan-
ce those originating from Russia 
will not be taken seriously.”

(Nobeigums. Iepriekšējo skat. 
35. numurā) 

Krievu un 
baltiešu pēdās 

Sitka, Aļaskas pirmā pilsētiņa, 
izaugusi pie ļoti skaista, pasekla 
līča ar daudzām saliņām. Līča 
krastos kalnos aug slavenās Sit  kas 
egles (spruce). Tūristu kuģi noen-
kurojas patālu no krasta, un 
tūristus uz krastu un atpakaļ vadā 
16 mazi kuģīši, ko mēs iesaucām 
par jūras autobusiem.  Tie papil-
dina glābšanas laivu skaitu, ko 
kuģis pastāvīgi ved sev līdzi. 

Sitkā ir skaidri saredzams krie  vu 
Amerikas mantojums, pa da  ļai 
tāpēc, ka tā ar apmēram 9 000 
iedzīvotājiem nav liela pat Aļaskas 
mērogiem. Pareizticīgo katedrāle, 
tur sakrātās senlietas un sakrālie 
dārgumi ir galvenais apskates 
objekts. Veikali ar krie  vu porcelāna 
servīzēm no Sanktpēterburgas, 
zvērādu un kažoku tirgoņi arī 
vasaras laikā labprāt rāda savas pre-
ces ska  tītājiem. Tie ar lielajām krizes 
laika atlaidēm pievelk arī dažus 
dārgu mantu pircējus. Kā jau 
ievērots agrāk, amerikāņi ar īstu 
tūristu interesi vēro visu krie  visko, 
arī uzvedumus Sitkas katedrālē. 
Krievu porcelāns ir smags un dārgs. 
Kažoku pārde  vēji liekas atraduši 
labu medību lauku bagāto tūristu 
vidū.  Izvēle ir bagātīga, lielāka nekā 
modī gajā, bet siltajā Sanfrancisko. 
Mēs apbrīnojam gaŗos, skaistos un, 
var teikt, samērā lētos sabuļu 
kažokus. Daļa no tiem atgādina reiz 
agrāk redzētos, Lācplēša uzņēmumā 
šūtos, vienkāršākos ūdeļu kažociņus 
un cepures. Labi, ka mums nav 
vajadzīgi ne pirmie, ne otrie. Tomēr 
jāatzīstas, ka dažas no mūsu Zie -

msvēt  ku dāvānām nopirkām vienā 
no Sitkas kažoku veikaliem.  

Redzētais atgādina itin raibo 
Sitkas vēsturi, kas sākumā bija 
tlingitu indiāņu cilts centrs. Tad 
1741. Gadā to “uzzēģelēja” Vitus 
Berings. Krievu saimniecības pa -
mats bija Krievijas Amerikas 
sabiedrības zvērādu tirdzniecība, 
kas savu darbību vispirms izvērsa 
Aleutu salās.  Krievu gubernātors 
Aleksandrs Baranovs 1799. gadā 
te uzcēla fortu un saņēma indiāņu 
atļauju šeit dzīvot un tirgoties. 
Viņš no Kodiaka salas sāka ievest 
krievu un paverdzināto aleutu 
medniekus. Šos kolonistus in  diāņi 
necieta un vēlāk centās viņus 
iznīcināt un viņu mājas nodedzināt. 
Baranovs, izglābies no indiāņiem, 
1804. gadā at  grie  zās ar kaŗaspēku, 
ieņēma indiāņu fortu un indiāņus 
no Sitkas pa  dzina.  Pēc tam Sitka 
izauga par apstākļiem pietiekamu, 
mazu administrīvo, tirdzniecības 
un medību bazi. Dzīve te bija grūta 
un bīstama. Kā to rāda aleutu 
pieredze, medības bija primitīvas, 
bet krievu uzraugi par mednieku 
dzīvībām nerūpējās.  Sitkā koka 
mājas bieži nodega, bet reiz baku 
sērgā bojā aizgāja puse no 800 
Sitkas iedzīvotājiem.

Sitkas vēsturē ievērojama loma 
ir bijusi Somijas zviedriem un 
somiem, kā arī citiem baltiešiem. 
1840. gada nodibinātās somu 
luterāņu draudzes kodolā bija 
Somijas zviedri un somi, bet tur 
dievkalpojumus noturēja somu, 
zviedru un vācu valodā tieši 
baltiešiem – baltvāciem, igau ņiem, 
latviešiem un laikam arī kurse-
niekiem no Kuršu kāpām, dāņiem, 
un, droši vien, ingriem no Sankt-
pēterburgas pievārtes. Vie tē  jā lu -

terāņu kapsētā senie koka krusti 
neesot saglabājušies, tāpēc mēs tur 
apbedītos baltiešus saskaitīt 
nevarējām. 

Var teikt, ka somu laiks Sitkā īsti 
iesākās ar Krievijas kaŗa flotes 
virsnieku, vēlāko admirāli, Ar  vīdu 
Ādolfu Etholenu, kas pirmo reizi 
te ieradās 1818. gadā (pirmais 
soms, kas Sitkā ieradās 1794. gadā, 
bija galdnieks Alek sandrs Ku  pa-
rinens. Etholens pēc astoņu mē -
nešu ceļojuma at  griezās kā 
gubernātors 1840. gadā ar 450 
tonnu lielu burenieku „Nikolaju” 
un pus miljonu rubļu vērtu preču 
kravu.  Tas viņu, viņa sievu Mār-
gretu un viņa palīgus uz Sitku 
veda no Helsinkiem, ar pieturām 
Kopen hagenā, Port smutā, 
Riodežaneiro un Val  pa  raizo.  Viņa 
palīgos bija agrākais Somijas cietu-
mu mācītājs Uno Signējs, kas vēlāk 
izveidoja izglītības sistēmu Somijā, 
kā arī leitnants Johans Bartrams ar 
sievu, dakteris R. F. Sālbergs un 
Karlīne Omane ar meitu. Kopā 
ņemot, uzņēmīga Somijas zvied  ru 
komanda.

Jau otrā dienā pēc ierašanās 
Sitkā Signejs ar Sitkas zviediem un 
somiem nosvinēja guber  nātora 
ierašanos un tajā pašā 1840. gadā 
nodibināju somu lu  terāņu draudzi, 
pirmo Rietum  krastā. Luterāņu 
baznīcas vaja  dzībām Signejam 
līdzi jau bija svētbilde, sakrālās 
dārglietas un 700 grāmatas nā -
kamai baznīcai.  Baznīcas celšanu 
apmaksāja So  mijas senāts, to 
pabeidza 1843. gadā.  Tā ir celta 
imperijas stilā un ir bijusi arī 
baltiešu sa  bied  riskais centrs Sitkā. 
Krievijas Ame  rikas sabiedrībai 
kalpoja daudzi somi un zviedri, to 
vidū kuģu kapteiņi un jūrnieki, 

kalēji, mucenieki, grāmatveži, 
vecmātes, darbu vadītāji un, 
protams, sko   lotāji. Kuģu būvētāji 
no Obo (Turkū) bija galvenie 
Sitkas celtnieki. Gubernātoram 
Ethol  de  nam sekoja citi Somijas 
zviedri, ieskaitot vēlāko admirāli 
un diplomātu Johanu Furuhjelmu, 
mācītājus un ārstus.

Luterāņu baznīca nodega 
1942. gadā; pēc tam uzcēla jaunu, 
kas dega vēl vairākkārt. Jaunākā, itin 
skandinaviskā ēka celta 1967. gadā, 
draudzē šodien ir ap divdesmit 
ģimeņu.  Savus darbus par somu un 
baltiešu koloniju turpina Sitkas 
vēstures pētnieki, gan amerikāņu, 
gan zviedru pēc teči. Baznīcā var 
parasti apskatīt oriģinālo svētbildi 
(pašreiz tā aiz  dota Somijai), senāko 
kokā griez  to kanceli, kroņlukturi, 
al  tāri un vēlāk iegādāto Pacifika 
Luterāņu universitātes profesora 
Ernsta Švidera skultūru Christus 
Rex. Taču baznīcas telpās vis  vairāk 
apbrīnotas  ir ugunsgrē  kos bojā tās, 
izglābtās un vienmēr atjau  notās 
Ernsta Kesslera 1844. ga  dā Igaunijā 
būvētas ērgeles. Tās raksturo ne tikai 
sava laika lielisko un rūpīgo amat-
nieku darbu, bet arī mūzikas lomu 
Sitkas baltiešu reliģiskā un sa -
biedriskā dzīvē. Baz  nīcā var iegā -
dāties vairāku luterāņu uni  versitāšu 
profesora Harvija Hui nera iespēletu 
vācisko tvartu ne tikai Ziemsvētiem, 
bet visiem gada laikiem.

Ziemeļmeitas 
meklējot

Pacifika Luterāņu universitātē 
neapšaubāmi skaistākā profesore, 
agrākā absolvente, ir Kečikanas 
norvēģu meita.  Kečikanas norvēģu 
saimē mēdzot teikt, ka viņu vīri 

visvairāk cienot lašus.  Tikai otrā 
vietā esot viņu skaistās un izdarīgās 
sievas.  Taču arī  Amerikas lielajā 
zvejas centrā lašus neķeŗvisu gadu.  
Tā arī iznāk, ka es esmu jau daud-
zus gadus vērojis allaž izskatīgās 
studentes no Kečikanas.  

Esam mūs ceļojuma pēdējā 
pieturas vietā Aļaskā (nākamā būs 
Viktorija, Britu Kolumbijas gal-
vaspilsēta). Laiks turas silts un 
saulains, bet kuģa ziņu biļetenā 
lasām, ka Sietlā sākušās vasaras 
karstākās dienas ar pēcpusdienas 
temperaturu ap līdz pat 40 gradi-
em C, vai ap 100 F gradiem.  
Jūtamies laimīgi! 

Staigājam gar Kečikanas veika -
liņiem. Pērkam ceļojuma suvenīrus 
un dažas dāvanas, ko glabāsim uz 
Ziemassvētkiem.  Prasām, kur tad 
norvēģi.  Ātri noskaidrojas, ka mazā 
Kečikana īstenībā ir divas pilsētiņas 
vienā. Tūristu kuģi pietauvojas vei -
kalnieciskās Kečikanas ostmalā.  Šī 
pilsētiņa, ar abām veikalu un res -
torānu rindām, ir uzcelta uz pāļiem.  
Lūk, Kečikanā nav pludmales, kur 
varēto ko viegli uzcelt.

Norvēģi zvejnieki savā pilsētiņā 
nav vis meklējuši jauku mājvietu, 
bet lašus.

Tie nārsto Kečikanas upes grīvā, 
un tur arī ir zvejnieku osta.  Paši 
norvēģi, lašu sezonas laikā zvejo.  
Tur zvejo gan vietējie, gan uzņē-
mīgākie no mūsu studentiem, kas 
Kečikanā pelna skolas naudu 
nākamam skolas gadam.  Viņu 
sievas, meitas un draudzenes arī 
strādā,  un mēs viņas nesatiekam.  
Tik vien redzējām, kā divas skais-
tas policistes, kas vadīja satiksmi 
pie ostmalas.  Ja nu tā, braucam 
mājās!  Kur gan citur atradīsim 
daiļās Ziemeļmeitas?

  

L A T V I E Š I  C E Ļ O

Uz Aļasku!Gundars Ķeniņš-Kings
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Latviešu tradicijas Džordžijā
Pirmais latviešu sarīkojums, 

par kuŗu, pirms pāris gadiem, 
uzsākot doktorantūras studijas 
Džoržijas Technoloģiju institūtā, 
uzzināju, bija Atlantas latviešu 
pikniks. Kā vēlāk noskaidrojās, 
tas ir ļoti svarīgs notikums. Bez 
Latvijas valsts Neatkarības die-
nas un Ziemsvētku dievkalpoju-
ma pikniks ir viskuplāk apmek-
lētā kopāsanākšana. Lai satiktu 
cits citu,  uz pikniku cilvēki iero-
das kuplā skaitā, līdzi ņemot bēr-
nus un draugus. Šo „izbraukuma 
zaļumos” tradiciju ir iedibinājuši 
Jalna un Andris Salnīši, lai sapul-
cinātu latviešu ģimenes no tuvā-
kas un tālākas apkaimes kopīgai 
atpūtai, dotu iespēju atrast un 
iepazīt citam citu, un reizēm pat 
atklāt, ka dzīvojam uz vienas 
ielas vai vienā subdivision, bet 
parastajā dzīvē to pat nenojau-
šam. 

Kā kārtīgos latviešu sarīkoju-
mos pieklājas, piknikā tiek gardi 
ēsts un dzerts. Lai izbraukuma 
pieaugušajiem dalībniekiem bū -
tu labs prāts, mājasmāte Jalna 
visus cienāja ar savu īpašo punšu 
un ābolmaizēm. Jau otro gadu 
Dans Buglers bija mūsu galve-
nais desu meistars. Dans desas 
gatavo pēc īpašas Viskonsinas 
bratwurst receptes (desiņas vis-
pirms kopā ar ripās sagrieztiem 
sīpoliem vāra alū un tad uz uguns 
cep gatavas). Atlantas galvenā 
kāpostu un pīrāgu meistare ir 
Monika Jansone. Monika pīrā-
gus cep pēc savas omītes recep-
tes, ja kādam nav savas,  mēģi-
niet, varbūt jums izdodas Moni -
ku pierunāt noslēpumu atklāt. 
Latviešu godu mūsu kopienā 
augsti tur Laura Newman – viņas 
salātus līdz šim vēl neviens nav 
pārspējis. Šā gada lielākais pār-
steigums bija Ivetas Thredford 

sietais ķimeņu siers – ar tādu 
Džordžijas latvieši droši varētu 
piedalīties Jāņu sieru konkursā, 
ja tāds reiz tiktu organizēts. 

Protams, latviešiem pienākas 
arī kārtīgi padziedāt. Ar to mums 
iet mazliet grūtāk, tomēr bet ar 
katru kopā sanākšanu arvien 
labāk. Jo pietrūkst pāris labu 
balsu, kas zina vārdus un prot 
skaņas noturēt. Ja kāds šo lasa un 
jūt, ka varētu ko lietas labā darīt  – 
neturiet sveci zem pūra un dodiet 
ziņu. Šogad, lai visus iesaistītu 
dziedāšanā, sarīkojām mazas 
dziedāšanas un lielīšanās sacen-
sības. Līdzīgi kā skautu nometnē, 
ierodoties katrs kopā ar sava 
vārda zīmi saņēma krāsainu uzlī-
mi, pēc kuras „zaļajiem” bija 
jāatrod „zaļie”, „dzeltenajiem”-
„dzeltenie”, un „zilajiem” – „zilie”. 
Tad katrai grupai bija jāizdomā 
nosaukums, jāizveido savs vai-
rogs, uz kura redzams kaut kas 
par katru, un kaut kas par 
visiem,un jāsagatavojas vadīt 
kādas dziesmas kopīgu dziedāša-
nu. Pēc nelielas patielēšanās un 
pakautrēšanās tas visiem arī labi 
izdevās. Gan lieliem, gan maziem  
kopā skanēja priecīgi.

Džordžijas vasaras ir karstas. 
Tāpēc gandrīz ikviens, īpaši 
bērni, daļu laika pavadīja basei-
nā. Iekšā un ārā, tā paiet laiks, un 
karstums nav pamanāms. 

Nākošā mūsu kopā sanākšana 
plānota 15. novembrī – nefor-
mālā, bet svinīgā noskaņā atcerē-
simies Latvijas neatkarības gads-
kārtu. Par mūsu informēšanu un 
kopā sasaukšanu rūpējas Jūlija 
Melkere. Ja neesat mūsu adrešu 
sarakstā, rakstiet atlantalat-
vians@gmail.com un dosim 
jums ziņu. 

Agrita Kiopa 

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S
Latvieši nedrīkst 

izmirt!
PBLA mājaslapā lasāms, ka 

PBLA valdes 2007. sēdē valde 
iepazinās ar Jēkaba Ziedara 
ierosinājumu dibināt Dzimstības 
veicināšanas fondu, un 2008. 
gada sēdē valdē ar J. Ziedara 
ieteikumu, kā veicināt dzimstību 
Latvijā. Tātad PBLA valdes 
locekļiem Latvijas kritiskais dzī -
vā spēka stāvoklis  bijis zināms 
jau kopš 2007. gada septembŗa, 
bet šķiet, ka viņi nolēmuši nekā 
nedarīt, lai stāvokli uzlabotu. 
Vēlos pievērst PBLA valdes 
locekļu uzmanību grāmatā ,,Šūpo 
šūpuli” aprakstītajam kritiskā 
dzīvā spēka stāvoklim Latvijā un 
jautāt, vai ārzemju latviešu 
vadītāji var atļauties turpināt 
situāciju ignorēt?  

Grāmatā ,,Šūpo šūpuli” at  spo -
guļots, ka latviešu tauta ir ceļā uz 
galīgu izmiršanu; tajā citēts arī 
igauņu rakstnieka Augusta Gai -
lita teiktais, ka nevienu tautu ne -
var iznīcināt, ja to nesamaitā pa -
šu muļķība un padevības stul-
bums. 

PBLA mājaslapā jūtama skepse 
par J. Ziedara priekšlikumiem, 
vai dzimstību var veicināt ar 
pierunāšanu, saukļiem un dekla-
 rācijām. Jau Latvijas pirmais pre-
 zidents Jānis Čakste sāka  pie -

runāšanu, aicinot tautietes laist 
pasaulē bērnus, lai vairotos tau-
tas spēks. PBLA mājasapā re -
dzams, ka katram PBLA valdes 
sēdes lēmumam, katrai darbībā 
pamatā ir pierunāšana.  Sauklis 
“Šūpo šūpuli!” ir  darināts no 
angļu parunas – ,,Roka, kas šūpo 
šūpuli, valda pasauli”. 

Latvijā, šķiet, nav nekāda liela 
uztraukuma par dzimstību. Bi -
rokrāti ir apmierināti, ja var zi -
ņot, ka kādu gadu piedzimuši 
pāris simts bērnu vairāk nekā 
iepriekšējā gadā, bet neredz drā -
matisko iedzīvotāju skaita le -
jupslīdi. Lai situāciju mainītu,  
nepieciešams, pirmkārt, informēt 
tautu par drāmatisko stāvokli 
valstī un arī valsts, pašvaldību un 
Eiropas iestādes, lai Latvijā radītu 
dzimstības veicināšanai lab  vē -
līgāku vidi. Mums, ārzemju lat -
viešiem, ir iespēja to izdarīt un tā 
celt pašiem savu pašapziņu un 
iegūt Latvijas latviešu cieņu. 

Pirmkārt, mums ir  aktīva 
nauda Latvijas brīvības fondā, 
un varam aicināt kādu pie  re -
dzējušu cilvēku Latvijā radīt 
pārstāvību tautas dzīvā spēka 
atjaunošanai, lai būtu juridiska 
persona, kas varētu rīkoties un 
runāt tautas vārdā.

Otrkārt, mums ir pasīvs ka -
pitāls, ieguldīts nekustamos īpa -
šumos, ko aktīvizējot un ieguldot 

tautas dzīvā spēka atjaunošanas 
pārstāvībā, varētu garantēt tā 
darbību ilgus gadus. Pieredze 
rāda, ka aktīvo latviešu skaitam 
mazinoties, mūsu nekustamie 
īpašumi arvien vairāk kļūst ner-
entabli un ir jāpārdod. Mums ir 
tendence ieguldīt brīvo naudu 
pieminekļos un mūzejos, bet, ja, 
ievērojot pašreizējo tendenci, 
latviešu skaits būs tā samazinājies, 
ka viņus varēs sastapt vairs tikai 
rezervātos, kas kops šos pie -
minekļus un mūzejus? Vai mūsu 
brīvā nauda nebūtu jāiegulda 
dzimstības veicināšanas pasā -
kumos? Tikai tad, ja mēs šūposim 
šūpuli, varēsim vēlēt saules mūžu 
Latvijai! 

 Jēkabs Ziedars

Par vienkāršu un 
skaidru valodu

Es esmu viena no tām Laika 
lasītājām, kam rakstu valodas 
kvalitāte ir īpaši svarīga. Dažādu 
apstākļu dēļ man patīk vienkārša 
latviešu valoda un skaidri izteikta 
doma. Ir vieglāk sekot īsiem tei-
kumiem un īsām rindkopām. Es 
nedomāju, ka laikrakstam būtu 
jātuvinās bērnu dārza grāmatām, 
bet man ir grūti izprast domu, 
kas ir salikta gaŗu gaŗos, ne 
sevišķi sakarīgos teikumos. Ir 

vieglāk izprast teikto, ja tas nav 
jāpārlasa vienu vai divas reizes. Ir 
patīkamāk, ja man uzmanību 
netraucē grūti saprotami sveš -
vārdi un rakstītāja izteikta ne -
vērība pret lasītāju. Abos ga  dī -
jumos es jūtos ne tik daudz uz -
jautrināta, bet gan bez vajadzības 
kaitināta.

Labs paraugs Laika līdz  strād -
niekiem ir Jāņa Mārtiņa 
Zandberga teiktais intervijā „Ir 
laiks mainīt polītisko sistēmu” 
(publicēts 5. septembŗa numurā). 
Zand  bergs savus uzskatus izsaka 
kodolīgi un skaidri. Viņa atbildes 
es lasu viegli un ar interesi. Pat 

viņa foto liekas liels diezgan, lai 
es viņu iepazītu. Tagad jūtos, ka 
viņu un viņa uzskatus labi pa -
zīstu.

Interesanti, ka Zandberga at  -
bildes ir visumā īsākas un sa -
protamākas par izvaicātāja 
jautājumiem.Tie ir neticami gaŗi 
un maz saprotami. Šajos jau -
tājumos ir iepītas ziņas, kas mani 
maz interesē, īpaši tad, ja es gribu 
saprast jautājuma galveno domu. 
Ja padomā, es gluži labi iztiktu 
bez šiem jautājumiejm. Man 
pilnīgi pietiktu ar Zandberga 
teikto vien. Paldies viņam!

Valda Ķeniņa
Takomā 
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

Rīgas domes priekšsēdis Nils Ušakovs (SC), tiekoties  ar Ķīnas vēst-
nieku Latvijā Čenu Vendzju, aicināja Ķīnas uzņēmējus dibināt jaunus 
kontaktus ar Rīgas uzņēmējdarbības pārstāvjiem. Rīgas domes vadība 
labi izprot Ķīnas lomu pasaules ekonomiskajā un polītiskajā arēnā un 
saprot arī nepieciešamību attīstīt abu valstu, kā arī Rīgas un Ķīnas paš-
valdību sadarbību.

Latvijas robežas tuvumā fiksēta Krievijas izlūklidmašīna A-50. Lai 
brīdinātu Krievijas lidmašīnu, gaisā tika pacelti Vācijas iznīcinātāji, kas 
pašlaik veic Baltijas valstu gaisa telpas patruļu. Nacionālo bruņoto 
spēku komandieris Juris Maklakovs atzina, ka Krievijas izlūklidmašīna 
A-50 centusies noskaidrot Baltijas valstu gaisa telpu sargājošo lidmašīnu 
spēju rīkoties.  Kaimiņvalsts militārie spēki šādi rīkojušies pirmoreiz 
kopš Baltijas valstu iestājas NATO.

Latvijas Universitāte nosūtījusi oficiālu vēstuli Maskavas Valsts 
universitātes vadībai ar lūgumu ļaut pie MVU agrākās Juridiskās fakul-
tātes piestiprināt piemiņas plāksni pirmajam Latvijas prezidentam 
Jānim Čakstem. Maskavas universitātes Juridiskajā fakultātē Jānis 
Čakste iestājās 1882. gadā un to pabeidza 1886. gadā, aizstāvot diplom-
darbu par romiešu tiesībām. 

Pasaules Banka (PB) 22. septembrī lēma par 200 miljonu eiro (140 
miljonu latu) aizdevuma sniegšanu Latvijai. Šis financējums Latvijai 
jāparedz finanču sektora stabilizācijai. Savukārt atlikušajiem 200 miljo-
niem eiro PB paredzēti divi lēmumi - katru reizi par 100 miljonu eiro 
piešķiršanu. Par pirmo 100 miljonu eiro piešķiršanu varētu lemt līdz 
gada beigām un par atlikušajiem - nākamgad.

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, Latvijā reģistrēto 
bezdarbnieku skaits pārsniedzis 140 000 cilvēku. Pašlaik bezdarba 
līmenis sasniedzis 12,9% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. 
Augstākais bezdarba līmenis ir Latgalē, zemākais - Tukuma un Ventspils 
rajonā. Reģistrētā bezdarba līmenis valstī šā gada augusta beigās bija 
12,3% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Pērn gada beigās bez-
darba līmenis sasniedza 7%.

Lielajos kapos 20. septembrī notika piemiņas sarīkojums Latvijas 
Universitātes  un valsts lielākā mecenāta un filantropa Kristapa 
Morberga 165. dzimšanas dienas atcerei. Uzrunu teica LU fonda valdes 
priekšsēdis Ivars Lācis, ar mūzikas priekšnesumu uzstājās Morberga 
stipendiāts, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas students Kārlis 
Klotiņš. Sarīkojumā piedalījās arī Morberga stipendiāti un citi LU fonda 
stipendiāti. Aizejot mūžībā, Morbergs atstāja novēlējumu, kas paredzēja 
nodot LU pārvaldījumā astoņus nekustamos īpašumus. 1928. gadā 
paustā testamentārā griba ir ļāvusi izciliem, sabiedriski aktīviem stu-
dentiem vai  jauniešiem ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu 
saņemt stipendijas. Šo gadu laikā Morberga stipendijas ieguvuši vairāki 
simti studentu.

Rīgas jūras līča ziemeļaustrumos - Ainažu jūrmalā (Salacgrīvas 
novads) 13. septembrī  novērota Latvijā jauna putnu suga - Tundras 
šņibītis (Calidris melanotos). Šī ir 342. Latvijā sastaptā putnu suga. 
Putnu novēroja un nofotografēja Latvijas putnu fotografe Daina 
Feldmane.Tundras šņibīša dabiskais izplatības areāls ir Sibirijas ziemeļ-
austrumi un Ziemeļamerikas ziemeļi. Tundras šņibīši jau iepriekš kon-
statēti citās Eiropas valstīs, un šīs putnu sugas novērošana Latvijā tika 
prognozēta jau iepriekš.

Valsts prezidents darba 
vizītē ASV

No 20. līdz 26. septembrim 
Latvijas Valsts prezidents Valdis 
Zatlers uzturas darba vizītē ASV. 
Prezidents tiekas ar latviešu 
ko pienas pārstāvjiem un piedalās 
Latvijas evaņģeliski luteriskās 
Longailendas baznīcas dievkal-
pojumā.

 Jēla universitātē Zatlers teiks 
uzrunu polītikas zinātnes un 
starptautisko attiecību studen-
tiem par transatlantiskajām at -
tiecībām pēc globālās ekono-
miskās krizes. Medicīnas skolā, 
kuŗā Zatlers savulaik pilnveidojis 
zināšanas,  viņš tiksies ar Ortopē-
dijas mācību programmā studē-
jo  šiem jauniešiem.

Zatlers piedalīsies ANO Kli-
mata pārmaiņu galotņu sanāk-
smē, lai ar citiem ANO valstu 
vadītājiem diskutētu par to, kā 
attīstīt valstu ekonomiku, lai gan 
samazinātu vidē izmesto siltum-
nīcas gāzu apjomu, tādējādi 
mazinot globālās sasilšanas efek-
tu, gan saglabātu ilgtspējīgas 
iz augsmes spēju. Valsts prezi-
dents piedalīsies arī ANO 
Ģenerālās Asamblejas 64. sesijā 
ar ikgadējo uzrunu.

Valsts prezidentam līdzi uz 
ASV devās arī dzīvesbiedre Lilita 
Zatlere. Viņa piedalīsies otrā 
ikgadējā ANO seminārā. Kon-
ferences galvenais mērķis ir 
pievērst starptautiskās sabied-
rības uzmanību autisma radī-
tajām veselības problēmām un 
veidot globālo izpratni par šīs 
slimības ietekmi uz sabiedrību.

Par partijas rindu 
graušanu...

“Par partijas rindu graušanu” 

Tautas partijas  valde vienbalsīgi 
nolēma no partijas izslēgt Saei-
mas deputātu Dzintaru Ābiķi. 
Viņš polītikā darbojas kopš 1990. 
gada un ir balsojis par Latvijas 
neatkarības atjaunošanu, pēc 
tam ticis ievēlēts visu sasaukumu 
Saeimās.

Ābiķis uz valdes sēdi tovakar 
nebija aicināts. Aģentūrai LETA 
deputāts pauda izbrīnu par iz -
slēgšanu, jo neviens ar viņu par 
šo jautājumu neesot runājis. “Tas 
ir smieklīgi, ka mani izslēdz no 
partijas tikai tāpēc, ka es atbalstīju 
kāda projekta nodošanu izska-
tīšanai komisijām. Patiesībā ie -
mesls ir cits - tas, ka es atļāvos 
pa   teikt, ko domāju,” sacīja Ābiķis.

Pirms Ābiķa no TP savulaik 
izslēgts Aleksandrs Kiršteins un 
tagadējais Saeimas deputāts Ai -
gars Štokenbergs, bijušais ārlietu 
ministrs Artis Pabriks aizgāja 
pats.

Latvijas Televīzijas raidījumam 
100. pants Ābiķis atzina, ka neplā-
no pievienoties opozicijai, bet 
atbalstīs pašreizējo valdību, kā arī 
sadarbosies ar TP biedriem. 

 Polītologa Juŗa Rozenvalda 
ieskatā Ābiķa izslēgšana Tautas 
partijai ir zaudējums, jo šāda 
polītiskās organizācijas rīcība 
neliecinot par demokratijas prin-
cipu ievērošanu. „Veids, kā de -
mokratiskā polītiskā partijā pie-
ņem lēmumus, ir diskusijas, taču 
TP šādu diskusiju nav,” sacīja 
polītologs.

Ko darīs Latvijas 
eiroparlamentārieši?

 Eiropas Parlamenta deputāti 
pārsvarā strādās delegācijās, kas 
nodrošina dialogu un sadarbību 
ar parlamentāriešiem no Aus-

trumeiropas un Āzijas. Ivars 
God    manis (LPP/LC) strādās 
delegācijā attiecībām ar Baltkrie-
viju un delegācijā Eiropas Sa -
vienības  austrumu kaimiņ valstu 
parlamentārajā asamblejā. 

Sandra Kalniete (PS) darbosies 
delegācijā attiecībām ar Japānu, 
Krišjānis Arturs Kariņš - ES un 
Armēnijas, ES un Azerbaidžānas 
un ES un Gruzijas parlamentārās 
sadarbības komitejā.

 Aleksandrs Mirskis (SC) kļuvis 
par delegācijas locekli ES un 
Krievijas parlamentārās sadar-
bības komitejā, Tatjana Ždanoka 
- delegācijā ES un Moldovas par-
la   mentārās sadarbības komitejā.

 Alfrēds Rubiks (SC) un Inese 
Vaidere (PS) strādās ES un 
Kazachstānas, ES un Kirgizstānas 
un ES un Uzbekistānas parla-
mentārās sadarbības komitejās 
un komitejās attiecībām ar 
Tadžikistānu, Turkmēnistānu un 
Mongoliju.

EP delegācijas uztur sakarus ar 
to valstu parlamentiem, kuŗas 
nav ES dalībvalstis. Delegācijas 
piešķiŗ parlamentāru dimensiju 
ES ārpolītikai un uzrauga cilvēk-
tiesības pasaulē.

Ielikts pamats 2010. gada 
budžeta projektam

Valsts prezidenta Valža Zatlera 
ieskatā viņa sasauktā Ministru 
kabineta ārkārtas sēde ir ielikusi 
“zināmu pamatu” nākamā gada 
budžeta veidošanas procesam. 
Pēc gandrīz septiņas stundas 
gaŗās sēdes Zatlers atzina, ka līdz 
šim budžeta veidošanas process 
virzījies ļoti lēni. Tagad ielikts 
pamats - doti uzdevumi un 
no teikti to izpildes termiņi. 

Pavasarī prezidenta sasauktajā 
iepriekšējā ārkārtas sēdē dotie 
uzdevumi ir pavirzījušies uz 
priekšu. Pozitīvi vērtējams tas, ka 
ministriem  bijusi iespēja infor-
mēt sabiedrību par gaidāmajām 
reformām, taču, kā tas izdevies, 
jāspriež pašiem iedzīvotājiem.

Prezidents  atzina, ka struktū-
rālo reformu īstenošanu apgrū-
tina vidējo termiņu attīstības 
vīzijas trūkums, jo reformās  nav 
redzams tiešs labums sabiedrībai 
uzreiz, bet tās var dod pozitīvu 
pienesumu nākamajos gados, 
2010. - 2011. gadā, un tas ir 
jāskaidro sabiedrībai.

*
Valdība vienojusies par ne -

pieciešamo izdevumu samazinā-
juma apjomu un prioritārajām 
nozarēm darbā ar nākamā gada 
valsts budžetu.Valdības lēmums 
paredz – lai panāktu budžeta 
deficita samazinājumu par 500 
miljoniem latu, budžeta izdevu-
mi tiks samazināti par 275 miljo-
niem latu. Šis samazinājums tiks 
veikts, izvērtējot valsts funkcijas. 
Savukārt papildu ieņēmumus 
budžetā - 49 miljonus latu no -
drošināšot  pārmaiņas nodokļos 
un ieņēmumos, ko pamatā gūšot 
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
bazes paplašināšanas. Savukārt 
atlikusī summa, kas nepieciešama 
kopējā deficita apjoma sama-
zinājumam, iegūstama, liekot 
lie   tā valdības jau līdz šim pie-
ņemtos lēmumus un šā gada bu -
džeta grozījumus. Šīs darbības 
arī nodrošinās 8,5% budžeta def-
icitu.

Valdība nolēmusi, ka sociālā 

aizsardzība, veselība, izglītība, kā 
arī sociālā kārtība un drošība būs 
prioritārās nozares, uz kuŗām 
tiks attiecināts mazāks finan cē-
juma samazinājums.

Pretēju nostāju par nepiecieša-
miem samazinājumiem pauda 
finanču ministrs Einars Repše 
(JL), uzsveŗot, ka viņa ministrijas 
ieskatā valdībai joprojām jāveic 
nākamā gada budžeta izdevu   mu 
samazinājums 450 miljonu latu 
apmērā. Repše arī neizslēdz ie -
spēju, ka valdībai tik un tā droši 
vien vajadzēs atgriezties pie šī 
450 miljonu latu samazi nāju-
ma. Noteicošais šajā jautājumā 
varē tu būt sarunas ar Starp-
tautisko valūtas fondu. SVF ie -
priekš uz  svēris, ka budžeta apjo-
ma sama zinājums 500 miljonu 
latu apmē rā valdībai jāpanāk, 
nevē rojot līdz šim veikto samazi-
nājumu fiskālo ietekmi.

Pēc FM prognozēm nākamgad 
Latvijas IKP būs 11,916 miljardi 
latu, ekonomikas kritums - par 
4%, savukārt patēriņa cenas sa -
ma  zināsies par 3,5%.

Vai notiks augstskolu 
apvienošana?

Vēstulē Ministru prezidentam 

Valdim Dombrovskim izteikti 
priekšlikumi Latvijas augstākās 
izglītības sistēmas reformai. Aug-
s tākās izglītības padomes priekš-
sēdis Jānis Vētra un LU rektors 
Mārcis Auziņš pauduši viedokli, 
ka visas valsts augstskolas būtu 
jāapvieno vienā kopējā Latvijas 
Universitātē. Augstskolu apvie-
no šana ļautu koncentrēt resur-
sus. Tas būtu ekonomiskāk un 
celtu izglītības kvalitāti. Tagad 
nepietiekot kvalificētu mācīb-
spēku, lai nodrošinātu labu iz -
glītības kvalitāti visās augst skolās. 
Apvienošana ļautu izvai rīties no 
iespējas valsts augst skolām ne -
kontrolēti veidot pa  ral   lēlās pro-
grammas. Būtu vairāk jāsa  dar-
bojas dažādu funkciju veikšanā.

Eksperti norādījuši, ka šai ide-
jai ir arī vairāki minusi. Pārlieku 
tiktu ierobežota konkurence. 
Turklāt Latvijas augstskolas ir 
pārāk atšķirīgas. Izglītības minis-
tre Tatjana Koķe pagaidām ne -
vērtē augstskolu apvienošanas 
ideju. Esot jāpagaida līdz no -
vembŗa sākumam, kad darba 
gru     pa Ministru prezidentam  ie -
sniegs priekšlikumus pārmai-
ņām augstākajā izglītībā.

Ziņas sakopojis P. Karlsons      
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Budžets top ar tā -
dām grūtībām, ka, 
šķiet, tas netaps izvei-
dots arī līdz 31. okto-
brim, kā tagad solīts. 
Savukārt Tautas parti-

ja (TP) šūpo koaliciju cik spēda-
ma, no vienas puses, apgalvojot, 
ka grib tikai labu, bet, no otras 
puses, darbos darot visu, lai situā-
ciju Latvijā padarītu nestabilu. Tā 
sacīt, jo sliktāk, jo labāk. Nupat 
valdības „plucinātājiem” piebied-
rojusies arī LPP/LC, kas vēl līdz 
pagājušai sestdienai apgalvoja, ka 
atbalstot valdību, lai gan pati ir 
opozicijā. Toties sestdien partijas 
domes sēdē gan Ainārs Šlesers, 
gan Ivars Godmanis un Andris 
Bērziņš atzina, ka ilgāk šo valdību 
atbalstīt nevarot. Acīmredzot Šle-
sers ir radis kopīgu valodu ar Tau-
tas partijas ierindas biedru Andri 
Šķēli, ar kuŗu mēdzot tikties, –vis-
maz tā Šlesers apliecināja žurnālis-
tiem, kas par to interesējās. Šobrīd 
atšķirība ir tā, ka TP pamazām sāk 
runāt par citu valdības vadītāju, 
kas nepiederētu ne pie vienas par-
tijas, bet Šlesers līdz iespējamai 
nākamā Ministru prezidenta kan-
didātūrai ir kā vēl nav ticis. Ku  lu-
āros gan tiek minēts bijušā Krāj-
bankas valdes priekšsēža Mārtiņa 
Bondara vārds. Laikrakstam Diena 
Šlesers atzina, ka viņam ir skaidrs, 
kas notiks, ja valdība kritīs, “bet es 
nevaru jums visu stāstīt”. Vārdu 
sakot, Šķēlem un Šleseram, visti-
camāk, ir savs plāns, kā gāzt valdī-
bu, ko likt vietā un kā devalvēt 
latu, ko tik ļoti grib darīt Šķēle.

Vai valdība ir „balta un pūkaina”, 
un vai vienīgais iemesls runām par 
tās gāšanu ir TP destruktīvā rīcība, 
kas ir acīm redzama un neapšau-
bāma?

Diemžēl jāatzīst, ka joprojām 
nav saprotams, kā Latvija tiks ārā 
no krizes, jo nemitīgi tikai visu 

Pa naža asmeni
samazinām: tiek apcirpti budžeta 
izdevumi, būtiski samazinot algas 
valsts sektoram (uzņēmēji dara to 
pašu, jo viņiem nav kur likties), 
tāpēc samazinās budžeta ienāku-
mi. Samazinoties budžeta ienāku-
miem, atkal jāapcērp izdevumi un 
atkal visur viss tiek samazināts un 
tā joprojām bez mitas. Slīdam uz 
leju pa šobrīd bezgalīgu spirāli. Lai 
gan valdības vadītājs Dombrov-
skis strādā, „galvu nepacēlis”, 
tomēr jāpiekrīt Valsts kontrolieres 
Ingunas Sudrabas pirms dažām 
dienām sacītajam: „Tās nav refor-
mas, kas patlaban notiek Latvijā.” 
Patiesībā Valsts kontroliere situā-
ciju raksturoja skarbi: 

„Par reformu veselības aprūpē 
varētu uzskatīt rīcību, ja valdība 
noteiktu, kādus veselības aprūpes 
pakalpojumus valsts sniegs, kādas 
būs administrātīvās procedūras, 
kāds būs tīkls, lai pakalpojumus 
varētu sniegt. Tam varētu tikt 
pakārtots arī atbilstīgs skaits cilvē-
ku, kuŗi to varētu īstenot. Es neuz-
skatu par reformu skolu slēgšanu, 
skolotāju skaita samazināšanu. Tā 
manās acīs nav reforma. Reforma 
ir tad, kad mēs saprotam, kādu 
izglītības saturu gatavojamies pie-
dāvāt, kādu izglītības kvalitāti 
varēs saņemt un kas tiks darīts, lai 
šo kvalitāti varētu nodrošināt,” 
sacīja Sudraba. Arī valsts pārvaldē 
notiekošās pārmaiņas Sudraba 
neuzskata par reformām, jo notiek 
tikai iestāžu skaita mazināšana un 
apvienošana. Tas, protams, racio-
nālizējot izdevumus, bet netiek 
atbildēts uz jautājumu, ko šīs iestā-
des turpmāk darīs labāk, darīs 
citādi, nekā darījušas līdz šim. Pēc 
Valsts kontrolieres domām, šīs 
reformas nav izeja no ekonomis-
kās krizes un tas, kas darīts līdz 
šim, neatbilst pašreizējai ekono-
miskai situācijai. „Valdība līdz šim 
ir cirtusi katru nākamo zaru, uz 

kuŗa mēs sēžam, un nu mēs jau 
esam nevis vairs kokā, bet bedrē,” 
viņa sacīja.

Patiesības labad gan jāteic, ka 
ziņu aģentūras vēstī: vasarā reģis-
trētas 2713 jaunas uzņēmējsa-
biedrības, no kuŗām septembŗa 
pirmajās dienās Uzņēmumu reģis-
trā reģistrētas 160 jaunas uzņē-
mējsabiedrības, kas ir otrs lielākais 
Uzņēmumu reģistrā septembrī 
reģistrēto subjektu skaits pēdējo 
četru gadu laikā. Salīdzinājumā ar 
pērnā gada pirmajām septembŗa 
dienām šogad septembŗa sākumā 
reģistrēto subjektu skaits pieaudzis 
par 19,4%. Uzņēmumu reģistra 
valsts notāri novērojuši, ka dibina 
tirdzniecības un kravu pārvadāju-
mu firmas, zemnieku saimniecī-
bas. Pārsteidzot tas, ka dibina arī 
būvniecības un apsardzes firmas 
un katrs otrais sāk kafejnīcu biz-
nesu. Nupat izskanējusi arī ziņa, 
ka maziem un vidējiem uzņēmu-
miem būs pieejamas garantijas. 
Valstij piederošā Hipotēku banka 
(HB) uzņēmējiem izsniegs Eiropas 
Investīciju fonda garantijas aizde-
vumiem Eiropas Kopienas Konku-
rētspējas un innovāciju program-
mas ietvaros. To paredz starp HB 
valdes priekšsēdi Rolandu Paņko 
un Eiropas Investīciju fonda (EIF) 
vadītāju Ričardu Pelliju (Richard 
Pelly) parakstītais sadarbības 
līgums. Programmas mērķis ir 
veicināt Eiropas uzņēmumu kon-
kurētspēju un atvieglot piekļuvi 
financējumam. Atliek cerēt, ka šie 
fakti liecina – beidzot kaut kas var 
sākt kustēties uz priekšu.

Toties veselības aprūpe būtībā ir 
kļuvusi par maksas pakalpojumu, 
bet reālas veselības apdrošināša-
nas nav. Sociālo nodokļu nauda ir 
paredzēta valsts garantētajiem un 
samaksātajiem veselības pakalpo-
jumiem, bet to apjoms ir sarucis 
gandrīz līdz nullei. Teorētiski val-

stij būtu jāgarantē neatliekamā 
medicīniskā palīdzība, bet bez 
maksas tā tiek sniegta tikai gadīju-
mos, kad cilvēkam ir reālas dzīvī-
bas briesmas. Ikdienā tas nozīmē, 
ka cilvēks, pat guvis smagu un 
sarežģītu kaulu lūzumu, palīdzību 
nesaņem, ja nevar par to samak-
sāt: labākajā gadījumā tiks noteik-
ta diagnoze (bet daudzviet nedara 
pat to, jo slimnīca tūlīt tiks slēgta). 
Naudas nav, simtus pacients 
samaksāt nevar, veselības apdroši-
nāšanas arī nav, un atliek prātot, 
kā lai tiek mājās, un cerēt, ka lauz-
tais loceklis nesaaugs šķībi un 
greizi, ja to dziedēs mājās. Arī 
tiem, piemēram, sirds slimnie-
kiem, kuŗus neatliekamās medicī-
niskās palīdzības automašīnas aiz-
ved uz slimnīcu, cerības izdzīvot 
nav pārāk lielas: ja reģionālajā 
slimnīcā ārsti palīdzēt nespēj, dzī-
vība ir atkarīga no tā, vai būs 
nauda ātrās palīdzības mašīnas 
degvielai, lai slimnieku aizvestu uz 
speciālizētu kardioloģijas centru.

Ja klāt vēl pieskaita TP veselības 
ministres ieceri tikt vaļā no 
Katastrofu medicīnas centra, slim-
nīcu slēgšanu pēc kaut kāda nevie-
nam nesaprotama saraksta, kam 
ar racionāliem aprēķiniem nav 
nekāda sakara, un ministres pama-
zām sāktās runas par to, ka kom-
pensējamo medikamentu sarakstu 
varētu gandrīz vai likvidēt, - tad 
jāatzīst, ka veselības aprūpes sistē-
ma, kas pēdējos piecus gadus ir 
bijusi TP pārziņā, tiek iznīcināta. 
Ne velti atgādinājums, ka ārkārtas 
apstākļos naudu veselības aprūpei 
var meklēt Eiropas Savienības fon-
dos, netika sadzirdēts. Veselības 
nozares Stratēģiskās padomes sēdē 
Rīgas domes Sociālo jautājumu 
komiteja piedāvāja līdzfinancēju-
mu nākamajam gadam Rīgas 1. 
slimnīcai, lai tajā joprojām rīdzi-
niekiem varētu sniegt neatliekamo 

palīdzību, bet ministre par to pat 
dzirdēt negribēja, jo acīmredzot 
izpilda saņemto uzdevumu – 
atbrīvot ēkas un territoriju kādiem 
lielākiem plāniem. Par mediķiem, 
kuŗi meklē darbu ārzemēs, minis-
tre tik vien pateica, ka visi jau 
neaizbrauks. Bet par saviem un 
Tautas partijas nākotnes plāniem 
ministre tomēr nespēja klusēt: kad 
slimnīcas nāksies slēgt, būs jāiz-
sludina ārkārtas stāvoklis, un tad 
varēs gāzt valdību.

Līdzīgi notiek ar budžeta veido-
šanu – lai gan TP ir parakstījusi 
vēstuli starptautiskajiem aizdevē-
jiem, kuŗā valdība apņemas izdarīt 
konkrētus darbus, tagad TP ir pret 
jebkādu nodokļu ieviešanu, vietā 
gan neko nepiedāvājot. Protams, 
papildu nodokļi nav labākais risi-
nājums krizes apstākļos, bet TP 
krasā nostāja liedz vispār pasākt 
jelko saprātīgu, lai rastu naudu 
budžetam, ko nākamgad apcirpt 
vēl par 500 miljoniem vairs nav 
iespējams.

Tikmēr ar katru dienu palielinās 
to cilvēku skaits, kas aizbrauc no 
Latvijas. Tā, piemēram, Lielbri-
tanijā šī gada pirmajā ceturksnī 
reģistrēts lielākais skaits iebraucē-
ju no Latvijas, un kopš 2002. gada 
šis ir lielākais pieaugums, kopš 
tiek sakopoti dati: Latvijas iedzī-
votājiem piešķirti 4,4 tūkstoši 
Lielbritanijas sociālās apdrošinā-
šanas numuru. Savukārt Īrijā šī 
ga   da astoņos mēnešos reģistrēti 
2,5 tūkstoši iebraucēju no Latvijas, 
tātad tikpat daudz, cik 2008. gadā 
kopumā. Turklāt jāatzīst, ka tie ir 
cilvēki, kuŗi oficiāli reģistrējušies, 
bet ne mazums ir to, kas strādā 
nelegāli. Vēl jāpiebilst, ka aizvien 
vairāk aizbrauc cilvēki ar labu 
izglītību un vairāk kļuvis arī to, kas 
plāno Latvijā vairs neatgriezties.

Sallija Benfelde

Ja paraudzīsimies 
bez īgnuma, tad tas 
ir gana skumīgs 
stāsts: vācu-pa dom-
ju kaŗā 1944. gadā 
katrā no kaŗojošām 

pusēm cīnījās divas latviešu divīzi-
jas, apvienotas vienā korpusā. 
Bieži vien cīnījās - ja ne tiešā, tad 
pārnestā nozīmē - brālis pret brā   li, 
dažos gadījumos brīvprātīgi, bet 
lielākoties - abās pusēs - piespiesti, 
saskaņā ar iesaukšanas pavēli. 

Abās pusēs ievērību guva dros-
mīgi un pašaizliedzīgi kaŗavīri: ar 
Bruņinieka krustu - Ritterkreuz 
citu starpā tika apbalvots Žanis 
Butkus, kuŗa piederīgos deportēja 
Baigajā gadā. Pretējā pusē augstā-
ko apbalvojumu - Padomju Savie-
nības Varoņa nosaukumu izpel  -
nījās snaiperis (sharpshooter) Jānis 
Vilhelms. Viņam - “sabiedroto 
kaŗaspēka izcilniekam” piešķīra 
ASV ordeni - Zelta krustu. 

Gan abas Waffen SS 6. armijas 
korpusa latviešu divīzijas, gan 
padomju 130. korpusa latviešu 
divīzijas cīnījās zem svešiem karo-
giem, un, manuprāt, nevajadzētu 
aizgūtnēm nedz sumināt, nedz 
sunīt kādu no pusēm.

Divreiz divas divīzijas un Rubeņa bataljons 
Prezidents Valdis Zatlers, neilgi 

pirms tam Rīgas pilī pieņēmis 
nacionālo partizānu delegāciju, ar 
zināmu svārstīšanos piekrita t.s. 
antihitleriskās koalicijas veterānu 
uzstājīgam lūgumam - pieņemt arī 
kādus no viņiem. 

Gribēja tikt ielūgti Aleksandrs 
Chmeļevskis un Grigorijs Šad-
rins, taču ierasties Rīgas pilī bija 
aicināti tikai Alberts Pāže un 
Biruta Čaša - sarkanarmijas 130. 
korpusa veterāni, kam bija sakars 
ar latviešu piedalīšanos kaŗā. 
Prezidenta pilī tika runāts par 
pabalstiem, kas lieti noderētu 
nedaudzajiem (282) vēl palikuša-
jiem un bieži vien vārgajiem 130. 
korpusa veterāniem. 

Viens no ielūgtajiem - Alberts 
Pāže gan ir diezgan odioza perso-
na: no 1970. līdz 1985. gadam viņš 
bija LPSR tieslietu ministra pir-
mais vietnieks, LKP CK adminis-
trātīvās daļas vadītāja vietnieks. 
Tieši šī daļa pārraudzīja VDK (t.i., 
KGB), prokurātūras un tieslietu 
iestāžu darbu. Na  cistiskās okupā-
cijas gados līdzīga darbība būtu 
saistīta ar Himlera SD (Sicher heits-
dienst), vai ne? 

Ļoti žēl, ka tai dienā iespējas 

paust savu sakāmo Rīgas pilī ne -
bija Zigurdam Mežavilkam - 130. 
korpusa veterānam un turpat vai 
leģendārajam sporta žurnālistam, 
kuŗš Latvijas Avīzes vietnē, komen-
tējot šo tikšanos, rakstīja: “Patiesībā 
prezidentam bija jātiekas ar 
Latviešu strēlnieku apvienības 
(LSA) vadību. Jo LSA ap  vie   noja 
latviešu kaŗavīrus, kuŗi ka  ŗo ja 
dažādās svešu valstu armijās.”

Taču pēc dažām dienām šāda 
tikšanās ar LSA pārstāvjiem Rīgas 
pilī notika. Prezidents uz  klausīja 
sarunas dalībnieku ieteikumus 
gan Latvijas NBS (Naci onālo bru-
ņoto spēku) reformas jautājumā, 
gan sakarā ar atvaļināto militār-
personu sociālo no  dro   šinājumu.

Viens no LSA pārstāvjiem, kas 
piedalījās šajā sarunā, bija atvaļi-
nātais pulkvedis, 121. gvardes lat-
viešu strēlnieku pulka bijušais 
komandieris, 89 g.v. Igors Briež-
kalns, kuŗa intervija Viktoram 
Avotiņam neilgi pirms tam bija 
publicēta Rīgas krievvalodīgās 
avīzes Vesti Segodņa illustrētajā 
pielikumā Sem Sekretov. Igors 
Briežkalns uzsveŗ, ka padomju 
strēl  niekiem, kuŗu kaŗa gaitas 
sākās Maskavas apkaimē, “bija 

vēlēšanās atkal nokļūt dzimtenē, 
kur palika mūsu tuvinieki, viss, 
kas cilvēkam tuvs un dārgs. Bija 
viena iespēja - sagraut to, kas 
mums aizšķērsoja ceļu, - hitlerisko 
kaŗaspēku.”

Briežkalns norāda, ka 130. kor-
pusa komandieri Detlavu Brant-
kalnu čekisti 1937. gadā briesmīgi 
spīdzināja, tāpat kā Voldemāru 
Dambergu, Augustu Ārendu un 
citus latviešu sarkanos virsniekus. 
Bet 1941. gadā šie “tautas ienaid-
nieki” bija vajadzīgi Staļinam...

Manuprāt, ievērību pelna šis 
Briežkalna viedoklis: “Nedz strēl-
nieki, nedz leģionāri nekaŗoja zem 
pareiziem karogiem un pareizajā 
pusē, bet pretinieks abiem bija 
pareizais!”

Nobeigumā šķirsimies no div-
reiz divām divīzijām un pievērsīsi-
mies gandrīz vai aizmirstajam 
Rubeņa bataljonam. 

Kā laikrakstā Diena atgādina 
Ģirts Valdis Kristovskis, 1944. 
gada vasaras beigās un rudens 
sakumā ģenerālis Jānis Kurelis uz 
ziemeļiem no Usmas ezera bija 
izveidojis latviešu nacionālu bru-
ņotu organizāciju, kuŗas cīnītāju 
skaits pārsniedza pāris tūkstošu 

un kuŗa stājās pret vāciešiem. 
Mērķis - izmantot iespējas, lai kaŗa 
beigu posmā veidotu neatkarīgu 
latviešu pārvaldi. 1944. gada 
novembrī vācu spēki uzsāka 
Kureļa vienību likvidāciju. Leit-
nanta Roberta Rubeņa 600 vīri 
atteicās nolikt ieročus, un vairā-
kas dienas notika niknas, varonī-
gas kaujas. Rubenis krita 17. 
novembrī. Viņa kritušo vīru vidū 
bija daudzi ar Dzelzs krustu 
apbalvoti latviešu kaŗavīri. 

“Šīs ir izcili nozīmīgas mūsu 
valsts un tautas vēstures lappuses,” 
raksta Ģirts Valdis Kris  tovskis.

Pulkveža Oskara Kalpaka rīcībā 
liktenīgajās 1919. gada marta die-
nās nebija vairāk kā bataljons.

Vai līdzās Kalpaka bataljonam 
nebūtu godam jāpiemin arī 
Rubeņa bataljons?

Leitnants Roberts Rubenis, 
tāpat kā kapteinis Kristaps Upel -
nieks, kas pēc vācu kaŗa tiesas 
lēmuma tika nošauts Lie pājā, un 
LCP priekšsēdis Kon stantīns 
Čakste, kuŗš Štut hofas koncentrā-
cijas nometnes evakuācijas gaitā 
nomira ceļmalā, ir pelnījuši goda 
vietu demokratiskās Latvijas pan-
teonā. 

Franks Gordons
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Šā gada 17. sep-
tembrī ASV prezi-
dents Baraks Oba-
ma paziņoja, ka 
viņa administrāci-
ja nolēmusi atteik-
ties no priekšteča 

Džor dža Buša plāna par pretra-
ķešu aizsardzības sistēmas ele-
mentu izvietošanu Polijā un 
Čechu Republikā. Tās vietā tik-
šot izstrādāta plašāka aizsardzī-
bas sistēma, kas būšot „stiprāka, 
ātrāka un gudrāka”. Tās mērķis 
ir tas pats, kas saistījās ar Dž. 
Buša plānu – pasargāt Eiropu 
no Irānas. Minētās valsts kodol-
programma jau sen bijusi strīda 
temats. Ir aizdomas, ka irāņu 
mullas cenšas savā rīcībā iegūt 
kodolbumbu. Viņi paši gan to 
noliedz, - kodolprogramma 
esot domāta tikai un vienīgi 
iekšzemes energoresursu no -
dro šināšanai. Irāna, it īpaši paš-
reizējā prezidenta Machmu da 
Achmadi ne džada izpildījumā, 
nav pazīstama kā patiesības 
stāstītāja. B. Obama savā pazi-
ņo   ju mā norādīja, ka Irānas rīcī-
bā jau tagad ir raķetes, kas var 
sasniegt Eiropu. Runa patlaban 
nav par tā dēvētajām starpkon-
tinentālām raķetēm, kuŗas, 
iespējams, varētu radīt briesmas 
visai pasaulei.

Ja tā, tad labi. Taču te ir arī 
cits jautājums, proti, – ko viss 
minētais vēstī par Amerikas 
attiecībām ar Austrumeiropu. 
Lasītāji droši vien zina, ka bažas 
par to pirms pāris mēnešiem 
pauda grupa ietekmīgu minētās 
Eiropas daļas pārstāvju, arī 
mūsu bijusī prezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga un Čechijas 
kādreizējais prezidents Vaclavs 
Havels. Pirms jauno plānu pazi-
ņošanas Baraks Obama esot 

Amerikas demaršs
sazvanījies ar kollēgām gan 
Čechijā, gan Polijā, taču drīz 
vien sekoja ne īpaši laipna reak-
cija. Čechijas vēstnieks Ame-
rikas Savienotajās Valstīs Alek-
sandrs Vondra izplatīja paziņo-
jumu, kuŗā bija arī drauds: „Šis 
ir pagrieziens ASV polītikā, 
taču mēs pirmām kārtām sagai-
dām, ka ASV arī turpmāk ievē-
ros savas saistības. Ja ne, tad, 
iespējams, tām radīsies problē-
mas ar atbalsta iegūšanu Afgā-
nistānas un citos jautājumos.” 
Vēl skarbāk izteicās Džons 
Boltons, kas ASV Valsts depar-
tamentā Buša laikā bija atbil-
dīgs par ieroču samazināšanu 
un starptautisko drošību: „Ne -
pār protami tas ir slikts lēmums. 
Mēs atsakāmies no būtiska 
mechanisma aizsardzībai pret 
tādām valstīm kā Irāna un citas 
nelietīgas valstis, un tas saistās 
ne vien ar ASV, bet arī ar Eiropu. 
Piedevām tā ir piekāpšanās 
Krievijas priekšā, itin neko ne -
saņemot pretī.”

Un te nu rodas pavisam bū -
tisks jautājums. Krievija Buša 
valdības plānus par pretraķešu 
sistēmas izvietošanu Polijā un 
Čechu Republikā uztvēra tādā 
veidā, ko nekā citādi kā par sli-
mīgu nevar nosaukt. Oficiālā 
Maskava sacēla troksni – pretra-
ķešu sistēmu tā saredzot par 
draudu, kas vērsts pret Krievijas 
kodolarsenālu. Es gan, pirmkārt, 
neesmu nekāds ieroču eksperts, 
bet man ir grūti iedomāties, kā 
aizsardzības sistēma kādu var 
apdraudēt. Un, otrkārt, Maskavas 
ieskatā Rietum eiropai acīmre-
dzot būtu jābaidās arī no Krie-
vijas kodolraķetēm un bumbām. 
Kāpēc gan citādi kādam būtu 
jāraizējas par aizsardzības sistē-
mu netālu no valsts robežām?

Te jautājums ir plašāks. Rietu-
mu pasaule jau kopš pa  domju 
laikiem ir radusi ar Krie viju 
auklēties tā kā ne ar vienu citu 
valsti pasaulē. Protams, iemesls 
nav tālu meklējams. Krievija ir 
pasakaini bagāta ar energore-
sursiem, un, ja tās in  dustrija 
nebūtu tik chaotiska, tā būtu vēl 
bagātāka. Piedevām Krievija ne 
reizi vien ir demonstrējusi, ka 
energoresursus tā var izmantot 
arī par polītisku ieroci. 
Pagājušajā ziemā puse Eiropas 
uz krietnu brīdi palika bez 
dabas gāzes tāpēc, ka Krievija 
bija sastrīdējusies ar Ukrainu. 
„Krāna piegriešanu” savulaik 
piedzīvoja arī Latvija, kad tikai 
iedomātu polītisku iemeslu pēc 
Krievija pārtrauca naftas plūs-
mu uz Ventspils ostu. „Truba” 
stāv tukša vēl šobaltdien, 
Krievijas pārstāvji ir teikuši, ka 
tās atvēršanu no jauna nav ko 
gaidīt, jo pēdējā laikā Krievija ir 
plaši attīstījusi pati savas transi-
ta ostas. Vienkārši sakot, pasau-
les bažas šajā ziņā var saprast.

Taču jājautā arī, vai vismaz 
privātās sarunās pasaules gran-
di Kremļa bosiem kādreiz atgā-
dina, ka viņi prasti un sistēma-
tiski melo. Tas attiecas ne vien 
uz kādreiz paredzēto pretraķe-
šu aizsardzības sistēmu, bet arī, 
piemēram, uz tādu tematu kā 
nepavalstnieku statuss Latvijā 
un Igaunijā. Tas tāpat attiecas 
uz „neatkarīgajām valstīm” 
Abchā ziju un Dienvidosetiju, 
kuŗas līdz ar pašu Krieviju atzīst 
tikai Nikaragva un nu jau arī 
Vene cuēlas visai dīvainais vado-
nis Čavess. Tas attiecas arī uz 
Maska vas plašajiem centieniem 
revidēt PSRS vēsturi, vienlaikus 
bargi vēršoties pret tiem rie-
tumniekiem, kuŗi it kā cenšo-

ties vēsturi „pārrakstīt”. Mūs-
dienu Krievijā oficiālais „uz -
skats” ir tāds, ka Otrā pasaules 
kaŗā uzvarējusi tikai PSRS, Bal-
tijas valstīs nekāda okupācija 
nav notikusi, Staļins vispār bijis 
visnotaļ ģeniāls vadonis u.tml. 
Vai kādam gabals nokritīs, ja 
pasaules vadošās amatpersonas 
šad tad to atgādinās? Esmu jau 
citkārt rakstījis, ka Krievijā 
iemiesotas divas it kā pretrunī-
bas – prātam neaptveŗama lie-
lummanija un ļoti sakāpināts 
mazvērtības komplekss. Gan 
„mēs paši varenākie”, gan „visi 
mūs apdraud”.

Oficiālā Latvija notikušo uztveŗ 
mierīgi. Ārlietu ministrijas pazi-
ņojumā teikts: „ASV ir informē-
jusi sabiedrotos galvaspilsētās un 
NATO stābā par pārmaiņām un 
uzlabojumiem pretraķešu aizsar-
dzības sistēmā. Sagaidām, ka šīs 
konsultācijas turpināsies NATO 
ietvaros, tostarp izstrādājot jauno 
NATO stratēģisko koncepciju. 
Mūsu izpratnē jaunais ASV 
priekšlikums ir līdzšinējās pretra-
ķešu sistēmas technoloģisks uzla-
bojums. Priekšlikuma būtība ir 
pretraķešu aizsardzības sistēmas 
attīstība arī turpmāk, un tā tiks 
ieviesta drīzāk, jo nekontrolēta 
ballistisko raķešu izplatība ir pie-
augošs drošības drauds. Atšķirībā 
no līdzšinējā pretraķešu aizsar-
dzības projekta jaunā pretraķešu 
architektūra vispirms ir vērsta 
pret tuvās un vidējās darbības 
raķetēm, paredzot aizsardzību 
pret tālās darbības raķetēm vēlā-
kā fazē. ASV ir apstiprinājušas, 
ka jaunā pretraķešu sistēma būs 
savietojama ar NATO pretraķešu 
aizsardzības plāniem un stipri-
nās NATO 5. panta saistības. Tas 
ir mūsu drošības interesēs.”

Arī pats Baraks Obama savā 

paziņojumā apstiprināja, ka 
Amerika nav atteikusies no 
NATO līguma 5. pantā paredzē-
tā solījuma, ka vajadzības gadīju-
mā Amerika saviem sabiedrota-
jiem steigsies palīgā. Piedevām 
Polijai joprojām tiks piegādāta 
militāra technika, savukārt jau-
nās sistēmas elementus ASV 
varētu vispirms izvietot kuģos 
un pēc tam arī uz sauszemes – 
iespējams, pat Polijā un Čechijā. 
Taču nekur nav teikts, ka Krievija 
arī jauno sistēmu neuztvers tik-
pat slimīgi kā iepriekšējo. Mas-
kava nekad nav varējusi samieri-
nāties do  mu, ka tai vairs nav 
teikšanas kādreizējā „Varšavas 
blokā” – telpā, ko Krievija daž-
kārt apzīmē ar jēdzienu „tuvās 
ārzemes”. Latvija atrodas pavi-
sam „tuvajās” ārzemēs, un Krie-
vija nekad nav kautrējusies uz -
mākties ar savu viedokli nepār-
protamos iekšlietu jautājumos, 
toties nikni vērsusies pret jeb-
kuŗiem centieniem kādam citam 
paust viedokli, piemēram, jautā-
jumos par groteskiem cilvēka 
tiesību pārkāpumiem ne tikai 
Čečenijā.

Lieki teikt, ka Baraka Obamas 
paziņojumu Maskava uztvēra 
ar lielu sajūsmu. Bet Džonam 
Boltonam bija taisnība, ka vis-
maz pagaidām Kremlis neko 
pretī nav solījis. Protams, Krie-
vijas palīdzība ir derīga tādās 
vietās kā Afgānistāna un, jā, arī 
Irāna, jo tur Maskava biežāk 
bijusi kaitnieciska nekā izpalī-
dzīga. Taču nāksies rūpīgi vērot, 
kā Amerika rīkosies turpmāk. 
ASV joprojām ir Latvijas svarī-
gākais stratēģiskais partneris. 
17. septembrī tomēr bija ie -
mesls mazliet saraukt uzacis. 

Kārlis Streips

Jāpievienojas citvalstu un lat-
viešu mūzikologu, kā arī ārvalstu 
vēstniecību vienprātīgai atziņai, 
ka A. Onegēra drāmatiskās orā-
torijas „Žanna d’Arka uz sārta” 
uzvedums ir viens no ievēroja-
mākiem šā gada mūzikāliem 
notikumiem Latvijā. 

Pirms tam uzmanību saistīja 
starptautiskā Garīgās mūzikas 
festivāla afiša, kuŗā bija vēstīts, 
ka A. Onegēra drāmatiskās orā-
torijas atskaņojums veltīts diri-
ģentei Ausmai Derkēvicai.

Taču, pirms ieskanējās orātori-
jas pirmās mūzikas taktis un 
dziedājumi Nacionālā simfonis-
kā orķestŗa, valsts koŗa „Latvija”, 
Doma zēnu koŗa, solistu Kristīnes 
Gailītes, Baibas Berķes, Ilonas 
Bageles, Jāņa Apeiņa un Fabrisa 
Dalī (Francija) atskaņojumā 
(franču un latviešu valodā), klau-
sītājiem tika sagādāts patīkams 
pārsteigums. Pa spožu gaismas 
staru caur skatītāju pārpildītām 
rindām nāca Latvijā un pasaulē 
slavenā bijusī Valsts koŗa diri-
ģente Ausma Derkēvica. Viņu 
sveica ar ilgstošiem aplausiem 
un ziedu klēpjiem, jo šovasar 
diriģentei apritēja 80. 

Sumināšana atgādināja vēl 
kādu citu svarīgu notikumu – 
pirmo A. Onegēra drāmatiskās 
orātorijas atskaņojumu. Arī 

toreiz - pirms divdesmit septi-
ņiem gadiem tas bija izcils noti-
kums. Uzveduma inscenētājs un 
toreizējā Jaunatnes teātŗa galve-
nais režisors Ādolfs Šapiro 
Žannas lomu bija uzticējis Jau-
natnes teātŗa aktrisei Irinai 
Fjodorovai. Brāli Dominiku at -
vei   doja Dailes teātŗa aktieris  Ju -
ris Strenga. Arī toreiz pār „ Žan    -
nas d’Arkas” redzamām un dzir-
damām norisēm triumfēja A. 
Onegēra mūzikas gaišā apskaid-
rotāja skaņu valoda, ko tik spēcī-
gi un smalki mēģinājumos atklā-
ja diriģentes Ausmas Derkēvicas 
rokas, visa viņas būtība. Uz Lielās 
Ģildes skatuves orātoriju diriģēja 
Vasilijs Sinaiskis.

Jaunajā drāmatiskās orātorijas 
uzvedumā Nacionālā teātŗa reži-
sore Indra Roga visas norises bija 
veiksmīgi izkārtojusi, tā ka vei-
dojās spriega saruna ar skatītāju 
par mūžsenām vērtībām, ko 
sevišķā baltkvēlē uzturēja diri-
ģents Māris Sirmais un titullo-
mas atveidotāja, Dailes teātŗa 
aktrise Rēzija Kalniņa. Starp 
viņiem veidojās netiešs dialogs 
skaņās, kas suģestēja un ar nere-
dzamām saitēm saistīja klausītā-
jus, kas bija sapulcējušies zem Sv. 
Pēteŗa katedrāles velvēm.

Režisore Indra Roga kopā ar 
scēnografu Mārtiņu Vilkārsi un 

gaismu mākslinieku Igoru Ka -
pustinu spēles laukā bija  mērķ-
tiecīgi izkārtojuši tieši tādus 
akcentus, kas koŗu mākslinieku, 
mūziķu, solistu un aktieŗu veido-
tiem tēliem ļāva perfekti izpaus-
ties ne vien ar aistētisku, bet arī 
ar ētisku spriedzi. Ētiskā lauka 
degpunktā sevišķi iezīmējās brāļa 
Dominika (Dailes teātŗa aktieris 
Ģirts Ķesteris) sarunas ar Žannu 
(Rēzija Kalniņa), Kristīnes Gailī-
tes balss sudraba mirdzums Sv. 
Jaunavas dziedājumā, kas likās 
plūstam no pašām dvēseles dzī-
lēm, bez šīszemes smagmes, ne  -
t veŗama un pārlaicīga. Gun dars 
Grasmanis (Tiesnesis) un Mār-
tiņš Egliens Tiesas izpildītāja un 
Cūča lomās (Nacionālā teātŗa 
aktieŗi) sarkastiskā skaudrumā 
lika paraudzīties uz senās Fran-
cijas varones likteni, kas nodevī-
gi bija ielikts nožēlojamu niecību 
un savtīgu roklaižu ķetnās. 

Veidojās skaidri nolasāma 
līdzība ar šodienas Latviju, ar to 
bezdibeni, līdz kuŗam sabiedrību 
noveduši daži bēdīgi slaveni 
mutes bajāri, „trekno” gadu solī-
tāji. Orātorija Māŗa Sirmā lasīju-
mā un viņa mūzikālā vadībā 
atsedza šāda liktenīga vēstījuma 
smalkākos un vismazāk gaidītos 
slāņus, liekot ar bailēm apzinā-
ties, ka izšķīrējos brīžos tauta ne 

vienmēr prot novērtēt un sargāt 
savus varoņus, bet ar debilu vieg-
lumu sūta tos  uz sārta. Tāpēc 
atskaņojums sniedza ne vien lie-
lisku baudījumu, bet arī virs 
māk    slas pārdzīvojuma dzimušu 
vērtību, ko pēc emocionālā un 
filozofiskā spēka varētu pielīdzi-
nāt atklāsmei. Šāds diriģenta 
dvēseles briedums līdz ar profe-
sionāli augstvērtīgu sniegumu 
aizvien fascinējis lietpratējus ār -
zemju festivālos un konkursos, 
kas Mārim Sirmajam sajūsminā-
ti veltījuši tik daudz atzinības un 
piešķīruši augstus apbalvoju-
mus. 

Orātorijas augstākās vibrācijas 
veidojās no M. Sirmā un R. 
Kalniņas netiešā dialoga skaņās. 
Kā garīgas dzīvības apliecinā-
jums par spīti drīzai fiziskai iznī-
cībai ir Žannas atmiņas par gājie-
nu uz Reimsu, lai būtu kopā ar 
kronējamo karali Kārli VII, jo 
”viņš bija pazemots, tātad bija 
pelnījis, lai tiktu pagodināts”. Šis 
epizods Doma zēnu korim un 
Rēzijai Kalniņai bija viens no 
gara lidojuma augstākiem punk-
tiem. Garīgā saskaņa, kas valdīja 
starp diriģentu un Žannas atvei-
dotāju, radīja blīvu orātorijas 
atmosfairu, kas atgādināja Fran-
cijas varones un jebkuŗa cilvēka 
spēju ziedoties tautas labā, īstu 

varonību, gara spēku, arī nodevī-
bu,  Žannas spēju piedot zemis-
kus niecību centienus un melu 
apstulbināta pūļa ļaunprātību. 

Tās idejas, kas klausītājus tuvi-
nāja katarsei, ir mūžsenas un 
aizvien tiek piesauktas tautai lik-
tenīgos brīžos – tēvijas mīlestība, 
ticība Augstākam spēkam un 
tiem cilvēkiem, kas cienīgi Viņa 
vārdā tautu uzrunāt. Tas ir tik 
svarīgi šodien, kad savairojušies 
viltus pravieši. Žannas vēstījumi, 
mūzikas un dzejas nesti, pārņē-
ma cilvēku apziņu ar jaunu cerī-
bu, jo orātorijas atskaņojumā viss 
bija vienkop – īsta, sirdsskaidra 
ticība, iedvesma, gaišredzība un 
profesionāli perfekts sniegums. 
Lielu pateicību pelnījusi dzejnie-
ce un tulkotāja Dagnija Dreika, 
kas bija sagatavojusi ne vien fran-
ču dzejnieka Pola Klodēla tekstu 
tulkojumu, bet arī programmai 
uzrakstījusi plašu priekšvārdu 
par Francijas nacionālo varoni - 
Orleānas jaunavu Žannu d’Arku. 

Ļaujoties M. Sirmā, R. Kalniņas 
un pārējo dalībnieku suģestijai, 
raisījās atjauta, ka seni varoņi 
liktenīgos brīžos nonāk mūsu 
iekšējās redzes lokā, lai ar savu 
dzīvi un nāvi mums pavēstītu vi -
 tāli svarīgas patiesības. Arī šoreiz. 
Īstā laikā.

Irēna Lagzdiņa             
   

Žannas d’Arkas vēstījumi
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Andersona Latvju enciklopē-
dijā (1990) viņš nosaukts par 
skolotāju, dzejnieku, sabiedrisku 
darbinieku, bet divus gadus vēlāk 
Latviešu rakstniecībā biografi-
jās lasāmi vēl divi citi titulējumi: 
filozofs, literātūrzinātnieks. Lai 
Albertam Spoģim būtu piedē-
vēti veseli deviņi amati, kam gan, 
paldies Dievam, nav sekojis des-
mitais – bads, piebildīsim, ka viņš 
darbojies arī par kritiķi, pub -
licistu un redaktoru un līdzējis 
nākt pasaulē septiņiem bērniem.

Alberta Sproģa mūža galvenais 
maizes darbs gandrīz 40 gadu 
gaŗumā (1957 – 1996) saistījies 
ar Minsteres Latviešu ģimnaziju, 
kur Spoģis bija skolotājs un liet-
vedis. MLĢ attīstības laikā, sākot 
ar kursu sistēmas ieviešanu, 
viņam bija kādu laiku jāuzņemas 
gala pārbaudījumu vadība. Katru 
gadu viņš Internacionālā katoļu 
jaunatnes biroja Austrumeiropas 
un Viduseiropas valstīm uzde-
vumā organizēja un ar palīgiem 
vadīja t.s. MLĢ polītisko semi-
nāru, kas ilga vienu nedēļu, sko-
las pēdējām trim klasēm. Sakarā 
ar skolotāju un pārvaldes darbi-
nieku izmaiņām nācās pārņemt 
skolas un Stipendiju fonda liet-
vedību, vēlāk – līdz 1987. gadam 
– arī internāta „Rīga” saimniecī-
bas vadību.

Daļa Alberta Spoģa citu dau-
dzo veikumu nu jau pieder tālā-
kai pagātnei, un apaļo un pusapa-
ļo jubileju reizēs tie presē un 
periodikā tikuši gana pieminēti. 
Ražīgākais dzejošanas laiks lie-
kas bijis pagājušā gadsimteņa 50. 
un 60. gadi. Krietni ilgāk – īpaši 
Brīvās Latvijas priekštecī, laik-
rakstā Latvija – bijušas lasāmas 
vai nu ar vārdu, vai ar šifru – xy – 
parakstītas grāmatu recenzijas, 
sarīkojumu atreferējumi, jubileju 
raksti, mudes un aicinājumi. Līdz 
tā iznākšanas pēdējam numu-
ram Alberts sagatavojis, rediģējis 

un izdevis gadskārtējo žurnālu 
Kaŗa Invalids, tāpat – būdams 
Latviešu preses biedrības Vācijā 
lietvedis – veidojis Preses biedrī-
bas izdevumu Brīvais Vārds. 
Vesels stāsts par sevi būtu kalpo-
šana dažādiem katoļu un dzim-
tās Latgales puses pasākumiem. 
Ne velti Alberts Spoģis nonācis 
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieka 
godā.

Kādi tad bijuši Alberta Spoģa 
jaunākās piecgades darbi? 

Aizpērn lielā mērā tieši ar viņa 
pūlēm dienas gaismu beidzot 
ieraudzīja ilgus gadus vīkštā 
Latviešu Preses biedrības trimdā 
vēsture Septītā lielvalsts. Šai 
grāmatai bija raiba tapšana, 
skaŗot trīs kontinentus. Pirmais 
materiālu vācējs un apstrādātājs 
bija žurnālists Viktors Irbe 
Amerikā, tomēr, Irbem nonākot 
konfliktā  ar biedrības centrālo 
valdi, pussagatavotie materiāli 
ilgus gadus nostāvēja dīkā. 1999. 
gadā tie nonāca Imanta Roņa 
rokās Austrālijā. Ronis Irbes 
atstāto vielu gan gludināja, gan 
ļoti ievērojami papildināja, tāpēc 
grāmata iznāca ar viņa vārdu. 
Taču grāmatas ievadā Ronis 
pateicas „Albertam Spoģim par 
pacietību, padomiem, Vācijas 
kopas teksta papildināšanu, līdz-
dalību pēdējo 10 gadu pielikumu 
sakārtošanā un telefonisku redi-
ģēšanu (?? – E .S.), kā arī grāma-
tas iespiešanu Vācijā, kas padarī-
ja manu dzīvi Austrālijā vieglāku, 
t.i., sekmēja grāmatas izdošanu”. 
Vāciešiem ir grūti latviskojams 
latīņu izcelsmes vārds Faktotum, 
ar kādu viņi apzīmē cilvēkus, kas 
allaž gatavi citiem visās lietās 
izpalīdzēt. Tieši tāds faktotums 
– varbūt teiksim visdaris? – pēc 
savas dziļākās iedabas ir Alberts 
Spoģis.

Vēl šogad uz iznākšanu gaida 
Spoģa sarakstītā Minsteres 
Latviešu ģimnazijas vēsture MLĢ 

izdzīvoja. Arī šī biezā grāmata, 
gluži kā Septītā lielvalsts, top 
smagāk un ilgāk, nekā tā pelnīju-
si, jo pašreizējā ekonomiskā 
dižķibele Latvijā īpaši smagi skā-
rusi apgādu darbu: apgādiem 
samazinot darbinieku skaitu, 
veicamie darbi ieilgst.

Tā kā agrāko Alberta Spoģa 
jubileju gadījumos samērā maz 
rakstīts par viņa ģimeni, atstāto 
robu aizpildīsim tagad.

Alberts iepazinies ar mūža 
biedreni Mariju Arncu (vāciska-
jā rakstībā Arntz) studiju laikā 
Bonnas universitātē, katoļu stu-
dentu draudzes izbraukumā ar 
kuģīti pa Reinu. Marija ieguva 
vācu un angļu valodas reālskolas 
skolotājas tiesības. Apprecējās 
1956. gadā. Alberts apmetās 
Min   sterē, bet ģimene sākumā 
dzīvoja sievas vecāku mājā Rein-
bergā pie Vēzeles, kur četri vecā-
kie bērni sāka skolas gaitas vācu 
skolās, lai vēlāk, visai ģimenei 
pārceļoties uz dzīvi Minsterē, tās 

vācu ģimnazijās arī turpinātu. 
Turpretim trīs jaunākie dēli sāka 
skoloties MLĢ. Izveidojās gluži 
vienreizēja jeb, kā Latvijā tagad 
saka, unikāla ģimene etnisko 
attieksmju un etniskās piederī-
bas izjūtas ziņā. Jaunākie dēli – 
tagadējais diplomētais auto dizai-
ners Roberts, tirdzniecības uzņē-
muma vadītājs Gregors un dip-
loma autotechnikā īpašnieks 
Gvido – ir cilvēki ar ļoti latvisku 
orientāciju, runā nevainojamā 
latviešu valodā un visi trīs apņē-
muši latviešu tautības dzīves-
biedres. Roberts dzīvo un strādā 
Vācijā, bet Gregors un Gvido – 
Latvijā. Gvido ar diviem Mins te-
es draugiem kā līdzīpašniekiem 
nesen atvēris krodziņu „Knaipe” 
(no vācu vārda Kneipe – kro-
dziņš) Pērses ielā Rīgā.

Trīs vecākie dēli, kaut apguvuši 
vidējo izglītību vācu ģimnazijās 
un tāpēc vāciskāk orientēti, savā 
vietā un reizē tomēr pielikuši 
palīdzīgu roku arī latviskiem 

pasākumiem. Toms darbojies 
par MLĢ deju grupas „Circenītis” 
mūzikālo pavadītāju, kopā ar 
brāli Anzelmu piedalījies dau-
dzos latviešu sarīkojumos, savā 
mūzikāliju uzņēmumā Ambiente  
pirmajā skaņu platē ieskaņojis 
Andreja Eglīša un Lūcijas Garū-
tas „Dievs, Tava zeme deg!”, kur 
baritona partiju dziedājis Rai-
monds...

Lai kādam nesagribētos rotaļī-
gi dziedāt „Ādamam bij’ septiņ’ 
dēli”, Ādama vārdu nomainot ar 
Albertu, tad šī stāstījuma piln-
veidošanas labad piebildīsim, ka 
septītais bērns Spoģu senioru 
ģimenē ir meita, diplomēta 
sociālpaidagoģe Veronika. Un 
kas lai sazina, kāda tautiskās pie-
derības izjūta izveidosies ikvie-
nam no patlaban jau deviņiem 
Alberta un Marijas Spoģu maz-
bērniem!

9. oktobrī Albertam piepildī-
sies 85 mūža gadi. Daudz baltu 
dieniņu!

Eduards Silkalns

Jānis Lejiņš, Zīmogs sarkanā 
vaskā, vēsturisku romānu 
triloģija: 1. grāmata Brāļi 1162-
1184, 2. izdevums 2005. g., 422 
lpp; 2. grāmata Ķēniņš 1184-
1192, 2004. g., 400 lpp.; 3. grāmata 
Rūnas 1198-1215, 2009. g., 448 
lpp.; apgāds „Karogs”.

Jānis Lejiņš (dz. 1954. g.) pub -
licējis mūža darbu, kas lai  k  me   tā, 
kad romāni tiecas kļūt īsāki, var 
droši mēroties ar Aleksandra 
Grīna vēsturisko romānu trilo-
ģijām Latvijas pirmajā neatka-
rības periodā. Šogad pieejama 
kļuvusi serijas pēdējā grāmata, 
kas tagad ļauj pārlūkot diždarbu 
kopumā. Visumā tas ir viena lē -
juma, pat ja manāma izaugsme 
rakstīšanas veiklībā, piemēram, 
- 3. grāmatā liekas būt vairāk 
dialogu, nekā bija 2. daļā, un 
autors atbrīvojies no tieksmes 
lietāt līdz apnikumam iemīļotus 
vārdus: rītsvīda, ciris. 

Jānis Lejiņš pievērsis uzmanību 
laikiem, kad mūsu tagadējo 
Vidzemi apdzīvojušās maztau-
tas, lai neteiktu – ciltis, arvien 
vairāk sāka saskarties ar citu 

zemju tirgotājiem, misionāriem, 
krustnešiem, iekaŗotājiem un 
iznākumā zaudēja neatkarību. 
Kristīgās ticības uztiepšana mūsu 
tālajiem senčiem parasti tiek 
vērtēta partejiski: latviešu kris-
tie  ši, kaut dažkārt izturoties re -
zervēti pret jaunās ideoloģijas 
atnesēju metodēm, tomēr ap sveic 
gara gaismu un atziņas dziļumu, 
kādu kristiānisms – ja  arī ne 
pirmajā brīdī – mūsu tautai atne-
sis. Savukārt tautiski orientēti 
patrioti,  bet visvairāk dievtuŗi 
tālo pagātni ideālizē un svešinieku 
iespiešanos mūsu dzīves telpā 
saskata kā vienu vienīgu katastro-
fu. Daļēji šai otrā katēgorijā būs 
ierindojama vēstures zinātņu 
doktore Rita Grāvere, kas 1. un 2. 
grāmatai rak   stījusi pēcvārdu. 1. 
sējuma pēcvārdā Grāvere raksta: 

„Ielūkojoties pirmsvācu laika 
vietējo tautu kultūrā, kādu to 
izceļam no gadsimtu dzīlēm, 
grū   ti nepamanīt tās krāšņumu. 
Tajā viz zelta atspīdums no bron-
zas krūšu rotām, aprocēm, gre-
dzeniem, kreļļu krāsainība, spoži 
mirdz villainēs ieaustie raksti. 

Tikpat spožs vīriešu kapos ir 
ieroču spīdums. Kā atzīst pētnie-
ki, kultūra tika iznīcināta laikā, 
kad tā bija visskaistākā.”

Lai atļauts cienītajai vēstures 
doktorei oponēt. Kad tagad va -
ram citu citam līdzās nolikt 
Zīmo  ga visus trīs sējumus, mūsu 
senču dzīvesveids tik pievilcīgs 
nemaz neliekas. Jau pirms sve-
šinieku uzrašanās viņi taču 
intriģēja, kombinēja, kāvās un 
slaktēja no vienas vietas. Jānis 
Lejiņš uzslavējams par savu bez-
partejiskumu. Pat ja triloģijas 
izskaņā viņa simpatijas liekas 
pavirzījušās uz mūsu sentēvu 
pusi, viņa nostāja lielākajā darba 
daļā ir šķietami objektīva un 
izlīdzināta. Ieročiem (dunčiem, 
kaŗa cirvjiem, šķēpiem) spīdumu 
atņem ap tiem aplipušās asinis, 
vienalga vai lets mērojies spēkiem 
ar vācieti, kā triloģijas vēlākās 
lappusēs, jeb vai viņš kāvies ar 
lību vai citu letu, kā sākuma daļā. 
Lejiņš nepārprotami ļauj nojaust 
vāciskās civīlizācijas augstāko 
attīstību attēlotajā laikā un ne -
apšauba garīdznieku kristīgās 

Spoģu ģimene. Pirmā rindā: Maija un Alberts Spoģis, otrā rindā (no kr.): Gvido, Roberts, Raimonds, 
Veronika, Anzelms, Gregors un Toms

Kuplas ģimenes 
tēvam 85

pārliecības patiesīgumu, tomēr 
viņš tos parāda kā augstprātīgus, 
kas taču ir tiešs pretstats daudzi-
nātajai kristīgajai pazemībai.

Rakstu liecību par apstākļiem 
un notikumiem Baltijas telpā 
Lejiņa izvēlētajā laikmetā ir 
gaužām maz. Galvenais avots ir 
Indriķa chronika. Lejiņš pētījis, 
cik nu vien varēdams, un tad 
izpētītos vēstures „kaulus”, kā 
saka, „apiemiesojis”, piešķirdams 
saviem varoņiem domas, jūtas, 
rīcības motīvāciju. Dažiem gal-
venajiem tēliem (ķēniņam Tāli-
valdim, Rūsiņam, bīskapam Al -
ber   tam) teksta gaitā ieveidojas 
jau raksturi, bet minimāla inte         
rese autoram bijusi par savu per-
sonu ārējo izskatu. Brīvi fantazēt 
mūsu autoram it kā nav bijis pa 
prātam: savu sižetu vērpt viņam 
labpaticis ap vēsturiskiem fak-
tiem, varbūtībām, iespējamī  bām. 

Protams, drošus faktus par tik 
seniem laikiem izzināt ir grūti, 
tāpēc vēsturnieki raksta ļoti 
uzmanīgi, skopās rakstu liecības 
interpretējot un pieļaujot dažādus 
variantus par to, kā tad nu 

īstenībā bijis. Jānis Lejiņš no 
piedāvātajiem variantiem bez 
paskaidrojumiem izvēlas vienu 
un to attīsta un veido bez īpašas 
minstināšanās. Labākais, ko par 
Lejiņa izvēli un tās tālāku 
apstrādājumu var teikt, ir, ka iz  -
klausās jau ticami un, iespējams, 
ka tā ir bijis, bet vai tiešām tā 
bijis, to zina vien Dievs.

Daži piemēri.

Vai ieroču spīdums tik spožs?

(Turpinājums  13. lpp.)
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Atsaukdamies uz kollēgu Ēval-
du Mugurēviču, vēsturnieks 
Indriķis Šterns savā Krustakaŗu 
1180-1290 sējumā raksta, ka par 
13. gs. chronista Indriķa „tautību 
izteikti dažādi uzskati: daži pēt-
nieki pieņem, ka viņš bijis letgaļu 
cilmes, citi – vācu izcelsmes, vēl 
citi – rietumslavu (vendu) cilšu 
pēctecis”. Jānis Lejiņš ne vien 
izvēlas Indriķim cilmi, bet 
sameklē viņam pat tēvu – 
Ķēniņsalas valdnieku Ako. 

Par šo Ako vēsturniekiem ziņu 
ir maz: nupat minētajā Šterna 
grāmatā (700 lpp.) Ako īsi pie-
minēts tikai septiņās vietās. 
Piemēram, Šterns raksta: „Pie-
daugavas lībju kungs laikam 
(izcēlums mans – E. S.) bija Ako, 
un viņu jau 1206. gadā nogalināja 
Rīgas vāci.” Turpretim Lejiņa 
lapās Ako kā valdnieks ar jau ļoti 
konkrētām aprisēm plivinās brīvi 
un droši kā tāds vēja pūsts karogs. 
No vēstures pašas periferijas 
raks tnieks šo Ako, ko pazīst vairs 
vienīgi krustvārdu mīklu risi-
nātāji vārda pateicīgo trīs burtu 
dēļ, pārcēlis jau labu soli tuvāk 

literāra darba centram. 
Kamēr vēsturnieki  - A. Švābe, 

Ē. Mugurēvičs un M. Auns 
pieņem, ka Tālivaldis – triloģijas 
centrālā persona – bijis pareiz-
ticīgs un tāds arī miris, Šternam 
drīzāk vedas domāt, ka Tālivaldis 
pieņēmis katoļu ticību. Lejiņam 
beigu galā Tālivaldis, kā tas 
literāri arī visefektīgāk, nepārpro-
tami paliek uzticīgs sentēviem 
un viņu ideāliem. (Sk. īpaši 3. 
grām. 436.- 437. lpp.!)  Lejiņa 
Brēmenes archibīskaps Hartvigs 
zīmīgi saka: „Patiesība ir akla, un 
katrs gudrs vīrs to vada pie rokas, 
kur un kā vēlas.” (2. grām. 175 
lpp.)  Arī rakstnieks Jānis Lejiņš 
nenoliedzami ir gudrs vīrs.

Kā izprast triloģijas kopīgo 
nosaukumu? – Lūk, zīmogus 
sarkanā vaskā tirgotāji sendienās 
spieda, noslēdzot tirdzniecības 
līgumus. Bet tirgoņiem, jau sen-
dienās agrīnu soļu spērējiem 
šodien tik daudzinātās globā-
lizācijas virzienā, kristiānizācijā 
un mazāk spēcīgu tautu pakļau-
šanā nebija mazāka loma kā 
bruņu kalpiem. Jānis Lejiņš to 
ļoti pārliecinoši paskaidro 2. 
grām. 158. lpp.: „Tirgoņi negri-
bēja, lai pār viņiem valda zemes 

kopēji, tie bija gaŗlaicīgi ļaudis, 
kas paaudzi pēc paaudzes ieauga 
savā zemē un neredzēja tālāk par 
dzimtas novada robežām. 
Tirgoņiem vajadzēja citus ritus 
un tādu Dievu, kas vienmēr nāca 
kopā ar viņiem, vienmēr sagaidīja 
viņus citās jūrās vai lielu upju 
ostās.”

Spožākās vietas triloģijā ir tās, 
kur svarīgiem notikumiem vēl 
īpašu pacēlumu piešķiŗ pārdabis-
ku elementu iejaukšanās (vanags, 
laika vīrs u. c.). Tieši ar pārdabiskā 
klātieni un attieksmi pret reāli 
notiekošo attēlotā laikmeta 
cilvēki atšķīrās no mums, kas 
esam šai saulē tagad. Tā kā viņi 
ticēja brīnumiem, brīnumi pa 
reizei arī notika. Kad Tālivaldis 
divcīņā tika ievainots tik nāvīgi, 
ka, ar prātu un saprašanu,  viņam 
nāktos vienīgi mirt, tad, Laika 
vīram atnesot sniegu, viņa brūces 
aizvilkās „ar maigu un sārtu ādu 
– kā tikko dzimušam bērnam”. 
(2. grām. 110. lpp.)

Triloģijā ir daudz notikumu, 
daudz cīņu, daudz nāvju, daudz 
jāšanas zirgu mugurā, daudz 
personu un viņu vārdu, pamaz 
teoloģisku disputu (kristietība 
pret senčdievību), pamaz mīles-

tības, tikpat kā nemaz seksa, tik-
pat kā nemaz humora. Komisks 
izvēršas epizods (3. grām. 167. – 
168. lp.), kur Rīgas kristieši 
jaunkristītajiem un tiem, kas vēl 
pagāni, rāda „pamācošu un 
pacilājošu” teātŗa izrādi, illus-
trējot Svēto rakstu stāstus. Aktieŗi 
nav sava uzdevuma augstumos, 
nemāk pareizi rīkoties ar koka 
zobeniem, soģa Gideona tēlotājs 
pazaudē bārdu, publika smejas. 
Savukārt nav nekā pikantāka par 
vietu, kur Tālivaldis un Ildze 
„noreiba, kā bula laikā vaivarājā 
spēji iekrituši”, un „pēc mirkļa 
viņš sievieti  pacēla un norāva tai 
kreklu”. (2. grām. 91. – 94. lpp.)

Vai sauksim Zīmogu sarkanā 
vaskā par monumentālu literāru 
darbu? Tas atkarīgs no tā, kādu 
vārda „monumentāls” definīciju 
izvēlamies. Latviešu literārās 
valodas vārdnīcā monumentāls 
mākslas darbs ir plašs vai ļoti 
nozīmīgs. Jāņa Lejiņa triloģija 
tāda neapšaubāmi ir. Ed. Ozoliņa 
sastādītajā un J. Endzelīna redi-
ģētajā Svešvārdu vārdnīcā vār-
dam „monumentāls” doti trīs citi 
sinonimi: pamatīgs, lielisks, var-
ens. Te nu gribas teikt, ka pama-
tīgā triloģija ar lieliskumu un 

varenību gan robežojas, tomēr 
robežai pāri īsti nepārkāpj. Īsti 
monumentāls vēsturisks romāns 
iznāk tad, ja tas vesela laikmeta 
sabiedrību parāda visā tās 
daudzveidībā. Jānis Lejiņš, pirm-
kārt, lielumlielo uzsvaru liek uz 
aktīvajiem vēstures taisītājiem, 
bet mērenā novārtā pamet 
jebkuŗas sabiedrības skaitliski 
lielāko daļu – vienkāršo cilvēku, 
kam vēstures viļņi brāžas pāri. 
Otrkārt, Lejiņa vēlmju priekš-
plānā, liekas, bijusi vēlēšanās 
satilpināt grāmatās visu vēsturi, 
kādu viņš pirms rakstīšanas 
izpētījis, nedomājot, vai šāda 
pilnība nenodara pāri stāstījuma 
dinamismam. Treškārt, ja arī 
autora valoda ir laba un gluda, 
gribētos vairāk tādu iedvesmas 
brīžu kā 3. grām. 72. lpp., kur 
bīskaps Alberts nule no Vāczemes 
pirmoreiz ieradies Ikšķilē un 
ie rauga sava priekšteča tēva 
Meinarta necilo ēciņu: „Alberta 
sapņos iedomātās bīskapa pils 
divi niecīgie lodziņi raudzījās 
pretī tik skumji kā veca māmuļa, 
kas aizmirsusi sava dēla vārdu.” 
Vai nav lielisks salīdzinājums?

Eduards Silkalns                 

(Sākums 12. lpp.)

Visādā ziņā neparasts šoruden 
izvērtās Dailes teātŗa 90. sezonas 
iesākums. Jauno darba posmu 
te     ātŗa ļaudis ievadīja ar rūpīgi 
sagatavotu dzejas sarīkojumu, ko 
skatītājiem parādīja tikai divus 
vakarus. Tas bija dzejnieka Jāņa 
Petera  70 gadu jubilejas kon-
certs "Dzejnieka mīlas vārdi"– 
veltījums gadskārtā, kas nosvinē-
ta jau aizvadītajā vasarā. Suminā-
jums un pateicība par bagāto un 
daudzveidīgo devumu dzejā, 
mū   zikālo izrāžu tekstu sacerēša-
nā, tautā populāru dziesmu 
vārdu radīšanā, bet patiesībā 
daudz kas vairāk - cieņas aplieci-
nājums Dzejnieka radošam ga -
ram un dziļi latviskai stājai. 

Jānis Peters, Liepājas puses 
iedzimtais, ieņem īpašu vietu 
starp latviešu mūsdienu dzejnie-
kiem, savdabīgs veidojies viņa 
radošais mūžs – no teātŗa nobur-
ta jaunekļa līdz jaunam dzejnie-
kam, kas kļūst populārs tūlīt pēc 
pirmās dzejoļu grāmatiņas iznāk-
šanas, līdz Trešās Atmodas jun-
dītājam, kam lemts vārdā nosaukt 
tautas visslēptākās ilgas un ener-
ģiski darboties Latvijas Neatka-
rības atgūšanas procesā, Tautas 
frontes dibināšanas pos mā, tālāk 
jau izaugot līdz diplomāta pienā-
kumiem, kas viņu aiz   veda uz 
Maskavu, kur Peters septiņu 
gadu gaŗumā bija atjaunotās 
Latvijas Valsts pastāvīgais pārstā-
vis un vēstnieks Krievijas 
Federācijā. Pēc tam – atgriešanās 
Rīgā, atkal dzejnieks, atkal teātrī 
-  autors. Tie, kas dzirdējuši, kā 
Jānis Peters lasa savus dzejoļus, 
zina – viņa balss ir klusa, tā kā 
mazliet piesmakusi, bet uzrakstī-
tie vārdi – trāpīgi, tēlaini, aso-
ciātīvi bagāti. 

Pagājušā gadsimta sešdesmito 
gadu beigās, kad iznāca krājums 
„Dzirnakmens” un „Asinszāle”, 
vēl pēc dažiem gadiem „Mans 
bišu koks”, dzejnieks pievērsās 
tolaik piemirstai pagātnes atri-
būtikai. Apliecinot tautas dzīvā 
spēka avotus, viņš sauca vārdā 
priekšmetus, kokus, zāles, un 

šajos vārdos bija kāda viņam vien 
zināma maģija, taču tā saistīja 
lasītājus, liekot apjaust paaudžu 
un laikmetu saikni, to mantoju-
mu, kas tautā saglabājams un 
tālāk nesams. Peters ar vārdu ir 
pratis cirst pļaukas, dziedēt brū-
ces, drastiski rotaļāties, brīžam 
pat niekoties, taču visā savā daiļ-
radē viņš ir spējis pateikt ļoti 
daudz par latviešu likteņiem, par 
cilvēka un it īpaši dzejnieka spē-
ku un uzdevumu, šai saulē dzī-
vojot.

 „Dzejnieka mīlas vārdi”- šāds 
nosaukums bija dots koncertam, 
kuŗā Dailes teātŗa aktieŗi režisora 
Valža Liepiņa vadībā atgādināja, 
ka tā raksturojams gandrīz viss, 
ko dzejnieks sarakstījis. Ne vien-
mēr tie veltīti mīļotajai, tie vēršas 
arī pie dzimtās zemes, pie lasītāja 
un teātŗa skatītāja, un arī tā ir 
mīlestība un uzticēšanās.

Vakara pirmā daļā no skatuves 
skanēja 1982. gadā sarakstītā 
poēma "Nakts pēc tautas dzies-
mas", tās sižeta metos Dzejnieka 
saruna ar vilcienā sastaptu lauku 
meiteni, bet saturā – ļoti  nopiet-
nas, dziļas, brīžam rūgtas pārdo-
mas par tautas dzīvi, pagātnes, 
tagadnes un nākotnes nemanā-
mā savīšanās, materiālo un garī-
go vērtību pretrunīgā izpratne. 
Šo dzejas darbu iedzīvināja 
aktieŗi Jānis Paukštello, Vita 
Vārpiņa un Valdis Liepiņš, bet 
mūzikālo fonu veidoja Raimonds 
Pauls pie klavierēm un Artūrs 
Skrastiņš, daļas beigās silti un 
maigi nodziedot dziesmu 
„Dzejnieka mīlas vārdi”. Dzejas 
vārda sniegumā aktieŗi bija pre-
cīzi un mērķtiecīgi, liekot skatī-
tājiem ieklausīties un sajust tek-
sta maģiju, kuŗā sakausēts autora 
talants, pasaules izjūta un misijas 
izpratne – nosaukt vārdā to, par 
ko domā daudzi, tikai tie nemāk 
izteikties tik ietilpīgi un jēgpilni. 
Publika kā noburta sekoja ik vār-
dam, ik domai, tātad pamatota 
bijusi vakara veidotāju iecere – 
atgādināt, ka reiz uzrakstīts vārds 
arī pēc gadu desmitiem nezaudē 

savu iedarbību, savu vērtību un 
nozīmi. 

Otrā daļa bija daudz skaļāka, 
raibāka un daudzkrāsaināka, 
Dailes teātŗa kapelmeistars Juris 
Vaivods tajā bija izveidojis virte-
ni no dziesmām, kas ar Jāņa 
Petera vārdiem skanējušas itin 
visos Latvijas teātŗos. Ne jau tikai 
Raimonds Pauls komponējis 
Petera tekstus, dziesmas ar viņa 
vārdiem rakstījis arī Mārtiņš 
Brauns, Imants Kalniņš, Ivars 
Vīgners, Uldis Stabulnieks. Šo 
autoru dziesmas aktieŗi dziedāja 
instrumentāla ansambļa pavadī-
jumā, savām dziesmām klavieŗu  
pavadījumu spēlēja Raimonds 
Pauls, tie bija vokāli izstrādāti, 
artistiski brīvi priekšnesumi. Uz 

šiem, šāgada Kultūras akadēmi-
jas absolventiem, štata vietas 
teātrī nav piedāvātas, taču viņi, 
radošas spītības un neatlaidības 
urdīti, no sapņa par darbošanos 
savā profesijā nav atteikušies. 
Lieki piebilst, ka jaunu, apdāvi-
nātu un labi izglītotu cilvēku pie-
dalīšanās šim vakaram piešķīra 
jauneklīgu spirgtumu un pozitī-
vu enerģijas lādiņu. 

Par dziesmu virknes kulminā-
ciju izvērtās Artūra Skrastiņa 
dziedātās divas balādes no izrā-
des „Sirano de Beržeraks”, tās 
skanēja izvērstā drāmatismā, 
ļaujot iztēloties, cik dziļi un 
iespaidīgi aktieris varētu spēlēt 
dzejnieku Sirano, ja vien šo 
Edmona Rostāna komēdiju kāds 
vēlētos iestudēt, ar Petera dzies-
mu tekstiem un Mārtiņa Brauna 
mūziku, protams. Savukārt dze-
jas rindās par nesaprastā dzej-
nieka izjūtām skanēja arī kas ļoti 
intims, iespējams, pat auto-
biografisks, jo, spēlējot daudzas 
lomas un liekot savus vārdus 
svešu personu mutē, Dzejniekam 
izdevies ne tikai tēlot simtiem 
lomu, bet arī atkailināt savu dvē-
seli. Par to viņam šajos divos va -
karos arī pienācās lielais paldies. 

Vakara izskaņā, suminot Dzej-
nieku, Jānis Paukštello Peteru no    
sauca par Tautas dzejnieku. Kaut 
sen pagājībā izgaisis šis kādreizē-
jais goda nosaukums, Jānis Peters 
ir Tautas dzejnieks – pēc dvēseles 
un gara.

Gundega Saulīte

skatuves sprēgāja radoša enerģija 
un temperaments, ļaujot klausī-
tājiem baudīt teksta atjautas, 
vārdu spēles un atšķirīgu stilu 
nianses, ko tik labi, tekstus sace-
rot, izjūt Dzejnieks. Veiksmīga 
bija jauno aktieŗu grupas iesaistī-
šana koncerta gaitā. „Bez teātŗa 
mēs nevaram,” viņi dziedāja 
apliecinātāju dziesmu no izrādes 
„Sirano de Beržeraks”. Jaunie-

Dzejas vārda maģija

Kopā ar Nobela Miera prēmijas laureātu, akadēmiķi Andreju 
Sacharovu Maskavā  1989. gadā

Dzejnieka jubilejas dienās klajā 
nāca triju tvartu komplekts, 
kuŗā ieskaņota dzeja autora un 
aktieŗu lasījumā un dziesmas ar 
Jāņa Petera tekstiem
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 Baltijass ceļa 20 gadu atceres izstāde un...

Okupācijas mūzeja darbinieki 
mie rā nav nekad un vienmēr 
domā, kā vēl labāk un kā vairāk 
varētu parādīt Latvijas patieso vēs-
turi cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā, 
un cilvēkiem kuŗi uz brīdi ierodas 
Rīgā no citām pasaules malām. Lai 
gan ārzemju tūristu skaits šogad ir 
mazāks nekā citus gadus, tūristi 
vēl arvien Okupācijas mūzeju 
atzīst par vienu no interesantāka-
jiem visā Latvijā, apmeklētāju 
skaits tur ir liels, un nav dienas, 
kad tur nepiestāj vairāki simti cil-
vēku. Jūlijā visvājāk apmeklētā 
dienā skaits bija 262, bet vislabāk 
apmeklētajā dienā tas bija jau 730. 

Pirms pāris dienām man bija 
izdevība aprunāties ar apmeklētā-
ju no Berlīnes. Vispirms viņa iztei-
ca komplimentu par mūzeja eks-
pozīciju vispār un vēl atsevišķi 
pieminēja Baltijas ceļa tematisko 
izstādi, kas ir ļoti informātīva, pie-
bilstot, ka teksti vācu valodā mū -
zeja ekspozīcijā ir ļoti labi. Baltijas 
ceļa 20 gadu atcerei veltīto izstādi 
atklāja 20. augustā, un tās atklāša-
nā cilvēku atkal bija gandrīz pārāk 
daudz, lai visiem pietiktu vietas. 
Izstāde aizņem visu ekspozīciju 
zāles priekštelpu. Tās sākums ir 
visai raksturīgs – vispirms foto-

grafija, kuŗā redzams Staļins un 
Molotovs, tai blakus Hitlers ar 
paceltu dūri un atņirgtiem zobiem. 
Tālāk noziedzīgā pakta parakstītā-
ji - Molotovs un Ribentrops parak-
stīšanas brīdī un karte ar pakta 
rezultātā izvēlētām ietekmes zo -
nām. Turpat ir arī šī notikuma 
apraksti vācu avīzē Illustrierte 
Zeitung un krievu avīzē Pravda. 

Pa visu telpas vidējo sienu ir liela 
pasaules karte. Tās vidū uzņēmu-
mos parādīti pasaules notikumi 
gadā, kad Baltijas valstu tautas 
sadevās rokās. Zem katra attēla ir 
aukliņā iesieta neliela plāksnīte ar 
tur redzamā notikuma datumu. 
Kad plāksnīti parauj uz leju, iede-
gas gaisma pasaules kartē - vietā, 
kur tas ir noticis. Te es uzzinu, ka 
1989. gada 3. februārī Paragvaja 
atbrīvojusies no sava diktātora, 5. 
februārī Padomju kaŗaspēks atstā-
jis Afgānistānu, 8. jūnijā notikuši 
Ķīnas studentu nemieri Tjanaņ-
me  ņa laukumā Pekinā, 15. augustā 
izbeigts aparteids Afrikā, 19. au -
gustā Polijā ievēlēta pirmā neko-
mūnistiskā valdība, un, starp citu, 
uzzinu, ka 9. novembrī kritis Berlī-
nes mūris. 

Šī foto uzņēmumu rinda beidzas 
ar katras Baltijas valsts vienu 1989. 

gada 23. augusta Baltijas ceļa uz -
ņē  mumu. Te redzami lieli un mazi 
šīs Baltijas valstīm tik ļoti svarīgās 
demonstrācijas dalībnieki ar 
nacionālajiem karogiem, kad viņi 
prasīja izbeigt savu valstu okupā-
ciju. Nezinu, cik no viņiem tajā 
dienā ticēja, ka tas izdosies, toties 
zinu, ka daudzi no viņiem tagad ir 
vīlušies par neatkarības atgūšanas 
rezultātā notikušo – vismaz par to, 
kas noticis Latvijā. Diemžēl! Izstā-
des beigu daļā vēl redzams šo lielo 
notikumu atspoguļojums brīvās 
pasaules presē. Uz laminētām 
plāk   snēm uzlīmēti rakstu oriģinā-
li. Tur ir raksti no vairākām 
Anglijas avīzēm - Times, Evening 
Telegraph, Daily Express un Daily 
Mail. Tur ir raksti no Īrijas, 
Amerikas, Janzēlandes, Vācijas un 
viens pat no Turcijas avīzēm ar 
virsrakstiem: Set Our People Free, 
Hands of Hope, Human Chain 
Links Baltic Protesters. 

Vairākus no šiem rakstiem mū -
zejs saņēma no attiecīgo valstu 
vēst    niekiem, turklāt Turcijas vēst-
niecībā sekretāre bija tik izpalīdzī-
ga, ka atsūtīja arī šo rakstu tulko-
jumus angļu valodā, un galu galā 
mūzejā atkal ir ļoti interesanta 
tematiskā izstāde un simtiem cil-

vēku to skatās katru dienu. 
Simtiem cilvēku dienā iepazīstas 
ar Latvijas sarežģīto vēsturi. 

Izstādi vēl interesantāku padara 
netālu no mūzeja durvīm pašlaik 
novietotais atdarināts Berlīnes 
mūŗa fragments, ko tur atvedis 
jauns cilvēks no Berlīnes - Hanss 
Martins Fleišers. Viņš stāsta, ka 
četras mūŗa daļas pa labi un pa 
kreisi no pirmās izņemtās daļas ir 
saglabātas, jo viņš tās ir nopircis 
1990. gadā. Viņš tās grib nogādāt 
atpakaļ oriģinālajā atrašanās vietā 
par pieminekli mūŗa krišanai un 
nevardarbīgajam 1989. gada glo-
bālajam sabrukumam. Lai šo ideju 
populārizētu, jaunais vācietis ir 
izveidojis vienu mūŗa segmenta 
kopiju no daudz vieglāka materiā-
la ar visiem cilvēku uzrakstītiem 
tekstiem un vēlējumiem, kas bijuši 
uz oriģinālā mūŗa gabala. Tagad 
viņš ar to laivas piekabē ir ceļā pa 
citām Eiropas valstīm vēstures 
meklējumos. Pašlaik šis pieminek-
lis kādu laiku ir Rīgā pie Okupācijas 
mūzeja. Uz tā, starp citu, redzama 
kāda igauņa sen rakstīta vēlēšanās 
Free the Baltic states, ar latvieša 
roku rakstīts BRIVĪBA, un es pie-
ņemu, ka tieši poļu tautības cilvēks 
uzrakstījis Solidarznosc. Daļēji 
redzams arī ar kāškrustu sakrus-
tots sirpis un āmurs. Cik zīmīgi - 
divu okupāciju simboli... 

Mūzejā par ekspozīcijām atbil-
dīgs ir kurātors Ojārs Stepens, bet 
ar to plānošanu strādā visi mūzeja 
nozaŗu vadītāji kopā ar direktori 
Gundegu Micheli. Pēc izstādes 
atklāšanas visi sanāk kopā un pār-
runā, kas izdevies, kas nav tik labi, 
kā iecerēts, ko vēl var pamainīt vai 
uzlabot. Pa reizei cits citu pakriti-
zē, pa reizei paliela, bet sadarbība 
ir laba, jo jaunā ekspozīcija nav 
vienīgais lielais gada darbs. Martā 
bija tematiskā izstāde par četrdes-
mit devītā gada 25. marta depor-

tāciju, jūnijā atklāja interaktīvo 
Gulaga karti, kuŗas galvenā darba 
veicēja ir jaunā vēsturniece Ieva 
Gundare, kas pati tai sagatavoja 
projektu un saņēma līdzekļus no 
Eiropas Savienības. Gulaga karte 
ir stends ar skaņu sistēmu un di -
viem ekrāniem – skārienekrānu un 
lielāku, vienkāršu ekrānu. Apmek-
lē  tājs vai gīds atrod vajadzīgo kar-
ti uz skārienekrāna, un tas pats 
attēls ir redzams uz lielākā ekrāna. 

Tur var apskatīt Latvijas iedzīvo-
tāju deportāciju ceļus, dabas ap -
stākļus nometinājumu rajonos, 
Gu   la  ga nometnes, deportēto liecī-
bu fragmentus, mūzeja krājuma 
priekš   metus un dažādus dokumen-
tus. Visa informācija kartē ir pie-
ejama četrās valodās - latviešu, ang-
  ļu, vācu un krievu valodā. Pie kar-
tes gandrīz vienmēr redzami vis-
maz trīs ļoti ieinteresēti apmeklē-
tāji. 

Nozaŗu vadītāji jau pārrunā 
dažādas iespējas nākamai izstādei. 
Līdztekus rit nepārtraukts darbs ar 
jauno vispārīgo mūzeja ekspozīci-
ju, kuŗā iesaistīti gandrīz visi 
mūzeja darbinieki, ne tikai nozaŗu 
vadītāji vien. Līdz ar Gulaga karti 
iecerēti desmit citi digitālie pro-
jekti. Ar tiem ir saistīti bezgala lieli 
financiālie līdzekļi, bet tikai gan-
drīz pusei no tiem līdzekļi ir jau 
iegūti vai apsolīti. Minami šādi 
projekti: Latvijas Republika pirms 
okupācijas, Hitlera-Staļina pakta 
sekas, Čekas upuŗi, Kolonizācija un 
rusifikācija, Trimda un vairāki citi. 
Pašlaik prioritāte ir interaktīva 
karte, kuŗā attēlotas Hitlera-Staļina 
pakta sekas – Otrā pasaules kaŗa 
sākums, PSRS un Somijas kaŗš, 
Baltijas valstu okupācija. Darbs 
notiek nepārtraukti. 

Atliek vienīgi cerēt, ka līdzekļi 
ienāks, jo mūzeja darbinieki ir 
gatavi kādu no šiem plāniem sākt 
kaut vai rīt.                         Astrīda 

Ja pamet skatienu atpakaļ vēstu-
rē, nereti ar rūgtu izbrīnu jāapzi-
nās, ka daudzu valstu un tautu 
likteņus varmācīgi noteikuši vald-
nieki ar jocīgām dīvainībām (lai 
neteiktu – garīgi slimi), arī niecī-
bas un polītiski āksti, par kuŗiem 
tauta sacerējusi anekdotus un 
smējusi uz nebēdu; tas, protams, 
parasti darīts slepus šaurā draugu 
lokā. Arī jaunāko laiku vēsture nav 
izņēmums. Sevišķi spilgti to aplie-
cina divu vēsturisku monstru – 
Staļina un Hitlera baisās figūras. 
Arī par viņiem stāstīti jocīgi 
nostāsti, taču smiekli gan parasti 
iesprūduši kaklā, jo viņu dēļ 
pasaule mirkusi asinīs un asarās. 

Eiropas valstu un tautu dzīvē 
krasas liktenīgas pārmaiņas sākās 
līdz ar 1939. gada 23. augustā 
noslēgto bēdīgi slaveno Ribentro-
pa-Molotova paktu,  pēc kuŗa divi 
no    ziedzīgi režīmi Eiropu sadalīja 
ietekmes zonās. Starp gardākiem 
kumosiem bija Baltijas valstis un 
Polija. Sākās kaŗš. Plūda asiņu 
upes, tika lauzti dzimtu likteņi, 
plānveidīgi iznīcināti latviešu un 
citu tautu labākie dēli un meitas. 
Deportācijas, represijas, cietumi, 
pazemojumi, vajāšanas, masveida 
nāvessodi. Veselam saprātam grūti 
aptvert visu to šausmu un fizisko 
spīdzināšanu paranojālo „pro-
grammu”, ko bija izperinājuši abi 
vēsturiskie briesmoņi un viņu 
pakalpiņi. 

Šogad kopš Ribentropa-Moloto-
va pakta noslēgšanas paiet 70 gadi. 

Zaļoksnas idejas vēstures skaidrojumā
Ar šo gadskārtu cieši saistīts vēl 
kāds  notikums, kas pirms 20 
gadiem ieguva lielu starptautisku 
publicitāti un šogad arī starptau-
tisku atzinību, jo manifestācija , 
kuŗā piedalījās ap divi miljoni 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
iedzīvotāju, kā unikāls notikums ir 
ierakstīts  UNESCO programmas 
„Pasaules atmiņa” reģistrā.

Okupācijas mūzejā šajā sakarā 
atklāta izstāde Baltijas ceļš 1989.-
2009. Skats no malas”. Izstādi  sarū-
pējusi mūze ja Izglītības program-
mas jaunā vadītāja Danute Dūra, 
tās iekārtojumu veidojušas jaunās 
mākslinieces Zane Upe, Gundega   
Zaķe-Cim   ža un mūzeja māksli-
nieks Jānis Spalviņš. Jaunās mūzeja 
speciālistes Danutes Dūras izvēlē-
tie izstādes materiāli, avīžu publi-
kācijas, dokumenti, senās fotogra-
fijas at-gādina izšķirīgo brīdi, kad 
Riben tropa un Molotova paraksts 
ar vienu spalvas vēzienu izlēma arī 
Latvijas likteni, kas traģiski skāra 
izcilu personību dzīvi. Padomju 
Savie nības slepenie dienesti bija 
ieplānojuši iznīcībai pakļaut ar 
visām ģimenēm nacionālās izcilī-
bas – latviešu augstākos virsniekus, 
zinātniekus, māksliniekus, rakst-
niekus, sabiedriskos darbiniekus, 
spožākās inteliģences virsotnes, jo 
tad ar tautas apziņu ir vieglāk ma -
nipulēt. Šāda programma darbībā 
jau bija izmēģināta pašu mājās 
Krievzemē revolūcijas laikā un arī 
vēlāk. Jo tikai intelektuāli novāji-
nātai tautai var iedvest vismur-

gainākās idejas. 
Tomēr brīnumainā kārtā latvie-

šu tautā atdzima talanta genas un 
nenokaujamas, kā izrādījās, bija 
brīvības alkas. Spožs apliecinājums 
tam – 700 kilometru gaŗā dzīvā 
latviešu, igauņu un lietuviešu ķēde, 
ko viņi izveidoja pirms divdesmit 
gadiem,  sadevušies rokās. Toreiz 
tā tika apliecināta visu triju Baltijas 
tautu karstā vēlēšanās atgūt neat-
karību un atbrīvoties no padomju 
okupācijas. Maskavā sākās histeri-
ja, tomēr, kā atceramies pēc nese-
nās vēstures, nekas nespēja šo spē-
cīgo pretestības vilni apturēt. Par 
to visu bija jādomā, aplūkojot 
jauno izstādi. 

Nozīmīgs un cerīgs izstādes 
atklāšanas sarīkojuma akcents bija 
jauniešu grupas darinātie Baltijas 

ceļa 20. gadskārtai veltītie plakāti, 
kas tapuši Salacgrīvā triju Baltijas 
valstu jauniešu nometnē. Plakātos 
ar grafiskiem izteiksmes līdzek-
ļiem iedzīvinātas atziņas un garī-
gās vērtības, ko sniegusi Baltijas 
ceļš  pieredze. Darbi tapuši, aptau-
jājot šā grandiozā notikuma dalīb-
niekus, un no viņu atziņām 
iz kristallizējās triju Baltijas valstu 
kopīgā nākotnes ceļa svarīgākās 
idejas: vienotība, uzdrīkstēšanās, 
mērķtiecība. Tā tas bija toreiz, tā 
tam jābūt turpmāk. Jauniešu darbi 
rada milzu gandarījumu, jo aplie-
cina, ka, spītējot krizei un nelabvē-
līgiem apstākļiem valstī, viņu 
domas vērstas uz gaišo pusi, viņi 
tic mūsu zemes nākotnei. 

Laikam tāpēc ar īpašu saviļņoju-
mu un sirsnību skanēja Okupāci    -
jas mūzeja direktores Gundegas 
Mi   c he les vārdi, kad viņa pateico-
ties sniedza ziedus izstādes un pla-

kātu veidotājiem. Plakāti ir aplūko-
jami Okupācijas mūzeja ārpusē 
iepretī ieejai pie sienas. Ja rodas 
drūmas šaubas, vai jaunajai paau-
dzei Lat vijā ir dārgas patriotisma 
un valsts brīvības idejas, to nosar-
gāšana, ieteicams aiziet līdz 
Okupācijas mūzeja namam un 
aplūkot Baltijas ceļa 20 ga  du atce-
rei veltīto izstādi un plakātus, ko 
veidojuši jaunie, zaļoksnie talanti 
– Inta Plostiņa, Andris Lagz   diņš, 
Raivis Kalniņš, Indra Mangu-le, 
Ieva Baranova, Gundega Galin-
doma, Edgars Vilsons, Agita Zvaigz-
ne, Anete Dzērve, Līna Svirskīte, 
Gu  oda Svirskīte, arī mūzeja Izglītī-
 bas programmas vadītāja Danute 
Dūra.

Irēna Lagzdiņa         
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Līksna atrodas piecpadsmit 
minūšu brauciena attālumā no 
Daugavpils, tās galvenais lep-
nums – neogotiskā stilā celtā 
baznīca saredzama jau pa gaba-
lu. Līksnieši pretstatā citu mazu 
miestu ļaudīm, kuŗiem kaimiņos 
lielpilsēta, nebūt negaužas par 
darbaspēka aizplūšanu vai ka 
pagasta ļaudīm mājas ir tikai kā 
guļamistaba, sak, visa lielā dzīve 
rit rajona centrā. Latgaliešiem 
vispār nav modē žēlošanās, bet 
Līksnas ļaudis ar savu zemi var 
tieši lepoties! Par ko? 

Sāksim ar baznīcu. Pārliecinā-
jāmies, ka kopš Vissvētās Jēzus 
Sirds Romas katoļu katedrāles 
uzcelšanas (1903-1913) Dieva 
vārds bijis lielā cieņā, bet celtne 
diemžēl nav pietiekami kopta. 

Līksnā šīs vasaras pēdējā īsti 
sutīgā dienā - 28. augustā mazais 
pagasts uzņēma divus simtus 
grāmatmīļu – abu jauno novadu 
(Daugavpils un Ilūkstes) 33 bib-
liotēku darbiniekus un čaklākos 
lasītājus, savukārt Latvijas 11 ro -
sīgāko grāmatu apgādu darbinie-
ki bija pacentušies no rīta piecel-
ties pirms saullēkta, lai ar jaunā-
kajām grāmatām iepriecinātu 
lielus un mazus lasītājus.

Grāmatu svētki ir žurnālistes 
Birutas Eglītes gara bērns, viņa 
ļoti labi zina, ka Latgales puses 
ļaudis ir visatsaucīgākie svētku 
rīkotāji un viesu uzņēmēji. Ļoti 
daudzas interesantas nodarbes 
bija ieplānotas zem klajas debess. 
Līksnas pagasta sakoptība lieci-
na, ka izkapts, grābekļi un slotas 
šeit netiek laisti darbā ne tikai 
pirms lieliem svētkiem. Līksnieši 
grāmatu galdiem bija uzcēluši 
pat nojumes, lai pēkšņs lietus 
gāziens nesabojātu lasāmvielu 

un līdz ar to svētku prieku. Taču 
vēl vairāk pārsteidza kas cits – 
grāmatu svētku rīcības komisijā 
bija daždažādu profesiju pārstāv-
ji. Parasti tiek nodarbināti paši 
bibliotēkāri, līdz ar to, veicot 
jaun    uzliktos pienākumus, viņi 
svētkus nemaz nedabū izbaudīt.

Apskatījušas interesanto vecās 
muižas parku, uzmeklējām soci-
ālo darbinieci Elvīru Vorošenu, 

tos dārza dekorus un puķu stādī-
jumus –viens no tiem attēlo divas 
kopā savītas, saules pielietas sir-
dis. Gan Elvīra pati, gan viņas 
meita un mazdēliņš Kristaps 
Jānis Mežulis kristīti Līksnas 
katedrālē. Arī pagasta pārvald-
niece Biruta Ozoliņa un viņas 
dēls piedzīvojuši šo skaisto cere-
moniju. Margarita Krauce uz 
Līksnas kolchozu par lauku bri-

Galve nais, nenolaist rokas!
Viena no pirmajām lasītāju 

,,izlūkvienībām” ieradās no 
Višķiem, viņu priekšgalā pensio-
nētā skolotāja Margita Ārense, 
kas ikdienā iegriežoties pat trijās 
bibliotēkās. Stalto sirmgalvi inte-
resē cilvēku likteņstāsti, jo pašas 
dzīve nav tecējusi kā grods pave-
diens. Pusaudzes gados viņa 
izsūtīta uz Sibiriju, un viņa ir 
pateicīga visiem draugiem, kuŗi 
tolaik palīdzēja. Klasesbiedrs, 
tagad Latvijā slavenais selekcio-
nārs Aldonis Vēriņš Margitai 
sūtījis mācībgrāmatas. Pēc atgrie-
šanās augstkolas durvis vērās 
smagi, arī darbu bija grūti atrast. 
Margaritai tomēr veicās, par 
viņas pirmo un vienīgo darba-
vietu kļuva Višķu technikums. 
Skaistā Līksna no Višķiem nav 
tālu, bet bez iemesla ciemos ne -
var atbraukt, atzīst arī citi Dau-
gavpils rajona ļaudis.

Līksnas pagasta platība ir gan-
drīz 14 000 hektaru, pusi no tiem 
aizņem meži, pagasts lepojas ar 

deviņiem ezeriem un „ūdens 
spogulīti” Līksnas dīķi (Leiksnas 
dubaku).

 Šogad pagastā piedzimuši 
astoņi bērniņi – rekords pēdējo 
gadu laikā. Protams, arī šejienes 
iedzīvotāji dodas strādāt uz 
ārvalstīm, bet pastāvīgi prom no 
dzimtās puses esot tikai kādi 
četri, pārējie gluži kā gājputni – 
aizlido, bet pārnāk arī mājās. 
Pagastā ir astoņas lielas zemnie-
ku saimniecības, kas speciālizē-
jas gan piena lopkopībā, gan 
graudu audzēšanā. 

No Līksnas atvadoties, nofoto-
grafējām baznīcu, bet atmiņā 
iespie  dās aizrāvīga aina, kas 
apliecina, ka Latvijai ir nākotne: 
netālu no lielceļa strādāja kom-
bains, un mazs baskājis zēns, 
ģērbies tikai īsbiksēs, tēvam uz 
lauku nesa azaida sainīti. 

Te arī pieliksim punktu – mazu 
punktiņu Latvijas kartē: Līksna.

Anita Mellupe
Astra Moora

Valsts kultūras pieminekļu aiz-
sardzības inspekcija saistībā ar 
Latvijas Brīvības cīņām 1919. gadā 
un Latvijas armijas 90. gadadienu 
šogad ar nosaukumu “Eiropas kul-
tūras mantojuma dienas 2009” 
rīko plašus sarīkojumus 24 vietās, 
kas saistītas ar ievērojamākām 
mūsu armijas cīņām un pieminek-
ļiem visā Latvijā. To mērķis ir 
iepazīstināt sabiedrību ar kauju un 
atceres vietām visos novados, ar 
dzimtenes vēsturi un notikumiem 
pirms 90 gadiem, kad izšķīrās 
Latvijas - patstāvīgas un neatkarī-
gas valsts liktenis. 

Lai atgādinātu toreizējos vēstu-
riskos notikumus, 12. septembrī 
Zemgalē pie Vareļu pieminekļa 
tauŗu skaņas aicināja interesentus 
no vairākiem Latvijas novadiem 
atcerēties un godināt Latvijas Ka -
ŗaskolas kadetu cīņu vietas un 
kaujās par Latvijas atbrīvošanu 
kritušo 14 kadetu piemiņu. Pie-
minekli Latvijas Kaŗaskolas pirmā 
izlaiduma 15 gadu atcerei atklāja 
un iesvētīja 1935. gada 20. maijā. 
Augsto pakalnu izveidoja, piemi-
nekļa pamatu lika un visus smagos 
darbus speciālistu uzraudzībā 
veica paši Kaŗaskolas kadeti.

Tāpat lielāko daļu Latvijas neat-
karības cīnītāju un arī citu Latvijas 
brīvvalsts laika pieminekļu, Vareļu 
pieminekli padomju varas gados 

1951. gadā saspridzināja. Ar vietē-
jās pašvaldības atsaucību atjauno-
to pieminekli 1990. gada 17. no -
vembrī iesvētīja. Turpmāk katru 
gadu 30. novembrī pie tā pēc senas 
tradicijas pulcējas Kaŗaskolas vadī-
ba un kadeti, bet vakarā tiek turpi-
nāta rūgtās kafijas dzeršanas tradi-
cija Kaŗaskolā.

Saulainajā 12. septembŗa dienā 
pie karogiem greznotā pieminekļa 
nostājās kadetu goda sardze, bet 
militārās ierindas pieminekļa 
pakājē izveidoja topošie Latvijas 
armijas jaunie virsnieki. Kadetus 
un saieta dalībniekus sveica un 
ziedus nolika pašvaldības, Piemi-
nek  ļu aizsardzības inspekcijas, Ka -
ŗaskolas vadības, Latvijas Virsnieku 
apvienības un Brāļu kapu komite-
jas pārstāvji. Kaŗavīru dziesmas 
dziedāja ZS Jelgavas 52. bataljona 
ansamblis un pūtēju orķestŗa 
pavadījumā arī daudzie dalībnieki. 
Par vēsturiskajiem notikumiem 
stāstīja vēsturnieks Andris Toma-
šūns. 

Aldis Hartmanis 

Līksna, jaunāko grāmatu galvaspilsēta

Eiropas kultūras mantojuma diena pie 
Vareļu pieminekļa

kuŗas čaklie palīgi ir vietējie bez-
darbnieki. Viņa pastāstīja: ,,Manā 
komandā ir 46 cilvēki, čaklākie 
jau ziemā izplāno, ko jaunu grāfu 
Plāteru parkā iekārtos, tiklīdz 
nokusīs sniegi. Pabalsta saņēmē-
jiem pagasta labiekārtošanas 
darbos mēnesī jānostrādā piecas 
dienas, bet daudzi darba stundas 
neskaita!” 

Uz Līksnu brauc ļoti daudz 
ciemiņu. Iepriekšējā sestdienā te 
laime vēlēta 14 pāŗiem. Apmēram 
1400 viesu staigājuši pa parka 
taciņām, aplūkojot, iespējams, 
Latvijā lielāko stārķa ligzdu, no 
koka un akmens asprātīgi veido-

gādes brigadiera palīdzi atnāca 
strādāt tūlīt pēc vidusskolas. 
Mechanizātori, gribēdami prasī-
go meitēnu paķircināt, reiz divri-
teni uzvilkuši koka galotnē. 
Tagad Margarita nodarbojas ar 
zemes ierīcību, un pagastā viņai 
pazīstams gan ikviens iedzīvo-
tājs, gan taciņa un māju puduris. 
Viņi un viņu ģimenes locekļi 
piedalījās grāmatu svētku norisē. 
Pie grāmatu svētku dalībnieku 
reģistrācijas galda bija nolikta 
ziedojumu urna – baznīcas 
remontdarbiem. Līksnieši necer 
uz lielām naudām tūlīt. Pama-
zām, pamazām ir viņu devīze. 

Skolotāja Margita Ārense katru jauno grāmatiņu apmīļo gan ar 
acīm, gan plaukstām

Zemes ierīkotājai un lauku konsultantei Elvīrai Vorošenai ar 
katru svētku dalībnieku ir ko pārrunāt

Latviešu nama Mārtiņa Siliņa 
zālē 14. augusta saietā visi krēsli 
bija aizņemti – referāta klausītāji 
un filmu skatītāji bija ieradušies 
skaitā tuvu pie piecdesmit. Saietu 
atklāja Uldis Misiņš ar ziņojumu, 
ka nākamā saietā par dzīvi Latvijā 
stāstīs kāds pāris, kas pašreiz dzī vo 
un strādā Sidnejā. Ivars Šei be lis 
īsumā informēja par paš rei zējo 
ekonomisko situāciju Latvijā.

No Rīgas atsūtītajā īsfilmā 
skatāmi pēdējie jaunumi: atklāta 
slidotava Grīziņkalnā. Kas negrib 
maksāt par ieeju, paliek aiz sētas 
un šļūc no kalna uz dibena. Slēpot 
gribētāju ir daudz.

Panorāmā  redzama Nila Ušako-
va apsveikšana Rīgas pilsētas gal-
vas postenī. Vairāki sveicēji bija 
ieradušies no Maskavas. Notikumu 
referente ir Asnāte Ziemele. 

Sekoja Dr. Jēkaba Karika refe rāts 
„Kā no tīruma zaķa kļuvu par 
dievputniņu”. Referents sacīja, ka 
šī ir daļa no viņa likteņstāsta. Viņš 
stāstīja par savām gaitām Latviešu 
leģionā, cīņām Krievijā, kur sa -
ņēmis ziņu, ka tiem, kuŗi Latvijā 
sākuši medicīnas studijas, ir iespē-
ja pārcelties uz Vāciju un turpināt 
studijas. Jēkabs Kariks studējis 
Gīzenā un prakses darbu veicis 
Insbrukas slimnīcā, ortopēdijas 

nodaļā. Nodaļā bijuši arī pacienti, 
kas sirguši ar infekcijas slimībām. 
Dažas žēlsirdīgās māsiņas skaisti 
jodelējušas. Šīs skaņas padarījušas 
dzīvi interesantāku. Referents de -
talizēti stāstīja par kaŗa beigu pos-
mu. Lai izbēgtu no krievu okupētās 
joslas, kājām gājis uz Mincheni. 
Viņam bijusi Latvijas pase un stu-
denta apliecība. No kāda dzelzceļa 
strādnieka latvieša, kuŗa mājā pār-
nakšņojis, viņš dabūjis uzvalku un 
kļuvis par civīlistu. Britu militārā 
pārvalde izsniegusi apliecību 
Displaced person. Tā Dr. Jēkabs 
Kariks kļuva par dievputniņu.

Uldis Misiņš pateicās par inte-
resanto stāstījumu un mudināja 
klausītājus ierosināt, lai Dr. Jēka-
bam Karikam tiktu piešķiŗta me -
da       ļa par gaŗgabalu soļošanu. Laba 
doma!

Filmu daļa sākās ar „Latvija, 
cilvēki, notikumi”. Interesanta īs -
filma, kas bija domāta Jaņa Roņa 
iepriecināšanai. Diemžēl Jānis ne -
bi   ja ieradies un neredzēja vēsturis-
ko Bauskas pils  filmējumu. 

Galvenās filmas nosaukums – 
„Saimniece atgriežas”. Saimniece 
ir diža, cildena latviete Tāle Kalna. 
Viņas dzīves stāsts ir traģisks, bet 
arī vērtīgs. Pārcietusi izsūtījuma 
grūtības Sibirijā, Tāle Kalna 

atgriežas Latvijā, absolvē Lauk-
saimniecības akadēmiju ar ekono-
mistes gradu un dzīvo Saldū. Fil-
mā parādīts krievu un vācu okupā-
cijas laiks. Sīki stāstīts par tā laika 
notikumiem. Tāle Kalna saimnie-
ko dzimtas mājās „Auziņās”. Ska-
tāmi lauku dzīves notikumi, prieki 
un bēdas. Tāle Kalna laika ritējumā 
izveidojusies par ļoti labu publi-
cisti un žurnālisti. Viņas spriedu-
mu ievēro arī valdības vīri un iz  lī  -
dzina dažādas nebūšanas.

Tālei Kalnai bijuši divi vīri, un 
viņas bērni dzīvo Norvēģijā un 
Dānijā – uz Latviju negrib braukt. 
Nu viņai „Auziņas” jāpārdod un 
jāšķiŗas no visa, kas ir dārgs un 
svēts. Viņa slauka asaras, kad prom 
ved govis un zirgus. Tāle dziļi 
pārdzīvo savas dzīves tra ģēdiju un, 
sirdēstu nomākta, no  mirst ar vēzi. 
Skumjš skats, kad meita Maija un 
mazbērni saiņo mirušās mammas 
mantas.

Šī filma ir jāredz katram, kam 
Latvija ir sirdī. Garīgi stiprā lat-
viete Tāle Kalna pierāda, ko spēj 
viens cilvēks, ja tic da  rāmam dar-
bam un mīl savu zemi.

Skolotājiem jārūpējas, lai ar 
Tāles Kalnas dzīvesstāstu iepazītos 
mūsu jaunā paaudze.

Paldies, Tāle Kalna, par Tavu 
dižo dzīves gājumu!

Elza Rodze-Ķīsele

   

Sidnejas seniori vēro notikumus Latvijā
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Krustvārdu mīkla Daiga un Ilmārs Kalni (ASV) 

Līmeniski. 1. Koka plāksne, ko 
iegūst, gareniski sazāģējot baļķi. 
3. Viengadīga labība. 9. Prieks; 
izprieca (barb.). 10. Svītras; 
šauras joslas. 12. Naudas vienība 
kādā ES valstī. 13. Īsts, neviltots. 
14. Tas, ko ievāc no kultūraugiem. 
17. Pūšamais mūzikas instru-
ments. 18. Govis. 19. Dzimuma 

ziņā pretstats vīrietim. 21. Cērme. 
25. Sasniegumi, pozitīvi rezultāti. 
27. Acenes. 29. Zema sievietes 
balss. 30. Viela, ko izstrādā dažu 
dzīvnieku dziedzeŗi. 31. Pekle. 
34. Izdevība. 35. Darīt tīru. 36. 
Rakstveida reģistrs. 37. Zodiaka 
zvaigznājs.

Stateniski. 2. Nezināmais 

skait lis matēmatikā. 3. Pilsēta 
Vidzemē. 4. Sanaidoties. 5. Upe 
Vidzemē. 6. Izcils, nepārspējams. 
7. Cukura rūpniecības blakus 
produkts. 8. Pašlaik, patlaban. 9. 
Viens no Latvijas vēsturiskiem 
novadiem. 11. Ziedkopa; 
spurdze. 15. Rosināt, steidzināt. 
16. Resgalis, palaidnis. 20. Jauns 
vīrietis; tautietis (folkl.). 22. 
Izauklēt, iznēsāt (domu). 23. 
Ēdami gliemji. 24. Kārtas skaitļa 
vārds. 26. Zirga astes sari. 27. 
Suņu šķirne. 28. Gada mēnesis. 
32. Vieta, kur piestāj kuģi. 33. 
Neliels strauts. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 36) 
atrisinājums
Līmeniski. 9. Kurzemīte. 10. 
Svētnīcas. 12. Vibrēt. 13. Grebt. 
14. Dribls. 15. Tintene. 16. 
Ulmanis. 17. Raiti. 20. Stute. 24. 
Svīta. 26. Katvari. 27. Disko. 28. 
Pruta. 30. Testeŗi. 32. Sekot. 33. 
Tanka. 35. Bises. 38. Strauss. 40. 
Canders. 44. Anglis. 45. Reklī. 
46. Kārtis. 47. Skomorohi. 48. 
Andersens.
Stateniski. 1. Bukinists. 2. 
Dzīrot. 3. Smetana. 4. Stīga. 5. 
Svēte. 6. Stadula. 7. Vīzija. 8. 
Saulrieti. 11. Ķebļi. 18. Artisti. 
19. Trapene. 21. Trifo. 22. Akots. 
23. Ķipis. 25. Vētra. 29. 
Tektonika. 31. Skorpions. 34. 
Asesors. 36. Sadko. 37. Saiknes. 
39. Aplami. 41. Dorisa. 42. 
Krahs. 43. Līkne.  
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Jelgavā ar vairākiem sarīkojumiem pieminēja Latvijas Valsts 
pirmā prezidenta Jāņa Čakstes 150. dzimšanas dienu. Daudzi Jelgavas 
un tās apkārtnes iedzīvotāji pulcējās pie J. Čakstes pieminekļa Jelgavā, 
kā arī piedalījās tematiskajā pēcpusdienā Čakstes dzimtas mājās 
„Aučos”.

Skrīveŗu sociālās aprūpes centrā viesojās skrīveriešu labvēļi no 
Ludvikas pilsētas Zviedrijā. Viņi pensionāriem atveda dāvanas un ik -
dienā noderīgas lietas. Labvēļi Latvijas bērnunamiem, pansionātiem un 
kādai ģimenei Rēzeknē palīdz jau gandrīz desmit gadu. Ludvikā lab-
daŗus kopā pulcina divi pāŗi: Sīva un Helmuts Čevnichi un Anne un 
Šells Būmani. Viņi nav bagātnieki, strādā frizētavā, remontē automašī-
nas un savā uzņēmumā dod darbu cilvēkiem, kas prot aprūpēt slimniekus.

Jaunjelgavas katoļu baznīca nesen nosvinēja savu simtgadi. Svinības 
sākās ar Svēto misi, ko vadīja Jaunjelgavas draudzes prāvests Uldis 
Cēsnieks, un turpinājās ar garīgās mūzikas koncertu. Baznīcas tornī 
novietoja Svētās jaunavas Marijas statuju, ko baznīcai uzdāvināja vairā-
ki pilsētas iedzīvotāji. Jaunjelgavā bija ieradies arī bīskaps Antons Justs.

Madonas novada mūzejā, piedaloties Izraēlas vēstnieka Latvijā un 
Lietuvā vietniecei Liatai Vekselmanei, atklātas divas jaunas izstādes: 
Izraēlas Miniatūru mākslas savienības izstāde „Bībele miniatūrās” un 
Latvijas un Lietuvas fotoizstāde „Izraēla. Viegls pieskāriens”.

Īslīciete Laura Gaile lieliski startējusi pasaules 21. nedzirdīgo 
olimpiskajās spēlēs Taipejā. Teikvondo sacensībās Laura zaudēja tikai 
mājiniecei – Taivanas sportistei – un izcīnīja sudraba godalgu.
Aizkrauklē, Daudzesē un Sunākstē ar animācijas filmu programmu 
viesojās „Kinobusiņš”. Šī ceļojošā apvienība brauc pa Latvijas pilsētām 
un pagastiem, lai bērnus un pieaugušos iepriecinātu ar mūsdienās 
Latvijā tapušām animācijas studijas „Dauka” un Nila Skapāna filmām.

Vairāk nekā 40 Latvijas vietās par godu Latvijas armijas 90. gada-
dienai Nacionālie bruņotie spēki rīkoja talku, uzkopjot Brīvības cīņu 
piemiņas vietas un kaŗavīru kapus.Talkoja vairāk nekā 1000 kaŗavīri un 
zemessargi kopā ar ģimenes locekļiem. 

Krustpilī Eiropas Kultūras mantojuma dienās pie pieminekļa 
„Kritušajiem par Tēviju” plīvoja Eiropas zilais karogs. Pamatakmeni 
ielika 1925. gada 26. jūlijā. Padomijas laikā to daļēji nojauca. Atjaunoja 
1992. gada 18. novembrī.

Daugavpili apmeklēja Francijas vēstniecības padomnieks sadarbī-
bas un kultūras jautājumos, Francijas kultūras centra direktors Jean-
Louis Lepretre, lai piedalītos pasaulslavenā mākslinieka Marka Rotko 
plēnēra atklāšanā. Ieradušies mākslinieki no dažādām pasaules valstīm. 
Pēc plēnēra nobeiguma viņi darbus atstās arī M. Rotko mūzejam. 

Pļaviņu novadā septembŗa vidū notika Zemessardzes mācības 
„Daugava 09”, kuŗās piedalījās Zemessardzes kājnieku bataljoni no 
Gulbenes, Aizkraukles un Jēkabpils. Mācībās apgūti taktiskie vingrinā-
jumi un pārbaudīta kaŗavīru saliedētība konkrētu uzdevumu veikšanai. 

Šogad augustā Liepājā no visiem jaundzimušajiem reģistrēti 40 
puikas un, tieši tāpat kā pērn, 26 no tiem bija latvieši. Arī jaundzimušo 
latviešu meitenīšu skaits abos gados augustā ir vienāds - 21.  

Liepājas teātrī pianista Vestarda Šimkus sniegumā skanēja Pēteŗa 
Vaska “Gadalaiku” pirmatskaņojums. Liepājā bija ieradies arī pats 
komponists.

Tadaiķu puses dziedātgribētāji nosvinēja jau desmito gadadienu 
saviem dziedāšanas svētkiem, kas šogad nosaukti par “Dziesmu manai 
paaudzei”. Programmā bija iekļautas galvenokārt “pārbaudītas vērtības”, 
piemēram, Raimonda Paula dziesmas. 

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava 
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iesaistījušies ārvalstu latvieši, 
kuŗiem tēvzemē tiek teikts liels 
„paldies!” par naudas ziedoju-
miem, humānās palīdzības sūtī-
jumiem un cilvēcisko sirsnību. 
Viena no ilggadējām Latvijas lab-
darēm ir Aija Pakule (dz. 
Auziņa) Sietlā, Amerikā. 

 Aijas Pakules dzīves gājums ir 
līdzīgs tik daudziem šodien 
ārvalstīs dzīvojošu vecākās paau-
dzes latviešu likteņiem, kuŗiem 
pagājušā gadsimta 40. gados 
nācās atstāt tēvzemi. Aijas kun-
dze nesen nosvinēja 93. dzimša-
nas dienu. Pirmajā acumirklī nav 
iespējams noticēt, ka ikdienā 
rosīgā smaidošā dāma plecos nes 
tik ievērojamu gadu nastu. Taču, 
jo vairāk gadu ir ko saskaitīt, jo 
vairāk ir ko atcerēties un izvērtēt, 
cik bagāts un rosīgs bijis dzīves 
gājums. 

Aijas kundzes dzimtā puse ir 
mazpilsēta Pļaviņas, kas pērn 
nosvinēja 400 gadu jubileju. 
Dzimtas mājas „Pūķi” atradās 
skaistā vietā Aiviekstes krastā. 
Laiki mainās, bet Gostiņu evaņ-
ģeliski luteriskā baznīca gan 
jo projām ir savā vietā. Mazā Aija 
turp gājusi kopā ar mammiņu 
Annu Auziņu, kas tolaik rosīgi 
darbojās draudzes dāmu komite-
jā. Nu labos darbus dievnamam 
veic Aijas kundze no tālās Sietlas, 
jo ar viņas naudas ziedojumiem 
Gostiņu baznīca, Valsts nozīmes 
kultūras piemineklis, ievērojams 
vēlā klasicisma paraugs, savos 
pastāvēšanas 180 gados ir tik labi 
uzturēta. Sūtītas ir arī pakas ar 
draudzei nepieciešamo. Nepār-
steidz, kad Aijas kundze saka: 
„Pašlaik esmu ielikusi vairākus 

jaunus logus.” Savu labdari drau-
dzes ļaudis un mācītājs atceras 
gan viņas dzīves jubilejās, gan 
svētku reizē. 

Aijas kundze vairākkārt cie-
mojusies Latvijā un Pļaviņās, lai 
gan, tālajā 1944. gadā dodoties 
projām no Latvijas un dzirdot 
dzejnieka Andreja Eglīša kaismī-
gos vārdus, kad, rādot ar roku 
pāri ūdens klaidam, viņš pat 
izkliedzis gandrīz kā zvērestu: 
“Mums jātiek atpakaļ Latvijā, un 
mēs tiksim!” – viņa nav ticējusi, 
ka reiz patiesi atkal savām acīm 
redzēs Latviju. Pirmo reizi uz 
Latviju izdevās atbraukt gan tikai 
pēc 35 gadu promienes - 1979. 
gadā, dodoties uz latviešu 
Dziesmu svētkiem Gotlandē. 
Toreiz no Rīgas uz Dziesmu svēt-
kiem Gotlandē Aija Pakule aiz-
veda jāņusieru, jo svētku nobei-
gums bija Jāņu vakarā. Līdz ar 
svētku prieku bija iespēja apska-
tīt vietas, kur savulaik piestājušas 
bēgļu laivas no Latvijas... 

 Pirmais Latvijas apmeklējums, 
lai gan padomju vara tolaik ļāva 
uzturēties tikai Rīgā, iedrošināja 
Aijas kundzi atbraukt vēl. Kopš 
1991. gada jau varēja brīvi 
apmeklēt dzimtās vietas visā 
Latvijā. Māju Pļaviņās, kur bau-

dīt tēvzemes siltās vasaras, nopir-
kusi māsa Daina no Anglijas. 
2003. un 2004. gadā Aijas kun-
dze te atpūtusies pat trīs mēne-
šus, bet pēdējos gados atturas 
doties tik tālā ceļā. 

Pēc Pļaviņu ģimnazijas beigša-
nas Aija Auziņa tālāk izglītoju-
sies Rīgas Skolotāju institūtā. 
Pirmā darba vieta bija Rundāles 
pagasta skola, kur viņa nodibinā-
ja un vadīja mazpulku. Savu 
skolu Aijas kundze atceras prezi-
denta K. Ulmaņa dibinātā 
Draudzīgā aicinājuma dienās. 
Rundālē Aija apprecējās ar Frici 
Pakuli, ģimenē piedzima meita 
Sarmīte. Piedzīvota latviešu izve-
šana 1941. gada 14. jūnijā, tāpēc 
1944.gadā, kad vācu armija atkā-
pās, bija skaidrs, ka jādodas pro-
jām no Latvijas. Vācijā laimējās, 
ka par bēgļiem sāka rūpēties 
Amerikas kristiešu (baptistu, 
luterāņu) apvienība, kas bija iein-
teresēta Amerikai sagādāt darba-
spēku. Aijas ģimene arī pieteicās 
darbam lauksaimniecībā. 1950. 
gada 14. jūnijā uz kuģa  klāja bija 
daudz latviešu, tāpēc kopkorī 
pārliecinoši skanēja Latvijas 
himna un „Dievs Kungs ir mūsu 
stiprā pils”. Virs galvas plīvoja 
Latvijas karogi, jo katrs līdzi bija 

paņēmis šo dārgumu no mājām. 
Amerikā tālajā ceļā nogurušos 

atbraucējus sagaidīja mācītājs 
Richards Zariņš, šodien slaveno 
chirurgu Bertrama un Kristapa 
tēvs, kas norādīja tālāko ceļu uz 
Dienviddakotu, jo obligāti bija 
jānostrādā viens gads farmā un 
jāatmaksā ceļa izdevumi. Farmas 
saimnieka meita un znots bija 
mācītāji, kuŗu draudze atbraucē-
jiem sniedza lielu atbalstu. Pēc 
obligātā gada viņi saņēma uzai-
cinājumu doties uz Sietlu. Pirmā 
dzīvesvieta bija pie mācītāja A. 
Galiņa. Visi latvieši nāca palīgā 
ar padomu. Abiem ar vīru smagi 
strādājot arī visvienkāršākos dar-
bus, viņi uzsāka arī labdarību 
Sietlas Latviešu biedrībā, nodibi-
nāja sakarus ar firmām un savā 
mājā ierīkoja paku nosūtīšanas 
centru . Pēc vīra aiziešanas mūžī-
bā 1995. gadā Aijas kundze palī-
dzēja viņa dzimtās puses 
Vaiņodes baznīcai sagādāt solus 
un izdaiļot altāri ar svečtuŗiem. 
Vietējam jauneklim Gintam 
Kronbergam, kas studēja teolo-
ģiju, viņa financiāli palīdzēja 
izskoloties par mācītāju. 

 1990. gadā jau brīvajā Latvijā 
tika sarīkota pirmā 3 x 3 nomet-
ne, un nākamajā gadā otro no -
metni Saulainē apmeklēja arī 
Aijas kundzes meita Sarmīte. At -
miņā palicis, cik saturīgi seminā-
ru psīcholoģijā ģimenēm vadīju-
si eksprezidente Vaira Vīķe-Frei-
berga. Vairākus gadus ar Aijas 
Pakules financiālu atbalstu dau-
dziem mazturīgiem bērniem 
Lat  vijā bijis iespējams piedalīties 
3 x 3 nometnēs. Rēgulāri ziedots 
Okupācijas mūzejam Rīgā, at -
balstīta Latvijas Nacionālā opera, 
par ko vēstī uzraksta plāksnīte 
pie skatītāju zāles krēsla. Ziedots 
Oskara Kalpaka pieminekļa 
uzcelšanai Rīgā. Aijas Pakules 
vārds ir atrodams arī ziedotāju 
sarakstā grāmatā „Sibirijas bēr-
ni”. Ik gadu viņa ar ziedojumu 
atbalsta savu Amerikas latviešu 
apvienību un sākusi veidot skolē-
nu stipendiju fondu, ko ik gadu 
papildina. Taču atliek arī brīdis 
pār  domām par Latvijā daudzkārt 
apspriesto Gaismas pili. Ar sa -
viem ziedojumiem arī Aija Pakule 
vēlas teikt - Gaismas pilij jātop! 

Valija Berkina

Aija Pakule ar meitu Sarmīti Sietlā
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Pēc uzrunas un svētbrīža sākās 
nobeiguma sarīkojums, kuŗam 
skolēni bija tik cītīgi gatavojušies. 
Dziedāšanas skolotāja Maija 
Riekstiņa bija sagatavojusi uz -
vedumu par gadalaikiem, īpašu 
uzmanību pievēršot ziemas saul-
 griežiem. Viņa pati bija iestudē -

jusi priekšnesumus, kopā ar tau-
tasdeju skolotāju Emmu Iks-
trumu, kas choreografēja vairākas 
dejas. Nodziedājuši dziesmu 
„Svētku maize”, jaunieši pa vie-
nam un grupās skandēja tautas-
dziesmas par Ziemsvētku gai -
dīšanu, ka ,,Ziemassvētki, Liela 
diena ir Dievam dārgi laiki”, pa 
starpām nodejojot ,,Ziemas de -
ju”. Dziedot „Nāc, Dieviņi, šo  -
vakar” parādīja bluķa vilkšanu 
un skaidroja rituāla nozīmi. 
Sagaidīja Dieviņu, kas brauc pār 
kalniņu ar sudrabotu mētelīti, un 
ielaiduši to istabā, visi dziedāja 
„Silta, jauka istabiņa”, flautas so   lo 
spēlējot Ilzei Matsonei. Turpinā -
jās tautasdziesmas par ciemo-
šanos, mielastu, dažādu izdarību 
nozīmi, lai labi paveiktos darbi 
nākamajā vasarā, slavēja Dieva 
gudro padomu. Dziedāja dzies-
mas „Circenīša Ziemassvētki” un 
„Ziemas miegs”, meiteņu ansam-
blis  – „Lēni sniedziņš ritināja”. 
Ziemsvētki ir jauki, bet visiem 
apnikušas gaŗās ziemas naktis 
un, dziedot „Nāc nākdama, va -
sariņa”, aicināja saulīti un gaismu 
atgriezties. Un tad jau visi grie     zās 
„Saulespuķu dejā”. Jauna cerī  ba 
un gaisma bija dzimusi ļaužu 
sirdīs, tomēr aiz leduspuķēm 
izrakstītā loga stikla viss tik ātri 
nemainījās, un ar puzuriem ro -
tātajā telpā, kur eglītē zvīļoja no 
skaliņiem veidoti latvju raksti un 
kārdinoši smaržoja piparkūkas, 
turpinājās ziemas saulgriežu svi -
nības. Jaunie ļaudis dažādi centās 
uzzināt, kuŗš precēsies, gan kaķi 
sveŗot, gan pēc suņu rejām. 
Saimniekam vairāk rūpēja, vai 
būs laba miežu sēja un cik labības 
gubu būs nākamruden tīrumā. 
Dziedāja „Kaladū”, kam sekoja 
audzinātāju deja „Gājiens pa 
mežu”,  tad „Laucinieku deja”. 
Brīnišķīgi skanēja meiteņu un 
zēnu ansambļa dziedātā „Sniegi 
sniga”, kokles solo spēlējot Vik -
torijai. Bet tad jau jaunās meitas 
un puiši cits citu mudināja šo 
naksniņu negulēt, bet iet ciemos 
pie saimnieces, kas dos alu, 

brandavīnu.  Ar dziesmām „Laid 
iekšā, saimeniece” un „Ai, nama 
māmiņa” pie saimes ļaudīm 
ieradās čigāniņi, ķekatiņas, bu -
delīši. Tie bija naski saimes ļaužu 
izjautātāji, bet arī visādu labumu 
novēlētāji. Sagriezušies „Ķekat -
nieku deju”, izpēruši vedekliņu, 

piezobojuši veco puisi, viņi kopā 
ar saimes ļaudīm nodejoja un 
nodziedāja „Svētki ledus pilī”. 
Mājinieki apveltīja budeļu vecajo, 
paēduši un padzēruši visi pārgāja 
pie laimītes vēlējumiem. Lai 
Dievs dod divas vārpas viena 
stiebra galiņā, saimniekam ilgi 
dzīvot, labi redzēt, saimniecei – 
pulka mazu sivēniņu! Kad 
Ziemsvētki aizgājuši, ar Dieviņu 
sanākušie ar Dieviņu šķīrušies, 
ar Dieviņu palikusi šī svētītā 
Kursas istabiņa. Jaunieši smai -
dīdami, acīm mirdzot, dejoja 
skaisto deju „Saule nāk”. Pēc tās 
varēja mazliet atvilkt elpu, kamēr 
Maija Riekstiņa pastāstīja par 
nākamo dziesmu. Un tad at -
skanēja „Baltais solījums”, un 
jaunieši tiešām šķita kā dziesmā 
teikts – kā balta svītra karogā. Šī 
ir viena no tām dziesmām, ko 
dzirdot, vienmēr savās gaitās 
apstāsies pussolī un atvērsi sirdi. 
Pēdējā Kursas absolventu deja 
bija „Bundzenieki”, un varēja 
just, ka viņi vēlējās parādīt, ko 
spēj! 

Sirdis dejas aizrautībā vēl 
strauji pukstēja, kad priekšā 
lēnām iznāca aizkustinātā un par 
savu audzēkņu spējām un centību 
lepnā dziedāšanas skolotāja Mai-
 ja Riekstiņa un pastāstīja, ka 
jaunieši  izvēlējušies svinību no -
beiguma dziesmu – „Gaismas 
pili”. Un mēs klausījāmies, kā, vi -
ņiem dzidri un izjusti dziedot,  
tiešām cēlās augšā Gaismas pils!

Ilgi bija aplausi, suminot gan 
skolēnus, gan dziesmu un uz -
veduma  iestudētāju Maiju Riek -
stiņu, jauno tautasdeju skolotāju, 
vairāku deju choreografi Emmu 
Ikstrumu, iepriekšējo gadu tau-
tasdeju skolotāju Ritu Salivanu, 
kas iemācīja audzinātāju un 
absolventu deju. Dzirdēja izsau-
cienus: „Šogad ir lieliskākais 
uzvedums!” 

Lai kā gribējām apturēt laiku, 
tas neizdevās, un vajadzēja tur-
pināt sarīkojuma gaitu, izsnie -
dzot liecības, beigšanas apliecības, 
cildinot audzēkņus par izcili labo 

darbu, iespēju baudīt viņu talan-
tu, draudzību un pasmieties par  
jokiem, gan visus Kursas dar-
biniekus un Kursas labvēļus, no 
kuŗiem katru dienu saņēmām 
kādu velti. Organizācijas, kas ar 
naudas pabalstiem dod iespēju 
jauniešiem apmeklēt Kursu, un, 
protams, vecākus un vecvecākus, 
bez kuŗiem mums nebūtu jau -
niešu, ko mācīt un atbalstīt. 

Rietumkrasta latviešu vasaras 
vidusskolas direktors  Dāvis Ka -
ņeps pieminēja Kursas 35 darbī -
bas gados paveikto un tās ietekmi 
uz latviešu sabiedrību, polītiskām 
pārmaiņām šais gados, saskarsmi 
ar jauniešiem Latvijā, iespēju 
jauniešiem no Latvijas mācīties 
Kursā. Viņš uzsvēra, ka latviešu 
organizācijas – ALA, PBLA, 
DV – pelnījušas pateicību par 
materiālo atbalstu jauniešiem. 
Mūsu jaunieši ir gan mūsu nā -
kotne, gan tagadne. Cīņa ne -
beidzas, tā notiek citādos ap -
stākļos, tai nepieciešama izturība, 
ticība un cerība. Cīņa par iz  dzī -

vošanu, veselīgas tautas izvei -
došanu. Pozitīva domāšana, at -
tieksme palīdz pārvarēt daudzas 
grūtības. D. Kaņeps piebilda, ka 
šogad ir vairāki īpaši panākumi: 
uzcelta podniecības ēka, pirmo 
reizi Inese Graudiņa mācījusi 
koklēšanu, bijusī skolniece Em -
ma Ikstruma kļuvusi par ļoti 
apzinīgu un spējīgu tautasdeju 
skolotāju, Filips Andersons iepa-
 zīstinājis jauniešus ar vietējiem 
augiem un to latviskiem nosau-
kumiem. Kursā ierodoties, viņam 

nav bijis jāuztraucas, jo pavasarī 
sarīkotas divas talkas, un  saim-
nieks Kārlis Grendze ar Hariju 
Saukantu gadājuši, lai viss ir 
labākajā kārtībā. Nenovērtējams 
ir vietējās sabiedrības atbalsts, 
ziedojot olas, medu, ogas, dār -
zeņus, lašus, augļus, vērtīgus 
sporta piederumus, podniecības 
rīkus. Viņš pateicās saimniecei 
Ārijai Miķelsonei un palīdzēm  
Vijai Raudai, Mārai Reinoldei, 
Dacei Garūtai, Dzidrai Freimanei  
un citām, kā arī Miervaldim Jan-
ševicam, Rūšu un Segliņu 
ģimenēm par ziedojumiem. Kur-
 sa nebūtu vidusskola bez sko -
lotājiem: latviešu valodu mācīja 
Edvards Hess, literātūru – Ingu -
na Galviņa, vēsturi – Viktors 
Pūpols (arī spēlēt šachu), ticības 
mācību – Daira Cilne un Gun -
dega Puidza, Dāvis Kaņeps 
mācīja latviešu valodu latviski 
nerunātājiem. Interešu grupas 
vadīja ar Dieva dotām dāvanām 
apveltīti  cilvēki, pašlaizliedzīgi 
strā  dāja darbinieces Jāna Frei -

mane un Sarīna Ulle. Audzinātāji 
Indra Ekmane, Dženija Salivane, 
Oskars Puķēns un Dāvis Zvej -
nieks paši uzlabojuši savas lat-
viešu valodas zināšanas, viņi rā -
dīja mūsu audzēkņiem priekš -
zīmi. Dāvis  atzina, ka viņa lie -
lākie padomdevēji kopš pagājušā 
gada rudens bija Marisa un Ed -
gars Graudiņi un Jogita Ju -
revska. 

Kursas saimi apsveica Izglītības 
centra pārstāve Marisa Graudiņa 
un citi, arī Kursas audzēkņa Kārļa 

Taurīša tēvs, ieradies no Latvijas. 
Kursas beigšanas apliecības 

absolventiem izsniedza ad  mi -
nistrātore Jogita Jurevska. Rot -
kaļa Anša Ūdŗa darinātos absol-
ventu gredzenus direktors jau -
niešiem  pasniedza jau absol-
ventu vakariņās. Rietumkrasta 
latviešu izglītības centrs bija sa -
gādāji puķses skolēniem,  ad -
ministrācijai, skolotājiem, dar-
biniekiem, palīgiem un labvē-
ļiem. Ugunsrakstu ievirzes dalīb-
 niece Ingrīda Birzniece pasnie -
dza koka piemiņlietas, kuŗās bija 
iededzināti latviski raksti. 

Visu acīs mirdzēja asaras, kad 
no mums atvadījās Kursas vi -
dusskolas 35. izlaiduma absol-
venti, dziedot „...vasara uz bei -
gām steidzas...”, bet, kad viņiem 
aizlūza balss, dziesma nepieklu-
sa, jo apliecinot to īpašo saikni, 
kas vieno Kursas saimi, dzie -
dātājiem piebiedrojās bijušie 
kur  sieši, un tad jau dziedāja visi 
pārējie.

Tad visi ārā sastājās aplī ap 
karogu un nodziedāja Latvijas 
valsts himnu „Dievs, svētī Lat -
viju!” Direktors Dāvis Kaņeps 
paziņoja, ka nolaižot Latvijas 
karogu, beigusies Rietumkrasta 
latviešu vasaras vidusskolas 
35. va sara. Karogu nolaižot, ska -
nēja „Daugav’ abas malas”,  visi 
sadevās rokās Kursas vakardzies-
mai „Pūt, vējiņi”, audzēkņi un 
skolotāji apskāvās, fotografējās, 
atvadījās, teica cits citam ar  die vas 
un – uz  redzēšanos atkal Kursā!

 Inguna Galviņa
Foto:  Lolita Ritmane

Lai latvju dziesma plīvo un latvju zeme dzīvo!
Vasaras vidusskolas Kursa absolventu vakariņas un izlaidums(Turpinājums no Nr. 36)

Kursas vasaras vidusskolas 2009. gada absolventi  pirms 
vakariņām, no kreisās:  Fēlikss Murrle, Aija Matsone, Andris 
Matsons, Viktorija Razevska-Hila, Varis Kārkliņš, Ilze 
Matsone

Runā Dāvis Kaņeps
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latviešu draudzes 4. oktobŗa 
diev  kalpojumam, kas sāksies 
plkst. 14, sekos draudzes pēc -
pusdiena ar cienastu un referātu. 
Dievkalpojumi notiek Sv. Bar -
nabas baznīcā, 361 Danforth 
Ave., māc. Dr. Anitas Gaides 
vadībā. 

        
Montreala

M. Štauvers
L a t v i e š u 

Sabiedriskā 
centra valdes 
sēdi, kas noti-
ka 16. sep  tem -
brī centra Ka -
mīna zālē, va -
dīja priekš -
nieks Andrejs 
Vītols. Sekre-

tāre Rita Jozuus nolasīja pierak-
stu Nr. 286, kuŗu pieņēma vien -
balsīgi. Plašākas pārrunas izrai -
sīja divi jautājumi: bijušā priekš-
 nieka Jāņa Tērauda piemiņas 
plāksnes atklāšana un centra 
pastāvēšana nākamos gados. Jau 
pavasarī centra valde nolēma 

Toronto
R. Norītis

*Pēc vasaras 
pārtraukuma 
un diviem iz -
braukumiem 
Toronto Lat -
viešu pen  sio -
nāru apvie -
nība kārtējās 
iknedēļu sa  -
nāk   smes lat -

viešu centrā atsāka 10. septembrī. 
Sanāksmi ievadot prāv. Dr. F. T. 
Kristbergs svētbrīdī iztirzāja 
Dieva labvēlību draudzīgām sa -
nāksmēm, kāda ir arī šī. Sa -
nāksmes dalībniekus sveica val -
des priekšsēde Valija Briksne un 
sarīkojumu vadītāja Liene Mar -
tinsone informēja par nākamām 
sanāksmēm un 5. oktobŗa iz  -
brau  kumu uz Orilijas kazino 
spēlēm. Informācija un pie -
teikšanās pie izbraukumu va -
dītājas Helēnas Bērziņas, tālr. 
416-449-1626, vai pie valdes 
priekš  sēdes Valijas Briksnes, tālr. 
416-425-5483. Programmas daļā 
klavieŗkoncertā latviešu un cit-
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tautu klasiskos skaņdarbus atska-
 ņoja pianisti Īrisa Purene un 
Andrejs Streļājevs. Apvienības 
17. septembŗa sanāksmē izrādīja 
filmu par lauku dzīvi Latvijā ar 
režisores Indras Burkovskas pa -
skaidrojumiem. Apvienības 
1. un 8. oktobŗa sanāksmē plkst. 
13 mūzikāli priekšnesumi pia-
nistes Īrisas Purenes izkārtojumā. 
Apvienības rokdarbnieču un 
vingrotāju grupas, šacha un 
kāršu spēlētāji nodarbības sāks 
jau plkst. 9. Visi aicināti pie  da -
līties. 

* Toronto latviešu centra biedru 
gada sapulce notiks 30. septembrī 
plkst. 19.30 Rīgas zālē. Biedru 
reģistrēšanu sāks jau plkst. 18 
sēžu zālē. Biedri, kuŗi personīgi 
nevarēs piedalīties, aicināti piln-
varot kādu no sapulces dalīb  nie -
kiem  izpildīt speciālas pilnvaru 
veidlapas. 

* Latviešu aprūpes mājā 
„Kristus dārzs” 2. oktobrī plkst. 
19 viesosies un koncertēs Kanadā 
iecienītā mūziķu grupa Quartette 
Gelato. 

* Toronto Austrumu ev.lut. 

nodēvēt sarīkojumu zāli J. 
Tērauda vārdā. Šā gada Valsts 
svētku sarīkojumā, kas notiks 14. 
novembrī, centrā A. Vītols atklās 
piemiņas plāksni un M. Štauvers 
teiks īsu uzrunu. Piemiņas tekstu 
iegravēs bronzas plāksnē. Iecerēto 
kārtību iesniegs organizāciju pa -
domei, kas ir svētku rīkotāja. 
Šajā sakarībā saietā piedalīties 
aicināti visi centra biedri un 
atbalstītāji.

Pārrunas par centra turpmāko 
darbību ierosināja Imants Step -
rāns. Viņam rūp, kā darbību pār-
 ņems jaunakās audzes. Valde bija 
domās, ka centra situācija patla-
ban esot droša gan saimnieciski 
(par to liecinaja arī kasieŗa 
A. Puš  pura lakoniskais ziņo -
jums), gan sabiedriski (še tagad 
notiek gandrīz visas montrealiešu 
sabiedriskās dzīves aktīvitātes, 
kuŗās ir iesaistītas visas pa -
audzes). 

Patlaban tiekot izdarīti vairāki 
labojumi dažādās centra uzturē -
šanas jomās, ziņoja saimniece 
I. Paliepa.

Nākamo sēdi paredzēja treš -

dien, 14. oktobrī, plkst. 20 cen-
trā.

Gaidāmie notikumi centrā: 
4. oktobrī, plkst. 14 Trīsvienības 
draudzes Pateicības dienas diev -
kalpojums; 8. oktobrī, plkst. 13, 
pensionāru apvienības kārtējais 
saiets; 17. oktobrī, plkst. 16, Trīs-
 vienības draudzes gadskārtējais 
rudens bazārs.

Montrealietis Alberts Caune 
ir rosīgs lasītāju vēstuļu rakstītājs 
un iesūtītājs vietēja kanadiešu 
presē. Angļu valodas laikraksts 
savā 10. septembŗa numura La -
sītāju vēstuļu sekcijā bija pub -
licējis īsu rakstiņu par 1970. gada 
Kvebekas terroristu grupas mani-
festu, kuŗa nolasīšana Kvebekas 
pilsētā bija izraisījusi polemiku 
lasītāju saimē. Noslēgumā viņš 
vaicāja: vai būtu jāattēlo arī 
Kvebekas ministra Pjēra Laporta 
noslepkavošana toreizējos ne -
mieros? 

 Katoļu draudzes nākamais 
diev kalpojums notiks svētdien, 
18. oktobrī, plkst. 10.30, Notre 
Dame bazilikas Jēzus Sv. Sirds 
kapličā, 426 Sulpice ielā.  

Organizāciju svinību reizes ir 
īpašs notikums. Organizāciju 
svi  nību reizēs mēs tiekamies 
kuplākā skaitā, atjaunojam drau-
 dzības saites, stiprināmies savā 
nacionālajā apziņā, tradicijās, 
tiekamies ar citu organizāciju 
vadītājiem vai to pārstāvjiem un 
katrs vismaz uz brīdi jūtamies 
pacilāts. Organizāciju dzimšanas 
dienu svinības reizēm izjūtam 
kā mūsu pašu dzimšanas dienu. 

 Vēl dažus vārdus par Kanadas 
latviešu katoļu apvienību. 
Vispirms par tās mērķiem. Viens 
no KLKAs primārajiem mērķiem 
arvien ir – sniegt palīdzīgu roku 

Kanadas latviešu katoļu 
apvienība ( KLKA ) cītīgi gatavo-
jas savas nozīmīgās jubilejas – 60 
gadu darbības atceres - svinībām, 
kas risināsies divas dienas 3. un 4. 
oktobrī Toronto. Svinībām ir pla  ša 
un interesanta programma. Pir -
mās dienas oficiālie pasākumi 
notiks Latviešu centrā. Svinīgais 
akts sāksies pl.10.00, un to ar 
svētbrīdi ievadīs Latvijas ciemiņš, 
Rīgas Garīgā semināra rektors Dr. 
Juris Jalinskis. Tam sekos valdes 
priekšsēža uzruna, Latvijas Valsts 
himna, dažu zīmīgu dze  joļu 
skandējumi, Latvijas viesa referāts, 
apsveikuma runas, jauks klasiskās 
mūzikas koncerts viesu tenora 

izpildījumā un vēl šis un tas. 
Pusdienām Umurkumurā se -

kos KLKAs darba sēde.
Svētdien, 4. Oktobrī, pl. 13.00 

būs svētku dievkalpojums Kristus 
Augšāmcelšanās baznīcā, 1. Re -
sur   rection Road, nedaudz rietu-
mos no Bloor–Islington pazemes 
stacijas. Dievkalpojumu vadīs 
priesteris Dr. Juris Jalinskis, un 
tam sekos pusdienas kopā ar 
draudzi baznīcas sarīkojumu tel-
 pās. Līdzdalība pusdienās ir ar 
iepriekšēju pieteikšanos pie 
Valijas Zakss, tālr. : 416 – 245 – 
2161. 

Visi laipni aicināti un mīļi 
gaidīti jubilejas sarīkojumos!

Latvijai, un darbs izpaužas, 
iespēju robežās materiāli atbal-
stot daudzās vajadzības tēv -
zemē  –  pabalstot daudzbērnu 
ģimenes, bezizejas stāvoklī no -
nākušos tautiešus, bērnus-inva -
lidus, skolas, bērnu vasaras no  -
metnes, mūsu dzimtenes Baznīcu 
un citas vajadzības. Palīdzības 
darbs tiek veikts bez atlīdzības, 
un atbalsts dots sirsnībā un no 
labas sirds. Ārpus organizācijas 
ar personiskiem līdzekļiem lielu 
palīdzības darbu veic arī atse -
višķas ģimenes. 

Organizācija atbalsta arī 
vietējos labdarības pasākumus, 
kā jauniešus, kas apmeklē Gaŗ -

ezera vasaras vidusskolu ASV. 
Vairāki Apvienības locekļi rosīgi 
piedalās citu organizāciju darbā, 
kā Latviešu nacionālā apvienībā 
Kanadā, aprūpes namā Kristus 
Dārzs, Daugavas Vanagos un  
citās.

KLKAs cirkulārs „Vēstis”, kas 
sākās kā sakaru tilts starp pa visu 
Kanadu izkaisītajiem organi  zā -
cijas locekļiem, laika tecējumā ir 
kļuvis par augstvērtīgu „mazās 
preses” literāru izdevumu, kuŗu 
ar interesi lasa arī Latvijā, ASV, 
Īrijā, Vācijā, Anglijā, Beļģijā, 
Itālijā, Šveicē un  Austrālijā. 

„Vēstis” iznāk trīs reizes gadā.      

KANADAS KATOĻU APVIENĪBAI – 60
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Otra pārzine Linda Zālīte 
ziņoja par pašu svarīgāko jaunu-
mu – mūsu skola aug! Šoruden 
skolas saimei piebiedrojušies 11 
jauni skolēni. Desmit ir visjau-
nāko bērnu klasē, pirmskolā. 

Septembŗa otrajā sestdienā 54 
latviešu bērni sāka jauno skolas 
gadu Ņudžersijas pamatskolā. 
Skolotājas sagaidīja skolēnus, 
pavadīja uz klasēm un uzsāka 
dienu ar veiklu atkaliepazīšanos. 
Pēc tam ar skolas karogiem 
priekšgalā visa skola devās uz 
dievkalpojumu un mācību gada 
atklāšanu. Šis gads sācies ar vai-
rākiem ļoti patīkamiem jaunu-
miem. Pirmais – pēc pārciestas 
smagas slimības pagājušā ziemā 
māc. Saivars atgriezies darbā lat-
viešu skolā, mācot ticības mācību 
vecākajās klasēs un vadot ikmē-
neša dievkalpojumus. Kā viņš 
pats teica, daudzi esot viņu svei-
cinājuši un teikuši, ka ir priecīgi 
viņu atkal redzēt mūsu vidū. Viņa 
atbilde: „Jūs nevarat iedomāties, 
cik laimīgs es esmu redzēt jūs!” 

Pēc dievkalpojuma pārzine Ilze 
Kancāne uzrunāja bērnus, viņu 
vecākus un viesus. Viņa atgādi-
nāja, ka atkal sākoties ikdiena ar 
parasto celšanos sestdienas rītā, 
parastiem mājas darbiem. Īste-
nībā tas, ko darām, nav nemaz ne 
parasts, ne ikdienišķs. Lielajā 
Amerikā nav nemaz tik parasti, 

ka bērni turpina mācīties par 
savu senču zemi un runāt savā 
mātes valodā trešā un pat ceturtā 
paaudzē. Viņa mudināja skolē-
nus justies laimīgiem un lepniem 
par to, ko viņi dara sestdienās.

Viens mācīsies 2. klasē. Viņa 
iepazīstināja klātesošos ar trešo 
jaunumu – šogad skolā mācīs 5 
jaunas skolotājas: bērnu dārzā 
darbosies divas nesenas skolas 
absolventes, divas Māras – Māra 

Bērziņa un Māra Zālīte. Kristīna 
Rathode un Linda Kaimiņa 
mācīs 1. un 3., respektīvi, absol-
ventu klasi, 8. klasi, mācīs Jana 
Tetere. Kad visa skola sastājās 
priekšā, lai vecāki un viesi var 
redzēt, knapi pietika vietas! 

Vecāku padomes sastāvā arī ir 
jaunumi. Vecāki piekrita ieviest 
jaunu kārtību, kādā tiek ievēlēta 
vecāku padomes vadība. Pa  do -
mes priekšnieks pildīs amatu 
tikai vienu gadu. Kad ievēl 
priekšnieka vietnieku, tas ir ar 
saprašanu, ka šis vecāks nākama-
jā gadā kļūs par priekšnieku, un 
savā vietnieka gadā, priekšnie-
kam/cei blakus strādājot, iepa-
zīstas ar pienākumiem. Cerība ir, 
ka ar šādu kārtību vecāki nebī-
sies no šī amata, jo labāk zinās, 
kas darāms un arī zinās, ka nebūs 
tas jādara „mūžīgi”. Šogad vecā-
ku padomi vadīs Ingrīda Bērziņa, 
viņas vietniece būs Gita Berga. 

Lai šis mācību gads visiem, gan 
skolēniem, gan skolotājiem, ir 
panākumu, prieka un gudrību 
pilns!

K. Putene

Ņudžersijas pamatskolas jaunumi
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Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

Pārdodu trīs eļļas gleznas
Anna DĀRZIŅA „Sonatina”24x20in.

Voldemārs GUTMANIS „Pilsēta tālumā” 24x20in.
Mārtiņš KRŪMIŅŠ „Divi koki rudenī” 17x21in.

A.Terins, P.O.B. 2125 Union, N.J. 07083

URNU IZVADE un DIEVKALPOJUMS BRĀĻU KAPOS KATSKIĻOS
SVĒTDIEN, 2009. G. 11. OKTOBRĪ

Urnu izvade sāksies pl. 12:00 dienā, kam pieslēgsies dievkalpojums. 
Dievkalpojumu vadīs prāvests Olģerts Sniedze, Ērģelnieks Māris Kristapsons

Laipni lūdzam uz siltam pusdienām pēc kapu svētkiem.
Telefons: 518-589-9878 (Rota)

SVECĪŠU DIEVKALPOJUMS
Iepriekšējā vakarā, 10. oktobrī ar krēslas iestāšanos.

Izvadāmās urnas jāpieteic līdz 1. oktobrim un, kopā ar „Cremation Certificate” 
un „Death Certificate” kopijām, jānogādā administrātoram ne vēlāk kā 7. oktobrim. 

Urnas var sūtīt ar Registered US Mail, UPS, FED EX vai DHL uz:

Latvian Memorial Park Cemetery
PO Box 8

82 Rota Road, Elka Park, NY 12427
Tel.: (518) 589-5597

e-pasts: Latvian_Memorial_Park@verizon.net
Nākamā izvade un dievkalpojums 2010.g. 30. maijā

BRĀĻU KAPU PĀRVALDE

Jaunietis meklē iespēju
strādāt ASV vai Kanadā.
22 gadi, RTU absolvents.

Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tel.: 371 26330660 ,

e-pasts: m.duksis@gmail.com

 Amerikas latvietim ir interese 
pirkt latviešu gleznas. 

Tālrunis 312-730-7459.

If you own property in Latvia you may want our help. 
American-Latvian full service company providing legal assistance 

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

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

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

Legal assistance in Latvia!

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 
„LATVIJAS GRĀMATA”. 

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

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

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE

2009. Ziemsv tku s t juma sai u sav k anas datumi
un punkti vidien , dienvidos un  Kalifornij !

(austrumkrasta datumus skat. n kamos Laika numuros)
------------------------

Atlant - pie Kr sli iem, piektdien, 16. oktobr
Luisvill - l dzam zvan t!, piektdien, 16. oktobr
Sv. P terburg , FL - Latvie u biedr bas nam , 17905 9th Ave, N. St. Petersburg, FL, 

sestdien, 17. oktobr , 10:30 no r ta
Losand elos – Latvie u sabiedrisk  centr  - 1955 Riverside Drive, Los Angeles, CA, 

sv tdien, 25. oktobr no 10 r t  -12:30 pp
Indianapol – Latvie u sabiedrisk  centr  – 1008 W. 64 Street, Indianapolis, IN, 

otrdien, 27. oktobr , no 5-6 vakar
ik g – St. P te a Bazn cas telp s, 450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL,

tre dien, 28. oktobr , no 12:30-1:00 pp
Milvokos – Latvie u draudzes telp s – 1853 N. 75 St., Milwaukee, WI, 

tre dien, 28. oktobr , no 4-5 pp
Mineapol – Latvie u draudzes telp s – 3152 17th Ave., S. Minneapolis, MN 55407, 

ceturtdien, 29. oktobr , plkst. 12os pp
Demoin – Latvie u nam , 1372 E 12th Street, Des Moines, IA, 

piektdien, 30. oktobr , par laiku l dzam zvan t!
Latvijas Ciem – 10740 Kurzeme Rd, Three Rivers, MI, sestdien, 31. okt., 10:30 no r ta
Kalamaz – Latvie u Sabiedrisk  Centr , 100 Cherry Hill Dr., Kalamazoo, MI, 

sestdien, 31. oktobr , 12os pp
Grand Rapidos – Latvie u Sabiedrisk  Centr , 504 Grand Ave., NE, Grand Rapids, MI, 

sestdien, 31. oktobr , 6os vakar
Saginav – Latvie u draudzes telp s, 128 N. Elm, Saginaw, MI, 

sv tdien, 1. novembr , 11os no r ta
Detroit – Sv. P vila latv. Bazn c , 30623 W 12 Mile Rd., Farmington Hills, MI, 

sv tdien, 1. novembr , 5os pp
Kl vland – Latvie u draudzes telp s, 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107, 

pirmdien, 2. novembr , 9os no r ta

Pie emsim ar UPS s t t s pakas l dz 2009. g. 5. novembrim. Ja v laties
sa emt re istr cijas numurus pa telefonu, l dzam zvan t uz: 

(973) 744-6565 (spie iet 0) vai (201) 760-6427.

M su epasts: anita@lasl.com  •  www.lasl.com

Vēlos pirkt Pāvila Klāna 
"Pusnakts Viesis".

Grāmatu Draugs, 1940. gada.

S. Knochs 
Allentown, PA - sknochsjr@aol.com
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S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
DENVERA (CO)
• 26. septembrī no plkst. 10.00 

līdz 10.00 gadskārtējais Eiropas 
festivāls (Civic Green Park, 
9370 Ridgeline Blvd., Highlands 
Ranch, CO). Informācija: www.
EuroFestival.org

• 7. oktobrī plkst. 7.00 Lauŗa 
Gundara lugas “Tiritomba jeb 
Zelta zivtiņa” izrāde Avenue 
Theatre (417 East 17th Avenue, 
Denver, CO); Rīko kultūras 
biedrība TILTS un Kolorado 
latviešu kultūras centrs. Sīkākas 
informācija, zvanot Raitai 
Jergensenai, tālr.: 303-424-
4442.

FILADELFIJA (PA)
• 6. oktobrī plkst. 11. 00 Fi  la -

delfijas pensionāru kopas saiets 
Brīvo latvju biedrības telpās. 
Valdes ziņojumi, pārrunas par 
jaunākajiem notikumiem Lat -
vijā, dzimumdienu svinēšana 
un kafijas galds. Viesi arvien 
laipni gai  dīti. 

• 16., 17. un 18. oktobrī 
Latviešu fonda,,Nedēļas nogale 
nākotnei”. 

GRANDRAPIDI (MI)
• 24. un 25. septembrī lietoto 

mantu tirdziņš ev. lut. draudzes 
lejas telpās. 

• 27. septembrī Pļaujas svētki 
latviešu biedrības namā. 

• 5. oktobrī 6.00 vakarā tik -
šanās ar Latvijas vēstnieku ASV 
An  dre  ju Pildegoviču, kas iera -
dīsies Grandrapidos, lai pas-
niegtu Triju Zvaigžņu ordeni 
Julietai Rum  bergai. 

• 6. oktobrī plkst. 9.00 brokas-
tis, kuŗās piedalīsies Latvijas 
vēst  nieks ASV Andrejs Pil  de -
govičs. Rīko Grandrapidu orga-
 nizāciju padome. Uz abiem sa -
rīkojumiem visi sirsnīgi 
aicināti.

KALAMAZŪ (MI)
29. septembrī plkst.10:00 

draudzes sabiedriskās telpās at -
sāks vingrošanas stundu 
Dr. Edi  tes Balkas-Valteres 
(Walter) va  dībā.

 KLĪVLANDE (OH) 
• 25. septembrī plkst. 7.00 

Liepājas teātŗa izrāde Miro 
Gavrana luga ,,Viss par 
vīriešiem” Apvienotās latviešu 
lut. drau  dzes telpās. Ieeja 
$20.00.

LOSANDŽELOSA (CA)
• 3. oktobrī plkst. 4.00 nama 

gada svētki ,,Latvieši Havaju 
salās”; 

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

• 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

MINEAPOLE (MN)
• 27. septembrī Latvijas Uni -

ver  sitātes gada svētki, rīko 
KKM.

• 10. oktobrī Lauŗa Gundara 
lugas “Tiritomba jeb Zelta ziv -
tiņa” izrāde; piedalās Dailes 
teātŗa aktieŗi Velta Straume un 
Juris Strenga un Valmieras 
teātŗa aktieŗi Anna Puntiņa un 
Arnolds Osis. Režisors Lauris 
Gundars. Latvijā šī luga izrādīta 

jau vairāk nekā 100 reižu. 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) 
• 26. septembrī, pulksten 2.00 

Daugavas Vanagu sezonas at -
klāšanas sarīkojums, DV Namā. 
Spēlēs Amber Flute Quartet: 
Ilona Kudiņa, Ona Jonaityte, 
Agita Cerusta-Arista un Indra 
Ozola. Programmā baltiešu 
kom  ponistu darbi, tostarp: 
Arvo Part, Peteris Aldins, Jonas 
Tamulions, Selga Mence, 
Tatjana Kozlova, Romualds 
Kalsons, Dace Ape  rāne, Edgars 
Kariks kā arī franču komponists 
Eugene Bozza. No  tiks gleznu 
izloze. Visi laipni ielūgti. 

PRIEDAINE (NJ) 
• 9. oktobrī plkst. 7.30 sa -

dziedāšanās vakars un trīs ten-
oru koncerta videolentes izrāde 
bied  ribas nama lejas telpās. 
Ieeja brī  va. Lūdzu ņemt līdzi 
gro  ziņus. 

• 14. oktobrī plkst. 4.0 Lauŗa 
Gundaga komēdijas ,,Tiritomba 
jeb Zelta zivtiņa” izrāde, piedalās 
aktieŗi Juris Strenga, Velta 
Strau  me, Anna Putniņa un 
Arnolds Osis. Ieeja $25. 

• 17. oktobrī plkst. 4.00 humo-
ra vakars kopā ar populāro Lat-
 vijas teātŗu komiķi Jāni Jarānu. 
Ieeja $25. 

SIETLA (WA)
• 26. septembrī plkst. 12.00.

skandinavu un baltiešu ozolu 
birzs stādīšanas ceremonija Va -
šingtonas universitātē, svinot 
Skandinavu departamenta 100 
gadu un Baltiešu studiju pro-
grammas 15 gadu jubileju. Svi -
nības ar mūziku, tautasdejām 
un izstādi notiks no plkst. 11.00 
līdz 2.00 starp Parrington Hall 
un Gates Hall. 

• 2. oktobrī Sietlas latviešu 
centrā Rīgas Teātŗa TT viesiz -
rāde – Lauŗa Gundara komēdija 
„Tiritomba jeb Zelta zivtiņa“. 

SANFRANCISKO (CA) 
• 3. oktobrī plkst. 6.00 Teātris 

TT no Rīgas izrādīs Lauŗa 
Gundara lugu „Tritomba jeb 
Zelta zivtiņa” Draudzes namā 
(425 Hoffman Ave) Ieeja par 
ziedojumu numurētās vietās, 
pirmās trīs rindās, $25; pārējās 
$20; studentiem un skolēniem 
$10. Bi  ļetes var pasūtīt, zvanot 
vai rakstot Andram Ziediņam, 
tālr.: 925-831-3893, e-pasts: 
Az35@sbcglobal.net Būs bufete 
un atspirdzinājumi.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
1. oktobrī plkst. 13.00 

Biedrības namā videoizrāde – 
ieraksts no Latvijas Nacionālās 
operas at   jau  notā nama atklā -
šanas koncerta, 1. daļa. Kafija 
un cepumi. Visi laipni aicināti! 
Ieejas ziedojums sākot ar $3.00. 

6. oktobrī plkst. 10.00 Bied -
rības valdes sēde.

8. oktobrī plkst. 15.00 (3.00 
PM) Lietuviešu klubā Lietuvas 
koklētāju ansambļa Vaivaros un 
Lietuvas Operas zvaigznes 
Irenas Milkevičiutes koncerts. 
Iejas ziedojums $15.00, pusdie-
nas – $10.00. Šī ir reta izdevība 
iepazīt mūsu brāļu tautas 
Lietuvas kultūru augstvērtīgā 

sniegumā, nelaidīsim to garām 
un pieteiksimies vietu rezer -
vēšanai laicīgi! Pieteikšanās pie 
Gundegas Vilem  sones pa tālruni 
(727) 531 6203 vai pa e-pastu: 
avilemsons@aol.com līdz 
2009. g. 5. oktobrim, ja gribam 
vietas pie kopējiem galdiņiem. 
Indi  viduāli vietu rezervāciju var 
pieteikt Elenai Jasaitis pa tālruni 
(727) 343 6782.

 Kluba adrese: 4880 46th Ave. 
North, St. Petersburg, FL 33714. 
Phone: (727) 525-2924

Ceturtdien, 15. oktobrī plkst. 
13.00 Biedrības namā videoizrā-
 de – ieraksts no Latvijas Na -
cionālās operas atjaunotā nama 
atklāšanas koncerta, 2. daļa. 
Ka  fija un cepumi. Visi laipni 
aici  nāti! Ieejas ziedojums sākot 
ar $3.00. 

20. oktobrī plkst. 10.00 Bied -
rības territorijas sakopšanas tal-
ka, kurā paredzēts apgriezt ap -
kārtējos kokus un krūmus. 
Gaidīsim stiprus un darbīgus 
vīrus!

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: 27. sept. dievk. 
nebūs Māc. Jogita Mingina.

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 27. sept. plkst. 11.00 
Kvēkertaunā dievk.; kapusvētki. 
Māc. A. Ziedonis un R. Ziedone. 
Bībeles stundas Kvēkertaunā: 

• Čikāgas katoļu kopa: 
25. okt. plkst. 12.00 dievk. 
Immaculate 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): 
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.: 27. sept. plkst. 10.00 dievk 
ar dievg. 4. okt. Pļaujas svētku 
dievk. ar dievg. 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 Mācītāja ir baznīcas 
birojā otrdienās no plkst. 11.00 
līdz 1.00.

Kalamazū latviešu ev. lut. 
Apvienotā dr., māc. B. Puiķe: 
4. okt. plkst. 10.00 Pļaujas 
svētku dievk. ar dievgaldu. Zu -
pas pusdienas. 11. okt. Sa  karā 
ar Vi  dienes apgabala draudžu 
darbinieku konferenci dievkal-
pojums nav paredzēts. 18. okt. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievgaldu. 
Ziedot pārtiku. Sadraudzības 
kafija. Svecīšu dievk. plkst. 
16.00 Riversaides kapsētā. 
25. okt. plkst. 10.00. Draudzes 
Rudens svētki.

• Klīvlandes Apvienotā lut. 
dr.: 27. sept. plkst. 11.00 dievk. 

• Lansingas latviešu dr.: 
4. okt. plkst. 2.00 dievk. ar 
dievg. University Lutheran 
Church (1020 S. Harrison Road, 
East Lansing, MI), māc. 
L. Vīksnes Pēc dievk. kafijas 
galds.

 • Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 27. sept. plkst. 11.00 dievk. 
ar dievg. 4. okt. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. – Pļaujas svētki. 
Iesvētes mācības sākums. Prāv. 
D. Kaņeps.

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 27. sept. plkst. 
10.00 dievk.; pēc dievk. sa -
draudzība. Latvijas Univer si -
tātes 90. gada svētki. 4. okt. 
plkst. 10.00 Pļaujas svētku 
dievk. ar dievg. un uzrunu 
bērniem; pēc dievk. Pļaujas 
svētku pusdienas. 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.: 4. okt. plkst. 
11.00 Draudzes dievnamā 
Īstbransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick) Pļaujas svētku 
dievk. ar dievg. Seko Dāmu 
komitejas rīkotas siltas pusdie-
nas, kuru ienākumu daļa tiks 
ziedota zupas virtuvei Latvijā. 
11. okt. plkst. 8.30 Leikvudā 
Pļaujas svētku dievk. ar dievg. 
(Igauņu baz. 607 E. 7th St.). 
18. okt. plkst. 11.00 Draudzes 
dievnamā Īstbransvikā. 25. okt. 
plkst. 8.30 Leikvudā dievk. 
Dievkalpojumus vada māc. 
I. Pušmucāne Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
4. okt. Jonkeru bazn. plkst. 
10.00 dievk., māc. J. Saivars; pēc 
dievk. Miķeļtirgus; Salas bazn. 
(4 Riga Lane, Melville, NY) 
plkst. 10.30 Pļaujas svētku 
dievk. ar dievg., māc. L. Saliņš, 
pēc dievk. Longailendas teātŗa 

grupa izrādīs komēdiju ,,Dzim -
šanas diena”. Būs siltas pusdie-
nas un izloze ,,Uz kārā zoba”. 
Visi laipni ielūgti.

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
10. okt. plkst. 12.00 Pļaujas 
svētku dievk. ar dievg. Grace 
Lutheran Church (3993 Park 
Boulevard, San Diego, CA 
92116), prāv. D. Kaņeps; pēc 
dievk. kafijas galds. Izziņas: 
www.sandiegodraudze.com vai 
www.sandiegodraudze.us

Sv. Pētersburgas latviešu ev. 
lut. dr.: „Mūsu Pestītāja (Our 
Savior)” baznīcā, 301 – 58th 
Street S., St. Petersburg, FL 
33707, dr. māc. Aivars Pelds. 
27. sept. plkst. 11.00 Biedrības 
namā Bībeles stunda. 28. sept. 
plkst. 10.00 Biedrības namā 
draudzes valdes sēde. Pēc sēdes 
plkst. 11.30 draudzes Dāmu 
komitejas sēde. 4. okt. plkst. 
11.00 Biedrības telpās Pļaujas 
svētku svētbrīdis ar pašu 
līdznestām brokastīm. 11. okt. 
plkst. 11.00 Biedrības namā 
Bībeles stunda.

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
18. okt. 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

    Pēters  man  vienmēr atmi-
ņā paliks kā  draugs, labs ārsts, 
makšķernieks, mazo lidmašīnu  
pilots,  šachists, zolītes spēlma-
nis  un mūziķis.

Pirmajos Amerikā pavadīta-
jos gados  latviešu ārstiem  nebi-
ja  viegli dabūt  prakses  tiesības.  
Mazā Dienviddakotas pavalsts 
tajā reizē izvērtās par ārstu  
“apsolīto  zemi”, jo deva ārzem-
ju skolās izglītotajiem ārstiem  
iespēju  praktizēt, ja viņi  nostrā-
dā vienu gadu  t.s. internšipu, 
no  liek eksāmenus  un pēc  tam  
apsolās četrus gadus  praktizēt 
mazajos  ciemos, kuŗos vienmēr  
ir bijis ārstu trūkums. Pilna li -
cence ar iespēju praktizēt visā 
pavalstī sekoja pēc tam. Neiz -
klausās  viegli, bet citas pavalstis  
nedeva pat tādas iespējas. 

Bija reize, kad Dienviddakotā 

praktizēja 20  latviešu ārsti, un  
viens no pirmajiem, kas šo  ies-
pēju izmantoja, bija Pēters 
Lakstīgala. Viņš  dzimis Rīgā, 
1920. gada 13. septembrī.  Viņa  
vecāki  bija Pēteris un Elizabete 
(Zvejnieks) Lakstīgala. Cara lai-
  kos tēvs  bija  bijis kapteinis  uz 
Volgas pasažieŗu  kuģa, māte 
mājsaimniece. 

Pēc Daugavpils 1. ģimnazi-
jas beigšanas  Pēters sāk studēt  
tieslietas  Latvijas Universitātē, 
bet  1942.  gadā  pārgāja uz  me -
dicīnu. 1944. gadā, krievu oku-
pācijai atgriežoties, viņš  ar  ve -
cākiem izbēg uz Vāciju, un 
atjauno savas studijas Phillips 
universitātē Marburg - Hesse, 
kuŗu  beidz ar ārsta gradu 1948.  
gadā. Nākamos divus gadus līdz 
ieceļošanai Amerikā viņš  strā-
dā IRA – International Refugee  
Organization. 

Dienviddakotā,  pēc obligātā 
prakses gada un eksāmenu no -
likšanas Pēters sāk strādāt par 
ģimenes ārstu White River – 
mazā  ciemā pie indiāņu rezer-
vāta robežām, un tur paiet viņa 
nākamie sešpadsmit. 1959 viņš  
salaulājas ar  jaunības  draudze-
ni Veroniku Pabērzu  –  “izraks-
ta” no Zviedrijas, kur viņa ir 
vadījusi savus trimdas gadus. 
     Pēters un Veronika bija  vienā 
laikā mācījušies ģimnazijā un 
Daugavpils tautas konservātori-
jā. Viņi abi viens otru papildi-

Kollēgu un draugu  
atceroties

Dr. Pēters Edgars Lakstīgala 
1920.g. 13. sept  – 2009. g. 30. aug.
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Mūsu ilggadējais biedrs un draugs

RAIMONDS SLAIDIŅŠ
*1927. gada 28. aprīlī Apē, Latvijā,

+ 2009. gada 19. janvārī Sanrafaelā, Kalifornijā, ASV

AMERIKAS LATVIEŠU MĀKSLINIEKU VALDE UN BIEDRI

Mīlestībā viņu piemin
MĀSA EMMY, KŪĶERU UN SALENIEKU ĢIMENES

Dieva mierā aizgājusi

MARY E. STRAUTNIECE,
DZIM. ZONS

dzimusi 1913. gada 14. maijā New Jersey, USA,
mirusi 2009. gada 22. jūlijā Glenview, IL.

Pēc viņa sēro 
SIEVA VERONIKA

Pēc ilgas un grūtas slimības
mūžībā aizgājis mans vīrs

PĒTERS EDGARS 
LAKSTĪGALA

dzimis 1920. gada 13. septembrī Rīgā,
miris 2009. gada 30. augustā Sioux Falls, S.D.

Ņem manu mīlestību 
sev tālā ceļā līdz!

Dziļā mīlestībā sēro
EDGARS ELFERTS,

MAIJA UN AL EERKES

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

VERONIKA ELFERTE,
 dzimusi CIBIS

dzimusi 1920. gada 20. jūlijā,
mirusi 2009. gada 27. augustāGaisma, kas cilvēkā dzīvo,

Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd,
Tas paliek un mirdz.
(V. Egle)

Viktoru Graubi no Grandra-
pidu latviešu ev. lut. baznīcas uz 
Wood  lawn kapu kalniņu izva-
dījām 22. au  gustā. Mācītāja Ilze 
Larsena teica lūg  šanu un atvadu 
vārdus, skanēja  kopīgi dziedātas 
dziesmas. Viktora Graubes meita 
Anna un brālis Māris skandēja 

dzejoli/dzies mu ,,Skaisti dziedi, 
lakstīgala”, kas varbūt likās ne -
parasti, bet pie mēro ti, jo aizgājējs 
bija liels dziesmu draugs un 
dzejoļu deklamētājs. Īsti trāpīgi 
šķita vārdi: ,,Dziedot dzimu, 
dziedot augu, dziedot mūžu 
nodzīvoju.”

Dēls Dāvids ar lielu sirsnību 
pas  tāstīja par tēva dzīves gaitām 
angļu valodā, Pēteris to pašu 
latviešu va  lodā (amerikāņu 
pavadītāju bija tikpat daudz kā 
latviešu). Mazdēls uz  svēra, cik 
vectēvam viņa dzīvē bijusi  liela 
nozīme. Kapsētā pēc mācītājas 
uzrunas Pēteris ar stabuli spēlēja 
tēvam veltītu dziesmu ,,Saulīt, 
tecēj’ tecēdama” un mazdēls, 
spēlējot ģi  taru, nodziedāja ,,Aijā, 
žūžū, lāča bērni” un paš  kom  po -
nētu dziesmu Man in My Life, 
attiecinot tās vārdus uz vectēvu.  

Viktors Graube aizsaules ceļos
Atvadoties no Viktora Graubes, 
pie viņa pēdējās atdusas vie  tas 
visi kopā nodziedājām ,,Nu es 
gribu gulēt iet”. Kapu aizbēra ar 
vieglām, dzeltenām smiltīm, un 
bē  ri  nieki atgriezās ev. lut. ba  z -
nīcas sa  biedriskajās telpās, lai 
kopā atcerētos tuvā un mīļā 
cilvēka darbošanos mū     su vidū 
un baudītu bēŗu mielastu.

Viktors Graube dzimis 1918. 
gada 18. novembrī Asūnes ciemā 
Latgalē Dominika un Teklas 
(dzim. Rutko) Graubes ģimenē, 
būdams pirmdzimtais dēls. 
Dominikam un Teklai bija meita 
un četri dēli. Dominiks bija fo -
tografs, viņam pašam bija foto-
laboratorija. Ģimenes veikaliņā 
pārdeva siļķes, sāli, cukuru, iz -
kaptis un saldumus.

Viktors mācījās Rīgas pilsētas 
3. pamatskolā, 1932. gadā iestājās 

Rīgas valsts komercskolā, ko 
beidza 1937. gadā,  Latvijas Uni -
versitāti Vik  tors absolvēja 
1943. ga  dā, iegūs  tot maģistra 
gra   du ekonomikā. 1940. gada 
16. novembrī Cēsīs viņš salaulājās 
ar Antoņinu Zelmani, piedzima 
divi dēli.

Viktoru Graubi iesauca Lat -
viešu leģionā, lielgabalniekos, 
kādu laiku viņš bija Kurzemē Pēc 
kaŗa Vācijā  strādāja par skolotā -
ju, mācīja ste  nografiju, ģeografi -
ju un angļu valodu. Ģimene 
1950. gada vidū iece  ļoja ASV, 
drīz piedzima meita un vēl divi 
dēli. Viktors Graube no  darbojās 
ar tirdzniecību. Visi Grau  bes dēli 
ir Latvijas patrioti, divi no vi -
ņiem – Pēteris un Dāvids 
1976. ga  dā kopā ar pieciem 
domubiedriem demonstrēja pie 
PSRS vēstniecības Vašingtonā, 

pieprasot Latvijai neatkarību. 
Vēstniecības priekšā viņi sa -
dedzināja PSRS karogu.

Pēc ilgas prombūtnes Viktors 
atgriezās savā tēvzemē, lai kopā 
ar Latvijas valsti svinētu savu 
dzimumdienu. Viņš bija mūža 
biedrs Amerikas latviešu ap -
vienībā, mūža biedrs Daugavas 
Vanagu organi  zācijā, bija Grand-
rapidu latviešu ev. lut. draudzes 
loceklis, aktīvs Grand  rapidu kor-
porāciju apvienībā, kuŗā vairāk-
kārt bijis seniors. Korporācijā 
Beveronija viņš iestājās 1938. ga -
dā. Amerikā viņš bija pazīstams 
ša   chists, piedalījās turnejās  un 
vairā  kas reizes uzvarēja.

Viņa vēlējums latviešu tautai – 
turies, nepadodies; latviešu tau-
tasdziesmas vārdiem:

Lai bēdā velns par bēdu, 
Es par bēdu nebēdāju.
Liku bēdu zem akmens,
Pāri gāju dziedādams.

Julieta Rumberga

nāja: Veronika bija  koncertpia-
niste, bet  Pēteram bija Dieva 
dota dāvana improvizēt kuru 
katru  dzirdētu  melodiju  un  
jau pēc dažām minūtēm pār-
vērst  to  lieliskā  klavieru izpil-
dījumā. Šī  viņa  māka   bija ļoti 
pieprasīta  viesībās un sarīkoju-
mos.

Veronika man stāsta, ka Pē -
tera un viņa mātes iemīļotākā  
nodarbība bijusi zvejošana:  abi 
divi pazinuši apkārtējos ezeri-
ņus un dambjus labāk nekā paši 
vietējie, bet, braucot zvejā, vien-
mēr atstājuši Veroniku mājās 
Tāpat arī  prakse, esot  vienīga-
jam ārstam „mežonīgo rietu-
mu” ciemā šad tad bijusi uztrau-
coša. Pēters bieži  lietojis savu 
auto par ambulanci, jo ciemā 
tādas  nav  bijis. 

1968. gadā  Pēters un Veronika  
pārceļas uz dzīvi Dienvidda-
kotas lielākajā  pilsētā Sufolsā 
(Sioux  Falls),  kur viņš turpina 
savu praksi Dakotas klīnikā līdz   
aiziešanai pensijā. Līdztekus 
strādā arī par jaunuzņem-
to rekrūšu eksaminētāju ameri-
kāņu armijā. Šo darbu viņš tur-
pina nākamos 30 gadus un par 
to ir saņēmis Commander 
Award  for  Civilian Service”.

Tajos gados Sufolsā vēl bija 
maza latviešu kolonija, un  
Pēters ar Veroniku aktīvi tajā 
piedalījās. Atmiņā palicis, ka 

viņš  bija kaislīgs  zolītes spēl-
manis, un atrada dažus drau-
gus, kas  bija tādi  paši. Spēle 
šad  tad turpinājās līdz rīta aus-
mai, taču neviens nebija azar-
tists, un vinnētās  vai zaudētās 
summas nepārsniedza dažus 
dolarus. Gan, gadiem ejot, 
Pētera draugi viens pēc otra 
pārcēlās  pie “otra Pēteŗa” un  
Sufolsas latviešu kolonija tagad 
ir pilnīgi izplēnējusi. 

Viena no Pētera kaislībām  
bija skatīties uz dabu un cilvē-
kiem no augšas; šad un tad  
viņš mēdza noīrēt mazu lidma-
šīnu un riņķot virs pilsētas.

1999. gadā  Pēters piedzīvo 
smagu sirdstrieku un ir  spiests  
pārtraukt savu  praksi. Šīs sli-
mības dēļ viņa  pēdējie  mūža  
gadi nebija viegli, bet viņš  
nekad  nesūdzējās un  paturēja  
dzīvesprieku līdz pēdējai die-
nai. 

Pēters piederēja korporācijai  
Fraternitas Livonica, bet attā-
lums no  lielajiem  latviešu cen-
triem liedza tur aktīvāku darbī-
bu. Viņš bija arī biedrs 
LĀZA – latviešu ārstu un zob-
ārstu apvienībā – kā arī AMA – 
American Medical Association. 
Tāpat  Lauvu  klubā un vietējā 
St.Mark’s luterāņu draudzē. 
    Sit tibi terra levis, Pēter! 

Dr.  Paulis  Dzintars
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Sēro
BĒRNI – IRĒNE PUĶĪTE, VERA UPENIEKS UN 

GREGORS GRAUDS AR ĢIMENĒM,
MAZBĒRNIEM UN MAZMAZBĒRNIEM

Vieglas smiltis…

ZENTA GRAUDS,
DZIM. BRUKS

dzimusi 1903. gada 28. janvārī Latgalē,
mirusi 2009. gada 2. septembrī Pennsylvanija

“Dievs dara labu, ko darīdams…”

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

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

MEITA RUTA AR VĪRU RANDY, MAZDĒLS BRETTS 
UN MAZMEITAS TARYN UN JAIME

MEITA ANITA AR VĪRU JOE, 
MAZDĒLI DYLANS UN JACKSONS

BRĀLIS JĀNIS LATVIJĀ
LINKOLNAS LATV. EV. LUT DRAUDZE

RADI UN DRAUGI ŠEIT UN LATVIJĀ

ERNA MUZIKANTS AUERS
dzimusi 1921. gada 13. martā Rūjienā, Latvijā,

aizsaukta Dieva mierā 2009. gada 25. jūlijā Linkolnā, Nebraskā, ASV

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

Mīļā piemiņā turēs
VIŅAS BĒRNI JŪLIJS, LIENE, ARTURS, 

KRISTĪNE UN PĒTERIS
UN MAZBĒRNI ILGA, KĀRLIS, JOHN MARKUS, 

SARA, JUSTINE UN ZELMA

VERONIKA ANNA ELFERTS,
DZIMUSI CIBIS

dzimusi 1920. gada 20. jūlijā,
mirusi 2009. gada 27. augustā

Dieviņ, mani redzi
Mani mīļi pasargā!
Nāc un miegā sedzi
Sapnī aizved Latvijā!

Mīlestībā viņu piemin
VĪRS TĀLIVALDIS

MEITA ILZE AR VĪRU JOSEPH
UN MAZMEITA OLIVIJA

Pēc grūtām ciešanām mūžībā aizgājusi

RŪDA STŪRIS,
DZIM. PAEGLIS

dzimusi 1933. gada 17. martā Lizuma „Paegļos”, Latvijā,
mirusi 2009. gada 28. augustā Ann Arbor, MI, ASV

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

Folkloras pētniece Aija Veldre 
Beldava acis aizvēra uz mūžu 14. 
jūlijā Blūmingtonā pēc ilgas cīņas 
ar ļaunu slimību. Atvadas no 
nelaiķes notika 16. augustā Gaŗ -
ezerā, Dainas paviljonā. Atva -
dības vīkša Ričs un Lilita Spuri.  
Elga Pone, Amanda Jātniece un 
Zinta Pone koklēja un dziedāja 
senās latviešu bēŗu dziesmas. 
Ligita Matisone un Mārīte Grīn -
berga sagatavoja ēdienu galdu. 
Vīkšējs sagatavoja mirušo veli 
veļu mātes pieņemšanai un ru -
nāja par Aijas sasniegumiem šai 
pasaulē, kā arī viņas pāriešanu 
mūžībā, veļu valstī.  

Saņemti līdzjutības aplieci -
nājumi no klasesbiedriem un 
studiju biedriem, draugiem, ra -
diem un kollēgām. Folkloriste 
Janīna Kursīte raksta: „Patiesi 
skumstu par šī gaišā, latviskā cil -
vēka, aiziešanu mūžībā. Ir labi, 
ka vēlaties  turpināt Aijas aizsākto 
un  arī nodibināt piemiņas fondu, 
lai atbalstītu folkloras pētnie-
cību.”

Aija dzimusi 1941. gada 
27. mai   jā Rīgā Serafīma un 
Gundegas Veldŗu ģimenē. Tēvs 
vēlāk pazuda kaŗa jukās. No 
dīpīšu nometnes Aija ar māti 
1950. gadā izceļoja  uz Ameriku, 
vispirms Ziemeļdakotu un pēc 
tam uz Ohaio pavalsti, kur uz 
dzīvi bija apmeties patēvs Rūdolfs 
Līdums.

Aija uzauga Merionā, Ohaio 
un apmeklēja Hārdinga vid-
usskolu, ko beidza ar izcilām 
sekmēm. Viņa ieguva General 
Motors stipendiju, ko toreiz 
piešķīra tikai simts studentiem 
visā Amerikā. Pēc gada vakariņās, 
kuŗās godināja stipendiju laureā-
 tus, viņa satika savu nākamo 
vīru. Aija absolvēja Ohaijo 
pavalsts universitāti ar izcilību,  

summa cum laude, un tika 
uzņemta Medicīnas skolā, bū -
dama viena no nedaudzām sie -
vietēm, kuŗas toreiz studēja 
medicīnu. Aiju ļoti ietekmēja 
vectēvs Alfrēds Goba, kas kopā 
ar Ernestu un Arvīdu Brastiņu 
veidoja dievtuŗu kustību, viņš 
bija arī pazīstams kultūr  vēs-
turnieks un Latvijas valsts bib -
liotēkas direktors.  Aija atstāja 
medicīnas studijas un pieteicās 
Indianas universitātes Folkloras 
departamentā, kas ir atzīts galve-
nais folkloras pētniecības centrs 
ASV. Līdztekus folkloras un 
mītoloģijas studijām Aija pētīja 
izziņas zinātni (Cognitive Scien -
ce) starptautiski atzīta eksperta 
Duglasa Hofštatera (Douglas 
Richard Hofstadter) vadībā. Aija 
pētīja latviešu lietiskās mākslas 
attīstību Ontario provincē ar 
Kanadas nacionālo mūzeju sti -
pendijām, intervējot izcilākos 
daiļamatniekus Kanadā. Pēc ilgā-
 ka studiju pārtraukuma Aija 
ieguva doktora gradu 2001. ga  dā. 
Aija ir publicējusi daudzus aka -
dēmiskus rakstus un lasījusi  
lekcijas akadēmiskās konferen-
cēs, tostarp Baltijas studiju ap -
vienības (AABS) un citu aka -
dēmisku organizāciju rīkotās sa -
nāksmēs. Austrālijas daiļamat -
nieku apvienības pārstāvji 
1978.  ga dā uzaicināja Aiju la  sīt 
lekcijas Austrālijā. Aija ir līdz -
autore godalgotam zināt  niskās 
fantastiskas stāstam jaunatnei 
,,Māris un Māra uz Mar  sa”, kuŗā 
attēlots, kā latvieši dzīvos pēc 
500 gadiem. Nepabeigti palika 
daudzi projekti un grāmatas. Aija 
bija aktīva dalībniece vairākās 
tīmekļu kopās, tostarp ,,Sveiks”, 
kuŗas dalībniekiem  no Latvijas, 
ASV, Kanadas un vairākām citām 
zemēm Aijas ļoti pietrūks.

Aija Veldre Beldava 
mūžībā
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Ciltstēvu mīlestībā un cieņā paturēs  
brālis Uldis ar Sarmīti un bērni
Roberts ar Ivetu, Niklāvu un Teodoru,
Dauma ar Arni, Almu un Vilni,
Grants ar Zintu, Kārli un Silviju

Mūžībā aizgājis
Kolumbijas universitātes profesors, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris

SIGURDS GRAVA
dzimis 1934. gada 25. septembrī Liepājā,
miris 2009. gada 14. septembrī Ņujorkā

Dziļās skumjās pieminam mūsu
mīļo draudzeni un krustmāti

KSENIJU NĀGELIS,
DZIM. VEISMANIS,

kas š. g. 6. jūlijā atstāja šīs zemes takas

EGONS UN VALDIS 
KRŪMIŅI AR ĢIMENĒM

Mājās, mājās steigsimies,
Tēva mājās labi klājās!
Mūža gadi beigušies,
Karstā saulē nogurst kājas.
Dusu sirds jau vēlas gūt,
Mājās, mājās vēlas būt.

Mīlestībā viņu piemin
MEITA INTA UN LARRY JACOBS

DĒLS GUNĀRS UN ELIZABETH 
KNEGERIS UN ĢIMENE

MAZMEITAS LISA, TINA,
KRISTINE UN ĢIMENES

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais Opīts

ALFREDS LIKUMS
dzimis 1915. gada 10. martā Latvijā,

miris 2009. gada 21. augustā Bend, Oregon

Mīlestībā viņu piemin
SIEVA INGRĪDA,

BĒRNI - ANDRIS, DAINA AR VĪRU MATT,
MĀRA AR VĪRU ANDRI, BAIBA AR VĪRU PĒTERI UN INTA,

MAZBĒRNI AIVA, JANA, ĒRIKS,
CHRISTOPHER, LEO UN NIKOLAJS,

MĀSAS DĒLI MARVIN UN ANDREW,
RADI UN DRAUGI AMERIKĀ, KANADĀ UN LATVIJĀ

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais vīrs, tēvs, vectēvs, onkulis

ĒRIKS JŪLIJS IEVIŅŠ
dzimis 1930. gada 18. maijā Pļaviņās, Latvijā,
miris 2009. gada 31. augustā Lakewood, Ohio

Tava saule vairs nenoies,
un tavs mēness nezaudēs 
savu spožumu...

Mūžībā ilggadīgā draudzes locekle

AINA G. BRIKMANIS
dzim. BALODIS

dzimusi 1929. gada 22. septembrī Siguldā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 3. septembrī Okemos, Mičigenā

Sēro
LANSINGAS 

LATVIEŠU DRAUDZE
Un lielais Dieva miers 
 Ir Tavai sirdij pieskāries...

Mūžībā aizsaukts mūsu filistrs

ANSIS JANSONS, ing., 53 I
dzimis 1918. gada 18. jūlijā Latvijā,

miris 2009. gada 28. maijā ASV

Par viņu sēro
FRATERNITAS METROPOLITANA 

KONVENTS Sit tibi terra levis

Mūsu mīļais filistrs

VALDIS PALMA
dzimis 1914. gada 20. martā Salas pagastā,

miris 2009. gada 17. augustā Toronto

KORPORĀCIJA TALAVIJA

Mūsu mīļais filistrs

PAULS KRULLS
dzimis 1944. gada 23. janvārī Dubultos,
miris 2009. gada 2. septembrī Melburnā

KORPORĀCIJA TALAVIJA

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

SIGURDS GRAVA, ing., 1953 II
dzimis 1934. gada 25. septembrī Liepājā, Latvijā,

miris 2009. gada 14. septembrī Ņujorkā, ASV

LETTONIAS KONVENTS UN F!P!B! Sit tibi terra levis

Sēro Aijas vīrs Vidvuds, dēls 
Raitis un dzīvesbiedre Laura 
(Knoxville, TN), abu bērni 
Zemene  un Zeltis, dēls Āris un 
dzīvesbiedre Denija (Dany, 
Bloomington, IN), viņu dēls 
Gutrijs (Guthrie) un dēls Zintars 
(Portland, OR), Aijas māsa Vija 
Pura, viņas  meita Lāsma Pura 
un dēls Aldis Purs, krustmāte 
Daina Arāja, māsīcas Ilze Arāja 
un Inese Andervuda (Under -
wood),  tēvocis Roberts Ruško 
un viņa ģimene  –  Mirdza, Kriss, 
Kirstena, Linnija (Lynne), Rikijs 
un Regīna.  

 Aija un Vidvuds dzīvoja 
Kolumbusā, Indianas pavalstī, 
kur Aija bija slavena tenisa spē-
lētāja un aktīva Futuristics Study 

grupā, kā arī Baltiešu studentu 
apvienībā, Indianas universitātes 
Science Fiction klubā, Society for 
Creative Anachronism, Dievtuŗu 
sadraudzē un vietējā Unitarian 
Universalist baznīcā.

Ziedojumu čekus Aijas pie -
miņai lūdz izrakstīt  3x3 – Fol  k-
lora ar piezīmi ,,Aija Veldres 
Beldavas piemiņai” un nosūtīt 
Aija Veldre Beldavs piemiņai c/o 
Vidvuds Beldavs
6496 E. Cox Drive, Bloomington, 
IN 47408

Sīkākas ziņas iegūstamas, sazi-
noties ar Aijas vīru Vidvudu 
Beldavu, tālr.: 812-333-1931,  
e-pasts: vidbeldavs@aol.com

V. B.
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Kalamazū un Gaŗezerā 23. un 
24. maijā apmēram 200 latviešu 
sportistu piedalījās ALAs 56. spor-
ta meistarsacīkstēs. Sportisti bija 
no ASV un Kanadas,  divi basket-
bolisti no Anglijas un Vā  cijas. 
Pirmo reizi meistarsacīk  stes noti-
ka piecos sporta veidos: volejbolā, 
basketbolā, hokejā, tenisā un šau -
šanā. Basketbola un volejbola spē-
les notika Kalamazū kolledžas 
Anderson Athletic Center, tenisa 
spēles Kalamazū kolledžas sla -
venajā Stowe Sta  dium, kur katru 
augustu notiek zēnu USA Junior 
National Tennis Championships.  
ASV latviešu un Kanadas latviešu 
vienības hokeja spēli 23. maijā S2 
Ice Arena vēroja vairāk nekā 200 

skatītāju, ap  mēram tikpat daudz 
piedalījās vakariņās restorānā tur-
pat pie arēnas. Šaušanas sacensības 
mālu putnu šaušanā notika 
Gaŗezera šautuvē.

23. maija rītā pēc basketbola 
priekšspēlēm sportisti piedalījās 
tradicionālajā sportistu parādē. 
Ievadrunā Gaŗezera prezidents 
Kārlis Vizulis un Rīcības komite-
jas priekšnieks Modris Kraut -
manis no Kalamazū apsveica 
sportistus, līdzjutējus un skatī -
tājus. Kanadas himnu dziedāja 
Kalamazū ansamblis: Marisa Ko -
vača (Kovatch), Zigfrīds Tom -
sons, Māra Tomsona, Ārijs Vi -

lemsons un Viktorija Krieva, 
ASV himnu  – soliste Marisa Ko -
vača. Latvijas himnu dziedāja 
visi sportisti un skatītāji. 

ALAs Sporta nozares vadītājs 
Visvaris Ģiga apsveica ALAs 56. 
meistarsacīkšu dalībniekus un  
pasniedza Olģertam Kurcigam 
ASV sporta darbinieku nopelna 
nozīmi, Ilmāram Dumpim – Viļa 
Čikas balvu sporta žurnālistikā 
un Kārlim Grīnvaldam – 2009. 
gada USAV Robert L. Lindsay 
Meritorious Service Award.

Basketbols
Basketbola sacensībās piedalījās 

piecas vienības: Mineapoles 
Starts, Ņujorkas Rakte, Kalamazū 
LSK, Čikāgas DV un Toronto 
vienība. Mineapoles Starts uz -
varēja 2008. gadā, un vienības 
dalībnieki varēja atpūsties un vē -
rot priekšspēli, kur sacentās Ka -
lamazū LSK ar Toronto JKS.  
Kalamazū LSK uzvarēja – 67:33.  
Kalamazū vienībai punktus iegu-

va J. Lainbauss (Linebaugh) –18 
punkti (četrus trijniekus), Matīss 
Grants – 14 un Ēriks Krievs – 
13. 

 Pirmajā pusfinālā Ņujorkas 
Rakte samērā viegli pārspēja Či -
kāgas DV – 83:43. Visvairāk 
pun  ktu guva Jānis Vītols (32) un 
Ādams Galupo (24). 

 Otrajā pusfinālā sacentās 
Kalamazū LSK un Mineapoles 
Starta vienība.  Pirmajā puslaikā 
punktu skaits bi  ja samērā lī  dzīgs, 
puslaikā re  zultāts 29:23, Kala -
mazū par labu. Otrā puslaika 
sākumā Ka  lamazū vie  nības aiz -
sar  dzība uzlabojās, un Starta 

basketbolistiem kļu   va grūtāk tikt 
garām aizsargiem un piespēlēt 
bumbu saviem gaŗākajiem spē -
lētājiem. Ar pre  cīziem metie-
niem snaipeŗi Ēriks Krievs un 
J. Lainbauss ieguva trīs punktus,  
punktu starpība bija vairāk nekā 
15.  Saprotams, kāpēc Mineapoles 
Startam kopš 2000. gada bijuši 
tik labi rezultāti (septiņas reizes 
uzvara meistarsacīkstēs). ASV 
vidusskolas slavenā treneŗa Zi -
gurda Kaula vadībā Starts ātri 
uzlaboja aizsardzību, un punktu 
starpība strauji samazinājās. 
Kalamazū basketbolisti ar soda 
metieniem panāca uzvaru – 
54:44. Visvairāk punktu guva 
Kalamazū spēlētāji J. Lainbaus 
(16) un Ē. Krievs (13), kā arī 
Starta spēlētāji Kriss Brauns 
(Chris Brown) (12) un Maiks 
Kauls (10).  

Nākamā dienā par trešo vietu 
sacentās Toronto JKS un Čikāgas 
DV. Uzvarēja Toronto JKS ar  
rezultātu 54: 47. Toronto JKS 
visvairāk punktu ieguva Džeisons 
(Jason) Ķimens (18), Džastins 
(Justin) Ķimens (17) un Pauls 
Siksna (12). Čikāgas DV– Andris 
Līzenbergs (18) un Svens Kīns 
(14). Čikāgas DV vienībā vēl 
spēlēja Raiens Ārons (Ryan 
Aron), Maiks Sidlovskis (Mike 
Sydlowski), Markus Zušēvics, 
Ēriks Zušēvics, Aldis Kiršteins, 
Oskars Stucis, Artūrs Ziemelis, 
Ēriks Velkme. 

Sacensībās par  trešo vietu Mi -
neaples Starts uzvarēja Toronto 
JKS – 91:43.  Punktus guva Maiks 
Kauls (33), Ēriks Duņēns (14), 
Pauls Ješinskis (11), Kriss Brauns 
(Chris Brown) (11) un Vilis 
Zaeska (11).  Mineapoles Starta  
vienībā spēlēja arī Gregs 
Domanski, Miķelis Ģiga un 
Breds Priedītis.  Toronto basket-
bola vienībā spēlēja Džeisons 
Ķimens, Džastins  Ķimens, Ēriks 
Ķimens, Atis Ozoliņš, Eduards 
Ozols, Marks Ozols, Ričards 
Ozols, Pauls Siksna, Valdis 
Pālēns.

Finālā Kalamazū LSK sacentās 
ar Ņujorkas Rakti. Spēle sākās 
ātrā tempā, jo abām vienībām 
bija pietiekami daudz  rezerves 
spēlētāju (Kalamazū deviņi, 
Raktei – desmit). Tomēr Ka  la -
mazū LSK ieguva vairāk punktu 
un, kad Ņujorkas vienības aiz-
sargs Adams Galupo pirmā pus -
laikā saņēma trešo sodu, Raktei 
bija jāsāk spēlēt uzmanīgāk. 
Tāpat kā iepriekšējā dienā ar 
Mineapoles vienību, Kalamazū 
LSK izveidoja ļoti labu aizsardzību 
un puslaika rezultāts bija 47:30.  
Otrā puslaikā spēle bija diezgan 
vienlīdzīga, bet ņujorkiešiem bija 
grūtības izvairīties no Kalamazū 
uzbrucējiem, īpaši Valža Ragaiņa 
(25 punkti) un Matīsa Granta 
(12 punkti).  Punktus guva arī  Lī 
(Lee) Jansons (11) un J. J. Jansons 
(10).  Uzvarēja Kalamazū LSK – 
78:54.  Kalamazū LSK spēlēja arī 
Kaldis Grants, Ēriks Krievs, J. 
Lainbauss, Raimonds Tiltiņš, 
Austins Kovačs (Kovatch).  Ņu -
jorkas Raktei visvairāk punktu 
guva Adams Galupo (23) un 
Jānis Vītols (12).   Raktes vienībā 
spēlēja arī Mārtiņš Trautmanis, 
Andris Trautmanis, Jānis Krūms, 

Andris Ābeltiņš, Gunārs Balodis, 
Einārs Tupurītis, Krišjānis Mac -
kus, Ēriks Augenbergs. Ņujorkas 
Raktes vienības treneris ir Toms 
Trautmanis.

Par labāko basketbola spēlētāju 
atzina J. J. Jansonu no Kalamazū 
LSK vienības, viņš ieguva arī 
LKA balvu.  J. Jansons ar savu 
brāli Lī Jansonu iepriekšējos ga -
dos meistarsacīkstēs nepie  dalījās, 
bet bez viņu veiklības un aiz -
sardzības Kalamazū LSK būtu 
bijis grūti iegūt pirmo vietu.  
J. J. Jansons ir Kalamazū kolledžas 
absolvents, kur viņš bija izcils 
futbola spēlētājs. Toronto JKS 
atzina par vissportiskāko basket-
bola vienību un piešķīra Mārtiņa 
Stulpiņa ceļojošo balvu. 

Imanta Štrāla piemiņas balvu 
par izcilu darbību uz un ārpus 
sporta laukuma basketbolā 
saņēma Kriss Brauns (Chris 
Brown) no Mineapoles Starta 
vienības.

Sieviešu volejbols
Sacensībās piedalījās trīs vie -

nības: Kalamazū LSK, Čikāgas 
DV un Mineapoles Starts.  Pimā 
dienā vienības spēlēja cita ar citu 
trīs spēles līdz 25 punktiem.  
Rezultāti bija šādi:
Mineapole – Čikāga 12:25, 25:23, 25:20;
Čikāga – Kalamazū  25:18, 25:23, 16:25;
Kalamazū – Mineapole 21:25, 25:11, 25:17.

Katra vienība uzvarēja trīs un 
zaudēja trīs spēles, bet, saskaitot 
punktus,  pirmā vietā bija Kala -
mazū LSK, otrā vietā  Čikāgas 
DV, trešā vietā Mineapoles 
Starts.

Nākamā dienā pusfinālā 

Čikāgas DV spēlēja ar Mineapoles 
Startu.  Čikāgietes sāka strauji un 
uzvarēja –  25:12.  Otrā spēlē  
čikāgietes panāca  Startu –26:24.  
Trešo vietu ieguva Mineapoles 
vienība, kuŗā spēlēja Kristīne 
Duņēna, Ramona Brauna 
(Brown), Māra Domanski, 
Pamela Nora, Renāte Fūrmane 
(Fuhrmann), Kristīne Ģiga, Sara 
Ģiga.

Finālā Kalamazū LSK sacentās 
ar Čikāgas DV vienību. Či  kā -
gietes sāka ar spēcīgu uzbruku-
mu un viegli uzvarēja pirmo spē-
 li – 25:13.  Otrā spēlē Kalamazū 
LSK ilgāku laiku bija priekšā, bet 
čikāgietes izrādījās spēcīgākas un  
uzvarēja ar rezultātu 25:20. 
Kalamazū LSK vienībā spēlēja 
Māra Daiga, Marga Galēna, 
Natālija Galēna, Inta Grīnvalde, 
Andra Krautmane, Lara Kraut-
mane, Lia Krautmane, Lija Krie -
va, Džolija Pelde un Ēvija Lain -
baua (Linebaugh).  Čikāgas DV 
vienībā: Lāra Ejupe, Marisa 
Ejupe, Larisa Kīna, Kristīne Kīna, 
Larisa Līzenberga, Diāna Sid -
lauska (Sydlowski), Justīne 
Tupurīte, Alīse Tupurīte.

Par vislabāko finālspēles volej-
bolisti atzina Alīsi Tupurīti, viņa 
saņēma  Minesotas Starta balvu.  
Alīse šogad spēlēs Bradley 
University volejbola vienībā.  

Dr. Irēnes Norgello balvu 
piešķīra labākai finālspēļu grem -
dētājai – Alīses māsai Justīnei 
Tupurītei.  ALAs balvu par izcilu 
darbību uz laukuma un ārpus tā 
saņēma Andra Krautmane.

Modris Krautmanis
(Nobeigums nākamajā numurā)

No kreisās: Kalamazū LSK Rīcības komitejas priekšnieks 
Modris Krautmanis, Oļģerts Kurcigs, kam piešķīra ASV sporta 
darbinieka nopelnu  nozīmi, ALAs Sporta nozares vadītājs 
Visvaris Ģiga
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Visvaris Ģiga pasniedz Ilmāram Dumpim  (pa kreisi) Viļa 
Čikas balvu sporta žurnālistikā

Čikāgas DV vienība, 1. vietas ieguvēja sieviešu volejbolā. 
Priekšā Kaija Sidlovska; otrā rindā: Kristīne Kīna, Diana 
Sidlovska,  Larisa Līzenberga; trešā rindā: Alise Tupurīte, 
Marisa Ejupe, Justīne Tupurīte, Lāra Ejupe, Larisa Kīna
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ALAs 56. sporta meistarsacīkstes

Kalamazū LSK basketbola vienība, 1. vietas ieguvēja.
Pirmā rindā no kr. : Lī Jansons, Kaldis Grants, Austins Kovačs, 
Matīss Grants; otrā rindā: Raimonds Tiltiņš, Valdis Ragainis, 
J. Lainbauss, J. J. Jansons, Ēriks Krievs
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